
NUMMER I JANUAR 3!i. ÅltUAKG 

' 

Topsejlskonnerten »Birgith« 



r 
SUNDBY SEJL-FORENING 

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 
Jens Green Jensen, Hessensgade 49 58 15 13 

Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 50 73 23 

Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 19 66 

Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

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 

J 

K asserer 

formanden 

havneudvalget 

t r æ f f e s  

hver torsdag: 

kl. l«*—20.30 

i klubhuset 

tlff. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

HUSK! Skal dit olietøj repareres, få det gjort nu 
mens vi har tid. 

J. P. Backer e Torvegade 22 

STOR 

FASTELAVNSFEST 
Søndag den 4. marts kl. 12.00 præcis 

^  TØ N  D  E  S  LAG N  I  N  G for børn, damer og herrer! ^ 

Chokolade og boller samt frugt til børnene ! 

Fine gaver til kattekonger og -dronninger ! 

MOD OP /  GOD T ID ,  DA V I  BEGYNDER PRÆCIS!  
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Nytårsbetragtøie 
af Sundby Sejlforenings formand 

SVEND LARSEN 

Jeg vil her ved årsskiftet ønske alle 

medlemmer og klubber rundt i landet, 

som får vort medlemsblad, samt svenske 

klubber godt nytår. 

Med ønsket om et godt nytår vil jeg 

takke de kommunale myndigheder for 

den forståelse jeg møder, når jeg hen

vender mig på foreningens vegne med 

vore problemer. 

Vort 50 års jubilæum er den 28. ok

tober, men det fejres den 27. oktober med 

reception i klubhuset kl. 10-13. Derefter 

mødes vi kl. 17,30 i restaurant Nimb til 

festmiddag. Da S.S.F. giver tilskud af 

jubilæumsfonden til hver billet, er prisen 

100 kr. per person. Der kan fås to bil

letter til hvert medlem. For at sikre sig 

en god plads kan man købe en reserva-

tionsbillet for 50 kr., som fradrages ved 

afhentning af billetten. 

Bordene er til 10 personer. Er der 

nogle, der ønsker at sidde sammen, kan 

dette lade sig gøre, men ikke over 10. 

Reservationsbilletterne vil blive solgt fra 

torsdag den 8. februar kl. 19,00. 

De bedste pladser bliver solgt først, 

så vent ikke for længe. 

Påklædning mørkt jakkesæt eller klub

blazer. 

Jeg regner med, at vi kan indvie vores 

nye tilbygning til klubhuset til stander

hej sningsdagen, så vi har større albue

rum frem i tiden til vore fester. Det var 

da godt, vi fik begyndt, inden fællesmar-

kedspriser begynder at virke; jeg tænker 

især på træ, som vil stige med 25 %, og 

arbejdslønnen bliver ikke mindre. 

Det var godt, vi kom så langt med 

vore bolværker, da der jo er gået en 

masse træ til disse. Den lille stikbro ved 

nordre slæbested er også færdig. 

Jeg er glad for, at bestyrelsen har væ

ret enig. Så vi er kommet så langt frem 

$ub iUvumsfcs te t t  

Kun adgang for medlemmer 

med een ledsager. 

• 

Ægtepar kan købe 

ialt 2 billetter. 

med vore arbejder i havnen, så vi roligt 

kan gå ind i det nye år med bevidstheden 

om, at vi er nået langt. 

På det område, hvor haverne ligger, 

vil der blive bygget nye materielskure, 

som bliver de sidste, som vi kan få plads 

til, så hvis der er medlemmer, som ønsker 

skure, kan de bestille dem ved at stille 

et depositum på 400 kr. pr. skur. Jeg 

regner med, at disse bliver færdige ca. 

15. april..Så kom hurtigt og bliv skrevet 

op i kontortiden hver torsdag hos havne

udvalget. 

Årene går, og jeg bliver ikke yngre, så 

jeg er klar over, at der må et generations

skifte til. Denne valgperiode er den sid

ste for mig som formand for Sundby Sejl-

Forening. Min sidste beretning aflægger 

jeg på generalforsamlingen tirsdag den 

30. oktober. 

Nu har man % år til at finde min af

løser, og han skal få al den hjælp af mig, 

han selv ønsker i starten. Men samtidig 

må han se i øjnene, at der er meget ar

bejde ved at være formand for S.S.F., så 

der skal gøres en indsats. 

Godt nytår! 

Sv. Larsen. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  
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Sæsonen er forlængst slut, og vinterens 

mørke, is og slud lægger sig på de mange 

både, der række efter række står på land, 

kun ventende på at foråret atter vil kom

me med sit lys og sin varme. 

1972 blev i kapsej ladsmæssig henseen

de et vendepunkt i Sundby Sejlforening, 

vor stander sås ved alle kapsejladser på 

begge sider af Sundet, vore mandskaber 

og både hjemførte mange placeringer i 

toppen af sejrslisterne, men sådan har det 

ikke altid været i S.S.F., det har bare væ

ret de få favoritter, der deltog, vende

punktet har været de mange, der deltog i 

kapsejladserne for sportens skyld, for at 

få motion og frisk luft og for at afstresse 

sin krop og nyde det rigtige kammeratskab 

som det at sejle giver; de deltog, ikke for 

at vinde og for præmiernes skyld, men 

for at være med og for at minde om 

grundlæggeren af de moderne Olympia

der - baron Pierre de Coubertins ord: 

det vigtigste er ikke at sejre, det vigtig

ste er at detage. Hermed indbyder jeg 

alle nye som gamle bådejere og de gamle 

garvede, der kan det hele, hvad enten 

din båd er af plastic eller træbygget! 

Onsdag den 23. maj hejses S.S.F.'s kap

sejladsstander atter på dommerskibet. 

1 anledning af jubilæumsåret for Sund

by Sejlforening vil der i sommerens 

og efterårets løb finde en række sejlad

ser og stævner sted foruden vores sæd

vanlige onsdags-sejladser arrangeres in

ternational spækhuggerstævne 1973, Vega 

mesterskab 1973, mesterskab for Nimbus, 

Amagerkredsens hovedkapsejlads, Sundby 

Sejlforenings 50 års jubilæumsstævne og 

til slut, hvis der stadig er hele sejl og 

brugbart tovværk tilbage i bådene: luk

ket distancesejlads for medlemmer af 

S.S.F. 

Hans Guldager, 

kapsejladschef. 

Txa. 

Bestyrelsesmøde 8.11.1972 

Kapsejladschefen ikke til stede på 

grund af Sundklubmøde. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. byggemøde 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. eventuelt 

1. Formanden bød velkommen til Hans 

Olsen, som afløste Bennet Willadsen på 

posten som juniorleder. 

Der oplæstes diverse skriveser, som to

ges til efterretning. Der var indkaldelse 

til Sej lerdagen, der afholdes den 2. de

cember i Fredericia. 

Man enedes om at repræsentere S.S.F. 

ved Sv. Larsen, Hans Guldager og Rein

hardt Hansen. 

Sv. Larsen oplyste, at det sidste stykke 

bro, der skal fornyes, nu næsten er fær

digt. 

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 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 

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 

4 



Vi mødes alle 

y" til den ordinære halvårlige 

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

Tirsdag den 

6. marts 

kl. 19.30 

præcis 

i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskab 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

følgende er pa valg: 

Sekretæren, Reinhard Hansen 

Skolechefen, Viggo Keller 

2 repr. Jens Green Jensen, Lennart Larsen 

1 suppleant Vagn Preisler 

Kasserer Erna Christensen 

Kasserersuppleant Anni Lindkvist 

Revisor Gøsta Øberg 

Revisorsuppleant Erling Sørensen 

Redaktøren, Martin Andreasen 

2 målere Poul Elgaard og 

Klaus Akkermann 

2 juniorudvalgsmedlemmer Kund Jensen 

og Verner Jensen 

1 motorbådsrepræsentant Holger Nielsen 

1 jollerepræsentant Niels Petersen 7. Eventuelt 

Forslag til generaforsamingen må være bestyresen i hænde senest tirsdag den 13. februar kl. 19-30. 

Der var kommet et byggetilbud fra Ib 

Sørensen, Dragør. 

Man diskuterede en episode, som hav

de fundet sted i klubhuset efter hjemkom

sten fra Sluseturen. Et medlem havde 

udvist en noget uhøvisk opførsel, og man 

enedes om at tildele medlemmet en på

mindelse om, at noget sådant ikke må 

gentage sig. 

2. Protokol, intet. 

3. Havn og plads, intet nyt. 

4. Festudvalget oplyste, at der havde 

været afholdt andespil. Der havde været 

et overskud på kr. 596,00. 

5. Skolechefen oplyste, at han havde 

talt med bådbygmesteren om fornyelse af 

dækket på skolebåden, og båden skulle 

herefter komme i en stand, så den kan 

holde endnu en rum tid. 

6. Den nye juniorleder havde en lang 

ønskeseddel, bl. a. et par optimistjolle

vogne, flippervognene var det heller ikke 

allerbedst med, en af dem var stjålet. En 

jollevogn, som stod på pladsen, havde 

man fået lov til at låne, den, mente Hans, 

at foreningen måske kunne købe. Han op

remsede forskellige fejl og mangler ved 

bådene, som må rettes i vinterens løb. 

Endvidere mangler der nøgler til ju

niorudvalget og til juniorerne. 

Hans Olsen udtalte til slut, at det var 

hans agt at sætte fast mandskab på alle 

bådene, dette ville, mente Hans, give 

juniorerne større ansvar. 

Formanden udtalte sin glæde over alt 

det, som skulle ske. Selvfølgelig skal 

grejet være i orden, men med hensyn 

til nøgler mente formanden, at der blev 

for mange borte. 

Under mødet arriverede arkitekten og 

ingeniøren, som har projekteret klubhus

udvidelsen, og sammen gennemgik man 

tegninger og beskrivelser, så alle detaljer 

blev gennemdrøftet. Tilbage står nu blot 

at få tilbud hjem på arbejdets udførelse, 

før man kan komme i gang. 

Mødet sluttede kl. 22.00. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Reinhardt Hansen, sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 20.11.1972 

Dagsorden: 1. udvælgelse af tilbud på 

klubhusudvidelsen. 

Formanden bød velkommen til dette 

korte møde, grunden til mødets indkal

delse var, at man havde fået endeligt til

sagn om byggelån fra Amagerbanken, og 

tilbud var indhentet fra Ib Sørensen, 

Dragør, og fra entreprenørfirmaet G. 

West Hansen & Co. 

Man gennemgik tilbudene punkt for 

punkt. 

Da man havde gennemdrøftet det hele, 

var bestyrelsen enig om, at tilbudet fra 

G. West Hansen & Co. var det mest 

fordelagtige. 

Man nedsatte et byggeudvalg, der kom 

til at bestå af formanden, Sv. Larsen, 

Holger Larsen, Hans Guldager og Len

nart Larsen. 

Byggeudvalget vil tage et møde med 

entreprenørerne forinden den endelige 

antagelse af tilbud. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Reinhardt Hansen, sekretær. 
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Bestyrelsesmødet d. 4.12.72 

Dagsorden: 1 byggelån. 

Formanden bød velkommen til hr. 

fuldmægtig Hansen fra Amagerbanken, 

som var kommet til stede for at bringe 

formaliteterne vedrørende byggelånet i 

orden. 

Sv. Larsen oplæste referat fra bygge

mødet med entreprenør West Hansen, 

som var afholdt den 23. november 1972 

kl. 16.00. 

Herefter gennemgik hr. fuldmægtig 

Hansen betingelserne for lånets optagelse. 

Papirerne blev underskrevet af besty

relsen på nær juniorlederen, som var fra

værende på grund af en færdselsulykke. 

Fuldmægtig Hansen og Orla With ville 

opsøge Hans Olsen på dennes bopæl for 

at få hans underskrift. 

Sign. Sy. Larsen, 

formand. 

Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Mere fra 

Sejlerdagen 

Redaktøren har i sin kvide over »stof

mangel« (altså bladstof), ikke kunnet 

vente på vore egne udsendinge og deres 

referat, og har derfor sakset referatet fra 

AKTUELT. 

Jeg undres dog stadig over, at vor 

udmærkede redaktør, DRES, kan mangle 

stof i en klub med over 1100 medlem

mer, og hvor så mange mener så meget 

om både det ene og det andet. . . Nå, det 

er i orden DRES, du har da sparet mig 

for noget arbejde, men et lille supple

ment synes jeg dog, der skal til. 

10 nye klubber er i årets løb blevet til

sluttet Dansk Sejlunion, det er følgende: 

Bogense Sejlklub 

Bramsnæs Sejlklub 

Fanø Sejlklub 

Fjellebroen Sejlklub 

Fynshav Bådelaug 

Gilleleje Sejlklub 

Munkebo Sejlklub 

Norsminde Yachtklub 

Sejlklubben Feblingesøen 

og Sorø Sejlforening. 

Følgende bådtyper har i årets løb op

nået status som nationalt anerkendte en-

type klasser: 

H-båden (også anerkendt som Skandi

navisk klasse) 

606 

og Europe-jolien. 

Og som standardklasser er godkendt: 

Vega 

Grace 30' 

og Hurley 22. 

Forsikringsudvalget arbejder med de 

nye ideer vedrørende GRUPPEFORSIK-

RING med det formål at opnå billigere 

forsikringspræmier. 

Udvaget har set på den forsikrings

ordning, der findes, og som en del unio

ner har tilsluttet sig. 

Det er udvalgets opfattelse, at man 

skal forsøge at skaffe medlemmerne så 

stor valgfrihed som muligt. 

Man henleder medlemmernes opmærk

somhed på at sætte sig nøje ind i de vil

kår, under hvilke forsikring er tegnet, for 

at undgå misforståelser og misfortolknin

ger. 

DS har til Nordisk Råd på anmodning 

fra Søsportens Sikkerhedsråd indsendt 

bemærkninger om, at DS ikke finder, at 

en foreslået registreringspligt skulle være 

af nogen værdi overhovedet. 

Endvidere har man indstillet til Nor

disk Råd at få lempet bestemmelserne 

om benyttelse af kanalerne 11A og 16 på 

27 MHz båndet (privatradioen). 

Der er nu ca. 150 VEGA-havkrydsere 

i Danmark (heraf 1 i Grønland). 

Til slut vil også vi i Sundby Selj-For

ening byde Dansk Sejlunions ny formand, 

Maagens Maag, velkommen til jobbet. 

Maag er kendt for at være en mand med 

sin egen mening om tingene, for sit store 

arbejde for dansk sejlsport, og ikke 

mindst for sin indsats i havneudvalget 

for at skaffe fritidshavne, det tør vist si

ges at være en af de sværeste opgaver i 

dag. 

Vi kipper med flaget! 

Reinhardt Hansen. 

^(ædelig ny far ønsker affe medfemmer 

og permer af åundby åejf^Sorening, med 

tak for åref der svandt. 

T^risfine Earsen 

Siesfauratriee 

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 E .  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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L E F E S T E N  1  

Juletræsfesten for foreningens børn 

blev atter en stor succes. Der mødte 162 

børn samt 116 voksne. Holger Larsen 

bød velkommen og motiverede et leve for 

julemanden, der nu stormede ind sam-

Hundeejere! 
Ifølge 

generalforsamlingens 

beslutning, skal hunden 

være i snor 

overalt på foreningens 

område. 

men fire julepiger. Nu sang man alle 

julens sange og gik så over til alle bør

nenes sanglege, og i den næste time gen

lød klubhuset af de mange klare barne

røster. Så gik man over til uddeling af 

de mange godteposer, og så fik man travlt 

med at bruge munden til noget andet. 

Senere gik man over til boller og so

davand, kakaomælk og hvad man eller 

ville have, derefter fik børnene ispinde, 

og så gik forældrene i gang med smør

rebrødet, man blev jo sulten af at se på 

børnenes appetit. 

Det blev sent på eftermiddagen, før 

vi skiltes med de efterhånden trætte 

børn. 

Ref. 

Foto: Gerd Hansen. 

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. 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

( .  \]e4*4&4^) 

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

Nærmeste forretning ved havnen! 
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cortsat fra forrige nr.) 

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

D. 24. aug. - et par dage før sejlet 

:om — brækkede Shila højre ben to ste

ler, da hun legede med nogle andre børn 

lede ved stranden. Til hospitalet og få 

^ips på. Hun skulle have gipsen på i to 

nåneder! Vi sagde farvel til turen sydpå. 

Vi ville under ingen omstændigheder 

;ejle, før hun var i orden igen. Vi valgte 

it blive i England vinteren over. Så kun-

ie vi da i det mindste få lært sproget! 

Jeg fik tilbudt arbejde på et yachtværft. 

Som klejnsmed synes jeg det kunne være 

skægt at leve af at arbejde i træ og glas

fiber. Det har kostet sved at få arbejds

tilladelse og opholdstilladelse. Jeg har 

været forgæves i London og ellers rendt 

til et hav af myndighedspersoner, men i 

går kom endelig arbejds- og opholdstil

ladelsen. Da havde vore pas været i Lon

don næsten en måned. Shila har fået gip

sen af og er ved at være i orden igen. Vi 

har isoleret båden og anskaffet et par var

meovne. Vi har det fint og glæder os til 

foråret, hvor vi atter kan sætte sejl. 

Håber alt står vel til og du fanger nogen 

store fisk. 

Mange hilsener fra os alle tre. 

Jannik Cortsen, poste restante Dover. 

Kent, England. 

Den engelske avis The Dover Express 

& East Kent News bragte fredag den 

20. oktober 1972 under et billede af fa

milien Cortsen følgende indlæg, som vi 

bringer i oversættelse. 

Overvintring i havn. 

Hvis der ikke var indtruffet et uheld, 

ville den danske familie Cortsen i dag 

være sejlende i nærheden af De Canari-

ske Øer. Men den 8-årige Shila bræk

kede sit ben med dobbeltbrud under leg 

på stranden, - og familiens 3 medlem

mer er henvist til at tilbringe en vinter 

i Dover. 

Det er slet ikke sådan, at de finder, 

det er et dårligt sted at være - »Vi sy

nes, folk her er vældig rare« - men de 

når jo ikke ned til det solskin, de var 

på vej efter. 

Jannik Cortsen, 30-årig smed fra Kø

benhavn, havde fået fri fra sit arbejde i 

et år for at sejle med sin frue Grethe 

(27) og datter Shila i deres 34 fod lan

ge catamaran »Jesper«. 

Eartøjet gik ind til Dover i sommer, 

og Shila legede på stranden. Der fik hun 

2 grimme brud på sit højre ben. Siden 

august er hun blevet behandlet på Buck

land Hospital Hun har det nu helt godt 

og skal have gipsen taget af i næste uge. 

Men familien har klogeligt besluttet, 

at de ikke vil sejle hjem til København 

før næste forår. Til den tid håber de, 

Shila vil være fuldstændig rask igen. 

Jannik siger: »Vi håber, at Dovers 

havnemyndigheder vil lade os bo ombord 

i vor båd, det foretrækker vi. Men vi er 

ikke »Strandhippier«, såsnart det er for

år, er vi på vej hjem. 

ANG. 

FORSIDEBILLEDET 

Den på forsiden viste, af r igger 

Ejner Petersen byggede 

topsejlskonnert »Birgith« 

på vej hjem 

efter sejlturen i sundet 

V" 
Vi gør dig opmærksom på: 

Generalforsamlingen 

tirsdag den 6. marts 1973 kl. 1930 
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Bærebølgen 
Det går fremad! 

Dansk Sejlunion har nu vist sin våg

nende interesse for privatradioen som 

nød- og kommunikationsradio i fritids-

både ved at udvide langtursudvalget med 

2 mand til at varetage arbejdet på radio

kommunikationsområdet. 

Den ene er radioingeniør Ove Bildsøe 

fra Struer og den anden, undertegnede, 

og vi har allerede deltaget i det første 

møde i udvalget den 6. ds. 

Som jeg havde ventet, ville Bildsøe 

helst gå ind for VHF, der, som Bildsøe 

udtrykte sig, er et 100 pet. sikkert kom

munikationsmiddel (lykkelig den, som 

har en klippefast tro på, at noget er 100 

pet. sikkert), vel, det vil enhver tekni

ker sige, og det må han sige, thi ellers 

var han jo ingen rigtig tekniker. 

Bildsøe havde sat enetaocfetaoshrdlue 

Bildsøe havde set en ny VHF sender, 

som kunne komme på markedet til om

kring det halve af, hvad man hidtil har 

kendt. 

Det er selvfølgelig godt, at det går 

den vej, og der er da sikkert mange, der 

vil anskaffe sig sådan et anlæg, når det 

engang kommer frem (det er ikke god

kendt endnu), men jeg kan dog stadig 

ikke forstå, hvorfor man skulle lade den 

sidste del af søsportsudøverne sejle deres 

egen sø, fordi vi venter, at der nok kom

mer noget billigere grej i den højere 

klasse. 

Vel, jeg fik dog al den støtte, som jeg 

kunne tilkomme, for mine synspunkter, 

og da vi skulle konkludere resultatet af 

mødet, blev det dette, at man vil optage 

kontakt med Dansk Motorbådsunion for 

evt. samarbejde på radiofronten. 

Endvidere vil man interessere sig for 

udviklingen på VHF området, for selv

følgelig mener jeg da ikke, at man skal 

låse sig fast på 27 MHz for enhver pris. 

Lad os endelig følge med i udviklingen 

til størst mulig gavn for sikkerhed til 

søs, men vi må ikke glemme »den billige 

langside«, som jo også betaler sin billet. 

Sundby maritime privatradio-klub hav

de den 14. december arrangeret et med

lemsmøde med damer, og klubben var -

i anledning af den tilstundende jul - vært 

ved en kop kaffe med blødt brød og 

småkager. 

Som gæster havde man inviteret for

manden for DS's langtursudvalg, hr. Erik 

Voss fra Vedbæk, for at han kunne blive 

lidt orienteret om, hvad det egentlig er, 

vi går og laver her ude i Sundby. End

videre havde man inviteret hr. Ove Tørs

leff fra Motorbådsunionen, så havde de 

to herrer jo lejlighed til at føle hinanden 

lidt på tænderne med henblik på et for

håbentlig snarligt samarbejde, og de fik 

sig da også en lang palaver. 

En dygtig radioamatør, hr. Børge 

Thiersgaard (NORA 12) var velvilligt 

kommet til stede for at besvare spørgs

mål af teknisk art fra medlemmerne. 

Spørgelysten var dog ikke særlig stor, 

jeg tror, at de fleste var bange for at 

dumme sig, det behøver man nu ikke at 

være, for vi er jo allesammen »amatører«. 

Et medlem bekendte da også klart og 

tydeligt, at han forstod ikke et suk af 

alle disse mærkelige ord, som svirrede i 

luften, såsom Megahertz, Ohm, Impe

dans, Milliwat og Harmoniske o.s.v. Vel, 

det lyder også som det rene volapyk, den 

første gang man hører det, men det kom

mer, og vi skal forsøge at komme med en 

vejledning i et mere forståeligt sprog. 

En fjerde gæst, hr. Bent Bruce (MER

KUR 03) har lovet, på et senere møde 

at fortælle noget om en meget vigtig 

ting, nemlig antenner, det har vi lov at 

glæde os til. 

Der var god stemning og stor inter

esse, og vi håber blot på, at vi næste 

gang bliver nødt til at åbne foldevæggen 

for at få plads til alle. 

For at lette medlemmerne ved kon

tingentindbetalingen har vi åbnet en 

postgirokonto, og vi har sendt kort ud 

til hvert enkelt medlem. Der er dog sta

dig nogle, som ikke har kunnet få sig 

selv til at gå på posthuset og sende pen

gene. 

Skån kassereren for også at skulle sen

de rykkerbreve ud ved at sende dit bidrag, 

når du alligevel skal sende husleje og an

det. TAK! 

Sundby Sejl 630, klart slut. 

Reinhardt Hansen. 

Hej-hej juniorer! — husk der er: 

( Jes I i , /\hiUaisel 

fredag den 2. februar kl. 1930— 2400. Billetpris 5 kr 
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Sej/sportsfo/k S-** 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING MfWm 
fordelagtigst 

hoS BACH ER 

GULE JAKKER P . j, A i 
do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER | 

Elvstrøms Flydeveste 9 
•

til voksne og børn! 1 

ORIG. ENGELSKE 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  r  . . . J  

DUNLOP SEJLERSKO # _ •flS' 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,4
A

5^35 
FILIAL CRONTTORVKT 79 - VAlby 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 

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 Kobenhavn S. 

Tlf. 58 30 45 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K 
TELEFON (Ol) 12 24 36 
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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 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 23 54 

Jens Green Jensen, Hessensgade 49 58 15 13 

Kapsejledschef: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 50 73 23 

Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

Jollerepræsentsnt: 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 

J 

K asserer 

formanden og-

havneudvalget 

t r æ f f e s  

hver torsdag 

kl. 1«*—20,30 

i klubhuset 

tlf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

HUSK! Skal dit olietøj repareres, få det gjort nu 
mens vi har tid. 

J. P.  Backer * Torvegade 22 

- A S T E  L A V N S P E S T  
SØNDAG DEN 4. MARTS KL. 12.00 PRÆCIS 

Forslag til generalforsamlingen den 6. marts 1973 
Undertegnede foreslår de træer, der 

står ved den sidst støbte mole i den søn

dre havn fældet, evt. hvert andet træ eller 

en stærk beskæring af disse. 

Motivering: Stærk forurening af blom

sterstøv om foråret, der misfarver de ny

malede både. - Ingen sol fra middagstid. 

Stor forurening på eftersommeren af 

nedfaldne blade, der samtidig gør dæk

ket på bådene meget glatte, og derfcr 

farlige at gå på. 

Med håb om velvillig behandling af 

forslaget. 

Medlem nr. 852 

»Leisa« 

Sven Søe. 

LOVÆNDRINGSFORSLAG 

Bestyrelsen foreslår lovenes § 11 æn

dret til følgende ordlyd, (det understre

gede angiver ændringerne): 

Kontingent betales halvårligt i måne

derne januar og juli, dog senest 15. marts 

og 15. august. 

Indkaldelse til militærtjeneste fritager 

for kontingentbetaling, så længe indkal

delsen varer. 

Aktive medlemmer, der er fyldt 67 år, 

og som har været medlem i 25 år, kan, 

efter ansøgning til bestyrelsen, få nedsat 

kontingentet med 50 pet. 

Havneafgiften, der er betaling for så

vel fortøj ningsplads i havnen som opha-

lingsplads på foreningens grund, skal be

tales forud for eet år ad gangen, og er 

forfalden 15. marts. For havneafgift gi

ves ingen restancefrist. 

Betalt indskud og havneafgift tilbage

betales ikke. 

Indskud, kontingent og havneafgift 

fastsættes af generalforsamlingen. 

Dersom forfaldne ydelser ikke er be

talt til den fastsatte tid, skal medlemmet 

slettes uden forudgående varsel. 

Et således slettet medlem har dog ret 

til at genoptage medlemskab og ancien

nitet inden for en måned, efter medlem

skabets ophør, mod at betale påny. 

(Resten af § 11 forbliver som hidtil.) 
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P  R  O T O  K O  L  L  E  N  

Bestyrelsesmøde 8 11.1972 

Kapsejladschefen ikke til stede på 

grund af Sundklubmøde. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. byggemøde 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. eventuelt 

1. Formanden bød velkommen til Hans 

Olsen, som afløste Bennet Willadsen på 

posten som juniorleder. 

Der oplæstes diverse skriveser, som to

ges til efterretning. Der var indkaldelse 

til Sejlerdagen, der afholdes den 2. de

cember i Fredericia. 

Man enedes om at repræsentere S.S.F. 

ved Sv. Larsen, Hans Guldager og Rein

hardt Hansen. 

Sv. Larsen oplyste, at det sidste stykke 

bro, der skal fornyes, nu næsten er fær

digt. 

Der var kommet et byggetilbud fra Ib 

Sørensen, Dragør. 

Man diskuterede en episode, som hav

de fundet sted i klubhuset efter hjemkom

sten fra Sluseturen. Et medlem havde 

udvist en noget uhøvisk opførsel, og man 

enedes om at tildele medlemmet en på

mindelse om, at noget sådant ikke må 

gentage sig. 

2. Protokol, intet. 

3. Havn og plads, intet nyt. 

4. Festudvalget oplyste, at der havde 

været afholdt andespil. Der havde været 

et overskud på kr. 596,00. 

5. Skolechefen oplyste, at han havde 

talt med bådbygmesteren om fornyelse af 

dækket på skolebåden, og båden skulle 

herefter komme i en stand, så den kan 

holde endnu en rum tid. 

6. Den nye juniorleder havde en lang 

ønskeseddel, bl. a. et par optimistjolle

vogne, flippervognene var det heller ikke 

allerbedst med, en af dem var stjålet. En 

jollevogn, som stod på pladsen, havde 

man fået lov til at låne, den, mente Hans, 

at foreningen måske kunne købe. Han op

remsede forskellige fejl og mangler ved 

bådene, som må rettes i vinterens løb. 

Endvidere mangler der nøgler til ju

niorudvalget og til juniorerne. 

Hans Olsen udtalte til slut, at det var 

hans agt at sætte fast mandskab på alle 

bådene, dette ville, mente Hans, give 

juniorerne større ansvar. 

Formanden udtalte sin glæde over alt 

det, som skulle ske. Selvfølgelig skal 

grejet være i orden, men med hensyn 

til nøgler mente formanden, at der blev 

for mange borte. 

Under mødet arriverede arkitekten og 

ingeniøren, som har projekteret klubhus

udvidelsen, og sammen gennemgik man 

tegninger og beskrivelser, så alle detaljer 

blev gennemdrøftet. Tilbage står nu blot 

at få tilbud hjem på arbejdets udførelse, 

før man kan komme i gang. 

Mødet sluttede kl. 22.00. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Reinhardt Hansen, sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 20.11.1972 

Dagsorden: 1. udvælgelse af tilbud på 

klubhusudvidelsen. 

Formanden bød velkommen til dette 

korte møde, grunden til mødets indkal

delse var, at man havde fået endeligt til

sagn om byggelån fra Amagerbanken, og 

tilbud var indhentet fra Ib Sørensen, 

Dragør, og fra entreprenørfirmaet G. 

West Hansen & Co. 

Man gennemgik tilbudene punkt for 

punkt. 

Da man havde gennemdrøftet det hele, 

var bestyrelsen enig om, at tilbudet fra 

G. West Hansen & Co. var det mest 

fordelagtige. 

Man nedsatte et byggeudvalg, der kom 

til at bestå af formanden, Sv. Larsen, 

Holger Larsen, Hans Guldager og Len

nart Larsen. 

Byggeudvalget vil tage et møde med 

entreprenørerne forinden den endelige 

antagelse af tilbud. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Reinhardt Hansen, sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 4.12.72 

Dagsorden: 1 byggelån. 

Formanden bød velkommen til hr. 

fuldmægtig Hansen fra Amagerbanken, 

som var kommet til stede for at bringe 

formaliteterne vedrørende byggelånet i 

orden. 

Sv. Larsen oplæste referat fra bygge

mødet med entreprenør West Hansen, 

som var afholdt den 23. november 1972 

kl. 16.00. 

Herefter gennemgik hr. fuldmægtig 

Hansen betingelserne for lånets optagelse. 

Papirerne blev underskrevet af besty

relsen på nær juniorlederen, som var fra

værende på grund af en færdselsulykke. 

Fuldmægtig Hansen og Orla With ville 

opsøge Hans Olsen på dennes bopæl for 

at få hans underskrift. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bes ty re l sesmøde t  d .  24 .1 .73  

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Juniorafdelingen. 

7. Kapsejlads. 

8. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og ud

talte, at der skal ske forfærdelig meget 

i jubilæumsåret, samt at alle i bestyrelsen 

må være med til forberedelserne. 

Der var nytårshilsener fra fhv. kon

torchef Frederiksen og fra Skovshoved 

Sejlklub. 

Der er installeret nyt oliefyr i klub

huset med forøget kapacitet, der skal jo 

mere til, nu klubhuset bliver udvidet. 

Haverne på ndr. side er nu nedlagt, 

og en bulldozer er i gang med at planere 

så bunden kan forberedes til afsætning af 

både. 
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Motorkranen er ikke god, den må repa

reres. 

En prøve på reservationsbilletter til 

jubilæumsfesten blev forevist og disku

teret, og som formanden havde meddelt 

i medlemsbladets januarnummer, åbnes 

salget af reservationsbilletterne torsdag 

den 8. februar. 

2. Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

3. Under havn og plads udtalte Orla 

With, at han syntes, det var på tide, at 

man fik lavet lys på broerne, og at man 

fik udbedret det stykke cementkaj i kana

len, der er ved at skride ud. 

Endvidere ønskedes pæle nedrammet 

ved juniorbådenes bøjepladser. Forman

den svarede hertil, at man jo ikke kunne 

lave mere, end man havde penge til, alt 

er jo blevet dyrere, endda dyrere end be

regnet. Men nu er de største arbejder af 

vejen, så får vi også nok lavet det alt

sammen. Pæle vil blive nedrammet ved 

juniorbådene. 

4. Klubhus- og festudvalget fremlagde 

sommerens program, der ser ud som 

følger: 2. februar, juniorbal. - 2. marts, 

juniorbal. - 4. marts kl. 12.00, fastelavns

fest for børnene. - 6. marts kl. 19-30, 

generalforsamling. — 6. april, juniorbal. 

- 22. april kl. 19.00, forårsfest. — 5. maj 

kl. 16.00, standerhejsning. - 23. juni kl. 

19.00, Set. Hansfest. — 18.-19. august, 

Amagerkredsens hovedkapsejlads og 

S.S.F.'s jubilæumskapsejlads. - 25. au

gust kl. 12.30, svagførefest. - 1.-2. sep

tember, mannetur. - 6. oktober kl. 18.30, 

afriggergilde. - 27. oktober kl. 10.00-

13.00, reception i klubhuset i anledning 

af S.S.E.'s 50 års jubilæum. Samme dag 

kl. 17.30, festbanket hos Nimb. 30. okto

ber kl. 19-30, generalforsamling. 

De forskellige arbejdsopgaver om

kring jubilæumsfestlighederne blev for

delt blandt bestyrelsesmedlemmerne, og 

der sættes nu fuldt pres på sagen. 

5. Fra sejlerskolen var der intet nyt. 

6. Juniorlederen havde ønske om en 

mindre reparation på flipperjollerne. De 

må laves. 

7. Kapsejladschefen meddelte, at ons-

dagssejladserne begynder onsdag den 23. 

maj kl. 19.00. 

I anledning af jubilæumsåret har man 

en række arrangementer i sommerens løb: 

12.-13. august, Vega-mesterskab. - 18. 

-19. august, Amagerkredsens hovedkap

sejlads og S.S.E.'s jubilæumskapsejlads 

med sej lerbal om lørdagen. 24.-25.-26. 

august, Spækhuggerstævne. - 2. septem

ber, Amagerkredsen (Kastrup) »Salt

holm rundt«. - 15.-16. september, Nim

busmesterskab. - 23. september, lukket 

kapsejlads (distance). 

8. Til eventuelt var der intet. 

Mødet sluttede kl. 22.15. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Nve medlemmer 
som søger optagelse 

i SundAy. SejØfohejnwq. 

i 

AKTIVE 

A 27 Elo E. W. Nielsen, 

Lundtoftegårdsvej 15, Lyngby. 

A 53 Gerda Irene Nielsen, 

Lyshøjgårdsvej 55, Valby. 

A 81 Marcus Sørensen, 

Moselgade 33, S. 

A 85 Jørgen Schiolborg, 

Agerlandsvej 51, S. 

A 114 Finn Kåre Mortensen, 

Brønshøj Kirkevej 37, Brh. 

A 166 Claus Christensen, 

Gunløgsgade 55, S. 

JUNIOR 

J 20 Mitchel Prægel, 

Muldager 10, Brh. 

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. 

HU-hej juniorer! — husk der er: 

11 
1. LUBH. 

t=Tr^ 

fredag den 2. marts kl. 1930—2400. Billetpris 5 kr 
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Bærebølgen 

Den 25. januar afholdt Sundby Mari

time Privatradio-Klub medlemsmøde, 

hvor hr. Bent Bruce (Merkur 03) talte 

om antenner, hvilket var såre godt, det 

er godt at vide noget om antenner, da 

ingen radio jo er bedre end den antenne, 

den er tilsluttet. 

Men - der er stadig medlemmer, der 

synes, at det hele løber uden om hovedet 

på dem. Vel, det er da forståeligt nok 

(altså at medlemmerne ikke forstår det), 

men vær ikke ked af det, kom til det 

næste møde og tag de sidste »radiofolk«, 

som endnu ikke er medlemmer af vor 

radioklub, med til mødet, thi da vil vi 

gennemgå hele anlægget fra antenne

spidsen til mikrofonen og højttaleren i 

et sprog, som alle kan forstå. Står man 

for at skulle købe sig et nyt anlæg, har 

man jo ikke megen gavn af de farvestrå

lende brochurer, man får stukket ud, hvis 

ikke man ved noget om, hvad de for

skellige beskrivelser betyder. Det vil vi 

råde bod på, så derfor: 

VEL MØDT TORSDAG D. 22. FE

BRUAR KL. 19-30. 

Nye medlemmer i 

Sundby Maritime 

Privatradio-Klub 

Vi byder hjertelig velkommen til 

»Sundby Sejl 218« Ejner Pedersen, 

(Rigger Ejner), og 

»Sundby Sejl 736« Poul Strambou. 

Endelig 
På et møde den 17. januar afholdt af 

Dansk Sejlunions langtursudvalg, og 

hvortil man havde inviteret formanden 

for Dansk Motorbådsunion, hr. Ove 

Tørsleff, diskuerede man, hvad man 

kunne og burde gøre for at øge sikker

heden til søs ved hjælp af radiokommu

nikation. 

Man enedes om til havsejlads at anbe

fale VHF-radioen, som jo endnu er for 

dyr til at blive »hvermandseje«, men som 

er dækket af kyststationerne i alle vore 

farvande (og udenlandske). Derudover 

vil man arbejde på at få det bedst mu

lige ud af Privatradioen, som jo er inden 

for rækkevidde for alle bådejere. 

Med dette mål for øje blev der nedsat 

et samarbejdsudvalg bestående af: Ove 

Tørsleff, D.M.U., Ove Bildsøe, D.S. og 

Reinhardt Hansen, D.S. 

Vi glæder os til samarbejdet! 

Sundby Sejl 630 - Klart Slut! 

R. H. 

K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  

2. marts Juniorbal 

4. marts Fastelavnsfest kl. 12.00 

6. marts Generalforsamling kl. 19.30 

6. april Juniorfest 

22. april Påskedag forårsfest kl. 19.00 

5. maj 

X 

Standerhejsning kl. 16.00 

23. juni Skt. hansfest kl. 19.00 

25. august Svagførefest kl. 12.30 

• 
1.-2. sept. Mandetur 

6. oktober Afriggergilde kl. 18.30 

• 
14. oktober Westtur? 

• 
27. oktober Reception i klubhuset 

kl. 10.00-13.00 - fest i re

staurant Nimb kl. 17.30 

30. oktober Generalforsamling kl. 19.30. 

Ret til forandringer forbeholdes. 

BÅDEBYGGERI 
Øresundsvej 145 Tlf. 58 48 4£ 

Nybygninger • Apteringer • Reparationer • Assistance til selvbyggere 
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6 U N D B Y  nSejlJ". O R E N I N G  REGNSKAB 1 1  t i l  31  12  1972 

I N D T Æ G T E R :  

Ydelser fra medlemmerne: 

Indskud 28.680,00 

Kontingenter: 

Aktive 

Passive 

Junior 

120.700,00 

5.259,50 

3.466,25 129.425,75 

Pladslejer: 

Aktive 

Vinteroplæggere 

Ekstra kontngent 

Afgift skabe 

Afgift haver 

93.173,25 

27.982,75 

76.400,00 

Salg af: 

Emblemer 

Klubmærker 

Slips og kaspetpuder 

Krus 

197.556,00 

9.403,50 

435,00 

450,50 

117,82 

228,65 

1.347,25 

Indvundne renter 

Kr. 

367.644,47 

665,11 

368.309,58 

U D G I F T E R :  

Havnen: 

Fornyelse 

og rep. af broerne ... 111.308,08 

Tilskud ti broer 15.000,00 96.308,08 

Udgravning 182.273,01 

Tilskud 6.231,70 176.041,31 

Fortøjnngspæle 3.363,75 

Materialer 4.847,60 

Møder 109,70 280.670,44 

Pladsen: 

Lejeafgift til kommunen + skatter ... 37.321,77 

Elforbrug 6.752,20 

Løn til pladsmanden 20.607,00 

Indkøbt grus og salt 1.380,42 

Kørsel af affaldsbøtter 4.344,81 

Reparation af vogn, spil og traktor ... 3.422,60 

Reparation af motorsav 91,94 

Materialer 2.621,31 

Arbejde på pladsen 457,48 

Forsikringer 1.145,50 

Flytning af både 327,00 

78.472,03 

5-øres afgift for benzin 1.260,25 

Salg af skabe 1.780,00 3.040,25 75.431,78 

Klubhus: 

Renter af lån 6.828,50 

Forsikringer 338,00 

Repartion af køkken 1.325,20 

Transport 8.491,70 356.102,22 

Transport 

Reparation af toiletter .. 

Istandsættelse af lokaler 

Fornyelser 

Radiomodtager 

Skorstensfejer 

Vedr. nybygnng 

Lejeafgift 

8.491,70 356.102,22 

1.282,72 

5.288,37 

993,14 

225,93 

44,07 

3.803,85 

49.772,00 

Overskud -4-29.642,22 

Bladet: 

Trykning .. 

Forsendelse 

Ekspedition 

Annonceindtægt 

Fester: 

Juletræ 

Fastelavnsfest .. 

Forårsfest 

Påskefest 

Standerhejsning 

Pinsefest 

Set. Hans 

Svagføretur 

Afriggergilde .. 

West-turen 

Andespil 

Administration: 

Telefon 

Administration 

Frimærker og attester 

Gaver 

Kontingenter 

Kontorartikler 

Generalforsamling 

Krus, emblemer m. m. 

Møder og rejsepenge 

Dagpengefonden 

ATP 

Bestyrelsesmoder: 

Sejlerskole: 

Forsikringer 

LIndervisning 

Repr. og materialer 

Møder 

Juniorafdeling: 

Materialer ... 

Forsikriniger 

Fornyelser ... 

Startpenge ... 

Møder 

38.936,38 

3.016,53 

1.748,90 

43.701,81 

7.419,00 

493,48 

177,10 

770,00 

833,60 

3.874,59 

228,93 

527,60 

63,45 

2.023,65 

250,80 

9.243,20 

594,96 

1.181,80 

5.500,00 

598,44 

2.772,75 

9.255,70 

2.810,14 

533,30 

1.984,45 

964.85 

193,84 

98,40 

316,00 
756,35 

946,15 

114,65 

1.834,26 

2.332,00 

2.170,00 

920,00 
131,45 

36.282,81 

8.648,24 

25.893,67 

996,56 

2.133,15 

Transport 

7.387,71 

407.802,14 
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Transport 407.802,14 

Kapsejlads: 

Præmier 4.236,31 

Materialer 601,25 

Fortæring 1.059,70 

5.897,26 

Startpenge 2.224,00 

Provision 2.300,71 4.524,71 1.372,55 

Årets underskud -r-40.865,11 

368.309,58 

STATUS rit. 31. DECEMBER !«»?£ 

Aktiver: 

Kassebeholdning 

Girokonto 

Bankkonto 

Bankbog skolefond 

Bankbog støttefond 

Bankbog jubilæumsfond 

Broer og indhegninger 

Vogne og skinner 

Øvelsesbåd 

Juniorbåde 

Optimistjoller 

Skure 

Spil 

Flagmast 

Klubhus 

Depositum Kbhvns. kommune 

Depositum Kbhvns. belysningsvæsen 

2.180,47 

1.331,62 

1.098,51 

1.944,39 

2.442,98 

25.903,39 34.901,36 

1,00 
1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

312.000.00 

3.000,00 

2.10,000 

352.009,36 

Passiver: 

Prioritetsgæld saldo pr. l/l 1972 ... 126.281,54 

-i- afdrag 8.624,98 117.656,56 

Lån Kbhvns. kommune 1.200,00 

-r- afdrag 600,00 600,00 

Lån Kbhvns. kommune 40.000,00 

-f- afdrag 2.000,00 38.000,00 

Skolefond saldo pr. l/l 1972 965,61 

+ bidrag 978,78 1.944,39 

Støttefond saldo pr. l/l 1972 2.236,19 

+ bidrag 206,79 2.442,98 

Jubilæumsfond saldo pr. l/l 1972 ... 11.095,92 

+ bidrag 14.807,47 25.903,39 

Skyldig moms 95,88 

Kapitalkonto saldo pr. l/l 1972 206.231,27 

-f- årets underskud 40.865,11 165.366,16 

352.009,36 

ERNA CHRISTENSEN, kusserer ske 

Medlemstal: Aktive 937, passive 100, juniorer 56 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med 

foreningens bøger og bilag. 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, februar 1973. 

GOSTA ØBERG VAGN HOLM-RASMUSSEN 

revisor revisor 

GENERALFORSAMLING 
Dagsorden: 

Tirsdag den i. Valg af dirigent 

6. marts 2. Protokol og beretning 

kl. 19.30 
3. Regnskab 

præcis 
4. Valg 

i klubhuset 
5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Følgende er pa valg: 

Sekretæren, Reinhard Hansen 

Skolechefen, Viggo Keller 

2 repr. Jens Green Jensen, Lennart Larsen 

1 suppleant Vagn Preisler 

Kasserer Erna Christensen 

Kasserersuppleant Anni Lindqvist 

Revisor Gøsta Øberg 

Revisorsuppleant Erling Sørensen 

Redaktøren, Martin Andreasen 

2 målere Poul Elgaard og 

Klaus Akkermann 

2 juniorudvalgsmedlenimer Kund Jensen 

og Verner Jensen 

1 motorbådsrepræsentant Holger Nielsen 

1 jollerepræsentant Niels Petersen 

Kontingentet skal være indbetalt senest 15. marts 



Hvad der ikke blev nævnt i  

referatet fra Sejlerdagen 

Som et af sine sidste hverv som for

mand for Dansk Sejlunion foretog Ejnar 

Christensen pa Sejlerdagen i Fredericia 

en hurtig omredigering. Ved frokosten 

havde Knud Andersen, Fredericia Skibs

værft, og Danisco indtegnet sig som vær

ter ved i alt to omgange snaps til den 

store forsamling pa tiere hundrede men

nesker. Ejnar Christensen greb lynhurtigt 

tilbudet og omredigerede det til fem stel 

optimistjollesejl til ungdomsudvalget. 

Forsamlingen blev totalt overrumplet og 

havde kun én reaktion: klapsalver. 

Sakset fra O høj! 

Nyt klubblad 

Danmarks fjerdestørste sejlklub, nær

mere betegnet »Roskilde Sejlklub«, har 

fra januar 1973 udsendt deres eget klub

blad »Kompasset«, der vil udkomme 8 

gange årligt. Bladet er i format A 5 og 

nydeligt udført i bogtryk. Redaktionen 

består af 6 medlemmer med hr. Erik Syl

vest som ansvarshavende redaktør. 

Vi vil her fra S.S.F. lykønske R.S. med 

deres blad og håbe, at medlemmerne vil 

sige, den er fin med kompasset, hver 

gang de modtager bladet, hjertelig til 

lykke og god vind i fremtiden. 

Bladet er fremlagt i vort klubhus. 

M.A.C. 

Viggo Keller 

Vor kapsejladschef Viggo Keller er 

afgået ved døden den 9. februar. Det var 

med sorg, jeg modtog meddelelsen om 

hans bortgang. Efter mere end 40 års 

medlemskab sammen i Sundby Sejl For

ening og årene sammen i bestyrelsen er 

det hårdt for mig at forstå, han ikke er 

mere. Få sommerferien i 1972 var vi 

sammen i min båd, og jeg var klar over, 

at han var syg, men så alvorlig var jeg 

ikke klar over; men kendsgerningen er 

fast i dag. 

Æret være hans minde. 

Sv. Larsen. 

Q 

Juniorspalten 

Der indkaldes til førermøde søndag 

den 11. marts kl. 11,00. Forårsarbejdet 

planlægges. 

Der afholdes juniormøde søndag den 

18. marts kl. 10,00. Madpakke og ar

bejdstøj medbringes. 

F.S.: Der er mødepligt. - Eventuelt af

bud kan meldes til juniorlederen senest 

ugen før. 

Juniorudvalget. 

Støt 

vore annoncører! 
De støtter os 

B L A D E T S  E K S P E D I T I O N  
Annie Lindquist, S. S. F., Amager Strandvej 15 

Telefon 59 35 80 

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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Hallands Vådero 
— lukkes den for sejlere? 
Af Helge Star gård 

I Sverige foregår nu en særdeles vold

som debat om Hallands Vådero - en me

get gæstet ø af såvel danske som svenske 

sejlere. 

Bort med sejlerne fra Hallands Vå

dero ! Det siger den såkaldte naturvårds-

intendent i Kristianstads lån Seved Åkes-

son, og kirkerådet i Torekov. Sidstnævnte 

institution ejer og forvalter øen under 

overopsyn af lensstyrelsen i Kristianstad. 

Hr. Åkesson er i vort naboland kendt som 

fjende af sejlerne — han har tidligere fået 

gennemført et forbud mod, at sejlerne 

sviner øen til med affald. Men synspunk

tet er nok lidt mærkeligt, eftersom sej

lerne kun udgør en meget lille brøkdel 

af besøgende i forhold til de enorme 

mængder af turister, der bringes til øen 

af de små »færger« fra Torekov. Kirke

rådets synspunkt er lidt anderledes. Her 

er man forarget over, at sejlerne ligger i 

længere tid med deres både ved øen, idet 

man hævder, det er en omgåelse af fred

ningsbestemmelserne. 

Øen er nemlig et naturreservat, på hvil

ket der dog findes en halv snes privat

ejede huse, der anvendes af priviligerede 

sommergæster, som har haft husene i 

masser af år. Endvidere besøges øen på 

gode sommerdage af tusindvis af en-dags

turister, der bader og soler sig. På gode 

week-end'er ligger der fuldt med både i 

øens »havn« der hedder Kapellhamn. 

Få almindelige sommerdage ligger der 

sjældent mere end to-tre både. Derfor 

mener de svenske sejlere, at al snak om, 

at bådene bruges som en slags maskeret 

form for sommerhuse, er det rene non

sens. Bådene ligger sjældent mere end 

tre dage. 

Den der kender øen godt fra lokal side 

mener iøvrigt, at netop »havneområdet« 

er noget af det mest rene og pæne, der 

er på øen, men kirkerådet har altså en 

anden mening. Herfra mener man, at når 

havnen i Torekov bliver udvidet, så har 

sejlerne værsgo at holde sig der. 

Drømmen hos kirkerådet og hos hr. 

Åkesson siges at være den, at kun de, 

der kommer med de organiserede ture 

fra Torekov, må få lov til at besøge øen. 

Og så bliver det vel i samlet trop med 

guide. - Er det den form for naturliv, vi 

drømmer om? Således spørger for eksem

pel Nordvåstra Skånes Tidningar i stort 

opsatte artikler, der helt stiller sig på sej

lernes side. 

Lensstyrelsen har afvist kirkerådets kla

ger over sejlerne, men sagen er langtfra 

opgivet fra modstandernes side, så der er 

al god grund til, at danske sejlere kan 

frygte det værste. Som naturvårdsinten-

dent burde Åkesson sørge for, at folk 

kommer ud i naturen, siger sejlerne i 

Sverige. - Ellers er det der med natur

fredning, som det hedder i Danmark, 

helt meningsløst. Kort sagt - der er al 

god grund til, at navnlig de nordsjæl

landske sejlklubber holder sig i nær kon

takt med Hallands Vådero Segelsållskap 

om sagen. 

:> 
TRYK 

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 

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 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 

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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Sejlsportsfolk fpl 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

»« BACHER 

GULE JAKKER « 1 y I 

do. BENKLÆDER # | i 

JOLLEBENKLÆDER § 

Elvstrøms Flydeveste P 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE f\ | * 
S Ø M A N D S  G E N S E R E  '  f  

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

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

e;35 
FILIAL GR O NT TORVET 79 - VAlby 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 

Nautiske instrumenter og -boger 

Yachtudrustning 

R.W.O. rullelejeblokke 

»Coolite« -  det kemiske nodlys 

KLAXON - Marine Horn 

Stand nr. 145 i Forum 

10.-18. marts 1973 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 Kobenhavn S. 

Tlf. 58 30 45 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

#W% 

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K 
TELEFON (Ol) 12 24 36 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 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 59 39 78 

Havneudvalg: Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 

Jens Green Jensen, Hessensgade 49 58 15 13 

Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 50 73 23 

Skolechef: Ivan Frich, Moselgade 16 

Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbådsrepræsentant: 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 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

J 

K asserer 

formanden og: 

havneudvalget 

træffe« 

hver torsdag: 

kl .  l»-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 SEIMT,  IMÅR ULYKKEN ER SKET! 

F. afholder 

R A R  

søndag d. 22.-4. (Påskedag) 

Nærmere ved opslag i  Klubhuset  
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FRA GENERALFORSAMLINGEN 
Generalforsamlingen den 6. marts 1973 

kl. 19,30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og formandens beret

ning. 

3. Regnskab. 

4. Valg til bestyrelsen. 

5. Lovændringsforslag. 

6. Andre forslag. 

7. Eventuelt. 

1. Formanden, Sv. Larsen, bød velkom

men til forsamlingen og udbad sig for

slag til en dirigent. Vang Preisler blev 

foreslået og valgt. 

Dirigenten takkede for valget og kon

staterede generalforsamlingens lovlige 

indvarsling, hvorefter han gav ordet til 

sekretæren for oplæsning af referatet fra 

bestyrelsesmødet den 13-2.73. 

2. Sekretæren oplæste protokollen. 

Der var ingen kommentarer til denne, og 

formanden fik ordet til sin beretning. — 

Formandens beretning 

Siden sidste generalforsamling er vor 

afholdte skolechef Viggo Keller, vor 

mangeårige benzinmand Georg Jørgensen 

og pressefotograf Kurt Lorentzen afgået 

ved døden. 

Haverne på nordre mole er nu sløjfede 

og planeringen i gang. De nye skure, der 

skal opføres derovre, vil jeg regne med 

er færdige i løbet af april. Jollepladsen 

vil blive udvidet med 15 meter på de 

nedlagte havers område. 

Thorup har skaffet træet til fornyelse 

af midterbroen - til gammel pris - hvil

ket betyder en stor besparelse, og arbej

det med broen er i fuld gang. Spunds-

planker til det sidste stykke af kanalen 

er også indkøbt, så vi kan få dette ar

bejde færdigt. Den lille mobile motor

kran er blevet repareret, og jeg vil hen

stille til medlemmerne, at de efter bru

gen lukker op for hydrauliken, så stemp

let går på plads. Ophalerspillet på sdr. 

plads er udslidt, flere tænder er knække

de på drivhjulet, så det vil snarest blive 

udskiftet med et andet. Angående det 

forslag, der er indkommet fra Sven Søe 

om de store gener med bladene o.s.v. vil 

vi givet ham ret — og træerne vil enten 

blive fældet eller stynede. Niels O. Niel

sen har sendt bestyrelsen et forslag angå

ende udvidelse af indkørselsvejen, da 2 

biler ikke kan passere samtidigt. Forsla

get er udmærket, men vi ordner det på 

den måde, at vi flytter trådhegnet ca. 2 

meter over mod krudthuset, derved und

går vi at flytte fliserne. 

Ved uheldet med den norske lægter, 

hvis dækslast gik overbord (70 bundter 

props), der for en stor del fyldte vor 

havn, opstod der en del problemer med 

bjærgning og bortkørsel, jeg har for

langt 6.000 kr. i erstatning, og efter en 

samtale med skibsreder Tandberg mente 

han ikke, at det ville volde problemer. 

(Godt vi ikke fik en østenstorm i de 

dage, så havde havnen ikke set godt ud). 

Tilbygningen til klubhuset, der be

gyndte den 1. december, vil jeg regne 

med, at vi kan indvi til standerhejsnin

gen i maj, selv om der har været nogle 

forsinkelser. Til hjælp til byggeriet har 

vi ansøgt om 20.000 kr. af tipsmidlerne. 

Der er kommet en ny forsikringsord

ning: Man får 51 % nedsættelse af præ

mien, såfremt man har været skadefri i 

3 år; så er man nemlig »præmieskipper«. 

Det er en slags »gør det selv forsikring«, 

der begyndte i Svendborg. 

Jeg vil råde jer til at blive i de store 

selskaber, der har kapital i ryggen, så 

spar selv op til at blive »»præmieskip

per«. Den, der ingen skader har haft i 

3 år, bliver det allerede i år, hvis I ud

fylder den skrivelse, I har modtaget. 

Salget af reservationsbilletter til vor 

jubilæumsfest i »Nimb« er gået over al 

forventning, og de af vore medlemmer, 

som vil deltage i festen, må sikre sig bil

let inden 1. maj. For det er ulogisk, at 

der ydes tilskud til billetter til nye med

lemmer efter denne dato. Altså efter 1. 

maj koster billetterne 150 kr. pr. delta

ger. Jeg kan oplyse, at vi råder over 

hele »Nimb« denne aften. 

Den maritime radioklub i S.S.F. er 

meget aktiv, og med Reinhard Hansen i 

spidsen skal det nok få interessen til at 

vokse i de andre klubber for sikkerhe

den til søs. På sejlerdagen blev R.H. ind

valgt i langtursudvalget i Dansk Sejl

union, og der kan han rigtig få talt 

Walki talkiens sag. 

Reinhard Hansen forlader, efter 10 

års arbejde, bestyrelsen i marts 1974. -

Tovværkskurset, der i år er ledet af rig

ger Anders Mogensen, har 17 elever, 

der skal op til prøve den 20. marts. -

Navigationskurset, som atter i år er le

det af den dygtige Kirsten Warnøe, vil 

afholde den skriftlige del af eksamen 

den 20. marts og den mundtlige den 

27. marts. Ved kursernes afslutning vil 

klubben holde en lille fest med kaffe

bord, og hvor beviserne for bestået prø

ver vil blive uddelt. — Amagerkredsens 

kapsejlads vil blive S.S.F. s jubilæums-

kapsejlads og afholdes på banen ved 

Flakfortet, og kapsejlerne vil få noget at 

gøre i år. — Vi har 5 medlemmer, der 

har været medlem af S.S.F. i 40 år. Det 

er Chr. Henriksen - Oskar Lauht - Bør

ge Pagel - Oskar Fytterer - Duran Høj-

lind. - Endvidere har vi fire 25 års med

lemmer - Willy Jørgensen - Walther 

Hansen — Erik Nielsen - Kaj Guldbech. 

Som skrevet i mine nytårsbetragtninger 

modtager jeg ikke genvalg til oktober, 

men jeg har talt med kapsejladschefen, 

Hans Guldager, han er villig til at over

tage formandsposten, og det er min over

bevisning, at medlemmerne i ham vil få 

en god afløser, han skal fra min side få 

al den støtte og hjælp, som min erfaring 

gennem 111/2 år som formand har givet 

mig. 

Jeg kan sige, jeg har været heldig 

igennem årene, jeg har haft gode hjælpe

re, en pladsmand som Erik, en restau-

ratrice som Kristine, ja, jeg vil benytte 

lejligheden til at takke bestyrelsen, vor 

kassererske Erna og hendes hjælper An

nie, redaktøren, ja, kort sagt alle de, der 

har været med til at udføre et stykke ar

bejde til gavn for Sundby Sejl-Forening, 

thi uden deres hjælp var mit arbejde for 

S.S.F. umuligt at overkomme. 
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Første taler til formandens beretning 

var Kaj Guldbeck: Vil gerne spørge, om 

klubhuset holdes åbent på festaftenen, 

da man må formode, at en del ubemid

lede medlemmer også gerne vil fejre for

eningens jubilæumsfest. Det kan jo nemt 

blive en kostbar affære at deltage i fe

sten hos Nimb. 

Dirigenten havde tegnet sig selv og 

udtalte: Det er for dårligt, at medlem

merne skal betale 100,- kr. pr. billet. 

Det er også forkert, at man ikke, som 

lovet, har oprettet noget underudvalg, 

til at forberede jubilæumsfesten. Det er 

mit indtryk, at Holger Larsen springer 

over, hvor gærdet er lavest, idet han har 

overladt underholdningen til Nimb i ste

det for, som i sin tid, da vi lavede revy, 

at lade medlemmerne levere underhold

ningen. Kunne godt lide at få at vide, 

hvor mange ikke-medlemmer, der er invi

teret. 

Vilhelm Lindemann: På sidste gene

ralforsamling havde man ingen højttalere 

på, så alt blev en gang »goddag mand, 

økseskaft«. Den generalforsamling skulle 

have været aflyst. Lindemann omtalte, 

som tidligere, det elendige klubhusliv, 

tidligere havde man Lumumbabrødrene, 

det var et par festlige fyre, der var sang 

og musik i klubhuset. 

Men så skete det, at den ene kom i 

klubhusudvalget, og så var der intet klub

liv mere. 

Angående bestyrelsens på sidste gene

ralforsamling fremsatte forslag om hav

nepladser udtalte L., at det skulle be

styrelsen fremsætte igen, men i den sam

me form som det havde stået omtalt i 

de gamle love. 

L. omtalte, at der havde været gæster 

fra Enigheden, og der havde været sjovt 

at være tilstede, der havde også været en 

operasanger med, og han havde sunget. 

Nu havde man vedtaget at bygge til på 

klubhuset for at have mere plads til fe

ster — nu skal vi have fest, og så skal vi 

ikke være her. 

Dirigenten satte formandens beretning 

under afstemning, den blev enstemmigt 

vedtaget. Formanden kom derefter med 

en kommentar til Lindemann: Det er rig

tigt, at der var en operasanger, og han 

fik da sunget mig ud af lokalet, den slags 

underholdning passer ikke til vore loka

liteter. 

3. Til regnskabet var der ingen kom

mentarer, og dette blev således enstem

migt vedtaget. 

4. Til valgene udbad dirigenten sig 

forslag til 3 stemmetællere, og følgende 

tre blev foreslået og valgt: Tage Kjær, 

Kaj Guldbeck og Bent Knudsen. 

Første valg var sekretæren, Reinhard 

Hansen, ingen andre forslag. R.H. var 

genvalgt. 

Til skolechef: I stedet for afdøde Vig

go Keller foresloges Ivan Frisch, han 

valgtes enstemmigt. 

Foruden de to afgående repræsentan

ter Jens Green og Lennart Larsen blev 

foreslået Vagn Preisler. Resultatet af af

stemningen blev: Jens Green 97 stem

mer, Vagn Preisler 76 stemmer og Len

nart Larsen 75 stemmer, der var 8 ugyl

dige. De 2 repræsentanter blev altså 

Jens Green og Vagn Preisler. 

Suppleant blev Lennart i stedet for 

Vagn Preisler, der nu var kommet i be

styrelsen. 

Af de 2 målere ønskede Poul Elgård 

ikke genvalg. Klaus Akkermann havde 

foreslået Carl Thorup. Endvidere fore

sloges René Woltemaht. Afstemningens 

resultat blev: Klaus Akkermann 89 stem

mer, Thorup 67 stemmer og Woltemaht 

22 stemmer, der var 6 ugyldige. 

2 juniorudvalgsmedlemmer: Knud Jen

sen genvalgtes enstemmigt. Verner Jen

sen ønskede ikke genvalg, i stedet fore

sloges Kaj Kure. Denne valgtes enstem-

migt. 

Motorbådsrepræsentanten Holger Niel

sen genvalgtes med akklamation, og det 

samme blev det for jollerepræsentanten 

Niels Peter Petersen. 

Redaktøren blev genvalgt. 

5. Dirigenten oplæste et af bestyrel

sen fremsat ændringsforslag til § 11, som 

gik ud på ændring af datoerne for sid

ste frist for betaling af kontingent til 

15. februar og 15. august samt betaling 

af havneafgift til 15. marts. 

Der var omdelt et ændringsforslag til 

samme §, med samme datoer, og med en 

tilføjelse: Den, der ikke indbetaler kon-

ingent/havneleje inden fastsatte frist, 

skal have tilsendt en rykkerskrivelse, og 

hvis ikke beløbet + strafgebyr kr. 100,-

er indbetalt senest en måned herefter, mi

stes medlemskabet/havnepladsen. 

Forslaget var underskrevet af Flem

ming Hansen, Ulla-Britt Lyngkjær, Finn 

Hendil og Arne Thorsen. 

Ulla-Britt og Arne Thorsen kommen

terede forslaget, og formanden udtalte, 

at dette forslag lød meget fornuftigt. 

Han anbefalede at stemme ja til for

slaget. 

Resultat af afstemningen: 113 ja-

stemmer, 8 nej stemmer og 4 ugyldige. 

6. Medlem nr. 852, Sven Søe's for

slag om fældning eller kraftig beskæring 

af træerne i det sydvestlige hjørne af 

havnen, blev betragtet som allerede be

Danmarks kommende 

spiller ti l 

POP-IDOLER 
JUNIORFESTEN 
fredag den 6. april kl. 19.00. Billetpris 5 kr. 
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handlet, da formanden jo havde oplyst, 

at træerne ville blive stynet. 

7. Under eventuelt udtalte Lindemann 

sin glæde over, at Sv. Larsen havde an

befalet et nyt formandsemne, når han 

selv til efteråret trækker sig tilbage fra 

formandsposten. Tror den nye kandidat 

vil blive en god formand, der er mange 

ting, han har gjort godt. Endvidere: Vi 

har selv i flere år betalt til vor jubilæ

umsfest, hvad skal disse penge gå til? Er 

de til medlemmerne, eller skal fremmede 

æde vore penge op? 

Eormanden: Det er ganske almindeligt, 

at man inviterer nogle gæster i en så

dan anledning, men iøvrigt er der ikke 

inviteret nogen endnu, man inviterer da 

ikke gæster 8 måneder før festen. Der 

er mange mennesker, der har været til 

stor gavn for S.S.F., men Lindemann 

ønsker kun at lave vrøvl. 

Finn Hendil: Det lyder så forfærdeligt 

med disse invitationer, men lad os forud

sætte, at der inviteres 20 gæster å kr. 

150,- pro persona, det bliver ca. 3,— kr. 

pr. medlem efter vort medlemstal. Det er 

da ikke noget at tale højt om. 

Vagn Preisler: Hvor mange er der in

viteret? Der burde ikke være inviteret 

nogen. Hvis Sv. Larsen vidste noget om 

større fester, så ville han vide, at det er 

kun for medlemmerne. For gæsterne hol

der man en reception. 

Kaj Guldbeck: Formanden kryber 

udenom spørgsmålet: Hvor mange er 

der inviteret? 

Formanden: Jeg kan ikke forstå, at 

man vedbliver at spørge om hvor mange. 

Der er ikke inviteret endnu, det har jeg 

sagt for længe siden. 

Arne Thorup tilsagde stotte til det 

nye formandsemne. Det er en stor be

slutning at tage, sagde Thorup, men vi 

er mange, som vil hjælpe dig, også med 

en bestyrelse, der ikke bare handler ef

ter ordre. 

Da ikke flere ønskede ordet, takkede 

dirigenten for god ro og orden og mo

tiverede et leve for Sundby Sejl-Forening. 

Sign. Vagn Preisler, dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Rettelse: Under debatten om ændrings

forslaget til § 11 er der desværre smut

tet følgende: Annie Lindqvist udtalte på 

kassererskens og egne vegne, at de ikke 

ville kunne nå at modtage alle indbeta

linger indenfor de sidste tidsfrister, når 

kontoret er lukket 3 uger i januar samt 

hele juli. Terminerne blev derfor ændret 

for kontingentindbetaling til de hidtidige 

datoer, 15. marts og 15. august, så kun 

fristen for pladselejen er ændret til 15. 

marts. 

Sekretæren beklager. 

§ 11 
Paragraf 11, som den lyder efter æn-

dringsvedtagelsen: 

Kontingentet betales halvårligt i må

nederne januar og juli, dog senest 15. 

marts og 15. august. 

Indkaldelse til militærtjeneste fritager 

for kontingentindbetaling, så længe ind

kaldelsen varer. 

Aktive medlemmer, der er fyldt 67 år, 

og som har været medlem i 25 år, kan, 

efter ansøgning til bestyrelsen, få nedsat 

kontingentet med 50 pet. 

Havneafgiften, der er betaling for så

vel fortøjningsplads i havnen som opha-

lingsplads på foreningens grund, skal 

betales forud for eet år ad gangen og 

er forfalden 15. marts. For havneafgif

tens vedkommende gives ingen restance

frist. 

Betalt indskud og havneafgift tilbage

betales ikke. 

Indskud, kontingent og havneafgift 

fastsættes af generalforsamlingen. 

Den, der ikke indbetaler kontingent/ 

havneafgift inden den fastsatte frist, 

skal have tilsendt en rykkerskrivelse, og 

hvis ikke beløbet + strafgebyr 100,-

kr. er indbetalt senest en måned herefter, 

mistes medlemskabet/havnepladsen. 

Bestyrelsen har dog ret til at fravige 

denne bestemmelse,når særlige grunde 

taler derfor, og rettidig skriftlig anmod

ning om henstand foreligger. 

En liste over slettede medlemmer skal 

aftrykkes i medlemsbladet. 

Såfremt et medlem udelukkes eller slet

tes af foreningen for forfalden pladsleje 

eller kontingent, er han pligtig til om

gående at fjerne sit fartøj og øvrige 

ham tilhørende effekter fra foreningens 

område. 

Sekretæren. 

RA IMO 1 KÅDKH 
— 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  komnnunikat ionsradio,  10 % rabat t i l  medlemmer af S.S.F.) 
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K L U B H U S  T ø m m e r f l ø t n i n g  i  h a v n e n  

OG 

F E S T E R  

Juniorfest 

• 

Påskedag forårsfest kl. 19.00 

• 

Standerhejsning kl. 16.00 

• 

Skt. hansfest kl. 19.00 

• 

Nat-navigationssejlads for 

motorbåde kl. 21.00 

• 

Svagførefest kl. 12.30 

• 

Navigationssejlads for 

motorbåde kl. 11.0 

• 

Afriggergilde kl. 18.30 

• 

Westtur? 

• 

Reception i klubhuset 

kl. 10.00-13.00 - fest i 

restaurant Nimb kl. 17.30 

• 

Generalforsamling kl. 19-30. 

Ret til forandringer forbeholdes. 

Man missede jo lidt med øjnene, da 

man kom ned i havnen og så, at hele 

havnen var fyldt med tømmerstokke, ef

ter at en norsk lægter havde »tabt« ca. 

300 tons af sin last af tømmer i Sundet 

ud for Kastrup. 

Tømmeret drev ind på stranden fra 

Kastrup til Prøvestenen, og en stor del 

drev ind i Sundby ha-vn. 

Det norske rederi fik hurtigt iværk

sat et stort bjærgningsarbejde, og tøm

meret blev bjærget dels ind til Kastrup 

og dels ind i Sundby havn, hvor det blev 

samlet sammen og fisket op ved hjælp af 

kranbiler og senere transporteret til Ka

strup, hvorfra det atter skal afskibes. 

Denne affære har affødt en del ra

vage på vort område, idet de store vog

ne har kørt veje og græsplæner op, og 

som vi nu må til at udbedre. 

Dertil kommer, at mange tømmerstok

ke er blevet så vanddrukne, at de er gået 

til bunds. Også disse stokke må bjærges, 

da de ellers kan blive til fare for sejlad

sen, når den om kort tid begynder, thi 

de sunkne tømmerstokke er jo i en art 

vægtløs tilstand og kan hvirvles op, når 

motordrevne fartøjer sætter vandet i be

vægelse. 

GODT, AT DET IKKE SKETE PÅ 

ET TIDSPUNKT, DA ALLE BADENE 

LÅ I VANDET! ! ! 

Billederne viser dels noget af det op

hobede tømmer og dels et par sunkne 

tømmerstokke. 

R.H. 

iSKS&zZ ws/s,; 

Efterlysning 

Jeg har mistet min kasket med vores 

emblem søndag den 11.-3-, og den, der 

har taget den, eller taget fejl af den, be

des lægge den tilbage igen i garderoben 

i restaurationen. - Det er sørgeligt, at 

medlemmer ikke kan lægge sine ting fra 

sig - det er således nr. 2, jeg har mistet 

samme sted, og det koster mig ca. 70 kr. 

at anskaffe en ny. 

Folkepensionist, medlem 806 

Emil Helsengreen, 

båden Rie II. 

Nordisk krydser 

til salg 

Axel  Sier t  (01)  59 33 95 

TRYK 

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  

1 9 6 7  K B H V N .  V  »  3 5  6 7 8 8  
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Jern - rust 
Vi er fortsat mange, der i dag har 

fartøj med jernkøl, og som hvert år må 

i gang med at fjerne løs rust og bund

farve fra jernkølen. Hver gang siger man 

til sig selv eller naboen, mens man tør

rer ruststøv af øjnene: »Skal det virkelig 

være nødvendigt, at jernkølen skal have 

den store »tur« hvert forår? Findes der 

virkelig ikke noget »middel« i handelen 

i dag, der kan forhindre rustdannelse«. 

Hvor ofte har vi ikke læst de store 

lak- og farvefirmaers brochurer om, 

hvordan man bedst gør sit skiv i stand 

fra køl til mast. Jo, der findes mange 

gode ting på markedet, men hvert efter

år, når skivet tages på land, er alt i or

den med undtagelse af jernkølen, hvor 

rusten mere eller mindre er slået igen

nem. 

Det er ikke nødvendigt her at komme 

ind på alle de mange forskellige midler, 

man i årenes løb har fået anbefalet og 

brugt. Vi må blot erkende, at rusten kan 

vi ikke klare - eller kan vi ? 

I vinteren 1971 fik jeg atter et godt 

råd af en gammel kendt sejler, der an

befalede mig følgende: 

Firmaet Metaloplastic, Kirstinedalsvej 

6 i Valby, tlf. 30 38 38, fører en kold-

forblyning (koloidalbly) med hærder. 

Den sælges i dåser, mindste vægt 4 kg, 

og koster med hærder ca. 13,00 kr. pr. 

kg. Rækkeevnen pr. kg ca. 3 m2. Til be

handling af en jernkøl på l1/^-^ tons 

bruges ca. 1 kg. 

Brugsanvisning: Kølen gøres grundigt 

ren for gammel bundfarve og rust. En 

god boremaskine pasat slibegummiskive 

og det meget grove »skærvepapir« kla

rer opgaven på 3-4 timer. Kølen børstes 

ren (støvsuger eller tør klud). 

Blandingsforhold 0,9 til 4,1. Når blan

dingen er rørt godt sammen, påsmøres 

denne med pensel i et jævnt ikke for 

tyndt lag. Temperaturen må ikke være 

under 5 graders varme, og luften skal 

være godt tør. 

Efter 8 timer er kølen støvtør, efter 

24 timer helt tør og atter klar til næste 

påsmøring. Jernkølen er nu klar til vi

dere normal behandling med primer og 

bundfarve (patent). 

jeg fulgte ovenstående recept meget 

nøje. Da min båd blev taget på land i 

efteråret 1972 på Sundby Sejl-Forening, 

stod jeg og ventede på resultatet: Der 

var ikke een rustplet på jernkølen. 

Nu har den stået på land hele vinte

ren, og kølen er fortsat ren for rust, så 

jeg slipper for første gang i mange år 

nemt over forårsklargøringen. 

Sejlerhilsen 

E. Juel-Andersen, 

medl. 515, »Shanty«. 

Ps. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, 

at jeg ikke på nogen måde har noget med 

det nævnte firma at gøre, ligesom jeg hel

ler ikke kender indehaveren. 

Dette er blot skrevet, fordi jeg synes, 

at jeg har fået et godt resultat, som kam

meraterne i klubben kan få glæde af. 

Juniormøde 

Søndag den 29. april kl. 10 i klub

huset. - Der er mødepligt. 

• 

Jollesejlere 

For at få gang i den i år holder vi 

møde i jollehuset søndag den 8. april kl. 

12, hvor vi vil tilrettelægge fælles ture, 

lokale kapsejladser, jollepladsens til

stand med mere. 

Forretningsudvalget 

for jollesejlere. 

-xLr 

BÅDEBYGGERI LFH 
Øresundsvej 145 Tlf. 584849 

Nybygninger • Apteringer • Reparationer • Assistance til selvbyggere 
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Faste

lavnsfesten 

De gjorde det igen 

Endnu engang oprandt dagen for 

S.S.F.s berømmelige fastelavnsarrange

ment, dog med den forskel fra mange 

tidligere år, at vejrguderne havde vist 

sig fra den gode side og tilsmilet delta

gerne med et mildt og venligt vejrlig. 

Søde børn i alle aldre og med de for

skelligste antræk gjorde deres entré, nog

le generte, nogle lidt friske, men alle 

med et forventningsfuldt blik i de for

mummede og maskerede ansigter. 

Poul Holst Jensen, som S.S.F. jo al

drig har gået forgæves til, havde skæn

det fastelavnsboller, og to med fornav

net Michael tilegnede sig præmier den

ne dag og gav forældre og tilskuere en 

lejlighed til at mæske sig med diverse 

genstande og kulinariske nydelser fra 

Kristines køkken. 

Apropos forældrene var det en for

nøjelse at se de voksne gå til sagen, og 

tilråbene til aktørerne motiverede uden 

tvivl disse til en ekstra indsats. — Jo, 

vore børn fik igen »festfyrene« helt op 

på tæerne . . . Dejligt med en så stor 

tilslutning til et af vore årlige arrange

menter. 

Festudvalget. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SusuMy 

m 

Nye medlemmer: 

A 64 Ib Franijeur, 

Burmeistergade 4, K. 

A 172 Robert Nielsen, 

Østerdalsgade 2, S. 

A 190 Kurt Brix Lauridsen, 

Røde Mellemvej 94 C, S. 

A 247 Jørgen Machholdt, 

Gertsvej 7, S. 

A 261 Bent Eigil Olsen, 

Høje Gladsaxe 15, Søborg. 

A 288 Preben William Laus, 

Bergthorasgade 5, S. 

A 325 John Jørgensen, 

Uplandsgade 30, S. 

A 330 Grethe Bjarnø, 

Juelsmindevej 81, Rødovre. 

A 408 Knud Christensen, 

Stenlandsvej 49, S. 

A 432 Erik Kobbelvedt, 

Kastebjergvej 26, Herlev. 

J 51 Henrik Bjørndal Gravesen, 

Tønnesvej 45, 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. 

COOLITE, KEMISK LYS 

Der er netop dukket en nyhed op på 

markedet, der særlig bør interessere sejl

sportsfolk, men også i sin genialitet kan 

have interesse på mange felter. 

Det kemiske lys består i et plasticrør 

på 13 cm længde og godt 1 cm i diame

ter. Det indeholder en ugiftig væske, og 

i denne flyder en ampul med en tænde-

væske. Ved brug bøjer man plastrøret, 

således, at ampullen inden i knuses, og 

ved at ryste lyset lidt, blandes de to væ

sker. Herved frembringes et kraftigt lys, 

der holder fuld styrke i 3 timer, hvor

efter det langsomt aftager i 12-15 timer. 

Lyset udvikler ingen varme, røg eller 

ild, og det er upåvirkeligt af vind, vand 

og fugt og tåler stød og slag. Det kan 

flyde i vand, og desuden er der i den ene 

ende et hul til ophængning eller fastgø

relse. Det har en garanteret lagerholdbar-

hed på mindst 2 år. Den eneste ulempe 

der er ved det, er, at det kun kan anven

des én gang. 

Når denne fikse nyhed nævnes i Sej

leren, er det simpelthen, fordi det er et 

lille columbusæg. Den er helt rigtig i 

vore nødcontainere i stedet for stavlygter, 

som vi har svært ved at vedligeholde med 

batterier. 

Som et signalmiddel egner Coolite sig 

glimrende til at fastgøre i redningsvesten, 

hvor den kan erstatte de oftest alt for 

små reflekterende strimler og til dels de 

9 røde skud. Desuden er den meget an

vendelig i en snæver situation, både til 

belysning og signalering, og lyset er så 

kraftigt, at det let ses 3 sømil, og fra 

luften ses det fra mere end 4000 fods 

højde. 

Denne nyhed er virkelig fiks, billig 

og meget anvendelig, og den kan anbe

fales klubbens medlemmer. 

Fra Sejleren 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

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

/ i j  / i* x Nærmeste forretning ved havnen! 
(XWtjt'vfajCA I. Jd*4C4*.) 
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Bærebølgen 
Generalforsamling 

SUNDBY MARITIME PRIVATRA

DIO-KLUB afholder sin årlige general

forsamling mandag den 9. april kl. 19,30 

prc. i Pejssalen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og formandens beret

ning. 

3. Regnskab. 

4. Valg til bestyrelsen. 

Følgende er på valg: Sekretæren 

Kaj Hansen, bestyrelsesmedlem 

Gunnar Desler, kassereren Borge 

Schlichter. - Der skal vælges 2 

suppleanter samt 1 revisor, da en 

revisor ikke har indsendt sit kon

tingent l-i måned efter sidste frist. 

Det må formodes, at han ikke er 

interesseret. 

5. Lovændringsforslag. 

6. Andre forslag. 

7. Eventuelt. 

Forslag til generalforsamlingen må 

være bestyrelsen i hænde senest mandag 

den 26. marts kl. 19,30. (Kan nedlæg

ges i kontorets brevkasse, mærket Radio

klubben). 

Mød op alle mand! 

• 

Der afholdes MEDLEMSMØDE man

dag den 26. marts kl. 19,30. — Program 

bekendtgøres senere. 

Helikopterdemonstration? 

Vi har ansøgt om at få helikopterde

monstration i forbindelse med en finge

ret redningsøvelse, som tænkes afholdt 

på standerhejsningsdagen. Vi venter 

spændt på svar fra Flyverkommandoen. 

Sundby Sejl, klart slut. 

Reinhardt Hansen. 

Ang. nødradioer 

Det er en stor glæde at konstatere den 

interesse, der er ude omkring i klubber

ne for privatradioen som nød- og kom-

rnunikationsradio i lystfartøjer. 

Det manifesterer sig bedst i de mange 

telefonopringninger, som jeg får fra nær 

og fjern, fra enkeltpersoner og klubber, 

som ønsker at vide noget om, hvad man 

kan og bør gøre for, ved hjælp af pri

vatradioen, at øge sikkerheden til søs. 

Jeg har været i Dragør Sejlklub og i 

Københavns Motorbåds Klub og for

tælle om S.S.F.'s arbejde med sagen, og 

torsdag den 15. marts går turen til Horn

bæk Bådklub, som også er i gang med 

at organisere radiotjeneste. 

Klubstationen har været til eftersyn 

og er blevet trimmet op, så den er nu 

klar til at gå ind i tjenesten igen, når 

sæsonen starter. 

Hjertelig tak 

for venlig deltagelse ved min far, Georg 

Jørgensens sygdom, død og begravelse. 

Martha Sonne. 

I anledning af jubilæumsåret har man 

en række arrangementer i sommerens løb: 

4.—5. august, Vega-mesterskab. 

• 

18.-19. august, Amagerkredsens hoved

kapsejlads og S.S.F.'s jubilæumskapsej-

lads med sejlbal om lørdagen. 

• 

24.-25.-26. august, Spækhuggerstævne. 

• 

2. september, Amagerkredsen (Kastrup) 

»Saltholm rundt«. 

• 

15.-16. september, Nimbusmesterskab. 

• 

23. september, lukket kapsejlads (distan

ce). 

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

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

3oscpt)iiies 

sæløommc rejse 

Sigfrid S nvert s 

Et forår kom gamle Samuel sejlende 

med skonnerten Josephine op til Lerkils 

Odde ved den norske grænse. Denne Sa

muel var smålænding, og man siger, at 

det var ham, der havde indført snus i fi

skerlejet, hvor man før havde holdt sig 

til skrå. Det var dengang, da fiskerne 

endnu plejede at holde kursen om natten 

ved skæret fra en våd tangbusk med mor

ild i, som de lagde ved siden af kompas

set. 

Samuels kone var barnefødt på Lerkils 

Odde, og nu havde hun arvet noget jord 

efter en bror, der var brændt inde under 

en julerus. Der blev rejst nyt hus i løbet 

af sommermånederne, og man sagde, at 

Samuel ville slå sig på saltvandsfiskeri. 

Samuel havde seks drenge; de var alle 

lyshårede og velvoksne, høje og kraftige, 

men konen, der havde født dem, var lille 

og grå som en mus. Der må dog have 

været seje kræfter et sted under vadmelet, 

for arbejdsfør var han, og hun passede 

mændene flinkt og ydmygt. 

Drengene gik i grå trøjer og med kniv 

i bæltet, men den gamle bar vinter og 

sommer en læderjakke uden ærmer. 

Man syntes, det var sært, at en mand, 

der som Samuel var noget til års, ville 

flytte og lægge sit liv om, så der blev 

mand og mand imellem talt en del om, 

at han nok havde noget udestående med 

lensmanden derhjemme. De skulle have 

været af meget forskellige meninger an

gående åleblusning, jagttiden for elg og 

retten til strandingsgods. Men derom vi

des der nu ikke noget med sikkerhed. 

Nu flikkede man imidlertid sammen 

på de fiskeredskaber, som indgik i arven, 

og Petter, den yngste af drengene, var 

sammen med nogle andre knægte fra Ler-

kil ude mellem de yderste klipper for at 

samle salt. Da tiden for sildefiskeriet 

nærmede sig, rullede de tomme tønder, 

salttønder og vandtønder om bord i skon

nerten, så den lå klar ligesom de andre 

fiskerkuttere. 

Nu må man vide, Samuels skonnert 

var et højt, tykmavet skrummel med 

trindt agterspejl, bedrøveligt optrukne si

der og gråsorte sejl, der var fulde af lap

per, hvis forskellige farvetoner markere

de et utal af år. Men den havde store og 

fint prydede navnebrætter, hvorpå liljer 

og blade slyngede sig omkring Josephine. 

Og så må vi ikke glemme kompasset. Det 

var stort som en stegegryde, og på kom

passkiven var der tegnet blomster, hav

mænd og havfruer og et pynteligt orna

ment for hvert af de fire verdenshjørner, 

men allerfinest var alligevel det, der an

gav nord, for i nord er den bedste del af 

verden, og der bor de stærkeste sømænd. 

Kompasset var ophængt i en gammel, 

ormstukken sømandskiste. Når Josephine 

lå stille i havn, pegede det ganske vist 

imod nord, men ude på havet blev det 

somme tider ligesom lidt tummelumsk, 

og det kunne da ske, at Samuel måtte 

give det et dask, for at nord ikke skulle 

stå og pege lige ind i middagssolen. 

Dette kompas var engang tilfaldet Sa

muels farfar, da man plyndrede et stran

det dansk krigsskib. 

Nu kom den ene efter den anden af 

fiskerne fra Lerkils Odde og spurgte tem

melig spydigt, om man virkelig havde 

tænkt sig at tage på fiskeri med Josephi

ne. Jo, det havde Samuel da tænkt sig. 

Og så rystede de på hovedet og sagde, 

at skonnerten var alt for klodset bygget 

til den håndtering. 

— Vi får se, sagde Samuel, jeg har godt 

nok fiskeheld med mig hjemmefra. 

Og så var man nået på den anden side 

Mikkelsdag, og dermed begynder den 

egentlige historie. Endelig var der nem

lig en dag fralandsvind, og så satte alle 

fiskerne sejl, og det gjorde Samuel og 

hans drenge naturligvis også. I medvind 

og uden last holdt Josephine en jævn 

fart sammen med den øvrige fiskerflåde. 

Med top- og råsejl lå hun der som en 

kirke blandt små landsbyhuse. 

Allerede den første nat sattes garnene 

ud. Samuel holdt sig tæt til de andre og 

gjorde som de. Men sild fik de ingen af. 

Om morgenen mødte de andre fiskere, 

der krydsede hjemefter. De råbte, at der 

var svært mange sild længere vestpå. Og 

så lænsede de for vinden hele den dag. 

Men natten bragte ikke større fangst, end 

at der netop kunne blive til middagsma

den. Da fik Samuel den idé, at de endnu 

slet ikke var kommet langt nok mod vest. 

I solnedgangen, da de andre bjærgede 

sejl og satte deres garn ud, lænsede han 

videre, lige til månen begyndte at kom

me frem. Men så fik Petter øje på glimt 

af sild, og når man sænkede loddet, kun
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ne man mærke silden som en mur i van

det. Snart glinsede hele dækket som sølv 

af de mange fisk i måneskinnet. Syv gan

ge halede Samuels drenge det overfyldte 

garn ind den nat, og det var hårdt ar

bejde, selv for smålændinge. Bagefter 

føltes det ligefrem som en hvile at stå i 

efterårssolen og salte sild ned i tønderne. 

Det her var alligevel et godt sted at 

fiske, brummede Samuel fornøjet henne 

ved rattet, bare man er så klog, at man 

tager langt nok vestpå. 

De gode fisketegn holdt sig. Små bob

ler steg op gennem vandet overalt, og 

ikke langt fra dem pustede en hval. 

Således fiskede de i tre nætter og fik 

en tung last. 

Af de andre Lerkils-både kunne man 

endnu se en flok brune sejl ude imod øst. 

Men den fjerde dag, da det var helt 

vindstille, kom der store dønninger rul

lende fra syd, så drengene fik travlt med 

at stuve sildetønderne og stivhale alt, som 

kunne stivhales. Råer og bomme svinge

de og slog endnu, og rattet gik frem og 

tilbage, som om usynlige hænder styrede 

gennem et smalt og bugtet sejlløb. 

Pokkers også, mumlede Samuel, det 

er jo fuldstændig, som om det stormede 

nede hos sildene. 

Det begyndte så at blæse op, og det 

var dejligt at mærke sejlene blive fyldt 

igen. Men vinden blæste på tværs af døn

ningerne. Solskin og mørke vekslede, og 

luften var skiftevis lun og kold, så man 

blev valen om næsen, og havet lignede 

ryggen på en kat, som man stryger mod 

hårene. 

Samuel fandt det rådeligst at styre ned 

mod Lerkils-flåden, der endnu skimtedes 

langt ude i øst. Men da viste der sig intet 

mindre end et stort og forunderligt jær

tegn; næppe en sømil fra Josephine be

gyndte vandet at hvirvle rundt og stå til 

vejrs som en hvid røgsøjle. Og røgen blev 

tættere og mørkere, og den blev til en 

lang, svajende vandslange, der steg him

melhøjt og udvidede sig til en tragt højt 

oppe i en sort sky. Petter, som hang oppe 

i salingen, råbte, at han kunne se, hvor

dan en hel sildestime blev suget op i luf

ten. 

Da glemte Samuel at tage sin snus, i 

stedet foldede han sine hænder: 

- Gud hjælpe os, drenge, sagde han, 

det her betyder, at der er krig til lands 

og til vands. 

Men jærtegnet kom hastigt vandrende 

over vandet nærmere og nærmere hen 

imod skonnerten, og drengene fik travlt 

med at hive kludene ned. Ikke to hun

drede alen fra Josephine mistede vand

slangen sit tag i havet og begyndte at 

svinge frem og tilbage, lige til den blev 

suget op i skyen højt oppe over maste

toppene, ganske som et kabel forsvinder 

i et gat. Og minsandten om det ikke i 

samme øjeblik begyndte at regne med le

vende slofedsild, et par faldt endda ned 

i klyveren, som endnu ikke var beslået. 

Efter jærtegnet kom stormen. Det var 

nøjagtig, som om Josephine var krøbet 

sammen for uvejret. På mindre end ti 

minutter var havet én stor brodsø. Som 

en avne i et sydende bryggerkar kastedes 

skonnerten omkring i en grå sky af storm

pisket vand. Og der var ikke så meget 

som et glimt at se af den øvrige fisker

flåde. 

Drengene prøvede at få stagsejlet og et 

flænget storsejl op for at få styr på sku

den, men fokkeskødet brast, og agtersej

let blæste itu og tog både lig og bom

dirke med sig, så bommen brasede ned 

og knuste kompaskisten. Men selve kom

passet var stadig helt, og det lykkedes Sa

muel at redde det ind i kahytten; der lå 

det og blev hårdnakket ved at pege på 

en gammel forlader i forventning om ro

ligere tider. 

Stormen varede i fem døgn. I al denne 

tid blev Josephine kastet om på et øde 

hav uden sol og stjerner. Gamle Samuel 

havde fået i hovedet, at vinden havde 

vendt sig, så det nu gik hjemad, men 

drengene mente, at det stadig gik ud

efter. 

— Ja, så må vi være kommet ud på et 

umenneskeligt stort hav, sukkede Samuel. 

Men barmhjertige Gud, lad det nu bare 

være stort nok. 

Nej, aldrig havde Samuel fået så me

get vand over sin læderjakke. Han var 

ved roret næsten hele tiden og søgte at 

falde af for vinden. Når han ikke orkede 

at blive stående, lå han på knæ. Men 

drengene skiftedes til at pumpe, og ind

imellem spiste de brødskorper og rå sild. 

Den femte dag ved daggry så Samuel 

Havfruen. Han lå på storlugen og blødte, 

for en ratknage havde slået to tænder ud 

på ham. Da kom Havfruen ligeså stille 

glidende ud af en bølge. Hun var hvid 

som en gallionsfigur, der stod et isnende 

skær om hende, og hun bevægede sig så 

uhyggeligt og underligt roligt midt i 

stormen. Sådan har Havfruen altid væ

ret. Når havet er roligt, så ligger hun i 

sin hule og er hjerteangst og slider i 

usynlige lænker, men i stormvejr er hun 

rolig, og det viser, at hun er en fordømt 

sjæl. 

Nu åbnede hun i hvert fald munden og 

talte; hendes stemme var klar og barnlig, 

men temmelig spydig. 

- Nu spiser du nok ikke længere kar

tofler, onkel Samuel, sagde hun. 

- Godt ord igen, svarede Samuel. Du 

ser ellers ud til at være den samme som 

i de smålandske farvande. 

Og i det samme skyndte han sig at 

spytte frem for sig og sætte stål i dæk. 

Da forstod drengene, at der var spøgeri 

i luften, selv om de ingenting så, og 

straks fløj deres knive også i dækket, så 

der var ligesom et helt gærde af dirrende 

knivskafter. Og Havfruen hun forsvandt 

hurtigere, end hun var kommet, for der 

er nu noget særligt ved stål. 

Op ad dagen var det, som vinden lige

frem var løjet en smule af, skønt bølger

ne endnu gik ukristeligt højt. 

Om natten lykkedes det dem at få 

tændt op i kabyssen. 

Det luner, sagde Olagus, den æld

ste af drengene, da han satte bagen over 

ilden, så dampen stod om hans molskinds-

bukser. 

Det blev en klar og vinterkold mor

gen med laber vind. Inden de satte sejl, 

gik Petter op i stormasten. Østerude så 

han noget, der lignede øer, råbte han, og 

de lænsede så i den retning. 

Efterhånden dukkede en klippeø lang

somt op over de kæmpemæssige dønnin

ger. Det gjaldt nu bare om at styre lige 

ind mellem brodsøerne, som lyste sne

hvide i solskinnet. Længere inde var der 

fuldt af skær, hvor klipperne stod på høj

kant, et rigtigt rivejern, der kun lå og 

ventede på en nytjæret skibsside. Men 

Samuel styrede bare videre, hvor en rev

ne åbnede sig i klippekysten. Han var for 

træt til at være bange. 

fortsættes 
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K asserer 

formanden og 

havneudvalget 
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hver torsdag: 
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I klubhuset 

tlf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

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

efter PLADSMANDENS anvisning! 

LØRDAG DEN 5. MAJ KL. 16 

STANDERHEJSNING 
I  forbindelse med standerhejsningen vi l  Sundby Marit ime Privat Radio Klub afholde en storst i let 

redningsøvelse 
kl. 14.30. Een af Flyvevåbnets helicoptere deltager 

Der bliver musik og dans i klubhuset 
Husk dit  hvide huebetræk Festudvalget 
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Bestyrelsesmødet d 13. 3. 73 

Holger Larsen og Ivan Frisch ikke til

stede. 

Dagsorden: 

1. Beretning 

2. Protokol 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Eventuelt 

1 .  

Formanden åbnede mødet med at byde 

Vagn Preisler velkommen i bestyrelsen, 

der var ikke meget på dagsordenen, men 

dels skulle bestyrelsen konstituere sig, og 

dels skulle man underskrive et papir, ved

rørende et, til Københavns kommune ud

stedt pantebrev. 

Formanden udtalte til Vagn Preisler, 

at han ville få sit fremtidige virke i be-

tyrelsen, sammen med Orla With i hav

neudvalget, og anmodede V. P. om at 

komme på kontoret hver torsdag aften i 

kontortiden. 

Preisler udtalte at han selvfølgelig ger

ne ville udfylde sin plads i bestyrelsen 

på bedste måde, men mente iøvrigt, at 

han kunne gøre bedst fyldest i klubhus-

og festudvalget, dette arbejde var mere 

hans force, og han havde jo også tidligere 

arbejdet sammen med Holger Larsen på 

denne post. V. P. havde iøvrigt forstået 

på Holger Larsen, at denne gerne så V. 

P. i festudvalget. 

Der opstod nogen diskussion om dette 

spørgsmål, og man enedes til sidst om, 

at Preisler skulle tiltræde i havneudval

get, og man ville så vente med den en

delige konstituering til næste bestyrelses-

nøde, når bestyrelsen ville være fuldtal-

% 
Der var en anmodning fra Sejlklubben 

Sundet med anmodning til S.S.F., om at 

være behjælpelig med at inddrive plads-

leje fra et medlem af Sundet, som Sun

dets kasserer havde hørt, skulle være ble

vet medlem af S.S.F. 

Sekretæren oplyste hertil, at vedkom

mende person havde haft sit fartøj vin-

teroplagt i S.S.F., men man havde måttet 

lade fartøjet fjerne ved fogedforretning, 

da han heller ikke betalte her. Vedkom

mende er ikke, og har ikke været med

lem af S.S.F., denne oplysning vil blive 

tilsendt Sundet. 

Formanden beklagede, at der samme 

aften som vort bestyrelsesmøde, også var 

indkaldt til møde i K.S.U. samt til for-

sikringsmøde i Dragør, vi kan jo ikke 

være 3 steder på en gang, men anbefale

de, at medlemmerne stilede efter at blive 

Præmieskipper, således som Skandinavia 

havde skrevet om, da det giver 51 % 

nedslag i præmien ved 3 skadefri år, det 

er da noget der kan mærkes. 

2. 

Protokollen . . . Intet. 

3. 

Havn og plads . . . Intet. 

4. 

Klubhus og fester. Man drøftede, om 

det ville være betimeligt at arrangere en 

form for festlighed i klubhuset, foruden 

de i forvejen bestemte festligheder, re

ception i klubhuset og festbanket hos 

Nimb. Vagn Preisler mente, at medlem

mer, som ikke skulle deltage i festban

ketten skulle have lejlighed til at fejre 

foreningens jubilæum i klubhuset, på sel

ve jubilæumsdagen. Også dette spørgsmål 

står åbent til næste møde. 

Kapsejladschefen udtalte, at det var en 

uheldig dag, man havde lagt Svagføre

festen, da der i disse dage bliver sejlet 

om Spækhuggermesterskabet, og i denne 

anledning skulle være sej lerbal lørdag af

ten. Man vedtog at flytte svagførefesten 

til 1. 9. og at rykkke Manneturen. Til 

kapsejlads var der intet. 

Juniorledene ville gerne have et nyt 

storsejl til en af bådene, endvidere agter

lanterner til juniorbådene og nogle nøg

ler til juniorskuret. Dette bevilgedes 

Til eventuelt var der intet. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Bestyrelsesmødet d. 3. 4. 73 

Bestyrelsen var fuldtallig, desuden var 

kasserersken, foreningen to revisorer samt 

Frits Kleis til stede. 

Dagsorden: 

1. Revision 

2. Formandens beretning 

3. Protokol 

4. Havn og plads 

5. Klubhus og fester 

6. Sejlerskolen 

7. Juniorafdelingen 

8. Kapsejlads 

9. Eventuelt 

1 .  

Formanden bød velkommen, og op

læste en redegørelse fra revisorerne i an

ledning af, at Frits Kleis, efter at for

eningens regnskab for 1972 var blevet 

godkendt på den ordinære generalfor

samling d. 6. 3. 73, havde stillet kasse

rersken to skriftlige spørgsmål vedrøren

de posterne indbetalt kontingent og ek

strakontingenter, Kleis mente ikke, at de 

bogførte beløb svarede til antallet af med

lemmer, respektive fartøj sejere. 

Revisorernes redegørelse indeholdt, 

foruden Kleis konstruerede opstilling og 

spørgsmål, også en klar redegørelse for, 

hvorledes revisorerne var kommet til et 

andet resultat end det af Kleis opnåede, 

f. eks. er der gamle medlemmer, der kun 

betaler 28.- kr. i kontingent, dertil kon

tingentfrie bestyrelsesmedlemmer etc., 

medlemmer, der aftjener værnepligt og 

endeligt, slettede medlemmers manglen

de kontingentindbetaling. 

Øberg udtalte sin forbavselse over, at 

Kleis ikke havde rettet sine spørgsmål til 

kasserersken på generalforsamlingen, men 

da var der ingen som havde spørgsmål at 

stille. 
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Kleis svarede hertil, at det var af pie

tetshensyn overfor kasserersken, da han 

vidste, at hun ikke yndede at stå overfor 

en stor forsamling. 

Øberg udtalte, at Kleis havde opnået 

lige den stik modsatte virkning, idet der 

nu hviskedes i krogene om, at der vistnok 

er noget galt med foreningens regnskab, 

og det måtte være meget værre for både 

kassererken, revisorerne og for bestyrel

sen i det hele taget. 

Kleis beklagede, det havde overhove

det ikke været hensigten, han havde kun 

ønsket oplysning om noget han ikke for

stod, og det måtte være enhvers ret til at 

spørge. 

Det er ganske klart, at enhver har ret 

til at stille spørgsmål, men måden, Kleis 

havde stillet spørgsmål på, den fordømte 

både revisorerne og bestyrelsen. 

Kleis takkede fordi han måtte komme 

tilstede og for oplysningerne han havde 

fået. På formandens forespørgsel, om 

oplysningerne havde været fyldestgøren

de, svarede Kleis: Ja, oplysningerne har 

været fuldtud fyldestgørende . . .! 

2. 

Formanden bød velkommen til Ivan 

Frisch, der ikke havde været tilstede ved 

sidste bestyrelsesmøde. Anbefalede Ivan 

at kontakte bådebyggeren for at høre, 

hvordan det går med øvelsesbåden, der 

er ved at få lagt nyt dæk. 

Der oplæstes diverse skrivelser som to

ges til efterretning. 

Formanden havde kontaktet skibsmæg

ler og forsikringsselskabet for den norske 

lægter, der havde tabt sin dækslast, og 

krævet 6.000 kr. for ødelagt asfalt og 

græsplæne i havnen under bjergning af 

tømmeret, der menes ikke at der opstår 

problemer i denne sag. 

Midterbroen, som Tom og Anker er 

ved at udbedre, bliver god nu, havde for

manden konstateret, og træerne på søn

dre plads er blevet skåret ned. 

3. 
Til protokollen var der intet. 

4. 

Under havn og plads udtalte Jens 

Green, at han havde bemærket, at tenden

sen gik i retning af større både, tager 

man højde for det i havneudvalget? 

Det gør man, men man kan jo kun 

flytte rundt og overlappe, hvor det er 

nødvendigt. 

På spørgsmål, om man bygger et nyt 

masteskur i år var svaret benægtende. 

5. 

Man havde set på møbler til den ud

videde del af klubhuset. Formanden og 

Holger Larsen havde imidlertid set møb

lerne i KMKs klubhus og fundet, at disse 

var pænere og bedre egnede, og havde 

derfor besluttet sig for at anskaffe sam

me slags. 

Endvidere vil der blive lagt tæppefli

ser i den nye del. 

Holger Larsen oplyste, at han, om få 

dage får kontrakter på musikere for 

samtlige fester i hele sæsonen. Endvidere 

drøftedes den tilstundende standerhejs-

ning. 

6. 
Skolechefen ønskede en bedre plads til 

øvelsesbåden, længere ude, på en af mo

lerne. Man vil overveje sagen. 

7. 

Juniorlederen ønskede S.S.F.s gamle 

juniorreglement genoptrykt, da han fandt 

det, som man i øjeblikket går efter, ikke 

opfylder de krav som man må stille til 

juniorerne. Formanden opfordrede juni

orlederen til, sammen med juniorudval-

at gennemgå reglementet, så man kan 

få det bragt til at opfylde de krav som er 

nødvendige, for at uddannelsen kan fore

gå på den rigtige måde. 

En junior, som ikke havde bestået na-

vigationsprøven, var blevet tilskrevet af 

juniorlederen om hans videre stilling i 

juniorafdeling. Juniorens fader havde, i 

den anledning sendt en skriftlig klage tii 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen fandt, at juniorlederens 

disposition kunne der ikke rokkes noget 

ved, efter de foreliggende omstændighe

der, men brevets tone kunne måske have 

været lidt mere diplomatisk. Juniorlede

ren beklagede, hvis hans skrivelse havde 

virket sårende, da dette selvfølgelig ikke 

havde været hensigten. Det overlodes til 

sekretæren at besvare skrivelsen. 

8. 

Da der i anledning af S.S.F.s 50 års 

jubilæum, vil blive afholdt flere kapsej

ladser, bad kapsejladschefen festudvalget 

om at arrangere de dermed følgende sej-

lerballer. 

Kapsejladsudvalget består nu af føl

gende: Hans Guldager, Ivan Frisch, Hans 

Olsen og Holger Nielsen. 

Den, på sidste bestyrelsesmøde, ud

skudte konstituering blev endelig fore

taget på dette møde, idet Jens Green, ef

ter at Holger Larsen havde tilkendegivet 

sit ønske om at få Vagn Preisler i Klub

hus- og festudvalget, uden dog at have 

været utilfreds med Jens Greens samar

bejde, tog J. G. konsekvensen og gik i 

havneudvalget. 

Jens ville dog gerne fortsætte med for

beredelserne til jubilæumsfestlighederne, 

da han havde været med til at tilrettelæg

ge fra begyndelsen. Dette ønske blev 

selvfølgelig imødekommet, da der jo er 

god brug for arbejdskraften. 

Mødet sluttede kl. 22.50. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

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

BLOMSTER SENDES OVERALT! JORGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 
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S.M.P.R.K. 

Ja - det siger dog noget, det betyder 

Sundby Maritime Privat Radio Klub. 

Jeg var så heldig at overvære klub

bens generalforsamling mandag den 9. 

april og selvom det var en spændende 

aften med mæglingsafstemning, var 

der alligevel mødt ca. 50 % af 

medlemmerne. Jeg var meget forbav

set over klubbens regnskab, der havde en 

omsætning på flere usinde kroner, men 

der skal også noget til - Klubben har 

store planer. Et dobbeltskur skal indkø

bes på nordre mole ti grej, vagt o.s.v. 

Formand R. H. farer rundt fra syd til 

nord og fra øst til vest, han holder fore

drag om det vi har nået her i S.S.F. og 

stadig flere sejlklubber opretter nødsta

tioner. Når engang hele landet er dæk

ket af klubbernes nødstationer må P & T 

vel indse at de må være mere lydhøre 

for vore ønsker. 

Det er dejligt at vi atter her i S.S.F. er 

pionerer på et område, der gavner sejl

sporten og sikkerheden til søs. 

M. A. C. 

Havnereglementet 

Vi har her i S.S.F. et havnereglement, 

som de fleste af vore medlemmer ønsker 

overholdt, men der er nogle enkelte, der 

mener at et reglement er til for at over

trædes. Jeg tror dog nok, da vi har fået 

Jens Green ensen og Orla With med sin 

blodhund »Lille Piv« (Rør den IKKE, 

selvom den er i snor), det skal forresten 

alle hunde være, nok skal få sat lidt skik 

på overtrædelserne, hvad Jens ikke ved 

om fortøjning og afffendring er ikke 

værd at vide, så det skal nok komme i 

orden, alle både skal have fendere, det 

er ikke nok sidemanden har affendret. 

Knallert- og cykelkørsel er ikke tilladt på 

havneområdet (det må alle medlemmer 

være med til at overholde) selv om nogle 

har dispensation, giver det ikke ret til 

kørsel for andre. 

Unødvendig bilkørsel er heller ikke til

ladt, og fartgrænsen på 10 km/t overhol

des sjældent, jeg efterlyser den stoppe-

bom ved uniorskuret, der er blevet ved

taget på et bestyrelsesmøde sidste år. Så 

de biler der har grej og lignende til jolle

pladsen må køre bagom, så de bådejere, 

der har liggeplads ved nordre kaj kan 

blive fri for trafikken langs bolværket. 

Det kunne måske også lade sig gøre, at 

de bådejere der ikke kan gå ud til deres 

både, kan komme til at ligge ved midter

broen eller søndre kaj, der går det ud

mærket uden biler. 

Redaktøren 

K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  

Tilmeldinger til sejlerskolen modtages 

hver torsdag aften i kontortiden. Hold

sammensætning sker i klubhuset søndag 

d. 29. 4. 1973 kl. 10.00. Øvelsesbåden 

er på bådværft i Dragør, og skal have 

et nyt dæk, og bliver færdig sidst i april. 

Øvelsesbåden står indendørs, så det er 

nok begrænset hvor mange seniorer der 

kan være med i forårsklargøringen. men 

hvis der er en 5-6 stykker der melder sig 

skulle det være nok. 

Ivan Frisch 

5. maj Standerhejsning kl. 16.00 

• 

23. juni Skt. hansfest kl. 19.00 

• 

12. aug. Nat-navigationssejlads for 

motorbåde kl. 21.00 

• 

18. aug. Sejlerbal kl. 20.00 

• 

l.sept. Svagførefest kl. 12.30 

• 

22. sept. Navigationssejlads for 

motorbåde kl. 11.00 

* 

6. oktober Afriggergilde kl. 18.30 

• 

14. oktober Westtur? 

• 

27. oktober Reception i klubhuset 

kl. 10.00-13.00 - fest i 

restaurant Nimb kl. 17.30 

• 

30. oktober Generalforsamling kl. 19.30. 

• 

Ret til forandringer forbeholdes. 

Det er ikke alle der har mødt op og 

været med til at gøre bådene i stand, men 

I kan nå det endnu, for det er vi alle 

fælles om. 

Juniorudvalget 

Hjertelig tak 

for den store opmærksomhed, der blev 

vist mig på min 70-års fødselsdag, af be

styrelsen og kammerater i Sundby Sejl 

Forening. 

Tom »Condor« 
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Onsdag den 23. maj kl. 19.00 begyn

der vi atter på aftenkapsejladserne, der 

fortsætter til onsdag den 27. juni, første 

aftenkapsejlads efter sommerferien er den 

8. august kl. 19.00. 

For at sejladserne kan forløbe plan

mæssig og starte til tiden i lighed med 

sidste sæson, er det nødvendigt at til

melde sig dagen før i klubhuset, i mel

lemgangen vil der være fremlagt teg-

ningskuverter som stadig vedlagt 5— kr. 

i startpenge lægges i kontorets brevkasse. 

Flere kapsejlere har ønsket at betale 

for hele sæsonen på én gang, dette kan 

gøres ved at vedlægge 50.- kr. i den 

første mødekuvert, du vil da kunne sejle 

med på samtlige onsdagssejladser incl. 

lørdagssejladsen den 8. september som 

gør det ud for en onsdagssejlads, men af 

hensyn til løbssammensætning er det sta

dig nødvendigt at tilmelde sig i forvejen. 

Juniorafdelingen har i år sat alle skra

bejern og malerpensler i sving og da af

delingen er blevet forsynet med en masse 

nyt grej er det mit håb at de i år vil møde 

op på banen alle sammen og til tiden, 

starten går 5 minutter efter første start. 

Sidste år mødte samtlige juniorbåde og 

flippere fra Kastrup op flere aftener i 

træk uden at møde alvorlig modstand, det 

bliver spændende i år at se om vi kan 

komme væk fra bolværket, give dem den 

konkurrence, de fortjener. 

Også jollesejlerne er ved at vågne op 

til dåd, et nylig nedsat forretningsudvalg 

har besluttet at puste liv i jollesejladser

ne, da jollerne er spredt på mange typer 

og modeller, vil der blive udregnet et 

særlig handicap-system som skulle give 

alle en fair mulighed for at være med. 

En sejlads efter dette system kan både 

være til fornøjelse, og bruges som træ

ning til større sejladser og stævner . . . 

Kom kun frem af sænkekølen, jollesej

lere, der er også plads til jer. 

Som jeg har skrevet før! Selv om du 

ikke mener at du kan sejle kapsejlads, 

eller din båd er super dupper til det, så 

mød op alligevel, du får masser af frisk 

luft, kammeratskab og lidt spænding med 

på turen. 

Vel mødt den 23. maj kl. 19.00. 

Hans Guldager 

kapsejladschef 

PS: Også i år sejles der hele sæsonen 

igennem om den særlige spidsgatter van-

drepræmie, som sidste år blev vundet af 

Kent. (I år har han skrue på, så der får 

han ikke en chance). 

H U S K ! ! !  

Knallert- og cykle 

kørsel er stadig 

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

på havnen. 

RETTELSE 

I sidste nr. af medlemsbladet stod føl

gende i § 11: 

Kontingentet betales halvårligt i må

nederne januar og juli, dog senest 15. 

marts og 15. august. 

15. august skal rettes til 15. september. 

Bærebølgen 
SUNDBY MARITIME PRIVATRADIO 

KLUB afholdt d. 9. april sin årlige gene

ralforsamling. Det var et lille og sensa-

tionsløst møde, og den siddende besty

relse fortsætter uændret. 

Vi skal nu igang med at etablere den 

frivillig lyttevagt igen (ca. 1. maj). Det 

er en ting der er ved at blive kendt viden 

om, man regner med SUNDBY SEJL, og 

vi må ikke svigte. 

HAR DU MELDT DIG TIL VAGT

TJENESTEN? Ellers gør det straks! 

Der vil i nær fremtid blive etableret 

klubstationer i Helsingør og i Hornbæk. 

Disse to steder er 100 % sikret, flere er 

under overvejelse. 

I forbindelse med standerhejsningen d. 

5. maj, afholder SUNDBY SEJL-FOR-

EINIG og SUNDBY MARITIME PRI

VATRADIO-KLUB en storstilet red-

ningsdemonstration, hvortil Flyvevåbnet 

velvilligst har tilsagt deres assistance med 

HELIKOPTERDEMONSTRATION. 

I demonstrationen indgår vor nødra

dio som et vigtigt led, med nødopkald og 

korrespondance pr. Walkie-Talkie. 

Der vil blive lejlighed til at følge hele 

proceduren fra begge molerne. 

Demonstrationen finder sted kl. 14.30. 

Og til sidst . . . 

HUSK AT LYTTE og at KALDE OP 

KANAL 11 A, men før samtalen på ka

nal 16 eller en anden kanal!!! 

Og husk også at føre et pænt sprog, 

det lyder ikke godt, når en samtale er 

»krydret« med en masse eder. 

OG - HUSK SÅ TRILLEFLØJTEN, 

hvis du skulle få brug for den!!! 

SUNDBY SEJL 630 

KLART SLUT! 

R. H. 
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"Kapsej fadser i 
Kundby åejf-cforening 

KL 
» 
» 

19.00 
» 
» 

Aftenkapsej lads 
» » 
» » 

»> z/. juni 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 

Lørdag 
Søndag 

4. august 
5. august 

Kl. 
Kl. 

11.00 
10.00 

Vega klassemesterskab 
» » 

Onsdag 
» 

8. august 
15. august 

Kl. 
» 

19.00 
» 

Aftenkapsej lads 
» » 

Lørdag 

Søndag 

1 8. august 

19. august 

Sej lerbal lørdag aften 

Amagerkredsens hovedkap
sejlads og Sundby Sejlforening 
50 års jubilæumssejlads. 

Onsdag 22. august Kl. 18.30 Aftenkapsej lads 

Fredag 
Lørdag 
Søndag 

24. august 
25. august 
26. august 

Spækhuggerstævne 
» » 
» » 

Onsdag 29. august Kl. 18.30 Aftenkapsej lads 

Søndag 2. september 
Saltholm rundt (Kastrup — 
Amagerkredsen) 

Lørdag 8. september Kl. 14.30 Kapsejlads (Onsdagssejladser) 

Lørdag 
Søndag 

1 5. september 
1 6. september 

Kl. 
Kl. 

10.00 
10.00 

Nimbus klassemesterskab 
» « 

Søndag 23. september Lukket kapsejlads (Distance) 

Hans Guldager 
— Klip ud og gem — Kapsejladschef 



Søsport i Politiken 
hver lørdag. 

LørdagsPolitikens søsportsstof, skrevet 
af Preben Skaaning, har selvfølgelig osse sat 
ekstra gang i rubrikspalten »Skibe og Både«. 
Der er stribevis af tilbud - så hvorfor ikke 
gøre Politiken til en lørdagsvane. 

- \  ̂ a#« i' 7 

% 

fisfos 
\ $> 

.̂ e*' 

^% î\ r«. 
^^°TxÅ A** 

$>*« 

Så billigt kan det gøres, hvis De selv har 
noget på hjerte. Ring Deres annonce ind til 
(01) 11 85 11, lokal 552, 515, 502 eller 440 og 
gør det inden fredag kl. 13, så kommer den 
på om lørdagen. 

POLITIKEN/en levende avis 



Nye medlemmer — — 
som søger optagelse 

i Sund&g, SejiLfoh&wut 

A 197 Aksel Jensen 

Balders Plads 6 

A 224 Jørgen Stub Rasmussen, 

Vigerslevstræde 23 

A 290 Finni Lassen, 

Liflandsgade 12 

A 321 Johan Kjeldgård 

Mantuavej 14 

A 452 Gynther J. Mahlstedt, 

Prinsessegade 69 A 

A 478 Gunnar Carsten Frederiksen, 

Vesterbrogade 117 A 

A 494 Erik Bach Christensen, 

Englandsvej 32 

A 500 Poul Erik Toldbod, 

Engmarksvej 14 

A 521 Thomas F. Ekdahl, 

Vedbøl Allé 7 

A 543 Ole Kongsted Pedersen, 

Århusgade 111 

A 545 Ralph Gernet Larsen, 

Siciliensgade 14 

A 548 Mogens Tved, 

Grønjordskollegiet 

A 569 Vagn Søe Jensen, 

Italiensvej 2 

A 577 Bent Jørgen Rasmussen, 

Parmagade 9 

A 578 Oluf Bent Hansen, 

Marengovej 21 

Passive 

P 30 Oda Jakobsen, 

Humlebjerg 2 

juniorer 

J 14 Vivi Olsen, 

Tårnbyvej 63 

J 22 Gittee Schiolborg, 

Agerlandsvej 51 

I 29 Annette Schiolborg, 

Agerlandsvej 51 

J 32 Tina Lise Wallin, 

Ved Bellahøj 23 B 

J 49 Nathalie Gambill, 

Badensgade 12 

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. 

føhidvaUjCt 

OBS!! 

HJÆLP!!! VI ER BAGUD!!! 

OBS!! 

Vor udsendte medarbejder er vendt 

hjem fra Hollywood, med negativt resul

tat. Hverken Raquel Welsh, Marion 

Brando, Kirk Douglas eller Nixon havde 

tid til at komme til Danmark og under

holde i jubilæumsåret ved det to store 

arrangementer som skal løbe af stabelen. 

Først og fremmest tænker vi på svag

førefesten, som i år meget gerne skulle 

være alle tiders. Det synes vi at vi skyl

der, da vi kiksede lidt sidste år - og der

næst jubilæumsfesten (ster). 

DERFOR!!!! 

Kære klubmedlem. Du har jo talent! 

Du kan synge spille/fløjte/eller skære tæn

der!! Det er dig vi mangler. Du skal 

åbenbare dig for vore måbende ansigter 

med din kunnen. Vi vil så gerne »gøre 

noget« i festudvalget, men vi er kun to. 

Derfor hjælp os, vi er bagud! Mød os i 

klubhuset torsdag aften d. 3. 5. kl. 19.00 

til en orienterende aften, hvor vi meget 

gerne hører DIN mening om underhold

ning. 

Festudvalget 

HO IVA 

R ADIO I  IC A  IMvY 
— 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.) 

LAFAAETTE - ZOIHAC - TO KAI - MimiMt 
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VI MANGLER PENGE!!! Fortsat fra forrige nr. 

øfonnetten <^Sosepf)tn£s 

ooeloomme tejee 

Til at kunne gøre svagførefesten til 

alle tiders jubilæumsfest. Derfor appel

lerer vi hermed til alle medlemmer og 

venner af S.S.F. Der må findes »ting og 

sager« som kan undværes til en auktion 

til fordel for svagførefesten. Et maleri, en 

stol, et skib eller blot en ting til et så

dant. Den eneste ulejlighed der vil være 

forbundet med det vil være at henvende 

sig til Vagn eller Holger, altså festud

valget, enten i klubben eller telefonisk i 

kontortiden. Vi afhenter gerne alt der 

kan bruges ved en auktion, uden om

kostninger - og siger tak til. 

HO VA 

JOLLESEJLERE 

Søndag d. 8. april afholdtes møde i 

jollesejlernes hus. Der var fint frem

møde af jollesejlere. Flere havde fremsat 

ønske om øget aktivitet blandt jollesej

lerne, spec. angående ture og kapsejlad

ser. Der viste sig hurtigt udbredt enighed 

om, at opholdsstedets og pladsens for

hold er under al kritik. 

Forsamlingen enedes om at udpege et 

forretningsudvalg, som skal varetage jol

lesejlernes interesser, og tage sig af de 

praktiske sager ang. ture og kapsejlad

ser. Forretningsudvalget vil øvrigt på

tage sig at koordinere kommende nye 

ideer blandt jollesejlerne. Karl har på

taget sig at fungere som opsyn for jolle

pladsen, Snipe-Ole holder opsyn med hu

set. Forsamlingen er enige om at stå bag 

disse to, såfremt nogen ikke efterkom

mer deres anvisninger. 

Forretningsudvalget har fastlagt første 

tur i pinsen. Afgang lørdag d. 9. juni 

kl. 9.00. Vi lægger ud med en frisk tur 

til Norreborg havn på Hven. Forret

ningsudvalget arrangerer, at en stor båd 

tager med og tager bagage og proviant. 

Vi camperer ved det forhenværende tegl

værk. 

Forretningsudvalget for jollesejlerne 

Sigfrid Siwerts 

Der blev så underlig tavst og stille, da 

Josephine kom ind i kløften. Aftenen var 

allerede faldet på. Højt oppe på den stej

le klippe stod der et tårn, som så hedensk 

og forfadent ud, nogle ravne kredsede 

om de tomme vindueshuller. Der var ikke 

et fyr eller et sømærke at se, der gik et 

sært sug igennem det sorte, dybe vand, 

så de kom hurtigt frem uden vind og 

havde svært nok ved at klare råerne fri 

af klippekanterne. 

Ved en drejning udvidede fjorden sig, 

bunden blev lysere og så ud til at egne sig 

til ankerplads. En snæver dal mundede 

ud i en svagt skrånende strand. To lange 

pælebroer løb ud fra nogle skure, og små

både lå trukket op på strandbredden, et 

stykke oppe i dalen sås nogle huse. Men 

de grå sten, de var bygget i, fik dem til 

at ligne spøgelseshuse. En lille kafferøg 

pulsede fredeligt op af en af skorstenene, 

men ikke et menneske kom ud og kigge

de om hushjørnet, så stille var Josephine 

gledet ind i fjorden. Der var kun en flok 

får, som gloede på skonnerten, store, be

skidte får, der havde så megen uld, at 

man knap kunne se benene på dem. 

De lod ankeret gå, og kættingen ras

lede rigtig uhyggeligt i skumringen og 

lokkede dystre ekkoer ud af fjældene. Så 

kom der en sort kone frem ved hvert 

eneste hushjørne, de kiggede lidt og for

svandt så lige så stille igen. 

Samuel og hans drenge gik imidlertid 

ikke i land, men krøb straks til køjs, og 

det kunne de sandelig også trænge til. 

Men det blev ikke til nogen særlig lang 

køjetørn. Samuel drømte, at han kravlede 

i loftet som en sommerfugl, og da han 

vågnede, lå han med fødderne i vejret 

og hovedet nedad. Det tog sin tid, før 

han kom så meget til sig selv, at han fik 

kræfter til at krybe ud på dækket. 

Jøsses kors, drenge, råbte han, ha

vet har trukket sig tilbage! Skuden ligger 

på land! 

Det var lige i dagbrækningen. Man så 

kun den røde hårtop af solen, der lige 

skulle til at klatre op af en kløft. Jose

phine lå i sandet med svær slagside. Og 

det var sågar det fineste spyttebakkesand. 

Et stykke forude stak den ene ankerflig 

op af vandet som en stor støvlespids. De 

lange broer var høje som huse, og alle 

småbådene lå så vel to hundrede alen 

oppe på land. Men allerværst var det at 

se ribbenene af et gammelt sunket skib, 

der lå ganske nær ved dem; det var grønt 

af alger og låddent af tang. Samuel turde 

ikke se derhen. Han skubbede pelshuen 

tilbage og kløede sig i hovedet. 

- Hvordan i alverden skal man nu 

slippe hjem med alle sildene? jamrede 

han. 

Lad os vente, far, sagde Petter. Var 

det her noget usædvanligt, så kom der 

nok nogen ned og så på det. 

Drengene benyttede lejligheden til at 

klatre ned på sandet med drev og hamre 

for at se, om der var nogle nådder at 

tætte. Men Samuel gik på opdagelse på 

havsens bund, og han kom derved til at 

tænke på, hvordan vandene engang delte 

sig for Israels børn, da de flygtede for 

Farao. Forsigtigt gik han frem, og han 

følte sig godt for med sin stok. Overalt 

var det fine, grå sand gennemtrukket af 

glitrende små bække, der snoede sig hid 

og did som rigtige elve med brinker og 

klinter. Og disse elve mundede ud i små 

søer med grundt vand og riflet bund; de 

var fulde af smukke, lyse snegle. Samuel 

stak nogle i lommen til konen, som var 

glad for pynt til at lægge på skabet i 

stuen. 

Samuel kom nu til et sted, hvor klip

perne ragede op over sandet, og hvor der 

var meget mere at se. Først knasede en 

stor dynge sammenhobede blåsorte mus

linger under støvlerne, så var der væl

dige buske af blæretang og bladtang, 

men så standsede han pludselig foran en 
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vandfyldt grøft, for der voksede noget, 

der så ud som store, lyslilla blomster, men 

disse blomster bugtede sig som tarme og 

famlede forsigtigt om som blindes fing

re. Der var også en masse pigget trold

tøj, der lignede mugne agurker, så Sa

muel syntes ikke, at der så særlig rart ud 

i Havfruens køkkenhave. Det susede og 

silede i tangen, og en mængde plettet, 

slimet og stikkende stads kravlede og krøb 

baglæns og sidelæns, og lige ved sin støv

lespids fik Samuel øje på en bleg, tom

metyk arm, der var fuld af vorter. Med 

grebet på sin stok halede han ud af tan

gen det værste djævelskab, han kunne 

tænke sig, med en hel masse fangarme 

omkring et glubende svælg, der sad midt 

i en stor, slimet mave. Hvordan det nu 

gik til, så fik en af armene i hvert fald 

fat i Samuels hånd og sugede sig fast, så 

det isnede igennem kroppen på ham. 

Og uhyret slap ikke, førend han stykke 

for stykke havde trampet det i smadder. 

Gud ved hvad Samuel tænkte i disse 

øjeblikke, om han da ikke simpelt hen 

troede, at det var den onde selv, han 

trampede på med sine støvlesinker, men 

så meget er vist, at han længtes efter kir

kestolen derhjemme. 

- Gud lade én nådigt hvile i indviet 

jord og ikke blive borte på havet, mum

lede han og ville vende tilbage til skon

nerten. Men da sank hans hjerte helt ned 

i støvleskafterne, for han var blevet om

ringet af vandet, der nåede ham helt op 

til læderjakken, før drengene fik ham 

om bord. Det var da lige tredive år, si

den Samuel sidst var i vandet, og den

gang var han oven i købet på vej til sit 

eget bryllup. 

Der begyndte nu at komme en del folk 

på stranden, mest koner og gamle mænd. 

Josephine rettede sig efterhånden op, 

og snart var hun flot og svajede så let 

for vinden. Samuel ville straks lette an

ker og tage af sted, men det satte dren

gene sig imod. 

Hvilken kurs vil I da slå ind på, far? 

spurgte Petter. Vi må gå i land og spør

ge os for. 

Ja, men man kan jo slet ikke vide, 

om der ikke er krig her, sagde Samuel 

og tænkte på jærtegnet. Men drengene 

lo bare, og så måtte den gamle gå i bå

den og tage med ind til broen. 

Så snart de kom i land, slog man kreds 

om dem, folk og fæ imellem hinanden. 

Der var som sagt nogle gamle mænd og 

nogle koner med måbende unger i skør

terne og så alle de beskidte får. De rig

tige mandfolk var vel ude at fiske. Ind

byrdes talte de en slags kaudervælsk. Det 

lød, som om de havde munden fuld af 

meget varm grød. For svenskerne var det 

Samuel, der som den ældste førte ordet. 

Han stod med huen i hænderne og så 

ikke just storagtig ud; drengene stod der

imod på rad med hænderne i bukselom

merne, og de så ikke videre beskedne ud. 

Vi ville gerne underdanigst spørge 

om kursen hjem til Lerkils Odde, sagde 

Samuel. 

Øfolkene rystede bare på hovedet. 

I må gribe til noget større, far, sag

de Petter. 

- Nå, men Strdmstad da? I hvilken 

retning har vi så den by? spurgte Samuel. 

Men det var der ingen, der blev klo

gere af. 

Så kørte den gamle frem med hele 

Bohuslen, men virkningen var stadigvæk 

den samme. 

I må gribe til noget større, far, sagde 

Petter. 

Nå, men Sverige da! råbte Samuel. 

Det land har I da vel alligevel hørt om? 

Og han pegede spørgende ud i luften, 

men det var bare, som om grøden var 

blevet endnu varmere i munden på gam

lingene og konerne, og ungerne måbede, 

så man havde kunnet sejle fuldriggere 

ind i munden på dem. 

Så måtte Petter ro ud efter kompasset, 

som nu var lavet i stand; Samuel stillede 

det midt i forsamlingen, greb den yng

ste af de gamle mænd i armen og pegede 

hele kompasset rundt og spurgte efter 

Sverige, men han fik stadig intet svar. 

- Går du i barndom, dit fjols, som 

ikke kender noget til sådan et stort land! 

råbte Samuel og blev lynende gal. 

Men Petter trak hænderne op af buk

selommerne, stillede folkene op, så der 

blev en åben plads i midten, og sagde: 

- Far og I, drenge, de stakler forstår 

ikke vores sprog. Men nu skal vi vise 

dem noget, så de straks kan se, hvor vi 

kommer fra. 

Og så begyndte drengene at spille plat 

og krone, prøve fingerkræfter og bøje 

arm, og hver gang de havde vist et num

mer, stod Samuel ved kompasset og prø

vede at lokke en, der havde fattet, hvad 

det drejede sig om, derhen. Det så ud til, 

at øfolkene syntes om det hele, men de 

holdt sig stædigt på afstand af kompas

set, som om der var tale om en kollekt. 

Slut tes i  næste nr .  

TRYK 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S.S.F. - Prøv et t i 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 

Køb og salg 

af lystfartøjer 

Yachtmægler 

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

Sejl- og motorbåde modtages i kommission 
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Sejlsportsfolk 1«^ 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

ho, BACHER 

GULE JAKKER B 1 I  

do. BENKLÆDER # 1 y 

JOLLEBENKLÆDER i  \ 

Elvstrøms Flydeveste I  P 
^ til voksne og børn! % \ 

ORIG. ENGELSKE f\ £ 1 |  

SØMANDS GENSERE Vr ^ 

DUNLOP SEJLERSKO # -jjSj} 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer ^ 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22.4
A^35 

F I I jI  A I j GRØNTTORVET 79 - VAlby 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 prisliste 

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 

Nautiske instrumenter og -boger 

Yachtudrustning 

R.W.O. rullelejeblokke 

»Coolite« - det kemiske nødlys 

KLAXON - Marine Horn 

Stand nr. 145 i Forum 

10.-18. marts 1973 

Ml. STENGAARD MEYER 
Kastrupvej 180 

2300 Kobenhavn S. 

MMM Tlf. 58 30 45 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K 
TELEFON (Ol) 12 24 36 
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Redningshelikopteren ved Sundby Havn 

Foto:  Reinhardt  Hansen 



så han kunne komme bort fra fladen, in

den helikopteren kom til stede. Og 

»Skrækkelige Olfert«, som var på vej 

hjem oppe nord fra, havde over sin ra

dio hørt om det virkelige uhel, kaldte 

radiovagten og meddelte, at han hurtigt 

kunne være fremme ved den uheldige. 

Vi kunne dog berolige »Olfert« med, 

at »alt var under kontrol«. 

Imidlertid var hr. Bladt Petersen fra 

Flyvevåbnets station Skrydstrup kommet 

til mikrofonen og fortalte meget interes

sant om redningstjenesten, om dens op

bygning og virke. 

Så var helikopteren pludseligt over ho

vederne på os, klokken var da præcis 

15,00. Hr. Bladt Petersen havde lovet os, 

at man roligt kunne stille sit ur efter 

helikopterens ankomst, og det passede. 

Sceneriet, der fulgte, var uhyre inter

essant, men inderst inde stod man og 

glædede sig over, at dette kun var en de

monstration, thi det var nu ingen behage

lig spøg at hænge og dingle i en strop 

under rotorens susende vinger. 

En svømmedykker blev firet ned i red-

ningsflåden, og en hilsen til helikopter

besætningen fra Sundby maritime Privat

radio-Klub og Sundby Sejl-Forening, en 

skyllepøs, blev hejset op ombord, hvor

efter helikopteren fløj en runde og kom 

så tilbage og hejsede svømmedykkeren 

op igen. 

Derefter gjorde helikopteren endnu en 

rundtur, hvorefter den kom tilbage og 

viste sine fænomenale manøvreegenska

ber, også sin anvendelighed som »vand

kanon«, idet nogle af de nærmeststående 

fik en ordentlig dusch af det oppiskede 

vand. 

Herren med den ternede hat er hr. Bilde jen
sen, Søsportens Sikkerhedsråd, og ved siden aj, 
med det lyse overtøj, hr. radiobestyrer G. 
Madsen, Københavns lufthavn, Kastrup. 

Hr. Bladt Petersen sluttede demonstra

tionen med ønsket om, at det ikke måtte 

bliven nogen fra Sundby Sejl-Forening, 

man skulle ud at redde næste gang. 

Programsekretær, hr. Arne Honoré 

fra Danmarks Radio var også tilstede og 

var særdeles aktiv med at spørge ud og 

med optagelse på bånd, hvad der foregik 

omkring ham. Dette blev iøvrigt til en 

vellykket udsendelse i radioens program 

1, lørdag den 12.5., kl. 14,00 til 14,45. 

Fra Søsportens Sikkerhedsråd var hr. 

Bilde Jensen tilstede og fulgte demon

strationen med stor interesse. Hr. Bilde 

Jensen har været til uvurderlig hjælp for 

os under forberedelserne af arrangemen

tet, og derfor er vi hr. Bilde Jensen me

gen tak skyldig. 

Endnu en notabilitet var tilstede, det 

var flyveradiobestyrer, hr. G. Madsen, 

Københavns lufthavn, Kastrup, som si

den flystyrtet ved Saltholm Flak har vist 

stor interesse for vort arbejde med nød

radioen på 27 MHz. 

Hr. Bladt Petersen forsøgte at få heli

kopterbesætningen til at stille ind på 

27.095 (kanal 11A), det lykkedes ikke 

rigtigt, da det kræver et kraftigt og ved

holdende signal at stille ind efter, da 

helikopterens grej på dette frekvensom

råde ikke er krystalstyret. 

Men måske kan det en dag lykkes at 

gøre vore myndigheder begribeligt, at det 

vil være god investering at forsyne red-

ningsfartøjer, det være sig til vands eller 

i luften, med krystalstyret sender- og 

modtagergrej. så man også på dette om

råde kan pejle sig ind til en eventuelt 

nødstedt. 

Også Krause fra Sejl og Motor var til

stede, den gæve gut er altid på pletten, 

hvor der sker noget. 

Efter demonstrationen samledes gæ

sterne i Jollehuset til en velfortjent for

friskning, inden man skulle videre til 

næste akt, nemlig standerhejsningen. 

R.H. 

KAIMO I  l (A IMv \  
— og det skal være kval i tetsradio — tag derfor direkte over sundet t i l :  

Keno-Radio 
Kaptensgatan 22 - 21151-Malmo - TELF. 040-11 14 64 

(specialforretning for kommunikationsradio, 10 % rabat t i l  medlemmer af S.S.F.) 

LAFAIETTE - XOItl l< - TOKAI - *III>IAM> 
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Bærebølgen 
Radioklubbens lotteri blev en formida

bel succes, alle lodder blev revet væk på 

rekordtid. 

Der er endnu enkelte uafhentede ge

vinster tilbage i Shoppen, nemlig: 

Brun serie nr. 94: En LP-plade. 

Brun serie nr. 74: l/2 Dubonnet. 

Brun serie nr. 37: En gaslighter. 

Rod serie nr. 28: En polygriptang. 

Blågrå serie nr. 13: En hel Aalborg 

Eksport. 

Grøn serie nr. 46: 1 liter hvid 

emaljelak. 

Vi gør opmærksom på, at gevinster, 

der ikke er afhentet senest den 1. juni 

1973, tilfalder radioklubben. 

Til slut vil vi gerne takke alle, som 

har støttet os med gevinster, hjertelig tak 

til Kristine, Shoppen, Orla With, Poul 

Holst Jensen, GD Radio, Børge Schlich-

ter, Kaj »Trine« Hansen, BENO Radio 

i Malmø, Special Service og andre. 

Nu, da sæsonen igen står for døren, 

er der grund til at erindre om følgende: 

Lyt altid på kanal llA. 

Kald op på kanal llA, men før din 

samtale pa kanal 16 eller eventuelt an

den kanal. 

Husk at have en trillefløjte hængende 

ved siden af din radio —og brug den ved 

nødopkald. 

Har DU meldt dig som frivillig RA

DIOVAGT ? ? ? 

Ellers gør det snarest! 

HUSK! Jo flere vi er, jo færre vagter 

bliver der til hver enkelt. 

Og så ellers GOD SÆSON! 

Klart slut. 

Sundby sejl 630. 

R.H. 

Politibekendtgørelse 
vedrørende sejlads med motorbåde ud for 

kysten i Gentofte og Lyngby politikredse. 

I medfør af § 19, stk. 4, i politived

tægterne for Gentofte og Lyngby politi

kredse bestemmes: 

§  i -
Dette reglement vedrører sejlads med 

motorbåde i tidsrummet fra 15. maj til 

15. september ud for kyststrækningen i 

Gentofte og Lyngby politikredse (fra en 

linie vinkelret på kysten 500 m syd for 

indsejlingen til Tuborg Havn og til 

Smidstrup i Hørsholm kommune). 

§2. 
Indenfor en afstand af 200 m fra ky

sten må motorbåde ikke fremføres med 

så stor hastighed, at de planer på vandet, 

d.v.s., at bådskroget løfter sig over vand

overfladen. 

§ 3. 
Benyttelse af motorbåde indenfor den 

i § 2 nævnte afstand fra kysten skal fore

gå således, at de badende ikke udsættes 

for fare eller forulempes, og således, at 

unødig støj, der er til væsentlig ulempe 

for andre, undgås. 

Sejlads i dette område skal så vidt mu

ligt foregå vinkelret på kystlinien. 

§  4 .  
Motorbåde skal indenfor den i § 2 

nævnte afstand fra kysten som fører have 

en person, der må antages at kunne føre 

båden på betryggende måde. 

§  5 .  
Overtrædelse af reglementet straffes i 

medfør af politivedtægterne. 

§ 6-
Reglementet træder i kraft den 1. maj 

1973. 

POLITIMESTRENE 

I GENTOFTE OG LYNGBY 

den 31. marts 1973. 

Til lykke! ANNA 
Mandag den 14. maj fyldte vort med

lem, Anna Nielsen, 70 år. Det lyder utro

ligt, når man som vi her i S.S.F. kender 

hendes store og opofrende arbejde for 

de ældre og syge. 

Når S.S.F. afholder svagførerfest, er 

Anna altid forrest til at hjælpe og med 

sit glade humør er med til at sprede 

glæde, så dagen bliver en virkelig festdag 

for deltagerne. 

Vi vil håbe, du endnu i mange år kan 

være til gavn og glæde for de mange, 

der trænger til hjælp. 

M.A.C. 

Hjertelig tak 
til S.S.F. og kammeraterne for opmærk

somheden ved min 50 års fødselsdag. 

Axel Axelsen. 

Sejlsport og 
sikkerheden 

Interessen for sikkerhed til søs breder 

sig fortsat mellem sejlsportsfolk. Det har 

bl.a. givet sig udslag i, at ca. 2300 sejle

re har fået undervisning i havaritjeneste 

på korte kurser på Søværnets Tekniksko-

les Havari-kursus. I fjor modtog således 

ca. 1700 undervisning, og i vintermån-

derne i år har ca. 600 sejlsportsfolk væ

ret på kursus. 
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jmaijjB. 

For at opnå større tilslutning til vore 

aftensejladser har forretningsudvalget ud

arbejdet følgende: Lokalregel samt mål

regel. 

1) Bemanding: Der er fri bemanding. 

Følgelig er enkeltmandssejlads tilladt. 

2) Indtegning: Alle joller, der befinder 

sig ved startbåd 10 min. før start, 

SLETTEDE MEDLEMMER 

pr. 15. marts 1973 

A 1 Edith Høeg-Dreyer, Reberbanega

de 49, S. A 23 Allan Udd, Torben Oxes 

Allé 2, S. A 24 Kaj Christensen, Chr.-

havn Kanal 8, K. A 67 Erik Hagen, 

Dybbølsgade 46, V. A 70 Willy Jørgen

sen, Jesper Brockmannsgade 11, N. A 

143 Peter Krag, Blykobbevej 14, Ka. 

A 149 George Binau-Larsen, Hørsholm 

Park 111, Hørsholm. A 163 Erik Høegh 

Christensen, Fredericiagade 49 A, K. A 

195 Erik C. Nielsen, Mullerupvej 4, Brh. 

A 203 John Agerby, Baggesensgade 11 

A, N. A 209 Egon Brasen, Set. Nicolai

vej 30, V. A 215 Verner Jensen, Vester-

marksvej 16, S. A 220 Annelone Jensen, 

Vejlesøparken 13, Holte. A 252 Kai A. 

Hansen, Gårdstedet 19, Va. A 267 Ed

vard Halgreen, Solvangs Allé 5, Her

følge. A 356 Flemming R. Schou, Schar-

lingsvej 12, Valby. A 357 Kai Dige Bach, 

Klausdalsbrovej 480, Herlev. A 395 

Henning H. Pedersen, Brydes Allé 17, 

S. A 459 Allan Reinhard Nielsen, Veksø

kan deltage. Sejlnummer skal opgives 

til startbåd. 

3) Startpenge: Bådejere skal betale 5 kr. 

for deltagelse. Dette kan gøres til 

forretningsudvalget. 

4) Klasser: Alle jolletyper, hvor der er 

over 3 startende, sejler imod hinan

den, samtidig deltager alle startende 

joller, der har fået måltal i sejlads 

imod hinanden. 

vej 22, Brh. A 471 Thoralf Holm, Pe

tersborgvej 2, 0. A 476 Willy G. Søren

sen, Brigadevej 36, S. A 489 Georg Pre

ben Fanth, Carlsgade 8, S. A 608 Hen

rik Hoffmeyer, Sankt Annægade 6, K. 

A 647 Ole Hørsig, Genuavej 29, S. A 

688 Richardt Berensen, Peder Lykkesvej 

125, S. A 695 Erik W. Petersen, Klo

sterengen 59, Roskilde. A 702 Hans V. 

Christensen, Solvænget 9, Solrød Strand. 

A 706 Peter Petersen, Ravnholmvej 7, 

Ly. A 725 Edgar F. Zeuthen-Bruun, Pileå 

46, Greve Strand. A 770 Gerner Becker 

Andersen, Oliefabriksvej 195, Ka. A 773 

Vagn Melchert, Hollands Allé 31, S. 

A 785 Sigfred Christensen, Flensborg

gade 25, V. A 794 Knud Mørck, Kalk

ager 7, Hvidovre. A 802 Vaclav Horak, 

Blykobbevej 38, Ka. A 828 Kurt Jæger-

feldt Hansen, Præstemarksvej 64, Ros

kilde. A 874 Åge Mortensen, Peder 

Skramsgade 12, K. A 888 Benth Kjeld

sen Lund, Horsevænget 228, Rødovre. 

A 894 Christian Seemann, Moselundsvej 

27, Ka. A 910 Svend Kurt Andersen, 

Bremensgade 32, S. A 929 Hans Hansen, 

5) Handicap: I sejladsen alle mod alle 

er det nødvendigt med en handicap

regel. Følgende formel gælder: 

Total vægt 

Sejlareal (ex. spiler) 

Bredde — 160 

10 

(1 Hvis spiler er mulig). 

Hvis jollen er enmandsjolle, trækkes 

yderligere 1 point fra. 

Dette er kun et udkast, og følgelig er 

kritik velkommen. 

Turforslag for denne måned ses gerne. 

Opslag vil fremkomme i Jollehuset. 

Hilsen 

Jolleudvalget. 

Skjulhøj Allé 74, Va. A 933 Tonny Wil

liam Jensen, Olfert Fischersgade 10, K. 

A 940 Egon Harry Mortensen, Nørre 

Voldgade 21 A, K. A 942 Hans Erich 

Jessen, Holmbladsgade 24, S. A 973 Met

te Fessel, GI. Kongevej 78, K. 

P 15 Henriette Horak, Blykobbevej 38, 

Ka. P 17 Bendt Kolbye, Stenlandsvej 39, 

S. P 18 H. S. Petersen, Kretavej 1, S. 

P 38 L. P. M. Petersen, Messinavej 21, 

S. P 79 Jens Jensen, Holmbladsgade 108, 

S. P 80 Åge Sarsøe, Flinterenden 7, S. 

P 124 Bill Højeisen, Gimles Allé 10, S. 

J 9 Jens-Erik Thomsen, Englandsvej 

265, Ka. J 12 Johny Årestrup Jørgensen, 

Maltagade 4, S. J 15 Lise Fabricius Fa-

bild, Oliebladsgade 3, S. J 23 Johny Chri

stiansen, Lombardigade 20, S. J 23 Bir

ger Larsen, Kastrupvej 98 A, S. J 27 

Jørgen Andersen, Markskiftevej 8, S. 

J 28 Rudy D. Bruun Petersen, Kastrup

vej 418, Ka. J 30 Kim Jørgensen, Bre

mensgade 31, S. J 38 Jørgen Frederik

sen, Parmagade 34, S. J 46 Michael Sø

rensen, Gertsvej 11, S. J 47 Jacob Mydt-

skov, Rysensteensgade 6, V. 

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. 

6 



Nye medlemmer 
som søger optagelse 

Siwd&y. SejjØføh&wuj. 

Aktive: 

A 1 Jørgen Sørensen, 

Hindholm Allé 15, 

2770 Kastrup. 

A 23 Sv. Parmo Svensson, 

Korsikavej 8, 

2300 S. 

A 24 Hanne Jensen, 

Lygtemagerstien 22, 

2300 S. 

A 70 Conny Petersen, 

Nellikevej 13, 

2820 Gentofte. 

A 91 Hugo Max Nielsen, 

Mistelstensvej 3, 

2770 Kastrup. 

A 143 Viggo Hans L. Petersen, 

Samosvej 23, 

2300 S. 

A 149 Leni Jensen, 

Jerslev Allé 38 A, 

2770 Kastrup. 

A 163 John Hagemann, 

Amager Strandvej 444, 

2770 Kastrup. 

A 195 Svend Åge Rasmussen, 

Amager Landevej 152, 

2770 Kastrup. 

A 203 Eva K. Russ, 

Hyben Allé 100, 

2770 Kastrup. 

A 209 Linda Buxbom, 

Corneliusmindevej 21, 

2770 Kastrup. 

A 215 Jan Fischer, 

Åboulevarden 12, 

2200 N. 

A 220 Fritz Bech, 

Grønagervej 54, 

2300 S. 

A 252 Flemming E. Nielsen, 

Øster Farimagsgade 24, 

2100 0. 

A 267 Benny Rasmussen, 

Keplersgade 8, 

2300 S. 

A 385 Ib Andersen, 

Kvintus Allé 7, 

2300 S. 

A 638 Jens Peder Skov, 

Jacob Appels Allé 108, 

2770 Kastrup. 

A 664 Hanne Skov, 

Jacob Appels Allé 108, 

2770 Kastrup. 

A 710 Knud Erik Holmegård Jensen, 

Tovelillevej 105, 

2300 S. 

A 715 Jens Rerup, 

Tovelillevej 105 B, 

2300 S. 

A 739 Henning A. Frederiksen, 

Islands Brygge 27, 

2300 S. 

A 750 Knud Leo Mortensen, 

Frederiksborgvej 62, 

2400 NV. 

A 752 Mogens Larsen, 

Tovelillevej 105 A, 

2300 S. 

A 772 Stig Modler, 

Vittrup Allé 45, 

2770 Kastrup. 

A 787 Georg Lok, 

Venedigvej 4, 

2300 S. 

Juniorer: 

J 9 Michael Knudsen, 

Nyrnberggade 30, 

2300 S. 

J 52 Klaus Jørgen Nielsen, 

Gyldenrisvej 28, 

2300 S. 

J 53 Henrik Friis Hansen, 

Sorentovej 38, 

2300 S. 

J 54 Jim Julius Rasmussen, 

Gyldenrisvej 26, 

2300 S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

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 Lund 

Helsingør, nord 23,2 Fakse 1 

Hornbæk 29,6 Præstø 

Gilleleje 34,6 Klinthc 

Hundested 54,0 Hesnæ: 

Rørvig 57,0 Bøgesti 

Saltholm (Barakkebro) 3,6 Nyord 

Saltholm (Lusebro) 3,3 Stege 

Kastrup 2,1 Kalleh; 

Dragør 5,0 Stubbel 

Drogden fyr 8,5 Vordin 

Køge 25,2 Mølle 1 

Stevns fyr 25,0 Hogan; 

Rødvig 29,0 Viken 

32,0 Halsingborg .. 22,8 

36,8 . . . .  2 0 , 2  

43,8 Ålabodarne . . . .  1 7 , 2  

47,0 Kyrkbacken . . . .  1 4 , 9  

60,5 . . . .  1 4 , 6  

36,4 , . . .  1 4 , 8  

44,8 . . .  1 0 , 5  

49,2 . . .  1 4 , 1  

47,4 . . .  1 3 , 1  

59,5 Limhamn 

58,0 (gennem Drogden) ... . . .  1 1 , 7  

38,4 Klagshamn .. 12,1 

33,4 

29,2 
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Onsdag 23. maj 
30. maj 
6. juni 

1 3. juni 
20. juni 
27. juni 

apsejfadser i 
undBu p cr •e 

Kl. 19.00 
» 
» 
» 
» 
» 

Aftenkapsej lads 

Lørdag 
Søndag 

4. august 
5. august 

Kl. 
Kl. 

11.00 
10.00 

Vega klassemesterskab 
» » 

Onsdag 
» 

8. august 
1 5. august 

Kl. 
» 

19.00 
» 

Aftenkapsej lads 
» » 

Lørdag 1 8. august Sej lerbal lørdag aften 

Søndag 19. august Amagerkredsens hovedkap
sejlads og Sundby Sejlforening 
50 års jubilæumssejlads. 

Onsdag 22. august Kl. 18.30 Aftenkapsej lads 

Fredag 
Lørdag 
Søndag 

24. august 
25. august 
26. august 

Spækhuggerstævne 
» » 
» » 

Onsdag 29. august Kl. 18.30 Aftenkapsej lads 

Søndag 2. september 
Saltholm rundt (Kastrup — 
Amagerkredsen) 

Lørdag 8. september Kl. 14.30 Kapsejlads (Onsdagssejladser) 

Lørdag 
Søndag 

1 5. september 
1 6. september 

Kl. 
Kl. 

10.00 
10.00 

Nimbus klassemesterskab 
» « 

Søndag 23. september Lukket kapsejlads (Distance) 

- Klip ud og gem -

Hans Guldager 
Kapsej ladschef 



For fulde sejl på vestkysten fra Eideren til Skagen 

Strandsejlads, sejlsport på landjorden 

er en frisk sport, og flere og flere føler 

sig da også tiltrukket af denne spænden

de kombination af hjul og sejl. Rømø 

Strandsejler Club har således haft stor 

medlemstilgang i de seneste par år. 

Når den femte internationale danske 

strandsej lerregatta løber af stabelen før

ste weekend i juni måned, skulle 

der være store chancer for 10 aktive 

danske sejlere. Det er især blandt de fast

boende feriegæster, der spores en stadig 

voksende interesse for at deltage i de 

spændende løb på den eminente fine 

strand på Rømø, som er Europas bedste 

til formålet. 

Der afholdes i 1973 utallige regattaer, 

bl.a. et 12 timers løb i England, europa

mesterskab i Frankrig og pinseregatta 

ved St. Peter-ording ved Ejderen. 

En ganske særlig interesse samler sig 

for danskerne naturligvis om stævnet på 

Rømø, men også om en præsentations-

regatta i begyndelsen af august, som er 

planlagt i Pandrup, Vendsyssel, for at 

give en nystartet klub lidt vind i sejlene. 

Der er nu planer om en mini-strand

sejler for børn (5-12). 10 vogne er alle

rede under konstruktion, og man håber 

at få dem klar allerede til denne sæson. 

For at begrænse anskaffelsesomkostnin-

gerne (under 1000 kr.) søges reklamer 

på sejlene, og flere firmaer har allerede 

meldt sig. 

Udover de normale løb for sejlvogne 

med 6,5 m2 og 10-15 m2 sejl er det me

ningen at arrangere konkurrencer for de 

små nybegyndere, når de har lært så me

get, at de kan sejle på betryggende måde. 

Det er meningen på denne måde at star

te et ungdomsarbejde og få hele familien 

interesseret i denne form for fritidsakti

vitet. 

Der er i de senere år kommet nye og 

lp  ̂ 

åk 

Den nye »mini-strandsejler«. 
En fornyelse af ungdomsarbejdet. 

mere avancerede sejlvogne, ofte fremstil

let i glasfiber. Det mest populære og bil

ligste fartøj er dog stadig DN-typen, 

som har en totallængde på 4,80 m, 

bredde 2,50 m og 6,25 m- sejl. Den 

vejer kun ca. 100 kg og kan let transpor

teres i adskilt stand på taget af en bil. 

Den kan købes sejlklar for små 4000 kr., 

som selvbygger kan udgifterne holdes ne

de under 2500 kr. Økonomisk behøver 

sporten altså ikke at være dyr. Der findes 

som isbåde over 50 af denne type i Dan

mark og ca. 15 som strandsejlere. 

Hvis vejrguderne tillader det, vil det 

helt uden tvivl blive et spændende og in

teressant stævne, så tag til Rømø den 2. 

og 3. juni og oplev strandsejlads, vest

kystens sejlsport. 

Alle oplysninger for de forskellige ar

rangementer kan fås hos formanden for 

R.S.C., Leif J. Møller, Stockholmsgade 

43, 3-, 2100 Kbhvn. 0, tlf. ØBro 3570. 

ØBro 3570. 
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Sæsonen er startet! 

SHORT STORY 
Kapsejlads. 

Mange tilmeldt, 

dårligt vejr, 

få og små starter, 

godt vejr, 

ingen vind, 

mange og store starter, 

flere timer, 

ingen avancering, 

midnatshow, 

få gennemfører, 

dansk sommer, 

autor. 



Efter 30 års forløb er 101 ude 

Klokkemageren 
Amagerbrogade 101 

har totalt ophørsudsalg 

Nu er der chance for billigt køb 

Ure af alle slags 
Barometre . Briller og 
optiske artikler 
sælges langt under værdien 

l dsalget begynder 29. maj kl. 9 

A. Hansen . Klokkemager . Amagerbrogade 101 



Sejlsportsfolk fpj 
KØBER DEN RIGTIGE iPSsiit 

PÅKLÆDNING Mfm 
fordelagtigst jjj ' ^ 

»« BACHER 
Bi l il 

Jmalcs §j| I || 

GULE JAKKER IL ^ I  

do. BENKLÆDER # I  1 i; 

JOLLEBENKLÆDER I  

Elvstrøms Flydeveste 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

DUIMLOP SEJLERSKO # 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. JjgSJ« 
Fil.I VI, CIRØNTTORVET 79 - VAIby 238 

FM og BRIT 
marinemotorer 

Et gennemfort 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 prisliste 

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 

Nautiske instrumenter og -boger 

Yachtudrustning 

R.W.O. rullelejeblokke 

»Coolite« - det kemiske nodlys 

KLAXON - Marine Horn 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 Kobenhavn S. 

Tlf. 58 30 45 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

Kar l  Pov lsen  bog t ryk  
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V * 35 67 88 

Køb og salg 

af lystfartøjer 

Yachtmægler 

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

Sejl- og motorbåde modtages i kommission 



Sommeraftenstemning 

Foto:  Reinhardt  Hansen 



( ^ 
SUNDBY SEJL-FORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 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 59 39 78 
Havneudvalg: Jens Green Jensen, Hessensgade 49 58 15 13 

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

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 
Kapsejladschef: Hans Guldager, Bronderslev Allé 90 50 73 23 

Skolechef: Ivan Frich, Moselgade 16 
Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

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 

^ J  

PÅ GRUND AF 

FERIE 

ER KONTORET 

LUKKET I JULI 

MÅNED! 

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 afS.S.F. 

HUSK 

SVAGFØREFESTEN 
LØRDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 13.°° 

t 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. 29. 5. 73 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. eventuelt. 

1. Sv. Larsen indledte sin beretning med 

at oplyse, at de nye skure nu er færdige. 

Også jollebroen er ved at være færdig, 

idet der kommer beton til den imorgen. 

Da man endnu ikke har hørt fra den 

norske skibsreder, angående vort erstat

ningskrav for den ravage, der blev lavet 

i havnen på grund af bjærgningen af 

det tabte tømmer, enedes man om at til

skrive rederen, og om fornødent overgive 

sagen til en advokat. 

Formanden oplyste, at provisionen for 

tegnede forsikringer er blevet nedsat til 

7I/2 %, grundet indførelse af Præmie

skipper-ordningen. Den tilgodeværende 

provision vil blive brugt til indkøb af 

billetter til jubilæumsfesten. 

2. Protokollen - intet. 

3. Under klubhus og fester drøftede man, 

hvornår man skal afholde receptionen til 

jubilæet. Man enedes om at afholde re

ceptionen på selve fødselsdagen, søndag 

d. 28. oktober, fra kl. 11.00 til kl. 13.00. 

Derefter skal der være musik fra kl. 

14.00, således at der bliver anledning til 

at fejre jubilæet, også for de medlemmer 

som ikke skal deltage i festen i Nimb. 

Der var endvidere forslag om at lade 

udføre et antal trøjer med tryk som for

tæller om S.S.F.s 50 års jubilæum, trøjer

ne skal forhandles til medlemmerne. Man 

vil indhente tilbud på trøjer og trykning. 

Forskellige forsikringsspørgsmål drøf

tedes. 

Der var et spørgeskema fra D.S.s lang-

tursudvalg om parkeringsskilte til opsæt

ning ved bøjepladserne, så gæstesejlere 

kan se, hvor der er ledige pladser. 

Der var delte meninger om værdien af 

disse skilte, men en afstemning gav til 

resultat, at man forsøgsvis bestiller 100 

skilte. 

Jens Green spurgte, om der var midler 

til et nyt masteskur i år. Formanden sva

rede hertil, at det må vi se på efter som

merferien, de mest påkrævede arbejder 

må laves først. Orla With efterlyste pæle 

ved juniorbådene. 

Kapsejladschefen havde intet nyt, idet 

alle sommerens arrangementer jo allerede 

ligger fast. 

Sejlerskolen har tur til Kyrkbacken d. 

16. juni. Det er meningen, at der som

meren igennem skal være anledning for 

eleverne til at kunne benytte skolebåden 

på lørdage og søndage. 

Til slut oplyste R. H. om radioklub

bens planer for den nærmeste fremtid 

samt omtalte redningsdemonstrationen på 

standerhej sningsdagen, demonstrationen 

var blevet meget vellykket. 

Mødet sluttede kl. 22.45. 

Sign. Sv. Lcirsen, formand 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretcer 

Bærebølgen 
D. 13. juni, kl. 14.00, afholdtes møde 

for fællesudvalget for radiokommunika

tion i D. S.s lokale i Svanemøllehavnen. 

Tilstede var Ove Tørsleff fra Motorbåds-

unionen, Erik Foss fra D. S.s langturs-

udvalg samt undertegnede. 

Der vil nu blive udsendt forespørgsel 

til samtlige sejl- og motorbådsklubber 

landet over om, hvor mange der har eller 

påtænker at oprette nødradiostation, samt 

om hvordan det ligger med interessen for 

Walkie-Talkies i klubberne. 

Forespørgslen vil blive efterfulgt af en 

pjece med oplysninger om bestående sta

tioners beliggenhed, opkaldsregler o.s.v. 

Re/nh. H. 

¥ 
Den frivillige vagtordning er i fuld 

gang, og det har ikke været uinteressant 

indtil nu, da der har været både efter

søgning af både, forespørgsler og udsen

delse af advarsler. 

Men der er stadig nogen som ikke rig

tig kan finde ud af busken og tage deres 

tørn. Er det virkeligt så besværligt at 

ofre en aften eller en halv lørdag eller 

søndag. 

Jeg ved meget godt, at den danske 

sejlsæson er kort, og at det gælder om at 

bruge tiden til at sejle, men jeg har dog 

set medlemmer, som har beklaget sig over 

manglende tid, gå rundt på havnen og 

set ud til at kede sig gudsjammerligt. 

Vi er så mange medlemmer i radio

klubben, at der kun skulle kunne blive 

én vagt om måneden til hver, men det 

er stadigvæk »Tordenskjolds Soldater«, 

der går igen. 

Prøv at tænke på, at I ved jeres vægring 

er med til at forkorte de øvrige med

lemmers sommerglæder, kom selv og 

3 



Nve medlemmer A 702 J
R7 c

h
hr Tl,;,m!cn-J Reberbanegade 2, S. 

som søger optagelse 

c i a  c ^ Claus Hovmand, 
L Oimcmy. Kornblomstvej 9, S. 

A 725 Jørn Arly Hansen, 

Tirstrupvej 10, Kastrup. 

meld dig til tjenesten, hvorfor skal et 

medlem af bestyrelsen bruge mange timer 

på at vandre havnen rundt for at få fat 

på gutterne? Det er slet ikke så slemt! 

Og så er I med til at gavne en nyttig sag. 

R. H. 

Spar på de unødvendige samtaler, der 

er efterhånden mange på alle vore to ka

naler. Sig kun det du har på hjertet, alle 

de krampagtige forsøg på at holde en 

samtale igang (Mikrofonkuller) lyder 

forfærdeligt i andre højttalere, og det 

hindrer måske vigtigere meddelelser i at 

komme hurtigt igennem. 

Husk at melde slut, når en samtale er 

forbi. (Og har du husket at købe en 

Trillefløjte til nødopkald?). 

Klart Slut fra 630. 

Reinhardt Hansen 

A 356 Henrik Fog, 

Listedvej 32, Kastrup. 

A 357 Erling Hansen, 

Knapmagerstien 81, S. 

A 395 Hans Henrik Olsen, 

Øresundsvej 3, S. 

A 459 Anker Georg Petersen, 

Greisvej 66, S. 

A 471 Merete Schøbel, 

Holmbladsvænget 3, S. 

A 476 Axel Jakobsen, 

Holmbladsvænget 3, S. 

A 480 Niels Ditlevsen, 

Langebrogade 6 A, K. 

A 489 Willy Chr. Sørensen, 

Vogtervej 6, S. 

A 608 Ole Andersen, 

Ålborggade 9, 0. 

A 647 Steffen Th. Frølich, 

Boparken 23, Vanløse. 

A 688 Ben Steffen Besby, 

Tværagervej 37, S. 

12 Mette Hoffmann Nielsen, 

Frankrigsgade 2, S. 

15 Jette Hoffmann Nielsen, 

Frankrigsgade 2, S. 

21 Michael Nord Andersen, 

Studiestræde 67, V. 

23 Jens Rottbøll Andersen, 

Amager Boulevard 127, S. 

27 Torben Rottbøll Andersen, 

Amager Boulevard 127, S. 

28 Palle Scharff Rasmussen, 

Højdevej 11, S. 

30 Axel Brask Thomsen, 

Poppel Høj 40, Hellerup. 

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. 

RADIO I IE A IHvY 
— 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 ti l medlemmer af S.S.F.) PRIVAT 040-472680 

L4FAIBT1I] - XODIAC - lOltAl - MIDLAND 
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SUNDBY~SEJ L-FORENING 
50 års 

jubilæumssejlads 
A M A G E R K R E D S E N S  H  O V E  D  K  A  P S  E  J  L  A  D S  

* 

Kølbåde . KDY 15 m1 . Juniorbåde . Joller 

Ynglinge Flipper og Optimister 

WEEK-END STÆVNE 
lørdag den 18. august kl. 1 000 og søndag den 19. august kl. 1000 

i K  

LØRDAG sejles distance sejlads. For kølbåde efter NL. 

Joller sejler på udlagt bane. 

SØNDAG sejler alle bådtyper på udlagte baner, kølbåde efter NL. 

Der gives point efter OL system for begge dagene. 

Indskud for alle bådtyper kr. 20. Præmie for hver 5 båd. 

i K  

SEJLERBAL 
lørdag aften kl. 2000, stort orkester. 

& 

VELKOMMEN I SUNDBY SEJL-FORENING 



Gæstfrihed i Sundby Sejlforening 

I august og september måned vil S.S.F. 

^ære vært ved flere kapsej ladsar range-

nenter i anledning af vores 50 års jubi-

æum. Vi starter med Vega mesterskaber 

4.-5. august, hvor ca. 25 både vil del-

:age, dernæst afholder vi vores store ju-

Dilæums-stævne den 18.-19. august med 

deltagelse af kølbåde, joller - flippere og 

optimister, dette stævne skulle gerne blive 

det største i Sundby Sejlforenings historie, 

der startes lørdag d. 18. august kl. 10.00 

med distancesejlads efter NL, samt jolle

sejlads på udlagt bane. Lørdag aften er 

der sejlerbal i klubhuset til stort orkester: 

søndag den 19. starter alle klasser på ud

lagte baner kl. 10.00: store både på den 

udlagte bane mellem Saltholm og Flak

fortet. Øvrige både på jollebanen ved 

Kastrupfortet samt på optimistbane ud 

for Sundby Havn. 

Spækhuggerne holder mesterskaber den 

24.-25. og 26. august med natsejlads og 

2 distancesejladser, her vil der sikkert 

komme omkring 40 både. Nimbus-mester

skaber afholdes i dagene 15. og 16. sep

tember, også her vil der komme mange 

både. 

Alle disse stævner gør at der trækkes 

store veksler på vore sædvanlige gæstfri

hed, som S.S.F. jo er berømt for, jeg må 

derfor bede alle bådejere om at være be

hjælpelig med at modtage de mange 

fremmede sejlere på bedste måde, det kan 

ikke undgås, at bådene kommer til at for

tøje i 2 og 3 rækker uden på hinanden, 

tag det med godt humør og hold et par 

ekstra fendere klar til det store rykind, 

og til de enkelte, der har mere eller min

dre lovlige »parkering forbudt«-skilte op

sat på deres bådpladser, og alligevel ikke 

er hjemme de pågældende dage. Vend 

skiltene om og lad os så vise at vi ikke 

blot af navn er Danmarks største sejlfor

ening, men også af gavn. 

Under vores jubilæumsstævne lørdag 

den 18. og søndag den 19. august har 

kapsejladsudvalget behov for nogle ledsa

gerbåde, særlig til jollebanerne og til op

timistsejladserne, jeg må derfor appellere 

særlig til motorbådssejlere om at stille 

sig til rådighed på disse 2 dage! Det ene

ste vi kan tilbyde dig for din tjeneste er 

frokosten og et minimum af drikkevarer, 

og så et par dejlige dage med masser af 

frisk luft og forhåbentlig nogle flotte 

sejladser. Har du lyst, henvend dig hur

tigst mulig til undertegnede. Radio i bå

den er en fordel, men ingen betingelse. 

/ ubilæumsstævnet. 

Tilmeldingen til stævnet skal være 

Sundby Sejlforening ihænde senest man

dag den 13. august kl. 18.00. Efteran-

meldelse kan ikke finde sted. Deltager

prisen er sat så lavt som til 20.00 kroner 

pr. båd, hvilket må være Danmarks bil

ligste, særlig i forhold til arrangemen

tets størrelse, det er næsten 1923-priser, 

så selv dem med de højeste og laveste 

trækprocenter kan være med. 

En del af foreningens medlemmer har 

haft mulighed for at skænke ærespræmier 

af betydelig værdi, hvilket de skal have 

tak for. Er der endnu medlemmer, der 

har lyst og mulighed til at udsætte en 

præmie til vores jubilæumsstævne kan de 

trygt henvende sig til undertegnede eller 

til formand Svend Larsen, vi skal nok 

sørge for det videre fornødne. 

Og endnu engang! Vis vore besøgende 

sejlere under stævnerne mest mulig gæst

frihed. 

Hans Guldager 

kapsejladschef 

Svagførefesten 

Nu nærmer tiden sig, da vi skal til at 

tage fat på forberedelserne til festen for 

handicappede, som i år bliver lidt senere 

end sædvanlig, det bliver som omtalt lør

dag den 1. september, og det er i år 20 

år siden, at Pløk startede disse ture, men 

dengang var det under mere beskedne 

forhold, end det er i dag, men lige så 

hyggeligt og ligeså hjerteligt ment, og 

det kan jeg tale med om, for jeg har 

fulgt det fra starten. 

Der er jo også kommet flere nye med

lemmer af Sundby Sejlforening, som må

ske ikke er klar over, hvad der foregår, 

men bare betaler og ser glad ud! 

Derfor vil jeg gennem disse linjer hen

vende mig til medlemmerne om, hvis I 

kender nogen, som er handicappet, eller 

nogen som trænger til at blive kvikket 

op - så kom til os. 

Folk kan godt være handicappet uden 

der er synlige skavanker, jeg får gerne 

altid at vide, hvad vedkommende fejler, 

men det taler man ikke om, og kan hei

ler ikke skrive om i medlemsbladet, for 

det er privat, men vi har ansvar over for 

foreningen og dem der støtter så jeg kan 

altid svare på tvivl. 

De gæster, der bliver inviteret, er selv

følgelig glade og dem der ikke kommer 

med, bliver kede af det, men vi må skifte 

lidt, det er der ikke noget at gøre ved. 

Anna Nielsen 



Indbydelse til Vega-mesterskabet 1973 

den 4. og 5. august 

For anden gang afholder DANSK 

VEGA-KLUB sit årlige mesterskab for 

at kåre årets VEGA-mester. 

I anledning af sin 50 års jubilæums

sæson står Sundby Sejl-Forening som ar

rangør, og der er sat alle sejl til for at 

såvel sejladserne som det selskabelige 

samvær i forbindelse hermed skal blive 

vellykket. 

SEJLADSERNE. 

Lørdag den 4. august. Kl. 11.00 star

tes 1. sejlads udfor S.S.F. Det bliver en 

distancesejlads på ca. 20 sømil uden 

krydstillæg. 

Søndag den 5. august. Kl. 10.00 startes 

2. sejlads på udlagt bane udfor S.S.F. og 

kl. 13.00 går starten til 3. sejlads lige

ledes på udlagt bane. Banernes længde 

efter vejrforholdene. 

Der sejles efter det olympiske point

system og alle 3 sejladser tæller. 

S.S.F. har udsat en ærespræmie, og der 

gives præmie til hver 3. tilmeldte båd. 

Præmieuddeling foretages i S.S.F.'s klub

hus ca. kl. 16.00. 

Program og deltagerliste vil blive til

sendt deltagerne inden mesterskabet. 

VEGA-FESTEN. 

I forbindelse med mesterskabssejlad-

serne afholdes lørdag aften kl. 19.00 fest 

for VEGA-sejlerne med besætninger og 

pårørende i S.S.F.'s hyggelige klubhus. 

Restauranten serverer en rigtig VEGA-

middag bestående af hovedret med 1 øl, 

efterret med vin samt kaffe til en kuvert

pris af kl. 30,00 inkl. moms og betje

ning. 

Tilmelding til middagen foretages lige

ledes på bagsiden af girokortet, men be

taling sker i klubhuset! 

De der kun ønsker at deltage i midda

gen — altså ikke også i sejladserne — be

des sende den udfyldte girotalon til Gosta 

Øberg, Hvidovrevej 329 A, 2650 Hvid

ovre. 

Under middagen spiller et 3-mands 

orkester dæmpet underholdningsmusik, 

hvorefter det store VEGA-bal begynder. 

Vi kan garantere for, at det bliver alle 

tiders aften med førsteklasses dansemu

sik for næsten enhver smag. 

Kuvertprisen inkluderer deltagelse i 

ballet, der slutter kl. 01.00, men også de 

VEGA-venner, der ikke vil snyde sig selv 

for den dejlige middag, er hjertelig vel

komne til ballet; blot fordres der fest

tegn til en pris af kr. 5,00 pro persona, 

som betales ved indgangen. 

HAVNEPLADS. 

Alle VEGA'er kan regne med at få 

havneplads i S.S.F.'s rolige havn og vil 

blive mødt med foreningens sædvanlige 

gæstfrihed. Enkelte må dog regne med at 

komme til at ligge i anden position. 

KLUBHUSET. 

Kapsejladsbureauet åbner i klubhuset 

fredag den 3. august kl. 17.00 og vil 

være behjælpelig med havneplads og iøv-

rigt give alle oplysninger. 

Klubhusets restaurant holder åbent fre

dag til kl. 23.00 og er velforsynet med 

både mad og drikkevarer til populære 

priser. Madpakker til lørdagens eller søn

dagens sejladser kan bestilles forud hos 

restauratricen. Lørdag og søndag åbnes 

kl. 08.00. 

Med hensyn til sejladserne er der gjort 

alt for, at de kan afvikles på en fuldt 

korrekt sportslig måde. Også rammerne 

om festen har en form, der er sikker på 

at blive succes. 

Men intet kan stå alene! Vi opfordrer 

derfor alle vore medlemmer til at slutte 

op om dette arrangement, der finder sted 

i Sundby Sejl-Forening, Amager Strand

vej 15, 2300 S, den 4. og 5. august. 

Hvis De ikke kommer sejlende, så tag 

buslinie 37 fra Holmens Bro til Øre-

sundsvej — derfra er der kun 5 minutters 

gang til S.S.F. 

Altså, lad os vise alle de andre, at vi 

kan sejle sammen, og at vi kan feste 

sammen. 

PÅ GENSYN DEN 4. OG 5. AUGUST 

l S.S.F. !! ! 

Med venlig hilsen fra 

Kapsej ladsudvalget 

Gosta Øberg 

P.S. Er klassebeviset iorden? 

Information 

vedrørende VEGA, Vega-

klubber og VEGA ONE DESIGN 

ASSOCIATION (VODA). 

Vegaen. 

Fra juni 1966 til februar 1973 har 

Albin Marin AB leveret ialt 1.850 

VEGA er. VEGA nr. 2.000 vil blive le

veret i juni 1973. Produktionen i tiden 

august 1972—juli 1973 vil opgå til 360 

VEGA'er. For den kommende periode 

er det planlagt at bygge et lignende an

tal. I øjeblikket bliver omkring en tre-

diedel solgt på det svenske marked, me

dens de to trediedele eksporteres. 

I runde tal er der leveret følgende an

tal VEGA'er til forskellige lande: 

Sverige 800 - England 175 - U.S.A. 

230 - Danmark 135 - Holland 125 -

Canada 30 - Norge 55 - Vest-Tyskland 

100 - Finland 40, - Schweiz 60 - Italien 

20 — Frankrig 10 - Andre lande 25. 

Tidligt i 1972 sejlede en VEGA fra 

De Cap Verdiske Øer til Barbados i Vest

indien på 14 døgn og 16 timer - 2.171 

sømil, gennemsnitsfart 6,2 knob, bedste 

etmål 163 sm (gennemsnit 6,58 kn.). 

Ifølge sekretæren i Cruising Club of Bar

bados er dette den bedste tid nogensinde 

for en sejlbåd, uanset størrelse. 

En anden VEGA er i øjeblikket på vej 

jorden rundt. Efter at være startet fra 

Sverige har hun besøgt Gambia i Vest-

Afrika, Vestindien, Galapagosøerne og 

sidste information kom fra Tahiti. 

Der er blevet skrevet en hel del om 

VEGA og mange tests er blevet publice

ret. Alle har været gunstige og de fleste 

i høj grad. Her er en liste over nogle af 

disse tests: 

Die Yacht 12/68: VEGA yachttest. 

Yachting World Oct. 1969: 

One-of-a-kind rally (VEGA runner up. 

Yachting World Jan. 1970: 

VEGA, design by Per Brohåll. 

Yachts and Yachting 24 Oct. 1969: 

VEGA. 

Yachting Monthly April 1971: VEGA, 

a safe buy for the cruising yachtsman. 

Yachting and Boating Weekly June 10 

1970: VEGA, a Swedish offshore cruisier 

racer. 
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Seglarbladet 4/71: VEGA provseglat. 

Bat for AI la 5/72: VEGA och Shipman 

28 (sammenligning) 

Båtnytt /72: VEGA och Shipman 

Vega-klubber. 

Den første VEGA-klub blev startet i 

Oslo så tidligt som i 1967. I Stockholm 

blev den første svenske VEGA-klub dan

net i 1968 og har nu over 350 medlem

mer. I samarbejde med to andre svenske 

VEGA-klubber skabtes Svenska Vegafor

bundet i 1970. Også i Finland er dannet 

en VEGA-klub. Dansk VEGA-klub stif

tedes 1970. 

I fællesskab dannede de skandinaviske 

VEGA-klubber i november 1970 VEGA 

ONE DESIGN ASSOCIATION (VO-

DA), der har til formål at administrere 

VEGA-reglen og fremme og koordinere 

internationalt samarbejde indenfor klas

sen. 

Der er også stiftet VEGA-klubber i 

Stor-Britannien (både England og Skot

land) og i Holland. I Vest-Tyskland er 

VEGA-klubber under dannelse i Berlin, 

Hamburg og Trawemiinde, og en klub 

startes sikkert snart i Canada. Alle disse 

klubber skulle gerne tilslutte sig VODA, 

således at denne organisation får virke

lig international styrke. England og Hol

land har allerede udtrykt ønske om til

slutning. 

Vega som skandinavisk entypeklasse. 

Vega-klubberne i Danmark, Finland, 

Norge og Sverige har nu søgt de respek

tive sej lerforbund om at få Vega god

kendt som skandinavisk entypeklasse. 

VODA har sendt tilsvarende ansøgning 

til Skandinavisk sejlerforbund, der er den 

endelige besluttende myndighed. 

DANSK VEGA-KLUB 

p. b. v. 

Gosta Øberg 
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øfonnetten 

sæ l somme  r e j s e  

Sigfrid Siwerts 

Til sidst blev Eamuel helt ude af sig 

selv, han sank om mellem to får på et 

stendige og gjorde endelig, hvad han 

burde have begyndt med. Han tog nem

lig sin store, fint forsirede messingdåse 

frem, åbnede låget med spejl i, stak pege

fingeren ned i snuset og lagde en ordent

lig pris ind mellem læber og tænder. Og 

så var der en af de gamle, der lyste op, 

ligesom en synder, der tager angeren og 

nåden i ét spring. Hvadenten der nu før 

havde været smålændinge på øen, eller 

han havde været omkring og havde set 

mere til andre folks sædvaner end de 

andre, så kom han frem og pegede en 

kurs ud på kompasset, og derefter pege

de han endnu en ud en håndsbredde ved 

siden af den første. Nu forstod Samuel 

straks, at han skulle holde den første kurs, 

til han fik fastland i sigte, og så skulle 

han følge den anden, lige til han kom 

hjem til Lerkils Odde. Glad var han over, 

at det endelig var blevet klaret; messing

dåsen gik rundt, og konerne holdt sig hel

ler ikke for gode til at tage en pris. Ja, 

Gud ved om ikke også fårene var henne 

at snuse til den. 

Ved næste højvande lagde Samuel ud 

med Josephine og fulgte den kurs, der 

var blevet ham anvist. I fire dage sejlede 

han, og vinden kom skiftevis ind til styr

bords og bagbords side, men den drejede 

altid agterom. Det gamle kompas gjorde 

sit bedste, og resten måtte gå efter sol 

og stjerner. Der dukkede land op, og så 

forstod Samuel, at han var kommet der

hen, hvor han skulle; han drejede otte 

mod syd, som det var blevet ham anbe

falet. Således kom han frem til Sveriges 

land, ganske vist ikke til Lerkils Odde, 

men til Paternosterskærene og Marstrand, 

men det var lige så godt, for der kunne 

han sælge alle sildene til ni rigsdaler 

tønden. Og så kom han hjem til stor glæ

de for konen, som allerede havde klædt 

sig i sort og indrettet sig som enke. 

Men Samuel kunne aldrig rigtig finde 

ud af, hvad det var for en ø, han var 

(S lu t )  

kommet til. Der er nogle, der gætter på 

Orkney- eller Shetlandsøerne, men jeg 

ved ikke, hvad jeg skal tro. Det var 

imidlertid efter denne historie, at det 

blev mere almindeligt, at man slog sig 

på kardusskrå på Lerkils Odde. 

K L U B H U S  

O G  

F E S T E R  

12. aug. Nat-navigationssejlads for 

motorbåde kl. 21.00 

18. aug. Sejlerbal kl. 20.00 

l.sept. Svagførefest kl. 13.00 

22. sept. Navigationssejlads for 

motorbåde kl. 11.00 

6. oktober Afriggergilde kl. 18.30 

• 

14. oktober Westtur? 

• 

27. oktober Reception i klubhuset 

kl. 10.00-13.00 - fest i 

restaurant Nimb kl. 17.30 

• 

30. oktober Generalforsamling kl. 19-30. 

• 

Ret til forandringer forbeholdes. 



Vejret drillede strandsejlerne 

Rekorddeltagelse i årets internationale 

strandsej lerregatta på Rømø. 

Næppe var det femte strandsej lerstæv

ne blevet startet af formanden for den 

internationale strandsejler organisation, 

R. Bergman, før det begyndte at regne. 

Man nåede således om lørdagen kun at 

få afviklet 3 løb i de to klasser DN (om

byggede isbåde) og DAD (super DN's) 

begge med 6,5 m2 sejl. 

Stævnet strakte sig heldigvis over 

weekenden 2.-3. juni og om søndagen 

var vejret eminent med kraftig vind fra 

vest. Desværre var stranden og dermed 

banen dyngvåd, tung og fedtet. Banen 

blev afstukket med størst mulig hensyn

tagen til piloternes og publikums sikker

hed. Alligevel skete der et enkelt uheld, 

da en fejlmanøvre resulterede i en kol

lision mellem to strandsejlere i DAD-

klassen. 

Resultatet blev en kæmpeforskrækkel

se, to knuste strandsejlere å ca. 8000 kr. 

samt en brækket arm. 

Ellers blev regattaen afviklet til alles 

tilfredshed. Dog medførte den våde 

strand at alle piloterne blev dyngvåde, 

når det med ca. 60 km i timen drønede 

gennem de større eller mindre søer, der 

stod på banen. Man blev af den grund 

også enige om at fortsætte konkurrencen 

uden pauser til man havde fået afviklet 

4 løb i hver klasse. 

Det betød, at mange tilskuere først 

kom på stranden da konkurrencen var 

forbi. 

Der var i år flere deltagere end nogen

sinde tidligere, nemlig 30, fordelt med 

18 i DAD-klassen og 12 i DN-klassen. 

Der var deltagere fra fortrinsvis Tysk

land, men også fra Frankrig, Belgien og 

Canada. Hvad der var meget glædeligt 

var de mange danske deltagere i DN-klas

sen i år. Ingen opnåede dog topplacerin

ger, men flere var også ude at sejle for 

første gang i deres sejlvogne, der var 

bygget som hobbyarbejde i løbet af vin

teren. 

Resultaterne: 

DAD-klassen: 

1. Rudiger Grassy, Hamborg 

2. Perrot, Frankrig 

3. Uwe Schrøder, Hamborg 

4. Houillez, Frankrig. 

DN-klassen: 

1. Uwe Sønninchsen, Hamborg 

2. Niels Christensen, Hamborg 

3. Jorge Eickstedt, St. Peter-Ording 

4. Leif J. Møller, København 

5. Arne Hansen, Odense 

6. Anders Bossen, Højer. 

Dameklassen: 

1. Helga Junge 

2. Gøde Wulff 

3. Margit Schmelzer. 

]uniorklassen: 

1. Jorge Eickstedt 

2. Berit Hoff 

3. Werner Løhmann. 

Foruden vandrepokaler til vinderne i 

de to klasser, dame- og juniorklassen, var 

der i år en ny vandrepokal til den bedste 

pilot med fuldskæg. 

Pokalen kaldet Albatros-pokalen er ind

stiftet af den stovte 101-årige sejlskibs-

kaptajn på Rømø, Andreas Hansen, der 

har rundet Kap Horn (som kaptajn) 24 

gange og som sådan bl. a. er æresmed

lem — albatros — af den berømte Kap 

Horns forening. 

Denne pokal blev vundet af Niels 

Christensen, Hamborg, med Leif J. Møl

ler, København, som nærmeste konkur

rent. 

Desuden blev indstiftet en pokal som 

de danske medlemmer af RSC skal sejle 

om i løbet af sommeren for at kåre en 

officiel danmarksmester i strandsejlads. 

Begge pokaler er som tidligere udført 

af Klokkemager Hansen, som gør et 

stort arbejde for Rømø Strandsejler Club. 

Den store interesse blandt de uden

landske deltagere skyldes både den fine 

strand, men også de fine trofæer, der er 

mulighed for at vinde med hjem for et 

år ad gangen. 

Senere på sæsonen er det meningen, at 

introducere 10 ministrandsejlere for børn. 

En prototype med 3 m- sejl vakte stor 

opmærksomhed under regattaen og det 

viste sig, at selv en 4-årig efter nogen 

instruktion kunne magte et sådant fartøj. 

Denne nyskabelse vil uden tvivl være 

med til at gøre strandsejlads - Vestky

stens sejlsport endnu mere populær. 

Alle yderligere oplysninger om strand

sejlads og kommende stævner kan fås 

ved henvendelse til Leif J. Møller, Stock-

holmsgade 43, 2100 0. Tlf. ØB 3570. 

Støt 
vore annoncører! 

De støtter os 
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Sejlsportsfolk IS 
KØBER DEN RIGTIGE jjfg||||L 

PÅKLÆDNING jØÆ1|  

fordelagtigst \ 

te  BACHER '  
Jmafø lu | ' j 
GULE JAKKER StJL™^' 

do. BENKLÆDER • I « s 

JOLLEBENKLÆDER 11 | 
Elvstrøms Flydeveste P 

•
til voksne og børn! 4 

% i å i! 
ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE ;V<-* 

DUNLOP SEJLERSKO # 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,™ag^35 
FILIAL CiRØNTTOIlVET 79 - YAlby 238 

FM og BRIT 
marine motor er 

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 prisliste 

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 

Nautiske instrumenter og -boger 

Yachtudrustning 

R.W.O. rullelejeblokke 

»Coolite« - det kemiske nodlys 

KLAXON - Marine Horn 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 København S. 

Tlf. 58 30 45 

TRYK 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

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

1967 KBHVN. V * 35 67 88 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er ca. 1400 ekspl. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 



Foto:  Reinhardt  Hansen 

Sommeraften i  Borstahusen hamn. 
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K a§§erer 

formanden og: 

havneudvalget 

t ræ f f e s  

hver torsdag 

kl. 151—20,30 

i  klubhuset 

tlf. 59 35SO 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

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. 

HUSK V 

SVAGFØREFESTEN 
LØRDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 13. 00 

| 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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SPÆKHUGGER MESTERSKABER 1973 

I SUNDBY SEJLFORENING 

Spækhuggeren cr den hurtige 25 fods 

fiberglas havkrydser tegnet af Peter 

Bruun, Espergærde, i 1969. Den var op

rindelig kun tænkt at skulle være en vel

sejlende og problemfri familieturbåd med 

beskedne og handige dimensioner, men 

på grund af bådens særligt gode sejlegen

skaber og fine kapsejladsresultater er 

Spækhuggerne på kort tid blevet en af 

Danmarks store klasser. 4 år i træk har 

båden været en konstant vinder af di

stancekapsejladser, og i »Sjælland rundt« 

1972, hvor der deltog 600-700 både, var 

de 3 hurtigste både i mål og de 9 af de 18 

fuldførende både Spækhuggere. 

En anden grund til Spækhuggerens 

succes er, at hele båden, rig, beslag, sejl 

og udstyr er særlig funktionelt og robust 

udført af specialister. En studiegruppe af 

lærere og studerende ved Helsingør 

Skibsteknikum testede i sommeren 1972 

en Spækhugger, som blev stillet til rå

dighed for en række prøvemålinger af 

påvirkningerne på skrog, køl, mast og 

rig, suppleret af materialeprøver på labo

ratoriet. Resultatet af undersøgelsen vi

ste i korte træk, at skroget var 5 gange 

stærkere end nødvendigt for at modstå 

den maximale påvirkning, og mast og rig 

var dobbelt så stærk som nødvendig. 

Spækhuggerens sikkerhed og styrke 

har været afgørende bl. a. for flere sejl

klubbers valg af klubbåde. K.A.S., Sejl

klubben Sundet og Kvindelig Sejlklub 

har i 1972 og 1973 købt 10 Spækhug

gere. 

Der er god plads i cockpittet og på 

dækket af en Spækhugger, og båden er 

meget veludstyret med spil og beslag til 

skøder og fald. Den flexible mast og 

bommens snilde rebebeslag letter juste

ring og rebning af storsejlet. 

Under dæk er båden bred og rumme

lig. Apteringen har hidtil været mere 

funktionel end luksuriøs. Af hensyn til 

familiens trivsel under sejlads er der i år 

lavet en ny aptering til Spækhuggeren 

med en separat dobbeltkøje fremme, et 

forrum under forlugen med god skabs

plads i begge sider. Midt i båden er der 

langskibs i styrbords side blevet plads 

til et dejligt velindrettet pantry med rust

fri stålvask og vandtank samt dobbelt 

kardansk ophængt Optimus primus. Til 

bagbord et dinettearrangement med bord-

og bænkeplads til 4, som let kan ændres 

til en dobbeltkøje. Agter er der beholdt 

stikkøjerne og tværkøjen, som fungerer 

fint. 

Apteringen er udført i lys og let Koto 

mahogny og opbygget over en ny, tæt 

fiberglasdørk med teaklemme til bund

stokkene. Hynderne er af heluldent, ter

net hestedækken vandtæt med 8 cm tyk

ke skumgummimadrasser. Der er stuve-

plads under køjer og bænke agter til 

grej og påhængsmotor eller eventuelt en 

fast installeret 5 HK Shrimp petroleums-

motor med stilbar propel, under tvær-

bænk til ølkasser og flasker og fremme 

til anker, sejl m. m. 

Det er lykkedes at bibeholde apterin-

gens og bådens vægt og lavt beliggende 

tyngdepunkt. Der er også lavet et spe

cielt støbt påhængsmotorbeslag af fiber

glas, som nemt kan spændes på bagbords 

siden af agterdækket til en 3- 5HK på

hængsmotor med langt skaft. Et søtoilet 

eller kemisk toilet kan let monteres i 

bagbord side af forrummet, som med 

tværskottet og et gardin kan adskilles helt 

fra den agterste del af kahytten. 

Dansk Spækhuggerklub, hvis formand 

er Jørgen Elgård, Krogerupvej 19, 3060 

Espergærde, (03) 23 10 68, blev stiftet 

i marts 1972 og har ca. 75 medlemmer. 

Klubben har udarbejdet klassebestemmel

ser og klublove, som er forelagt Dansk 

Sejlunion til godkendelse. I klassebestem

melserne er fastlagt et minimum sikker

hedsudstyr og en minimumvægt for bå

den, som kontrolleres ved en maximum 

fribordshøjde, som måles ved stationen 

for det største girdmål. Med disse klasse

bestemmelser søger Spækhuggerklubben 

at fremme klassens udvikling, som vil 

gøre Spækhuggeren til den ideelle tur- og 

havkapsejladsbåd. 

I 1973 er Spækhuggeren godkendt 

som dansk standardbåd af D.S., og det 

første officielle danske mesterskab afhol

des af Sundby Sejl-Forening den 24.-26. 

august med distance-natsejlads og bane

sejladser. Dette årlige Spækhuggerstæv

ne, hvor der sejles om »Bronzespækhug

geren«, samler altid mange både til ba

nerace i august - og i år hos os i SSF. 

Hans Guldager, 

Kapsejladschef. 

EN SØMAND GÅR IND I 

»DE VOKSNE«s RÆKKER 

Den 15. august fylder vort medlem, 

Bjarne Mortensen 50 år, og Bjarne træ

der dermed ind i »De voksnes« rækker. 

Jeg vil tro, at de tager sig en ekstra 

»lille en« i og omkring motorbåden 

»Bibs« på den nordre side - dér ligger 

Bjarne nemlig, hvis nogen ikke ved det. 

Bjarne har ikke gjort sig bemærket 

ved at råbe op og fægte med arme og 

ben, men hvis nogen trænger til en hjæl

pende hånd, det være sig en af kammera

terne eller hans forening SSF, så er Bjar

ne førstemand på pletten og hjælper med 

alt, der ligger indenfor hans rækkevidde, 

og hans rækkevidde er temmelig stor, har 

jeg lagt mærke til. 

Derfor kipper vi med flaget denne 

dag og ønsker Bjarne: Hjertelig til lykke 

og god vind i de næste 50 år. R.H. 
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Under min tur med disse globetrottere 

meldte spørgsmålet sig snart, hvordan i 

alverden får I tid og råd. Svaret var, at 

det første tager man sig, og det sidste 

bliver løst hen ad vejen. En af måderne 

at skaffe de nødvendige økonomiske 

midler på, er at skrive om krydstogtet, 

samt de mange erfaringer det unge ægte

par til stadighed høster, når ens hobby 

er ens erhverv, og når ens båd er ens 

hjem. Når det var nødvendigt, tog man 

arbejde f. eks. med at gøre både i stand, 

udføre reparationer og rigningsarbejde. 

Med den selvbyggede kutter som visit

kort havde de praktiske og sympatiske 

sejlsportsfolk endnu ikke haft svært ved 

at finde arbejde. 

L.J.M. 

af os til at tænke på vinterens mødeafte

ner, så derfor: Hvis Du går med en tan

ke eller idé til emner, som du kunne 

tænke dig at få behandlet på et møde i 

vinterens løb, så skriv det ned på et styk

ke papir, læg det i en kuvert og mærk 

denne: Radioklubben, og læg den i brev

kassen på kontoret. 

• 

Og til slut: Husk at lytte og kalde op 

pa kanal 11 A, men gå på kanal 16 og 

før din, selvfølgelig, korte samtale! 

Sundby Sejl 630, klart slut! 

Reinhardt Hansen. 

* 

GLOBETROTTERE 

I DANSKE FARVANDE 

For 6 år siden var jeg sammen med en 

gruppe eventyrere med til at bevise, at 

man kunne sejle gennem Sahara i en 

sejlvogn, nærmere betegnet fra Colomb 

Bechar til Nauchchott - en distance på 

3200 km. 

Vi var en snes aktive piloter fra seks 

lande, og turen blev fuldført på 4-5 

uger. 

Vi var gennem mange strabadser og 

kom virkelig tæt på hinanden. Blandt 

de mange prægtige mennesker fandt jeg 

især en god ven i canadieren Larry Par-

dey, 28 år. 

Han var meget interesseret i sejlsport 

og nærmest forelsket i de danske spids

gattere (Utzon og især Berg), samt den 

nordiske folkebåd. Han var på dette 

tidspunkt påbegyndt bygningen af en 24' 

bermuda rigget kutter, og vi lagde man

ge planer om krydstogter i Stillehavet, 

Mexico og De vestindiske Øer. 

Vore veje skiltes efter Sahara, og me

dens han fuldførte sin drøm, skuffede 

jeg både ham og til dels også mig selv 

ved at stå på ræset med karriere, hus, bil 

og en arbejdstid, der tog det bedste af 

ens tid. 

Vi holdt dog kontakten vedlige, og 

jeg fulgte pr. korrespondance, hvordan 

han giftede sig med den pige (skatte

kontordame), der havde hjulpet ham med 

at bygge det fartøj færdigt, som nu blev 

deres fælles hjem. 

Derefter har jeg de sidste 4 år og ikke 

uden forundring og dårlig skjult misun

delse fulgt deres færd fra Californien 

(New Port Beach) til Mexico, Costa 

Rico, Panama, Columbia, Jamaica, Flo

rida, Miami, Virginia, Bermuda, Azo

rerne, England, Thyborøn, Limfjorden, 

Anholt til Hornbæk, hvor jeg endelig 

kunne afse tid til at mødes med dem. Det 

var i midten af juni i ugen med meget 

frisk vind. Den følgende uge var jeg en 

slags lods i farvandene omkring Sjæl

land. Vi besøgte Kronborg, Hven, 

Dragør, Stevns, Møn og København, 

hvor vi gæstfrit blev modtaget i Sundby 

Sejl-Forening, den klub, hvorfra Larry 

havde set de første spidsgattere. 

Bærebølgen 
Når disse linier læses, har vi udsendt 

vort lille hefte med nummerfortegnelse 

og vejledning i brug af privatradioen i 

båden. 

Nummerfortegnelsen er ført a jour lige 

op til korrekturlæsningen af heftet, umid 

delbart før dette gik i trykken. Der er 

levnet plads imellem hver nummergrup

pe, således at medlemmerne selv kan 

indføre evt. nye numre. 

Læs vejledningen godt igennem og 

prøv at tillægge dig den foreskrevne pro

cedureform, da disse regler vil være 

grundlæggende for den vejledning, som 

senere vil blive udsendt over hele landet 

fra unionernes samarbejdsudvalg. 

Bådejere, som ikke er medlemmer af 

radioklubben, kan købe nummerforteg

nelsen hos radioklubben. 

Ikke for at kaste skygger over sensom

merglæderne, men allerede nu må nogle 

Medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal du 

først henvende dig på det lokale post

kontor, hjælper det ikke, skal du hen

vende dig til bladets ekspedition. 

Men husk at melde flytning til dit 

lokale postkontor, og dette er vigtigt, 

hvis du vil have medlemsbladet uden 

afbrydelser: På blanketten du får ud

leveret på posthuset skal du huske at 

skrive, hvilke foreningsblade og tids

skrifter du får tilsendt. Dette glemmer 

mange medlemmer, med det resultat at 

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet 

fra postvæsenet, grundet ukendt adres

se. Det giver anledning til reklamation 

og ulejlighed, som kunne være undgået. 

Ekspeditionen af medlemsbladet 

V. A. LINDQVIST 
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Indbydelse til Nimbusstævne 

den 15. og 16. september 

I anledning af sin 50-års jubilæumssæson 

står Sundby Sejlforening som arrangør af 

årets Nimbusstævne, og alle sejlene er sat 

for, at såvel sejladserne og selskabelig 

samvær i forbindelse hermed skal blive 

vellykket. 

Sejladserne 

Lørdag den 15. september kl. 10 startes 

1. sejlads ud for SSF. Det bliver en di

stancesejlads på ca. 20 sømil uden kryds-

tillæg. 

Søndag den 16. september kl. 10 star

tes 2. sejlads ud for SSF på udlagt bane, 

og umiddelbart herefter 3. sejlads. Ba

nernes længde bliver efter vejrforholde

ne og på 1 times varighed hver. 

SSF har udsat en ærespræmie, og der 

gives præmie til hver 5. tilmeldte båd 

samt en præmie til første båd med inden-

bordsmotor. 

Gaster 

Mangler du gaster? Skriv det på tilmel

delsen, og vi vil prøve at skaffe dig dem. 

Nimbusfesten 

I forbindelse med stævnet afholdes lør

dag aften kl. 19 fest for Nimbussejlerne 

med besætninger og pårørende i SSF's 

hyggelige klubhus. Restauranten serverer 

en rigtig Nimbusmiddag bestående af 

hovedret med 1 øl, efterret med vin samt 

kaffe til en kuvertpris af kr. 25,00 incl. 

moms og betjening. 

Tilmelding til kapsejlads og tilmelding 

til middag foretages på tilsendte anmel

delsesblanket. 

Under middagen spiller grammofon 

og båndoptager dæmpet underholdnings-

musik og bagefter dansemusik for næsten 

enhver smag til kl. ca. 01,00. 

Havneplads 

Alle Nimbussejlerne kan regne med at 

få havneplads i SSF's rolige havn og vil 

blive mødt med foreningens sædvanlige 

gæstfrihed. Enkelte må dog regne med 

at ligge i anden position; der er 2 m 

dybt overalt i havnen, men sejl ikke uden 

for bøjerne i indsejlingsrenden. Denne 

er om natten markeret med 2 røde lys 

overet. 

KLUBHUSET 

Kapsejladsbureauet åbner i klubhuset 

fredag den 14. september kl. 17,00 og 

vil være behjælpelig med havneplads og 

iøvrigt give alle oplysninger. 

Klubhusets restaurant holder åbent fre

dag til kl. 23,00 og er velforsynet med 

både mad og drikkevarer til populære 

priser. Madpakker til lørdagens eller søn

dagens sejladser kan bestilles forud hos 

restauratricen. - Lørdag og søndag åbnes 

kl. 08,00. 

Med hensyn til sejladserne er der gjort 

alt for, at de kan afvikles på en fuldt 

korrekt sportslig måde. Også rammerne 

om festen har en form, der er sikker på 

at blive succes. 

Men intet kan stå alene! Vi opfordrer 

derfor alle vore medlemmer til at slutte 

op om dette arrangement, der finder sted 

i Sundby Sejl-Forening, Amager Strand

vej 15, 2300 S, den 15. og 16. septem

ber. 

Hvis De ikke kommer sejlende, så tag 

buslinie 37 fra Holmens Bro til Øre-

sundsvej - derfra er der kun 5 minutters 

gang til SSF. 

Altså, lad os vise alle de andre, at vi 

kan sejle sammen, og at vi kan feste 

sammen. 

PÅ GENSYN DEN 14., 15. OG 16. 

SEPTEMBER i SSF ! ! ! 

Med venlig hilsen fra 

Kapsej ladsudvalget. 

K L U B H U S  

O G  

F E S T E R  
l.sept. Svagførefest kl. 13.00 

•J* 

22. sept. Navigationssejlads for 

motorbåde kl. 11.00 

• 

6. oktober Afriggergilde kl. 18.30 

14. oktober Westtur? 

27. oktober Reception i klubhuset 

kl. 10.00-13.00 - fest i 

restaurant Nimb kl. 17.30 

30. oktober Generalforsamling kl. 19-30. 

Ret til forandringer forbeholdes. 

HUSK! HUSK! HUSK! 

Det koster kr. 100,— 
ekstra, hvis kontin

gentet for 2. halvår 

ikke er betalt inden 
den 15.-9.-73. 

Kontingentet er: 

Aktive Kr. 75,00 
Passive Kr. 30,00 
Junior Kr. 40,00 

Kassersken. 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SundJly. SejllfoAenMQ. 

A 77 Carlo I. Nielsen, 

Sofie Brahes Allé 7, 

S. 

A 695 Peter N. Vitkov, 

Ulrich Birchs Allé 2, 

S. 

A 770 Otto Ellermann Jensen, 

Amager Landevej 19, 

Ka. 

A 773 Søren Ch. Møller Svendsen, 

Rosenørns Allé 68, 

V. 

A 785 William S. Beck, 

Bentzonsvej 4, 

F. 

A 794 [ørgen C. Christiansen, 

Lyneborggade 28, 

S. 

A 802 Per Lorenzen, 

Augustagade 12, 

S. 

A 808 Mogens Thornberg, 

Kvintus Allé 6, 

S. 

A 828 Jørgen L. Christiansen, 

Ølandsgade 4, 

S. 

A 839 Finn O. A. Jensen, 

Rumæniensgade 6, 

S. 

A 870 Mia Bruun Hansen, 

Under Elmene 16, 

S. 

A 874 Knud E. Lindstrøm, 

Sorrentovej 14, 

S. 

A 888 John Buhl, 

Englandsvej 12 B, 

S. 

A 893 Bendt Reinholdt Laursen, 

Italiensvej 54, 

S. 

A 894 Kurt P. Waidtløw, 

Liflandsgade 7, 

S. 

A915 Johannes Ch. Steen, 

Dr. Tværgade 28, 

K. 

A 929 Karl Bjørn, 

Parmagade 14, 

S. 

A 933 P. Dinesen Skudstrup, 

Kirkegårdsvej 42, 

S. 

A 938 Henrik Videbech, 

Amager Strandvej 232, 

S. 

A 939 Viggo Knackstredt, 

Niels Ebbesensvej 13, 

V. 

A 940 Preben Rydbirk, 

Nålemagerstien 2, 

S. 

A 942 C. Ebbe Petersen, 

Amager Landevej 2, 

Ka. 

A 956 Ib Skov, 

Skolegade 17, 

Valby. 

A 973 Tage Finn Johansen, 

Almegårds Allé 39, 

Ka. 

P 15 Vibeke Brandt, 

Bentzonsvej 4, 

F. 

P 38 Gun B. B. Knackstedt, 

Niels Ebbesensvej 13, 

V. 

P 100 Ellen Brinkler, 

Gærdebred 17, 

S. 

J 33 Kim Bryde Larsen, 

Njalsgade 22, 

S. 

J 38 Michal Bo Hansen, 

Parosvej 13, 

S. 

J 42 Flemming K. Karlsen, 

Holsteinsgade 32, 

0 .  

følge 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. 

LAFAYETTE . ZODIAC . TOKAI . SBE 

BÅDRADIO -  WALKIE  TALKIE  
samt 

EKKOLOD - LÆNSEPUMPER - KOMPASSER m. m. 
købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Foreningsgaten 8 . 211 44~- Malmo - Tlf. 0094640-11 1464 

Privat i Skanor: 00946 40-47 26 80 
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HVEEN 
RUNDT 

SUNDBY SEJL-FORENINGS 
ukkede kapsejlads: 

Søndag 
den 

23. 
september 
kl. 9.oo 

Tilmelding senest torsdag den 20. september kl. 20.00 

Program og tilmelding fremlægges i klubhuset. 

Flipper- og juniorbåde, sejler på særlig bane. 
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m@st©r (e r  :  

rr^fta,  ÅOSLSA lA&ixiA**-

Aksel Sandemose: 

ROTTEN 
De havde været til søs i tre dage, da 

kokken opdagede, der var en rotte om

bord. Manglen på drikkevand gjorde den 

vild og pågående, den sad hvert øjeblik 

på en af vandbeholderne for at slikke de 

spildte dråber i sig. Det var et ejendom

meligt dyr med en meget spids snude, 

næsten som en fisk og helt blåsort på 

ryggen. Når den sprang ud fra vandbe

holderen, slog den et kraftigt slag med 

halen som en bæver. 

Rotten blev det eneste samtaleemne og 

omfattet med hadefuld kærlighed. Den 

gav anledning til lange samtaler om for

lis, pest og rotteforstand og til daglige 

raserianfald, for desperationen drev den 

til de mærkeligste angreb, præsten fik 

ødelagt alle sine cigaretter, og den gna

vede hul på skipperens laksko. Slap uty

sket ind i kabyssen en nat, ødelagde den 

alt. Der blev udsat en dusør på 5 kr. for 

røveren og snaps til alle mand, den dag, 

den blev taget. Men alle klapjagterne 

mislykkedes længe. Det var en højtbega

vet rotte. En morgen sad den på bordet 

og drak kaffe af skipperens kop. Siden 

den tid gik han med revolver og for

højede dusøren til 10 kr. + en hel fla

ske 96 pet. sprit. Kaffekoppen med ind

hold kastede han med tilkæmpet ro over 

bord. Han var den eneste, som ellers ikke 

talte om rotten, men hans blik gik over 

dækket på en anden måde end før. 

Over dem hvælvede en klar og endnu 

vinterlig himmel sig. Til alle sider det 

øde hav over tusind mil. I midten lå Ful

ton, en lille verden i det uendelige rum. 

De sidste seks mennesker i verden jagede 

fanatisk en rotte. 

Det forekom dem, at det var en mær

kelig rotte, et særsyn i naturhistorien. 

Den kunne både tale og le, den kunne 

læse menneskers tanker og efterlod sig 

kuglerunde ekskrementer med røde prik

ker på. Bjarne holdt på, at det var en 

han, men det forargede kokken, som sag

de, det var en hun, og at den kunne ka

ste et kuld unger nårsomhelst, det måtte 

selv et barn kunne se. Hvordan skulle 

man ellers forklare de røde prikker. 

Bjarne så temmelig forvirret ud, men 

spurgte indædt, om kokken aldrig havde 

hørt om mavesår? Vent bare, bæstet dør 

af sig selv! Eller måske kommer prik

kerne af, at det var en pestrotte. Hvad 

fanden mener du med, at der absolut 

skal være røde prikker på en hunlort? 

Finnen svarede ikke, men han grinede, 

som om han vidste mere end Bjarne. 

Styrmanden blandede vand og whisky 

og anbragte det i en skål på dækket. Han 

ville drikke rotten fuld, men dyret sad 

bare og lo til skålen, og da skipperen 

kom med revolveren, forsvandt rotten 

som en vind. Styrmanden holdt udkig 

efter den hele formiddagen, og ingen fik 

lov at jage den så længe. Men den rørte 

ikke drikken, plirrede kun med de blanke 

kuløjne og forsvandt lynhurtigt, hvis no

gen nærmede sig. Den havde forlængst 

opdaget, at ingen kunne nå den under 

kabyssen, og der holdt den ofte til. Men 

den havde andre og ubegribelige tilholds

steder. Hele skuden blev omhyggelig un

dersøgt, men det var ikke til at begribe, 

hvor den opholdt sig. 

Da styrmanden kom op efter midda

gen, så han straks efter skålen. Halløj, 

den har drukket! råbte han begejstret. 

Men der var ingen fuld rotte at se, og 

styrmanden blev usikker. Han skelede til 

Guldhesten, som havde roret, men det 

store menneske gabede bare og så på sej

lene. Styrmanden hørte latter fra lukafet 

og gik forarget ned med den tomme skål. 

Han prøvede ikke mere på at drikke rot

ten fuld. 

Den var selve det midtpunkt, verden 

drejede sig om. Den var det store navn, 

som bliver husket, når en tidsalder er 

glemt. Den var Den flyvende Hollænder 

eller Terje Vigen, Cæsar eller en neger, 

som skal lynches. Den var meget mere, 

den var udtryk for den samlende sociale 

idé og var ideen selv. Den var den kone, 

man vil skilles fra, og den pige, man 

ikke kan få, foruden den, man ikke vil 

have. Den boede i dit hjerte og lod sig 

ikke fange. 

Og i Claes Winckels dagbog stod der 

som følger: »I nat var rotten i lukafet og 

bed Bjarne Vik i kinden, mens han sov. 

Det blev et grimt sår.« 

Overfaldet vakte en storm. Bjarne var 

fløjet ud af køjen og langede ud til både 

præsten og kokken for en sikkerheds 

skyld. Det blev til et vældigt slagsmål, 

før de to overfaldne fik lejlighed til at 

bedyre deres uskyld, og derefter fo'r kok

ken på Bjarne. 

Men siden blev det jo til rottehistorier, 

som kunne have fyldt et bibliotek, rotter, 

som åd små børn eller begravede deres 

døde med fine optog, rotter som gik på 

telefontråde og andre, som åd søm, søm 

i kilovis. De opfriskede alt, hvad de vid

ste om den sorte død og pestrotter, sia

mesiske tvillingerotter og rotter uden bag

ben. Men rotten på Fulton var uden sam

menligning den mærkeligste af alle rot

ter, det var de enige om - bed voksne 

mennesker i hovedet! Bjarne udkastede 

en formodning om, at det slet ikke var 

en rotte. Hvad da? Tja, det vidste han 

ikke — havde nogen hørt tale om kængu

ruer? Vrøvl, sagde præsten og dukkede 

sig af skræk. Kænguru er en slags bjørn, 

mente kokken - med en lang hale. Bjarne 

spekulerede på, om det da var en dværg

kænguru ? 

Det er en hunrotte, fuld af unger, 

insisterede kokken. 

Så holdt Bjarne på, at det i hvert fald 

var en han. 

Alle sov uroligt, efter at rotten havde 

vist sit onde sindelag. Allerede samme 

dag blev Bjarne bidt en gang til, denne 

gang i næsen. Han gik fra forstanden af 

raseri og fo'r agter ud i den bare skjorte. 

Se her, kaptajn! Skal man ædes op af rot

ter og lus på den her helvedes skude! 

Skipperen så iskoldt på ham, og Bjar

nes stemme sank efterhånden til en mum

len, han sjokkede forud igen. Resten af 

frivagten sad han med et kosteskaft og 

gloede fanatisk. Rotten viste sig ikke. 

- Styrmand, der må gøres noget, sag

de skipperen. Den rotte er gal. 

Straks efter kom Guldhesten ned i 

lukafet og sagde: »Nu er det opklaret. 
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Reservationsbilletter kan ombyttes fra 1. september 

Rotten er gal. Den har rottegalskab.« 

Bjarne blev hvid. 

Styrmanden vidste ikke, hvad han skul

le gøre. Der var allerede holdt vilde klap

jagter, og rotten var i hvert fald ikke så 

gal, at den lod sig tage. Han brød sin 

hjerne med problemet. 

Så tog skipperen roret fra præsten og 

sagde: Styrmand, lad alle mand gå og fin

de ud af, hvordan rotten kommer ind i 

lasten. Det må være der den er, når vi 

ikke kan finde den. 

De afsøgte hver tomme på skuden, bå

de oppe og nede, men det havde de gjort 

før og fandt heller ingen huller denne 

gang. Og der sad rotten midt på stor

lugen ! 

Bjarne blev rød af raseri. De omrin

gede fjenden, bevæbnede med koste og 

stænger. Skipperen slap ganske simpelt 

rattet og kom med de bare næver. Pst! 

Så var der ingen rotte. 

Hvad betyder det, hvor en skude kom

mer fra, og hvor den skal hen, når der er 

en rotte at danse om? Rotten var livsop

gaven og den var livsangsten, den var 

alle gode og onde ånder. Den indbildte 

dem, at livet havde mening. Hvilken me

ning havde livet måske, hvis rotten ikke 

var? De betragtede den med samme be

herskede afsky som voksne folk, når de 

drikker mælk - men hvilken mening har 

livet uden mælk? De svor, at de ville jage 

rotten og tage den, om de så skulle blive 

evigt forbandede og sejle rundt om Is

land efter en rotte til den yderste dag. 

Men de tænkte også, dunkelt, som men

nesker gør, når forstanden er koblet fra: 

Hvad skal vi gøre efter den yderste dag, 

hvis vi ikke kan fortsætte med at jage 

efter en rotte i himlen? 

De spekulerede på fælder og diskute

rede fælder i det uendelige. De drømte 

om fælder af de mest diabolske konstruk

tioner og opfriskede alt, hvad de havde 

hørt om middelalderens tortur. Bjarne pe

gede på sine sår, og hans øjne sprang 

frem som skinnende kirsebær: Den har 

bidt mig! Har den måske bidt nogen af 

jer? Jeg spørger bare. Har den bidt no

gen af jer? 

Pyh, sagde kokken, det er kun, fordi 

den har næse for skidt. 

Bjarne opførte en larmende krigsdans. 

Bare misundelse, din stinkende kineser! 

Guldhesten forstod, at Bjarne virkelig 

havde fornemmelsen af, at der var over

gået ham en ære, for han blev så jaloux, 

at han næsten glemte at tale, da rotten 

næste gang gik løs på præsten, som våg

nede med et brøl på hundevagten. Han 

slog om sig, skreg og jamrede sig, så 

hele skuden kom i oprør. Alle hans kno

er blødte efter de vilde slag mod køjens 

inderside. Rotten havde taget en bid af 

hans underlæbe. Den svulmede op om

kring såret næsten med det samme, han 

blev misfarvet i underansigtet. Allerede 

om formiddagen lå han i vildelse og for

talte ting, han burde have holdt for sig 

selv. Der sad en mand hos ham hele ti

den, mest for at passe på rotten. 

Skipperen gjorde, hvad han kunne for 

den syge, og blev meget alvorlig. Dette 

måtte der sættes en stopper for. Den 

slags ting måtte ikke ske på tremastet 

skonnert Fulton. Var dette et cirkus og 

han en klovn ? 

Han samlede besætningen og holdt en 

tale: Som I ved er der en rotte ombord. 

Der er noget galt med den rotte. Den 

bider folk, og nu ligger Præ - altså Jo

hannes Hansen, nu ligger Johannes og er 

syg. Jeg har udlovet en belønning. Den 

er stor nok til en skabet præst. Jeg for

står ikke, at I finder jer i det bæst i det 

hele taget. Altså: Rotten skal være død 

inden et døgn. 

Han tilkastede styrmanden et blik, som 

om han mistænkte ham for at have bragt 

dyret med om bord, og gik ned i kahyt

ten. Styrmanden syntes også, han burde 

holde tale og stod netop og øvede sig 

på den, da der lød et vræl og et rabalder 

fra kahytten - og der kom rotten op ad 

trappen som et lyn. Fortsættes. 

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

betaling 15. september 1973. 

Der er INGEN restancefrist. 

Kontingentet er: 

Aktive Kr. 75,00 

Passive Kr. 30,00 

Juniorer Kr. 40,00 

Kasserersken. 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

hos BACHER 
JjncJcs 
GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • I ' I« 

JOLLEBENKLÆDER | 

Elvstrøms Flydeveste P 
•

til voksne og børn! f:. 

ORIG. ENGELSKE f\ j | 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  r  L J  

DUNLOP SEJLERSKO 0 "SK3* 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,4
AS35 

FILIAL (iRONTTO II VKT 79 - VAlby 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 prisliste 

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 

Nautiske instrumenter og -boger 

Yachtudrustning 

R.W.O. rullelejeblokke 

»Coolite« - det kemiske nodlys 

KLAXON - Marine Horn 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 Kobenhavn S. 

Tlf. 58 30 45 

TRYK 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

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

1967 KBHVN. V * 35 67 88 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er ca. 1400 ekspl. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
cniunRV CF I I  -FflRFNIIMfi Amaner Strandvej 15 



Fra jubi læumssej ladserne Foto:  Reinhardt  Hansen 



Ekstraordinært møde 

i bestyrelsen 4.-9.-1973 

Modet var indkaldt på foranledning af 

en skrivelse fra et medlem, om at hans 

skydepram var blevet fjernet fra havnen 

og var blevet bugseret til Saltholm af et 

andet medlem. Klageren mente sig be

stjålet og anmodede om eksklusion af 

medlemmet, som havde fjernet hans pram. 

Til stede ved mødet var de implicere

de, og fra bestyrelsen var formanden, Sv. 

Larsen, sekretæren, Reinh. Hansen samt 

Orla With. 

Formanden oplæste skrivelsen, og man 

diskuterede, hvad der var passeret. 

Medlemmet, der havde fjernet pram

men, udtalte, at han havde lovet en ven 

at transportere hans pram til Saltholm, og 

da han var kommet til havnen og havde 

set en pram placeret i græsset ovenfor 

hans båd, havde han troet, at det var 

vennen, som havde bragt prammen ned, 

klar til afskibning, og var derfor i god 

tro taget afsted med denne. 

Klageren påberåbte sig, at hans pram 

havde et sådant udseende, at en forveks

ling ikke skulle være mulig, hvortil det 

anklagede medlem svarede, at vennens 

pram netop havde flere karakteristiske 

lighedspunkter med klagerens, og først 

næste dag havde han fået at vide, at ven

nen var blevet forhindret i at bringe sin 

pram til Sundby til den aftalte tid. 

Sekretæren spurgte klageren, om denne 

havde påmalet sin pram med medlems

nummer, således som foreningens love 

foreskrev det. Klageren svarede benæg

tende, hvortil sekretæren bemærkede, at 

dette moment jo kun kunne bestyrke den 

anklagede i sin tro på, at det virkelig 

var vennens pram, thi, hvis der havde 

været medlemsnummer på prammen, vil

le anklagede straks kunne se, at det ikke 

var den rigtige pram, da vennen ikke 

havde noget medlemsnummer i SSF, og 

derfor ikke kunne have medlemsnummer 

på prammen. 

Formanden udtalte, at eksklusion var 

en meget alvorlig ting, og mente ikke, at 

det foreliggende grundlag berettigede til 

en sådan afgørelse, og vægrede sig også 

ved at tro, at anklagede ville stjæle en 

pram. 

Mødet resulterede i en reprimande til 

den anklagede, fordi han havde dummet 

sig ved at transportere en pram, som han 

ikke var 100 c/c sikker på, var den rig

tige, samt, at han havde indvilget i at 

lade en uvedkommende afskibe fra SSF, 

uden først at have indhentet havneudval

gets tilladelse dertil. 

Klageren måtte indkassere en repri

mande, fordi han ikke, som loven fore

skriver, havde forsynet sin pram med 

medlemsnummer, samt at han heller ikke 

havde betalt pladsleje for prammen. An

klagede gav derefter klageren en und

skyldning, og mødet sluttede kl. 19,35. 

Sign. Svend Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

medlemmer 
som søger optagelse 

i Sund&y, 

A 93 Ove Stougård, 

Røde Mellemvej 122, S. 

A 418 Oluf Bidstrup Hansen, 

Nørre Farimagsgade 27A, K. 

A 719 Per Gert Jensen, 

Ringerbakken 19, Virum. 

A 873 Kurt Pedersen, 

Valdemarskrogen 33, Sø. 

A 910 Frank P. Englund, 

Burmeistergade 10, K. 

A 977 Verner Kirst, 

Messinavej 16, S. 

A 978 John Bach, 

Røde Mellemvej 152 B, S. 

A 979 Gytha Søgård Jensen, 

Njalsgade 46, S. 

A 980 Erik Lindsby, 

Marathonvej 1, S. 

A 981 Harry V. A. Schultz, 

Skotlands Plads 6, S. 

A 982 Johnny H. Jørgensen, 

Kofoed Jensens Allé 5, Ka. 

A 983 Leo Michael Ziegler, 

Lidsøvej 55c, Herlev. 

A 984 Preben Jans, 

Artillerivej 42, S. 

A 985 Tommy Jørgensen, 

Nyhøj Allé 11, Ka. 

A 986 Leo Kåe Petersen, 

Knapmagerstien 34, S. 

A 987 Lis Jane Giroux, 

Grækenlandsvej 78, S. 

A 988 Frank Madsen, 

Barritsvej 30, Ka. 

A 989 Ralf Overgård, 

Amagerbrogade 20, S. 

A 990 Leif V. Christiansen, 

Rørløkken 84, Herlev. 

A 991 Per Bindsløv Frederiksen, 

Rialtovej 10, S. 

A 992 Henning Jensen, 

Bernstorffsvej 230, Char. 

A 993 Åge Hansen, 

Farsøvej 20, Ka. 

P 87 Birthe Thornberg, 

Kvintus Allé 6, S. 

J 46 Jan Bergmann, 

Palermovej 11, S. 

J 57 Birgitte Benthien, 

Malmøgade 4, 0. 

J 60 Benedicte E. Leroy, 

Østbanegade 11, 0. 

følge 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. 
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Eftersommeren i SSF har stået i kap

sejladsernes tegn, på værdig vis har Sund

by Sejl-Forening været vært ved flere 

store kapsejladsstævner i anledning af 50 

års jubilæet. 

Det begyndte allerede i weekenden 

4.-5. august med Vega mesterskabet 

1973, hvor Vega-klubben, der har Gøsta 

Øberg, SSF, som formand, havde gjort 

et meget stort forarbejde til dette stævne. 

Der var tilmeldt 16 både, hvoraf 12 

startede på lørdagens distancesejlads, der 

gik fra SSF til lysbøjen Tårbæk rev, og 

derfra til lysbøjen Saltholm Nord og til

bage til Sundby. Den ca. 27 sømil lange 

sejlads foregik under springende vind

forhold men bød alligevel på fair sej

lads. På dommerskibet, hvor vi var i 

konstant radiokontakt med ledsagerbå

den, Marinekutteren MHV 63, var det 

interessant at følge det efterhånden no

get spredte felt og først på det sidste 

stræk hjem faldt afgørelsen, hvem vinde

ren var. 

Om søndagen var det meningen, at 

der skulle foregå 2 sejladser på en udlagt 

olympiadebane mellem Flakfortet og Salt

holm. På grund af en stadig tiltagende 

blæst, der sneg sig op til kuling-styrke, 

aflystes sidste sejlads til stor glæde for 

de deltagende Vegasejlere. 

Til middagen med påfølgende bal i 

SSF's klubhus, der var festligt pyntet, 

havde der meldt sig ca. 100 deltagere, der 

1  > \ • 

JLIV. 

fik en fornøjelig og livlig aften ud af 

det til tonerne af det 3 mand store or

kester. 

Resultatliste: 

l) 164 »Dot II«, Gosta Oberg, 1-2, 

3,0 point. - 2) 1351 »Karina«, Claes Lø

vig, 5-1, 10,0 p. - 3) 1004 »Lomsk«, 

Ole H. Nielsen, 2-6, 14,7 p. - 4) 1006 

»Jenka«, Børge Jensen, 7-3, 18,7 p. - 5) 

613 »Telova«, O. Tjellesen, 3-8, 19,7 p. 

-6) 421 »Nubbenau«, S. Gabriel-jensen, 

4-7, 21,0 p. - 7) 748 »Risse«, Ib An

dersen, 10-4, 24,0 p. - 8) »Petrine«, 

Ingo Petersen, 11-5, 27,0 p. - 9) 1688 

»Blue Star«, Gunner Andersen, 6-11, 

28,7 p. - 10) 950 »Allegra«, G. Gjald

bæk Petersen, 8-9, 29,0 p. - 11) 1064 

»Marianne«, Bent Knudsen, 12-10, 34,0 

p. - 12) 1714 »Rolf II«, K. Georg Jen

sen, 9-i.st., 37,0 p. - 562 »Nanok«, P. 

Brandt, i.st., i.st., 44,0 p. - 759 »Hejk«, 

Johan Jørgensen, i.st., i.st., 44,0 p. 

1080 »Claudor«, Visby Madsen, i.st., i.st., 

44,0 p. - 1158 »Ping III«, P. O. Hansen, 

i.st., i.st., 44,0 p. 

Sundby Sejl-Forenings 

50-års jubilæumsstævne 

og Amagerkredsens Hovedkapsej

lads, blev afholdt 18. og 19. august un

der gode vejrforhold dog med noget 

springende vind. 190 både havde tilmeldt 

sig fra alle verdenshjørner, der kom sej

lere helt fra Helsingør - Greve Strand -

Peblingesøen og Lomma-Pinhåttan og 

Limhamn sejlklubber. 

Sejladserne foregik om lørdagen på en 

distancesejlads for kølbådene. Banen gik 

til Tårbæk rev, herfra til Pinhåttan fyr 

og hjem til Sundby. Jollerne sejlede på 

en udlagt bane ved Kastrupfortet, og op

timistbanen blev lagt ud for Sundby havn 

og Prøvestenen. Om søndagen sejlede 

alle både på udlagte baner. 

Alle sejladserne foregik i en rolig og 

venlig atmosfære og i en god, sportslig 

ånd. Lørdag aften var der sejlerbal i 

klubhuset, som Holger Larsen fra fest

udvalget havde pyntet med 50 års stan

dere og flag i alle farver. 

Resultatliste: 

1. løb, store kuttere: Nr. 1 Ambition: 

William Jensen, KAS. 2. løb, spækhug

gere og kaskelot. Nr. 1. Zamboanga: P. 

Elgård Nielsen, SSF. 3. løb, havkryd

sere. Nr. 1. Scylla, Albeck-Madsen, DS. 

4. løb, kuttere. Nr. 1. Marchen: Alf Zis-

sack, DS. 5. løb, havkrydsere. Nr. 1. Pe

gasus: M. Lindhard, KS. 6. løb, små hav

krydsere. Nr. 1, Darina: Rolf Svømme-

kjær, nr. 2, Trille: Hans Olsen, SSF. 

7. løb, H.-både. Nr. 1. Chowec: Valde

mar Bandelowski, SSF., nr. 2, Marie: K. 

Aagaard, DS. 8. løb, Knarbåde. Nr. 1. 

Maj-Brit: Axel Holm, KDY. 9. løb. IF-

krydsere. Nr. 1. Paprika: G. Petersen, DS. 

Nr. 2. Nuser: Ib Christensen, SSF. 10. 

løb. Folkebåde. Nr. 1. Helle: brdr. Hjort, 

KAS. Nr. 2, Susan: Kim Baun, Hellerup. 

Nr. 3. Lisette: J. Wulff, KS. Nr. 4. 

Lene: Ole Christiansen, Hellerup. Nr. 5, 

Cilda II: A. Kyed, KAS. 11. løb. LA-

krydsere. Nr. 1. Can IV: Chr. Nielsen, 

TS. 12. løb. Nimbus, Chip: Tage Wol-

temaht, SSF. 13. løb. Grace 30. nr. 1. 

Cadaki: Carl Steffensen, SSF. 14. løb. 

Vega. Jenka: B. Jensen, KS. 15. løb. 

Spidsgattere. Nr. 1. Vivi: Leif Olsen, 

SSF. 16. løb. Spidsgattere. Nr. 1. La Vie: 

Hans Jønsson, SSF. 17. løb. Spidsgattere. 

Nr. 1. Tut: H. Strømberg, DS. 18. løb. 

Spidsgattere. Nr. 1. Glory: Christensen, 

SSF. 19. løb. Spidsgattere. Nr. 1. Aloha: 

Jan Keller, SSF. 

Flippere. Nr. 1. Danger: Søren Ejsen-

hard, SSF. Nr. 2. Fidus: Arvid Ander

sen, HVS. Nr. 3. 619: Kim Friis. Drag

ør. Nr. 4. Svesken: S. Stephensen, ØSF. 

Piratjoller. Nr. 1. Kalorius. Finn Niel

sen. KS. Nr. 2. Jekalo: Kaj Bendtsen, KS. 

Ynglinge. Nr. 1. Yarrow: C. T. Christen

sen, TS. Nr. 2. Yingo: Torsten Rasmus

sen, KS. Nr. 3. Yppig: H. Kjærgård, 

TS. Nr. 4. Red Rose: J. P. Gundorf, 

HV.S. KDY 15 m->. Nr. 1. Folmer: J. 
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Olsen, KS. Juniorbåde. Nr. 1. Laksen: 

KAS. Nr. 2. Jacob, KS. Optimister. Nr. 1. 

P.50: Bo Thjels. Nr. 2. 425 Mon Coeur: 

Kim Madsen, SAS. Nr. 3. Ketner: Car

sten Svendsen, Pebl. 

DM for Spækhuggere 

blev afholdt i 

Sundby Sejl-Forening i dagene 24.-25.-

26. august. Selve spækhuggeren og sej

ladserne er beskrevet i forrige nr. af med

lemsbladet, så her skal kun skrives, at 

stævnet gik godt på alle dagene, selv om 

vinden var meget skiftende. 25 både 

havde tilmeldt sig til Danmarksmester

skabert 1973, og vel nok klassens skrap

peste sejlere. En skolebåd fra Kvindelig 

Sejlklub var også at finde på banen. 

Resultatliste: 

Nr. 1. båd nr. 33 NN. Peer Bruun. 

Danmarksmester 1973• Nr. 2. OR.Bl. 

Spækhugger. Nr. 3. Båd nr. 57, pulje IV 

-/ Båd nr. 113. Thalagasa: Kvindelig 

Sejlklub, fik SSF's ærespræmie. 

Jeg vil gerne her bringe en tak til de 

mange af Sundby Sejlforenings medlem

mer, som har givet fritid, skib og kræf

ter. Uden jeres hjælp var det aldrig gået 

så godt og perfekt, som disse stævner 

her har gjort. Ligeledes en tak til Holger 

Larsen fra Festudvalget og til Reinhard 

fra Radioklubben for deres medvirken. 

Og sidst, men ikke mindst til vor kasse

rer, Erna Christensen, der en nat først 

kom hjem kl. 2,00 for at vi kunne få 

programmet færdigt. 

32 af klubbens medlemmer og venner 

af SSF har medvirket til, at præmiebor

det blev så storslået, som det gjorde. 

Hjertelig tak på bestyrelsens vegne. 

Sidste! Fra Axel Holm, KDY, vor 

mangeårige olympiadesejler, Danmarks

mester, verdensmester og meget mere, er 

der indløbet en skriftlig tak for et sports

ligt og kammeratligt godt og vel tilrette

lagt 50 års stævne. 

Hans Guldager, 

kapsejladschef. 

og 

g fade D indere 



VEGA-MESTERSKABET 1973 

Danmarksmester Gosta Øberg i Dot II. 

Hjertelig tak til alle mine ven

ner i S.S.F. for den store opmærk

somhed, de viste mig på min 70 

årsdag. 

Helmuth 

(også kaldet Smut) 

• 

En hjertelig tak til alle i SSF, 

der viste mig så stor opmærksom

hed på min 50 års dag. 

Bjarne Mortensen. 

I week-enden 4. og 5. august afholdtes årets Vega-mesterskabssejladser med Sundby 

Sejl-Forening som arrangør. Der var 16 tilmeldte både, hvoraf 12 startede på lorda

gens distancekapsejlads, der gik fra S.S.F. til lysbøjen Tårbæk rev og derfra til lys

bøjen Saltholm N og tilbage til Sundby. Den 20 sømil lange sejlads foregik under 

springende vindforhold, men bød alligevel på fair sejlads. 

Af søndagens 2 sejladser på udlagt bane mellem Flakfortet og Saltholm gennem

førtes kun den ene på grund af kraftig blæst. 

Dommere var Børge Malm, Hans og Gunver Guldager, medens S.S.F.'s formand, 

Svend Larsen, var æresdommer. Som mærkebåd havde Hjemmeværnet velvilligst stillet 

MHV 63 til rådighed. Såvel dommere som mærkebåd udførte deres opgaver på en 

fuldkommen måde, der var med til at sikre en sportslig korrekt afvikling af mester

skabet. 

Der sejledes om følgende præmier: 

Vandrepræmie udsat 1973 af ALBIN MARIN AB til vinderen af Vega

mesterskabet (skal vindes 3 gange for at blive ejendom. 

Erindringspræmie udsat af ALBIN MARIN AB i forbindelse med oven

nævnte vandrepræmie. 

Ærespræmie (Holger Larsens Cup) udsat af malermester Holger Larsen til 

vinderen af Vega-mesterskabet. 

Mandskabsprcemier udsat af Dansk Baadeservice A/S til besætningen i vin

dende fartøj. 

2. præmie Sundby Sejl-Forenings Ærespræmie (sølvfad). 

3. præmie udsat af N. H. Petersen A/S (sølvlysestage). 

4. præmie udsat af Orkan Sejl (tin-cigarkasse). 

5. præmie udsat af N. H. Petersen A/S (skibsur). 

6. præmie udsat af N. H. Petersen A/S (barometer). 

Til middagen med påfølgende bal i S.S.F. s dejlige klubhus om lørdagen havde 

der meldt sig ca. 100 deltagere, der fik en fornøjelig og livlig aften ud af det til to

nerne fra det 3-mands orkester, som var indforskrevet til lejligheden. 

Vel mødt til næste års Vega-mesterskab! 

R E S U L T A T L I S T E  

D A N S K  V E G A - M E S T E R S K A B  1 9 7 3  

Vega 

nr. Navn Rorsmand I 

Sejlads 

II 

Points 

ialt 

Samlet 

pla

cering 

164 Dot II Gosta Øberg 1 2 3,0 I 

168 Petrine Ingo Petersen 11 5 27,0 8 

421 Nubbenau S. Gabriel-Jensen 4 7 21,0 VI 

613 Telova O. Tjellesen 3 8 19,7 V 

748 Risse Ib Andersen 10 4 24,0 7 

950 Allegra G. Gjaldbæk Petersen 8 9 29,0 10 

1004 Lomsk Ole H. Nielsen 2 6 14,7 III 

1006 Jenka Børge Jensen 7 3 18,7 IV 

1064 Marianne Bent Knudsen 12 10 34,0 11 

1351 Karina Claes Løvig 5 1 10,0 II 

1688 Blue Star Gunner Andersen 6 11 28,7 9 

1714 Rolf II K. Georg Jensen 9 i.st. 37,0 12 

562 Nanok P. Brandt i.st. i.st. 44,0 

759 Hejk Johan Jørgensen i.st. i.st. 44,0 

1080 Claudor Visby Madsen i.st. i.st. 44,0 

1158 Ping III P. O. Hansen i.st. i.st. 44,0 
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Bærebølgen 
NYT NYT NYT 

Sommeren er så småt ved at gå på 

hæld, og vi må tænke på den lange vin

ters aktiviteter, og i den forbindelse er 

det lykkedes at skaffe undervisning i ele

mentær FØRSTE HJÆLP. 

Det er jo godt nok, at vi arbejder på 

at kunne hjælpe andre, hvis der skulle 

blive brug for det. Men man må jo også 

huske på, at vi kan komme til at stå over

for tilfælde, hvor man måske ikke rigtig 

ved, hvad man skal foretage sig. 

Mange aner intet om Første Hjælp, og 

mange andre har måske nok lært noget 

om dette i en fjern fortid, men trænger 

lige som jeg selv til at få kundskaberne 

frisket lidt op. Dels har man vel glemt 

noget, og dels er mange af de anskuelser, 

der var gældende, da vi »var i lære«, ble

vet ændret med tiden, og hvorfor skulle 

vi så ikke gribe chancen og få de sidste 

nye behandlingsmetoder med, når vi til

med kan få det ganske gratis. 

Dette kursus er et 12 timers kursus, 

og der skal være 15 deltagere på holdet, 

og der må helst ikke være flere end de 

15, men der kan etableres flere hold. 

Vi starter mandag den 6. november kl. 

19,30, og så fremdeles de næste 5 man

dag aftener, under ledelse af hr. Eli Ol

sen fra ARBEJDERNES SAMARITER 

FORBUND. 

Hr. Eli Olsen har ved tidligere lejlig

heder været i SSF og demonstreret sin 

kunnen og viden. 

Der afsluttes ikke med eksamen med 

tilhørende eksamensfeber, men ved af

slutningen udstedes der et bevis for, at 

man har gennemgået kurset med så man

ge timer, som man nu har deltaget. 

Altså, 6 hyggelige aftener å 2 timer, 

hvor vi lærer noget uhyre nyttigt, så jer 

regner med, at tegningslisten, som vil 

være ophængt på tavlen i klubhuset, vil 

blive overtegnet i løbet af nul komma 

nul . . . 

Der vil også i den kommende vinter 

blive arrangeret klubaftener med instruk

tion i brug af Privatradioen, ligesom vi 

vil forsøge at skabe aftener af mere un

derholdende karakter. 

H vis du har ideer til sådanne aftener, 

så lad os det vide. (Henvisning til 

BÆREBØLGEN i august). 

HUSK .... 

at have en trillefløjte klar til brug ved 

nødopkald, og . . . 

HUSK . . . 

at lytte og kalde op på KANAL 11 A. 

Klart slut fra 630, 

Reinhardt Hansen. 

B E M Æ R K  

K L U B H U S  

O G  

F E S T E R  

Sondag den 7. oktober: Westtur. 

Nærmere ved opslag i klubhuset. 

JUBILÆUMSFESTEN 

Lørdag den 27.-10. fest i restaurant 
»Nimb« kl. 17,30. 

Sondag den 28.-10. reception i 

klubhuset kl. 11,00-13,00. 

Sondag den 28.-10. kl. 13,15 præ

mieuddeling. 

Kl. 14,00: I pejsesalen serveres 

smørrebrød for indbudte gæ

ster. 

Kl. 14,00: Musik og dans i klub

huset i forbindeise med stan-

dernedhalingen. 

30. oktober kl. 19,30: Generalfor

samling i klubhuset. 

LAFAYETTE . Z00IAC . TOKAI . SBE 

BÅDRADIO -  WALKIE  TALKIE  
samt 

EKKOLOD - LÆNSEPUMPER - KOMPASSER m. m. 
købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
b  

Foreningsgaten 8 . 21144 - Malmo - Tlf. 0094640-11 1464 

P r i v a t  i  S k a n o r :  0 0 9  4 6  4 0 - 4 7  2 6  8 0  
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SVAGFØREFESTEN 

i år, den tyvende i rækken, oprandt ikke 

med det bedste vejr, men til gengæld 

var humøret indendørs helt oppe på mær

kerne. 

Fra tidlig morgen havde vore flinke 

hjælpere dækket de festlige borde med 

alskens gode sager, der var alle efterårets 

flotte frugter på bugnende fade, der var 

konkrislafekt, chokoladeskåle, cerutter og 

cigaretter samt blomster, og hvad der el

lers hører til et festligt bord. 

Der var mødt 110 personer, der kunne 

gå selv. Dertil kom der 26 i kørestole 

i følge med samaritterne og vore flinke 

hjælpere, samt chaufførerne fra militær 

og hjemmeværn, var der ialt 165 pers., 

så vi fik god brug for vor nye tilbyg

ning. 

Så snart man var bænket, kom smørre-

brødsfadene på bordet, dertil øl eller 

vand, og de, der ønskede det, fik sig en 

dram eller to. 

lørdag den 1. september 

Medens der blev spist, underholdt 

Werner Madsen på vort orgel, så over

tog Harry Trudsøe og brandmand Kurt 

Wilken tribunen med viser og banjoklang. 

De fik et meget stort bifald. En tak til 

Kurts kone, fordi vi måtte låne ham, da 

han havde fest hjemme, i anledning af 

sin 50 års »Føs'da« (vi har sendt en 

sammenplantning). 

Så gik det slag i slag. Danmarks Tom 

sang og spillede på rynkeflygel. Knud 

Carlsens datter og hendes veninde sang 

og spillede på guitar, og alle fik sig et 

bravt bifald. 

Til de omdelte sange havde vi en for

trinlig forsanger i Vagn Preisler der som 

tidligere sanger i drengekoret fik hele 

forsamlingen til at synge med for fuld 

udblæsning. 

Så havde vi formået den svenske skue

spiller og entertainer Sigvard Wallen-

berg til at synge for os, og han kunne 

holde forsamlingen i ånde, han sang fle

re af den svenske sanger Edvard Per

sons sange, for derefter at synge som 

Frank Sinatra og Louis Armstrong »I lost 

my Heart in San Francisko«, og den 

skønne »All the things you are«. Ind 

imellem causerede han over teksterne, 

over vor fortravlede verden, hvor der 

ikke fandtes tid til kærlighed, og frem

drog her Sundby Sejl-Forening som et 

eksempel til efterfølgelse for en frem

ragende ide. 

Det er overflødigt at sige, at han fik et 

enormt bifald efter at have holdt forsam

lingen i ånde omtrent en stiv time. Men 

vi måtte videre i programmet. 

Under alt dette havde man serveret 

kaffe med kringle, lagkage, og hvad der 

ellers hører til, og så gik man over til is 

og portvin for at slutte med pølser og 

øl. Derefter holdt formand Sv. Larsen 

en tale og takkede samtlige optrædende 

og hjælpere, og alle fik de et jubilæums

krus med hjem. 

Anna takkede Pløk for, at han havde 

startet disse fester, og dybt rørt takkede 

Pløk for en gave og lovede at fortsætte, 

så længe han orkede. Bragende bifald. 

Så tømtes salen på rekordtid, alt var per

fekt organiseret af Poul Petersen og hans 

kone. Senere samledes alle hjælperne til 

et velfortjent stykke mad, og Sv. Larsen 

takkede endnu engang alle for den gode 

indsats, samt et velkommen til næste år. 

Fra festudvalgets side vil vi også takke 

alle dem, der var med til at gøre festen 

så vellykket, og håbe, at alle møder op 

næste gang, vi kalder i den gode sags 

tjeneste. Til sidst en tak til vores Kri

stine og de flinke damer i køkkenet, der 

tog deres del af slæbet. 

Fest udvalget. 
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SKIPPER 
h i s t o r i e r  

Guldhesten fik lige løftet et ben for al 

sparke. Rotten var væk. 

Skipperen fulgte langsomt efter. Hans 

øjne vandrede fra den ene til den anden 

og standsede ved Bjarne Vik: De har 

rottejagten i otte timer! Derefter afløser 

kokken Dem. På den måde skifter I 

uden hensyn til vagterne, indtil rotten 

er taget. 

Bjarne brystede sig. Han begyndte sy

stematisk. Naturligvis var han den rig

tige. Han var ikke den, som gik og lagde 

sig på langs for et sølle bid eller to. 

Først fik han fat i et par brædder og 

sømmede dem omhyggeligt fast under 

kabyssen. Nu kunne uhyret ikke gemme 

sig der. Så forvissede han sig om, at rot

ten ikke var i lukafet og lukkede herme

tisk. Guldhesten knurrede og råbte op 

om, at han og præsten blev kvalt. Bjarne 

overtalte ham til at forholde sig rolig og 

tog kokken i ed på, at rotten ikke var i 

kahytten. Så lukkede han med skipperens 

tilladelse også den. Så begyndte han 

yderst på bakken med en solid tovende 

i hånden, flyttede på alting og rå mistro

isk ud langs bommen. Derefter hoppede 

han ned og ville fortsætte under bakken, 

da styrmanden hylede: Her kommer han! 

Bjarne så rotten komme springende fra 

agterskibet og styrtede den i møde. Bag 

den stormede styrmanden frem. Med et 

elegant sæt fo'r rotten op på rælingen og 

var allerede forbi Bjarne. Han udførte nu 

et kunststykke, som havde skaffet ham 

stor anerkendelse mange gange — han 

gjorde som rotten og jagede efter den på 

rælingen. Skuden rullede, det var en 

umulig præstation! Kokken slap rattet 

af forfjamskelse, og styrmanden stod stiv 

som en pind: Gudfaderbevares! 

Bjarne var artist i sit fag, det vidste 

styrmanden, men denne bedrift gjorde 

ham målløs. Bjarne foretog vældige 

spring, men det lykkedes ham både at 

Aksel Sandemose: 

ROTTEN 
(For t sa t ) .  

komme rigtigt ned, krumme sig og lade 

rebet suse efter flygtningen. Han fik 

også tid til en forbandelse. 

Første gang var rotten for hurtig, men 

anden gang knaldede rebet i rælingen, 

hvor den løb og ramte måske også lidt, 

rotten faldt i hvert fald overbord. Et fry

deskrig blev siddende i halsen på styr

manden, for Bjarne gik på hovedet efter. 

Uheldet ville, at kokken lige havde 

måttet give skonnerten ror - det varede 

nogle kostbare øjeblikke, før den luvede 

op igen, og derefter ville den heller ikke 

gå over stag. Da det skete, var Bjarne et 

godt stykke agter ude. 

Skipperen og Guldhesten kom på dæk

ket, et par bøjer blev kastet ud. Skippe

ren råbte: Kan De se bøjen? 

Bjarne svarede noget ubestemmeligt, 

men holdt kurs mod bøjen. Så så de, at 

rotten sad på hans hoved. Den klamrede 

sig fast i matrosens hår og løftede hove

det lige i vejret, som om den vejrede no

get. 

Hvis jeg nu havde en riffel . . . sag

de styrmanden. 

Skipperen tog fusen på ham med et 

blik, og han styrtede forfjamsket til sej

lene. De nærmede sig svømmeren, han 

satte kursen mod skuden, hvor de stod 

parat med bøjer og liner. De talte mere 

om rotten end om Bjarne, og den var 

åbenbart stærkt i tvivl. Den så sig nervøst 

omkring efter mere indbydende skuder. 

Skipperen havde roret og beregnede 

øjeblikket nøjagtig: Det slog bak i sej

lene, da Bjarne lå foran stævnen. Han 

greb en bøje, som var gjort fast til en line 

og sagde brudt: I . . . 

De kunne høre bønnen, de kunne hø

re gråden i hans stemme og arbejdede 

hurtigt uden overflødige ord. Det kolde 

vand havde gjort det af med ham, og de 

vidste alle, hvordan dødsangsten kom

mer, når redningen er nær. Guldhesten 

lagde sig med overkroppen ud gennem 

en lænseport, styrmanden slog et stik 

om hans ene ben og surrede det til en 

ring i storlugen. Imens hang skipperen 

over rælingen og harpunerede for en sik

kerheds skyld Bjarne med en bådshage. 

Da skibet krængede over, fik Guldhesten 

fat om kammeraten, og så løb en meget 

våd rotte over ryggen på Guldhesten og 

forsvandt Gud ved hvorhen. 

Således afsluttede skipperen sin skrift

lige beretning: Nu har jeg altså to mand 

i køjen, men rotten er lige rask. Den er 

tilmed blevet meget klogere, som rotter 

bliver efter skarp forfølgelse. Den har 

fået storhedsvanvid og gør nar af os. Den 

burde ende sine dage på et søfartsmuse

um. 

Bjarne lå i uldtæpper helt op til næ

sen og stirrede tavs ud i luften. Præsten 

talte i vildelse, læste bønner og svor. 

Guldhesten kom ned med et krus: Her 

er sprit til dig fra skipperen, nu må du 

min sandten se at blive rask! 

De delte spritten. 

Du, som svømmede omkring med 

en rotte på hovedet, grinede Guldhesten. 

Det er ved alle helgener det mest fjolle

de, jeg har set. 

Og du! Hvorfor tog du den ikke? 

Jeg skulle måske have taget den med 

tænderne? spurgte Guldhesten. Jeg hav

de nok at gøre med at holde i dig, da 

du besvimede og sank som en sæk. Jeg 

skulle måske have bidt den lidt? Men 

skipperen og styrmanden var nogle idi

oter at lade den løbe. Og ham præsten, 

som har fået rottegalskab. Der har væ

ret råddent blod i ham fra før, tror jeg. 

Han springer snart rundt og bider os, 

skal du se. Den her skude tror jeg sgu 

ikke mere på. 

En halv time efter kom Bjarne på 

dækket. Han dinglede og var meget rød 

i ansigtet. Han luntede agter ud på bare 

ben og med et tæppe om sig som en toga. 

Vi tager ham, hviskede skipperen, 

han er helt fra den! Så strakte Bjarne en 

nøgen arm frem, i hånden klemte han 

en gabende rotte. Skipperen sagde stille: 

Hvis De lader den løbe igen, skal De 

druknes for alvor! 

Bjarne løftede rotten op foran ansig

tet og så hadefuldt på den. Dens øjne 
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stod ud som bobler. Nå, så du skulle 

bide? sagde han. Og ride på mit hoved? 

Se nu til at finde dig et bedre hoved! 

Han slyngede rotten overbord. Den 

spredte lemmerne ud og ville flyve, men 

det kunne den ikke klare. 

Der stod kun en let brise. De hang 

over rælingen og så på rotten, som svøm

mede efter Fulton. Den ville med. 

Afstanden blev langsomt større. Rot

ten svømmede som en rasende, de kunne 

tydeligt se, når den gled ned over døn

ningerne. 

Det var nær solnedgang, og folkene 

blev stille, mens de stod der og så efter 

rotten. Hver tænkte sit, og de så på hin

anden. 

Guldhesten var den første, som rev sig 

løs. Han gik, før rotten var ude af syne 

. . . Ja, sådan svømmer vi i vort korte liv 

mod en strand, som synker i havet. 

Det faldt ham ind, at engang ville 

rotten redde sig ombord . . . Engang . . . 

Bjarne kunne ikke se rotten mere. Han 

så med sine feberblanke øjne på skippe

ren, som læste i disse øjne om 10 kr. og 
en flaske sprit. 

Men nu var der kommet afstand mel

lem høj og lav. Skipperen vendte sig og 
gik ned. 

De kan sige til Bjarne, sagde han 

senere til styrmanden, at han får god

skrevet ti kroner og kan hente en flaske 

hos Dem den første lørdag aften i Eske

fjord. 

Styrmanden skrev sig dette bag øret: 

Således udtalte en kaptajn sig. 

Fra »Vi pynter os med horn«. 

Hundeejere! 

Ifølge 

generalforsamlingens 

beslutning, skal hunden 

være i snor 

overalt på foreningens 

område. 

SEJLERSKOLEN 

Der vil blive afholdt prøve i praktisk 

sejlads den 30.-9. kl. 10,00 for de elever, 

der har sejlet med øvelsesbåden i mindst 

to år, og desuden har bestået navigations-

kursus og tovværkskursus. 

Ivan Frisch. 

TOVVÆRKSKURSUS 

For de medlemmer, der ønsker at gå 

til tovværkskursus, er der ophængt en 

indtegningsliste uden for kontoret. Før

ste mødeaften bliver onsdag den 10.-10. 

kl. 19,00 i skipperstuen. 

Ivan Frisch. 

H U S K ! ! !  
Knaliert- og cykle-

kørsel er stadig 

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

på havnen. 

NAVIGATIONSKURSUS 

For de medlemmer, der ønsker at gå 

til navigationskursus, er der ophængt en 

indtegningsliste uden for kontoret. Navi

gationslærer Kirsten Warnø afholder et 

orienteringsmøde i klubhuset onsdag den 

3.-10. kl. 19.00. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Reservationsbilletter ombyttes på klubbens kontor 

hver torsdag mellem 19,00-20,30, 

sidste frist torsdag den 11. oktober. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

P Å K L Æ D N I N G  

fordelagtigst 

„os BACHER 
JmoJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER # 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE f\ / j | 

SØMANDS GENSERE r 

DUNLOP SEJLERSKO # ^5^ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,£S5 
FILIAL Ci RO NT TO II VET 79 - YAlby 338 

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 

Nautiske instrumenter og -boger 

Yachtudrustning 

R.W.O. rullelejeblokke 

KLAXON - Marine Horn 

SECUMAR redningskranse og 

oppustelige veste 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 Kobenhavn S. 

Tlf. 58 30 45 

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 

Køb og salg 

af lystfartøjer 

Yachtmægler 

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

Sejl- og motorbåde modtages i kommission 



28. oktober 

F R A  G R Ø F T E N  T I L  D A N M A R K S  S T Ø R S T E  K L U B H A V N  



Tekst udarbejdet af Reinhardt Hansen 

Billedmateriale venligst stillet til rådighed af medlemmer 

Redaktion ved Martin Andreasen 

Tryk: Karl Povlsen 

Clichéer: Carlsens Clichéfabrik 



F O R O R D  

Når disse sider skrives, i anledning af Sundby Sejl-Forenings 50 års jubilæum, er det ikke 

for at skrive foreningens historie, thi det ville ikke kunne gøres færdigt, da foreningen, si

den starten for 50 år siden, har været, og stadig er, i en kæmpeudvikling det må vist 

nærmest siges, at den lider af vokseværk. 

Der skal, i store træk, beskrives et tilbageblik pa S.S.F.s tilblivelse og udvikling i de 

forløbne 50 år, siden starten i afvandingsgroften ved Amagers østkyst. 

Kun fa nuværende medlemmer husker den beskedne begyndelse. Flere »ældre« med

lemmer vil nikke genkendende, når de læser det følgende. 

Men den væsentligste hensigt med udgivelsen af dette skrift må være at give de mange 

hundrede nyere medlemmer og andre interesserede et lille indblik i, hvordan det er lykke

des, ikke alene at oparbejde en af landets talmæssigt største sejlklubber, men samtidig at 

udvikle afvandingsgrøft og losseplads til et fritidsområde af høj karat - som er os misundt 

af mange - med den bedst tænkelige beliggenhed, og med udmærkede faciliteter. 

Som baggrund må betragtes, at ikke alene var starten meget beskeden, økonomisk set, 

men de forskellige ledere igennem årene har haft det for øje, at økonomisere, så folk af alle 

befolkningslag havde mulighed for at hente sundhed, glæde og godt kammeratskab i Sund

by Sejl-Forening, og selv i dag, midt i en dyrtid, kan man dyrke sejlsporten uden at skulle 

undvære de daglige beskøjter. 

Nogle af de første ledere er gaet bort for stedse - andre huskes måske ikke så godt 

mere, der har jo også i S.S.F., som vel i de fleste klubber, stået svære dønninger i tidens 

lob, og hoveder har rullet . Men, lad os slå fast, nu da vi står ved mærkerundingen, at 

hvordan de end bliver mindet, så har de alle, efter bedste evne, gjort deres bedste af kær

lighed til sejlsporten og til deres forening, thi ellers havde Sundby Sejl-Forening ikke kun

net nå den standard, den har i dag. 



FORENINGENS LEDELSE 

Formand: 

Næstformand og sekretær: 

Havne- og pladsudvalg: 

Klubhus- og festudvalg: 

Kapsejladschef: 

Skolechef: 

Juniorleder: 

Svend Å. Larsen 

Reinhardt Flansen 

Orla With 

Jens Green Jensen 

Fiolger Larsen 

Vagn Preisler 

Hans Guldager 

Ivan Frisch 

Hans Olsen. 

Udenfor bestyrelsen: 

Kassererske: 

Jollerepræsentant: 

Motorbådsrepræsentant. 

Medlemsbladets redaktør: 

Bladets ekspedition: 

Erna Christensen 

Niels Petersen 

Holger Nielsen 

Martin Andreasen 

Annie Lindqvist. 

FORENINGENS FORMÆND GENNEM 50 AR: 

Svend Åge Larsen 

Blichfeldt Olsen 1923-1928 

S. Hempel 1928-1933 

P. Jensen 1933-1934 

Chr. Jensen 1934-1936 

H. Thomsen 1936-1937 

L. Henriksen 1937-1943 

A. Jensen 1943-1948 

H. Bay 1948-1950 

E. Nilsson 1950-1954 

W. Tanggård 1954-1961 

Rasmussen 1954-1961 

G. Øberg 1961- 1962 

Sv. Å. Larsen 1962-



SUNDBY SEJL-FORENINGS START 

Foreningen blev stiftet den 28. oktober 1923. En me

get lille kreds af borgere, som havde deres småbåde lig

gende ved afvandingskanalen ved siden af Vølund. 

SALTHOLM, dette blev foreningens første navn, 

blev stiftet i en have, som tilhørte en af medstifterne, 

J. A. Andersen. 

Foreningens første formand blev Blickfeldt Olsen, 

kasserer blev J. A. Andersen og endvidere valgtes tre 

bestyrelsesmedlemmer, E. Arp, K. Petersen og Ander

sen. 

Foreningens love begrænsede medlemsantallet til 15 

medlemmer, indskuddet blev fastsat til 2 kroner og kon

tingentet 50 øre pr. måned. 

Disse prægtige mænd med deres sejlende maskiner 

fik overladt et stykke jord beliggende nord for renden. 

Arealet tilhørte militæret, men blev ca. 4 år senere 

overtaget af Københavns Kommune. 

Det overdragne areal blev indhegnet, og grunden til 

en sund og levedygtig sejlklub var lagt. 

Der skulle dog gå 2 år, før det sejlsportsmæssige kom 

til at spille en rolle i foreningen. 

I september 1925 ændredes foreningens navn til 

Sundby Sejl-Forening. Samtidig forhøjedes kontingentet 

til 1 krone månedligt i de 6 sommermåneder, og der 

blev vedtaget et ekstrakontingent på 1 krone til indkøb 

af to trillebøre. 

1 1926 tager man fat på at grave havn ud. For 10 

kroner om dagen lejer man en gravemaskine i en må

ned, og medlemsantallet forøges til 25. 

Hver søndag blev der udført pligtarbejde af hold på 

10 mand. Første hold arbejdede fra kl. 7.00 til kl. 10.00, 

og næste hold fra kl. 10.00, og så kom der gang i grave

arbejdet. 

1927 overtager Københavns Kommune hele arealet, 

og der oprettes lejekontrakt med kommunen, og den år

lige leje fastsættes til 23 kroner og 80 øre. 

I april får man tilladelse til at indhegne den søndre 

side af kanalen og til at benytte også dette areal. 

Et andragende til kommunen om et lån på 2.000 kro

ner, senere om yderligere 1.000 kroner, til anlæg af 

broer blev afslået. 1 stedet tilbød kommunen at uddybe 

renden, imod at lejen forhøjedes til 300 kroner årligt. 

På dette tidspunkt åbnedes der for ubegrænset med

lemstilgang, og medlemstallet steg nu til 70. 

Overfor daværende borgmester P. Hedebol gjorde 

man gældende, at med de påtænkte uddybningsarbejder 

og byggeri kunne man regne med en fordobling af med

lemstallet. 

I 1929 skete der et formandsskifte, idet Blickfeldt Ol

sen trak sig tilbage, efter at han, med megen dygtighed 

havde udført et stort grundlæggende arbejde for Sundby 

Sejl-Forening. 



i 

Blickfeldt Olsens efterfølger blev prokurist S. Hem

pel, der foruden at fuldføre de igangværende havnear

bejder også interesserede sig for at få bygget et klubhus 

på pladsen. 

Efter den første udvidelse af havnen, som fandt sted 

i årene 1930-1931, var der skabt havnepladser til 100 

fartøjer. 

Dette viste sig hurtigt at være utilstrækkeligt, thi som 

havneforholdene bedredes, steg også medlemstallet og 

dermed kravet om et klubhus. 

1933 indviedes et nyt klubhus og samtidig indviedes 

en ny udvidelse af havnen. Man havde nu pladser til 

200 fartøjer, og alle pladser var besat ved indvielsen. 

Dermed havde man nu skabt den del af havnen, som 

vi i dag kalder for nordre bassin. 

Ved generalforsamlingen den 24. oktober 1933 skif

tede foreningen igen formand, idet S. Hempel afløstes 

af bagermester P. Jensen, der dog kun sad på posten et 

år, hvorefter han afløstes af den kendte 6-meter- og 

spidsgattersejler Chr. Jensen. 

På en ekstraordinær generalforsamling den 7.2.1936 

fik bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med 

planer om endnu en udvidelse af havnen, nemlig det, 

der i dag udgør det søndre bassin, og 11.1.1937 fik 

man en skrivelse fra kommunen med meddelelse om, 

at det påtænkes at begynde på udgravningen af det nye 

havnebassin. Havnen blev tørgravet af en stor gravko. 

Mod slutningen af gravearbejdet brast spunsvæggen, og 

vandet fossede ind, hvorved gravkoen kom til at stå i 

vand helt op til skorstenen. 

Kutteren »Nokton«, som lå lige ud for brudstedet, 

blev skyllet med igennem spunsvæggen, og tre andre 

både blev beskadiget. 

Indvielsen af det nye bassin blev foretaget af borg

mester Hedebol, der under stor jubel og høje leveråb 

kom sejlende til havnen i motorbåden »Arol« og spræng

te en guirlande, som var spændt ud over havneindløbet. 

Men interessen for sejlsporten og dermed behovet for 

havnepladser voksede hurtigere, end man har kunnet 

bygge nye havnepladser. I dag er muligheden for ud

videlse uhyre mikroskopisk, både økonomisk og plads

mæssigt. 

Der er dog siden den sidste udvidelse foretaget mange 

forbedringer i havnen. Hen ad vejen har man fået to 

ophalerbeddinger med elektriske spil, ferskvandsled-



ninger er lagt ud på broerne, og havnen har eget tank

anlæg med alle arter brændstoffer og smøremidler. 

Da de store oliefirmaer ophørte med at forhandle trak-

tolin. var det noget nær en katastrofe for motorsejlad

sen, da mange motorer jo var indrettet til traktolindrift. 

Men den siddende bestyrelse optog omgående forhand

linger med de forskellige selskaber om at opnå en løs

ning på problemet. 

OK-olie var villig til at tage traktolin hjem fra Sve

rige til os på betingelse af, at vi aftog mindst en vogn

ladning ad gangen, d.v.s. 20.000 liter. 

Bestyrelsen handlede resolut, købte en stor jordtank 

og lod den grave ned, samt købte de tanke, som alle

rede lå i jorden af den tidligere leverandør, og fik OK 

til at stille nye elektriske standere op, og problemet var 

løst. 

De gamle træbroer er efterhånden blevet erstattet af 

næsten uforgængelige betonbroer, kun midterbroen står 

endnu i træ. 

Krigen medførte mange vanskeligheder for S.S.F. som 

for alle andre sejlklubber, men en dygtig ledelse bragte 

foreningen nogenlunde helskindet igennem den onde 

tid. Kun lørdage og søndage kunne man sejle i det så

kaldte område A, som lå tæt under den danske kyst. 

Der var politibevogtning af havnen, indtil det danske 

politi blev sat ud af spillet. Derefter blev havnen bevog

tet af tyske vagter. 

I 1944 var der overhovedet ingen sejlads, havneind

løbet blev spærret med en bom, så man ikke kunne kom

me ud. 



Fra S.S.F.s 25 års jubilæum i Håndværkerforeningen. 



SEJLERSKOLE OG 

JUNIORER 

I februar 1937 blev grunden lagt til den egentlige ud

dannelse af sejlerungdommen i S.S.F. Da entrerede man 

med bådebygger Thomsen i Kalundborg om bygning af 

en kragejolle til øvelsesfartøj. Prisen var 1.600 kroner, 

og fuldt færdig med blykøl og sejl blev prisen 2.350 kro

ner. 

Samme år påbegyndtes navigationsundervisning med 

styrmand Bendtsen som lærer. 1946 bliver også under

visning i tovværksarbejde indført som led i uddannelsen 

ved sejlerskolen. 

Det var også først efter besættelsens ophør, at man 

kom ind på juniorarbejde i S.S.F. Der blev samlet mid

ler ind blandt medlemmerne til bygning af to juniorbåde 

(KDY 15 m-), og en kreds af medlemmer påtog sig 

byggearbejdet under ledelse af bådebygger Christian Ol

sen. Juniorbådene døbtes henholdsvis »PEDER« (efter 

borgmester Peder Hedebol) og »LUDVIG« (efter tid

ligere formand, Ludvig Henriksen. 

Det var i 1946, at juniorafdelingen blev startet, og 

der var stor tilgang af ungdom til uddannelsen. Svend 

Åge Larsen var en udmærket og energisk sejladschef, 

ligesom han tog ivrig del i bygningen af de to juniorbåde. 

I dag foregår junioruddannelsen ikke alene i KDY 

15 m-, men også i de mere moderne glasfiberbåde af 

typen »Yngling« samt optimistjoller. 

Tuborgfondet har vist S.S.F.s ungdomsarbejde stor 

bevågenhed ved, i flere tilfælde at have ydet betydelig 

støtte til uddannelsesfartøjer. 

Kragejollen fra 1937 benyttes endnu den dag i dag 

flittigt af sejlerskolen. 

Morsomt er det at følge juniorernes udvikling fra de

res første ture på vandet, til de med en god ballast af en 

solid sejleruddannelse bag sig, overgår til de voksne, 

aktive rækker, gifter sig, stifter hjem og får børn, der 

også vokser op og bliver juniorer. 

Også jollesejlerne fik, i begyndelsen af Sv. Larsens for-

mandstid, bedre kår i form af et dejligt blokhus til op

holds- og omklædningsrum samt til opbevaring af grej. 



Af større sejladsbegivenheder skal nævnes »NORD

KAPERENS jordomsejling. 1 1946 udrustede guldsmed 

Carl Nielsen »NORDKAPEREN« til en sejltur rundt 

om jorden. 

Foruden Carl Nielsen bestod besætningen af Knud 

Larsen og Poul Larsen, og disse tre gæve Sundbysejlere 

gjorde deres forening stor ære ved at føre Sundbystan

deren på deres lange togt. 

På hele turen havde de kun et uheld, det var ved ind

sejlingen til Suezkanalen. hvor rorbeslagene gik itu. Hel

digvis lå der en ØK-båd, som var villig til at hjælpe, og 

efter et telegram til Dansk Sejlunions formand, apoteker 

Niels Benzon, telefonerede denne til prins Aksel, da

værende formand for ØK, og straks blev der fra rede

riet telegraferet til skibet om at yde hjælp til havaristen. 

»Nordkaperen« blev taget ombord i ØK-båden, og 

undervejs igennem Suezkanalen blev skaden udbedret 

med hjælp fra alle ombord, og rejsen kunne fortsætte 

ved egen hjælp. 

De tre jordomsejlere hjemførte en del standere fra 

det fremmede, og disse standere hænger endnu i Sund

by Sejl-Forenings klubhus. 

»Nordkaperen« vendte hjem i sommeren 1948, og de 

tre gæve gutter blev modtaget med al mulig festivitas, 

ligesom de blev gjort til æresmedlemmer af Sundby Sejl-

Forening for den smukke måde, hvorpå de havde vist 

Sundbys stander. 

Københavns Sejlunion hædrede jordomsejlerne ved 

en stort anlagt fest for samtlige unionens sejlklubber, 

hvor trekløveret blev hyldet efter alle kunstens regler. 

Carl Nielsen blev iøvrigt døbt »Calle Jorden Rundt«. 

Sundby Sejl-Forening opnåede i 1945 Handelsministe

riets anerkendelse med autoriseret ret til at undervise i 

sejlsport. 

I), 



KLUBHUS OG KLUBLIV 

Sundby Sejl-Forenings første klubhus var ikke ret 

stort, det var det nuværende »Oliehus«. Det blev dog 

senere »forfremmet« til køkkenafdeling til et noget 

større klubhus, som blev bygget i 1932, men allerede 

året efter måtte man udvide yderligere ved at bygge en 

stor veranda udenpå. 

Hele herligheden indviedes med pomp og pragt, sam

tidig med indvielsen af det nye havnebassin i 1933. 

Foreningen var dengang udstyret med en marketen

deribevilling, og som man nu har et klubhusudvalg, 

havde man dengang et marketenderiudvalg, som vare

tog den administrative side af sagen, og til den daglige 

drift havde man en marketenderibestyrer. 

Dette klubhus var i en årrække ramme om mange 

glade begivenheder og fester, i det hele taget rørte der 

sig et rigt klubliv i S.S.F. i de tider. 

Standerhejsningsfester og afriggergilder (ålegilder) og 

mange andre hyggelige sammenkomster blev afholdt i 

klubhuset, medens større begivenheder som f. eks. de 

årlige revyforestillinger, som kørte en årrække, og i 

hvilke foreningens medlemmer var aktører, måtte selv

sagt henlægges til lejede lokaler. 

Også store havnefester har der været afholdt en del 

af med gøgl, tombolaer, vandpantomimer o.s.v. Disse 

større arrangementer har været stillet i baggrunden i de 

senere år. Gevinsten ved de store havnefester stod må

ske ikke mål med anstrengelserne ved at stable et sådant 

arrangement på benene. Dertil kom, at visse gæster ikke 

kunne lade medlemmernes både være i fred. 

Dog, et storarrangement lever videre, nemlig den år

ligt tilbagevendende Svagførefest, som PLØK, Egon 

Keldsen, foreningens tidligere marketenderibestyrer og 

restauratør, begyndte med for tyve år siden. Det er ikke 

en fest, foreningen skal tjene penge på, til støtte for en 

Klokkemageren< udnævnes til æresmedlem. 

betrængt økonomi, men en fest, hvor foreningen og 

dens medlemmer prøver på at dele lidt af de mange glæ

der med vore handikappede venner, som ikke har de 

samme betingelser for at nyde det friske liv og festligt 

samvær som andre har det. Denne dag bliver alt andet 

stillet i bero, og alle anstrengelser samles om at under

holde og hygge om gæsterne. 

Disse fester er i lige så høj grad til glæde for de med

lemmer, der hjælper til, som det er for gæsterne. 

Foruden de traditionelle standerhejsnings- og afrigger

gilder, afholdes der juletræsfester, tøndeslagning til fa

stelavn, forårsfest og Set. Hansfest. 

Nævnes bør også de traditionsbundne fælles sejlture 

som MANNETUREN og SLUSETUREN om efteråret. 

Denne sidste tur er en familietur, og den er faktisk af

slutningen på sæsonen. 

Også karneval bliver afholdt ind imellem, men det er 

ikke traditionsbundet, som f. eks. andespil, der bliver 

afholdt et par gange i vinterens løb. 



Endelig skal nævnes klubaftener, af hvilke der arran

geres nogle stykker. Der vises som regel film, dels med 

oplysende og instruktivt indhold, dels er det medlem

mer, som har begået en god film fra en ferietur, eller en 

serie lysbilleder. 

28. oktober 1948 fejredes Sundby Sejl-Forenings 25 

års jubilæum. H. Bay havde kort tid i forvejen afløst 

Akkilles Jensen som formand. 

Der blev afholdt en frokost med deltagelse af bl. a. 

Georg Jørgensen fra Københavns Sejlunion, Kaptajn

løjtnant Hviid fra Marinen, Navigationsdirektør Guld

hammer, fuldmægtig Jensen fra Skibstilsynet, repræsen

tanter fra Københavns Motorbådsforening og fra Motor-

bådsunionen. Direktør Bjerregård talte på Overborg

mesterens vegne, da Overborgmesteren desværre var 

nødt til at gå midt under frokosten. 

Om aftenen var der stor fest i Haandværkerforenin-

gens store sal. En jubilar, Carl Christensen, fik over

rakt sin 25 års jubilæumsnål. 

Carl Nielsen tog festdeltagerne med på en tur rundt 

om jorden ved at skildre turen i tale og lysbilleder. Ret 

en interessant oplevelse. 

Jubilæumsfesten sluttede med dans til Gamby's 7 

mands orkester, en rigtig jubilæumsfest, som varede til 

kl. 2 nat. 

Sundby Sejl-Forening har efterhånden udviklet sig 

til en af de største sejlklubber, med den største private 

lystbådehavn i Norden, stadig stiger medlemstallet, og 

et længe næret ønske om et nyt og større klubhus bliver 

mere og mere udtalt. Man har for flere år siden dannet 

et byggefond, og et byggeudvalg er nedsat til at udar

bejde planerne, og den 26. februar 1957 vedtages det 

på en ekstraordinær generalforsamling at bygge et nyt 

hus. 

Der kommer rigtig gang i byggeriet, og søndag den 

18. maj 1958 indviedes det nye klubhus. Borgmester P. 

Hedebol indmurede den første grundsten, formanden, 

Willy Tanggård Rasmussen, indmurede den anden sten, 

og den tredie blev anbragt af en juniorpige, Birthe Niel

sen. 

Man var forlængst gået fra marketenderidrift til re

staurationsdrift, og det fine nye klubhus's første restau

ratør var Egon Kjeldsen (PLØK). 

Man kunne nu holde foreningens generalforsamlin

ger under eget tag, og man kunne holde fester, uden at 

man skulle leje sig ind i fremmede selskabslokaler, hvor 

også alle varer var dyrere end i vor egen klubrestaurant. 

Man kunne endog i særlige tilfælde give husly til andre 

klubber, som var i bekneb for et større lokale. 

En, der fortjener at nævnes i forbindelse med byg

ning og navnlig indretning af det nye klubhus, er An

dreas Hansen (Klokkemageren). Klokkemageren ydede 

en fortrinlig indsats med at samle midler ind til en rå til 

flagmasten, vindmålerudstyr og vindfløj m. m. 

Også de smukke ure, som pryder lokalerne, er Klok

kemagerens værk og gave, heri er også Robert Frisch 

impliceret. 

Et andet træk som bør nævnes, er om uret, som hæn

ger i bestyrelsesværelset, det er, som de andre ure i 

klubben, udført af klokkemageren, men det økonomiske 

grundlag stammer fra borgmester Hedebol, der ved 

standerhejsningen i 1957 fortalte forsamlingen, at han 

skulle have sig en ny frakke, og i den anledning havde 

han sparet 200 kroner sammen, men da det alligevel 

ikke var nok, ville han skænke de 200 kroner til klub

husbyggeriet. Et smukt vidnesbyrd om denne gode 

mands store kærlighed til Sundby Sejl-Forening. 

Snart måtte man igen igeng med at udvide klubhuset. 



En tiltrængt toiletbygning var projekteret og skulle have 

været placeret på pladsen vest for klubhuset. 

Imidlertid blev dette projekt forpurret, idet myndig

hederne nu projekterede en motorvej langs Amagers 

østkyst, som når og hvis dette projekt blev gennemført, 

ville skære et stort stykke af S.S.F.'s areal, og netop det 

stykke, hvor toiletbygningen skulle ligge. 

Derfor besluttede man sig i 1965 til at bygge et stykke 

til vestfløjen og samtidig flytte køkkenets facadevæg 

2 meter ud, og derved kunne man samtidig med stander-

hejsningen i 1966 indvie de nye toiletter med brusebad, 

samt en hårdt tiltrængt udvidelse af køkkenet og et la

gerrum til restaurationen. 

Og til sidst har man nu i jubilæumsåret udvidet klub

huset med ca. 75 m2, d.v.s., at salen er blevet en halv 

gang så stor som oprindeligt. 

Når talen er om klubliv, kan man vel næppe undlade 

at omtale de »klubber«, der i tidens løb har set dagens 

lys i foreningen, thi disse klubber har jo kendetegnet 

de strømninger, der igennem tiden har præget forenin

gen. 

Først var der en klub ved navn »PIRATEN«, dens 

formål var at skænke præmier til S.S.F.s kapsejladser. Et 

ganske smukt formål, som kun kunne være til gavn. 

I 1942 opstod der flere klubber i foreningen, bl. a. 

»STARTKUGLEN«, som startedes, fordi man var util

freds med, at der ikke blev lavet kapsejladser nok. 

Som modvægt til denne kom der en motorbådsklub, 

hvis medlemmer var mere bestyrelsesvenlige. 

Og endnu en klub, »KAMMERATEN«, som over

vejende bestod af »det mindre fiskeri's repræsentanter. 

Sluttelig var der »SKIPPERKLUBBEN«, det var gen

nemgående »satte« medlemmer, som mødtes et par gan

ge om året til en frokost, hvilket jo var et ganske harm

løst formål. 

Disse klubber eksisterer ikke mere, men man har dog 

et par stykker endnu, men af nyere herkomst og ikke 

stiftet med det formål at øve indflydelse på S.S.F.s 

sportslige eller administrative arbejde. 

»STRANDJÆGERNE« er en flok, bestående af mo-

torbådsfolk, som kombinerer tursejladsernes og (i jagt

sæsonen) strandjagtens glæder. 

Strandjægerne er med til at præge klublivet ved deres 

gode sammenhold og ved deres gode arrangementer, som 

afholdes i S.S.F.s lokaler. 

Det sidste skud på stammen er »SUNDBY MARI

TIME PRIVATRADIO-KLUB«, der består af båd

ejere, som har påtaget sig opgaven at arbejde for udbre

delse af »Privatradioen« (Walkie Talkien) som nødradio 

for søsporten. 

S.S.F. har, som den første sejlklub i Danmark, op

rettet en lyttestation på 27 MHz-båndet. Denne station 

bliver passet af radioklubbens medlemmer i fritiden in

denfor sejlsæsonen, d.v.s. alle hverdagsaftener og alle 

lørdage samt søn- og helligdage. Desuden har klubben 

påtaget sig den økonomiske byrde som følger med op

retholdelse af en sådan station. I vinterhalvåret afholdes 

instruktive møder, og til den kommende vinter har man 

netop taget kursus i »FØRSTEHJÆLP« på program

met. 

En stor andel af æren for et godt klubhusliv, ma uvæ

gerlig tilfalde »HOVMESTEREN«, der i dette tilfælde 

er Sundby Sejl-Forening's restauratrice, frk. Kristine 

Larsen. »KRISTINE« har netop i år stået 10 år ved 

kødgryderne i S.S.F., det må vel borge for kvaliteten. 



SUNDBY SEJL-FORENINGS 

MEDLEMSBLAD 

Et længe næret ønske blandt foreningens medlemmer 

blev opfyldt på generalforsamlingen i marts 1942, hvor 

forsamlingen efter et forslag fra bestyrelsen vedtog at 

udsende et trykt medlemsblad en gang månedligt. 

Bemærkelsesværdigt er det, at medlemsbladet så da

gens lys i en tid, hvor restriktioner fyldte dagligdagen 

både på den ene og den anden måde. Der var sejlforbud, 

der var udgangsforbud, og der var varemangel, også 

papirmangel, og da man ikke kunne dyrke sin sejlsport, 

ja, så måtte man finde på andre aktiviteter om ikke for

eningen skulle gå op i limningen. Bladets første redak

tør, Sv. Åge Rasmussen, skrev i et indlæg i bladets 

25 års jubilæumsnummer om det rige klubliv, der rørte 

sig i S.S.F. i disse svære år, og der bør heller ikke være 

tvivl om, at det lille medlemsblad har krav på en del af 

æren for at bidrage til et godt sammenhold mellem for

eningens medlemmer. 

Man havde nu sluttet en nærmere kontakt mellem 

forening og medlemmer, man behøvede ikke længere at 

skrive og udsende flere hundrede skrivelser, når der 

skulle være generalforsamling, eller når andet skulle 

foregå. 

Der har været skrevet mange gode og belærende ar

tikler til gavn for medlemmerne. Også beretninger om 

ferieture og andre oplevelser har spredt glæde, ligesom 

mangen debat, blid eller hård, har været ført i bladets 

spalter, så de forskellige synspunkter er kommet til alle 

medlemmers kundskab. 

Sv. Å. Rasmussen beklædte posten som redaktør til 

oktober 1948, da han afløstes af Einer E. Nilsson. 

1952 overtog Erik Nilsson redaktørposten, men dog 

kun for en måned, hvorefter Sv. Å. Rasmussen igen 

overtog hvervet og bestred dette til 1954, da Thorkild 

Langelund, også kaldet »Rollo«, overtog det krævende 

job. 

Uden at forklejne bladets andre, gode redaktører, skal 

det nævnes, at man havde i »Rollo« fået en arbejdskraft, 

som ikke alene kunne skrive, men han kunne også tegne, 

og »Rollo«s fine tegninger kom til at sætte sit præg på 

bladet, også langt ud over hans redaktørtid. 

Efter at formanden, W. Tanggård Rasmussen i 1958 

havde måttet bestride redaktørposten i en måned, kom 

var nuværende redaktør, Martin Andreasen, bedre kendt 

som »Dres«, til, og bistået af to gode medarbejdere gen

nem mange år i bladudvalget, G. Østergaard, Carl Hil

lers og E. Lorentzen (Gubbefar), laver han nu det gode 

blad, som er os misundt af mange ud over det ganske 

land. 

Da bladet fyldte 25 år, fejredes det ved en lille festlig

hed, og vi havde da den glæde, at foruden den nuvæ

rende var der også to forhenværende redaktører tilstede, 

nemlig Sv. Å. Rasmussen og Thorkild Langelund. 

Nu, da vor forening fylder 50 år og tæller over 1100 

medlemmer, er det mere end nogensinde, nødvendigt at 

bevare dette gode kontaktmiddel til gavn for os selv og 

til glæde for andre. 



SUNDBY SEJL-FORENINGS ÆRESMEDLEMMER 

S. Hempel 1933 

Borgmester P. Hedebol 1938 

Tømrermester Fagerherg 1939 

Ludvig Henriksen 1943 

Carl Nielsen 1948 

Knud Larsen 1948 

Poul Larsen 1948 

A. Bendtsen 1957 

Alf Andersen 1959 

Andreas Hansen 1964 

Svend Å. Larsen 1970 

27.10.1970 indstiftedes Sundby Sejl-Forenings HÆDERSTEGN, som af besty

relsen kan tildeles medlemmer og ikke-medlemmer, der har gjort en hæderfuld 

indsats til gavn for Sundby Sejl-Forening. 

Tegnet er tildelt: 

Kontorchef Hans Frederiksen 1971 

Egon Kjeldsen (Pløk) 1972 
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Tirsdag den 

30. 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 ønsker ikke 

genvalg 

Kapsejladschefen Hans Guldager 

Juniorlederen Hans Olsen 

2 repræsentanter Holger Larsen 

ønsker ikke genvalg, og 

Orla With 

1 juniorudvalgsmedlem Holger 

Møller 

1 suppleant Holger Nielsen 



P R O T O K O L L E N  

Bestyrelsesmødet d. 3. 4. 73 

Bestyrelsen var fuldtallig, desuden var 

kasserersken, foreningen to revisorer samt 

Frits Kleis til stede. 

Dagsorden: 

1. Revision 

2. Formandens beretning 

3. Protokol 

4. Havn og plads 

5. Klubhus og fester 

6. Sejlerskolen 

7. Juniorafdelingen 

8. Kapsejlads 

9. Eventuelt 

1. 

Formanden bød velkommen, og op

læste en redegørelse fra revisorerne i an

ledning af, at Frits Kleis, efter at for

eningens regnskab for 1972 var blevet 

godkendt på den ordinære generalfor

samling d. 6. 3. 73, havde stillet kasse

rersken to skriftlige spørgsmål vedrøren

de posterne indbetalt kontingent og ek

strakontingenter, Kleis mente ikke, at de 

bogførte beløb svarede til antallet af med

lemmer, respektive fartøj sejere. 

Revisorernes redegørelse indeholdt, 

foruden Kleis' konstruerede opstilling og 

spørgsmål, også en klar redegørelse for, 

hvorledes revisorerne var kommet til et 

andet resultat end det af Kleis opnåede, 

f. eks. er der gamle medlemmer, der kun 

betaler 28.- kr. i kontingent, dertil kon

tingentfrie bestyrelsesmedlemmer etc., 

medlemmer, der aftjener værnepligt og 

endeligt, slettede medlemmers manglen

de kontingentindbetaling. 

Øberg udtalte sin forbavselse over, at 

Kleis ikke havde rettet sine spørgsmål til 

kasserersken på generalforsamlingen, men 

da var der ingen som havde spørgsmål at 

stille. 

Kleis svarede hertil, at det var af pie

tetshensyn overfor kasserersken, da han 

vidste, at hun ikke yndede at stå overfor 

en stor forsamling. 

Øberg udtalte, at Kleis havde opnået 

lige den stik modsatte virkning, idet der 

nu hviskedes i krogene om, at der vistnok 

er noget galt med foreningens regnskab, 

og det måtte være meget værre for både 

kassererken, revisorerne og for bestyrel

sen i det hele taget. 

Kleis beklagede, det havde overhove

det ikke været hensigten, han havde kun 

ønsket oplysning om noget han ikke for

stod, og det måtte være enhvers ret til at 

spørge. 

Det er ganske klart, at enhver har ret 

til at stille spørgsmål, men måden, Kleis 

havde stillet spørgsmål på, den fordømte 

både revisorerne og bestyrelsen. 

Kleis takkede fordi han måtte komme 

tilstede og for oplysningerne han havde 

fået. På formandens forespørgsel, om 

oplysningerne havde været fyldestgøren

de, svarede Kleis: Ja, oplysningerne har 

været fuldtud fyldestgørende . . .! 

2. 

Formanden bød velkommen til Ivan 

Frisch, der ikke havde været tilstede ved 

sidste bestyrelsesmøde. Anbefalede Ivan 

at kontakte bådebyggeren for at høre, 

hvordan det går med øvelsesbåden, der 

er ved at få lagt nyt dæk. 

Der oplæstes diverse skrivelser som to

ges til efterretning. 

Formanden havde kontaktet skibsmæg

ler og forsikringsselskabet for den norske 

lægter, der havde tabt sin dækslast, og 

krævet 6.000 kr. for ødelagt asfalt og 

græsplæne i havnen under bjergning af 

tømmeret, der menes ikke at der opstår 

problemer i denne sag. 

Midterbroen, som Tom og Anker er 

ved at udbedre, bliver god nu, havde for

manden konstateret, og træerne på søn

dre plads er blevet skåret ned. 

3. 

Til protokollen var der intet. 

4. 

Under havn og plads udtalte Jens 

Green, at han havde bemærket, at tenden

sen gik i retning af større både, tager 

man højde for det i havneudvalget? 

Det gør man, men man kan jo kun 

flytte rundt og overlappe, hvor det er 

nødvendigt. 

På spørgsmål, om man bygger et nyt 

masteskur i år var svaret benægtende. 

5. 

Man havde set på møbler til den ud

videde del af klubhuset. Formanden og 

Holger Larsen havde imidlertid set møb

lerne i KMKs klubhus og fundet, at disse 

var pænere og bedre egnede, og havde 

derfor besluttet sig for at anskaffe sam

me slags. 

Endvidere vil der blive lagt tæppefli

ser i den nye del. 

Holger Larsen oplyste, at han, om få 

dage får kontrakter på musikere for 

samtlige fester i hele sæsonen. Endvidere 

drøftedes den tilstundende standerhejs-

ning. 

6. 

Skolechefen ønskede en bedre plads til 

øvelsesbåden, længere ude, på en af mo

lerne. Man vil overveje sagen. 

7. 

Juniorlederen ønskede S.S.F.s gamle 

juniorreglement genoptrykt, da han fandt 

det, som man i øjeblikket går efter, ikke 

opfylder de krav som man må stille til 

juniorerne. Formanden opfordrede juni

orlederen til, sammen med juniorudval-

at gennemgå reglementet, så man kan 

få det bragt til at opfylde de krav som er 

nødvendige, for at uddannelsen kan fore

gå på den rigtige måde. 

En junior, som ikke havde bestået na-

vigationsprøven, var blevet tilskrevet af 

juniorlederen om hans videre stilling i 



juniorafdeling. Juniorens fader havde, i 

den anledning sendt en skriftlig klage til 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen fandt, at juniorlederens 

disposition kunne der ikke rokkes noget 

ved, efter de foreliggende omstændighe

der, men brevets tone kunne måske have 

været lidt mere diplomatisk. Juniorlede

ren beklagede, hvis hans skrivelse havde 

virket sårende, da dette selvfølgelig ikke 

havde været hensigten. Det overlodes til 

sekretæren at besvare skrivelsen. 

8. 

Da der i anledning af S.S.F.s 50 års 

jubilæum, vil blive afholdt flere kapsej

ladser, bad kapsejladschefen festudvalget 

om at arrangere de dermed følgende sej -

lerballer. 

Kapsejladsudvalget består nu af føl

gende: Hans Guldager, Ivan Frisch, Hans 

Olsen og Holger Nielsen. 

Den, på sidste bestyrelsesmøde, ud

skudte konstituering blev endelig fore

taget på dette møde, idet Jens Green, ef

ter at Holger Larsen havde tilkendegivet 

sit ønske om at få Vagn Preisler i Klub-

hus- og festudvalget, uden dog at have 

været utilfreds med Jens Greens samar

bejde, tog J. G. konsekvensen og gik i 

havneudvalget. 
Jens ville dog gerne fortsætte med for

beredelserne til jubilæumsfestlighederne, 

da han havde været med til at tilrettelæg

ge fra begyndelsen. Dette ønske blev 

selvfølgelig imødekommet, da der jo er 

god brug for arbejdskraften. 

Mødet sluttede kl. 22.50. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Bestyrelsesmødet d. 29. 5. 73 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. eventuelt. 

1. Sv. Larsen indledte sin beretning med 

at oplyse, at de nye skure nu er færdige. 

Også jollebroen er ved at være færdig, 

idet der kommer beton til den imorgen. 

Da man endnu ikke har hørt fra den 

norske skibsreder, angående vort erstat

ningskrav for den ravage, der blev lavet 

i havnen på grund af bjærgningen af 

det tabte tømmer, enedes man om at til

skrive rederen, og om fornødent overgive 

sagen til en advokat. 

Formanden oplyste, at provisionen for 

tegnede forsikringer er blevet nedsat til 

71/2 %> grundet indførelse af Præmie

skipper-ordningen. Den tilgodeværende 

provision vil blive brugt til indkøb af 

billetter til jubilæumsfesten. 

2. Protokollen - intet. 

3. Under klubhus og fester drøftede man, 

hvornår man skal afholde receptionen til 

jubilæet. Man enedes om at afholde re

ceptionen på selve fødselsdagen, søndag 

d. 28. oktober, fra kl. 11.00 til kl. 13.00. 

Derefter skal der være musik fra kl. 

14.00, således at der bliver anledning til 

at fejre jubilæet, også for de medlemmer 

som ikke skal deltage i festen i Nimb. 

Der var endvidere forslag om at lade 

udføre et antal trøjer med tryk som for

tæller om S.S.F.s 50 års jubilæum, trøjer

ne skal forhandles til medlemmerne. Man 

vil indhente tilbud på trøjer og trykning. 

Forskellige forsikringsspørgsmål drøf

tedes. 

Der var et spørgeskema fra D.S.s lang-

tursudvalg om parkeringsskilte til opsæt

ning ved bøjepladserne, så gæstesejlere 

kan se, hvor der er ledige pladser. 

Der var delte meninger om værdien af 

disse skilte, men en afstemning gav til 

resultat, at man forsøgsvis bestiller 100 

skilte. 

Jens Green spurgte, om der var midler 

til et nyt masteskur i år. Formanden sva

rede hertil, at det må vi se på efter som

merferien, de mest påkrævede arbejder 

må laves først. Orla With efterlyste pæle 

ved juniorbådene. 

Kapsejladschefen havde intet nyt, idet 

alle sommerens arrangementer jo allerede 

ligger fast. 

Sejlerskolen har tur til Kyrkbacken d. 

16. juni. Det er meningen, at der som

meren igennem skal være anledning for 

eleverne til at kunne benytte skolebåden 

på lørdage og søndage. 

Til slut oplyste R. H. om radioklub

bens planer for den nærmeste fremtid 

samt omtalte redningsdemonstrationen på 

standerhejsningsdagen, demonstrationen 

var blevet meget vellykket. 

Mødet sluttede kl. 22.45. 

Sign. Sv. Larsen, formand 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær 

Bestyrelsesmødet d 28. 8. 73 

Vagn Preisler, Hans Olsen og redak

tøren ikke tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning 

2. Generalforsamling 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Kapsejlads 

7. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen til det 

første bestyrelsesmøde efter sommerferi

en. Der oplæstes diverse skrivelser, som 

toges til efterretning. Bl. a. var der en 

skrivelse fra overborgmester Urban Han

sen, der undskyldte, at han desværre ikke 

kunne komme tilstede ved jubilæumsfe

sten hos Nimb, men ville bede borgme

ster Børge Schmidt komme i stedet. Dette 

tog man til efterretning. 

Der var en takkeskrivelse fra Aksel 

Holm, som havde vundet Amagerban

kens ærespræmie ved jubilæumssejlad-

serne. 

Et medlem havde sendt en skrivelse 

Forslag til 
Generalforsamlingen 
1. Bestyrelsen foreslår pladslejen for

højet med 3,00 kr. pr. m2 til 16,00 

kr. pr. m-. 

Vinterpladsleje for andre klubbers 

medlemmer forhøjes til 18,00 kr. pr. 

m-. 

2. Bestyrelsen foreslår, at man begræn

ser medlemstilgangen af aktive ved 

at stoppe tilgang ved medlemsnum

mer 1000. 



med klage over, at et andet medlem 

havde fjernet hans skydepram fra hav

nen og transporteret den til Saltholm. 

Klageren kaldte det for tyveri og anmo

dede om eksklusion af vedkommende 

medlem i henhold til SSF s love. Man 

enedes om at indkalde de implicerede 

parter til et møde med bestyrelsen. 

Formanden udtalte, at VEGA stævnet 

var forløbet fint, det havde været meget 

velorganiseret. 

Derimod havde der ved aftenfesten i 

forbindelse med det senere afholdte 

SPÆKHUGGER stævne fundet en ke

delig episode sted, idet et medlem fra en 

anden klub havde moret sig med at sidde 

og knuse over en snes glas. Den kedelige 

gæst var ikke til sinds at afgøre sagen 

med en undskyldning, hvorfor man blev 

enige om at underrette vedkommendes 

klub. 

2. Generalforsamling afholdes tirsdag 

den 30. oktober kl. 19,30 i henhold til 

foreningens love. Forslag, der ønskes be

handlet på generalforsamlingen, skal væ

re bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 

9. oktober. 

3. Under Havn og plads diskuterede 

man ophalingsgrejet, der er visse ting at 

ændre. Jens Green forespurgte, om der 

var nogen mulighed for en udvidelse af 

masteskuret i nærmeste fremtid. Forman

den svarede, at det ser ikke så godt ud i 

øjeblikket. 

Jens Green udtalte, at masteskuret er 

et problem, som trænger sig på i stadig 

stigende grad. Der var enighed om, at 

man nok må til at se en forhøjelse af 

pladslejen i øjnene. 

Angående både, der uretmæssig hen

lægges ved tanken og motorkranen, ene

des man om, at sådanne både skal tages 

på land for ejerens regning. 

Reinhardt Hansen forespurgte, om 

man ikke må til at tænke på en forsik

ring, der dækker eventuelle skader, der 

kunne opstå under ophaling og søsæt

ning af bådene. 

R. H. mente det urimeligt, at en »Præ

mieskipper« skulle miste sin præmiere

duktion på 51 %, når han overlader sit 

fartøj i pladsmandens varetægt, og man 

kunne jo heller ikke forlange, at plads

manden, ud af den betaling han får for 

sit arbejde, kan påtage sig ansvaret. Der

for mentes det rigtigst, at foreningen teg

nede en forsikring. 

Formanden mente dog ikke, at tabet 

ville blive så stort for bådejeren, da man 

allerede året efter tab af bonus begynder 

med 30 °/c reduktion igen. Man enedes 

om, at R.H. undersøger, hvad en forsik

ring koster. 

4. Holger Larsen udtalte, at man var 

klar til at køre Svagførefesten lørdag den 

I. september. H. L. havde været alene 

om at arrangere alle fester i forbindelse 

med sejladserne. Hans makker i festud

valget havde han ikke set meget til, han 

var for tiden på Kanarieøerne. 

5. Skolechefen omtalte den i juni må

ned arrangerede weekendsejlads til Hven, 

der havde været 5-6 både afsted, og det 

havde været en dejlig tur, men tilslut

ningen af elever havde været for ringe, 

idet kun tre elever havde deltaget i tu

ren. 

Der bliver snarest ophængt tegnings

lister til vinterens kurser. 

Man måtte vende tilbage til Klubhus 

og fester, da der blev gjort opmærksom 

på, at der i medlemsbladets augustnum

mer var averteret afriggergilde den 6. ok

tober. Man var jo netop enedes om at 

henlægge standernedhalingen til jubilæ

umsfesten, hvortil det korrekte program 

herefter er: 27. oktober kl. 19,30: fest i 

restaurant NIMB, og den 28. oktober kl. 

II,00-13,00: reception i klubhuset og 

derefter præmieuddeling for den lukkede 

sejlads og motorbådssejladsen. Kl. 13,15 

frokost for indbudte og standernedha-

ling. 

WEST-turen, som har været averteret 

til den 14. oktober, vil blive afholdt søn

dag den 7. oktober. 

6. Kapsejladschefen omtalte de over

ståede sejladser, og rettede en tak til de 

forskellige, som havde bistået ved arran

gementerne med dommerbåde, ledsage

både m. v. 

7. Til eventuelt var der intet væsent

ligt. 

Mødet sluttede kl. 22,45. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Ekstraordinært møde 

i bestyrelsen 4.-9.-1973 

Mødet var indkaldt på foranledning af 

en skrivelse fra et medlem, om at hans 

skydepram var blevet fjernet fra havnen 

og var blevet bugseret til Saltholm af et 

andet medlem. Klageren mente sig be

stjålet og anmodede om eksklusion af 

medlemmet, som havde fjernet hans pram. 

Til stede ved mødet var de implicere

de, og fra bestyrelsen var formanden, Sv. 

Larsen, sekretæren, Reinh. Hansen samt 

Orla With. 

Formanden oplæste skrivelsen, og man 

diskuterede, hvad der var passeret. 

Medlemmet, der havde fjernet pram

men, udtalte, at han havde lovet en ven 

at transportere hans pram til Saltholm, og 

da han var kommet til havnen og havde 

set en pram placeret i græsset ovenfor 

hans båd, havde han troet, at det var 

vennen, som havde bragt prammen ned, 

klar til afskibning, og var derfor i god 

tro taget afsted med denne. 

Klageren påberåbte sig, at hans pram 

havde et sådant udseende, at en forveks

ling ikke skulle være mulig, hvortil det 

anklagede medlem svarede, at vennens 

pram netop havde flere karakteristiske 

lighedspunkter med klagerens, og først 

næste dag havde han fået at vide, at ven

nen var blevet forhindret i at bringe sin 

pram til Sundby til den aftalte tid. 

Sekretæren spurgte klageren, om denne 

havde påmalet sin pram med medlems

nummer, således som foreningens love 

foreskrev det. Klageren svarede benæg

tende, hvortil sekretæren bemærkede, at 

dette moment jo kun kunne bestyrke den 

anklagede i sin tro på, at det virkelig 

var vennens pram, thi, hvis der havde 

været medlemsnummer på prammen, vil

le anklagede straks kunne se, at det ikke 

var den rigtige pram, da vennen ikke 

havde noget medlemsnummer i SSF, og 

derfor ikke kunne have medlemsnummer 

på prammen. 

Formanden udtalte, at eksklusion var 

en meget alvorlig ting, og mente ikke, at 

det foreliggende grundlag berettigede til 

en sådan afgørelse, og vægrede sig også 

ved at tro, at anklagede ville stjæle en 

pram. 



Mødet resulterede i en reprimande til 

den anklagede, fordi han havde dummet 

sig ved at transportere en pram, som han 

ikke var 100 c/c sikker på, var den rig

tige, samt, at han havde indvilget i at 

lade en uvedkommende afskibe fra SSF, 

uden først at have indhentet havneudval

gets tilladelse dertil. 

Klageren måtte indkassere en repri

mande, fordi han ikke, som loven fore

skriver, havde forsynet sin pram med 

medlemsnummer, samt at han heller ikke 

havde betalt pladsleje for prammen. An

klagede gav derefter klageren en und

skyldning, og mødet sluttede kl. 19,35. 

Sign. Svend Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

To af foreningens ældre og mangeå

rige medlemmer er i september måned 

afgået ved døden. 

Den fjerde september mistede vi Hugo 

Svenson, og den syttende september Hans 

Damhave. 
Mange ældre medlemmer, der gennem 

en lang årrække har kendt disse vore 

gode sejlsportskammerater, vil ved denne 

meddelelse sikkert sende dem en venlig 

og vemodig tanke. 

Sæsonen i S.S.F. er slut! En sæson, der 

har stået i 50 års jubilæets tegn, med mas

ser af gode, sportslige stævner, der tak

ket være mange hjælpende medlemmer, 

ikke mindst blandt motorbåds-sejlerne, 

blev til succeser for Sundby Sejl-Fore-

ning. 

Årets sidste sejlads, SSF's lukkede kap

sejlads »Hven rundt«, fandt sted den 23. 

september i godt og stabilt vejr. Vinden 

var fra sydvest, og dommerkomiteen om

bord på Schane gjorde det usædvanlige 

at sende bådene ud på sejladsen med 

Hven til styrbord. Med spilerne sat straks 

i starten gik bådene mod nord. Strøm og 

vind var med, og på kun 2 timer, 31 mi

nutter rundede første båd nordvest-revet. 

Det var W15 - Torsdag, skarpt forfulgt 

af Commander 31. CD. 1. Check-Check. 

På hjemturen måtte der krydses det 

meste af vejen (undtagen for Viggo Hind 

ombord i spækhuggeren Cavu). Dette gav 

stor spredning i feltet og chance for dem, 

der var kendt med strømforholdene i 

Sundet. 

Første båd ved målet ud for Sundby 

Sejl-Forening var W15 Torsdag med 

Check-Check lige bagefter. Derefter kom 

Spækhuggeren Rimfaxe og Sitha, samt 

La-krydseren Shangri La. Der var sat 

tidsbegrænsning til kl. 18.00 sidste 

båd, der løb over linien, var Folkebåden 

Schrøder - 5 sekunder før tid. Kl. 18.04 

kom løbets mindste båd i mål »Aloha«. 

Kun 4 både nåede ikke i mål til tiden. 

33 både havde deltaget i sejladsen + 2 

følgebåde. 

Resultater - Præmier. 

Hurtigste båd. CD 1. Check-Check. 

Hurtigste spidsgatter uden skrue: SS 30 

Vivi. Vandrepræmie. 

1. løb. Spidsgattere, nr. 1. Fri II. 

2. løb. Spidsgattere, nr. 2. Gorki. 

2. løb. Store spidsgattere, nr. 1. Vivi. 

2. løb. Store spidsgattere, nr. 2. La Vie. 

3. løb. Spækhuggere, nr. 1. Rimfaxe. 

4. løb. Caprice. nr. 1. CA. 17. Heidi. 

5. løb. Drabant, nr. 1. Trille. 

6. løb. Crace 30. nr. 1. D18. G30. 

Cadaki. 

7. løb. Vega. nr. 1. Vi64. Dot II. 

8. løb. Folkebåde, nr. 1. FD. 149. 

Aviaja. 

9. løb. Kuttere/havkrydsere, nr. 1. CDl 

Check-Check. 

10. løb. Havkrydsere, nr. 1. Tøsen III. 

10. løb. - nr. 2. 112. Shangri La. 

VINTER PRESENNINGER 
armeret-, p.v.c.dug, naturel, kantet og med ringe for hver mtr. 

3 x 5  m  k r .  1 4 6 , 5 0  5 x  8  m  k r .  3 9 1 , 0 0  
4 x 6  m  k r .  2 3 4 , 5 0  5 x 1 0  m  k r .  4 8 9 , 0 0  
4 x 8  m  k r .  3 1 3 , 0 0  6 x 1 2  m  k r .  7 0 5 , 0 0  

Ovennævnte priser er incl. moms. 

O. WITH & CO. A l S Havnegade 55 1058 Kbhvn.  K.  T l f .  14  67 25 



Samme dag var der afslutning på jolle-

sejlernes klubmesterskab og kampen om 

Simons pragtfulde vandrepræmie. 2 bane

sejladser fandt sted, og det, sammen med 

lørdagens distancesejlads, gav følgende 

resultat. 

Nr. 1. Pirat nr. 724. Simons vandrepr. 

Nr. 2. Pirat nr. 727. 2. præmie. 

Nr. 3. Pirat nr. 667. 3- præmie. 

Der var ligeledes sejlads for ynglinge 

og juniorbåde. Disse mødte op til starten 

med for lidt mandskab i bådene undtagen 

J. 368. Christian, der havde reglemente

ret besætning 3 mand (eller piger). Efter 

en hurtig omgruppering i havnen mødte 

de tidsnok op til at få 2 sejladser. 

Nr. 1. Juniorbåde. J. 368. Christian. 

Vandrepræmie. 

Nr. 1. Ynglinge. YD 31. 1. præmie. 

Hele sæsonen igennem har der været 

sejlet om Verner Jensens (lille Verner) 

Vandreklokke for spidsgattere uden skrue, 

udsat i 1972. Første vinder af klokken 

var for 1972 Erik Jørgensen med båden 

Kent. Kent har af gode grunde været af

skåret fra at sejle i år om klokken, da 

båden i mellemtiden har fået lagt en mo

tor i. 

Årets vinder blev SS 13. Aloha, ejer 

Jan Keller. Der går frasagn om, at den 

båd i tidens løb har sejlet mere end 700 

førstepladser hjem (hørt i Svanemøllen). 

Præmieuddelingen og uddelingen af 

vandrepræmier finder sted i forbindelse 

med Sundby Sejl-Forenings reception d. 

28. oktober. Præmieuddelingen finder 

sted kl. 13.15. 

Hans Guldager, 

kapsejladschef. 

Bærebølgen 
Så har vi sluttet vagttjenesten for i år, 

men derfor er muligheden for at kom

me i forbindelse med »Sundby Sejl« dog 

ikke ophørt, for de tre højttalere uden på 

klubhuset vil være i funktion endnu en 

tid. 

Dertil kommer så, at vi allesammen 

har radioen stående åben, når vi er i bå

dene, og nogle stykker af os har vel også 

en station derhjemme, som vi lytter på, 

om »noget« skulle indtræffe. 

Jeg vil gerne takke de medlemmer, 

som har forrettet vagttjeneste, og jeg vil 

gerne, uden at nævne navne, rette en 

særlig varm tak til de få medlemmer, der 

har haft urimeligt mange vagter. TAK, 

fordi de ikke svigtede sagen, når andre 

var blevet »trætte« af vagterne, eller som 

ikke syntes, at de kunne ofre en halv fri

dag, hvor solen skinnede fra en skyfri 

himmel. 

Det er da heller ikke morsomt, men 

det er jo heller ikke for morskabens 

skyld, at vi holder vagt. 

Bortset fra et par enkelte eftersøgnin

ger har vi kun småting at berette om i 

vor statistik, heldigvis har ulykkerne 

blandt fritidssej lerne været i aftagende 

det sidste par år, men ulykker er sket, og 

vi ved, at der vil ske ulykker igen, men 

vi ved ikke hvor og hvornår, og derfor 

er vi glade for at kunne være der og hjæl

pe efter fattig evne, når det måtte ske, 

selvfølgelig i den udstrækning det er os 

muligt. 

TAK til alle, og på gensyn til næste 

sæson, og lad os så prøve at fordele byr

derne lidt mere ligeligt, så bliver de hel

ler ikke så store for den enkelte. 

630 Reinhardt Hansen. 

Bemærk tiderne! 

JUBILÆUMSFESTEN 

Lørdag den 27.-10. fest i restaurant 

»Nimb« kl. 17,30. 

Søndag den 28.-10. reception i 

klubhuset kl. 11,00-13,00. 

Søndag den 28.-10. kl. 13,15 præ

mieuddeling. 

Kl. 14,00: I pejsesalen serveres 

smørrebrød for indbudte gæ

ster. 

Kl. 14,00: Musik og dans i klub

huset i forbindelse med stan-

dernedhalingen. 

30. oktober kl. 19,30: Generalfor

samling i klubhuset. 

EAFAYETTE . ZODIAC . TOKAI . SBE 

BÅDRADIO -  WALKIE TALKIE 
samt 

EKKOLOD - LÆNSEPUMPER - KOMPASSER m. m. 
købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Foreningsgaten 8 .  21144 - Malmo - Tlf. 0094640-11 1464 

Privat i  Skanor: 009 46 40-47 26 80 



Nve medlemmer 
som søger optagelse 

i SuvidAy So ĵOAemn .̂ 

A 133 Per V. Kristiansen, 

Kildebakkegårds Alle 200, So. 

A 175 Jens Ågard Jensen, 

Nivåvænget 24, Nivå. 

A 294 Jens Å. Jacobsen, 

Kirkegårdsvej 18, S. 

A 317 Jan Sylvest Nielsen, 

Tårnby Torv 14, Ka. 

A 577 Per Åberg, 

Allegade 27 A, F. 

A 961 Hans Ulrik Laursen, 

Nydamsvej 23, Helsinge 

A 994 Mogens Jensen, 

Kronborggade 22, N. 

A 995 Finn Philip, 

Englandsvej 38 D, S. 

A 996 Hans Stenfeldt Hansen, 

Vængeledet 5, Brh. 

A 997 Gunner Gregersen, 

Egilsgade 68, S. 

A 999 Ove E. Lauridtsen, 

Hobrogade 10, 0. 

Al000 Finn Hjelm Hirshals, 

Beringsvej 4, F. 

P 89 Tove Christensen, 

Randkløve Alle 160, Ka. 

følge 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. 

A 474 Karl Urban, 

Valborg Alle 7, Valby. 

A 998 Jørn Jansen, 

Amagerbrogade 43, S. 

STRANDJÆGERNE 
afholder fredag den 9. november kl. 19,00 pr. 

Vort store Bankospil i SSF's klubhus 

med fasaner, harer og gris på gaflen samt sidegevinster på pladen. 

8 gennemgående spil, 3 pi. 10 kr. plus 3 store ekstraspil med mange 

fine gevinster. 

Gevinster bade pb 1. og 2. række samt pladen. 

Adgangsbilletter a 5 kr. kan købes hos 

Elo Nielsen 
Bent Bendtsen 
Egon Clemmensen. 

Adgangsbilletten er gældende for 1. pi. samt deltager i lodtrækning mel

lem hvert spil om en fin gevinst. 



NIMBUSSTÆVNET 

IQ7S 

I weekenden 15.-16. september afhold

tes årets klassemesterskab for Nimbus 26, 

30 og 33 med Sundby Sejl-Forening som 

arrangør. Der var 17 tilmeldte både, og 

vejret var særdeles fint, selv om der godt 

kunne have været lidt mere vind om søn

dagen. 

Lørdagens distancekapsejlads gik fra 

SSF til Lysbøjen Tårbæk Rev og derfra 

til Pinhåttan Fyr og tilbage til Sundby. 

Om aftenen var der middag og påføl

gende bal med ca. 100 deltagere, der fik 

en fornøjelig og festlig aften, hvor Hol

ger Larsen havde sørget for udsmykning 

og nogle gode selskabslege. 

Det var nogle trætte sejlere, der lidt 

over midnat gik til ro for at hvile ud til 

næste dags sejladser. 

Søndag morgen gik flaget op kl. 8 

med kanonsalut, og kl. 10 var man igang 

med anden sejlads, som blev sejlet efter 

SSF's banekort, men inden man nåede 

første mærke, var vinden døet helt hen, 

så alle måtte kaste anker for ikke at drive 

med strømmen. Det varede dog kun ca. 

en halv time, så var vinden der igen. 

Tredie og sidste start gik kl. 13.30, og 

her var der pæn vind hele sejladsen igen

nem. Konstruktøren Bjørn Olsen, som 

selv deltog i sin ny Nimbus 30, kom dog 

her ud for det uheld, at hans spiler fiske

de et af mærkerne og sad så fast, at den 

måtte skæres fri. 

Dommerskibet var Shane med Preben 

Rasmussen som skipper, og dommere var 

Hans og Gunver Guldager, medens Wil

liam Nielsen var overdommer og linie

vogter. 

Blandt de mange præmier, der var 

skænket, skal nævnes: Sundby Sejl-For-

enings Ærespræmie. Yachtkonstruktør 

Bjørn Olsens Vandrepræmie. Et skibsur 

fra Claus V. Hansens Yachtudstyr samt 

en lille kasse øl, udsat af sejlmagerlærling 

René Wohltemath til sidste båd. 

Af resultater kan lige nævnes, at Chip 

og Chap fra SSF blev Danmarks hurtig

ste Nimbusser med de friske besætnin

ger: 

Chip: Tage Wohltemath og søn samt 

Henrik Rosenberg. 

Chap: John Nyeland og Jens Gren Jen

sen samt Tommy Nymand. 

Til slut en tak til SSF for et godt stæv

ne og et hjertelig til lykke med 50 års 

jubilæet fra 

Nimbus-Klubben. 

Grundet  pladsmangel  

kommer point l is ten i  næste nummer af  b ladet  
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KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos B AC HER 

GULE JAKKER ^ I 

do. BENKLÆDER • 1 M i 

JOLLEBENKLÆDER i 

Elvstrøms Flydeveste P 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE f\ 

SØMANDS GENSERE f ( 

DUNLOP SEJLERSKO 0 ^3 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
F I M  A I  G R Ø N T T O R V E T  7 9  -  V A l b y  3 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 udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

Nautiske instrumenter og -boger 

Yachtudrustning 

R.W.O. rullelejeblokke 
KLAXON - Marine Horn 
SECUMAR redningskranse og 

oppustelige veste 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 
2300 København S. 
Tlf. 58 30 45 

Køb og salg 

af lystfartøjer 

Yachtmægler 

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

Sejl- og motorbåde modtages i kommission 

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 





LMff På AMAStR. 

Den lokale bank ønsker Sundby Sejlforening 
tillykke med de 5o år. 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 



Foto: Ib Christensen 
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Kapsejladschef: Robert Frederiksen, Snorresgade 2, 2. th 
Klubhusudvalg: John H. Simonsen, Bygrænsen 54, 2770 Kastrup 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 ... 

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 
Havneudvalg: Jens Green Jensen, Hessensgade 49 

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

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 
Skolechef: Ivan Frich, Moselgade 16 
Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

Jollerepræsentant: Jorgen Bengtson, Bregnerodgade 3, 4. 
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Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K ... 
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K a^serer 

formanden og 

havneuflvalget 

træffe« 

hver torsdag: 

kl. 19-20,30 

i klubhuset 

tlf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

KLUBHU ISE! p Fra 15 oktober til 1. april, lukkes klubhuset 

mandag, tirsdag og onsdag kl 18.00. 

oTTi 
Stort Andespil 
afholdes fredag den 7. december 

kl. 19,00 i klubhuset 

Der bortspilles 10 store fede ænder 

og 10 lækre kyllinger plus eventuelle trøstpræmier 

Endvidere bortspilles ved ekstraspil: 1 stor fed gås, 2 flasker rødvin, 1 stor fed and, 

2 kyllinger og eventuelle trøstpræmier. 

Der bliver lejlighed til DANS efter andespillet! FESTUDVALGET 
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Bestyrelsesmødet d. 9.10.73 

Dagsorden: 

1. Beretning 

2. Generalforsamlingen 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Eventuelt. 

1. Formanden åbnede mødet med at 

oplæse diverse skrivelser, som toges til 

efterretning. Blandt skrivelserne var der 

en fra S.S.F.s gode ven, den svenske skue

spiller Sigvard Wallenberg, der beklage

de sig over, at han og nogle sej lervenner 

havde fået en temmelig ubehagelig vel

komst i Sundby havn. Senere havde Wal

lenberg junior fået en lignende behand

ling. Beklagelsen var mere for at forsøge 

at hindre en gentagelse overfor andre gæ

ster, da en sådan optræden, som man hav

de været ude for, ikke var sundbysejlere 

værdig. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at 

sådan kan man ikke behandle gæster, selv 

vil vi jo gerne behandles ordentligt, når 

man kommer til fremmed havn. 

Sekretæren tilskriver Wallenberg og 

undskylder den kedelige modtagelse, og 

formanden vil påtale episoderne i sin be

retning til generalforsamlingen. 

I et par tilfælde havde et medlem op

trådt groft og provokerende, bl. a. ved 

svagførefesten. Også han skulle have en 

hilsen og en henstilling om ikke oftere at 

demonstrere sine evner som stor mand, da 

dette ville kunne få alvorlige konsekven

ser for hans forbliven i S.S.F. 

Det oplystes, at ophalerspillet på sdr. 

plads nu vil blive forsynet med en ny 

10 hk motor, der ville give spillet den 

rette hastighed. Endvidere kommer der 

fjernbetjening på, så pladsmanden kan 

stå nede ved vandet, eller sågar i båden 

og dirigere spillet. 

Man havde en samtale med restauratri-

cen, som havde ønsket en forhøjelse af 

priserne på øl og vand. Man enedes om 

en forhøjelse på 10 øre pr. pilsner, lys 

øl eller sodavand, men man må indstille 

sig på en yderligere forhøjelse, når rege

ringens såkaldte sparebuket bliver be

kendtgjort. 

2. Til generalforsamlingen var der 

ikke indkommet forslag. Men bestyrelsen 

drøftede nødvendigheden af en forhøjel

se af pladslejen grundet de stadigt stigen

de priser. Orla With foreslog, at man for

højer med 5.- kr. pr. m-. Man enedes 

dog om at foreslå kvadratmeterprisen for

højet med 3.- kr. til 16.- kr., og prisen 

for vinter op læggere fra andre klubber øn

skes forhøjet til 18 - kr. pr. m'-\ 

Endvidere vil man stille forslag om at 

stoppe for tilgang af aktive medlemmer 

ved nr. 1000. 

3. Fra havneudvalget pegede Jens 

Green på samtlige de punkter, som man 

allerede havde drøftet på forrige besty

relsesmøde, men man måtte skyde dem 

ud til efter jubilæumsfesten og general

forsamlingen, og så tage fat på en frisk. 

4. Under klubhus og fester drøftedes 

arbejdet med forberedelserne til jubilæet. 

Alt var under kontrol. 

5. Ivan Frisch oplyste, at sejlerskolens 

vinterkurser var i fuldt sving. Der var 

anmeldt 38 til navigationskursus, dette 

var jo noget i overkanten af, hvad godt 

er, men man må jo regne med et vist fra

fald. 

Til tovværksundervisning har der meldt 

sig 30. Grundet regeringens spareforan

staltninger er tovværksundervisningen 

ikke mere omfattet af aftenskoleloven, 

men Anders har indvilget i at undervise 

gratis. 

6. Juniorlederen oplyste, at Kaj Kure, 

som var juniorudvalgsmedlem, har fralagt 

sig arbejdet på grund af militærtjeneste. 

Karl Steffensen vikarierer i stedet for. 

7. Til kapsejlads var der intet. 

8. Eventuelt. Da det var det sidste be

styrelsesmøde med Svend Larsen som for

mand, rettede næstformanden en varm 

tak til Sv. Larsen for godt samarbejde 

gennem de mange år. Næstformanden er 

med 10 år i bestyrelsen den, der har sid

det længst i Sv. Larsens »regering«, og 

havde i årenes løb lært meget godt af 
Svend. 

Mødet slut kl. 22.00. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Generalforsamlingen 
d 30.10. 73 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og formandens beretning 

3. Valg til bestyrelsen 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt. 

1. Formanden, Sv. Larsen, bød for

samlingen velkommen og udbad sig for

slag til en dirigent. Frits Kleis blev fo

reslået og valgt. 

Kleis takkede for valget og konstate

rede generalforsamlingens lovlige ind

varsling, hvorpå han gav ordet til sekre

tæren, der oplæste protokollen fra det 

sidst afholdte bestyrelsesmøde den 9. ok

tober. 

Til protokollen udtalte Lindemann: 

Har læst i protokolreferatet, at Orla With 

har efterlyst pæle ved juniorbådene. Jeg 

vil gerne på et senere tidspunkt have en 

diskussion igang om dette emne; jeg me

ner, at man lige så godt kan få pæle hele 

vejen rundt. 

Schmidt: Da aftenskolelovens støtte til 

tovværkskursus er bortfaldet, hvorfor An

ders har lovet at undervise gratis, mener 

jeg, at man bør honorere Anders på an

den måde for hans store arbejde. 

Protokollen sattes herefter under af

stemning og godkendtes. 

Herefter fulgte formandens beretning. 

Formandens beretning 

Siden sidste generalforsamling har 

Sundby Sejl-Forening mistet 8 af sine 

medlemmer, nemlig Svend Vinholt, der 

havde været medlem i 43 år, Wilhelm 

Ørsted, Kurt Lorentsen, Børge Hansen, 
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Carl Damhave, Hugo Svensson, Einer 

Høeg Dreyer og Peter Thomsen »Con-

dor«. 

Sundby Sejl-Forening har i den for

løbne sommer haft sin hidtil største sæ

son, vi har haft vor store jubilæumskap-

sejlads, der har været afholdt mester-

skabssejladser i »Vega«, »Nimbus«, og 

»Spækhugger«-bådene, og der deltog 

mange fremmede sejlere i alle sejladserne 

og jeg vil benytte lejligheden til at takke 

alle private og firmaer, der har været 

med til at skænke alle de flotte præmier, 

der blev sejlet om. 

Jollehuset er udbetalt. Klubhusets ud

videlse blev færdig til standerhejsningen, 

og jeg synes, at det har været en stor ge

vinst for klubhuset, at vi fik denne til

bygning. Fra tipsmidlerne fik vi 20.000 

kr. til hjælp, og fra Københavns kom

munes idrætsfond 7.500 kr. 

Der er bestilt en ny fjernstyret motor 

til spillet på søndre plads. Fejlen ved 

den gamle var, at den trak bådene alt for 

hurtigt op. Vandledningens brud er fun

det og repareret. 

Navigationsundervisningen ledes igen 

i år af Kirsten Warnøe. Tovværksunder-

visningen ledes af Anders Mogensen næ

sten uden vederlag, for AOF-støtten er 

bortfaldet (det er godt, at Anders gør 

arbejdet af interesse for S.S.F.). 

Hanne Brask Thomsen og Kirsten 

Brorsen har bestået førerprøven og fået 

deres certifikat. 

Preben Rasmussen, Månson og John 

Pihl har fået 25 års nålen. 

Bestyrelsen fremlægger 2 forslag. Det 

første, at der lukkes for nye aktive med

lemmer, når nr. 1000 er nået, det andet 

er en forhøjelse af pladslejen fra 13 til 

16 kr. pr. m2. 

Svagførefesten var i år særdeles vellyk

ket, og jeg vil gerne takke alle, der med

virkede på den ene eller anden måde, til 

at gøre dagen så festlig for vore venner, 

som den blev. 

En af de optrædende, Sigurd Wallen-

berg fra Limhamn, som gjorde megen 

lykke blandt de svagføre, har skrevet et 

brev til bestyrelsen om en hændelse, da 

hans søn var ovre med båden. Der var 

ingen plads i havnen, så han fortøjede 

bag en anden båd. 

Straks kom der en mand op og sagde, 

at svenskerne kunne bare blive hjemme 

i Sverige, så han kunne bare skrubbe af. 

Denne mand må være en, der aldrig 

har været uden for havnen, så han ved 

ikke, hvordan man bliver modtaget i 

Sverige. Jeg vil skarpt misbillige sådan 

en opførsel. 

Sundhedspolitiet var nede og godkende 

vore toiletforhold samt køkkenet, som de 

ellers er meget strenge med. 

Hvordan står så vor status i dag: 

De godt 6.000 kr., som vi forlangte af 

skibsrederen, er indgået. Det var for ned

kørsel af vore veje og plæner. 

Til udgravning lånte vi 40.000 kr. 

Dette er nedbragt til 34.000 kr., som be

tales med 2 X 2.000 kr. årlig. 

Til klubhuset lånte vi 120.000 kr., 

som nu er bragt ned til 100.000 kr. 

Dette lån afdrages med 2X 10.000 kr. 

årlig plus renter. 

Det gamle lån, som blev oprettet i 

1957, da klubhuset blev bygget, afdrages 

med 2 X 7.800 kr. årligt. Disse lån sva

rer ungefær til Kristines husleje, så vi 

ligger lunt rent afdragsmæssig. 

Jeg ved godt, at der var flere opgaver, 

der ikke er løst, såsom masteskuret og 

den sidste finis på veje og plads, men 

der skal også være noget til den nye for

mand at tænke på, for i det nye år er der 

penge til disse opgaver. 

Jeg vil gerne takke medlemmerne for 

den tillid, de har vist mig gennem årene. 

111/2 år er lang tid som formand for så 

stor en forening som Sundby Sejl-For-

ening. En tak til bestyrelsen for samar

bejdet gennem årene. 

Radioklubbens medlemmer vil jeg 

takke for deres vagter ved vor radiosta

tion sommeren igennem til gavn for sik

kerheden til søs. 

En tak til vor kasserer Erna, til Annie 

og redaktøren for deres store arbejde for 

S.S.F. Tak til vor restauratrice Kristine, 

fordi hun gør alt så godt for os. En tak 

til alle dem, der gennem årene har hjul

pet til, så det stadig går fremad for Sund

by Sejl-Forening. 

På dirigentens spørgsmål, om der var 

kommentarer til formandens beretning, 

var eneste kommentar orkanagtige klap

salver, og dermed var formandens beret

ning godkendt. 

Sv. Larsen uddelte derefter 25 års mær

ker og førerbeviser, endvidere overraktes 

sølvpræmier til årets flittigste junior, Jør

gen Jensen, og til den mest aktive fører, 

Per Willum Jensen, og dette var Sv. Lar

sens sidste embedsgerning som formand. 

Elo Nielsen takkede Sv. Larsen fra 

Strandjægerne og overrakte en gave, en 

smuk vase, som tak for godt samarbejde. 

Sv. Larsen takkede for gaven og udtalte, 

at sådan en gave var mere værd end 

mange penge, fordi, når man så på va

sen, kunne man altid tænke tilbage på 

en god tid. 

Også Kristine kom med en gave, en 

stor kasse cigarer. Kristine fik et kindkys 

som tak. 

Flere medlemmer, Eskildsen, Edvin Pe

tersen og Juul Andersen takkede Svend 

med varme ord for hans indsats for S.S.F. 

Edvin Petersen oplæste et brev fra 

Poul Lindemanns kone, som takkede 

Svend for hans altid godhjertede og kam

meratlige måde at være på. 

Sv. Larsen takkede for de mange gode 

ord, der var blevet sagt, og anmodede 

medlemmerne om at overføre den tillid, 

som var blevet ham til del, til den kom

mende formand. 

3. Dirigenten udbad sig forslag til et 

stemmeudvalg. Dette kom til at bestå af 

Gilsager, Knud Carlsen og Arne Olsen. 

Man gik over til valg af en ny for

mand, og Sv. Larsen udtalte, at man fra 

bestyrelsens side ville anbefale at stem

me på Hans Guldager. Selv ønskede han 

ikke at modtage genvalg efter at have 

bestridt posten som formand i 1II/2 år, 

var han nu blevet træt og ville nu over

lade tronen til yngre kræfter. 

Der blev ikke foreslået andre emner, 

så man kunne klare valget af ny formand 

med akklamation. 

Som den, der havde siddet længst (10 

år) i Sv. Larsens bestyrelse, rettede sekre

tæren en varm tak til den afgående for

mand for mange års godt og lærerigt 

samarbejde, og ønskede samtidig Hans 

Guldager velkommen til den nye gerning. 

Som kapsejladschef i stedet for Hans 

Guldager, der nu var blevet formand, fo
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resloges Robert Schmidt. Der var ikke an

dre forslag, og Robert var dermed valgt. 

Af de to repræsentanter, Orla With og 

Holger Larsen, ønskede sidstnævnte ikke 

at modtage genvalg. Foreslået blev Si

monsen, Holger Schmidt og Bent Knud

sen. De to sidste ønskede ikke at modtage 

valg, og herefter var Orla With genvalgt 

og Simonsen nyvalgt. 

Til juniorudvalgsmedlem genvalgtes 

Holger Møller. 

Til suppleant genvalgtes Holger Niel

sen. 

Med forsamlingens billigelse til et 

ekstraordinært punkt på dagsordenen, 

blev det meddelt, at da Niels Petersen 

ikke mere sejler jolle, ønsker han at fra

træde som jollerepræsentant og foreslog 

i stedet Jørgen Bengtson. Da der ikke 

var andre forslag, valgtes Jørgen Bengt

son for resten af perioden, d.v.s. indtil 

forårsgeneralforsamlingen. 

Hans Guldager takkede medlemmerne 

for den enstemmighed, hvorved de havde 

valgt ham til formandsposten, og lovede 

at gøre sit bedste for at lede S.S.F. ad 

den rette vej, til gavn for alle medlem

merne. 

Hans udtalte endvidere, at han nu over

tog formandsposten i en, i alle henseen

der veldrevet sejlforening, takket være en 

effektiv formand og en godt arbejdende 

bestyrelse, men at der stadig er ting, der 

skal gøres i fremtiden, f. eks. masteskur, 

lys på molerne, færdiggørelse af den sid

ste del af kanalen, parkeringspladsen og 

meget mere. 

Også for motorbådssej lerne skal der 

gøres en større indsats. Det er tanken at 

afholde et par motorbådsaftener i vinte

rens løb med foredrag og instruktion, og 

evt. i forsommeren, at afholde et større 

stævne med deltagelse af både fra andre 

klubber. 

Også om den nye »Schandi-cap« regel 

og om Dragør Sejlklubs særlige handi

capregel, vil der blive afholdt instruk

tionsaftener i samarbejde med Dragør og 

Kastrup. 

Til punkt 4, lovændringsforslag, var 

der intet. 

Punkt 5, andre forslag. Bestyrelsen fo

reslog at forhøje pladslejen med 3.— kr. 

pr. m- til kr. 16.- og prisen for vinter

oplægning for ikke-medlemmer til kr. 

18.- pr. m-. På forespørgsel om forhøjel

sen også kommer til at gælde joller, var 

svaret, at prisen for joller vil blive for

højet i forhold til andre forhøjelser. 

Guldager motiverede forslaget, og dette 

blev vedtaget. 

Bestyrelsens andet forslag om at be

grænse tilgangen af aktive medlemmer 

ved 1000, med den motivering at vi, trods 

udvidelse, hurtigt kunne komme i den 

situation, at faciliteterne ikke strakte til, 

kom hurtigt i strid modvind, og da op

positionen havde lagt alle former for ar

gumenter imod forslaget på bordet, blev 

generalforsamlingen suspenderet i et 

kvarter. Bestyrelsen trak sig tilbage for 

at diskutere problemet. Da mødet gen

optoges, meddeltes det, at bestyrelsen trak 

sit forslag tilbage og vil evt. tage det op 

igen til forårsgeneralforsamlingen. 

Til punkt eventuelt forespurgte Pløk, 

hvorfor lågen altid var hermetisk tilluk

ket til vore egne møder, men når der var 

andre arrangementer, kunne alle låger 

godt stå pivåbne. 

Holger Larsen meddelte, at det var 

hensigten at overrække en gave til Sv. 

Larsen, og i den anledning havde man 

inviteret hans kone, Erna, til generalfor

samlingen. Erna blev nu kaldt frem og 

fik sin del af det store bifald. Overræk

kelsen af gaven blev dog udskudt lidt, 

da der endnu manglede et par bidrag på 

listen. 

Sv. Larsen takkede endnu engang og 

udtalte sin overraskelse over, at man hav-

c'e kunnet gemme hans kone, uden at han 

havde opdaget det, men hun skulle da 

være hjerteligt velkommen alligevel. 

Sv. Larsen udtalte sig om sin indstil

ling til bestyrelsens forslag til medlems-

begrænsning. Guldager svarede til slut, 

at man skulle nok klare problemet til for

året. 

Dagsordenen var herefter udtømt. Di

rigenten takkede for god ro og orden, 

hvorefter han motiverede et leve for SSF., 

og generalforsamlingen sluttede kl. 22.00. 

Sign. Frits Kleis, 

dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 6.11.73 

Bestyrelsen mødt fuldtallig. 

Jollerepræsentanten havde meldt for

fald. Kasserersken tilstede. 

Dagsorden: 

1 Beretning 

2 Protokol 

3 Havn og plads 

4 Klubhus og fester 

5 Sejlerskolen 

6 Juniorafdelingen 

7 Kapsejlads 

8 Eventuelt. 

1. Den nye lormand, Hans Guldager, 

bod \flknnimen til det første bestyrelses

møde under hans formandskab, og sær-

li^t til de nye bestyrelsesmedlemmer med 

ønsket om et godt samarbejde. Bestyrel-

sen konstituerede sig således, at nyvalgte 

Simonsen indgik i klubhus- og festudval-

i'd, den øvrige del af bestyrelsen fort

sætter som hidtil. 

Formanden mente, at jollerepræsentan-

ten og motorbådsrepræsentanten burde 

have adgang til kontoret og, i det hele 

taget, skulle de drages mere ind i det 

daglige arbejde, hvilket skulle begynde 

med, at de fremover vil deltage i besty

relsesmøderne. 

Der var fuld enighed om formandens 

synspunkt. 

Der oplæstes div. skrivelser, som to

ges til efterretning. Der var en skrivelse 

fra overborgmester Urban Hansen, der 

takkede for uret, han havde fået overrakt 

ved jubilæumsreceptionen. ... 

Vor skånske ven, Sigurd Wallenberg, 

havde sendt en hilsen og et avisudklip, 

der fortalte om, at man i M.M.S. havde 

taget den gode ide med fest for de svag

føre op efter at Wallenberg tilfældigt 

var kommet til Sundby midt under en 

sådan fest. 

Wallenberg, eller Sigvard, som han 

helst vil kaldes, har ikke ladet det blive 

ved det ene besøg, men har også ved vor 

sidst afholdte svagførefest glædet vore 

gæster med sine glade skånske sange og 

historier. Den svenske avis udtrykte øn-

om, at også på den side af sundet, 

måtte svagførefesten blive til en årligt 

tilbagevendende begivenhed. 
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Der var et takkekort fra et par af ju

bilæumsdagens gæster, som takkede for 

en dejlig fest, og der var en udmeldelse 

fra et medlem, som var utilfreds med, at 

han ikke kunne tage sin bekendtskabs

kreds med til receptionen og lade dem 

spise og drikke på foreningens regning. 

Formanden opfordrede de betræffende 

udvalg til, til næste møde, at komme med 

et oplæg til et budget over arbejder, der 

trænger sig på, og skal udføres. 

2. Protokollen udgik, da man lige 

havde hørt den ved generalforsamlingen. 

3. Fra havneudvalget oplyste With, at 

man havde opmålt det manglende stykke 

bolværk, som mangler i renden, og man 

havde talt med Tom om sagen. Der var 

stemning for, at man snarest går i gang 

med arbejdet. 

Vagn Preisler udtalte, at vi jo aldrig 

havde brugt vores bankforbindelse så me

get som man kunne, så hvis der mang

lede penge i kassen til de nødvendige ar

bejder, så kunne man jo bare optage kort

fristede lån. Der var dog bred enighed 

om, at man nok skulle kunne klare ar

bejderne uden at skulle låne dertil. 

Efter at have diskuteret et par mindre 

væsentlige ting, gik man til næste punkt. 

4. Vagn P. omtalte ønsket om faste 

borde og bænke på pladsen foran klub

huset, og mente, at hvis dette fortsat faldt 

i bestyrelsens smag, burde man allerede 

nu avertere i medlemsbladet, om nogen 

har ide om, hvor der evt. er noget at 

hente billigt. 

V. P. affyrede et sandt festfyrværkeri 

af ideer til fornyelse af klublivet, såsom 

f. eks. søndageftermiddags-matineer med 

modeopvisning og bal, Udlejning af som

merparkeringspladser på ndr. plads osv. 

Man vedtog at gøre et enkelt forsøg med 

eftermiddagsmatiné. 

Skipperstuen skal også gøres mere at

traktiv. Det store glasmaleri med opti

mistjollen kommer ikke til sin ret, hvor 

det hænger. Man vil prøve at anbringe 

det udvendigt, på vestsiden af klubhuset. 

Om kontinuerlig, svag baggrundsmu

sik i klubhuset måtte der stemmes. Re

sultat: 6 stemmer for og 3 imod. 

Der var enighed om at lade opstille en 

tidsskrifthylde i salen, så man kan få lidt 

mere orden i alle de blade, man får, og 

alle medlemmerne kan få gavn af dem. 

Der afholdes andespil fredag den 7. 

december. - Søndag den 16. december 

kl. 14.00 er der juletræsfest for medlem

mers børn. 

Formanden reserverede et par torsdags-

aftner til motorbådsaften og til en sejler

aften for amagerkredsen. 

Motorbådsrepræsentanten oplyste, at 

man havde planlagt en fisketur, lørdag 

den 15. ??. 

5. Ivan Frisch ønskede nye bukke og 

klodser til landsætning af øvelsesbåden, 

da det gamle grej efterhånden er i en 

sådan forfatning, at det vil være ufor

svarligt at anvende det. Man har mate

rialer liggende, som kan bruges, og man 

vedtog at lave arbejdet straks. 

6. Juniorlederen udtalte, at 346 træn

ger til et nyt stel sejl. Endvidere ytrede 

Hans Olsen ønske om at få anskaffet en 

ny juniorbåd til den kommende sæson, 

juniorerne havde udtalt, at de ville hel

lere sejle KDY 15 m'-' end Yngling. Dette 

opstod der nogen diskussion om, idet 

Reinh. Hansen fandt det ulogisk, at man 

for mindre end et par år siden solgte to 

juniorbåde for at anskaffe en Yngling, 

og så skulle man nu til at købe Junior

båd igen. En anden mente, at ønsket om 

at skifte til juniorbåd kunne skyldes vore 

juniores svigtende held i ynglingekapsej

lads. Man vil lade spørgsmålet stå åbent 

endnu en tid. 

7. Eventuelt. Der havde været en fore

spørgsel fra Dansk Folkebådsklub, om 

S.S.F. kunne påtage sig at arrangere DM 

i 74. Dette kunne ikke imødekommes, da 

tidspunktet falder sammen med DM for 

Piratjoller. 

Man diskuterede små dagligdags ting, 

og mødet sluttede kl. 22.50. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen. 

sekretær. 

Nve medlemmer ~ 
som søger optagelse 

A 696 Erik M. Eriksen, 

Dyrehavegårdsvej 50A, Lyngby. 

A 730 Holger Endersen, 

Bolbrovej 36, Kastrup. 

A-1001 Søren Schuster, 

Rolighedsvej 22, V. 

A 1002 Torben F. Olsen, 

Genuavej 13, S. 

A 1003 Benny Brennan, 

Parmagade 41, S. 

Slettede medlemmer pr. 15.9.1973. 

A 4 John Gamst Halle, Esrumgade 6, 

N. A 47 Leo Frost, Reventlowsgade 16, 

V. A 80 Joos Mørk Hansen, Amager

brogade 43, S. A 95 Ulla Bech, Røde

gård 7, S. A 180 Bent Nannberg, Chr. 

X's Allé 6, Lyngby. A 187 Robert Han

sen, Teglevej 13, Hedeh. A 194 Lis Del

skov, Hollænderdybet 26, S. A 293 Kurt 

Hammerschmidt, Teglgårdsparken 78. 

A 366 Viktor V. Christensen, Højdevej 

44, S. A 558 Sv. Å. Andersen, Dubjerg-

gård, Rulstrup. A 598 Hans P. Weye, 

Vinhaven 53, Valby. A 718 Benny Kur, 

Stenløsevej 25, Brh. A 729 Egon O. An

dersen, Baunegårdsvej 48, Gent. A 871 

Irving Lindgren, D. B. Dirchsens allé 53, 

Dragør. A 906 Jack Kirkeby, Kornvæn

get 15, Ballerup. A 936 Ove E. Seritz-

lev, Hedeparken 99, Ballerup. A 974 

Leif O. Pedersen, Løvetandsvej 23, Brh. 

P 28 Lone Tesdorf, H. C. Andersens 

Boulevard 51, V. P 43 Thorvand Jørgen

sen, Øresundsvej 150, S. A 56 Erik Jen

sen, Nordmarksvej 108, Kastrup. P 81 

Johnny Ivan Hansen, Struenseegade 19, 

Kbh. N. 

6 



Så oprandt da endelig den store dag, 

som vi alle havde set hen til med stor 

spænding. Hvordan ville det være? Hvor 

mange kommer? Hvad skal vi spise, osv. 

Inde i Restaurant NIMB mødtes vi i den 

store dansesal til et lille glas før midda

gen. Det myldrede ind med mennesker 

i festklædt skrud, så mange, at man næ

sten ikke kunne forestille sig, at vi kunne 

være der allesammen. 320 glade og for

ventningsfulde mennesker. Og vore for

ventninger blev sandelig ikke gjort til 

skamme. Oppe på første sal var der dæk

ket 32 skønne borde, og efter at afte

nens toastmaster Hans Guldager havde 

fremført et par praktiske bemærkninger, 

bød Svend Larsen velkommen. Næppe 

mange havde vel fyldt sig med en god 

frokost den dag, så den første ret, en 

skøn suppe, gjorde stor lykke. Derpå 

fulgte kogt laks, moseand og is. Alt sam

men så veltillavet og i så rigelige mæng

der, at man dårligt orkede at rejse sig 

bagefter. Under middagen blev der frem

ført hyldester til vor jubilerende forening 

af de særligt indbudte, hvoraf mange af 

de vittige og morsomme taler vakte stor 

jubel. Et af vore gamle medlemmer hav

de skrevet nogle virkelig gode sange, 

hvad der yderligere bidrog til at sætte 

stemningen i vejret. Festudvalget havde 

lokket vort medlem Knud Carlsen til at 

overgå sig selv med en flot gulddekora

tion, som var hængt op på bagtæppet på 

scenen. Under hele middagen musicerede 

et veloplagt orkester, så det var 320 gla

de mennesker, der efter nogle timers for

løb gik nedenunder for at træde dansen 

og bringe maden »på plads«. Underhold

ningen med vor svenske ven Sigvard Wal-

lenberg i spidsen afrundede den i alle 

måder vellykkede 50 års jubilæumsaften. 

V A i  

Billederne fra jubilæumsfesten 

i >NIMB<, er fremlagt i klubhuset — med bestillingsliste — til den 1. december. 

SSFs ældste medlem Carl Jensen modta 

ger foreningens hæderstegn. 
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Pointlisten fra IMimbusmesterskabet 

Nimbusklubben. Navn Nr. 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads Præmier lait 

Nimbus-26 Pia- p  .  ,  Points cering 
Pia-

cering Points Total Pia-
cering Points Total Pia- r,  • .  Points cering 

E. V. Viborg Stormy Weather 7 7 13 10 16 29 6 11,7 40,7 8 40,7 

B. Svensson Ansjosen 8 4 8 6 11,7 19,7 3 5,7 25,4 X 4 25,4 

M. Bruus J. Hela Ratare 19 5 10 7 13 23 7 13 36 7 36 

B. Thomasen Bambus 23 is 19 1 0 19 10 16 35 6 35 

B. Petersen Desiré 40 10 16 13 19 35 is 19 54 trøst 13 54 

G. Grøntved Tika 46 9 15 11 17 32 5 10 42 9 42 

E. Hansen Svip 54 11 17 9 15 32 11 17 49 

bedst 

11 49 

P. Aa. Petersen Only 57 12 18 12 18 36 12 18 54 m. skrue 13 54 

J. Grathwohl Maori 65 8 14 8 14 28 9 15 43 10 43 
T. Woltemath Chip 73 1 0 2 3 3 1 0 3 X 1 3 

J. Nyeland Chap 74 6 11,7 3 5,7 17,4 2 3 20,4 X 2 20,4 
B. Nielsen Passat 75 2 3 5 10 13 4 8 21 X 3 21 
I. Worming CanCan 79 3 5,7 4 8 13,7 8 14 27,7 X 5 27,7 

Nimbus-30 

B. Olsen Frida 0 1 0 1 0 0 udg. 3 3 X 1 3 
M. Rahbek Katja III 1 2 3 2 3 6 1 0 6 2 6 

Nimbus-33 

Å. Juhl-Schmidt Sukito 12 2 3 1 0 3 2 3 6 2 6 

J. M. Jensen Kick 30 1 0 2 3 3 1 0 3 X 1 3 

Kapsejladsudvalget takker alle, dersluttede op om arrangementet. 

mm mm mm mm mmmm mm mm ixm6 mm mm tim* 

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

søndag den 16. december kl. 14.00 
Husk voksne betaler kr. 5.00 i entré 

Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen. 
Festudvalget 

mm mm mm mm mm mm mm immum mm mm mm mm mm 
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Receptionen i 

klubhuset den 

28. oktober 1973 

Søndag morgen! Stod tidlig op -

kunne ikke sove for tørst! 

Ind til Nimb kl. 9, 

sammen med Orla og Holger, 

for at hente dekorationer. 

Direktøren gav morgenbajer - Hurra! 

Kørte til Sundby, -

satte fødselsdagsskilt op. 

Slog min tommelfinger - av for sat . 

- hjem og skifte tøj -

ned i klubben igen. 

De første gæster ankommet -

Sad her siden kl. 9. 

Bar øl og vand ind. - Skænkede glas op 

mindst 100. 

Klubben åbnet, bød velkommen 

og (værs'go). Trykkede på næven. 

Satans til tommeltot! 

Fik et glas. Bød velkommen. 

Skænkede 100 glas mere op 

Honoratiores ankommer. 

Masser af blomster. Flotte gaver. 

Bar mere øl ind. 

Nu kommer overborgmester 

Urban Hansen. 

Deputationen larer ud tor at tage imod 

Urban ind den modsatte vej. 

Ingen modtager ham! 

Et medlem, som åbenbart havde været 

ved skranken et par gange, 

siger til Urban: 

Bare tag en lille en, der er nok at det. 

Svend kommer farende ind igen 

og siger velkommen til Urban. 

Verdenspressens blitzlys blinker. 

De klamrer sig ti i hinanden 1 

Flere fotos. 

Skænker de sidste 100 glas op. 

Reception slut. Hurra. 

Hans uddeler præmier. 

Konen hjælper (dejlig kone). 

Wallenberg fra Sverrig hjælper. 

Kysser konen. Kysser sej lerpigerne. 

Dejligt job. 

Frokost for de indbudte. Skøn mad. 

Dygtig Kristine og medhjælpere. 

Må fare rundt og skænke op. 

Snupper et halvt stykke, og en snaps. 

Musikken spiller. Fin stemning. 

Farer rundt og skænker op. 

Lige en enkelt dans. 

Kaffe og cognac (En foræring). 

Rydde af. Bære ud. 

En enkelt dans. 2 danse - fin musik 

Et par øller - flere øller - mere dans -

musik slut - indsamling til extratime. 

Mere dens - mere øl - puh'. 

Dansen slut. Må have tabt flere kilo. 

Alle går hjem. Rigger af. 

Snupper en lille en på falderebet. 

Tak for idag. 

Oversigt: 2 pragtfulde fester, 

vi kan være bekendt. 

V A /  

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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T*lc / 
Hjertelig tak for den aldeles overvældende opmærksomhed i form af gaver, 

blomster, gratulationer og personlig hyldest, som blev vist mig både ved forenin

gens jubilæum og ved min fratræden som formand for Sundby Sejl-Forening. Hjer

telig tak! Svend Larsen. 

J O L L E F E S T  

Fredag den 30. november kl. 19,30 
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Julen stunder til... 
Kære forældre, som ikke længere har 

helt små børn. 

Hjælp os med at opretholde den gode 

tradition om en »fantastisk« god jule

træsfest for de små kommende medlem

mer i SSF. 

Der må findes noget pænt og godt 

legetøj, som de store børn er vokset fra, 

og som Julemanden kunne have glæde 

af at lægge i sækken den dag. Derfor!!! 

Pak det pænt ind, - hvis der ikke er 

tid, så lad farmand få det med i en æske, 

en dag når han skal ned og »se til ski

vet«, så pakker vi det selv ind. 

På forhånd tak. 

Festudvalget. 

Tak! 

Til Sundby Sejl-Forening 

Tak for en dejlig fest - Der var blus på 

lampen. 

I øvrigt hjertelig hilsen 

Gunnar og Lilly Andersen 

»Triton«. 

Brev fra Sigvard 

Wallenberg 
Malmo, den 18. okt. 1973. 

Styrelsen for Sundby Sejl-Forening, 

Sundby. 

Vill med inneliggande tidningsurklipp 

glådja Er med att omtala att Ert beromd-

vårda initiativ med handikappfester nu 

också fått spridning utan for Danmarks 

grånser. 

Med vanlig hilsen 

Sigvard Wallenberg. 

MSS holl fest 

Malmo: Mat och dryck, underhållning 

med musik bjods ett 60-tal handikappade 

från Malmo på i lordags. De som bjod 

var Malmo Segelsallskap. 

Det var en festlig tillstållning på re-

staurang Bojen i Limhamn dår allt var 

skånkt från olika håll. Artisterna, från 

USA, Holland och Italien, stållde upp 

gratis. Restaurangen stångde sina lokaler 

for allmånheten. Personalen på restau

rangen arbetade utan ersåttning och ma

ten, drycken hade donerats från ett flertal 

storre foretag. 

Initiativtagare till festen ar underhal-

lare Sigvard Wdllenberg, medlem i /MSS. 

Id én fick han under ett besok i Sundby 

utanfor Kopenhamn, dar man hade en 

liknande tillstållning. 

Arrangemanget har stora utsikter att 

bli årligt återkommande. 

* 
Short story... 

Sejlerfest 

Pænt tøj 

smil 

taler 

glæde 

flere taler 

god mad 

drikke 

latter 

skulderklap, 

mere at drikke 

rosenrødt. 

Næste dag, 

hovedsmærter 

lomme ditto, 

sort, sort, 

Ak-ia. 

Autor. 

Den sidste præmieuddeling: Hveen 

Rundt, samt jollemesterskabet! fik en fest

lig afslutning, dagen var henlagt til vo

res jubilæumsreception søndag den 29. 

oktober. 

Den kendte svenske skuespiller Sigvald 

Vallenberg overrakte de flotte præmier

vandrepokaler m. m. under de bedste be

tingelser, en festlig medlemsskare, der 

støttede den svenske! undskyld skånske 

præsident (udnævnt under jubilæumsfe-

ambassade for Sundby) under de punk

ter, hvor Vallenberg mere tog sig af da

merne end af præmieuddelingen. Et fest

ligt punktum for sæsonen. 

Ved samme lejlighed fik jeg overrakt 

et pragtfuldt dykkerur, og min kone 

(Gunver) en flot stentøjskrukke. Det 

var en stor overraskelse, som kom helt 

bag på os, og vi siger samtlige sejlere 

hjertelig tak. 

Hans Guldager, 

ex-kapsejladschef! 
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Bærebølgen 
En praktisk oplysning. 

Jeg har flere gange været stillet over 

for spørgsmålet: Hvorfor hedder det 

egentlig Sundby Maritime Privatradio-

Klub? Det er jo under S.S.F., så det er 

vel ikke privat? 

Endog på et bestyrelsesmøde blev jeg 

spurgt af et nu afgået bestyrelsesmedlem, 

om ikke vi arbejdede for sikkerhed til 

søs, og om vi ikke arbejdede for S.S.F., 

og om vi virkelig er os selv nok og ikke 

vil samarbejde med andre, siden vi kal

der det en privat radioklub. Den var bit

tert at sluge, men lad mig her gentage, 

hvad jeg har forklaret om den ting. 

Ordet PRIVATRADIO har intet at 

gøre med, om vi er »private« eller ikke. 

Det er ganske simpelt navnet på den ka

tegori af radioapparater, som vi benytter 

os af, der kan henvises til det af Gene

raldirektoratet for Post- og Telegrafvæse

net udgivne CIRKULÆRE OM PRI

VATRADIO. 

Og da vi i vor klub arbejder for ud

bredelse og brugen af Privatradioen, da 

nå det rigtige navn være Sundby Mariti

me Privatradio-Klub, så enkelt er det!!! 

Vi er skam ikke os selv nok, vi vil ger

ne gøre et stykke arbejde, ikke alene for 

S.S.E., rnen for søsporten som helhed, og 

jeg syres, at det er gået ganske godt indtil 

nu. Vi betaler endda penge for at få lov 

at være med i dette arbejde (60.- kr. 

årligt) og mange medlemmer har brugt 

en masse tid, og uden at få tak for det. 

Et enkelt medlem har haft ca. 30 (tredive) 

vagter i afvigte sæson, et andet over 20 

vagter, og sådan videre. Det siger noget 

om at ofre sig for en sag. 

Joh . . . vor nu afgåede formand, Sv. 

Larsen, nævnte lige i sin sidste beretning, 

at radioklubben havde gjort et godt stykke 

arbejde med at være lyttevagter, men han 

sagde ganske lakonisk i samme åndedræt, 

at der jo nu var så mange både med ra

dio, at han ikke forstod, at nogen gad 

spilde tid på det mere. 

Joh, Svend, det gør vi da rigtignok, 

endnu. Der er brug for os, og vi skal 

heller ikke have tak for det, men vi vil 

da gerne håbe på en smule forståelse for 

vort arbejde. Desværre viser ulykkessta-

tistikken en stigning i 1973, så vi kunne 

godt bruge mange flere vagter. Men nu, 

da du ikke mere er formand, kan du må

ske også få tid til at tage en enkelt vagt. 

Du vil være hjertelig velkommen. 

Skulle nogen blandt Sundby Sejl-For

enings medlemmer, efter at have læst dis

se linier, få lyst til at give os et nap med, 

så velkommen til! 

Reinhardt. 

Der gøres opmærksom på, at kursus i 

FØRSTE HJÆLP påbegyndes MAN

DAG D. 3. DECEMBER KL. 19.30 

PRC. 

Klart slut fra 630. 

Sæt venligst 

bukke og klodser 

frem, så plads

manden kan 

finde dem — 

I løbet af foråret skal vi have lavet per

manente borde/bænke uden for Klub

huset. Vi efterlyser derfor medlemmer, 

som har forbindelser inden for træbran

chen, og som kan give klubhusudvalget 

nogle »fiduser«. 

Henvendelse til Klubhusudvalget. 

LAFAYETTE . ZODIAC . TOKAI . SBE 

BÅDRADIO -  WALKIE TALKIE 
samt 

EKKOLOD - LÆNSEPUMPER • KOMPASSER m. m. 
kobes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Foreningsgaten 8 . 21144 - Malmo - Tlf. 0094640-11 1464 

Privat i Skanor: 009 46 40-47 26 80 
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M A T I N E ! !  

J 

S P A R  P Å  O L I E N  

læg søndagsturen om - tag til Sejl-

foreningens Matine! 

Søndag eftermiddags-dansant den 

9. december kl. 14—18 

Stan wwaskelsM, cpviswiH^ m. v. 

Grundet forventet stor tilslutning — for første gang — BORDRESERVATION hos Kristine. 

Billetter å kr. 10,- FESTUDVALGET. 
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I N T E R N A T I O N A L E  R E G L E R  

til forebyggelse af sammenstød mellem dampskibe 

Udgivet på vers af THOMAS GRAY (1869) 

To Dampskibe moder hinanden. 

Faar for ude begge Lys Du se, 
Giv BAGBORDS ROR - lad rask det ske! 

To Dampskibe passerer hinanden. 

Ses GRØNT mod GRØNT eller RØDT mod RØDT 
Gaar alting klart - hold Kursen stot! 

To Dampskibes Kurser krydser hinanden. 

Anmærkning. Dette Tilfælde medfører storst Fare. 

Godt Udkig, Forsigtighed og Omdomme er lige nød
vendigt. 

Bli'er Du om STYRBORD et RODT Lys vaer, 
Er Pligten din at styre klar, 

Med Sømands-Skøn at lægge Dit Ror, 
At stoppe, at bakke, hvor Fare Du tror! 

Men ser Du om Bagbord paa Din Vagt 

Det GRØNNE Lys - da giver Du Agt, 
At Pligten er hans at styre klar, 

Og ej så meget at gøre Du har! 

Alle Skibe skal holde godt Udkig, og Dampskibe 

skal stoppe eller bakke om fornødent. 

I Sikkerhed som i Tvivl hav for Skik 

Bestandig at holde skarpt Udkig, 
Og hvis Du til Drejning ej Plads kan faa, 

Mindsk Farten - Stop - tilbage gaa! 

FOR FULDSTÆNDIGHEDENS SKYLD GIVES HER 
FØLGENDE TILFØJELSER 
(Formentlig tilføjet af Oversætterne). 

To Sejlskibes Kurser krydser hinanden. 

Naar Vinden haves ind paa modsatte Sider. 

Hvis Vinden Du ind om BAGBORD har, 
er Pligten Din at styre klar; 

Dog Kursen rolig holdes kan, 
Er Du bidevind og rumskøds han! 

Naar Vinden haves ind paa samme Side. 

Er Vinden paa samme iSde ind, 

Eller gaar den ene plat fordevind: 

Den luvartske Sejler af Vejen skal gaa, 
Den lævartste da sin Kurs kan staa! 

Naar Vinden haves ind paa modsatte sider. 

Men mødes to Sejlere med rumskøds Vind, 
Og har denne paa modsatte Side ind, 
Skal den, der BAGBORDS Halse har, 

Manøvrere saaledes, at han gaar klar. 

En Dampers og en Sejlers Kurser krydser hinanden. 

Og krydser en Sejler et Dampskibs Bov, 
Hvad enten med Storm, eller Vinden er flov, 

Om Sejleren har bidevind eller Vinden fri, 
Er det Dampskibets pligt at styre forbi! 

Cykelkørsel 

er stadig forbudt overalt på 

pladsen! 

Bådejere ! 

Husk, at bådene skal være 

på land inden 15.december. 
Havneudvalget. 

(Efter: Jens Kusk Jensen: Haandbog i Praktisk Sømandsskab, 4. udvidede oq omarbejdede udqave, 
Nivaa 1924). 
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Hans Guldager. 

Formandsskiftet 

Festrusen omkring foreningens jubi

læum er ved at dampe af. Den nye hver

dag er ved at indfinde sig. Lidt vemod 

greb vel os alle ved Svend Larsens af

gang. Han stod for meget i forbindelse 

med Sundby Sejl-Forening. Hans per

sonlige autoritet som formand var ved at 

blive legendarisk. Hans virke gennem de 

mange år kendetegnes især ved vækst og 

udvikling gennem hele hans formands-

tid. Som få kunne han tale foreningens 

sag over for autoriteter og myndigheder. 

Hans virke, initiativ og resultater gav 

genlyd indenfor hele sejlsportens verden. 

Mange medlemmer, som i årenes løb 

måtte påhøre Svends påtaler af et og an

det, som han ikke mente var i forenin

gens interesse, har måske følt sig gået på 

af Svends årvågenhed og retfærdigheds

sans. Men hans standpunkter var altid 

uselviske og i foreningens interesse. Den 

tak til Svend, der kom til udtryk ved hans 

afgang, var kun et naturligt ekko af hans 

virke. 

Den nye formand Hans Guldager har 

fået overdraget en arv, som umiddelbart 

ikke synes let at løfte. I hans virke som 

kapsejlads-chef har han imidlertid alle

rede vist et betydeligt organisationstalent, 

som har givet ham en betydelig person

lig anseelse. Han har ungdommens styr

ke og vil med sin glødende interesse for 

sejlsporten og Sundby Sejl-Forening be

stemt vise sig at være i stand til at vokse 

med de opgaver, han måtte blive stillet 

overfor. Ønsket om, at den fremgangs-

linje, Svend Larsen stod for, må fort

sætte under Hans Guldager, besjæler alle 

medlemmer. Vi tror på ham og ønsker 

ham lykke til. 

Når katten er ude, spiller musene på 

bordet, og nogle få medlemmer tror må

ske, at nu hvor Svend ikke mere er i spid

sen for foreningen, behøver man ikke 

mere at tage det så nøje med at overholde 

regler og forskrifter, men jeg er over

bevist om, at den respekt for lov og or

den, som blev skabt af Svend, vil leve 

videre under Hans Guldager. 

Redaktøren. 

TAK ! 
Jeg vil gerne herigennem takke alle 

mine venner og bestyrelsen i Sundby Sejl-

Forening for den store opmærksomhed, 

de viste mig på min 50 års fødselsdag 

den 17.-10.-73. 

Hugo Rasmussen. 

Efterlysning 

Til den, der har fjernet barometeret i 

Skipperstuen: Behold barometeret, men 

vær venlig at sende den sølvplade, der 

sad på, tilbage, da den har stor værdi for 

mig. 

Urmager A. Hansen, 

Bremensgade 25, 2300 S. 

• 

På jubilæumsdagen den 28/10 1973 

har een eller anden fået forbyttet sin 

frakke med min, og jeg håber vedkom

mende vil sætte sig i forbindelse med un

dertegnede, da jeg meget gerne vil have 

min frakke igen. 

Medl. nr. 394 Christian Carlsen, 

Murciagade 2, St. 2300 S. 

M I N D E O R D  . . .  
Det er med dyb beklagelse, vi erfarer, 

at sejlernes gode ven, havnefogeden i 

Odden havn, Harry Hansen, er død. 

Mandag formiddag den 29.-10.-1973 

tog han sammen med en god ven ud at 

røgte garn i en 16 fods motorjolle. Vejret 

var frisk med en del sø. Under arbejdet 

med garnene lagde båden sig tværs i søen. 

En sø bordfyldte båden, der hurtigt gik 

ned med sin ret tunge ladning af våde 

garn. En chauffør, der tilfældigt havde 

observeret båden, slog alarm. Båden var 

gået ned i en afstand af 200 m fra land. 

Kort før mørkets frembrud fandt frø

mænd bådens ejer. På grund af det dår

lige vejr med sø og grumset vand, måtte 

man opgive videre eftersøgning af Harry 

Hansen. 

Torsdag den 1.-11.-73 blev Harry Han

sen fundet ca. 140 m fra ulykkesstedet af 

en forbisejlende fisker på 4 m vand. 

Harry Hansen, der blev 40 år, havde 

været havnefoged i Odden havn i 2 år. 

Pa den korte tid var han blevet respek

teret af fiskerne og de mange lystsejlere, 

der anløb havnen. 

Harry Hansen var sejlernes ven, altid 

venlig og hjælpsom til at give et »nap« 

netop der, hvor der var behov. Han vil 

blive husket blandt sejlerne - der øn

sker ham »god vind« på den sidste store 

færd. 

Shanty. 

T A K !  
Min hjerteligste tak til alle vennerne 

og bestyrelsen i Sundby Sejl-Forening 

for den store deltagelse og opmærksom

hed, der blev mig til del ved min mands 

sygdom og død. 

Dagny Thomsen. 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING Æj^m 
fordelagtigst 

hos B AC HER M: i 

GULE JAKKER T jj * I 

do. BENKLÆDER • I u 

JOLLEBENKLÆDER | 

Elvstrøms Flydeveste P 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO % 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22.4
AK35 

FILIAL CROIVTTORVET 79 - VAlby 238 

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 udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

Nautiske instrumenter og -boger 

Yachtudrustning 

R.W.O. rullelejeblokke 
KLAXON - Marine Horn 
SECUMAR redningskranse og 

oppustelige veste 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 
2300 Kobenhavn S. 
Tlf. 58 30 45 

Det er en god investering 

at annoncere i Sundby Sejl-Forenings 

medlemsblad. — Oplaget er ca. 1400 

eksemplarer og bliver udsendt til alle 

Danmarks sejlforeninger. 

ANNIE LINDQUIST 

SUIMDPY SEJL-FOREIMIIMG Amager Strandvej 15 

UUUTRYK^ 

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

Kar l  Pov lsen  bog t ryk  
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4 

1967 KBHVN. V * 35 67 88 
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S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  
Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 50 73 23 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 ... SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 
Havneudvalg: Jens Green Jensen, Hessensgade 49 58 1513 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 7P 
Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

Kapsejladschef: Robert Frederiksen, Snorresgade 2 AM 25 97 
John H. Simonsen, Bygrænsen 54, 2770 Kastrup 51 20 92 

Skolechef: Ivan Frich, Moselgade 16 
Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 
Jollerepræsentant: Jorgen Bengtson, Bregnerodgade 3 ÆG 83 33 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K ... 11 12 93 
Redaktor: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S 59 47 84 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 
Bestyrelsesværelsa: 59 35 80 

J 

KONTORET 
er lukket 

fra den 

14. dec. 1973 

til den 

30. jan. 1974 
(begge dage incl . )  

KLUBHUSET ER LUKKET 

på grund af rengøring og reparationer fra mandag 

d. 7. januar til lørdag d. 26. januar - begge dage incl. 

FRA FORMANDEN. . .  

Selvom Sundby Sejl-Forening har skiftet formand gælder ordensreglementet stadig: 

Al cykle-, knallert-, motorcykle og bilkørsel samt parke

ring, er FORBUDT på havneplads og klubhus-området. 

HANS GULDAGER 
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Novemberstormen forårsagede oversvømmelser og skade på fartøjer og S.S.F.s havneområde. 
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Se j l spor t s fo l kenes  

JULEØNSKER 

BACHER opfyldes hos 

IMAK 
GUMMITØJ: 

73 
00 

JAKKE m/ HÆTTE 
t r y k k n a p s  l u s e l u k n i n g  

g u l  ?  g r ø n  s  f l u o r i s  . . . .  

BUSSERONNE m/ HÆTTE 

g r ø n  s  f l u o r i s  6850 

BENKLÆDER m elastik 

g u l  #  g r ø n  -  f l u o r i s  . . . .  54 

Elvstrøm veste 
Voksen Super Soft.  .  124°° 

Junior Super Soft.  .  107 

Navigara veste 
med krave 

[ |  %  V o k s e n  . . . .  

JOLLEBENKLÆDER 

i  g u l  *  o r g .  f l u o r i s  82 00 

u  n i  o r  

, ÆV 

00 

Kraftig vind- og vandtæt 

PACA-COAT m. hætte 

med aftagelig hætte samt 
varmt aftageligt 

C A L G A N - F O E  

oliven-beige-brun 

'//////////, 

G A V E R N E  

I M leveres i  smukt  

IG A V E Æ S K  

^ Imaks 
W  

BØRNE-

^  GUMMITØJ 
^ GUL -  RØD -  GRØN -  BLA 

f ra  4  — 16  å r  

Jakke  6  a r  

3400 

BENKL.  

"228.-
LEVERANDØR TIL 

VARELOTTERIET og 

LANDBRUGSLOTTERIET 

VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller pengene ti 

J. P.BACHER 
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Bærebølgen 

Nu da »skivet« er kommet på land, 

og alt er rigget af, også din bådradio, er 

der vel grund til at tænke på, at radioen 

har siddet i båden hele sommeren, og det 

vil sige i tildels fugtig og især saltmættet 

luft, og det er ikke det allerbedste for de 

ædlere dele. 

Måske har du pakket »spillen« pænt af 

vejen for vinteren, men du kan godt op

leve, at når du til foråret igen pakker ud, 

i den tro, at nu kan du bare montere ra

dioen i båden, og så er den spilleklar, for 

den spillede jo godt nok, da du riggede 

af i efteråret, så siger den alligevel ikke 

et kuk . . . Hvad er nu det for noget??? 

Joh, der sker såmænd det samme med 

kontakterne i radioen, som med kontak

ter og platiner m.v. i din bådmotor! Når 

der bliver »ro i lejren« får fugtigheden 

og saltet tid til at arbejde i ro, og kontak

terne bliver irrede. 

Måske kan radioen også trænge til at 

blive trimmet op engang, det kan nemlig 

også forekomme, så derfor et godt råd: 

Benyt vinteren til at få efterset din radio, 

så du er sikker på, at den er klar, når du 

skal bruge den igen. 

Se også til din antenne, også kabelkon-

tak.erne, navnlig den ende som tilsluttes 

selve antennen, kan trænge til at blive 

torret ud, den er jo udsat for noget i lø

bet af en lang sæson. 

Radioklubben har forbindelse med 

folk, der kan lave det for dig, det er 

nemlig ikke noget, man uden videre kan 

lave selv, hvis man ikke er fagmand, og 

det er der vel ikke ret mange af os, der 

er. Så henvend dig til din klub og få 

adressen på en, som kan udføre arbejdet 

rigtigt, og som ikke flår foret af dine 

lommer, når du skal betale. 

Vinterens aktiviteter 
Vinterens aktiviteter er nu i fuld gang, 

mandag d. 3. dec. begyndte man på et 

førstehjælpskursus, hvortil er meldt 15 

deltagere. 

• 
Torsdag d. 13. december kl. 19,30 er 

der JULEMØDE med film og foredrag, 

og klubben er vært ved en kop julekaffe. 

• 

Næste mødeaften bliver torsdag d. 14. 

februar kl. 19,30. Til denne aften har vi 

håb om at få et par mand fra »Eskadrille 

722« (den med redningshelikopterne) til 

at vise film og fortælle om eskadrillens 

arbejde. Den ene mand bliver en radio

telegrafist, som vi kan »snakke radio« 

med. 

Vi skal også have et par intruktions-

møder, så vi skal ikke kede os ihjel, selv 

om vi ikke kan sejle. 

• 

MØD OP TIL VINTERENS AR

RANGEMENTER . . . DET ER IKKE 

SUNDT, HVERKEN FOR MEDLEM

MER ELLER FOR KLUBBER, AT LIG

GE I DVALE EN LANG TRIST VIN

TER !!! 

Klubhuset 
jul og nytår: 
Mandag d. 24., juleaften, 

lukkes kl.  14 

Tirsdag d. 25., 1. juledag, 

lukket hele dagen 

Ondag d. 26., 2. juledag, 

åbent fra kl.  9—18 

Mandag d. 31. 12. lukkes kl. 18 

Tirsdag d. I. I. åbent fra kl. 9-18 

LAFAVETTE . ZODIAC . TOKAI . SBE 

BÅDRADIO -  WALKIE TALKIE 
samt 

EKKOLOD - LÆNSEPUMPER - KOMPASSER m. m. 
købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Foreningsgaten 8 . 21144 - Malmo - Tlf. 0094640-11 1464 

Privat i Skanor: 009 46 40-47 26 80 
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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 E .  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. 

\ye medlemmer 
som søger optagelse 

i Suvicl&y. 

A 4 Benth Møller Rasmussen, 

Torvegade 62 B 3., K. 

A 47 Ole Andersen, 

Overgaden n. Vandet 51 B, K. 

A 73 Iwan Ljungberg Jensen, 

Albøgevej 2, Ka. 

A 80 Karl W. Rode, 

Skolevænget 32, Ka. 

A 95 Uffe Steen Larsen, 

Yrsavej 15, F. 

J 3 Ask Nygård Andersen, 

Overgaden n. Vandet 51 B, K. 

J 11 Svend Å. Jakobsen, 

Englandsvej 84, S. 

følge 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. 

IV  

H U S K !  H U S K !  

Det koster 100 kr. ekstra hvis 

K o n t i  n g e n t  
og pladsleje, der forfalder 1.1.74 ikke er betalt inden 

15. 3. 74 

Kontingentet er pr. hålvår: 

Aktive Kr. 75,00 

Passive Kr. 30,00 

Juniorer Kr. 40,00 

Pladsleje pr. m- kr. 16,00 -|- 3 kr. i moms pr. fartøj 

Kontoret åbner igen 31. 1. 74. 

Kasserersken. 

FRA HAVNEUDVALGET... 

Ejere af skure 
skal have deres medlemsnr. på disse. 

Ejere af joller og pramme 
bedes huske på, at deres både skal være forsynet med 

medlems nr. 

mm mm ixms mm mm mm tuum mm mm mm mm Kim mm-o 

VI 
Bestyrelsen og redaktionen onsker samtlige medlemmer 

og venner af Sundby Sejl-Forening en rigtig glædelig juli 
tS 

vntrniu mm mm vmu m^u m^u m$ny> m^u mmn mmu m^u m$iu mnw 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
den er nærliggende. 

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 udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

Nautiske instrumenter og -boger 

Yachtudrustning 

R.W.O. rullelejeblokke 
KLAXON - Marine Horn 
SECUMAR redningskranse og 
oppustelige veste 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 
2300 Kobenhavn S. 
Tlf. 58 30 45 

» L .  f 
TRYK 

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

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

Det er en god investering 

at annoncere i Sundby Sejl-Forenings 

medlemsblad. — Oplaget er ca. 1400 

eksemplarer og bliver udsendt til alle 

Danmarks sejlforeninger. 

ANIMIE LINDQUIST 

SUNDBY SEJL-FOREIMING Amager Strandvej 15 


