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KLUBHUSET 

åbner Søndag den 

27. Januar 

* 

KONTORET 

åbner torsdag den 

31. januar — 

også for indbetaling! 

ER DIN FORSIKRING I ORDEN? SE HELLERE EFTER! 

Søndag den 24. februar kl. 12 pr. 

FASTELAVNSFEST 

for børn, damer og herrer af begge køn! 

Chokolade, boller og frugt til børnene. 

Fine gaver til alle kattekonger og -dronninger! 

Mød op i god tid, da vi begynder præcis kl. 12 



NYTÅRSBETRAGTNINGER 1974 

Af Sundby Sejl-Forenings formand 

Hans Guldager 

Et ærefuldt år i Sundby Sejlforenings 

historie er afrundet, et år der stod i 50 

års jubilæets tegn, med et udvidet klub

hus, store kapsejladser og en jubilæums

fest, der blev alle tiders succes, alt dette 

har kun kunnet lade sig gøre, fordi med

lemmerne sluttede op om deres besty

relse og deres forening. 

Jeg vil ved denne lejlighed takke alle 

de medlemmer og venner af Sundby Sejl

forening, som i årets løb har ydet en stor 

eller lille indsats til gavn for os, til gavn 

for dansk sejlsport. 

Mørke skygger hviler over vort land 

i form af energikrise, og allerede nu er 

der indført forbud mod søndagssejlads 

med motorbåde, vi vil selvfølgelig over

holde disse restriktioner, der er pålagt 

os lige som landets øvrige borgere, og i 

den forbindelse vil jeg opfordre de med

lemmer, der har store og hurtiggående 

både med et stort brændstofforbrug at 

sætte farten noget ned, når nu sæsonen 

begynder igen. Der er ingen tvivl om, at 

offentlighedens øjne i øjeblikket støv

suger land og rige for at finde besparel

sesmuligheder for på denne måde at 

strække vore oliereserver længst muligt, 

og er der noget, der falder i øjnene på 

folk med alt andet end søsports-mæssige 

interesser, så er det en båd med dampen 

oppe. 

Når dette er sagt, er det til gengæld 

rart at vide, at Dansk Sejlunion har taget 

kontakt med Handelsministeriet, for det 

tilfælde at en rationering vil komme. 

Amagerkredsens formand, hovedbestyrel

sesmedlem i Dansk Sejlunion, John Ha

gemann, har udtalt, at man har organisa-

tionsapparatet klar, fra den tid hvor man 

forhandlede, og fik benzinpenge refusion. 

Dansk Sejlunion gik i efteråret ind i 

en kampagne med brask og bram for at 

få Flakfortet frigivet til søsporten, der 

var store artikler i søsportspressen, og 

man inviterede forsvarsministeren på be

søg derovre sammen med arkitekter fra 

ministeriet, Maagens Maag og Erik Foss 

fra sejlunionen, initiativtager var Sejl og 

Motor. 

Efter besøget udtaler formanden for 

Sejlunionen: »Vi vil nu tage sagen op i 

unionen og se, om vi kan få en officiel 

tilladelse til at anvende denne perle i 

Øresund, og vi behøver jo kun havnen 

og nogle tålelige toiletforhold.« 

Derefter er der ikke sket mere i sagen, 

ud over at hovedbestyrelsen på sejler-

dagen nærmest frasagde sig videre med

virken i sagen, nærmest læssede opgaven 

over på Københavns Sejlunion og til slut 

ved dirigentens hjælp forbød videre tale 

om Flakfortet. 

Da Sundby Sejlforenings medlemmer 

kan have stor interesse i at anløbe øen 

som udflugtsmål, må mit nytårsønske 

være, at Københavns Sejlunion tager sa

gen op, Bent Mørck, der er formand, har 

da også givet tilsagn om at gå aktivt ind 

for sagen. 

Vi har længe lidt under et for lille 

masteskur, havneudvalget har været ude 

i marken og studeret, hvad andre klubber 

havde af nyheder på dette område, og 

et projekt er under udarbejdelse og skulle 

gerne stå færdig til efteråret, ligeledes 

er det sidste stykke bro ved klubhuset 

ved at være færdig. 

Motorspillet på søndre plads håber vi 

også snart kommer til at køre i normal 

fart; det firma, som skal levere delene, 

kan ikke få dem hjem fra udlandet, vi 

håber at få det færdig, til forårets ud

sætninger begynder. 

I februar måned bliver der 2 foredrags

aftener, torsdag d. 7. februar kl. 19,30 

bliver der en motorbådsaften, her vil kon

torchef Ficher Jacobsen fra forsikrings

selskabet Absalon Skandinavia tale om 

emnet: »Forstår vi vore forsikringer rig

tigt«, her vil du få alt at vide om søfor-

sikring! Rettigheder og ansvar, særlig 

med henblik på novemberstormen, som 

jo overraskede mange. Rent forsikrings

mæssigt vil der her være lejlighed til at 

stille spørgsmål. Navigationssejlads som 

kapsejlads vil være aftenens andet emne, 

her kan du få alt at vide om regler - fart 

og præmier, jeg vil opfordre alle med 

motor i båden: »Sluk for fjernsynet den

ne aften og kom i Sundby Sejlforening«. 

Torsdag den 21. februar indbyder 
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Sundby Sejlforening hele Amagerkredsen 

til foredragsaften for kapsejlere, om det 

brandaktuelle emne Schandicap! Samme 

aften vil Dragør Sejlklub forklare os om 

deres særlige handicapregel, som de bru

ger til deres aftenkapsejladser. Her er det 

vist ikke nødvendigt at opfordre nogen 

til at komme, der bliver trængsel i klub

huset. 

Personligt er det mig en stor glæde, at 

bestyrelsen arbejder godt sammen til for

eningens gavn og trivsel, udvalgene gør 

et stort arbejde, som det i dag er svært 

at finde mennesker, der vil gøre uden at 

få noget for det. 

Jeg vil derfor ønske alt godt for Sund

by Sejlforening og dens mange venner i 

det nye år 1974. 

Godt nytår! 

Hans Guldager. 

Bestyrelsesmodet den 

5. december 1973 

Dagorden: 

1. beretning 

2. havn og plads 

3. klubhus og fester 

4. sejlerskolen 

5. juniorafdelingen 

6. kapsejlads 

7. bladet 

8. jollerne 

9. motorbådene 

10. eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og op

læste div. skrivelser, som toges til efter

retning. To medlemmer ansøgte om kon

tingentnedsættelse, og da begge medlem

mer opfyldte de betingelser, som lovene 

kræver, var der ikke mere at diskutere 

om, anmodningerne blev efterkommet. 

Formanden redegjorde for det nys af

holdte kredsmøde, i hvilket der fra S.S.F.s 

side deltog Hans Guldager, Robert Fre

deriksen og Reinhardt Hansen. Man hav

de diskuteret D S's hovedbestyrelses for

slag til Sej lerdagen, om at begrænse del

tagerantallet fra 3 til 1 medlem fra hver 

klub. Fra Amagerkredsens side kunne 

man ikke gå ind for dette forslag, man 

mente, at man skulle have ret til at sende 

mindst 2 deltagere. 

Hans Guldager oplyste, at han havde 

været til møde med motorbådsrepræsen-

tanten og en foredragsholder med stor 

erfaring i navigationssejladser, og resul

tatet var blevet, at der er tilrettelagt et 

Motorbåds (sej ler) møde, torsdag d. 7. fe

bruar, hvortil omtalte specialist i motor-

bådssejlads kommer til stede og fortæller 

om navigationssejlads. 

Endvidere har kontorchef i Baltica — 

Skandinavia, hr. Fischer Jacobsen givet 

tilsagn om at komme til stede og besvare 

spørgsmål af forsikringsmæssig art. 

Torsdag d. 21. februar bliver der Sej

leraften, hvor man vil beskæftige sig med 

de nye Scandicap-regler. Endvidere kom

mer formand for Amagerkredsen, hr. 

john Hagemann til stede og fortæller lidt 

om Dansk Sejlunions opbygning og ar

bejdsmåde. 

Et medlem, der under en »hormon

krise« hawle været lidt voldsom, hvilket 

under udtransporten var gået ud over en 

af de store ruder i hoveddøren til klub

huset, havde under en samtale med for

manden erkendt sin skyld samt lovet at 

betale den forvoldte skade. Ruden er atter 

isat, og regningen er blevet betalt, og sa

gen er dermed ude af verden. 

Et andet medlem havde på formandens 

henstilling om at få bragt teltet over hans 

båd bragt i sømmelig stand, udtalt, at 

det var personlig forfølgelse fra forman

dens side, og at formanden ikke skulle 

spille op, da medlemmet havde forman

den i lommen, og vidste derfor nok, hvor

dan han skulle køres. 

Bestyrelsen ville gerne vide mere om 

dette, da man jo ikke kunne sidde under 

en formand, der var »i lommen« på et 

medlem, lige så lidt som, at en formand 

ikke kunne sidde med bestyrelsesmedlem

mer, der var »i lommen« på medlemmer

ne. Man var derfor enige om at tilskrive 

vedkommende medlem til en samtale lør

dag d. 15. dec. på kontoret. 

Leif Olsen »VIVI« havde ytret ønske 

om at skænke S.S.F. en skibsmodel til 

klubhuset, og i den anledning havde Sv. 

Larsen, Hans Guldager og Reinh. Han

sen været inviteret ud til Leif for at se, 

om man ville have modellen, og selvføl

gelig ville man da gerne det. Modellen 

er meget smukt udført af Leifs far, 

»VIVI-Olsen«, og det er en »Fore- and 

aft skonnert«. Leif vil oven i købet lade 

forarbejde en montre til skibet. Der er 

ikke tvivl om, at det vil blive en pryd 

for vort klubhus. 

Formanden udtrykte en tak til de med

lemmer, som under den kraftige novem

berstorm havde gjort en god indsats for 

at redde, hvad der reddes kunne. 

Et mindre overskud fra jubilæumsfon

det er, efter den endelige opgørelse, 

overført til foreningens daglige drift. 

2. Orla With udtalte, at havneudvalget 

havde været i Kastrup og set på maste

skur der for at hente ideer til udvidelse 

af vort eget masteskur. Med hensyn til 

det af formanden efterlyste forslag til et 

budget, må man regne med omkring 

30.000,- kr. til udvidelse af masteskuret, 

hvis man skal lave det som i Kastrup. 

Til reparation og fornyelse af hegnet 

rundt om pladsen må man regne med ca. 

5.000,- kr. Endvidere skal man bruge et 

antal fyrretræer til beplantning mellem 

skurrækken og græsplænen på nordre 

side. Også parkeringspladsspørgsmålet 

blev diskuteret, idet man evt. vil prøve, 

når bådene er kommet i vandet igen, at 

afspærre et stykke af ndr. plads, så kan 

medlemmer, der sejler på ferietur have 

deres vogne stående inde på pladsen, så 

længe turen varer, og optager dermed 

ikke plads på den egentlige parkerings

plads så længe. 

Også båkerne med indsejlingslysene 

må der laves om på, da den bageste båke 

er meget vanskelig at få øje på, den bli

ver skjult af masteskoven ved midter

broen. 

Jollerepræsentanten efterlyste motcrspil 

ved jollepladsen og grus til at planere 

med. Vagn P. tilbød at transportere gru

set, hvis det kan afhentes om lørdagen. 

3. Klubhus- og festudvalget forelagde 

vinterens program. Vagn Preisler udtalte, 

at medlemsbladet var kommet sent ud, 
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men håbede, at der alligevel ville komme 

mennesker til det tilstundende andespil 

og til søndagsmatinéen. Yderligere er der 

følgende program for vinteren: 

7/2 Motorbådsaften. 

14/2 Radioklubben har filmaften. 

21/2 Sejleraften. 

24/2 Fastelavnsfest for medlemmers 

børn. 

28/2 Jollefest. 

2/3 Karneval uden kostumetvang, men 

med præmier til de bedste maske

ringer. 

Klubhuset vil være lukket fra 7.-26. 

januar, begge dage incl. på grund af ren

gøring og istandsættelse. 

Endvidere meddeltes det, at der er ind

købt håndklædeautomater til dametoilet

terne. Om den foreslåede »ansigtsløft

ning« af Skipperstuen udtalte Vagn Preis

ler, at han endnu ikke havde fået noget 

overslag over, hvad det vil koste, men 

lovede at have det til næste bestyrelses

møde. 

Man havde fået pris på et nyt skab på 

kontoret, og dette fandtes at være anta

geligt. 

Om den tidligere foreslåede »bag

grundsmusik« i klubhuset udtalte Reinh. 

H. sig imod den pris som dette forment

lig ville komme til at koste (ca. 200 pr. 

md.). R.H. mente, at for et års leje, 

kunne man købe eget anlæg. Man enedes 

om at prøve anlægget en tid. 

John Simonsen ville have toilettet i 

mellemgangen lavet om til invalidetoilet, 

idet han henviste til de svagførefester, 

som foreningen afholder hvert år. R.H. 

mente, at man ikke uden videre kan lave 

dette toilet om, da der også skal være et 

toilet for personalet. Det undersøges in

den næste møde, om der kan laves om. 

4. Skolechefen havde ingen større øn

sker udover lidt tovværk og lidt maling, 

idet øvelsesbåden jo fik en gennemgri

bende omgang sidste vinter. Men måske 

skulle man snart tage under overvejelse at 

anskaffe et øvelsesfartøj mere, måske en 

motorsejler, som også kunne virke som 

dommerskib. 

5. Juniorlederen mødte frem med et 

budget på ca. 10.000 kroner. Juniorlede

ren havde også et udkast til et nyt junior

reglement, som han ønskede duplikeret. 

Dette måtte man imidlertid stille lidt i 

bero, da sekretæren gjorde opmærksom 

på, at et sådant reglement først skulle 

gennemdrøftes, og dernæst skal det kon

firmeres af generalforsamlingen. 

6. Kapsejladschefen oplyste, at der i 

1974 ville blive følgende arrangementer 

i S.S.F.: 

I juni måned åben navigationssejlads for 

motorbåde 

15.-21. juli, DM for Piratjoller. 

23. august, natsejlads for motorbåde. 

1. sept. luniorstævne for KDY 15 kvm. 

(bal i klubhus lørdag aften) 

14.-15. sept., Shipman-stævne (bal lør

dag aften). 

Kapsejladschefen mente, at hans bud

get på kr. 6.000,- for sæsonen skulle 

kunne holde. 

7. Angående medlemsbladet var der 

nogen diskussion om, hvorvidt bladet 

kunne udkomme i begyndelsen af hver 

måned, da annonceringen om forskellige 

arrangementer ofte var kommet for sent 

frem. 

Redaktøren udtalte, at der i den sidste 

tid havde været forskellige faktorer, som 

havde spillet ind, og som redaktøren ikke 

havde haft indflydelse på, såsom valg 

o.s.v., man kunne nok arbejde sig ind på 

at opnå tidlig udsendelse af bladet en 

måned, måske to, men der ville hurtigt 

opstå vanskeligheder, der vil umuliggøre 

at holde terminerne. Der ville være ting 

som indvarsling af generalforsamling, 

den ville straks bringe uorden i systemet 

igen, og denne kendsgerning måtte man 

give redaktøren medhold i. Redaktøren 

udtalte, at det ville hjælpe betydeligt, 

hvis de betræffende udvalg havde deres 

bladstof klart til den tidligere fastsatte 

dato, og at man averterede de forskellige 

arrangementer i måneden forud for den 

måned, i hvilken de skal finde sted. Det

te er taget til efterretning. 

8. Jollerepræsentanten ytrede ønske om 

at få jolleslæbestedet sat ordentlig i stand 

igen, der er for lidt vand ved anløbs

broen, efter at denne er blevet istandsat. 

Oplyste iøvrigt, at man er ved at ud

arbejde et jollereglement. 

Mødet slut kl. 23,00. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

wide fijMMC... 

v/ Kjeld 

Havnebillede ... 

Det var nede ved havnen, 

hvor skuderne lå og vugged' 

med lasten på toften. 

Da kom der en skude 

med nymalet skrog -

hun vugged' bare med hoften! 

* 
Hort i klubhuset: 

- Hvad er det, Kristine, jeg synes, du 

holder tommelfingeren på boffen?« 

- Ja, jeg vil ikke risikere at tabe den en 

gang til. 

- Skal vi nu ha' forloren hare igen? Er 

de da aldrig nogensinde fredet? 

- Hvordan fandt du boffen? 

- Tak, meget enkelt, jeg flyttede blot 

lidt på kartoflerne! 

- Og grapefrugten? 

- Tak, - lige i øjet! 

- Min kone er en skude, men man kan 

ikke laste hende ... 

Hort hos skibslægen: 

- »Ikke for at gore Dem nervøs, hr. Han

sen, men er De ked af at betale Deres reg

ning forud?« 

- Hr. doktor. Kan De give mig et middel 

mod at gå i sovne i kahytten?« 

- Ja: en æske tegnestifter stroes rundt 

i kahytten lige for sengetid! 

* 
Fra sundturen: 

- »I dette vejr kommer alt det gode op 

i En!« 

Tjeneren: Skal jeg servere maden her, 

eller skal jeg kaste den over bord med det 

samme? 

yk 

Nu længes dagene, og drengene begyn

der så småt at tænke på det, som pigerne 

har tænkt på hele tiden. 
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Torsdag den 7. Februar kl. 19,30 

Her kan Du få klar besked om hvad det vil sige at sejle naviga

tion og natkapsejlads med motorbåd. Foredrag af Knud Petersen, >Frem<. 

* 

>Har vi forstået vore båd-forsikringer rigtigt<? Aktuelt i øjeblikket. 

Foredrag af Ficher Jacobsen, Absalon-Skandinavia. 

Selvfølgel ig  møder  al le  motorbådsejere  op,  — men al le  andre interesserede er  

oeså velkomne.  

TORSDAG D. 28. 2. 1974 KL. 19,15 FRI ENTRE 

Filmaften for Sejlere 
»EIGHTEEN FOOTERS« 

Filmen handler om den i Australien teg

nede, 18 fod lange båd, som er en af de 

hurtigste af sin slags i verden. 

»SIDNEY-HOBART YACHT RACE« 

Filmen handler om Hobart Yacht Race 

1967, en årligt tilbagevendende sejlads. 

»OK-JOLLE« 

Den svenske marines instruktionsfilm i 

sejlads med OK-jolle. Filmen forklarer 

også kapsejladsreglerne og fortæller om 

kapsejladstaktik. 

»SAlL TO WIN« 

En smuk og spændende film om en ar

rangeret kapsejlads mellem fire Flying 

Dutchman. 

»SEJLADS« 

Film om Paul Elvstrom under sejlads i ire 

forskellige bådtyper, Finn- og Trapez-

jolle samt Soling. 

DM. 73 PIRAT 

En film om de helt utrolige forhold Pirat

jollen kan klare sig under. Optaget under 

det stormende DM. 73. En film med stor 

aktualitet. 

Festudvalget. 
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FRA SEJLERDAGEN 1973 

Atter i år fik Sejlerdagen et roligt og 

værdigt forløb. Det største chok var vel 

dette, at Svendborgs Fritz Bo Jørgensen, 

stik imod al forventning, udtalte sin ufor

beholdne ros om Sejlerdagens vellykkede 

afvikling. I hvert fald mente dirigenten, 

Erik Laursen fra Horsens, at der måtte 

være noget galt. 

Af D S's årsberetning er der grund 

til at fremhæve følgende: 

Næppe nogen sinde tidligere har dansk 

sejlsport gjort sig så stærkt gældende på 

de internationale kapsejladsbaner som i 

sæsonen 1973, hvor Dansk Sejlunion i 

stilhed passerede 60-mile grænsen (stiftet 

1913 under navnet Dansk Sej lerdag). 

Der i den forbindelse grund til at 

nævne: 

VM for Soling: 

Nr. 1 Ib Ussing Andersen/Jørgen Lind

hardtsen/ Hans Winther. 

Nr. 2 Poul Richard Høj Jensen/Frank 

Høj Jensen/Claus Biilow. 

V Al for Fly in g Dutchman: 

Nr. 1 Hans Fogh m. canadisk gast. 

KAI for 470: 

Nr. 1 Henrik Søderlund/Anders Børre

sen. 

VM for Snipe: 

Nr. 2 Brdr. Brødsted. 

VM for Drager: 

Nr. 3 Børge Børresen/Ole Børresen/ 

Vagn Hesthaven. 

EM for Drager: 

Nr. 1 Børge Børresen/Ole Børresen/ 

Vagn Hesthaven. 

EM for 470: 

Nr. 1 Henrik Søderlund/Anders Børre

sen. 

NM for 5-0-5: 

Nr. 1 Jens Christensen/Jes Thomsen. 

NM for Snipe: 

Nr. 1 Jan Persson/Harald Holstein. 

NM for H-både: 

Nr. 1 Lars Bo Ive/Jens Bo Ive/Jens 

Christensen/Jens Faber. 

N/M for Trapez: 

Nr. 1 Thomas Brøker/Poul Brøker. 

3 VM'er, 2 EM'er og 4 NM'er samt 

yderligere en 2. plads i VM for Soling, 

en 2. plads ved VM for Snipe og en 3. 

plads i VM for Drager må være resulta

ter, der såvel nationalt som på interna

tionalt plan uvægerligt må afføde respekt 

for dansk sejlsport. 

Også på de hjemlige kapsejladsbaner 

har der været stor aktivitet, hvilket kap

sejladskalenderen er et tydeligt bevis for. 

Der er imidlertid tegn på, at den almin

delige interesse for så vidt angår køl

bådene mere og mere samler sig om di

stancekapsejladserne på bekostning af 

deltagelsen i banekapsejladser. 

I forbindelse hermed kan der være 

grund til dels at henlede opmærksomhe

den på, at det nye handicapsystem »Scan-

dicap 73« nu er endelig vedtaget på skan

dinavisk plan, og dels at opfordre til be

nyttelse af »Scandicap 73« i videst mulig 

omfang, og man vil indenfor Dansk Sejl

union være interesseret i at høre om de 

erfaringer, såvel positive som negative, 

der indhøstes. 

Der har været afholdt de sædvanlige 

DM er bortset fra Finnjollerne, som des

værre ikke kunne stille med det krævede 

antal deltagere på 12 både. 

Af store internationale arrangementer 

i danske farvande skal også nævnes de 

af KDY vel tilrettelagte og gennemførte 

sejladser om Half Ton Cup. 

• 

I årets løb er følgende nye klubber op

taget i DS: 

Juelsminde Sejlsportsforening 

Marbæk Sejl- og Motorbådsklub 

Mariager Sejlklub 

Sejlklubben Nautilus, Hvalpsund 

Sejlklubben Nord, Jyllinge 

Sejlklubben Rødvig-Stevns 

Bådelauget Søhesten, København 

Vedbæk Yacht Club 

og Dansk Sejlunion omfatter herefter ialt 

139 klubber 

med tilsammen 32.368 medlemmer, hvil

ket påny er en tilvækst på ca. 10 % i 

forhold til sidste år. 

De senere års udvikling indenfor 

Dansk Sejlunion kan måske belyses bedre 

ved at kaste blikket blot 10 år tilbage, 

hvor 91 klubber med tilsammen 17.051 

medlemmer var tilsluttet unionen. 

At udviklingen må forventes at fort

sætte kan udledes af, at der i øjeblikket 

foreligger ansøgninger om optagelse i 

DS af yderligere 6 nye klubber, men hvor 

formalia dog endnu ikke er bragt i orden. 

• 

Omkring 1. april d.å. modtog DS med

delelse om, at 14 jollespecialklubber re

præsenterende ca. 1.100 jollesejlere havde 

dannet »Dansk Jolleforbund«, og at jolle

forbundet gerne ønskede et nærmere sam

arbejde med DS, samt principielt var in

teresseret i at blive repræsenteret i for

skellige udvalg indenfor DS. Indenfor 

DS har man set med velvilje på et sådant 

samarbejde, selv om man ikke mente uden 

videre at kunne imødekomme alle de af 

Jolleforbundet fremførte ønsker. Der har 

i den anledning siden foråret været ført 

forskellige forhandlinger med repræsen

tanter for Jolleforbundet, uden at disse 

forhandlinger dog endnu er afsluttet. 

• 
Fra IYRU er der meddelt licens til byg

ning af International 470 til 

Flipper Scow A/S og 

A/S Henriksens Jolleværft 

og det kan kun håbes, at dette vil med

føre en øget interesse for denne nye in

ternationale og olympiske klasse, hvor 

unge danske sejlere allerede i år har op

nået så strålende resultater. 

• 
På foranledning af Skånes Seglarfor-

bund, som bl.a. gerne ønskede at disku

tere mulighederne for en genoplivelse af 

den tidligere Øresundruge på basis af et 

dansk-svensk samarbejde, arrangerede DS 

i cktober d.å. et møde mellem repræsen

tanter for Skånes Seglarforbund og kreds

bestyrelserne for Sundkredsen, Svanemøl

lekredsen, KDY, Amagerkredsen og Kø

ge Bugt Kredsen. Noget helt konkret 

kom der ikke ud af nævnte møde, men 

man nedsatte et arbejdsudvalg bestående 

af to personer fra hver side af sundet, 

som skal se nærmere på de svenske ideer. 

Fra udvalgene: 
Instruktionsudvalgets arbejdsgruppe vedr. 

Jolletræningslejren har planlagt fremti

digt at ændre organisationsformen, så



ledes at der bliver øget mulighed for at 

koordinere et effektivt træningsarbejde, 

også for så stort et antal deltagere. 

Vedr. indeværende periodes kursusvirk

somhed kan nævnes, at der lørdag den 

10. november 1973 har været afholdt 

kursusmøde for optimistjollemålere på 

Hotel Nyborg Strand. 

Yderligere er planlagt følgende: 

19-20/1, 26-27/1 og 16-17/2 1974: 

Instruktør I kursus. DIF's kursuscenter 

på Idrætsskolen i Vejle. 

12-13/1 og 26-27/1 1974: 

Dommer I kursus. Hotel Nyborg 

Strand. 

26/1 1974: 

Kursusmøde vedr. Scandicapmåling. 

Hotel Nyborg Strand. 

Derudover er det tanken som sædvan

ligt at arrangere Jolletræningslejr i St. Be-

dedagsferien. 

Yderligere modtog instruktionsudval-

get i efteråret tilbud om plads til en In

formationsstand for DS i Forum ved Co

penhagen Boat Show, og her vil med

lemmer fra instruktionsudvalget eller 

DS's konsulent være til stede og kunne 

orientere om Dansk Sejlunions funktion 

og virksomhed, samt naturligvis om de 

førnævnte kurser og det planlagte uddan

nelsesprogram. 

Lang-tursudvalget. 
Det ofte fremsatte ønske om, at DS 

skulle fremstille et P-skilt til anbringelse 

på liggepladser i havnene blev opfyldt i år. 

Der er solgt i alt ca. 3000 skilte til 

30 klubber rundt i landet. Tidspunktet 

for udsendelsen var ikke godt - primo 

juli, men skyldtes forsinkelser p.gr.a. 

forårets strejkesituation, og at vi til det 

sidste forsøgte at skaffe reklamesponsorer 

til betaling af omkostningerne, hvilket 

mislykkedes. Før sæsonens start næste 

år vil der blive gjort en indsats for at få 

flere klubber med. 

Sidste år blev radiokommunikation lagt 

ind under udvalget. Da det er praktisk på 

dette område at arbejde nært sammen 

med motorbådsunionen, blev der nedsat 

et samarbejdsudvalg bestående af 2 DS-

medlemmer og 1 DMU-medlem. Der har 

været afholdt nogle møder, hvor de 

grundlæggende principper blev fastlagt. 

Samarbejdet er gået meget trægt, og det 

er nu besluttet at arbejde videre på egen 

hånd, idet vi dog stadig vil holde døren 

til DMU åben. 

For at få et overblik over radiomateriel 

har der været udsendt et spørgeskema til 

klubberne. 

Vi må desværre konstatere, at klubber

ne endnu ikke har mærket meget til vor 

aktivitet, idet arbejdet har været koncen

treret om de grundlæggende principper, 

men der skulle nu være basis for mere 

aktiv indsats. 

Sidste år redegjorde udvalget for pro

blemerne i forbindelse med Farøbroerne. 

Der har været holdt møder med det pro

jekterende ingeniørfirma, fredningsmyn

dighederne, en folketingsmand fra folke

tingets trafikudvalg, samt besigtigelse af 

de lokale forhold med div. stats- og lo

kale myndigheder. Sagen er stadig uaf

klaret, men følges nøje. Vor indstilling 

er stadig den samme, at broerne må byg

ges som højbroer. 

Der har vist sig en lille mulighed for 

at få Flakfortet åbnet for sejlsporten. For

tet har været besigtiget sammen med en 

repræsentant for forsvarsministeriet. Sa

gen ligger i øjeblikket i forsvarsministe

riet. 

• 

Hovedbestyrelsens forslag om at flytte 

Sej lerdagen til første uge i februar ved

toges efter en kort debat, under hvilken 

bl.a. S.S.F.'s formand, Hans Guldager, 

pegede på f.eks. kapsejladskalenderens 

senere udfærdigelse, hvilket ville kunne 

virke hemmende på klubbernes fastlæg

gelse af sommerens program. Endvidere 

pegede Guldager på det uheldige i, at et 

budgetforslag først blev behandlet mere 

end en måned efter det nye regnskabsårs 

begyndelse. Til det sidste svarede John 

Hagemann, at dette var uden praktisk be

tydning, da der alligevel ikke blev givet 

bevillinger af nogen art, og ej heller 

fandt større økonomiske bevægelser sted 

i dette tidsrum. Forslaget blev herefter 

vedtaget, og næste Sej lerdag finder sted 

i februar 1975. 

Hovedbestyrelsens forslag om at ind

skrænke deltagerantallet til en delegeret 

fra hver klub blev trukket tilbage, da der 

var bred enighed i forsamlingen om, at 

netop Sej lerdagen var det rette forum for 

at skabe kontakt, klubberne imellem, og 

til at høste erfaringer. 

Derimod blev der åbnet mulighed for 

evt. at strække Sej lerdagen over to dage, 

hvoraf den ene dag kan bruges til gruppe

møder, hvor interesserede klubber kan få 

lejlighed til at få evt. problemer behand

let eller belyst i de betræffende udvalg. 

Dette må siges at være en interessant ny

skabelse. 

Endelig blev det, på sidste års Sej lerdag, 

nedlagte kapsejladsudvalg genoprettet. 

Tidens aktuelle problem, »Oliekrisen«, 

blev også berørt. Der blev rettet opfor

dringer til unionen om at tage skridt til, 

at sejlsporten ikke bliver glemt, når de 

dyre dråber skal fordeles. 

John Hagemann oplyste, at man straks 

vil søge kontakt med handelsministeriet 

om sagen. Hagemann tilføjede, at man 

jo har organisationsapparatet intakt fra 

benzinrefusionsordningens tid. 

Til slut vil vi alle kippe med flaget 

for den nu 79 årige Olaf Rask Olsen, 

som af formanden Maagens Maag fik 

overrakt Dansk Sejlunions hæderstegn. 

Rask Olsen har i mange år været en 

livlig og alsidig skribent i Sejl og Motor. 

Desuden har Rask Olsen været en skattet 

dommer på utallige kapsejladsbaner. 

Lykke til, Rask! Reinh. H. 

• 

Årsberetningerne fra specialklubberne 

vil være fremlagt i en mappe i klubhuset. 

P.S. En oplysning, som jeg fik på Sejler-

dagen, vil jeg lige lade gå videre, hvis 

det skulle interessere nogen: 

Da jeg, ankommet til sejlerdagsmødet, 

hilste på D S-formanden Maagens Maag, 

fortalte han mig, at jeg, der har sæde i 

langtursudvalget, med radiokommunika

tion som portefølje, også var blevet place

ret i motorbådsudvalget. . . Hva' ba' 

spurgte om jeg. . . Ork nej, men jeg sy

nes da, at det var pænt af manden, at 

han fortalte mig det. 

Nå, det er vist meningen, at de to ud

valg skal arbejde snævert sammen, så det 

går vel. R• H. 
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V I  F O R T S Æ T T E R  S U C C E S ' E N  

TALENT 
FORUM! 

Søndag den 10. Februar kl. 14,oo 

ALLE uanset køn, alder, højde, vægt og 

personnummee, kan deltage. Der bliver flotte 

præmier — og vort husorkester spiller 

op til dansen ! 

Store overraskelser — evt. modeopvisning!! 

Lad vær' at halvfryse derhjemme — vi serverer 

et dejlig stort glas gløgg til alle 

med blå næser ! 

Til dem der ikke var med sidst: Kom bare — 

DET ER ALLE TIDERS!!! 

Reserver plads hos Kristine. Vi ordner bordbestillingen, entre kr. 10,oo 

Festudvalget. 



Vi ses til 

TALENTFORUM 
den 10. Februar kl.  14 

HUSK at tage sangstemmen, fiolen, 

mundharpen, klaveret eller redekammen 

med, der bliver fine præmier at hente. 

Vi afholdt jo også det årlige juletræ 

hernede den 16. december, og det blev 

som sædvanligt den store succes, grundet 

al den velvillighed og hjælp vi altid mod

tager fra medlemmer og leverandører. 

Det er altid en glæde at se børnene til 

sådanne lejligheder, og man oplever også 

muntre indslag, som f.eks. da Holger og 

jeg stod og uddelte de store og flotte 

godteposer, som vi havde brugt timer på 

at pakke, da var der to små drenge på 

ca. 6 år, som uheldigvis havde fået et 

æble lagt oven i den bugnende godtepose. 

Da de kikkede ned i den, udbrød den 

ene: VA FA'EN!! DET ER JO IKKE 

ANDET END ÆVLER!! VA' SKA' 

VI MED SÅDAN NOGET LORT!!!! 

Det tog os næsten en halv time, før vi 

kom til os selv igen for grin, det er en 

af den slags oplevelser, man nødigt und

værer, men som sagt, tak for julebollerne 

og alt det andet Poul Bager! - Tak for 

hjælpen Holger! du ved, hvordan tingene 

skal gøres. Tak for hjælpen til alle de 

flinke piger som gav en hånd med, og 

tak til alle der har hjulpet os i det gamle 

år!!! Vagn. 

1 STK. DYKKERUR 

er fundet på pladsen af medlem nr. 993 

Åge Hansen, Farsøvej 20, tlf. 51 81 08. 

Dette kan afhentes på kontoret i kon

tortiden. 

Ved du, hvorfor kaffen altid er så go' 

ovre ved vestkysten? 
_ ? 

— Det ligger i brændingen ! 

For juniorafdelingen har 1973 alt i alt 

været et godt år. 

Takket være nogle energiske og flittige 

førere var bådene klargjorte og i vandet 

allerede i midten af april, således at de 

kunne deltage i en påskekapsejlads i 

Hellerup. Straks efter standerhejsningen 

var øvelsessejladserne lagt i faste rammer, 

og deltagelsen har sæsonen i gennem væ

ret stor, den største i mange år. 

Ved sæsonens slutning kunne 6 junio

rer gå op til og bestå førerprøven i 

praktisk sejlads og yderliger 2 havde be

stået prøven i løbet af sæsonen. Også i 

vinterens kurser er der stor deltagelse af 

juniorafdelingens medlemmer. 

Der var været afholdt såvel pinsetur 

som sommerferietur, og begge må beteg

nes som vellykkede på trods af ikke alt 

for stor velvilje fra vejrgudernes side. 

Også på kapsejladsbanerne har junio

rerne vist SSF's stander omend med 

vekslende held, men et par placeringer 

har man dog kunnet notere. 

Brugen af optimistjollerne har været 

mere tilfældigt præget, end tilfældet har 

været for de egentlige juniorbåde. Opti

mistjollerne benyttes hovedsageligt af de 

yngste medlemmer, og det er da også 

juniorudvalgets ønske at få bedre hold 

pa denne aktivitet, og vi håber at have 

fundet en løsning på problemet. 

Her ved årsskiftet vil juniorudvalget 

gerne takke juniorerne for året, der er 

f rået c[\ onsker dem cåvel som alle klub

bens medlemmer et godt nytår 1974 med 

håb cm fortsat fremgang for juniorarbej-

det i SSF. 

Med sejlerhilsen 

Juniorudvalget. 

Klargøring af 
JUNIORBÅDENE 

Inden der for alvor tages fat på klar

gøring af juniorbådene, vil der blive ind

kaldt til møde, hvor besætningerne til de 

enkelte både vil blive udtaget, således at 

man kommer til at være med til at gøre 

sin »egen« båd i stand. 

Husk: Juniorbal fredag den 1. marts 

1974. Reserver aftenen. 

Junior udvalget. 

KLUBHUS -4 FESTER 

Februar. 

Torsdag d. 7. Motorbådsaften. 

Søndag d. 10. Matine-Talentforum. 

Torsdag d. 14. Radioklubaften. 

Fredag d. 15. SIMONS Jazz Fest-evening. 

Torsdag d. 21. Sejleraften - film 

Søndag d. 24. Fastelavnsfest. 

Torsdag d. 28. Filmaften f. sejlere. 

Marts 

Lørdag d. 2. Karneval 

Søndag d. 17. Matine-Talentforum. 

Tirsdag d. 26. Generalforsamling. 

Notér dato og tidspunkt! 
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BÆREBOLGEN 
Torsdag d. 13. december havde radio

klubben arrangeret klubaften. Det var 

meningen, at der skulle have været vist 

film, men desværre kunne vi ikke på 

denne dag få det, vi var ude efter. 

Men de, der mødte frem, blev alligevel 

ikke snydt for en interessant aften, idet 

en henvendelse til BN elektronik gav til 

resultat, at firmaet beredvilligt sendte 2 

friske fyre, med en hel vognladning af 

det sidste nye radiogrej ud til os. 

Der var mange lækre sager, og der 

var alt indenfor faget, bærbare-, mobil-

og basestationer, der var antenner, måle

instrumenter, mikrofoner og højttalere, 

ja, der var alt det man kunne drømme 

om at eje. 

En basestation i en smuk naturtræskasse 

vakte særlig interesse, da den var udsty

ret med alle mulige »narrestreger«, og 

lækker var den, men det skal siges straks, 

at det var ikke lige sagen at sætte sådan 

en »spille« i båden. 

Derimod var der een, som jeg nok tror 

ville være værd at tage med i overvejel

sen, hvis man skal have sig en ny sta

tion. Der var automatisk pasning af en

hver kanal, man i forvejen havde stillet 

ind på, f.eks. nødkanalen. Man kunne 

helt uafhængig deraf lytte og sende som 

vanligt på de andre kanaler, og når der 

kom opkald på den kanal, som var ind

stillet på automatpasning, tændtes der en 

rød lampe. 

Det var virkelig grej, der kunne yde 

alt, hvad de farvestrålende brochurer lo

ver, og så var det altsammen godkendt 

af P. & T. 

Klubben var vært ved en kop kaffe i 

anledning af julen. 

• 

Torsdag d. 14. februar kl. 19,30 har 

vi igen klubaften, og da sker der noget 

meget interessant, da kommer der to 

mand fra 

»ESKADRILLE 722« 

I ved nok, den med redningshelikopterne. 

Der bliver vist film og fortalt om eska

drillens arbejde, og det bliver ikke kede

ligt at høre om disse friske gutters barske-

tilværelse. 

Den ene bliver en radiomand, så der 

kan måske komme noget interessant ud 

af dette møde. 

Mød op til denne aften og tag mor 

med. Alle interesserede i S.S.F. er vel

kommen. 

• 

Til slut et GODT NYTÅR til S.S.F.s 

og Sundby Maritime Privatradio-Klubs 

medlemmer! 

Klart slut fra Sundby sejl 630 

Re/nh. Hansen. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 
i S.S.F. 

A 187 Lennart F. Åkerlund, 

Tagensvej 97, N. 

A 194 Kaj B. Hansen, 

Tagensvej 67, N. 

A 212 Willy E. Egholm Sørensen, 

Lygtemagerstien 24, S. 

A 235 Kaj G. V. Sørensen, 

Ved Skansen 5, 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. 

Styrmanden til damen, der står og ofrer 

ud over rælingen: 

- Det er da grusomt, som søen viser tæn

der idag! 

— Ja, jeg ved det, — det er mine! 

(Ua, ... 

Sundby Maritime Privat-Radio Klub afholder torsdag den 14. februar kl. 19,30 

8 4 

hvortil alle interesserede er velkomne. Der bliver vist film 

og fortalt om >ESKADRILLE 722<'s arbejde. Mød op, og få en 

interessant aften ud af det, — og entréen er GRATIS ! 

Radioklubbens bestyrelse. 
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trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

TR' 

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 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v/ Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 

marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og oerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 

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. hålvar: 

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

Pladsleje pr. m2 kr. 16,00 + 3 kr. i moms pr. fartoj 

Kontoret åbner igen 31. 1. 74. 

Kasserersken. 

Træmand efterlyses! 
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«. 

Tak... 
Mine venner og kammerater bedes 

modtage mine hjerteligste tak for den 

opmærksomhed , de viste mig på min 65 

årige fødselsdag den 30. december 1973. 

Carl Nørgaard. 

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 .  21144 -  Malmo -  Tlf .  0094640-11 1464 

Privat i  Skanor: 009 46 40-47 26 80 
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Sej lerfest 

Jollefest 

Simons Fødselsdag 

Fredag den 15.februar 

fejrer vi på god gammel vis med en rigtig 

JAZZ-FEST 
Det er lykkedes os at få fat i det kendte orkester 

Qj/ 

* 

Da alle gode orkestre er dyre, må vi desværre kræve en mindre entre: 5 kr. 

Soldater i uniform og børn halv pris. 
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^fedefig ny får ønskes affe medfemmer 

og venner af åundby åej[forening, med 

tak for år ef der suandf. 

T^vrisfine £arsen 
^Reslaurafriee 

Klubhusudvalget og 
festudvalget 
(det er osse os) 

ønsker alle vore medlemmer et godt nytår. 

Vi har i efteråret haft en række arran

gementer, hvoraf [UBILÆUMS-arrange-

menterne tidligere har været omtalt i dis

se spalter. Vi har også afholdt andespil 

den 7. december, efter adskillige opfor

dringer. Desværre skete der det beklage

lige, at vor tidligere regering pludselig 

fandt på at afholde valg, fuldstændig 

uden at spørge hverken SIMON eller 

mig, på et tidspunkt, hvor vi allerede hav

de »lagt« et andespil. Det skal her i pa-

rantes nævnes, at Hartling vil få tilsendt 

en plan over klubhus og fester i foråret. 

Dette valg bevirkede, at vort medlems

blad, grundet disse forhold i postvæse

net, blev alvorligt forsinket, og endog hos 

nogle medlemmer så meget, at de først 

modtog det samme dag, som andespillet 

blev afholdt. Derfor blev tilslutningen så 

ringe, som tilfældet var, men til gengæld 

fik de deltagende en yderst fornøjelig 

og præmiemæssigt strålende aften ud af 

det. Det er vor agt (hvis vi har magt) i 

efteråret at afholde lignende andespil, 

hvor vi forventer en ganske anden tilslut

ning fra medlemmerne. 

SØNDAGEFTERMIDDAGSMATINE 

blev for første gang afholdt den 9. de

cember kl. 14,00. 

Det kan her fastslås, at det blev alle 

tiders DUNDRENDE SNCCES, som vi 

mod afslutningen af matineen måtte love 

at fortsætte med. Vi havde henvendt os 

til adskillige modehuse for at få en op

visning ind imellem dansen, og fik ad

skillige positive svar, men grundet den 

sene dato kunne det desværre ikke lade 

sg gøre. Så fik vi vor gode annoncør 

BACHER i Torvegade til at låne os et 

udvalg af sportstøj og redningsveste, og 

dette fik vi så nogle af vore medlemmer 

til at gå mannequin med, til stormende 

jubel hos gæsterne. Selv vort BRAND

GODE og underholdende orkester, hav

de iført sig redningsveste og sad og sved

te i dem, mens de spillede. Jo, det var 

en virkelig god idé, som vi (naturligvis 

i al beskedenhed), havde fostret. Som lo

vet afholder vi derfor foreløbig 2 søn-

dagsmatineer med talentforum, den før

ste allerede søndag den 10. februar kl. 

14,00, man kan henvende sig hos KRI

STINE og meddele, hvor mange pladser 

man ønsker, så ordner vi selv bordbestil

lingen, og dermed sikrer man sig en 

plads på forhånd, så man ikke behøver 

at sluge søndagsmaden for at få plads. 

Vi håber naturligvis på en så bred til

slutning som muligt fra medlemmerne, 

med pårørende, idet det for det første jo 

gerne skal kunne løbe rundt rent økono

misk, og for det andet skal det da her 

siges, at man ikke kan forvente et initia

tivrigt festudvalg!!! der var den igen 

(I AL BESKEDENHED), hvis man ikke 

følger de forskellige arrangementer op 

med personlig deltagelse, og dermed gi

ver os det spark bagi, der skal til, for at 

få os til at anstrenge os yderligere. 

Tillykke med de 60 

Dansk Sejlunions formand Maagens 

Maag fyldte den 20. december 60 år. 

Maagens Maag er en af de gamle kæm

per i dansk sejlsport, alene i Hellerup 

Sejlklubs bestyrelse har han siddet i 25 

år og har været med til at præge denne 

sejlklub til det, den er i dag. 

I de senere år har Maagens Maag kæm

pet for bedre havneforhold overalt i lan

det, og den efterhånden langsomt op-

vågnende forståelse hos myndighederne 

skyldes for en stor del det arbejde, Maag 

har gjort i Dansk Sejlunions havneud

valg, så det var ganske naturligt efter 

Laurits Andersens død, at han blev sejl

unionens nye formand. 

Sundby Sejlforening ønsker dig hjer

telig til lykke og håber, du endnu i lang 

tid har kræfter til det arbejde, du ud

fører for søsporten. 

Hans Guldager. 

Bestyrelsen opfordrer alle 
til at have Deres ansvarsforsikring pa skibet i orden. 

Havneudvalget kan kræve kvittering forevist. Har Du ingen 
forsikring, kan Du igennem kontoret få bragt dette i orden. 
Henvend dig til formanden torsdag aften i kontortiden. 

HANS GULDAGER 
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S.S.F. inviterer Amagerkredsen 

Torsdag den 21. Februar kl. 19,30 

å P 

Her kan Du høre om NL-reglens afløser. 

Foredrag og diskussion. 

Dragør Sejlklub fortæller om Deres Handicap-aften sejladser. 

John Hageman, formand for Amagerkredsen: 

Kommer Dansk Sejl Union os ved? 

Alle medlemmer af Amagerkredsens sejlklubber 

er velkomne ! 
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Sejlsportsfolk |p| 

KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING MÆ^ 
fordelagtigst ^ 

hos B AC HER .jj.I 

GULE JAKKER M. .JL ^ J 

do. BENKLÆDER • I 1| u 

JOLLEBENKLÆDER | 

Elvstrøms Flydeveste P 
0 til voksne og børn! 

OR1G. ENGELSKE 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  y ^ A  

DUNLOP SEJLERSKO # 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
FILIAL (iRØNTTORVET 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 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 

Banken 
der dækker 
hele Amager 

^ Amagerbanken 
- den er nærliggende. 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
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 15 13 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

John H. Simonsen, Bygrænsen 54, 2770 Kastrup 51 20 92 

Kapsejladschef: Robert Frederiksen, Snorresgade 2 AM 25 97 

Skolechef: Ivan Frich, Moselgade 16 

Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup ÆG 83 33 

Jollerepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K 11 12 93 

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

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

Kasserer 

formanden og 

lia vneml valget 

t ræf les 

liver t4»r*«lag 

kl. 1»—20,30 

i klubhuset 

tlf. 59 35 80 

Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

SHOPPEN ÅBNER DEN 1. MARTS KL. 9,00 

Søndag den 24. februar kl. 12 pr. 

FASTELAVNSFEST 

M l 

fo r  børn, damer og herrer af begge køn! 

Chokolade, boller og frugt til børnene. 

Fine gaver til alle kattekonger og -dronninger! 

Mød op i god tid, da vi begynder præcis kl. 12 
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Som tidligere omtalt her i bladet har 

Sundby Sejl-Forening af Leif Olsen (med 

spidsgatteren »Vivi«) fået overdraget en 

meget smuk skibsmodel af en russisk 

lystskonnert fra omkring århundredskif

tet. Modellen er smukt udført af Leif Ol

sens far, der har flere modeller udstillet 

på Søfartsmuseet i Helsingør. 

Historien bag skibet skal - efter hvad 

der fortælles — være, at hun har tilhørt en 

russisk fyrstinde, der har brugt den til ren 

lystsejlads. Den skal flere gange have 

anløbet København undervejs fra Lenin

grad til London og Middelhavet, dens 

videre skæbne taber sig i det uvisse. Fo

reløbig har Leif Olsen, igennem den rus

siske ambassade, sat sig i forbindelse med 

marinemuseet i Leningrad for om muligt 

af få dens historie belyst fra autentisk 

side. 

Til Leif Olsen og frue siger Sundby 

Sejl-Forening rigtig hjertelig tak for den 

smukke gave, der til alle tider vil minde 

foreningens medlemmer om en sejlers (og 

sejlerkones) varme og gode forhold igen

nem mange år til deres klub. 

Hans Guldager. 

HOLD ØJE... 

Der har ved bådene og på pladsen ikke 

været særlig mange tyverier i efterårets 

og vinterens løb, måske fordi mange af 

vore medlemmer, når lejlighed byder sig, 

aflægger havnen og vort område besøg på 

tidspunkter, hvor almindelige borgere lig

ger under dynerne. 

Dette kan man desværre ikke sige om 

vor garderobe i klubhuset. Her har der i 

den sidste tid fundet tyverier sted af pels

frakker og overtøj midt på dagen, også 

selv om der er medlemmer i klubhuset. 

Bestyrelsen nægter at tro, at det kan være 

medlemmer af foreningen, der gør den 

slags ting! men er der alligevel en lang

fingret sjæl, der læser disse linjer, kan vi 

fortælle dig, at bestyrelsen har truffet 

særlige dispositioner for at komme dette 

til livs, og pågribes nogen, vil vi ikke 

tøve med at foretage politianmeldelse. 

Vi beder desuden samtlige medlemmer 

holde øje med garderobe og klubhuset. 

Hans Guldager. 
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Tto. 

Bestyrelsesmodet den 

2. januar 1974 

Jollerepræsentanten og motorbådsre-

præsentanten 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 ønskede bestyrelsen godt 

nytår og velkommen til det første møde 

i 1974. 

Der oplæstes div. skrivelser og et par 

takkeskrivelser, som toges til efterretning. 

Formanden omtalte vor deltagelse i 

Sej lerdagen og oplyste, at Sej lerdagen 

fremtidig vil blive afholdt i februar 

måned i stedet for, som hidtil, i novem

ber/december. Næste Sej lerdag bliver så

ledes i februar 1975. 

Endvidere omtaltes de nye Scandikap-

regler, som ville blive lidt nyt og lidt 

gammelt. 

Om medlemmet, som havde udtalt sig 

højst provokerende overfor formanden, 

udtalte Hans, at sagen var afsluttet, da 

medlemmet overfor bestyrelsen, skriftligt, 

havde erkendt sine udtalelser for ube

føjede. 

Om udvalgenes budgetforslag udtalte 

formanden, at han, efter at have gennem

gået forslagene samt konfereret med kas

serersken, nok mente, at de kunne op

fyldes hen ad vejen. Formanden havde 

udarbejdet en skematisk oversigt med an

givelse af terminer for de budgetterede 

projekter. 

2. Protokollen oplæstes. Der var ingen 

kommentarer. 

3. Havn og plads. Der var kommet 

meddelelse om, at den pris, man havde 

fået opgivet for el-arbejdet i forbindelse 

med den ny spilmotor til spillet på sdr. 

plads, ikke kunne holde; muligvis kunne 

S.S.F. få det lavet billigere ved selv at 

sørge for el-arbejdets udførelse. Bestyrel

sen var dog enige om, at firmaet, som in

stallerer motoren, også skal lave el-arbej-

det. 

Bolværket ved kanalen er ved at være 

færdigt, og en pæl ved det sydøstlige mo

lehoved, som var til gene for sejlerne, er 

blevet fjernet. 

Der nedsattes et »masteskursudvalg«, 

som skal arbejde videre med det ny maste

skur, som skal være færdigt, inden sej

ladssæsonen 1974 slutter. 

4. Vagn Preisler omtalte de nye skabe, 

der var sat op i kontoret. Det havde af

hjulpet mangelen på skabsplads. 

Gulvet i restauranten havde rejst sig 

flere steder. Det mentes, at der var trængt 

fugt ind under, da man støbte gulv i til

bygningen. Der må gøres noget alvorligt 

for at få gulvet på plads igen. 

Man har nu et stykke tid haft et bånd

spilleranlæg på prøve i restauranten. Vagn 

Preisler udtalte, at han havde talt med 

mange medlemmer om anlægget, og han 

havde kun hørt lovord om det. 

Der var dog stadigvæk tvivlere blandt 

bestyrelsens medlemmer, som ikke var 

stemt for at investere i musikanlæg, men 

en afstemning gav til resultat, at man 

skal køre videre med musikken, i hvert 

fald et års tid. 

Angående indretning af toilettet i mel

lemgangen til invalidetoilet havde John 

Simonsen forhørt sig hos myndighederne, 

og havde fået det svar, at man kunne godt 

indrette invalidetoilet, idet personalet 

kunne benytte de offentlige tilgængelige 

toiletter. Forslaget mødte dog stærk mod

vind. Der blev gjort gældende, at der nu 

havde været afholdt invalidefester i tyve 

år, og det var jo gået godt hver gang. Vå 

forespørgsel, om klubhusudvalget havde 

talt med restauratricen om sagen, var sva

ret benægtende. Det anbefaledes da at 

tale med hende om sagen, da det jo bl.a. 

også var hendes udslagsvask, som skulle 

rives ned og erstattes af en håndvask. 

Derimod fandt man det langt mere 

nødvendigt at interessere sig for en bedre 

ventilation af skipperstuen og kontoret. 

Jens Green forespurgte om, hvordan 

det var gået med søndags-matineen, som 

var blevet afholdt. V. P. svarede hertil, at 

der havde været en god stemning, men 

økonomisk havde det ikke været så godt, 

men det skyldtes formentlig, at medlems

bladet var kommet så sent ud, så der 

havde ikke rigtigt været nogen forreklame 

for arrangementet; dette måtte dog ind

rømmes. 

5. Skolechefen oplyste, at der var lavet 

nye bukke til øvelsesbåden. 

Ivan ville gerne afløses på posten som 

skolechef til marts, da han havde meget 

rejsearbejde, og derfor kniber det somme 

tider med tiden. 

6. Juniorlederen oplyste, at det for 

juniorafdelingen fremlagte budget var til 

dækning af fornyelser på og vedligehol

delse af bådene, ikke til dækning af ud

gifter ved kapsejladser. 

7. Kapsejladschefen oplyste, at han 

ville være bortrejst på ferie, når DM for 

piratjoller skulle afvikles. 

8. Eventuelt. Formanden udtalte, at be

styrelsens forslag om at begrænse med

lemstilgangen ved 1000 aktive var blevet 

stemt ned ved sidste generalforsamling. 

Men selv om man gør de optagelsessø-

gende opmærksom på, at der er 6-7 års 

ventetid på havneplads, så vokser med-

lemsantallet stadigt, hvad kan vi gøre? 

leg har set lidt på det tidligere udarbej

dede skitseforslag med stikbroer og pæle 

for at skaffe flere pladser i havnen. 

Der opstod nogen diskussion om pro

jektet. Ivan var principielt imod pæle og 

stikbroer i havnen, og hvis man forsøger 

at skaffe mere havneplads ved at udvide 

udad mod sundet, så ville de nye pladser 

blive meget dyre, og det vil betyde, at 

medlemmerne vil komme til at betale 

langt mere i havneleje, eller også skulle 

man have to takster. 
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Der kom forskellige meninger til ud

tryk, og man enedes om at konsultere DS's 

formand, Maagens Maag, som i mange 

år havde virket i DS's havneudvalg for at 

skaffe fritidshavne, og høre, om han 

skulle have et kolumbusæg i lommen. 

Foreningens to udmærkede revisorer 

havde udtalt sig om, at S.S.F. er ved at 

være et halvstort ismejeri at administrere, 

og bestyrelsen var enige med revisorerne i, 

at det må være rigtigst at arbejde hen 

imod at gå over til at benytte statsautori

serede revisorer i fremtiden. 

Vagn Preisler ville gerne fortsætte med 

at arrangere søndagsmatineer, idet han 

troede på, at ideen er god, og at det kan 

bære sig økonomisk, når der bare bliver 

agiteret for det i god tid. Hans Guldager 

støttede tanken, men mente nok, at det 

var for stort et orkester, man havde haft 

sidste gang. Man enedes om at forsøge 

endnu en gang. 

Endvidere enedes man om at sende de 

to målere til Nyborg Strand d. 26. januar 

til et kursusmode om de nye Skandikap-

måleregler. 

Generalforsamlingen blev fastsat til 

tirsdag d. 26. marts kl. 19.30. Forslag, 

der ønskes behandlet på generalforsamlin

gen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

tirsdag d. 5. marts kl. 19.30. 

Mødet slut kl. 22.50 

Sign. Heins Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Mil 

Pirat-DAl i SSF. deres sædvanlige velvilje overfor gæster-

Vi har fået danmarksmesterskabet i pi- ne. 

ratjolle for 1974. Sejladserne løber af Endvidere er otte jollesejlere gået i 

stabelen d. 15. juli og slutter d. 21. juli. gang med at bygge de første glasfiberpi-

Vi venter stor tilslutning, da piratjollen ratjoller i Danmark, som vi håber kan nå 

har 30 års jubilæum som klasse her i at blive færdige til sejladserne. 

Danmark, og håber at medlemmerne viser DM-udvalget. 

GENERALFORSAMLING 
Følgende er på valg: 

Dagsorden: Sekretæren, Reinhard Hansen 

Tirsdag den 
1. Valg af dirigent 

Skolechefen, Ivan Frisch Tirsdag den 
1. Valg af dirigent 2 repr., Jens Green Jensen, Vagn Preisler 

26. marts 
2. Protokol og beretning 

1 suppleant Lennart Larsen 26. marts 
2. Protokol og beretning Kasserer Erna Christensen 

kl. 19.30 
Kasserersuppleant Anni Lindqvist 

kl. 19.30 
3. Valg Revisor Vagn Holm Rasmussen 

Revisorsuppleant Erling Sørensen 

præcis 4. Lovændringsforslag Redaktøren, Martin Andreasen 

2 målere Klaus Akkermann og Thorup 

i  klubhuset 5. Andre forslag 2 juniorudvalgsmedlemmer Knud Jensen 

og Kaj Kurre 

6. Eventuelt 1 motorbådsrepræsentant Holger Nielsen 

1 jollerepræsentant Jørgen Bengtson 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 5. marts kl. 19,30. 
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6  U N D B Y  >SEJL-(/; O R E N I N G  REGNSKAB 1 1 t i l  31/12 1973 

IN D TÆ G T E R: 

Ydelser fra medlemmerne: 

Indskud 30.580,00 

Kontingenter: 

Aktive 129.835,48 

Aktive (bøder) 7.500,00 

Passive 5.647,00 

Junior 4.047,50 147.029,98 

Pladslejer: 

Aktive 95.105,25 

(ekstra kontingent) . 3.075,00 

Vinteroplæggere 26.582,25 124.762,50 

Afgift skabe 9-984,00 

Afgift haver 130,00 

Salg af: 

Emblemer 561,00 

Klubmærker 232,35 

Slips og kasketpuder 259,25 

Krus og nøgler 2.373,42 315.912,50 

Indvundne renter 26,90 

Kr 315.939,40 

U D G I F T E R :  

Havnen: 

Fornyelser og repr. 

af broer 

Materialer 

Møder 

43.652,42 

3.646,80 

45,15 

Pladsen: 

Lejeafgift til kommunen 

Elforbrug 

Løn til pladsmanden 

Grus og salt + kørsel 

Affaldsbøtter 

Repr. af vogn, spil og traktor 

Materialer 

Arbejde på pladsen 

Forsikringer 

Rotteudrydelse 

Flagmast 

Nye skabe 22.379,60 

solgte skabe -r 21.025,00 

Flytning af både .... 200,00 

Erstatning fra Norge . . 6.178,00 

47.344,37 

38.944,03 

6.675,47 

21.752,00 

12.232,55 

4.427,00 

5.247,75 

3.426,93 

8.793,97 

1.033,10 
207,00 

1.793,74 

1.354,60 

-=-6.378,00 99.510,14 

Klubhus: 

Renter af lån 

Forsikringer 

Repr. af køkken 

Repr. af toiletter 

Istandsættelse af lokaler 

Transport 

14.873,36 

338,00 

733,41 

698,65 

3.292,98 

19.936,40 146.854,51 

Transport 19.936,40 146.854,51 

Radiomodtager 800,00 

Skorstensfejer 75,18 

Nyt byggeri iflg. 

byggeregnskab 40.487,20 

Tilskud fra 

tipsmidlerne -=-20.000,00 

Tilskud fra Kbhn.s 

Idrætsfond 7.500,00 12.987,20 

Lejeafgift 52.964,00 

Overskud 19-165,22 

Bladet: 

Trykning 42.257,66 

Forsendelse 3.222,13 

Ekspedition 1.835,00 

Annonceindtægt ^ 7.279,75 40.035,04 

Fester: 

Juletræ 1.150,93 

Fastelavn 323,62 

Forårsfest 327,00 

Påskefest 442,75 

Standerhejsning 5.524,20 

Pinsefest 341,13 

Set. Hans 670,00 

Afriggergilde 3.457,94 

West-turen 601,00 

Matine 480,50 

Andespil 595,85 

Jubilæum 1.265,95 15.180,87 

Administration: 

Telefon 332,75 

Administration 6.000,00 

Frimærker og attester 3-591,30 

Gaver 2.074,85 

Kontingenter 9,657,90 

Kontorartikler 2.550,57 

Generalforsamling 1.088,00 

Krus, emblemer m. m 6.603,14 

Møder og rejsepenge 878,00 

Dagpengefond 62,48 

A.T.P 93,00 32.931,99 

Bestyrelsesmoder: 921,35 

Sejlerskole: 

Forsikringer 242,00 

Undervisning 96,80 

Repr. og materialer . . 9-546,45 

Tilskud + 4.400,00 5.146,45 5.485,25 

Juniorafdeling: 

Forsikringer 2.660,00 

Materialer 1.858,90 

Fornyelser og repr 3.807,36 

Startpenge 300,00 

Møder 175,45 8.801,71 

Transport 231.045,50 
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Transport 231.045,50 

Kapsejlads: 

Præmier 6.159,14 

Materialer 2.887,75 

Fortæring 3.119,45 

Startpenge 3-097,40 
Provision + gaver .. 7.124,72 -f-10.222,12 1.944,22 

Årets overskud 82.949,68 

315.939,40 

STATUS PR. U. DECEJIBER I«I7:* 

Aktiver: 

Kassebeholdning 589,15 

Girokonto 2.540,41 

Bankkonto 8.017,18 

Bankbog skolefond 98,59 

Bankbog støttefond 2.550,19 13.795,52 

Broer og indhegninger 1,00 

Vogne og skinner 1,00 

Øvelsesbåd 1,00 

Juniorbåde 1,00 

Optimistjoller 1,00 

Skure 1,00 

Spil 1,00 

Flagmast 1,00 

Klubhus 

saldo pr. 1.1.73 312.000,00 

+ tilgang iflg. byggeregnskab .... 163 000,00 475.000,00 

Depositum Kbhn.s kommune 3.000,00 

Depositum Kbhn.s belysningsvæsen 2.100,00 

493.903,52 

Passiver: 

Prioritetsgæld saldo pr. 1.1.73 117.656,56 

-j- afdrag 9-105,88 

Lån Kbhn.s kommune saldo pr. 1.1.73 600,00 

-f- afdrag 600,00 

Lån Kbhn.s kommune saldo pr. 1.1.73 38.000,00 

-f- afdrag 4.000,00 

Lån Amagerbanken 120.000,00 

afdrag 20.009,25 

Skolefond saldo pr. 1.1.73 

+ bidrag 

-f- tilskud til øvelsesbåd . . 

Støttefond saldo pr. 1.1.73 

+ bidrag 

Jubilæumsfond saldo pr. 1.1.73 

+ bidrag, salg af billetter m. m. 

-T- udgifter v. 

jubilæumsfest 66.119,23 

for meget afsat, overf. 

til kontingenter .... 4.028,98 

Skyldig moms 

Kapitalkonto saldo pr. 1.1.73 

+ årets overskud 

1.944,39 

54,20 

1.900,00 
2.442,98 

107,21 

25.903,39 

44.244,82 

70.148,21 

70.148,21 

165.366,16 

82.949,68 

108.550,68 

0,00 

34.000,00 

99-990,75 

98,59 

2.550,19 

0,00 
397,47 

248.315,84 

493.903,52 

ERNA CHRISTENSEN, kassererske 

Medlemstal: Aktive 988, passive 108, junior 56. 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med 

foreningens bøger og bilag. 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, februar 1974. 

GOSTA ØBERG VAGN HOLM-RASMUSSEN 

BYGGEREGNSKAB 

Murermester 

G. Vesth-Hansen & Co. A/S 75.325,00 

Tømrermester 

Dansk Arkitekt Inventar 67.487,75 

El-installatør 

R. Aarø Hansen 10.695,00 

V armeinstallation 

N. H. Petersen A/S 7.592,08 

Malerarbejder 

Holger H. Larsen 934,00 

Ingeniørhonorar 

P. Thrane-Møller 10.969,95 

Arkitekthonorar 

Otto Johan Skousen A/S 7.492,80 

Møbler, tæppefliser, gardiner etc 22.990,62 

I alt kr. 203.487,20 

der er jinancieret således: 

Optaget lån i Amagerbanken 120.000,00 

Tilskud fra Tipsmidlerne 20.000,00 

Tilskud fra Københavns Kommunes Idrætsfond 7.500,00 

Selvfinanciering 55.987,20 

I alt kr. 203^487^20 

Nybyggeriet er bogført således: 

Overført til klubhusets værdikonto 163.000,00 

Overført til klubhusets driftskonto 40.487,20 

I alt kr~ 203.487,20 
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SIKKERHED TIL SØS 

Efterhånden er det heldigvis gået op 

for de fleste, der færdes på eller ved 

havet, at en redningsvest er en nødven

dighed. Den propaganda, der har været 

ført af Søsportens Sikkerhedsråd og sø

sportens organisationer, har således båret 

frugt. Når statistikken alligevel stadigvæk 

kan fremvise store tal for personer, der er 

omkommet ved drukning, skyldes det ude

lukkende, at ingen af de omkomne bar 

redningsvest. 

Udvalget indenfor redningsveste er 

stort, og en moderne redningsvest er i 

stand til at vende en bevidstløs person 

om i vandet, således at ansigtet på den 

forulykkede holdes fri, en redningsvest 

er derfor en »billig livsforsikring«. 

Når så mange søsportsudøvere, trods 

den store sikkerhed en vest giver, alligevel 

ikke bærer den altid, nar de færdes på 

søen, skyldes det bl.a., at de fleste red

ningsveste har en udformning, der hæm

mer bevægelsesfriheden - det er ikke be

hageligt altid at have den på, og resulta

tet er derfor ofte, at vesten blot bliver 

liggende i en kistebænk om bord og der

for ikke er til nogen som helst nytte, den 

dag hvor uheldet er ude. 

Mange fabriker har eksperimenteret 

med veste, der skulle være mindre ubeha

gelige at bære, og det har bl.a. ført til 

fremkomsten af typer som f.eks. Super 

Soft, blot for at nævne et enkelt fabrikat. 

Selv denne vest vil dog i mange tilfælde 

fylde for meget til, at den kan bæres 

under en jakke eller sweater, derimod vil 

der som regel være plads nok under olie-

tøj, men den vil alligevel hæmme bære

rens bevægelsesfrihed noget. 

Anderledes stiller det sig med en vest 

af den oppustelige type, som intet fylder, 

når den ikke er i brug, og først i det øje

blik, da den er påkrævet, oppustes og da 

besidder en bærekraft, tilstrækkelig til at 

holde en person oppe i den rigtige stilling 

i vandet. 

Oppustelige veste har imidlertid på 

grund af deres ret høje pris ikke været 

særligt udbredt blandt søsportsfolk. Også 

den omstændighed, at den først skulle 

pustes op for at være virksom, har afholdt 

folk fra at anskaffe den - og en oppustet 

vest er ikke spor mere behagelig at bære 

end en redningsvest af den almindelige 

type — snarere tværtimod. 

De krav, man må stille til en oppuste

lig redningsvest, er derfor, at den auto

matisk »går i gang«, når det er påkrævet 

altså i det øjeblik, bæreren af den fal

der i vandet. Den automatik, der skal 

anvendes hertil, må selvfølgelig kun træde 

i funktion i dette ene tilfælde, således må 

f.eks. langvarig fugtighedspåvirkning, sø-

sprøjt, røgvand eller regn ikke bringe 

automatikken til udløsning. 

Alle disse krav er tilgodeset med red

ningsvesten SECUMAR BS 8 med SE-

CUMATIC. 1 sammenklappet tilstand 

fylder den så lidt, at den kan bæres under 

en jakke, idet vesten er forsynet med 

trykknapper, som holder den helt flad. 

Ikke engang nakkekraven fylder noget af 

betydning. Til oppustning af SECUMAR 

BS 8 anvendes en kulsyrepatron, hvor 

automatikken, kort fortalt, består af en 

slags tablet, som spærrer for kulsyren. 

Eørst når der trænger vand ind til tablet

ten, opløses den omgående og giver ad

gang for kulsyren, som i ét nu fylder 

vestens kamre. Trykknapperne går fra 

hinanden, og vesten har nu en bærekraft 

på ca. 7,5 kg (eller 9,5 kg for den store). 

Udløsning af patronen kan dog også fore

tages manuelt. 

Medens vesten i sammenfoldet tilstand 

kun er lidt synlig, da den er holdt i en 

lys beige farve, så er dens inderside stærkt 

lysende orange, i oppustet tilstand er den 

derfor let synlig i vandet. 

Når SECUMAR BS 8 har været i brug, 

kan den klargøres igen efter tørring, der 

skal blot skiftes 'tablet' og kulsyrepatron. 

SECUMAR BS 8 er fremstillet af syn

tetiske materialer og er helt upåvirkelig 

af bl.a. olie, benzin o. lign. De slid- og 

farveprøver, der blev udført på Statsprøve

anstalten, fik prædikatet »Særdeles god«. 

SECUMAR BS 8 er varedeklareret af 

Dansk Varedeklarationsnævn og fremstil

les i to størrelser med bæreevne 7,5 og 

9,5 kg. Den vil blive demonstreret på 

Copenhagen Boat Show i Eorum pa 

stand 142 hos Stengaard Meyer, der er 

agent i Danmark for SECUMAR red

ningsmateriel. 
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Måleskema til Scandicap 

DANSK SEJLUNION 

Skemnnr. 9 9 9 ? 

2-5 
Måleskema til Scandicap 

DANSK SEJLUNION Klub nr. L^, S", | Mili den !_?• ir nj Cis 
6-9 10-15 

Bidens navn 
10-33 smsamvb. , ,  

Sejl nr. c; j. . 
34-4,  |£>, ^ < 7, , , 

Båc'tpye/Klasse 
42-50 SP/ £> <4 7 . RIG [ B, E,R .M, U, D, A 
Bygcjested £0-7 7 tv y k / , , , Byggeår I 1 Q "? O 

78-79 |  1 |  a  i ° 
Materiale 
TO (æt kryds) 

Træ (1) I Stål (2) I Alu (3) Cem (<) I Glasl. (5) 

X 
KcnMiuktor 
C-30 
Ejer 
31-55 0,£ .M S, 
Gade 
55-SQ // Y i / tz , o i i <é, 3, i , , , , , , , , , i , , i t , 
Postnr./By 
6-30 </ x op l C ? x  ,>e, , 
Klub 
31-55 /f, O  S ,  / ,  & . C  ,  U J S ,  
Mftlt i 

eo /?, O, Å /< / , i. £> S S. ,7" /3 A £>/? //.* 1/,// , , , 

DBSrD: 

B: 

Stævn til pos. fer B.MAX 
6-9 

Storste brc-dde 
14-17 

BMAX ti! skrog SB 
22-25 

BMAX t i skro^ BB 
30-33 

Storste breche i vandlinie 
SS-41 

! ,O, L?> O 

I 

SG MAX: Stævn ti! pos. for G.VAX 
10-13 

GJ.1AX: Storste omfang 
16-21 

FROS: Fribord S9 
2C-? 9 

t/ 

HOV: 

FO: 

MåiepJr.r.c's hojde over va.iclinie 
46-49 

AO: 

L: 

Overhang for 
_ £4-57 

Overhang nnior 
_ £5 '01__ 

Længde 0,03 (3 - G) over vandlinie 
C2-C5 

_ 2?j 

i • 3 • ^ cT 

0.03; /c- + 3,A- ! 7<?./?! 

Fribord BB 
34-37 

Storste gird 

.IX. iP<*£ 
! . c, 6 '/ , */. 

\Q,9U' >* 

i^,-2 6 !  /• 

I ,9. 

AR: 1 

1 
1 °
l O

 Skrue-
Pf: faktor 

€D (sc?t f;r 

Ingen skrue 
(01 

Fri 'cldo 1 Fri vrid'o.";r 
(1) j(2) X 

Fri 2 blr.det 1 Fri 3--*. Cla<!et 
C> j(4) 

C.F. Spiler,,ktor 
1 66-07 o 

Skrue-
Pf: faktor 

€D (sc?t f;r rds) Elj fri foldo [ E:j fii viidear 
<*> |  (6) 

Ei *ri 2 bladet ' E| In 3-a : 
Ol 1(8) 

STORSEJL - SPILER30M 
p. f/.elien; :r.sr.<er mast 

•G-9 (> £r - fv'.ellem mærker bom 
10-13 , _j t3, l/z! 

F: Flynde. bredde 
14-16 o.zis?v-

Øvcrs'e sejlpind 
17-19 k, 6 JT j 

SP2; 2. sejlpind fra c ven 
20-22 o,(>xSP3: 3. sejlpind fra oven 

23-25 °, 
SP': 4. sejfpir.d fra oven 

20-23 OM: SpilerboT.'ær.gde 
29-31 '•£, ?s\ 

FORSrJL 
TVAX: Lænrifc ;"cr!o 

AZz&-
Kast t» !  

33-? 3 i o n.:  
^ i • y 

Forlig 1 r'-ricjl 
5S-42 

Skodberm t.! forlig | y^\ 
•t. Forlig i Ijisrjl 47ZO Skodt>orm til fcrliy 

51-f*. U-r—r 

SPILER 
SL: SiCv. I:cj p // sr Unde.'liy 1 ^ 

SCANDICAP 

Dansk Sejlunion var vært ved et møde 

om de nye SCANDICAP-REGLER på 

Hotel Nyborg strand d. 26. januar. S.S.F. 

var repræsenteret ved Carl Thorup og 

Klaus Akkermann, og vi må sige, at det 

var et lærerigt og veltilrettelagt møde, 

hvor alle målere og kredsmålere fra hele 

landet var samlet. 

Vi må konstatere, at SCANDICAP på 

nuværende tidspunkt ser ud til at blive 

en god afløser for N.L. reglen, som jo 

er opfundet i 1913 og må siges at være 

noget forældet og tildels også noget uret

færdig. Forskellen på de to regler er, 

at der nu vil blive målt sejl fra kryds

fok, storsejl til genuafok, samtidig skal 

alle sejl stemples af målerne fra klub

ben. Selve skrogmålene vil næsten være 

uforandret, men det er ikke her stedet 

til at uddybe nærmere, hvad reglen 

går ud på i enkeltheder, så derfor vil vi 

opfordre til at møde op d. 21. ds., hvor 

I vil blive orienteret, samt få mulighed 

for at stille spørgsmål, samtidig vil vi 

gerne her bede jer allerede nu om at 

komme til os, således at vi kan tilrette

lægge alle de mange opmålinger, der vil 

være i foråret. S.S.F.'s sejlere skulle ger

ne møde til de store sejladser med et nyt 

SCANDICAP-målerbrev. Henvend jer 

til Carl eller Klaus snarest, og til mødet 

vil vi skrive op, så alle kommer med. Vel 

mødt. Målerne. 

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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REGLEMENT FOR JUNIORAFDELINGEN 

Optagelse i j/mioraf delingen. 

I juniorafdelingen kan optages drenge og piger, der er 

fyldt 9 år, og som endnu ikke er fyldt 16 år. Juniorer, der 

ikke inden de fylder 17 år, er blevet førere, udgår af junior

afdelingen, dersom de på dette tidspunkt har været medlem 

af denne i 3 år eller mere. 

Juniorer, der er indmeldt, efter at de er fyldt 15 år, skal 

aflægge førerprøve, inden de fylder 18 år. 

Førere kan forblive i juniorafdelingen, indtil de fylder 19 

år, dog er det en betingelse, at de fungerer som førere efter 

en af juniorudvalget fastlagt undervisningsplan. 

Til optagelse i foreningen kræves forældres (værges 

skriftlige tilladelse. Desuden skal junioren fremvise et 

svømmebevis (minimumskrav 300 m. fri svømning) fra 

skole eller eksamineret svømmelærer. 

En junior må ikke være medlem af mere end een sejl

klubs juniorafdeling med mindre særlige forhold gør sig 

gældende, og juniorudvalgets tilladelse er indhentet. 

Junior af delingens ledelse. 

Juniorafdelingens leder vælges på generalforsamlingen 

blandt foreningens bestyrelse. Til rådighed for lederen væl

ges af generalforsamlingen et udvalg — juniorudvalget 

bestående af seniormedlemmer, om muligt tidligere juniorer. 

Juniorudvalget er ansvarlig for den daglige ledelse, fører 

tilsyn med juniorerne, yder dem vejledning og bistand ved 

sejlads og arrangerer kapsejladser, ture, kurser o. 1. Efter 

turnus, som fastsættes af afdelingens leder, har juniorud

valgets medlemmer tjeneste som vagthavende på havnen. 

]uniorbadene. 

Bådenes normale besætning er 3 mand, hvoraf den ene -

føreren - skal have bestået foreningens førerprøve. Enkelt-

mandssejlads er forbudt. 

Sejladserne skal foregå indenfor et nærmere angivet om

råde. I tilfælde af dårligt vejr kan den vagthavende for

mindske områdets udstrækning eller helt forbyde sejlads. 

Ordrer, der ved udsejling er givet af den vagthavende 

med hensyn til sejlføring o. 1., skal nøje overholdes, indtil 

nye ordrer gives. 

Såfremt der under sejlads opkommer dårligt vejr, skal 

nærmeste havn øjeblikkelig søges, og båden fortøjes der på 

forsvarlig måde. Føreren skal uopholdeligt meddele dette pr. 

telefon til den vagthavende eller et af juniorudvalgets med

lemmer. 

Fiskeri fra bådene samt nydelse af spiritus i disse er for

budt. Under øvelsessejlads samt ved til- og afrigning før og 

efter sejlads er tobaksrygning forbudt. Badning fra bådene 

må kun finde sted i det omfang, det ikke er til gene for 

øvelsessejladsen. 

Føreren. 

For at opnå førertilladelse kræves, at de pågældende: 

1. Er fyldt 15 år og i mindst 2 år har deltaget tilfreds

stillende i klargøring og sejlads med en juniorbåd samt 

i foreningens obligatoriske kursus. 

I særlige tilfælde kan juniorudvalget dispensere fra 

ovenstående. 

2. aflægger en tilfredsstillende prøve for juniorudvalget i 

såvel praktisk som teoretisk sømandsskab. 

Under sejladsen har den i sejladsprotokollen indtegnede 

fører ubetinget kommando over båd og besætning. Ulydig

hed mod føreren indberettes til den vagthavende. 

Førerne er ansvarlige for bådens behandling og for at 

reglementet og juniorudvalgets anvisninger overholdes nøje. 

Førertilladelsen kan fratages føreren for kortere eller læn

gere tid. 

Øvelsessejladserne. 

Det er under øvelsessejladserne førernes pligt at oplære 

mandskabet i bådens behandling, regler og sejlads. 

Ingen junior må forlade havnen efter endt øvelsessejlads, 

forinden båden er forsvarligt fortøjet, rengjort, lænset og 

klaret op og sejlene bragt på plads eller hængt til tørring. 

Eventuelle havarier meldes omgående til den vagthavende. 

Andre sejladser. 

Juniorførere over 15 år kan udenfor øvelsessejladserne 

låne bådene til nærmere af juniorudvalget fastsatte tids

punkter. Føreren skal indtegne besætningens og bådens navn 

i den fremlagte sejladsprotokol. Desuden skal føreren sørge 

for, at båden er læns og forsvarligt udrustet til sejlads. Hvis 

føreren opdager væsentlige mangler ved båden, skal disse 

afhjælpes, inden sejladsen påbegyndes. 

Den besætning, hvem tilladelse er givet, skal befinde sig 

ombord under hele sejladsen og må ikke forøges eller for

mindskes, medmindre tilladelse hertil indhentes. 

Vedligeholdelse af juniorbadene. 

Juniorerne skal deltage i klargøring og vedligeholdelse af 

bådene efter anvisning af juniorudvalget. 

Juniorerne må ikke nyde spiritus på foreningens område. 

Sejlads med fremmede bade. 

Ingen junior må sejle med andre fartøjer end klubbens 

både og de pågældende juniorers forældres fartøjer uden 

forud indhentet tilladelse, i hvert enkelt tilfælde, fra den 

vagthavende. 

Sejladsprotokollen skal også i dette tilfælde benyttes. 
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Uniformen. 

Juniorernes påklædning bor være: sweater med rullekrave 

og klubemblem. Dertil kommer lærredssko med gummisåler 

eller sej lerstøvler. Til en juniors påklædning hører til enhver 

tid en kniv eller dolk. 

Opslagstavlen. 

Juniorerne har før afgang pligt til at se efter meddelelser 

på opslagstavlen. 

Overtrædelse af foreningens juniorreglement vil medføre 

advarsel, karantæne i længere eller kortere perioder samt i 

grovere tilfælde udelukkelse af foreningen. 

December 1973. 

Bestyrelsen. 

Uddannelsesreglement. 

Uddannelsen skal foregå i såvel sommer- som vinterhalv

året. 

1. sommerhalvår deltages i øvelsessejladserne. Endvidere 

eventuelt i weekendture, pinse- eller sommerture, samt i ar

bejdet med at klargøre bådene om foråret og afrigning om 

efteråret. 

1. vinterhalvår deltages i tovværkskursus eller navigations-

kursus. 

2. sommerhalvår deltages i øvelsessejladserne og ture m.m. 

som anført for 1. sommerhalvår, men der lægges stærk vægt 

på indøvelsen af de specielle opgaver, som kræves til fører

prøven og en passende opnåelse af rutine og erfaring. 

2. vinterhalvår deltages i navigationskursus eller tovværks-

kursus. 

Hvis en junior efter 1. vinterhalvårfs forløb kan opnå 

juniorudvalgets godkendelse, indstilles han til den teoretiske 

førerprøve. Kan han ved slutningen af 2. sommerhalvår 

opnå juniorudvalgets godkendelse, indstilles han til den 

praktiske førerprøve. 

Pensum. 

T ovværkskursus. 

Der læres bl. a. følgende knob, dobbelt halvstik, rundtørn 

med dobbelt halvstik om egen part, råbåndsknob, flagknob, 

dobbelt skostik, flamsk knob og læsejlsstik. 

Desuden læres kort- og langsplejsning og øjesplejsning i 

såvel tovværk som stålwire. Endvidere almindelig og syet 

takling, reparation af sejlflænge, påsyning af lig med kovs 

og fremstilling af fender. 

Navigationskursus. 

Der læres om jordens gradinddeling, længde og bredde, 

magnetisme og misvisning, kompassets indretning, pejle-

apparater, lod og log, søkortets brug, fyr og afmærknings-

systemer, opmåling og udsætning af kurser og pejlinger, 

samt deviation. 

Endvidere læres de internationale søvejsregler, lodssigna

ler og regler for sejlads i visse danske farvande. 1 øvrigt 

indøves reglerne ved brug af modelskibe, kugler, lys m. v. 

Desuden læres om forholdsregler ved brand om bord etc. 

Øvelsessejladser 

Pensum for øvelsessejladserne fremgår af efterfølgende 

afsnit om førerprøven. De nye juniorer lærer dog først og 

fremmest tilrigning af båden, sejlsætning og bjergning, 

pasning af skøderne under de forskellige manøvrer, holde 

en kurs, rebning o. 1. 

Hver junior, der har deltaget i vinterens kursus med til

fredsstillende resultat, skal have tildelt 2X2 timers fast 

øvelsessejlads pr. uge. 

Under den praktiske sejlads undervises endvidere i føl

gende: 

En sejlbåds, i særdeleshed en juniorbåds, bygning og rig

ning gennemgås, og juniorerne lærer de forskellige navne 

og benævnelser at kende. De almindelige rigningstyper læres, 

og de mest elementære grundregler for sejlads gennemgås. 

Vigeregler til søs gennemgås, og juniorerne får at vide, 

hvorledes de skal forholde sig ved bordfyldning, grundstød

ning, havari o. 1., og foreningens reglement gennemgås. 

Førerprøven. 

Eørertilladelse kan enhver junior opnå, når der foruden 

ovennævnte fordringer og de i juniorreglementet nævnte 

fordringer, for juniorudvalget aflægges tilfredsstillende prø

ver i såvel teoretisk som praktisk sejlkundskab ved besvarel

sen af følgende spørgsmål og udførelsen af følgende øvelser: 

Teoretisk prøve: 

De internationale søvejsregler i hovedtræk, idet der lægges 

særlig vægt på regel 15-26, 28 og 31. 

Hovedtræk af de særlige regler for sejlads i visse danske 

farvande. 

Søkortets indhold samt regler for afmærkning af danske 

farvande. 

Behandling og brug af kompas, log og lod. 

Regler for flagning, herunder flagtider og lodssignaler. 

Forholdsregler ved havari og grundstødning, kendskab til 

brand- og eksplosionsfare i både med motor samt nødsig

naler. 

Praktisk prøve: 

Fornødent kendskab til sejlads med sejlfartøj, samt til at 

ro og vrikke en jolle. 

Slå sejl under og fra, sejlsætning og bjærgning af sejl. 

Bedømmelse af sejlføring efter vind og vejr. 

Ligge bak. 

Rebning under sejl. 

Bøjeprøve. 

»Mand over bord« under kovending og stagvending. 
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Anduvning af havn eller bro ved forskellige vindretninger, 

samt fortøjning og affendring. 

Ankring. 

Færdighed i udførelse af alm. knob, stik, taklinger og 

splejsninger. 

Nar junioren har aflagt prøverne tilfredsstillende, tilstilles 

der ham et bevis herfor. 

|uniorførerprøven giver adgang til at indstille sig til 

sejlerskolens førerprøve mod sejlads i 1 år med øvelses-

båden. 

Særlige bemærkninger. 

Bestyrelsen bestemmer hvilke bådtyper, der skal benyttes 

til juniorsejladserne, og enhver ansvarlig juniorleder bør til 

stadighed nøje overvåge, at bådene er i overensstemmelse 

med de anerkendte tegninger og byggebeskrivelser. Som det 

fremgår af ovenstående regler, skal juniorerne selv klargøre 

og vedligeholde deres både, ligesom de ældre juniorer bør 

oplære deres yngre kammerater i sejlads. Juniorerne bør dog 

aldrig overlades til sig selv, og alt hvad de foretager sig ska! 

foregå under juniorudvalgets opsyn og kontrol. Juniorud 

valget bør specielt have deres opmærksomhed henvendt pa 

at der forefindes ordentligt redningsmateriel ombord i både 

ne, herunder mindst én redningsvest pr. mand. Bådene skal 

altid være forsynet med tilstrækkeligt opdriftsmiddel, og 

man må ofte undersøge, om det er i orden. Det pålægges 

juniorerne at forblive ved båden, selv om den er bordfyldt 

Det vil altid være sikrere . .end at forsøge at svømme i land, 

og det er overordentlig betryggende for lederne at vide 

juniorerne i sikkerhed, selv når uheldet er sket. 

Det indskærpes juniorerne — ikke mindst førerne — at 

klubbens reglement for sejlads med bådene skal overholdes. 

Gribes en junior i overtrædelse af reglementet, vil dette 

straks blive påtalt. Ved gentagelser eller grovere tilfælde, 

må man ubønhørligt, uden hensyn til om vedkommende er 

fører eller ej, nægte ham adgang til at deltage i sejlads med 

klubbens både for længere eller kortere tid. 

Overtrædes reglementet, kan det en dag være medvirkende 

til en ulykke, der ikke alene kan ødelægge juniorarbejdet i 

foreningen, men også for landets øvrige klubber. 

SIKKERHEDEN ER DET VIGTIGSTE 

VED AL JUNIORSEJLADS. 

December 1973. 

Bestyrelsen. 

i 

Juniorerne har holdt møde for førerne 

den 10.2. 1974, hvor forårsarbejdet blev 

diskuteret og tilrettelagt. 

Søndag den 17.2. 1974 var der møde 

for alle juniorerne, hvor sommersejlpla

nen blev lagt, så hver især ved, hvad båd 

de skal arbejde på. 

Søndag den 3.3. 1974 går vi i gang 

med arbejdet, så bådene kan komme hur

tigt i vandet. 

Hvis du er forhindret en lørdag eller 

søndag, husk da at give føreren besked. 

Juniorlederen. 

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. m2 kr. 16,00 + 3 kr. i moms pr. fartøj 

Kasserersken. 
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BÆREBØLGEN 

Det af radioklubben arrangerede kur

sus i elementær førstehjælp er nu afslut

tet. 

Mandag d. 28. januar sluttedes der 

med demonstration af brandslukning og 

forskellige slukningsmidler, og samtlige 

deltagere fik lejlighed til at prøve at 

slukke med såvel arbesttæppe som med 

pulverslukker. 

Det er rart at vide lidt om de ting også, 

der kan jo nemt indtræffe noget om bord, 

og selv om mange vel nok på et tidligere 

tidspunkt har deltaget i førstehjælpskur

sus, så kan det siges med stor bestemthed, 

at jeg i hvert fald er glad for at have 

genopfrisket kundskaberne, for det, vi 

lærte for 30-40 år siden, det gælder 

overhovedet ikke i dag. 

Et medlem, der ved en »fejltagelse« 

var sluppet med ved det afsluttende kaf

febord, udtalte sin respekt for den gode 

idé, og opfordrede til gentagelse af kurset, 

da det var hans mening, at det var i høje

ste grad nødvendigt, især for distance-

kapsejlere og tursejlere, at vide noget 

om, hvordan man skal yde første hjælp. 

Man har jo set, at der meget let kan ske 

noget. 

Skulle der være medlemmer, der er in

teresseret i et nyt kursus, kan henvendelse 

ske til undertegnede, der gerne påtager 

sig et nyt arrangement. Kursus og under

visningsmateriel er gratis for deltagerne, 

og det strækker sig over 7 aftener å 2 

timer. 

Radiovagter til den kommende sæson. 

Sidste sæson var meget fin med masser 

af dejligt sommervejr - og det var vel 

medvirkende til, at det kneb for radio

klubben at skaffe frivillige vagter fra 

egne rækker. Og der er vel ikke noget at 

sige til, at det er sjovere at tage ud på 

søen og nyde det gode vejr i stedet for at 

sidde og passe på andre. 

Derfor vil radioklubben i år forsøge at 

udvide vagtstaben ved at rekruttere vagter 

blandt samtlige S.S.F.'s medlemmer, selv

følgelig uden at de behøver at være med

lem af radioklubben. 

Vi kan bruge næsten alle, også friske 

pensionister og juniorer over 16 år. Jo 

flere der melder sig, jo færre vagter kan 

der blive til hver, og så er det hele ikke 

så slemt. 

Interesserede kan tegne sig på lister, 

som vil blive ophængt i klubhuset, eller 

man kan henvende sig til undertegnede. 

Der vil så i marts og april blive arran

geret to oftener, hvor der fortælles om, 

hvordan vi arbejder, og undervises i bru

gen af vort grej. 

Tænk over det, men gør det snart, og 

så velkommen til. 

Reinhardt Hansen. 

S8̂  

Til lykke ... 

Medlemsbladets bogtrykker, Karl Povl

sen kan den 1. marts 1974 fejre sin 70 

års fødselsdag. Povlsen har nu i 15 år 

trykt vort blad og gør det stadig på sin 

rolige håndværksmæssige måde. Det er 

på mange måder hans fortjeneste, at vort 

blad er nået op i den kvalitet, det har nu. 

Samtidig med, at bladets redaktion 

ønsker dig hjertelig til lykke med dagen, 

vil vi her benytte os af lejligheden til at 

takke dig for det fine arbejde, du nu 

igennem så mange år har udført for bla

det, og håbe på, at du stadig i mange 

år kan bestride arbejdet. 

Til lykke, Karl!!! Og et hurra fra 

Redaktionen. 

Reception i Trykkeriet, Svanemose-

gårdsvej 4 mellem 10-12. 

FRIMÆRKER - MØNTER 

Det er en god investering 
DANSKE FRIMÆRKER VORT SPECIALE 

Udvalg bedre Danmark, postfrisk 

3* 

C. J.  NIELSEN 
Sofie Brahes Allé 7, 2. 2300 Kbhvn. S. Tlf. 55 28 04 

medlem nr. 77 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 

marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og oerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 
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Nye medlemmer 
der søger optagelse i S.S.F. 

A 293 Leif Henriksen, 

Grønnevej 266, Virum. 

A 297 Ellen Ulla Nielsen, 

Messinavej 8, 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. 

KLUBHUS * FESTER 

Søndag d. 24. Fastelavnsfest. 

Torsdag d. 28. Filmaften f. sejlere. 

Marts 

Lørdag d. 2. Karneval. 

Søndag d. 17. Matine-Talentforum. 

Tirsdag d. 26. Generalforsamling. 

Notér dato og tidspunkt! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
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Mener Du, at Du 
arbejder for hårdt? 
Er Du træt? 

Føler du sig som en udkørt og flad

klemt, indtørret svedske? Grunden er sik

kert, at du er overanstrengt. I en dansk 

statistik ser man, hvorfor du er træt. Der 

er nemlig ikke så mange mennesker, der 

arbejder, som du tror. I hvert fald ikke 

ifølge nævnte statistik. 

Nationen består af 5 millioner menne

sker, men af disse er de 2 millioner over 

65 år. Der skulle så være 3 millioner til 

at udføre arbejdet. Imidlertid er der ialt 

1 million i den skolepligtige alder, og så 

skulle der være 2 millioner tilbage til at 

udføre arbejdet. 

Det viser sig, at der er 1 million, der 

er ansat ved staten, og dermed er der 

faktisk bare 1 million tilbage til at ud

føre arbejdet. Af disse er 100.000 ansat 

i forsvaret. Dermed er der bare 900.000 

til at udføre arbejde. 

I kommuner og administration er der 

ansat 400.000, og så har man bare 

500.000 tilbage til at arbejde. Der ligger 

altid ca. 300.000 på hospitaler, rekrea

tionshjem, nerveklinikker o.l. Så er der 

200.000 igen. Af disse er der 188.000 

bumser, hashfiduser og andre, der gem

mer sig bag deres lange hår og ikke vil 

arbejde. Så er vi nede på 12.000 til at 

udføre arbejdet. 

Det mest interessante ved undersøgel

sen er, at der til stadighed er 11.998 

mennesker i fængsel, og så er der 2 men

nesker til at udføre arbejdet, DIG og 

MIG. 

Hørt på agterdækket: 

- Ved du, at Susanne har slået op med 

skibslægen? 

- Ja, og nu har han sendt en regning 

på 12 besog i konsultationstiden! 

• 

Hort efter jollefesten: 

- Bolgerne gik hojt i aftes! 

* 

Det var dengang ... 

Præsteforeningens blad, som iovrigt el

lers ikke bringer humoristiske bidrag, har 

offentliggjort en autentisk malerregning fra 

1700-tallet. Malermesteren havde i 1790 

restaureret Skæve kirke ved Sæby, og reg

ningen lod: 

1. Oppudset Pontius Pilatus samt sat nyt 

pelsværk på hans krave og ferniseret 

ham for og bag 17,09 

2. Udvidet himlen og tilsat adskillige 

stjerner 1,10 

3. Forbedret den hellige Magdalene, som 

var aldeles fordærvet 5,00 

4. Ferniseret Potifars hustru 4,12 

5. Sat nyt hår på den kyske Susanne 

samt nye sko på hesten 3,24 

6. Efterset de kloge jomfruer samt over

strøget dem her og der 1,00 

lait Rigsdaler 31,55 

• 

Hort hos skibslægen: 

- Det meste, der er i vejen med Dem, 

Olsen, er, at De er luddoven. Nu skal jeg 

finde et latinsk navn for det, som De kan 

stikke ud til Deres kone! 

• 

Skat ved kilden ... 

Beskatningens kunst er at plukke gåsen 

således, at man får den størst mulige 

mængde fjer med det mindst mulige skrig! 

• 

Hort på dækket: 

- Sikke et vejr, - men er det ikke land, 

vi kan skimte derude? 

- Nej, det er kun horisonten. 

- Nåh, skidt, det er da bedre end ingen

ting! 
• 

Strofer fra klubhusets kokken: 

»Med dejg i mine arme.« 



V I  F O R T S Æ T T E R  S U C C E S ' E N . . .  

FORUM 
Søndag den 17. Marts kl. 14,oo 

ALLE uanset køn, alder, højde, vægt og 

personnummer, kan deltage. Der bliver flotte 

præmier — og vort husorkester spiller 

op til dansen I 

Store overraskelser — modeopvisning!! 

2* 

Til dem der ikke var med sidst: Kom bare 

DET ER ALLE TIDERS !!! 

Reserver plads hos Kristine. Vi ordner bordbestillingen, entre kr. 10,00 

Festudvalget. 



På utallige opfordringer 

Lørdag den 2. marts kl. 20 

* 

Ingen kostumetvang, MEN 

Flotte præmier til de bedste maskeringer. 

Ballondans, optræden m. v. 

A 

Pris kun kr. 20 



D E T  K E I M D T E  O R K E S T E R  

F R A  I J O M F R U B U R E T I  

spiller i Sundby Sejl-Forening fredag d. 1. marts kl. 19,30 

& 
Entre kr. 10,00 >JUNIORERNE<. 



Sejlsportsfolk IB 

KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst ^ 

hos BACHER 1^^*^ 

GULE JAKKER li.. ̂  f I' 
do. BENKLÆDER • 1 111 n 

JOLLEBENKLÆDER | 

Elvstrøms Flydeveste P 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE f\ £ | | j 

SØMANDS GENSERE ^ ̂  

DUN LOP SEJLER SKO # ^ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, $£?w3B 
F I L I A L  « R Ø I V 1 X « R V E I  ? 9  -  V A l l » y  2 3 8  

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 

ITRYK 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

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

1967 KBHVN. V * 35 67 88 

Nautiske instrumenter og -bøger 

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 

Banken 
der dækker 
hele Amager 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
*r'Es EU-*1 - den er nærliggende. 



Foto :lb Christensen 

SÆSONEN STÅR FOR DØREN... 



\ MEI 

SUNDBY SEJL-FORENING 
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 15 13 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

John H. Simonsen, Bygrænsen 54, 2770 Kastrup 51 20 92 

Kapsejladschef: Robert Frederiksen, Snorresgade 2 AM 25 97 

Skolechef: Ivan Frisch, 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, Øresundsvej 74 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

Kasserer 

formanden 

havneudvalget 

lr«Tl fes 

hver torsdag 

kl. IO—20,30 

i klubhuset 

tlf. 59 35 80 

Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

ER DIN FORSIKRING I ORDEN ? Se hellere efter. 

GENERALFORSAMLING 
Følgende er på valg: 

Dagsorden: Sekretæren, Reinhardt Hansen 

Tirsdag den 
Valg af dirigent 

Skolechefen, Ivan Frisch Tirsdag den 
i. Valg af dirigent 

(modtager ikke genvalg) 

26. marts 2. Protokol og beretning 2 repr., Jens Green Jensen, Vagn Preisler Protokol og beretning 
1 suppleant Lennart Larsen 

kl. 19.30 3. Regnskab Kasserer Erna Christensen kl. 19.30 
Kasserersuppleant Anni Lindqvist 

4. Valg Revisor Vagn Holm Rasmussen 

præcis 
Lovændringsforslag 

Revisorsuppleant Erling Sørensen præcis 
5. Lovændringsforslag Redaktøren, Martin Andreasen 

i  klubhuset 6. Andre forslag 
(modtager ikke genvalg) 

Andre forslag 
2 målere Klaus Akkermann og Thorup 

7. Eventuelt 2 juniorudvalgsmedlemmer Knud Jensen 

og Kaj Kurre 

1 motorbådsrepræsentant Holger Nielsen 

1 jollerepræsentant Jorgen Bengtson 



PROTOKOLLEN... 

Bestyrelsesmodet 6. 11. 73. 

Bestyrelsen mødt fuldtallig. 

Jollerepræsentanten havde meldt for

fald. Kassereren 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 formand, Hans Guldager, 

bød velkommen til det første bestyrelses

møde under hans formandskab, og sær

ligt til de nye bestyrelsesmedlemmer med 

ønsket om et godt samarbejde. Bestyrel

sen konstituerede sig således, at nyvalgte 

Simonsen indgik i klubhus- og festudval

get, den øvrige del af bestyrelsen fortsæt

ter 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 bestyrel

sesmøderne. 

Der var fuld enighed om formandens 

synspunkt. 

Der oplæstes div. skrivelser, som toges 

til efterretning. Der var en skrivelse fra 

overborgmester Urban Hansen, der tak

kede for uret, han havde fået overrakt ved 

jubilæumsreceptionen . . . 

Vor skånske ven, Sigvard Wallenberg, 

havde sendt en hilsen og et avisudklip, 

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

taget den gode idé 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

sker om, at også på den side af sundet, 

måtte svagførefesten blive til en årligt 

tilbagevendende begivenhed. 

Der var et takkekort fra et par af jubi

læumsdagens 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 bekendtskabskreds 

med til reception 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 arbej

derne 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 idé om, hvor der evt. er noget at 

hente billigt. 

V. P. affyrede et sandt festfyrværkeri 

af ideer til fornyelse af klublivet, såsom 

f. eks. søndagseftermiddags-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 optimist

jollen kommer ikke til sin ret, hvor det 

hænger. Man vil prøve at anbringe det 

udvendigt, på vestsiden af klubhuset. 

Om kontinuerlig, svag baggrundsmusik 

i klubhuset måtte der stemmes. Resultat: 

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. 

Formanden reserverede et par torsdags

aftener til motorbådsaften og til en sejler

aften for amagerkredsen. 

Motorbådsrepræsentanten oplyste, at 

man havde planlagt en fisketur lørdag 

den 15.10. 

5. Ivan Frisch ønskede nye bukke og 

klodser til landsætnnig af øvelsesbåden, 

da det gamle grej efterhånden er i en 

sådan forfatning, at det vil være uforsvar

ligt at anvende det. Man har materialer 

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 hellere 

sejle KDY 15 m- end Yngling. Dette op

stod der nogen diskussion om, idet Reinh. 

Hansen fandt det ulogisk, at man for 

mindre end et par år siden solgte to juni

orbåde for at anskaffe en Yngling, og så 

skulle man nu til at købe Junicrbåd igen. 

En anden mente, at ønsket om at skifte 

til juniorbåd kunne skyldes vore juniores 

svigtende held i ynglingekapsejlads. 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. 
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Bestyrelsesmodet 5.12.  73 .  

Dagorden: 

1. beretning 

2. havn og plads 

3. klubhus og fester 

4. sejlerskolen 

5. juniorafdelingen 

6. kapsejlads 

7. bladet 

8. jollerne 

9. motorbådene 

10. eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og op

læste div. skrivelser, som toges til efter

retning. To medlemmer ansøgte om kon

tingentnedsættelse, og da begge medlem

mer opfyldte de betingelser, som lovene 

kræver, var der ikke mere at diskutere 

om, anmodningerne blev efterkommet. 

Formanden redegjorde for det nys af

holdte kredsmøde, i hvilket der fra S.S.F.s 

side deltog Hans Guldager, Robert Fre

deriksen og Reinhardt Hansen. Man hav

de diskuteret D S's hovedbestyrelses for

slag til Sej lerdagen, om at begrænse del

tagerantallet fra 3 til 1 medlem fra hver 

klub. Fra Amagerkredsens side kunne 

man ikke gå ind for dette forslag, man 

mente, at man skulle have ret til at sende 

mindst 2 deltagere. 

Hans Guldager oplyste, at han havde 

været til møde med motorbådsrepræsen-

tanten og en foredragsholder med stor 

erfaring i navigationssejladser, og resul

tatet var blevet, at der er tilrettelagt et 

Motorbåds(sejler)møde, torsdag d. 7. fe

bruar, hvortil omtalte specialist i motor-

bådssejlads kommer til stede og fortæller 

om navigationssejlads. 

Endvidere har kontorchef i Baltica — 

Skandinavia, hr. Fischer Jacobsen givet 

tilsagn om at komme til stede og besvare 

spørgsmål af forsikringsmæssig art. 

Torsdag d. 21. februar bliver der Sej

leraften, hvor man vil beskæftige sig med 

de nye Scandicap-regler. Endvidere kom

mer formand for Amagerkredsen, hr. 

John Hagemann til stede og fortæller lidt 

om Dansk Sejlunions opbygning og ar

bejdsmåde. 

Et medlem, der under en »hormon

krise« havde været lidt voldsom, hvilket 

under udtransporten var gået ud over en 

af de store ruder i hoveddøren til klub

huset, havde under en samtale med for

manden erkendt sin skyld samt lovet at 

betale den forvoldte skade. Ruden er atter 

isat, og regningen er blevet betalt, og sa

gen er dermed ude af verden. 

Et andet medlem havde på formandens 

henstilling om at få bragt teltet over hans 

båd bragt i sømmelig stand, udtalt, at 

det var personlig forfølgelse fra forman

dens side, og at formanden ikke skulle 

spille op, da medlemmet havde forman

den i lommen, og vidste derfor nok, hvor

dan han skulle køres. 

Bestyrelsen ville gerne vide mere om 

dette, da man jo ikke kunne sidde under 

en formand, der var »i lommen« på et 

medlem, lige så lidt som, at en formand 

ikke kunne sidde med bestyrelsesmedlem

mer, der var »i lommen« på medlemmer

ne. Man var derfor enige om at tilskrive 

vedkommende medlem til en samtale lør

dag d. 15. dec. på kontoret. 

Leif Olsen »VIVI« havde ytret ønske 

om at skænke S.S.F. en skibsmodel til 

klubhuset, og i den anledning havde Sv. 

Larsen, Hans Guldager og Reinh. Han

sen været inviteret ud til Leif for at se, 

om man ville have modellen, og selvføl

gelig ville man da gerne det. Modellen 

er meget smukt udført af Leifs far, 

»VIVI-Olsen«, og det er en »Fore- and 

aft skonnert«. Leif vil oven i købet lade 

forarbejde en montre til skibet. Der er 

ikke tvivl om, at det vil blive en pryd 

for vort klubhus. 

Formanden udtrykte en tak til de med

lemmer, som under den kraftige novem

berstorm havde gjort en god indsats for 

at redde, hvad der reddes kunne. 

Et mindre overskud fra jubilæumsfon

det er, efter den endelige opgørelse, 

overført til foreningens daglige drift. 

2. Orla With udtalte, at havneudvalget 

havde været i Kastrup og set på maste

skur der for at hente ideer til udvidelse 

af vort eget masteskur. Med hensyn til 

det af formanden efterlyste forslag til et 

budget, må man regne med omkring 

30.000,- kr. til udvidelse af masteskuret, 

hvis man skal lave det som i Kastrup. 

Til reparation og fornyelse af hegnet 

rundt om pladsen må man regne med ca. 

5.000,- kr. Endvidere skal man bruge et 

antal fyrretræer til beplantning mellem 

skurrækken og græsplænen på nordre 

side. Også parkeringspladsspørgsmålet 

blev diskuteret, idet man evt. vil prøve, 

når bådene er kommet i vandet igen, at 

afspærre et stykke af ndr. plads, så kan 

medlemmer, der sejler på ferietur have 

deres vogne stående inde på pladsen, så 

længe turen varer, og optager dermed 

ikke plads på den egentlige parkerings

plads så længe. 

Også båkerne med indsejlingslysene 

må der laves om på, da den bageste båke 

er meget vanskelig at få øje på, den bli

ver skjult af masteskoven ved midter-

broen. 

Jollerepræsentanten efterlyste motorspil 
ved jollepladsen og grus til at planere 

med. Vagn P. tilbød at transportere gru

set, hvis det kan afhentes om lørdagen. 

3. Klubhus- og festudvalget forelagde 

vinterens program. Vagn Preisler udtalte, 

at medlemsbladet var kommet sent ud, 

men håbede, at der alligevel ville komme 

mennesker til det tilstundende andespil 

og til søndagsmatinéen. Yderligere er der 

følgende program for vinteren: 

7/2 Motorbådsaften. 

14/2 Radioklubben har filmaften. 

21/2 Sejleraften. 

24/2 Fastelavnsfest for medlemmers 

børn. 

28/2 Jollefest. 

2/3 Karneval uden kostumetvang, men 

med præmier til de bedste maske

ringer. 

Klubhuset vil være lukket fra 7.-26. 

januar, begge dage incl. på grund af ren

gøring og istandsættelse. 

Endvidere meddeltes det, at der er ind

købt håndklædeautomater til dametoilet

terne. Om den foreslåede »ansigtsløft

ning« af Skipperstuen udtalte Vagn Preis

ler, at han endnu ikke havde fået noget 

overslag over, hvad det vil koste, men 

lovede at have det til næste bestyrelses

møde. 

Man havde fået pris på et nyt skab på 

kontoret, og dette fandtes at være anta

geligt. 

Om den tidligere foreslåede »bag

grundsmusik« i klubhuset udtalte Reinh. 

H. sig imod den pris som dette forment

lig ville komme til at koste (ca. 200 pr. 
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md.). R.H. mente, at for et års leje, 

kunne man købe eget anlæg. Man enedes 

om at prøve anlægget en tid. 

John Simonsen ville have toilettet i 

mellemgangen lavet om til invalidetoilet, 

idet han henviste til de svagførefester, 

som foreningen afholder hvert år. R.H. 

mente, at man ikke uden videre kan lave 

dette toilet om, da der også skal være et 

toilet for personalet. Det undersøges in

den næste møde, om der kan laves om. 

4. Skolechefen havde ingen større øn

sker udover lidt tovværk og lidt maling, 

idet øvelsesbåden jo fik en gennemgri

bende omgang sidste vinter. Men måske 

skulle man snart tage under overvejelse at 

anskaffe et øvelsesfartøj mere, måske en 

motorsejler, som også kunne virke som 

dommerskib. 

5. Juniorlederen mødte frem med et 

budget på ca. 10.000 kroner. Juniorlede

ren havde også et udkast til et nyt junior

reglement, som han ønskede duplikeret. 

Dette måtte man imidlertid stille lidt i 

bero, da sekretæren gjorde opmærksom 

på, at et sådant reglement først skulle 

gennemdrøftes, og dernæst skal det kon

firmeres af generalforsamlingen. 

6. Kapsejladschefen oplyste, at der i 

1974 ville blive følgende arrangementer 

i S.S.F.: 

I juni måned åben navigationssejlads for 

motorbåde 

15.-21. juli, DM for Piratjoller. 

23. august, natsejlads for motorbåde. 

1. sept. Juniorstævne for KDY 15 kvm. 

(bal i klubhus lørdag aften) 

14.-15. sept., Shipman-stævne (bal lør

dag aften). 

Kapsejladschefen mente, at hans bud

get på kr. 6.000,- for sæsonen skulle 

kunne holde. 

7. Angående medlemsbladet var der 

nogen diskussion om, hvorvidt bladet 

kunne udkomme i begyndelsen af hver 

måned, da annonceringen om forskellige 

arrangementer ofte var kommet for sent 

frem. 

Redaktøren udtalte, at der i den sidste 

tid havde været forskellige faktorer, som 

havde spillet ind, og som redaktøren ikke 

havde haft indflydelse på, såsom valg 

o.s.v., man kunne nok arbejde sig ind på 

at opnå tidlig udsendelse af bladet en 

måned, måske to, men der ville hurtigt 

opstå vanskeligheder, der vil umuliggøre 

at holde terminerne. Der ville være ting 

som indvarsling af generalforsamling, 

den ville straks bringe uorden i systemet 

igen, og denne kendsgerning måtte man 

give redaktøren medhold i. Redaktøren 

udtalte, at det ville hjælpe betydeligt, 

hvis de betræffende udvalg havde deres 

bladstof klart til den tidligere fastsatte 

dato, og at man averterede de forskellige 

arrangementer i måneden forud for den 

måned, i hvilken de skal finde sted. Det

te er taget til efterretning. 

8. JollerepræsentanUn ytrede ønske om 

at få jolleslæbestedet sat ordentlig i stand 

igen, der er for lidt vand ved anløbs

broen, efter at denne er blevet istandsat. 

Oplyste iøvrigt, at man er ved at ud

arbejde et jollereglement. 

Mødet slut kl. 23,00. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bestyrelsesmodet den 

2. januar 1974 

Jollerepræsentanten og motorbådsre-

præsentanten 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 ønskede bestyrelsen godt 

nytår og velkommen til det første møde 

i 1974. 

Der oplæstes div. skrivelser og et par 

takkeskrivelser, som toges til efterretning. 

Formanden omtalte vor deltagelse i 

Sej lerdagen og oplyste, at Sej lerdagen 

fremtidig vil blive afholdt i februar 

måned i stedet for, som hidtil, i novem

ber/december. Næste Sej lerdag bliver så

ledes i februar 1975. 

Endvidere omtaltes de nye Scandikap-

regler, som ville blive lidt nyt og lidt 

gammelt. 

Om medlemmet, som havde udtalt sig 

højst provokerende overfor formanden, 

udtalte Hans, at sagen var afsluttet, da 

medlemmet overfor bestyrelsen, skriftligt, 

havde erkendt sine udtalelser for ube

føjede. 

Om udvalgenes budgetforslag udtalte 

formanden, at han, efter at have gennem

gået forslagene samt konfereret med kas

serersken, nok mente, at de kunne op

fyldes hen ad vejen. Formanden havde 

udarbejdet en skematisk oversigt med an

givelse af terminer for de budgetterede 

projekter. 

2. Protokollen oplæstes. Der var ingen 

kommentarer. 

3. Havn og plads. Der var kommet 

meddelelse om, at den pris, man havde 

fået opgivet for el-arbejdet i forbindelse 

med den ny spilmotor til spillet på sdr. 

plads, ikke kunne holde; muligvis kunne 

S.S.F. få det lavet billigere ved selv at 

sørge for el-arbejdets udførelse. Bestyrel

sen var dog enige om, at firmaet, som in

stallerer motoren, også skal lave el-arbej-

det. 

Bolværket ved kanalen er ved at være 

færdigt, og en pæl ved det sydøstlige mo

lehoved, som var til gene for sejlerne, er 

blevet fjernet. 

Der nedsattes et »masteskursudvalg«, 

som skal arbejde videre med det ny maste

skur, som skal være færdigt, inden sej

ladssæsonen 1974 slutter. 

4. Vagn Preisler omtalte de nye skabe, 

der var sat op i kontoret. Det havde af

hjulpet mangelen på skabsplads. 

Gulvet i restauranten havde rejst sig 

flere steder. Det mentes, at der var trængt 

fugt ind under, da man støbte gulv i til

bygningen. Der må gøres noget alvorligt 

for at få gulvet på plads igen. 

Man har nu et stykke tid haft et bånd

spilleranlæg på prøve i restauranten. Vagn 

Preisler udtalte, at han havde talt med 

mange medlemmer om anlægget, og han 

havde kun hørt lovord om det. 

Der var dog stadigvæk tvivlere blandt 

bestyrelsens medlemmer, som ikke var 

stemt for at investere i musikanlæg, men 
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en afstemning gav til resultat, at man 

skal køre videre med musikken, i hvert 

fald et års tid. 

Angående indretning af toilettet i mel

lemgangen til invalidetoilet havde John 

Simonsen forhørt sig hos myndighederne, 

og havde fået det svar, at man kunne godt 

indrette invalidetoilet, idet personalet 

kunne benytte de offentlige tilgængelige 

toiletter. Forslaget mødte dog stærk mod

vind. Der blev gjort gældende, at der nu 

havde været afholdt invalidefester i tyve 

år, og det var jo gået godt hver gang. På 

forespørgsel, om klubhusudvalget havde 

talt med restauratricen om sagen, var sva

ret benægtende. Det anbefaledes da at 

tale med hende om sagen, da det jo bl.a. 

også var hendes udslagsvask, som skulle 

rives ned og erstattes af en håndvask. 

Derimod fandt man det langt mere 

nødvendigt at interessere sig for en bedre 

ventilation af skipperstuen og kontoret. 

Jens Green forespurgte om, hvordan 

det var gået med søndags-matineen, som 

var blevet afholdt. V. P. svarede hertil, at 

der havde været en god stemning, men 

økonomisk havde det ikke været så godt, 

men det skyldtes formentlig, at medlems

bladet var kommet så sent ud, så der 

havde ikke rigtigt været nogen forreklame 

for arrangementet; dette måtte dog ind

rømmes. 

5. Skolechefen oplyste, at der var lavet 

nye bukke til øvelsesbåden. 

Ivan ville gerne afløses på posten som 

skolechef til marts, da han havde meget 

rejsearbejde, og derfor kniber det somme 

tider med tiden. 

6. Juniorlederen oplyste, at det for 

juniorafdelingen fremlagte budget var til 

dækning af fornyelser på og vedligehol

delse af bådene, ikke til dækning af ud

gifter ved kapsejladser. 

7. Kapsejladschefen oplyste, at han 

ville være bortrejst på ferie, når DM for 

piratjoller skulle afvikles. 

8. Eventuelt. Formanden udtalte, at be

styrelsens forslag om at begrænse med

lemstilgangen ved 1000 aktive var blevet 

stemt ned ved sidste generalforsamling. 

Men selv om man gør de optagelsessø-

gende opmærksom på, at der er 6-7 års 

ventetid på havneplads, så vokser med-

lemsantallet stadigt, hvad kan vi gøre? 

Jeg har set lidt på det tidligere udarbej

dede skitseforslag med stikbroer og pæle 

for at skaffe flere pladser i havnen. 

Der opstod nogen diskussion om pro

jektet. Ivan var principielt imod pæle og 

stikbroer i havnen, og hvis man forsøger 

at skaffe mere havneplads ved at udvide 

udad mod sundet, så ville de nye pladser 

blive meget dyre, og det vil betyde, at 

medlemmerne vil komme til at betale 

langt mere i havneleje, eller også skulle 

man have to takster. 

Der kom forskellige meninger til ud

tryk, og man enedes om at konsultere DS's 

formand. Maagens Maag, som i mange 

år havde virket i DS's havneudvalg for at 

skaffe fritidshavne, og høre, om han 

skulle have et kolumbusæg i lommen. 

Foreningens to udmærkede revisorer 

havde udtalt sig om, at S.S.F. er ved at 

være et halvstort ismejeri at administrere, 

og bestyrelsen var enige med revisorerne i, 

at det må være rigtigst at arbejde hen 

imod at gå over til at benytte statsautori

serede revisorer i fremtiden. 

Vagn Preisler ville gerne fortsætte med 

at arrangere søndagsmatineer, idet han 

troede på, at ideen er god, og at det kan 

bære sig økonomisk, når der bare bliver 

agiteret for det i god tid. Hans Guldager 

støttede tanken, men mente nok, at det 

var for stort et orkester, man havde haft 

sidste gang. Man enedes om at forsøge 

endnu en gang. 

Endvidere enedes man om at sende de 

to målere til Nyborg Strand d. 26. januar 

til et kursusmøde om de nye Skandikap-

måleregler. 

Generalforsamlingen blev fastsat til 

tirsdag d. 26. marts kl. 19-30. Forslag, 

der ønskes behandlet på generalforsamlin

gen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

tirsdag d. 5. marts kl. 19-30. 

Mødet slut kl. 22.50 

Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmodet den 
5. 2. 1974 
Dagsorden: 

1 beretning 

2 protokol 

3 havn og plads 

4 klubhus og fester 

5 sejlerskolen 

6 juniorafdelingen 

7 kapsejlads 

8 eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen til 

mødet og oplæste div. skrivelser, som 

toges til efterretning. 

Det oplystes, at foreningens to målere, 

Klaus Akkermann og Karl Thorup, hav

de været i Nyborg og deltaget i et af 

Dansk Sejlunion arrangeret instruktions-

møde med emnet: De nye Skandikapreg-

ler. De to målere havde haft rigt ud

bytte af turen, og de vil snart være klar 

til at måle fartøjerne efter de nye regler. 

Formanden omtalte også den smukke 

skibsmodel, som Leif »Vivi« Olsen hav

de skænket til foreningen. Modellen står 

nu i sin smukke montre, sammen med de 

to flotte blomsterkasser, på en brøstning 

af gule sten (som Leif også har bygget), 

og hele arrangementet gør absolut vert 

klubhus smukkere. Tak til Leif. 

Ydermolerne trænger hårdt til istand

sættelse, formanden har talt med Grøn

lund om sagen, og der skal indhentes en 

pris på arbejdets udførelse. 

Om Flakfortet oplystes det, at Køben

havns Sejlunion havde haft kontakt med 

forsvarsministeriet, og at man havde fået 

oplysning om, at ministeriet gerne ville 

af med fortet for et symbolsk beløb. 

Unionen vil optage forhandling med de 

kommunale myndigheder om overtagelse 

af fortet. 

2. Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

3. Orla With oplyste, at man er igang 

med at lave spillet på sdr. plads. Børne

nes legeplads fandtes at være i en trist 

forfatning. Jens Green vil se, hvad man 

kan gøre for at live lidt op på den. 

Med henblik på den kommende tilbyg

ning af masteskuret, enedes man om at 

nedsætte et udvalg, som skal udarbejde 

skitser over arbejdet, skitserne vil blive 

hængt op i klubhuset, så alle kan se dem. 

4. Under klubhus og fester omtaltes 

de fester, som havde været afholdt og 

de kommende fester, f.eks. 2. marts bli

ver der karneval, og søndag d. 17. marts 

bliver der matiné og talentforum. 

Gulvet i salen har stadig nogle buler, 
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FORSLAG 

TIL GENERALFORSAMLINGEN 

Fra bestyrelsen 

men det værste er blevet udbedret, man 

vil nu se, om ikke det skulle rette sig i 

sommerens løb. 

' Der er blevet malet, og der er kom

met nye gardiner op. Udvalget har planer 

om at få lavet en terrazze på østsiden af 

klubhuset, i forlængelse af tilbygningen. 

Evt. også et plankeværk mod syd, så man 

ikke kan se bådene, der står på land for 

klargøring. 

S.S.F. har fået endnu en skibsmodel, 

idet Holger har skænket foreningen en 

trawler. Modellen vil blive anbragt i 

montren tilhøjre i forgangen. 

Simon har talt med restautricen om 

evt. indretning af et invalidetoilet i ste

det for toilettet og skyllerummet i mel

lemgangen. Under en afstemning om, 

hvorvidt man skulle indrette invalide

toilet stemte 2 for, 4 stemte imod og tre 

stemte ikke. 

5. Skolechefen meddelte, at han ger

ne ville anbefale Bent Joacim Petersen 

som sin afløser på posten som skolechef. 

Bent har virket som lærer ved sejler

skolen og har kystskippereksamen. 

Man drøftede muligheden af anskaf

felse af en evt. kombination af et skole-

fartøj og dommerbåd, uden at man dog 

kom til noget resultat, men der var enig

hed om, at skolen ikke er helt tidssva

rende. 

6. Juniorlederen fremlagde skitse til 

et revideret juniorreglement. Skitsen op

trykkes i medlemsbladet og vil blive 

lagt op til generalforsamlingen. 

7. Under kapsejlads oplystes det, at 

der sejles om holdmesterskab for optimist

joller i Amagerkredsen d. 4. august. Der 

er træningssejlads d. 15. juni. 

8. Under eventuelt drøftede man gen

fremsættelse af det af bestyrelsen tidli

gere fremsatte forslag om havneudval

gets dispositionsret over ledigblevne hav

nepladser, evt. i en noget ændret form. 

Mødet slut kl. 22,30. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Forslag fra bestyrelsen til Sundby Sejl-

Forenings love § 5. 

§ 5, stk. 5. 

Nuværende. 

Herudover vælger generalforsamlingen 

2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Re

visorerne vælges for 2 år ad gangen, med 

een ved hver generalforsamling. 

Ønskes ændret til. 

Til kritisk revision af Sundby Sejl-

Forenings udgifter, vælger generalfor

samlingen 2 revisorer samt 1 revisorsup

pleant. Revisorerne vælges for 2 år ad 

gangen med een ved hver generalforsam

ling i marts. 

Dersom de valgte kritiske revisorer 

ønsker at fremkomme med bemærkninger 

til regnskabet, forelægges disse bestyrel

sen. 

(Nyt.) 

Bestyrelsen træffer aftale med statsaut. 

revisionsfirma om revision af regnskaber

ne og uanmeldte opgørelser af kasse-, 

bank. og girobeholdninger. 

• 

Lovændringsforslag: 

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse 

til § 8: 

Sundby Sejl-Forenings hæderstegn kan 

af bestyrelsen tildeles medlemmer og an

dre personer, som har ydet en værdifuld 

indsats til gavn for S.S.F., og dermed 

for sejlsporten. 

Tildeling af hæderstegnet medfører 

ikke automatisk kontingentfrihed. 

• 

Forslag til ændring af klubben s § 9 tre-

die punktum. 

Ændres til: Piger og drenge fra 10 til 

14 år kan kun optages som juniorer. 

5. marts 1974. Foreslået af 

førgen Bengtsson, 835 

fohn Simonsen, 833 

Carsten Barner. 

Til havnereglementet. 

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse, 

som ny § 9: 

Ingen fartøjsejer må lade familiemed

lemmer eller andre føre sit fartøj fra eller 

til Sundby Sejl-Forenings havn uden selv 

at være om bord som ansvarshavende, 

eller at den, som skal føre fartøjet, er 

aktivt medlem af S.S.F. 

Endvidere foreslår bestyrelsen havne

reglementets § 2, andet stykke ændret til 

følgende: 

Indbyrdes bytning af havneplads eller 

udlån af havneplads i længere perioder, 

i hvilket et medlem på grund af ferie

sejlads eller af anden årsag ikke benytter 

sin havneplads, må ikke finde sted uden 

havneudvalgets tilladelse. 

Endvidere tilføjes efter § 2's sidste 

stykke: 

Således ledigblevne pladser kan kun 

havneudvalget disponere over. 

• 

Igennem flere år har der været ønsker 

fremme blandt medlemmerne med båd

plads i havnen, cm at hver plads forsynes 

med pæle til agterfortøjning. 

For at få en samlet planlægning, og 

fer at indvinde det tab af bådpladser 

som ovennævnte vil medføre, ønsker be

styrelsen generalforsamlingens tilslutning 

til, at der gennem Dansk Sejlunions hav

neudvalg udarbejdes forslag: Om plads

inddeling med pæle til agterfortøjningcr 

samt forslag om et vis antal stikbroer for 

at indvinde det tab, der vil fremkomme, 

og for om muligt yderligere at få plads 

til nogle nye bådpladser. 

Giver generalforsamlingen tilslutning 

hertil, nedsættes der et udvalg bestående 

af 2 medlemmer med havneplads, og som 

ikke er medlemmer af bestyrelsen, samt 

havneudvalget og formanden, som i sam

råd med Dansk Sejlunions havneudvalg 
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Andre forslag til generalforsamlingen 

udarbejder forslag, som ved en senere 

generalforsamling fremlægges til med

lemmernes godkendelse. 

• 

Det i sidste nr. af bladet optrykte ju

niorreglement, skal godkendes af gene

ralforsamlingen. 

Under forårsklargøringen bliver cykler 

og knallerter både våde og meget snav

sede, når de står i cyklestativerne, og om 

sommeren, hvor de tit står week enden 

over, tager de skade af havgus og solen, 

hvorfor undertegnede foreslår, man laver 

3 halvtage af galv. plade. 1 ved klub

huset + 1 ved nordre og 1 ved søndre 

port. R. Sletsø, 

medl. 413. 

Til generalforsamlingen d. 26.3.74 

i Sundby Sejl-Forening 

Vedr. opmålingsaf gifter til SCANDIC AP 

Målerne i S.S.F. foreslår generalfor

samlingen, at alle afgifter i forbindelse 

med opmålinger til N.L. og SCANDI-

CAP skal tilfalde klubbens skolefond. 

Til gengæld for de penge der hermed 

vil glide målerne af hænde, skal disse 

gøres kontingentfri, d.v.s. de halvårlige 

kontingentydelser p.t. kr. 75,00, samt 

alt grej skal betales og vedligeholdes af 

S.S.F. 

Der er her ikke tale om, at målerne 

skal ind i bestyrelsen og skal ej virke 

som sådanne medlemmer, men at der vil 

blive arbejdet som sædvanlig fra måler

nes side, og det er altså kun kontingentet 

og målergrejet, der skal betales af klub

ben, dette sidstnævnte vil erfaringsmæs

sigt andrage kr. 100,00 til 150,00 årligt. 

Det er vort håb, at generalforsamlingen 

vil behandle vort forslag velvilligt. 

Med venlig hilsen 

for Karl Thorup 

Klaus Akkermann. 

Et længe næret ønske er, at vi får en 

havnefoged, som kan holde justits med 

bådpladserne, og som ikke jager de uden

landske gæster ud, som gerne vil feriere 

i Sundby, derfor vil jeg anbefale, at vi 

får valgt en havnefoged. 

PS. Da vores gamle ven Carl Jensen 

går og laver så mange småtterier, og han 

er kendt med det hele vil jeg anbefale, 

at han bliver valgt til havnefoged. 

Med venlig hilsen 

Carlo Nielsen, 

medlem 77. 

Til generalforsamlingen d. 26. marts 

1974. 

Behandles venligst under punkt 7, even

tuelt. 

Til: Sundby Sejl-Forening og hr. for

mand Hans Guldager. 

Emne: Skaffe flere havnepladser for fær

rest mulig penge. 

Foreningens lov, paragraf nr. 2 lyder 

som følger: Foreningens formål er at 

skaffe sine medlemmer de bedste betin

gelser for en god og sikker anlægsplads 

for deres både og at fremme sejlsporten. 

(Citat slut). 

Undertegnede tillader sig herved at 

stille følgende forslag: 

1) En bedre placering af nuværende 

stikbro og benyttelse af pæle, så en 

ny stikbro kan placeres parallelt med 

førstnævnte, dette vil give ca. 100 

DISCOTEK FOR ALLE 
LØRDAG DEN 27. APRIL 1974 

Da der for et festudvalg altid er det problem at stille alle tilfreds, laver vi 

ØNSKEAFTEN 

hvor alle, der ønsker en plade spillet, kan få det opfyldt, hvis mulig. Dog 

skal ønsker være os i hænde senest 5 dage før, så vi kan nå at fremskaffe 

de ønskede plader. 

Adgang for alle kr. 5,00 Soldater og børn kr. 3,00 

Vi starter kl. 20,00. FESTUDVALGET 
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flere pladser inde i selve havnen. 

På grund af det mindre vandareal, be

nyttes motor ved sejlads ud og ind i 

havnen. 

2) Benzinanlægget, som nu ligger helt 

inde i det inderste af havnen, bor 

flyttes til ydermolen, pipe-line. Der

ved undgås en unødig trafik til det 

fjerneste punkt i havnen. Samt at en 

eventuel brand under tankning even

tuelt får alvorligere følger inde i 

selve havnen end udenfor. Dette vil 

give ca. 10 havnepladser mere. Og 

sikkert et større salg fra en sådan 

servicestation. 

3) Udvide udad mod sundet med anløbs

broer efter behovet for bådepladser. 

Da et sådant projekt vil blive dyrt, 

foreslås følgende: 

I) Der nedsættes et »Broudvalg« 

bestående af foreningens for

mand samt nogle medlemmer 

uden bådeplads til at undersøge, 

hvordan en udvidelse bedst kan 

foretages til alle medlemmernes 

tilfredshed. 

II) At kontingent hidrørende fra ak

tive medlemmer (uden havne

plads) går ubeskåret til fremme 

af flere bådepladser. 

Foreningens formål er at skaffe sine 

medlemmer de bedste betingelser for en 

god og sikker anlægsplads for deres både, 

og at fremme sejlsporten. Til trods for at 

jeg har været medlem i over to år, er det 

på dette punkt ikke lykkedes foreningen 

at leve op til sit formål. For egne og 

øvrige bolværksmatrosers vegne. 

Ærbødigst 

K. J//1 Larsen. 

Tovværkseksamen 
Onsdag den 27/2-74 har følgende be

stået : 

Sejlerskolen 

Rolf Overgård - Hanne Jensen - Egon 

Esbirk - V. P. Skov - Hans Hove An

dersen - Palle Sørensen - Kurt Hansen -

Per Olesen - Tove Christensen — Carsten 

Rohde - John Christensen - Conny Pe

tersen. 

Juniorafdelingen 

Jan Knudsen - Torben Andersen - Ak

sel Brask Thomsen - Jens Andersen 

Palle Rasmussen - Kim Kristensen - Bir

gitte Benthien Gitte Schulborg. 

H. O. 

TAK... 

Jeg synes ellers aldrig, at jeg siger så 

meget, men ud kom det, jeg blev 60. 

Tak skal I ha', alle venner i S.S.F., 

fordi I huskede mig på dagen. 

Le/f K. Olsen, 

»VIVI« S S 30. 

TAK 

Hjertelig tak for den venlige opmærk

somhed ved vort sølvbryllup. 

Lissi og Ras nu/s Bech. 

L\ C r EN 
Vi afholder  igen f i lmaf ten  torsdag den 4 .  apr i l  

1974,  hvor  vi  br inger  f i lm for  tur-  og  kapsej lere .  

Program bl iver  ophængt  i  k lubben.  

Vi  s tar ter  k l .  19 ,30.  Grat is  adgang.  

Festudvalget. 
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Vedrørende Y ngling-
kapsejladser 

Otte klubber fra Øresundsområdet del

tog sammen med Yngling-Klubben i et 

møde i Sejlklubben »Frem«s klubhus den 

25. fcbrur.r. SSF's juniorafdeling var re

præsenteret ved Hans Olsen og Holger 

Møller. 

Formålet med modet var at drøfte pro

blemerne ved kapsejladserne i Yngling, 

hvor nop!e klubber møder med rene ju-O ' 

niorbesætninger i klubejede både, me

dens andre klubber sender mere erfarne 

sejlere i privatejede både. Dette er selv

sagt et handicap for førstnævnte kategori, 

også fordi de privatejede både, hvad ma

teriel og udstyr angår ligger over, hvad 

klubberne er i stand til at møde med. Fra 

SSF's side var man mest stemt for en 

ordning i lighed med kapsejladser for 

juniorbåde efter Dansk Sejlunions regler, 

hvor der sejles adskilte løb for klubejede 

og privatejede både, navnlig da yngling'-

en er på vej til at afløse juniorbådenei 

mange klubber. 

Efter en længere debat vedtoges det, 

at Yngling-klubben opfordrer arrangører

ne af to kapsejladser i 1974 til forsøgsvis 

at indbyde til kapsejlads for Yngling delt 

i to løb, ét løb, hvor aldersgrænsen sæt

tes til 19 år, og ét løb, hvor der er fri 

tilmelding uanset alder. Delingen fore

tages kun, hvis der er tilslutning nok til 

to løb. De to kapsejladser er Amagerkred

sens hovedkapsejlads den 17.-18. august 

og Sundet's juniorstævne den 7.-8. sep

tember, og erfaringerne fra disse to sej

ladser vil herefter danne grundlaget for 

de videre overvejelser. 

Samtidig enedes man om at nedsætte 

et udvalg, der inden 1. juni 1974 skal ud

arbejde nærmere vejledende regler for 

det udstyr, det kan anbefales at forsyne 

Yngling'en med, således at der på dette 

område opnås større ensartethed, og der

med større lighed i chancerne for place

ring, når det sejltekniske iøvrigt er lige. 

SSF's juniorer skulle herefter have stør

re muligheder for at gøre sig gældende, 

og juniorudvalget opfordrer mandskaber

ne på Yngling'ene til at forberede sig 

godt til sæsonens kapsejladser og specielt 

være opmærksom på, at SSF i hvert fald 

bliver repræsenteret i de to nævnte kap

sejladser, for derved at være med til at 

indhøste de erfaringer, der gøres. 

Holger Møller. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 
i S.S.F. 

A 265 John Møller 

Morbærhaven 18, Alb. 

A 364 Freddy Hornshøj 

Istedgade 84, V. 

A 366 Walther Stefansen 

Tagensvej 67, N. 

A 388 Erland Petersen 

Tycho Brahes Allé 19, S. 

A 474 Werner Møller 

Lynghøj vej 17, Lynge. 

J 14 Søren Hansen 

Stordal 20, Ka. 

j 21 Claus Brask Thomsen 

Poppelhøj 40, Heil. 

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. 

Verden er ikke interesseret 

i de storme, Du modte, kun: bragte Du 

skibet i havn? 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

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

1967  KBHVN.  V  *  3 5  6 7  8 8  

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 
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BÆREBØLGEN 

Torsdag d. 14. feb. havde vi igen en 

vellykket aften, hvor hr. kaptajn Damm 

og hr. seniorsergent Petersen fra flyve

våbnet viste film og fortalte om den 

berømmelige Eskadrille 722's liv og ar

bejde, hvorpå fulgte demonstration af 

redningsmateriel og besvarelse af spørgs

mål. 

Det var en meget interessant aften, og 

det er min overbevisning, at alle delta

gerne fik »noget med sig hjem«. 

Også hr. orlogskaptajn Bilde Jensen 

fra Søsportens Sikkerhedsråd var tilstede, 

og efter den »Snak« vi fik med d'herrer 

efter mødet, så tror jeg fuldt og fast på, 

at vi nok skal få noget godt og fornuf

tigt ud af vores lille privatradio, blot vi 

stædigt fortsætter med den gerning, vi 

har taget op, og at vi selv går foran og 

viser, hvad den skal bruges til, og ikke 

kun bruger den til unødig pjat og pjank. 

Vi takker flyvevåbnet og de to friske 

flyvere for deres beredvillighed, og håber 

at vi får lejlighed til at genopfriske be

kendtskabet senere hen. 

* 
Sundby Maritime Privatradio-klub af

holder sin årlige generalforsamling 

Mandag d. 8. april, kl. 19,30 prc. 

Dagsorden ifølge lovene, og forslag, som 

ønskes behandlet på generalforsamlingen 

må være bestyrelsen i hænde senest man

dag d. 25. marts kl. 19,30. 

• 
Det forlyder fra pålidelig kilde, at 

Dansk Motorbåds Union agter at indkøbe 

12-15 basestationer og udstationere dem 

i klubber under Motorbådsunionen. - Ja, 

de rige de kan!!! 

Dette være ikke sagt i misundelse, 

tvært imod, jeg ville ønske, vi kunne 

gøre ligeså. Men vi ønsker Motorbåds-

unionen held og lykke med det. 

q 
Klart slut fra 

Sundby Sejl 630, 

Reinhardt Hansen. 

Motorbådaften i SSF 
Torsdag 7/2-74. 

Ole Jensen fra K.M.K. fortalte om 

kompassets inddeling og sammensætning, 

og om hvordan et kompas reagerer i for

hold til forskellige jerndele, som findes 

i skibe, gik derefter over og fortalte om 

misvisende og retvisende kurser, kom 

også ind på strømtrekanter, afdrift og 

sejlet kurs, fortalte lidt om natsejlads, 

om fyr og fyrvinkler. 

Aftenen sluttede kl. 10,45, alt i alt 

en god aften. 

H. N. 

TAK 

Hjertelig tak til Sundby Sejl-Forening 

og Sundby Maritime Privatradioklub for 

venlig deltagelse ved min hustrus bort

gang. 

A 253, John Præ gel. 

Mange tak for de smukke blomster til 

Gunnars bisættelse. Han var jo så glad 

for sin forening og sit lange medlems

skab. 

Venlig hilsen og tak. 

Gerda Meyer. 

Fra formanden 

Artiklen i forrige nummer af klubbla

det med søsætning i klubhuset af Leif 

Olsens flotte gave går i øjeblikket verden 

rundt i pressen, den skal efter sigende 

sidst være set i Hong Kong News med 

billede og den fulde tekst. Det er dog sik

kert mere skibets historie end det, at 

Sundby Sejl-Forening har fået en gave, 

der gør, at det er blevet bladstof. 

Vi kan ud fra dette drage den slutning, 

at vort blad læses med interesse af mange 

andre end vore medlemmer. Bladets ud

sendes da også til samtlige landets sejl

klubber, til søsportens organisationer og 

til de enkeltpersoner, der gør en indsats 

for søsporten i Danmark. 

UFAYETTE . 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 

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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FLAKFORTET 
Af artikler i dagspressen kan man for

mode, at der er blevet givet tilladelse til 

at sejle til Flakfortet af forsvarsministe

riet. Dette er imidlertid ikke tilfældet, 

forbudet gælder stadig, det, der er sket, 

er, at Københavns Sejlunion og Dansk 

Se]lunion sammen med Sundby Sejl-For

ening har rettet henvendelse til Køben

havns kommune for at gøre kommunen 

interesseret i en overtagelse af det gamle 

fort, inden det går helt til grunde. 

Københavns overborgmester Urban 

Hansen og borgerrepræsentant Jette Ber-

genholtz er gået varmt ind for tanken 

og støtter os i vort ønske, som det frem

går i dagspressens artikler. Overborgme

steren har da også indledt forhandlinger 

med forsvarsministeren om de nærmere 

formaliteter ved en overdragelse, som så 

skal forelægges borger-repræsentationen 

til endelig godkendelse. 

Søsportens organisationer og Sundby 

Sejl-Forening vil dog gerne slå fast, at 

det eneste, vi arbejder for, er at få lov 

til at besejle havnen på Flakfortet, uanset 

om det er København eller forsvarsmini

steriet, der ejer fortet. 

I den forbindelse vil vi gerne opfordre 

myndighederne til at sætte en alvorlig 

stopper for den udplyndring og det sø

røveri, der foregår med de sidste tilbage

værende værdier på fortet, myndigheder

ne lukker måske øjnene, sålænge det kun 

drejer sig om lysmaster, broncedøre, kob

berrør, motorer og 1., men når forst yder

molernes dæksten transporteres bort, må 

grænsen være nået! 

Hans Guldager. 

Husk at... 

Husk at glemme bagateller. 

Husk at nemme, hvad det gælder. 

Husk at elske, mens du tor det, 

husk at leve, mens du gor det! 
Kumbel. 

Hort i klubhuset: 

- Hallo, Kristine, den kaffe er ikke varm! 

- Det kan ikke passe, jeg har selv set den 

koge tre gange. 

• 
- Hvad synes du, vi skal spise, inden vi 

sejler ud i dette herrens vejr, Carl? Jeg 

bli 'r så let søsyg. 

Det bill igste! 

• 
- Tjener, tre vand til musiken! 

- Undskyld, der er ingen sofolk i orkestret! 

• 
- Tjener, er der musik her? 

- Nej, men de kan få et horn til kaffen! 

• 

- Sådan en ku' godt rejse sig for en da

me! 

- Ja, ja, det gor jeg også altid - når der 

kommer en! 

- Sikke en masse vand! 

- Ja, og tænk så på, det er kun over

fladen, Du ser! 

. . .  o g  s å  v a r  d e r  d e n  u n g e  d a m e ,  d e r  

var inviteret til »The Captain's dinner« -

og bagefter klagede over, at hun skulle 

spise sammen med personalet. 

En aften med 

BÅDFORSIKRING 
Torsdag den 7. februar havde Sundby 

Sejl-Forening indbudt kontorchef Ficher 

Jacobsen, forsikringsselskabet Absalon 

Skandinavia søforsikring til at fortælle os 

om bådforsikringer. 

De medlemmer, der havde fundet ind 

i klubhuset denne aften fik en underhol

dende og livlig aften ud af det, der blev 

stillet mange gode og relevante spørgs

mål til foredragsholderen, lige fra mine

faren i Kalø-Vig, som et opstemt med

lem absolut skulle demonstrere sin viden 

om, til de mere nærliggende spørgsmål 

om, hvad der er forsikret af dele i vore 

skibe. Forsikringsselskaberne anbefaler her 

vore medlemmer med Walkie Talkie ra

dioer til at meddele dette til selskaberne 

og få det påført policen, ikke fordi det 

er dyrere, men sker der et uheld, er man 

absolut sikker på at få denne erstattet, 

og der kan ingen diskussion blive bag

efter, om det er privat forsikringsspørgs-

mål, eller det er en fast del af en båds 

sædvanlige udstyr. 

Alle fik ellers svar på deres spørgsmål, 

det fremgik heraf, at ingen egentlig var 

utilfreds med prisen, eller den behand

ling og service forsikringsselskaberne 

yder, og Ficher Jacobsen fik da også et 

stort bifald med hjem fra Sundby Sejl-

Forening. 

Formanden meddeler her, at også 

Sundby Sejl-Forening tegner din bådfor

sikring med præmieskipperordning, og 

provisionen går stadig ubeskåret til Sund

by Sejl-Forening. 

H. G. 

FRIMÆRKER - MØNTER 

Det er en god investering 
DANSKE FRIMÆRKER VORT SPECIALE 

Udvalg bedre Danmark, postfrisk 

* 

C. J. NIELSEN 
Sofie Brahes Allé 7, 2. 2300 Kbhvn. S. Tlf. 55 28 04 

medlem nr. 77 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 

marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og oerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 
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mmm . 

Bunden 

Vi bygger for øjeblikket 10 pirater i 

komposite, dvs. fiberdæk og glasfiber

bund. Vi har bygget de 10 glasfiberbun

de på følgende måde: 

Første dag Gelcote i form. 

Anden dag l lag 300 g måtte. 

Tredje dag l lag 600 g måtte. 

Fjerde dag l lag 600 g og balsa i bund 

(se billede). 

Femte dag l lag 600 g, bjælkevager og 

bundstokke (billede er taget på femte 

dag). 

Sjette dag ud (øl). 

Derefter lægges dæk på. 

PIRAT DM-74 

Der er nedsat et DM udvalg, der skal tilrettelægge DM for piratjoller i tidsrum

met 15.-21. juli 1974. Udvalget består af Jorgen Bengtsson, John Simonsen og 

Robert Frederiksen. 

Da vi har brug for følgebade, bedes de, der kan hjælpe, henvende sig til kap

sejladschef Robert Frederiksen. 
DM udvalget. 

Vi 

husker 

alle 

General

forsam

lingen 

tirsdag 

den 26. 

marts 

kl.19,30 

Sejlerne 
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Fredag den 5. april kl. 19,30 

GENSYN MED 

DEN BERØMTE GRUPPE 

„JUNIORERNE" 
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EN REDAKTØR TAKKER AF.. 

Da min forgænger i embedet uden var

sel forlod stillingen, blev jeg af 2 med

lemmer, der tidligere havde assisteret 

ham, shanghajet til at overtage posten. 

Jeg skal gerne indrømme, at jeg ikke var 

særlig nem at overtale, jeg havde jo slet 

ingen erfaring som redaktør, men da de 

2 nævnte medlemmer - Hillers og Øster

gaard - gjorde gældende, at jeg som fag

mand inden for bogtrykfaget netop var 

velegnet, og, så vidt de vidste, det eneste 

medlem af foreningen, der kunne klare 

jobbet, og da de yderligere erklærede sig 

villige til at støtte mig i arbejdet, gik jeg 

indtil videre ind på at hjælpe foreningen 

ud af forlegenheden. 

»Indtil videre« er nu blevet til mere 

end 15 år, og når jeg nu må overlade 

redaktørstolen til en anden, har det sin 

naturlige forklaring i mit efterhånden 

stærkt svækkede syn, der gør det til en 

langsommelig proces for mig både at læse 

og at skrive. 

Men jeg har været glad for arbejdet, 

der medførte, at jeg på nærmeste hold 

har kunnet følge foreningsarbejdet og 

foreningens udvikling, og selv om det til 

tider naturligvis har knebet med stof og 

man godt kunne ønske sig en større aktiv 

interesse for bladet fra medlemmernes 

side, så er det jo trods alt - når jeg selv 

skal sige det - gået helt godt i alle disse 

år. 

Jeg har i min regeringstid stedse an 

strengt mig for at fremstille et blad, der 

på værdig måde kunne repræsentere vor 

forening udadtil, ikke alene blandt vore 

ca. 1100 medlemmer, men også over for 

de mange sejlklubber landet over, der 

året rundt får tilsendt vort medlemsblad, 

og jeg har gjort det ved at anvende en 

ordentlig papirkvalitet og et smukt tryk, 

og jeg har haft en virkelig støtte til bla

dets udseende fra vor næstformand og 

sekretær, Reinhardt Hansen, der særdeles 

flittigt har forsynet mig med aktuelle 

fotos til at live op i spalterne. 

Hillers holdt ved det første år, og da 

jeg ikke længere kunne regne med ham i 

det daglige arbejde, allierede vi os med 

bladets mangeårige annonceagent, E. Lo

rentzen, der siden trofast har bistået mig 

med bladets opsætning, ligesom han har 

været en flittig leverandør af stof, når der 

var lavvande i manuskriptbeholdningen. 

Lorentzen, der som nævnt har virket 

som vor annonceagent og som ekspeditør 

af bladet fra 1948 til ca. 1972, og som 

medhjælper i redaktionen i de sidste 14 

år, er nu fyldt 68 år og har ment, at hans 

indsats til gavn for S.S.F. har været til

strækkelig langvarig til, at han kan være 

bekendt at trække sig tilbage samtidig 

med redaktørskiftet og lade yngre kræfter 

komme til. Det vil vel også være rimeligt, 

at den næste redaktør selv udvælger sine 

medhjælpere. 

Også Lorentzen vil jeg gerne hermed 

bringe min tak for hans uvurderlige assi

stance ved tilrettelæggelse og opsætning 

af bladet gennem de mange år. 

Når også min anden redaktionsassi-

stent, Østergaard, træder tilbage ved 

redaktørskiftet, så skyldes det dels, at han 

hævder at have opfyldt sit løfte til mig 

om at hjælpe til, så længe jeg blev på 

posten, dels at han nu går i sit 77. år, og 

sluttelig, at også hans syn nu er stærkt 

svækket. Ikke desto mindre har han i alle 

de år, jeg har haft med bladet at gøre, 

klaret korrekturlæsningen til det sidste, 

om end det i de senere år har været en 

sjældenhed at finde en artikel fra hans 

hånd. 

Men han har da ellers været med fra 

bladets start i 1942 og har gennem årene 

forsynet de skiftende redaktører med ind

læg af vidt forskelligt indhold, spænden

de fra tekniske artikler over forenings-

anliggender til ferietursbeskrivelser. 

Østergaard hører jo til vore »gamle 

medlemmer«, idet han har været aktivt 

medlem af foreningen siden april 1935, 

altså til april i 39 år. Og da han endvidere 

har fungeret som foreningens revisor uaf

brudt i 23 år, mener også han at have 

aftjent sin medlemspligt og nu kunne 

trække sig ud af foreningsarbejdet med 

god samvittighed. 

Selv om han var den, der i sin tid 

nærmest tvang mig til at overtage redak

tørjobbet, skal også han alligevel have 

min tak for godt og altid gnidningsfrit 

og fornøjeligt samarbejde. 

Ikke at forglemme, i mine udtalelser 

om de forskellige medhjælpere, jeg har 

haft i den støtte, de har ydet mig i min 

redaktørtid, må jeg til slut nævne Karl 

Pouhen, bladets bogtrykker og hans per

sonale, denne goodwill vil jeg mene vil 

være til gavn for min efterfølger i redak

tørstolen. 

M. Andreasen. 
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FM og BRIT 
marine motor er 

Et gennemført norsk og engelsk marineprodukt.  

En stærk robust opbygning sikrer lang levet id, 

og de har en rol ig, lydløs gang. 

FM Benzin/Traktori in 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 

Banken 
der dækker 
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AUTOBANK 

. uii/T Amagerbanken 
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Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

ER DINE FORTØJNINGER I ORDEN ? Se hellere efter 
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Sundby Sejl-Forening' afholder 

Lørdag den 8. juni 1974. Starten foregår kl. 11,oo 

Søkort nr. 131 og 133. Startgebyr: kr. 20,oo 
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Motorbådsbal lørdag aften 
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EN REDAKTØR 

RIGGER TIL... 

Med megen beskedenhed havde den 

afgående redaktør anbragt sin afskeds-

artikel allersidst i forrige nummer af 

bladet. 

For at det ikke skal gå hen over ho

vedet på de eventuelle medlemmer, der 

ikke nåede at læse hele bladet, eller de, 

der ikke overværede generalforsamlin

gen, vil jeg - om ikke på forsiden - så 

dog på en mere fremtrædende plads kom

me med et par bemærkninger i anledning 

af redaktørskiftet. 

Det kan jo ikke være uden nogen be

tænkelighed, at jeg overtager jobbet efter 

en, der har varetaget dette i 15 år, og 

dertil varetaget det på en måde, så bladet 

er ventet af ethvert medlem, hvis det er 

lidt sent på det med udgivelsen, og på 

en måde, der er medvirkende til at skabe 

respekt om S.S.F. udadtil. Betænkelighe

den bliver ikke mindre af, at der i sidste 

nummer af bladet stod at læse, at det un

dertiden refereres på den anden side af 

jordkloden. Det er da også fuldt fortjent, 

at han herunder får overrakt foreningens 

ærestegn på generalforsamlingen. 

Når jeg alligevel trods disse betænke

ligheder har modtaget valg til redaktør

posten, er der flere grunde, først og 

Redaktøren meddeler 

Sidste frist for indsendelse af stof til bladet er den 5. 

i hver måned. 

Hvis du har noget på hjerte og ikke mener, at du selv 

kan formulere det, så lad os tale om det. Jeg træffes 

på kontoret den sidste torsdag i maneden. 

HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, 2770 KASTRUP 

fremmest den, at Dres har lovet at være 

med i redaktionsudvalget i den første tid, 

hvad der vil være en uvurderlig støtte 

for mig. Derudover har jeg fået løfte om 

støtte fra flere af bestyrelsens medlem

mer, således at jeg nogenlunde trygt kan 

gå i gang med arbejdet med medlems

bladet. 

Dertil kommer, at jeg synes, at det er en 

meget interessant og spændende opgave at 

formidle forbindelsen fra klubbens le

delse til medlemmerne og ikke mindre 

fra medlemmerne til ledelsen og endelig 

mellem medlemmerne indbyrdes - det der 

med et for tiden meget brugt ord kaldes 

kommunikation. Det er en meget vigtig 

ting, at denne kommunikation er helt i 

orden, og jeg vil til enhver tid bestræbe 

mig for, at dette vil være tilfældet. 

Med hensyn til bladets udseende og 

den linie, det hidtil har været redigeret 

efter, har jeg ikke i øjeblikket planer om 

nogen ændringer, for jeg synes, at det 

fremtræder fuldt tilfredsstillende, men 

dermed være ikke sagt, at der ikke på 

noget tidspunkt, kan være ting, der vil 

gøre det ønskeligt eller nødvendigt at 

foretage ændringer. 

Og så vil jeg ikke undlade at trække 

alle redaktørers kæphest ud af stalden: 

Bladet er ikke alene redaktørens eller be

styrelsens ; det er talerør for alle med

lemmer, og det er alle redaktørers ønske 

og håb, at klubbens medlemmer vil en

gagere sig mere i bladet og levere stof, 

det være sig i form af beretninger om fe

rieture, kapsejladser, gode råd til andre, 

hvis man selv har gjort nogle gode erfa

ringer af en eller anden slags, ja alt mu

ligt, hvad man kan have på hjerte. (Om 

frist for indlevering af stof kan læses 

andet sted i bladet). 

Jeg vil gerne slutte denne »program

erklæring« med at håbe på medlemmer

nes lempelige bedømmelse, hvis der i den 

første tid skulle være skønhedspletter i 

bladet; I er jo til en vis grad selv ude 

om det ved at have valgt mig på gene

ralforsamlingen. 

Mine indlæg i bladet vil normalt være 

undertegnet H.M., men denne indleden

de epistel underskriver jeg for fuldstæn

dighedens skyld 

Holger Møller 
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SHOPPEN 

har udgivet en lille fiks folder, som 

står til gratis afbenyttelse for medlem

merne. Foruden en kalender for 1974 in

deholder den shoppens åbningstider. 

For det tilfælde, at folderen skulle bli

ve revet væk, kan vi her oplyse åbnings

tiderne: 

Måned Hverd. Lørdag Sø. og he. 

Marts 11-19 9-18 9-18 

April 9-19 9-18 9-18 

Maj 9-19 9-18 9-18 

Juni 9-19 9-18 9-17 

Juli 9-18 9-17 9-16 

Au g. 13-18 9-17 9-16 

Sept. 13-18 9-15 10-14 

Onsdag 

Okt. 16,30-18 11-14 12-13 

Nov. lukket 12-13 lukket 

December samt januar og februar kun ef

ter aftale på tlf. 46 38 17 eller SU 5706 

eller evt. på opslag i sejlforeningen. 

Af folderen fremgår iøvrigt også, hvad 

shoppen fører af varer, og at man kan 

få tilbud på varer, der ikke lagerføres. 

En fin idé, som vi gratulerer shoppen 

med. H.M. 

TAK 

Min hjerteligste tak for deltagelse ved 

min hustrus bisættelse. 

A. Willadsen, 

M/B WEA 

Kære Sundby Sejl-Forening 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 

Pauls bisættelse og tak for alle de dejlige 

år han oplevede dernede. 

Kærlig hilsen 

Solveig Linnemann 

og børnene 

Efterlysning 

Redaktionen ligger inde med en del 

materiale, der er indleveret af medlem

mer til jubilæums-festskriftet. Medlem

mer, der ønsker deres billeder retur, be

des kontakte redaktøren. 

d=< Målerne brænder 

z 

efter at komme til at måle bådene om efter 
r ^ de nye scandicap-regler. 

Flere kapsejladser i den kommende sæson 
*=3 sejles efter de nye regler, og det kan jo ikke 

nytte noget, at alle kommer tre dage før kap-
li i  sejladsen og skal have målt båden. 

Derfor træf snarest aftale med målerne om 
opmåling eller skrivdig på listen, der hænger 
i forgangen. 

HENVENDELSE TIL: 

Klaus Akkermann, AM 6727 
Karl Thorup, 58 43 1 1 

^ GEBYRET ER KR. 85,00 

OG DET GÅR UBESKÅRET TIL SKOLEFONDEN 

r 
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Generalforsamlingen 26. marts 1974 

Dagsorden: 

1 valg af dirigent 

2 protokol og beretning 

3 regnskab 

4 valg til bestyrelsen 

5 lovændringsforslag 

6 andre forslag 

7 eventuelt. 

Formanden, Hans Guldager, bød for

samlingen velkommen, og udbad sig for

slag til en dirigent. 

Frits Kleis blev alene foreslået, og der

med valgt. 

Dirigenten takkede for valget, og kon

staterede forsamlingens lovlige indvars

ling, og udbad sig forslag til et stemme-

tællingsudvalg. Holger Larsen, Skovgård 

Hansen og Vilhelm Lindemann valgtes. 

Sekretæren fik herefter ordet til op

læsning af protokollen fra det sidst af

holdte bestyrelsesmøde før generalforsam

lingen. 

Der var ingen kommentarer til proto

kollen, som godkendtes. 

Dirigenten gav ordet til formanden 

for aflæggelse af beretningen. 

Formandens beretning. 

Siden sidste generalforsamling er 6 af

holdte medlemmer af Sundby Sejl-For

ening afgået ved døden. 

Medlem nr. 92 Poul Lindemann der 

har været lærer på skolebåden. 

Medlem nr. 151, Gunnar Meyer. 

Medlem nr. 160 P. J. Rasmussen, der 

havde sejlbåden Tumleren. 

Medlem nr. 213 Peter Høeg Thomsen, 

der har været bestyrelsesmedlem. 

Medlem nr. 54 Frederik Kristian 

Thomsen, der havde jollen Trille, og i 

lørdags døde Jan Roth Berg. 

Jeg må bede forsamlingen rejse sig og 

sammen med mig mindes de afdøde. 

Ære være Deres minde. 

Knapt havde festlighederne lagt sig ef

ter vort 50 års jubilæum, og en enig ge

neralforsamling valgt mig til Sundby 

Sejlforenings formand, før en usædvanlig 

hård storm og højvande fra nord skyllede 

ind over vores havn, ødelagde en del af 

ydermolerne, el-installationerne på plad

sen samt hævede midterbroen næsten inde 

ved land, 3 både fik en særdeles hård 

medfart, idet de 2 af dem sank i havnen 

og den tredje fik et hul lige over vand

linien på størrelse med en fortovsflise, 

en del andre både fik skader af mindre 

omfang. Men alt i alt kan vi sige, at vi 

slap meget billigt i forhold til andre 

havne i sundområdet! Det skyldes måske, 

at mange af vore medlemmer tog en hård 

tørn for at redde så meget som muligt fra 

de vandmasser, der fuldstændig overskyl

lede havnen. 

Der skal herfra lyde en tak for vel ud

ført indsats. 

Når dette er sagt, må det også siges, 

at nogle bådejere overhovedet ikke var 

nede og se til Deres båd. Selv om der er 

nok så gode grunde, må jeg anbefale dis

se medlemmer at kontakte familie eller 

venner, så de kan træde hjælpende til. 

Efter venskabelige forhandlinger med 

Københavns kommune har foreningen 

fået 12.000 kr. til hjælp for en udbedring 

af skader på ydermolerne, disse arbejder 

vil blive påbegyndt snarest og være til

endebragt i løbet af foråret. 

Som medlemmerne har set, er der plan

tet træer og lagt nye fliser langs kanalen, 

og ligeledes er det sidste stykke bolværks-

arbejde her blevet udført, området her 

vil, når det er fuldstændig færdig, og der 

er sået græs, fremstå som et venligt og 

indbydende indgangsparti til Sundby 

Sejlforening. 

Det ødelagte hegn langs parkerings

pladsen er blevet fornyet, og jeg må hen

stille til medlemmerne om at værne om 

disse ting, det er dyrt at vedligeholde. 

På nordre mole påregner bestyrelsen at 

færdiggøre lysinstallationerne samt få 

nogle eistik ud på de nye skure. 

Motorspillet på søndre plads har voldt 

bestyrelsen nogle problemer, dels har der 

været lang leveringstid på nogle tandhjul, 

der skulle fremstilles i Tyskland, og en

delig, da det hele skulle være i orden, 

var der elektriske problemer, men i løbet 

af få dage er det bragt i orden og kan 

tages i brug. 

Den længe savnede udvidelse af maste

skuret vil blive påbegyndt i lobet af efter

sommeren, så det er klart til brug, når 

bådene atter skal på land. I øjeblikket er 

det under projektering til godkendelse i 

kommunen. 

Vinterens undervisning i navigation og 

tovværk har været velbesøgt, og jeg vil 

fortsat opfordre nye medlemmer til at fre

kventere disse kurser, så I kan få den 

fulde glæde af søsporten. 

Presset på skolebåden er meget stort, 

og den er komplet overtegnet for sæso

P" Standerhejsning 
finder sted 

lørdag den 4. maj kl. 15,oo 

Samtidig bådedåb: 1 Flipperjolle, 2 Optimister, 

13 Piratjoller. 

Bemærk det fremrykkede tidspunkt. 

Musik og dans i klubhuset 
HUSK! Hvide huebetræk. Festudvalget. 
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nen, og der er rigeligt med elever til yder

ligere en skolebåd. 

Det er da også bestyrelsens mening at 

afskaffe en båd til, så alle der melder 

sig ind i Sundby Sejl-Forening og vil 

lære at sejle, også har mulighed herfor. 

Midlerne hertil strømmer i øjeblikket ind 

på skolefondens konto med 500 til 700 

kr. om måneden. 

Til tovværks-eksamen gik 21 elever op, 

der alle bestod under Anders dygtige le

delse, dette arbejde gøres af Anders gan

ske gratis, da tilskuddet fra AOF stadig 

er bortfaldet. 

Navigationseksamen er erfaringsmæs

sig ikke nogen let opgave, men under Kir

sten Varnoes grundige undervisning gik 

18 elever op til eksamen, hvoraf 14 be

stod. 

Til navigationseleverne skal jeg med

dele, at jeres undervisning ikke er slut 

endnu, idet vi har arrangeret en natsejlads 

med en marinebåd i maj måned for at I 

kan sætte jer ind i navigation efter fyr 

og lystønder, meddelelse om tidspunktet 

vil fremkomme i bladet. Det bliver i øv

rigt Kirsten Varnøes sidste undervisnings

dag (eller nat), idet hun på grund af 

rejser i provinsen ikke kan få den for

nødne tid til rådighed. 

Den nye kapsejladschef Robert Frede

riksen er gået til sagen med utrolig energi, 

jeg havde forestillet mig, at 1974 skulle 

være et stille år efter jubilæumsårets man

ge kapsejladser. Men Robert har af fri 

vilje gået ind til både junior-bådsstævne 

-stævne for Bandholmere og Shipmann og 

officiel Danmarksmesterskab for Pirat

joller. Jeg ønsker ham alt muligt held og 

lykke med dette. 

I juni måned vil der blive afholdt et 

større motorbådsstævne med deltagelse 

af københavnske motorbådsklubber og 

klubber i Sverige. Jeg vil stærkt opfordre 

medlemmer med motor i skivet om at 

deltage i dette arrangement under Hol

ger Nielsens dygtige ledelse. 

Sundby Sejl-Forenings medlemsblad 

må desværre sige farvel til sin redaktør 

gennem mange år, M. Andreasen, bedre 

kendt som Dres. Det har været et stort 

arbejde, du har gjort og påskønnet af 

mange langt ud over vor egen medlems

kreds, og det er da også kun en stadig 

tiltagende øjensygdom, der får den gamle 

redaktør til at indstille blyanten. 

Vi har ønsket at give Dres et minde 

og en påskønnelse for det store arbejde! 

Bestyrelsen foreslår enstemmig at gøre 

Dres til æresmedlem af Sundby Sejl-For

ening. 

Ifølge lovene skal dette forelægges ge

neralforsamlingen til godkendelse, og jeg 

anmoder hermed generalforsamlingen om 

tilslutning hertil. 

Dres har i mange år haft både Lorent

zen og Østergaard i bladudvalget, dette 

trekløver har arbejdet fortræffeligt sam

men, og de har begge ønsket sammen 

med redaktøren at trække sig tilbage fra 

bladet. Lorentsen har haft med bladet at 

gøre siden 1948 - først som annonce

agent og ekspeditør og siden som medlem 

af bladudvalget. Østergaard har været 

med fra bladets start i 1942 - og siden 

deltaget i foreningsarbejdet som revisor 

i 23 år. 

Bestyrelsen har besluttet at give disse 

to for foreningen så gode medlemmer 

Sundby Sejl-Forenings ærestegn, der blev 

indstiftet i 1970. 

Lorentzen er her i aften, og jeg må 

bede dig komme herop. 

Østergaard havde desværre, da han fik 

meddelelsen, bestilt en ferierejse til Mal

lorca netop i denne uge, men kommer 

med glæde til standerhejsningen for at 

få ærestegnet overrakt. 

Klubhuset har gennemgået nogle nød

vendige forbedringer og reparationer, el

installationen i køkkenet er blevet ud

skiftet, der er kommet nye gardiner i 

pejsestuen, og vi har som gave af Leif 

Olsen med spidsgatteren Vivi, fået den 

smukke model af en russisk lystskonnert, 

som står i montren der. 

Jeg vil gerne her på generalforsamlin

gen sige hjertelig tak endnu engang på 

foreningens vegne til Leif Olsen og hu

stru. 

Desuden har andre medlemmer be

tænkt sejlforeningen med gaver af for

skellig art, det være sig tovværk til un

dervisningsbrug, maling til foreningens 

både, nogle skibsmodeller blandt andet af 

Nordkaperen, der sejlede jorden rundt 

under S.S.F.' stander. Det er rart som ny 

formand at møde den velvillige indstil

ling fra medlemmernes side, alle jeg har 

haft berøring med har vist hjælpsomhed 

og forståelse! Selv dem der stiller Deres 

bil på pladsen eller har en løsgående 

hund i klubhuset. 

En undtagelse har der dog været, men 

jeg skal ikke komme nærmere ind på 

dette, da det har været refereret i bladet 

under bestyrelsesmøder. Sagen er afsluttet 

med en skriftlig undskyldning, og ved

kommende har rettet sig efter havneud

valgets anvisninger. 

For at vende tilbage fra dette kedelige 

tilfælde, kan jeg oplyse, at vi efter ven

skabelige forhandlinger med Kristine har 

fået hævet forpagtningsafgiften med et 

for begge parter tilfredsstillende beløb. 

Men klubhuset kræver også udgifter: 

blandt andet må skipperstuen have en til

trængt ansigtsløftning, ligeledes skal der 

nye terrassemøbler uden for til sommer, 

de gamle er fuldstændig slidt op. 

Der har i klubhuset fundet nogle gro

ve tyverier sted af medlemmernes tøj, det 

drejer sig om skindfrakker og flydejak-

ker. Jeg vil gerne gøre det helt klart for 

vedkommende, at bestyrelsen absolut ikke 

vil tøve med at foretage politianmeldelse 

og er vedkommende medlem, hvad vi dår

lig kan tro, vil han eller hun øjeblikkelig 

blive hældt ud af foreningen. 

Juniorarbejdet går tilfredsstillende, ju

niorlederen Hans Olsen har det rigtige 

greb om tingene, og sammen med junior

udvalget gør han et stort arbejde for vore 

unge. 

Vi har da også den glæde at få skænket 

2 optimistjoller i plastic til ungdoms

arbejdet. En fra Sparekassen Bikuben og 

en af Amagerkredsens formand John 

Hagemann. For at gøre billedet fuldstæn

digt har Amagerbanken netop meddelt, at 

de vil forære os en fuld kapsejladsud-

rustet flipperjolle med trapez og det hele. 

Jolleafdelingen er efter nogle års stil

hed atter på vej op, bestyrelsen vil da 

også gøre alt for, at der fortsat vil ske 

fremgang og trivsel her. Jollesejlerne selv 

er i øjeblikket ved at bygge 10 piratjoller 

i plastic, som er noget helt nyt for klas

sen. 

Desuden går jollesejlerne op i arbejdet 

med at tilrettelægge Danmarksmesterska

bet for piratjoller, der afholdes i juli må

ned. Er der medlemmer med motorbåde, 

der lyst til at være med som følgebåd, 
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kan de henvende sig til kapsejladschefen 

eller mig. 

Vort forhold ud af til har i min korte 

formandstid manifesteret sig på sejler-

dagen, hvor ingen blev i tvivl om, hvem 

der er Sundby Sejl-Forenings nye for

mand og i amagerkreds-samarbejdet, samt 

i problemet med at få Flakfortet frigivet 

til lystsejlads. 

Vi har stadig et godt forhold til vores 

vært Københavns kommune og til kom

munens jordkontor. 

Betegnende er det da også at kunne 

læse i dagspressen i et interview med 

DS-formand Maagens Maag, angående 

havneforhold i København, at Køben

havns kommune er meget karrige og næ

rige, når det drejer sig om havneforhold 

til søsporten, undtagen når det drejer sig 

om Sundby Sejl-Forening. 

Forholdet er nok dette, når vi fremsæt

ter et ønske om hjælp, yder vi selv lige 

så meget. 

Bestyrelsens forslag ved sidste general

forsamling om at lukke for medlemstil

gangen mødte massiv modstand fra med

lemmernes side, bestyrelsen har da taget 

dette til efterretning, så meget mere, som 

der kom mange sunde tanker frem fra 

medlemmernes side. 

En påbegyndt rationalisering af karto

teker og kontordriften i forbindelse med 

en roligere tilgang af nye medlemmer 

gør, at vi kan køre videre, forslaget om 

aut-revision og kritiske revisorer, som 

fremsættes af bestyrelsen, er da også en 

udløber heraf, ligeledes beslutning om an

skaffelse af yderligere en skolebåd. 

Sundby Sejl-Forening holder sine med

lemmer længe, og de er glade for at 

komme her. 

I år har vi ikke mindre end 2 50 års 

jubilarer, 1 40 års og 6 25 års medlems

skab af foreningen. 

Jeg vil gerne overrække medlem nr. 44 

Carl Jensen det nystiftede 50 års tegn i 

guld. 

Medlem nr. 295 Svend Åge Christen

sen skal ligeledes have 50 års tegnet. 

Medlem nr. 181 - eller Karl jorden 

rundt - har været med i 40 år. Han sej

lede jorden rundt med Nordkaperen kun 

et par år efter krigens afslutning, jeg vil 

stærkt anbefale nye medlemmer at læse 

bogen, Karl Nielsen skrev om Nordkape

rens færd, det var nemlig sømandsskab, 

der her blev vist. 

Karl Nielsen er her desværre ikke i 

dag på grund af helbredet, men har lovet 

at komme til standerhejsningen for at 

få nålen overrakt. 

25 år er også lang tid - tegnet skal bceres 

af 

medlem nr. 467 Sv. O. Christensen 

medlem nr. 384 Ib A. Christensen 

medlem nr. 51 Frode Hansen 

medlem nr. 327 Egon Kuggerig 

medlem nr. 633 Vilhelm Lindemann 

medlem nr. 136 Ib Schultz. 

I har alle tjent foreningen i tykt og 

tyndt og aldrig har I svigtet, når vi kaldte 

på jer. 

Jeg ønsker jer fortsat godt medlems

skab af Sund Sejl-Forening. 

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne 

rette en hjertelig tak til vor kasserer -

pladsmand Erik - til Kristine - til lærerne 

på sejlerskolens vinterundervisning til de 

forskellige udvalg - til revisorerne og til 

alle de som gør et stykke arbejde for 

Sundby Sejl-Forening stort eller lille. 

Der var heller ingen kommentarer til 

formandens beretning, og denne god

kendtes enstemmigt ved håndsoprækning. 

Efter formandens beretning bad E. Lo

rentzen om ordet og udtalte en varm tak 

til S.S.F. for den hæder, der var blevet 

tildelt ham på denne aften. 

Lorentzen takkede på bladudvalgets 

vegne den afgående redaktør, Martin An

dreasen for det gode samarbejde gennem 

de mange år. 

Carl Jensen, S.S.F.s første 50 års ju

bilar, rettede en tak til S.S.F. og til alle 

de mange kammerater, han havde fået i 

foreningen gennem de 50 år. 

Punkt 3, Regnskab. Dirigenten henvi

ste til, at regnskabet havde været aftrykt 

i medlemsbladets februarnummer, og ud

talte at kassereren og revisorerne var pa

rate til at besvare spørgsmål vedrørende 

regnskabet. 

Der var ingen kommentarer til regn

skabet, og regnskabet godkendtes enstem

migt ved håndoprækning. 

Punkt 4, Valg til bestyrelsen. 

Dirigenten oplæste navnene på de af

gående bestyrelsesmedlemmer, hvorefter 

formanden bad om ordet og udtalte, at 

det tidligere var sagt fra denne talerstol, 

at sekretæren ville gå af ved denne ge

neralforsamling. Formanden havde talt 

med sekretæren og anmodet denne om at 

OPRÅB - OPRÅB - OPRÅB 

SPRINGVAND - SWIMMINGPOOL - 10-METERVIPPE -

RACERBANE - GO-GO-DANSERINDE pa bornenes lege

plads???,? NEJ VEL! 

Pa den anden side er der ikke meget sjov ved den lige i 

ojeblikket. Derfor foreslår jeg, at forældre, bedsteforældre 

og eller bom, som vil benytte den i den kommende sæson, 

samles for at sludre om tingene. 

Men allerede pa nuværende tidspunkt vil jeg godt i kon

takt med medlemmer, som mener at have ting og sager, 

der kan benyttes til »bygningsværket«. Altså, jo flere ideer 

des bedre legeplads. 

Vi modes sondag den 28. april kl. 12 pa legepladsen. Jeg 

kan også træffes ved »Mette«, som star nær ved cyklesta-

tiverne ud for rundkørslen pa sondre plads eller telefon 

58 15 13. 

VI SES 

Jens Green. 
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fortsætte endnu engang, hvilket sekretæ

ren havde indvilget i. Sekretæren gen

valgtes (under taktfast bifald fra for

samlingen. Red.). 

Skolecliefen Ivan Frisch ønskede ikke 

genvalg, ikke på grund af svigtende in

teresse, men af mangel på tid. Ivan havde 

dog sørget for en værdig afløser, Bent 

Petersen, som er sætteskipper og lærer 

ved sejlerskolen. 

Der var ikke andre forslag, så Bent 

Petersen blev enstemmigt valgt. 

2 repræsentanter, Jens Green og Vagn 

Preisler genvalgtes uden modkandidater. 

Suppleant Lennart Larsen genvalgtes 

med akklamation. 

Kassererske Erna Christensen genvalg

tes med akklamation. 

Kasserersuppleanten Annie Lindqvist 

genvalgtes ligeledes med akklamation. 

Revisor Vagn Holm Rasmussen gen

valgtes med akklamation, og således gen

valgtes også revisorsuppleanten Erling 

Sørensen. 

Medlemsbladets redaktør, Martin An

dreasen ønskede på grund af svigtende 

syn ikke genvalg. Formanden udtalte, at 

man var kede af, at vi må af med »Dres«, 

men vi har dog fundet en værdig afløser, 

nemlig Holger Møller fra juniorudvalget. 

Møller har haft med bladarbejde at gøre 

tidligere. Formanden anbefalede at stem

me på Holger Møller. Holger valgtes 

enstemmigt og med akklamation. 

Også de to målere, Klaus Akkermann 

og Karl Thorup, genvalgtes. 

2 juniorudvalgsmedlemmer, Knud Jen

sen og Kaj Kure, sidstnævnte aftjener 

for tiden værnepligt. I stedet foresloges 

Carl Steffensen. - Kn. Jensen genvalgtes 

og nyvalgt blev Carl Steffensen. 

Motorbådsrepræsentanten, Holger Niel

sen, genvalgtes med akklamation. 

Jollerepræsentanten Jørgen Bengtsson 

blev også genvalgt. 

Dirigenten betragtede punkt 4 som af

sluttet og udtalte, at bestyrelsen havde 

anmodet om et ekstra punkt på dagsor

denen, og gav ordet til formanden. 

Formanden forklarede det ekstra punkt 

med følgende: Det drejer sig om et med

lem, Egon Kjeldsen, bedre kendt under 

navnet Pløk, som har ansøgt om kontin

gentnedsættelse på grund af invaliditet. 

Pløk har været medlem af S.S.F. i over 

40 år. Der var dog den hage ved det, at 

Pløk ikke er fyldt 67 år, således som lo

vene foreskriver det. 

En enig bestyrelse anmodede forsam

lingen om at dispensere fra lovenes §11, 

tredie stykke, under hensyntagen til Pløks 

store indsats på så mange områder og 

give Pløk den nedsættelse, han havde an

modet om. Formanden fremhævede ad

skillige af de punkter, hvor Pløk havde 

gjort stor gavn. Det fremhæves endvidere, 

at Pløk er bærer af foreningens hæders

tegn. 

Kraftige klapsalver markerede, at for

samlingen havde godkendt bestyrelsens 

anmodning. 

Et medlem foreslog, at man som en 

belønning skulle yde Pløk fuld kontin

gentfritagelse. 

Formanden svarede hertil, at det kun

ne man ikke behandle, men at man kunne 

jo tænke over det. 

Punkt 5. Bestyrelsen havde indsendt et 

forslag til ændring af lovenes § 5, idet 

man foreslog femte stykke ændret, således 

at man vælger 2 revisorer til kritisk gen

nemgang af foreningens regnskaber, og 

en ny tilføjelse: 

Bestyrelsen træffer aftale med stats

autoriseret revisionsfirma om revision af 

regnskaberne og uanmeldte opgørelser af 

kasse-, bank- og girobeholdninger. 

Formanden motiverede forslaget. 

Sv. Søe: Flvad koster sådan noget? Jeg 

kan ikke se nogen begrundelse for det. 

Foreningens hidtidige revisorer har klaret 

sagen fint. 

Hans G. oplyste, at aut. revisorer afløn

nes i henh. til handelsministeriets særlige 

regler derom. Et revisionsfirma, som man 

har fået anbefalet af Amagerbanken, hav

de set på vort regnskab, og anslog, meget 

forsigtigt, en pris på mellem 4-6.000 kr. 

Det er rigtigt, at vore revisorer har 

klaret opgaven fint, men de skulle jo 

ikke ud af billedet, men fortsætte som 

kritiske revisorer. Anbefalede at stemme 

for forslaget. 

Da ikke andre ønskede ordet, gik man 

over til skriftlig afstemning. Afstem

ningsresultat: 125 stemte ja, 61 nej, 0 

ugyldige og 2 blanke, og dirigenten er

klærede forslaget for vedtaget. 

Gøsta Øberg: Forslaget kan ikke være 

vedtaget, da der kræves 125,66 jastem-

Vi er nu inde i april 

og henleder opmærksom

heden pa, at al slibning 

er forbudt på søn- og 

helligdage efter kl. 12! 

mer, dette antal er ikke nået. Efter en 

omregning måtte dirigenten erklære for

slaget for Ikke vedtaget. 

Dirigenten oplæste bestyrelsens næste 

forslag, om foreningens hæderstegn, og 

sekretæren motiverede: Det drejer sig 

ikke om noget nyt, idet det er en ting, 

der blev vedtaget på generalforsamlingen 

for 3 år siden, men det er aldrig blevet 

placeret i lovene, og for at vore efter

kommere i embedet kan finde frem til, 

hvordan hæderstegnet kan tildeles, vil 

man gerne have det tilføjet § 8. 

Dirigenten tilføjede, at da det var en 

ting, som var vedtaget med tilbørligt fler

tal, er der ingen grund til at skride til 

skriftlig afstemning. Forslaget blev her

efter vedtaget ved håndsoprækning. 

Et forslag til ændring af § 9, 3. punk

tum, hvor der står: Piger og drenge fra 

10 til 16 år kan kun optages som junio

rer. Dette ønskes ændret til: 10-14 år, 

var underskrevet af Jørgen Bengtsson, 

John Simonsen og Carsten Barner. For

slaget motiveredes af Jørgen Bengtsson: 

På jollepladsen bliver vi tit kontaktet af 

ganske unge i 14-16 års alderen, som 

først og fremmest ønsker at sejle jolle. 

Vi mener at kunne stimulere medlemstil

gangen til jollesejlerne og til juniorafde

lingen, som jo konstant lider af fører

mangel. 

Et medlem var bange for, at mange 

ville falde fra, når de skulle betale 75 kr. 

halvårligt i stedet for 40 kr. 

Et andet medlem udtalte, at man kun

ne ikke tage unge på 14 år ind som ak

tive, når man ikke vidste, om de kunne 

svømme, og om de kunne sejle, det er et 

stort ansvar at tage. 
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Reinh. Hansen udtalte, at det ville 

være at køre baglæns, hvis de unge skulle 

begynde som jollesejlere og derefter evt. 

blive juniorer. I øvrigt har juniorafdelin

gen jo også joller, så hvis det viser sig 

at være sagen, så er der jo også anledning 

til at sejle joller. 

Et ændringsforslag gik ud på at æn

dre aldersgrænsen fra 10 til 9 år. Dette 

stemte man først om ved håndsopræk

ning, og dette vedtoges. 

Mens man afventede stemmeoptællin

gen, udtalte dirigenten, at man ville be

handle forslaget til et nyt juniorregle

ment, dette havde været aftrykt i bladet 

i februar. 

Jørgen Bengtsson: Med hensyn til styk

ket som omhandler juniorers ret eller ikke 

ret til at sejle med andre fartøjer end 

foreningens, har Simon og jeg fremført 

nogle synspunkter på sidste bestyrelses

møde, idet vi mener at have konstateret 

et vist behov blandt de unge for at sejle 

jolle. Vil gerne høre andres mening om 

sagen. 

Juniorlederen: Vi har talt om det, det 

har jo været sådan, at førere over 15 år 

har næsten kunnet gøre, som de ville, 

men man kommer let i den situation, at 

man står og mangler førere, hvis de unge 

hellere vil sejle jolle. Vi er enige om at 

gøre det, som vi har skrevet, og så om 

et år eller to kan vi tale om det igen. 

Søren Bødtker anbefalede at stemme 

ja til juniorreglementet. 

Poul Christiansen: Vi kan ikke be

handle juniorreglementet på denne gene

ralforsamling, da der ikke har stået noget 

om det i bladet. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at 

forslag til juniorreglementet har været op

trykt i februarnummeret, endvidere at der 

i sidste nummer henvistes til, at det i fe

bruar trykte reglement skal behandles på 

generalforsamlingen. Endvidere at der 

ikke i lovene står noget om, at forslag 

absolut skal optrykkes i bladet. 

Jens Green m.fl.: Det drejer sig om at 

få det til at køre, vi må prøve, hvordan 

det virker, så kan vi altid tage det op 

igen og ændre det. I øvrigt indeholder 

forslaget jo mulighed for, at juniorlede

ren kan give dispensation til at sejle med 

andre fartøjer end foreningens, hvis det 

er muligt, af hensyn til sejladsprogram

met. 

Der blev stillet et dagsordensforslag, 

som gik ud på, at generalforsamlingen 

tager Jens Greens udtalelse til efterret

ning, så man kan komme videre. 

Dagsordensforslaget blev vedtaget. 

Efter endnu et par indlæg vedtoges 

forslaget ved håndsoprækning. 

Derefter forelå resultatet af afstem

ningen om ændring af § 9. Resultatet 

blev: 120 ja, 43 nej, 8 blanke og 1 ugyl

dig. Forslaget var hermed vedtaget. 

Medlem nr. 77, Carlo Nielsen havde 

indsendt forslag om at vælge en havne

foged og foreslog Carl Jensen til posten. 

Dirigenten ønskede forslaget behand

let under punkt lovændringer, da der i 

lovenes § 14 står, at bestyrelsen fastsætter 

løn- og arbejdsvilkår for pladsmanden, 

der samtidig er havnefoged. Carlo Niel

sen motiverede forslaget. 

Jens Green samt formanden anbefalede 

medlemmer at købe og bruge de skilte, 

som Sejlunionens langtursudvalg havde 

udgivet, og som kan købes på kontoret 

for 5 kroner. Denne foranstaltning må 

kunne afhjælpe manglen på en havne

foged. Efter endnu et par indlæg, fore

spurgte dirigenten forsamlingen, om man 

ønskede § 14 ændret, da en sådan æn

dring måtte være en forudsætning for at 

Nielsens forslag kunne nyde fremme. 

En afstemning tilkendegav, at man 

ikke ønskede ændring i § 14, og forsla

get forkastedes. Stemmetal: 5 ja, 156 nej, 

1 ugyldig og 2 blanke. 

Bestyrelsen foreslog havnereglementet 

tilføjet en ny § 9 om, at ingen fartøjs

ejer må lade familiemedlemmer, eller an

dre, føre deres fartøj, uden selv at være 

om bord, eller, at den som skal føre far

tøjet skal være aktivt medlem af S.S.F. 

Sekretæren motiverede forslaget og ud

talte, at det tidligere havde stået i lovene, 

men det var smuttet ud ved sidste revi

sion. Man mente, at det burde stå der 

igen, så at man havde kontrol med, hvem 

der sejlede fra havnen. 

Der udspandt sig en livlig debat om 

forslaget. Et medlem forespurgte, om 

man, hvis man under en tur kom til ska

de, kan søge dispensation, så man kan få 

en anden til at sejle skibet hjem. 

Flere mente, at det var for restriktivt, 

og at ens familie selvfølgelig skulle have 

lov til at sejle fartøjet, når man evt. ikke 

selv havde tid til at bruge det. 

Vagn Preisler udtalte, at bestyrelsen 

havde opkastet forslaget for at beskytte 

medlemmerne imod, at ukyndige skulle 

ligge og påsejle andres både. 

Sekretæren udtalte til forretningsorde

nen, at det var spild af tid, når man de

batterede en masse ting, som ikke ved

rørte forslaget. Det drejer sig ikke om, 
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hvorvidt føreren er i stand til at føre et 

fartøj eller ikke, det har vi allerede en 

paragraf, der bestemmer. Det drejer sig 

om, hvem der skal have lov til at nyde 

godt af et enkelt medlems medlemsskab i 

S.S.F. Nar man er medlem i S.S.F. beta

ler man for et medlemskab, og ikke for 

et helt familieabonnement. Anbefalede 

at stemme ja eller nej til forslaget. 

Gøsta Øberg stillede et ændringsfor

slag, idet han ønskede ordet aktivt slettet, 

og tilføjet: eller er medlem af anden 

anerkendt sejlklub. 

Der var flere indlæg, som dog stadig 

kredsede udenom den motivering, som 

sekretæren var kommet med, og som han 

havde gentaget senere. 

Man gik herefter over til afstemning 

om Øbergs ændringsforslag, og resultatet 

blev: 95 ja, 52 nej og 8 blanke. Øbergs 

ændringsforslag var vedtaget. 

Bestyrelsens forslag om ændring af 

havnereglementets § 2, 2. stykke, var en 

genfremsættelse af forslag, som var frem

sat for et år siden, dog i en mere mode

reret form. Dette forslag med tilføjelse, 

blev vedtaget. 

Punkt 6. Andre forslag. Bestyrelsen an

modede om generalforsamlingens god

kendelse til, at der nedsættes et udvalg, 

som skal have til opgave at udarbejde 

plan om en evt. omplacering i havnen, 

f.eks. ved hjælp af stikbroer og pæle for 

at opnå en bedre udnyttelse af havnen. 

Formanden motiverede forslaget. 

Lindemann fandt, at det var et glim

rende forslag, så kunne man måske blive 

fri for de lange liner. 

Ivan Lindquist: Lad os blive fri for 

pæle. Skal pælene så flyttes efter bådenes 

bredde? 

Formanden oplyste, at man skulle ikke 

pa nuværende tidspunkt debattere, hvor

vidt om man skal have pæle i havnen, 

men kun godkendelse til udvalgs nedsæt

telse, så man kan arbejde på evt. forslag 

til forbedring. 

Sv. Larsen anbefalede at give besty

relsen ja. 

Forslaget gik herefter til afstemning 

og blev vedtaget. 

Sletsøs forslag om 3 halvtage til at stil

le cykler under kom i modvind, idet an

dre mente, at så måtte man også have 

garager til bilerne. 

Forslaget stemtes ned. 

Målernes forslag om at gebyrerne for 

måling af fartøjerne skulle tilfalde for

eningen, mod at foreningen afholder ud

gifterne ved måling, samt at målerne bli

ver kontingentfri, fandt bedre gehør og 

godkendtes. 

K. Jul Larsen trak sit forslag tilbage, 

da der nu nedsættes et udvalg med det 

formål at skaffe flere havnepladser. 

Formanden udtalte til Jul Larsen, i an

ledning af det sidste stykke i hans ind

læg, om foreningens formål, og hans 

eget 2 årige medlemskab, i hvilket han 

ikke engang havde opnået at få havne

plads, at foreningen havde opfyldt for

målsparagraffen så vidt, det havde været 

muligt. Man havde skaffet plads til så 

mange både i havnen, at der dårligt er 

plads til fendere. Med hensyn til, at han 

ikke havde fået plads endnu, oplyste for

manden om, at det kunne han ikke for

vente, da han ved sin indmeldelse sand

synligvis havde fået at vide, at der var 

5-6 års ventetid på havneplads. 

Punkt 7. Eventuelt. Kaj Hansen om

talte Radioklubbens arbejde, som var til 

stor gavn for sikkerheden til søs og op

fordrede medlemmer til at melde sig som 

radiovagter. 

Størstedelen af medlemmerne var des

værre på dette tidspunkt udvandret fra 

salen, så dette, og senere indlæg, blev 

holdt for delvis døve øren. 

Niels O. Nielsen havde med rædsel 

læst i medlemsbladet, at man vil til at 

sætte plankeværk op, så man fra klub

huset ikke kunne se de både, der står på 

land for klargøring. Er man nu blevet så 

sarte, at man ikke kan tåle at se både, 

der skal istandgøres ? ? ? 

Der faldt endnu et par bemærkninger 

om det famøse plankeværk. Jens Green 

oplyste dog, at der var endnu ikke truf

fet nogen beslutning om plankeværket. 

Formanden kom til slut med en oplys

ning om en henvendelse fra sportsdyk-

kerne om at respektere deres advarsels

flag. Endvidere rettedes en tak til Ivan 

Frisch for godt samarbejde i bestyrelsen, 

og en tak til dirigenten. 

Dirigenten takkede for god ro og or

den, og motiverede et leve for Sundby 

Sejl-Forening. 

Sign. Frits Kleis, 

dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

KLUBHUS * FESTER 

Maj  

4. Standerhejsning 

5. Jollefest 

juni 

8. Motorbådsstævne 

15. Træningssejlads for Optimistjoller 

23. Sank-Hansfest 

juli 

17.-21. Danmarksmesterskaber for 

Piratjoller 

August 

4. Holdmesterskab for Optimistjoller 

24.-25. Mannetur 

23. Natsejlads 

31. Juniorbal 

September 

1. Åbent juniorbådsstævne 

7. Svagførefest 

14. Sej lerbal i forbindelse med Nim-

bus-Bandholm-Shipmannstævne 

29. Lukket kapsejlads - Hven rundt 

Oktober 

5. Afriggergilde 

6. West-tur 

BLADUDVALG 

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Martin Andreasen, Nyrnberggade 50, 2300 S 59 47 84 

Frits Kleis, Hojskolealle 66, 2770 Kastrup 51 18 87 

Britt Petersen, Bjorneklovej 5, 2300 S 
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"•psejiaaser i 
SUNDBY SEJL-FORENING 

Maj 
Onsdag 

Juli 
Mandag 
Søndag 

August 
Søndag 
Onsdag 

// 

Onsdag 

Lørdag 
Søndag 

d. 22. 
d. 29. 

d. 15. 
d. 21. 

d. 4. 
d. 7. 
d. 14. 
d. 21. 
d. 28. 

September 
Søndag d. 

d. 14. 
d. 15. 

d. 29. 

KL 19.00 Aftenkapsejlads 
// // 

Juni 
Onsdag d. 5. Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 

// d. 12. 
/ / i l  i l  

Lørdag d. 15. Træningssejlads Optimistjoller 
Onsdag d. 19. Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 

// d. 26. 
// // // 

DM Pirat 

Kl. 19.00 

KL 18,30 
n  n  

Holdmesterskab Optimistjoller 
Aftenkapsej lads 

Åbent Juniorbådsstævne KDY 15 rrr 
Shipmann 

Stævne 

Lukket kapsejlads — Hven rundt 

Nimbus 
Bandholm 

Robert Frederiksen 



Onsdag den 22. maj kl. 19,00 begyn

der vi atter på aftensejladserne, der fort

sætter til onsdag den 26. juni, første af

tenkapsejlads efter sommerferien er den 

7. august kl. 19,00. 

For at sejladserne kan forløbe plan

mæssigt 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 før

ste mødekuvert. Du vil da kunne sejle 

med på samtlige onsdagssejladser incl. 

lørdagssej ladsen den 7. september, som 

gør det ud for en onsdagssejlads, men 

af hensyn til løbssammensætning er det 

stadig nødvendigt at tilmelde sig i for

vejen. 

Juniorafdelingen har i år sat alle skra

bejern og malerpensler i sving, og da 

afdelingen 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. Sidste år mødte samtlige junior

både og flippere fra Kastrup op flere af

tener i træk uden at møde alvorlig mod

stand. 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. Det nedsatte forretningsudvalg 

har besluttet at puste liv i jollesejladserne, 

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 for

nøjelse, og bruges som træning til større 

sejladser og stævner . . . Kom kun frem 

af sænkekølen, jollesejlere, der er også 

plads til jer. 

Som det er skrevet før: Selv om du ikke 

mener, at du kan sejle kapsejlads, eller 

din båd er super duper til det, så mød 

op alligevel, du får masser af frisk luft, 

kammeratskab og lidt spænding med på 

Vel mødt den 22. maj kl. 19,00. 

Robert Frederiksen, 

kapsejladschef. 

FS: Også i år sejles der hele sæsonen 

igennem om den særlige spidsgatter van-

drepræmie, som sidste år blev vundet af 

Aloha. R.F. 

Kapsejladskalender 1974 
foreligger nu, og er fremlagt til fri af

benyttelse i mellemgangen ved kontoret. 

Opmærksomheden henledes på, at kap

sejladser fra den 6. til 18. august er »fal

det ud« herunder Amagerkredsens Ho

vedkapsejlads, der afholdes den 17.-18. 

august. 

Der vil blive udsendt supplement til 

kalenderen snarest muligt, lover Dansk 

Sejlunion. 

Når dette nummer af bladet udkom

mer, er juniorafdelingens både forlængst 

i vandet, og yngling ene har allerede væ

ret ude af prøve kræfter med andre klub

ber, idet de har deltaget i Hellerup Sejl

klubs påskerace, der i år kun er udskre

vet for ynglinge og 6 0 6. Sidste år var 

juniorbådene også med. 

Også »Sundet«s kapsejlads den 20.-21. 

april er kun for 6 0 6 og ynglinge. Er 

juniorbådene ved at glide ud af billedet? 

Eller kan man bare ikke nå at få træ

bådene klargjort så tidligt i de forskellige 

klubber? 

Øvelsessejladser 
Den egentlige øvelsessejlads begynder 

mandagen efter standerhejsningen, men 

da bådeholdene er udtaget er der ikke 

noget i vejen for, at man indbyrdes aftaler 

sejladser, når vejr og vind er til det. 

N avigationseksamen 
Følgende juniorer har bestået naviga-

tionseksamen: 

Britt Petersen - Niels Anker Lund -

Rita Møller — Anne-Mette Andresen — 

Finn Hansen - Annette Schiolborg — 

Gitte Schiolborg - Torben Rottbøll An

dersen — Jens Rottbøll Andersen — Jør

gen Erik Jensen - Kim Kristensen. 

Førerprøve 
Britt Petersen, Niels Anker Lund og 

Jørgen Erik Jensen har herefter bestået 

hele juniorførerprøven. 

Til lykke! 

Junior udvalget 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 
i S.S.F. 
A 54 Henry J. Sørensen 

Wildersgade 19, K. 

A 69 Ove Dalgård Jensen 

Hjortholms Allé 32, NV. 

A 92 Mogens Hansen 

Vonsildvej 9, Ka. 

A 146 Leif Jensen Møller 

Stockholmsgade 43, O. 

A 178 Leif E. Petersen 

Vestavej 2, Ka. 

A 239 Svend G. Nielsen 

Sorrentovej 7, S. 

A 558 Niels Myrner 

Andreas Bjørns Gade 23, K. 

A 598 Bo Rønne 

Rødager Allé 49 C, Rød. 

A 608 Anna-Margrethe Flarup 

Leifsgade 25, S. 

A 718 Kirsten Palm 

Astridsvej 16, Ka. 

A 729 Paul N. J. Nielsen 

Hjortholms Allé 32, NV. 

J 24 Henrik Struwe Wissing 

Kronprinsensgade 1, K. 

J 25 Theis Rye Hansen 

Tingvalla Allé 22, S. 

J 26 Morten Jordan Lauridsen 

Kastrupvej 22, S. 

J 31 Michael Empacher 

Hessensgade 49, S. 

J 37 Torben Lamberth 

Amager Boulevard 127, S. 
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Tovværkseksamen 
Udover de medlemmer, der blev nævnt 

i sidste nummer af bladet har også Per 

Wallin bestået tovværkseksamen. 

N avigationseksamen 
Følgende seniorer har bestået naviga-

tionseksamen: 

Thomas Ekdal - Jørgen Jørgensen -

Erik Lendsby - Ralf Overgård. 

Derudover har to medlemmer gennem

gået hele Navigationskursus'et uden at 

gå op til eksamen. 

S.S.F.s sejlerskole er startet søndag den 

7. april med instruktionsmøde og præ

sentation af lærerne på kontoret kl. 10,00, 

hvorefter man gik i gang med klargørin

gen. 

Lærerne vil igen i år være Einer Olsen, 

Gøsta Øberg, Verner Jensen, Bent Pe

tersen samt en ny lærer Kent Nielsen, 

der i flere år har haft tilknytning til sej

lerskolen. Det er glædeligt, at sejlersko

lens »gamle lærere« stadig har interesse 

og lyst til at lære vore nye medlemmer at 

sejle og færdes til søs. 

Det er i år sådan, at klargøringen af 

skolebåden er opdelt i 4 grupper, sva

rende til de 4 sejlhold, der så hver især 

får en mere specificeret opgave. 

Jeg forventer, at alle gør deres bedste 

for at få klaret det, der SKAL klares, 

inden vi kan komme i gang med sejlad

serne. 

Om alt går vel, og vejret er med os, 

regner jeg med, at vi starter skolesejlad-

serne først i maj måned, så vi kan få en 

god lang sommer. Der sejles hver aften 

indtil ca. 1. oktober, forsøgsvis også om 

fredagen. 

Obs! Obs! Obs! 

Elever, der ønsker at sejle lørdag-søn

dag, mødes med mig sidste torsdag i hver 

måned kl. 19,00 i Pejsestuen, hvor vi så 

tilrettelægger næste måneds ture. Første 

aften bliver den 30. maj. De elever, der 

sejler om torsdagen, kan kontakte mig 

telefonisk om onsdagen, så vil jeg sørge 

for, at der er plads til jer, den dag I 

ønsker at sejle. Desuden regner jeg med, 

at I kigger ind til os efter sejladsen. 

Jeg vil meget stærkt anbefale alle ele

ver at tage mod dette tilbud, møde disse 

torsdage og deltage i lørdags-søndags-

sejladserne, hvoraf det vil være nødven

digt med ca. 2-3 ture pr. år, for at opnå 

de 100 registrerede timer på 2 år, som 

forlanges, før prøve kan aflægges. Det 

giver meget mere rutine på de længere 

ture med de længere rorvagter på en 

lørdags- eller søndagstur, end de korte 

aftenture, hvor det mere er manøvrerne, 

det drejer sig om, og hvor rorvagten for 

den enkelte maksimalt kan blive ca. 15-

20 minutter, hvis der er syv elever i bå

den. Endvidere er der på disse ture lej

lighed til at lære hinanden at kende på 

tværs af holdene. 

Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at skaffe 

førere til disse ture. Det kan blive van

skeligt, men det må klares hen ad vejen. 

Jeg vil gerne her opfordre medlemmer, 

der mangler gaster eller har lyst til at 

tage et par lever med på en søndagstur, 

til at komme ned til os den sidste torsdag 

i hver måned kl. 19,00 og tage for jer af 

retterne. Såvel sejlbåde som motorbåde 

har interesse, bare det har noget med sej

lads at gøre. 

Mon ikke også, der er garvede sailors, 

der vil genopfriske gamle minder i »Øve

ballen«. Det er der god mulighed for 

på en lørdags- eller søndagssejlads med 

nogle elever. Det er op til jer; der er ca. 

40 lørdage og søndage inden oktober, så 

der er muligheder nok. 

Med denne oversigt over sommerens 

aktiviteter vil jeg ønske S.S.F. sejlerskole 

1974 god vind og takker samtidig for 

valget til skolechef, som jeg håber vil 

blive til lige så stor glæde for S.S.F. som 

for mig. 

Bent Petersen, 

skolechef. 

Et trist farvel... 

Vor navigationslærer gennem 5 år, Kir

sten Warnøe, har ønsket at slutte med 

udgangen af denne sæson. 

Det er med beklagelse, at dette må ta

ges til efterretning, men manglende tid 

forhindrer hende i at undervise på en for 

begge parter tilfredsstillende måde. 

Kirsten Warnøe har i de 5 år ført ikke 

så få elever op til duelighedsprøven i na

vigation, og derudover i 1971-72 et hold 

til kystskippereksamen. Foruden at terpe 

lærdom ind i hovedet på eleverne, er hun 

faldet godt ind i ånden i S.S.F., så det vil 

blive et savn, når vi ikke kan trække på 

hendes viden og evner i næste sæson. 

Der skal her i afskedens stund lyde en 

tak til Kirsten Warnøe for i hvert fald 

ét af de fem år fra 

en tidligere elev. 

Filmaften 

Torsdag den 4. april afholdt festud

valget en filmaften, der var besøgt af ca. 

60 medlemmer m.v. 

Der blev vist tre film af vidt forskel

lig karakter. Det tog næsten tre timer, og 

det er nok lidt i overkanten. En af de to 

første kortere film kunne måske have væ

ret undværet. 

Først vistes »Drei Mann 60° Nord«, 

en rigtig langtursfilm, hvor man fik ind

tryk af livet om bord og af besøg i hyg

gelige havne. 

Dernæst filmen »Syd for Fyn«, som 

viste de ting, som vil kunne ses og op

leves under en tur i det sydfynske øhav. 

Til sidst en film fra Thor Heyerdahls 

eventyrlige ekspedition fra Peru til Poly

nesien på en Balsaflåde. 

Alt i alt en aften, som flere medlem

mer kunne have undt sig at overvære. 

To anker: Der var samtidig general

forsamling eller sådan noget i pejsesalen, 

hvilket virkede forstyrrende på filmfore

visningen, og sikkert også var lidt ubeha

gelig for dem i pejsestuen; bedre koordi

nation ønskes fremtidig. 

Dernæst, at det var en torsdag, således 

at bestyrelsen først kunne overvære den 

sidste halvdel. 

Red. 
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BÆREBØLGEN 

Lidt om: At ofre sig for en sag! 

Nu, da en ny sæson står for døren, og 

vi alle gerne skulle ud og nyde søsportens 

mange glæder, er der grund til at se lidt 

tilbage på den tid, der er gået, siden vi 

startede vort vagtsystem for snart 2 år 

siden. Det første år var vi ikke så mange 

i radioklubben til at tørne om vagterne, 

men det gled alligevel, jeg vil endda sige 

rigtig godt, i betragtning af, at det var 

så nyt. Kun få kendte noget til vort ar

bejde, og færre anerkendte det. 

Men alle der kunne afse tid dertil, 

meldte sig villigt og tog deres tørn, og 

man glædede sig til at genoptage arbejdet 

med fornyet kraft, næste sæson, hvor vi 

indledte med en storstilet redningsmanøv

re med deltagelse af redningshelikopter, 

og med fin reportage i radioens udsen

delser: TIL SØS. 

Alt gik fint, og det tegnede lyst for 

sæsonen. Redningseskadrillens folk, Sø

sportens Sikkerhedsråd og mange flere vi

ste voksende interesse for vort arbejde. 

Også Sejlunionen viste sin interesse ved 

at udvide langtursudvalget med to med

lemmer til at varetage problemerne om 

»Nødradio i fritidsbåde«. 

Jeg har været inviteret i klubber, helt 

oppe fra Hornbæk og ned til Køge for at 

fortælle om vort arbejde og de mulig

heder det frembyder. 

Dertil kommer, at jeg har fået skrivel

ser og telefonopringninger fra alle egne 

af landet med anmodning om at sende 

oplysninger og brochuremateriale. 

Alt dette vidner om, at der er sat noget 

i gang, der har betydning for vor færden 

til søs. 

Til sæson 73 havde der også tegnet 

sig flere vagter, end året før. Men det 

kneb alligevel med at få alle dage besat 

med vagter, i særdeleshed weekend vag

terne. 

Vel, vejret var skønt, vi havde en dej

lig sommer, så man skulle ud og nyde det, 

mens man havde det - så det resulterede 

i, at flere undskyldte sig med manglende 

tid, familie o.s.v., og endda har jeg set 

flere gå på havnen og kede sig. Det var 

lettere ikke at love noget, så havde man 

jo heller ikke svigtet, hvis man alligevel 

hellere ville ud at sejle, frem for at sidde 

og lytte til radioen. 

Og resultatet blev, at mange havde kun 

en enkelt vagt, og nogle få havde mange 

vagter - en havde over 30 (tredive) vag

ter. Det synes at være ret urimeligt. 

Det, at ofre sig for en sag, er at ofre 

sig for andre. Det vil sige, at hvis man 

selv tror på den sag, man er gået ind for, 

så ofrer man gerne lidt af sin egen fritid 

for at kunne hjælpe sine kammerater, 

og for at fremme sagen mest muligt. 

Nogle siger, at de har familie, som 

også gerne vil se dem . . . javist det har 

vel de fleste af os. Men prøv at forklare 

familien, hvad det gælder, og den vil 

sikkert forstå dig. 

Det er jo sådan, at verdens øjne hviler 

på pionererne, og hvis de bliver trætte 

og giver op, ja, så falder det hele til jor

den med en bemærkning om, at det var 

nok kun en døgnflue. 

Det er akkurat det samme, som at lade 

sig vælge til et tillidshverv i sin klub, det 

er ulønnet, men man gør arbejdet, fordi 

kammeraternes tillid er løn nok i sig selv. 

Lad os alle vise, at vi ikke ar bange for 

at give lidt af vor tid for den sag, vi 

har påbegyndt, prøv selv at få bare een 

kammerat til at deltage i vagten, det be

høver ikke nødvendigvis at være et med

lem af radioklubben, enhver, som vil yde 

en beskeden indsats, er velkommen. 

Og så vel mødt til sæson 1974, og lad 

os komme et langt skridt videre. 

Reinh. H. 

En meddelelse 
til samtlige sejlklubber! 

I den af D.S. s langtursudvalg udsend

te skrivelse af oktober 1973 blev det lo

vet, at man ville bringe en oversigt over 

de eksisterende klubradiostationer med 

oplysning om aflytningsforhold og kon

taktmuligheder m.m. 

Når langtursudvalget udsender den lo

vede publikation, skulle den gerne være 

så fyldestgørende som mulig, men det 

trækker desværre lidt i langdrag med at 

opfylde dette løfte, da vi ved det sidste 

møde hos P & T fik oplyst, at man endnu 

ikke havde afsluttet de endelige forhand

linger med de øvrige nordiske lande om 

nye regler for brug af Privatradioen. Og 

da disse nye, og forhåbentlig bedre, regler 

antagelig bliver bestemmende for vort 

virke i lang tid fremover, vil vi gerne 

have dem med. Vi venter derfor endnu 

en lille tid på en endelig afklaring. 

Reinhardt Hansen, 

medl. af langtursudvalget. 

Har du din toldattest 
i orden? 

Medlemmernes opmærksomhed henle

des på, at det kan være dyrt at anløbe 

f.eks. svenske havne, uden at have sin 

toldattest med. (Lystfartøjscertifikat). 

Fås ved henvendelse til Distriktstold

kammer 3, Amaliegade 46, medbringende 

købekontrakt. 

Angående 
„Bådførercertifikater" 

Foranlediget af meddelelse fra Dansk 

Sejlunion, skal vi hermed gøre medlem

merne opmærksomme på, at D.S. ophører 

med udstedelse af de såkaldte »Bådfører

certifikater« pr. 1.10.1974. 

Bådførercertifikater, der udstedes ind

til denne dato, påstemples, at de kun er 

gyldige til nævnte dato. 

Tidligere udstedte certifikater ophører 

også pr. 1.10.74. Medlemmer, der her

efter mener at have behov for et sådant 

bevis (nødvendigt for besejling af vest

tyske havne), må henvende sig til skole-

chefen. 

Støt 
vore annoncører! 
De støtter os 
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Reglement for jolleplads 
1. Jollerepræsentanten varetager jolle

sejlernes interesser og er underlagt 

jolleforsamlingen. 

2. Jollerepræsentanten paser, at jollefor

samlingens beslutninger føres ud i 

livet. 

3. Jollerepræsentanten anviser jolleplads 

og er berettiget til at foretage om

gruppering pladserne imellem. 

4. Græsplænen foran huset benyttes til 

polering af joller og tørring af sejl. 

5. Huset benyttes til opbevaring af grej 

og til samvær jollesejlerne imellem. 

Godkendt af bestyrelsen marts 1974. 

Forsidebilledet, som er gengivet her

over, er fra prøvesejladsen af den første 

plast-piratjolle med metal mast og -bom. 

Den vil være at se ved DM-74, der som 

bekendt afholdes her i S.S.F. Båden på 

billedet er solgt til Kastrup. 

13 S.S.F.-jollesejlere er i gang med at 

bygge 13 piratjoller magen til den afbil

lede, og håber at have dem klar, så de 

kan blive døbt ved standerhejsningen den 

4. maj. 

Bygningen foregår på Krimsvej 17, og 

alle medlemmer med venner og bekendte 

er velkomne til at aflægge et besøg for 

at se, hvordan det foregår, evt. efter for

udgående aftale med John Simonsen. 

Slæbestedet 
Da vi fra sædvanligvis velunderrettet 

kilde har hørt, at jolleslæbestedet vil være 

i orden til standerhejsningen (1974) ind

kalder vi nu til jollemøde den 4. maj kl. 

14,00 for at diskutere: 

1. Jolleplads 

2. Jollehus 

3. Ny pontonbro 

4. Tur- og kapsejlads samt 

5. DM-74 for piratjoller 

Det er allerede besluttet, at pinseturen 

1974 går til Norreborg på Hven - nær

mere til jollemødet. 

Forretningsudvalget for jollesejlere. 

0^" 

TAK 
1 ak for den smukke opmærksomhed 

i anledning af min 70 års fødselsdag. 

Med venlig hilsen 

Karl Povlsen. 

Fra havneudvalget 

GÆSTER KONTRA PLADSER 

I år vil vi prøve systemet med at have 

et skilt hængende, når man forlader sin 

havneplads for på denne måde at til

kendegive overfor gæster, om pladsen er 

ledig. 

»Parkeringsskiltet« er udarbejdet af 

langtursudvalget under D.S. Jo flere, der 

benytter sig af denne form for »havne

foged«, des mere effektivt vil det komme 

til at fungere, og det er nu engang irrite

rende for både gæsten og pladsens inde

haver, når der skal forhales. 

Prisen er kr. 5,- for skilt + plast

mappe. 

PS! For de medlemmer som uforskyldt 

har fået et skilt gratis, fordi de ved en 

fejltagelse har ligget uden for kontor

lugen, kom ind på kontoret og få en 

plastmappe og slip en femmer samtidig. 

]GjOW/ 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 
marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og øerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 

Cykelkørsel 

er stadig forbudt overalt 

på pladsen! 
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Sejlsportsfolk m 
KØBER DEN RIGTIGE 

P Å K L Æ D N I N G  å j t å j m  

fordelagtigst 

h°s BACHER ~ 
GULE JAKKER 1 1 • 'y i 
do. BENKLÆDER # i « U 

JOLLEBENKLÆDER | 

Elvstrøms Flydeveste P 
Q til voksne og børn! ^ 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUIMLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

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

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 

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 

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 

Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 
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RØNNE SEJLKLUBS KLUBHUS Foto. Reinh. Hansen 
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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 15 13 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 83 

Kapsejladschef: Robert Frederiksen, Snorresgade 2 AWi 25 97 

Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8-16) 593377 

Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerodgade 3 ÆG 83 33 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K.. 11 1293 

Redaktor: Holger Moller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 
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Itas^irr 

tormaiiden og 

ha viM'mlvalgd 

i rsef IV* 
liver lorsda^ 

kl. III—£0.30 

i klubhuset 

tlf. ~>!l 35 SO 

Husk postgiroen 56 516. 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! 

SCT. HANSAFTEN 
Sejlforeningen fejrer Set. Hansaften i klubhuset med stort BAL 

Festtegn å 5 kr. 

Kay Bruuns orkester spiller op til dans 
fra kl. 19—1.00 — Flere overraskelser! 

Vi beder alle bådejere om at illuminere deres både, så vi kan få en festlig 

og hyggelig aften i havnen. 
Festudvalget 
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STANDERHEJSNINGEN 1974 

Lørdag den 4. maj satte SUNDBY 

SEJL-FORENING sin stander for 51. 

gang. 

Formanden indledte med at byde ind

budte gæster og venner velkommen og 

fortsatte med at beklage, at vejrguderne 

havde svigtet os på denne dag efter en 

lang periode med godt vejr. Denne pe

riode havde dog bevirket, at der i år var 

flere både i vandet end ved nogen tid

ligere standerhejsning. Mindedes samti

dig standerhejsninger, hvor der havde 

været is i havnen, ja, endog standerhejs

ninger i snevejr, havde man oplevet. 

Formanden udtrykte herefter sin glæde 

over, at SSF's venskabelige forbindelser 

havde givet sig udtryk i, at vi i dag kun

ne døbe tre nye både til juniorafdelingen. 

Inden standeren blev sat, citerede han 

følgende vers fra en af vore standerhejs-

ningssange: 

Nu skal sundets bølger kløves 

af »Stik af«, »Mari« og »Sus«, 

nu skal mast og rigning prøves, 

der skal hentes sølv i hus, 

alle griber ror og skøder, 

stævner ud på sundets spejl, 

ud til race og stille dåsen. 

S.S.F. er under sejl. 

hvorefter standeren gik til tops under tre 

hurra'er for S.S.F. 

Herefter var der bådedåb. En optimist

jolle, skænket af sparekassen Bikuben, 

blev af Bikubens fuldmægtig Reinélts 

frue døbt »Bien«. Vor tidligere formands 

frue, Erna Larsen, døbte ligeledes en 

optimistjolle, skænket af Amagerkredsens 

!r\% ®\ 

x % \i 

"*•»«» jl 

• • "J 
Fru bankdirektør Knudsen dober »Amager-
kaneren«. Bagved ses »Bien« og »Sachi«. 

formand, John Hagemann. Den fik nav

net »Sachi«, der er japansk og betyder 

»den lille gode«. Endelig havde Amager

banken skænket en Flipperjolle, der fik 

navnet »Amagerkaneren« med fru bank

direktør Knudsen som gudmor. 

Så var den køligere del af standerhejs

ningen overstået, og man skyndte sig ind 

i det lune klubhus til Kristines dejlige 

smørrebrød m.v., hvor klubben var vært 

for de indbudte gæster, deriblandt fra 

Amagerbanken: direktør Knudsen med 

frue og fuldmægtigene H. C. Hansen og 

Bechgaard begge med frue. Bikuben var 

repræsenteret ved fuldmægtig Reinélt 

med frue, vor vært Københavns kommu

ne ved kontorchef Grønlund med frue, 

og fra Båtklubben Malmøhus kom sekre

tær Eberheim. Endelig vor afgåede navi

gationslærer, Kirsten Warnøe, formanden 

for strandjægerne Elo Nielsen med frue 

o.m.a. 

Under spisningen overbragte forman

den en hilsen fra John Hagemann, der 

desværre var forhindret i at være til stede, 

men havde sendt en gave såvel til opti

mistjollen Sachi's gudmoder, Erna Lar

sen, og formandens fru Gunver. Beklage

de at borgerrepræsentant Jette Bergen-

holz havde måttet sende afbud, idet vi 

gerne ville have hørt nyt om planerne 

med Flakfortet, men vi håber, at både 

hun og Urban Hansen arbejder videre 

med planerne om at gøre fortet til en lyst

bådehavn. Også »Carl Jorden rundt Niel

sen«, som skulle have haft 40-årsnålen, 

havde sendt afbud på grund af influenza, 

men havde i stedet sendt en check til 

skolefonden. Den mangeårige medarbej

der ved medlemsbladet G. Østergård fik 

overrakt foreningens hæderstegn, inden 

fermanden sluttede med at udbringe et 

leve for S.S.F. 

Derefter havde bankdirektør Knudsen 

ordet og udtalte, at det var første gang, 

hans kone havde døbt en båd, omtalte 

den særlige ånd og det sammenhold, der 

karakteriserer S.S.F. og sluttede med at 

citere følgende fire verslinier: 

Standeren sættes for sæsonen 1974. 

Og furer ploven landet, 

så skurer kølen vandet: 

Støt står den danske sømand 

på havet sin viking-vagt. 

Fuldmægtig Reinelt udtalte, at det var 

en oplevelse for ham at være med til at 

navngive en båd, der ville bære Bikubens 

mærke, udtrykte Bikubens store interesse 

for sporten og håbede på et fortsat godt 

samarbejde med alle sportsudøvere. Slut

tede med et leve for klubben. 

Hr. Eberheim bragte på smukt skandi

navisk en hilsen fra hinsidan og takkede 

for indbydelsen. 

Formanden meddelte, at der fra Rømø 

Strandsejler Club var kommet et barome

ter som gave og tak for den spalteplads, 

de af og til får i vort medlemsblad. Det 

skal erstatte det, der tidligere er stjålet 

fra klubhuset. 

Talernes række blev sluttet af eksfor-

mand Svend Larsen, der på sin sædvanlige 

hyggelige facon roste den nye formand, 

foruden at han kom med nogle bemærk

ninger om, hvorledes det gode forhold 

til Amagerbanken var opstået i sin tid. 

Og herefter gik danssen til ud på de 

små timer, og en ny sæson er startet for 

S.S.F. 

Gid den må blive lang og god. 

H.M. 
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Arthur Johansen 

Atter må Sundby Sejl-Forening 

tage afsked med en af sine gamle 

gode medlemmer. 

Arthur Johansen sov stille hen 

d. 30/4-74. 

Arthur blev indmeldt i S.S.F. 

1937. Var som sådan indehaver af 

25 års nålen, som han bar med 

ære. 

I de senere år kom Arthur ikke 

så ofte i havnen, så de yngre med

lemmer kendte ham ikke meget, 

men vi af vores generation, kendte 

Arthur som en god og glad kam

merat. 

Arthur bestyrede i en årrække 

vores gamle klubhus, og det gjorde 

han med stor dygtighed på sin stil

le og rolige måde. Arthur var og

så i en årrække restauratør i Saltsø-

pavillionen, der dengang lå på 

hjørnet af Øresundsvej og Amager 

Strandvej, mange af vore medlem

mer mindes endnu de hyggelige ti

mer, man kunne have der. 

Jeg er sikker på, at alle, der 

har kendt Arthur, med mig vil 

tænke: Ære være dit minde, Ar

thur. Renie. 

TORPEDOER I ISEFJORDEN 

I juli måned 

er kontoret lukket 

Torpedostation Kongsøre har anmodet 

om optagelse af hosstående skitse og føl

gende: 

»Når blinkfyr på Kongsøre tårn er 

tændt, er der torpedo i banen. 

Motorbåde vil være udlagt langs ba

nen under skydning. Skibsfarten anmodes 

om at holde klar af skydebanen, når mo

torbådene er ude. Hvis det er nødvendigt 

at passere spærreområdet under skydnin

gen, anbefales det at gå tværs på banen 

og helst i nærheden af Kongsøre tårn 

eller en af motorbådene. Korte blink 

med projektør fra motorbåde eller tårn 

mod et fartøj angiver, at fartøjet skal 

fjerne sig fra det spærrede område ved 

at gå tværs på banens retning. 

TAK FOR HJÆLPEN. 

Torpedostation Kongsøre (03) 42 82 35.« 

Vi skal hermed henstille til medlem

mer, der i sommer besejler Isefjorden, at 

holde sig dette efterretteligt i egen inter

esse. 

HM. 

liliMmf Sp*rret område 

under torpedoskydning 

/ Hundested 

ørv 

Nykøbing 

~yjægerspriB 
afspærrings 
,område v 

iTT/1 
Kyndby 

Lamme f Jorcf 



ORLA WITH JENS GREEN VAGN PREISLER BENT PETERSEN 
havneforhold plads havneforhold/plads klubhus/festudvalg skolebåd/undervisning 

55 28 70 58 15 13 58 58 44 

ERNA CHRISTENSEN ANNIE LINDQUIST 
kasserer bladets ckspedition/annoncer 
59 39 78 58 01 76 

ORIENTERING 

REINHARDT HANSEN 
næstformand/sekretær 

SU 7473 

HANS GULDAGER 
formand 
50 73 23 

Sundby Sejlforening har ca. 1200 medlemmer. Ikke 

alle har deres daglige gang i klubhuset på pladsen 

eller i havnen og kommer måske sjælden til en 

generalforsamling, der ellers altid er velbesøgt. 

Til din orientering bringer vi derfor en side med 

foreningens daglige styrelse. Har du problemer 

eller spørgsmål, kan du lettest få dem besvaret og 

løst ved at henvende dig hos de pågældende be

styrelsesmedlemmer eller udvalg, der alle star til 

din rådighed. 

Formanden, næstformanden samt havneudvalget, 

kasserer og bladets ekspedition og annoncer træf

fes altid hver torsdag mellem 19 og 20,30 pa kon

toret. Bladets redaktør sidste torsdag i maneden 

om du har noget pa hjerte . 

Hans Guldager, 

formand. 

HANS OLSEN JØRGEN BENGTSON 
juniorafdelingen jolleafdeling 

ÆGIR 8333 

HOLGER NIELSEN 
motorbådsforhold 

11 12 93 

HOLGER MOLLER 
redaktor af bladet 

50 41 01 
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K R E D S N Y T  

AMAGER-KRKDSMØDE PA 

BORNHOLM 

Den på sidste Sej lerdag fremsatte kri

tik af manglende kredsarbejde kan da 

ikke gælde Amagerkredsen. 

Vi har nu altid arbejdet godt sammen 

her ude på det flade Amager. Men, som 

bekendt horer de bornholmske klubber 

jo til Amagerkredsen, og det kan være 

vanskeligt at komme sammen til alle 

kredsmøderne, når man skal krydse Øster

søen først. 

Men Amagerkredsens formand, John 

Hagemann, havde nu sat sig i hovedet, 

at nu skulle vi have et kredsmøde, hvori 

også de bornholmske klubber skulle del

tage. Og med offervilje, større end man 

almindeligvis kan forvente af nogen le

der, sørgede John for billetter til Ronne 

for to mand fra hver klub, og det blev 

en dejlig tur med et lidt hårdt program, 

men det var ulejligheden værd. 

Ankommen til Rønne lørdag morgen 

d. 20. april blev vi modtaget af vor gam

le ven Espersen og ført til Rønne Sejl

klubs klubhus, hvor der var morgenkaffe 

med frisk brød til. 

Efter kaffen kørte vi over Åkirkeby og 

Nexø til Svaneke, hvor vi holdt det egent

lige kredsmøde sammen med repræsen

tanter fra de fire bornholmer-klubber. 

Det var et godt og sagligt gennemført 

møde. Og der var fra begge sider af 

Østersøen enighed om, at man burde gøre 

noget mere for at kunne samles en gang 

imellem. 

Efter det hyggelige samvær med de 

djærve gutter i Svaneke, kørte vi til Gud

hjem, hvor vi spiste frokost. 

Tilbage til Rønne, hvor der var arran

geret møde kl. 14,00, og en interesseret 

forsamling lyttede til John Hagemanns 

foredrag om, hvad Dansk Sejlunion er og 

står for. Hans Guldager talte om S.S.F.s 

forskellige aktiviteter. Ib Sørensen fra 

Dragør talte om de nye Scandicap-måle-

regler. Også lidt »radiosnak« blev der tid 

til. Det blev til et tre timer langt møde. 

Vi nåede også at få en sejltur i Esper

sens »Kingscruiser«. Efter sejlturen var 

vi inviteret til middag hos et ungt læge

par, doktor Mortensen i St. Mortensgade. 

Og vi havde det herligt, skade kun at 

medicinmanden måtte rende i tide og 

utide for at passe sine patienter. 

Det var med vemod, at vi opdagede, 

at klokken var blevet så mange, at vi måt

te tage afsked med de dejlige mennesker, 

som vi havde været sammen med. 

Men vi håber, at vi får lejlighed til at 

holde møde med kredsens østligste med

lemmer igen. 

PA GENSYN VENNER!!! 

Og tak for den gode behandling. 

Reinh. H. 

På kontoret 

kan du om torsdagen købe: 

Klubemblemer 

Klubmærker til jakken 

Kasketemblem 

Krus med stander. Søholm keramik 

Askebæger med stander. Søholm keramik 

Parkeringsskilt til bådpladsen 

Banekort til kapsejlads 

Kapsejladsregler 

H.G. 

Fra Amagerkredsens møde KLUBHUS * FESTER 

j u n i  

8. Motorbådsstævne 

15. Træningssejlads for Optimistjoller 

23. Sank-Hansfest 

• 

Juli 

17.-21. Danmarksmesterskaber for 

Pi rat joller 

• 

August 

4. Holdmesterskab for Optimistjoller 

24.-25. Mannetur 

23. Natsejlads 

31. Juniorbal 

• 

September 

1. Åbent juniorbådsstævne 

7. Svagførefest 

14. Sej lerbal i forbindelse med Nim-

bus-Bandholm-Shipmannstævne 

29. Lukket kapsejlads - Hven rundt 

• 

Oktober 

5. Af riggergilde 

6. West-tur 

• 
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yTia. 

Bestyrelsesmodet 3. 4. 74. 

Kapsejladschef ikke til stede. 

Dagsorden: 

1 beretning 

2 havn og plads 

3 klubhus og fester 

4 sejlerskolen 

5 juniorafdelingen 

6 kapsejlads 

7 eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen til de 

nye bestyrelsesmedlemmer og oplæste div. 

skrivelser. Der var takkekort, og der var 

en anmodning om tilladelse til at benytte 

vor havn og jolleplads til træningssejlad-

ser for Wayfarerjoller, den 4. og 5. maj. 

Man vedtog at imødekomme anmodnin

gen. 

Endvidere var der anmodning fra 

M.S.S. om tilladelse til at benytte havn 

og klubhus d. 8.-9. juni, det er samme 

dag som vor egen navigationssejlads. 

Vagn Preisler taler med M.S.S. om sagen. 

Formanden omtalte K.S.U.s general

forsamling, hvor man havde diskuteret 

det nystiftede IDRÆTSSAMVIRKE. 

Klubberne i K.S.U. vil se tiden an, med 

hensyn til stillingtagen til evt. deltagelse 

i Samvirket. 

2. Havneudvalget oplyste, at spillet 

på sdr. plads nu er køreklar. En lysmast 

på sdr. plads er knækket. Orla With be

stiller en ny. Et medlem, Juul Larsen, 

havde anmodet om en tegning over hav

nen med udvidelse af havnen for øje. 

Denne anmodning afsloges, da man jo 

havde fået generalforsamlingens godken

delse til at nedsætte et udvalg, som skal 

arbejde med dette problem. 

Formanden havde i øvrigt talt med 

Sv. Larsen og Vilhelm Lindemann, og 

disse to havde indvilget i at træde ind i 

dete udvalg, sammen med havneudvalget 

og formanden. 

Jolleslæbestedet er ubrugeligt. Der er 

løbet cement ud i vandet under støbning 

af broen, og ved lavvande bliver sandet 

skyllet bort under cementen, og slæbe

stedet kan ikke bruges. Havneudvalget 

skal se på det og finde ud af at få det 

ordnet hurtigst muligt. 

Man vil anbringe en pæl i vejen ved 

sdr. mole i lighed med den på ndr. side, 

for at undgå unødig kørsel ud ad molen. 

Jens Green har rettet henvendelse til 

forældre i bladet om bedre indretning af 

legepladsen. 

Da der i den sidste tid har fundet flere 

grundstødninger sted under indsejling til 

havnen, enedes man om at pejle indsej-

lingsrenden. 

3. På forespørgsel fra Vagn Preisler, 

om hvorvidt man skal afholde en forårs

fest, enedes man om at undlade at holde 

forårsfest. 

Skt. Hansfest afholdes søndag d. 23. 

juni. 

Man ville, for en gangs skyld, gerne 

have flyttet manneturen frem, da der 

næsten altid er dårligt vejr til denne tur. 

Man enedes om at holde mannetur d. 

17.-18. august. 

Svagførefesten afholdes lørdag d. 7. 

september. 

Afriggergilde lørdag d. 5. oktober, og 

søndag d. 6. oktober bliver der tur til 

West. 

V. P. kunne tænke sig at udskyde om

kalfatringen af Skipperstuen til fordel 

for bygning af en terrasse i fortsættelse 

af klubhusudvidelsen. 

John Simonsen mente ikke at kunne 

afse tid til at deltage i klubhusarbejdet 

og ønskede at trække sig tilbage. Dette 

toges til efterretning, og 1. suppleanten, 

Lennart Larsen, indkaldes til næste møde. 

4. Sejlerskolen lægger ud med klar

gøring af skolebåden, søndag d. 7. april. 

Samtlige elever er tilskrevet om at give 

møde. 

Skolechefen udtalte, at han havde læ

rere til fire aftener ugentlig, dertil kom

mer, at han selv vil tage den femte aften. 

De fire lærere er: Ejner Olsen, Gøsta 

Oberg, Verner Jensen og Kent Nielsen. 

Bent ville gerne have skolebåden ud på 

weekend sejladser, formålet er, at elever 

skal have 100 registrerede sejltimer, før 

de går op til prøve. 

Man diskuterede bådførercertifikater, 

som ikke udstedes af D.S., men fra 

1.10.74 må henvises til de respektive 

klubbers skolechefer. Skolechefen vil hen

vende sig til direktoratet for søfartsud-

dannelse for at få nærmere direktiver. 

Aftenkapsejladserne begynder onsdag 

d. 22. maj kl. 19,00. 

Motorbådssejladsen d. 8. juni er under 

fuld udvikling. Indbydelser er udsendt. 

5. Juniorlederen anmodede om ind

køb af 4 hængelåse. Dette bevilgedes. 

En junior skulle have kaldt juniorlede-

På langfart -
Under festen efter standerhejsningen 

skete en begivenhed, som må siges at 

høre til de sjældne. 

»IDALENE«, 15 m- spidsgatter fra 

Sejlklubben Sundet aflagde en kort visit 

i Sundby Havn på vej til Vestindien. Den 

løb ind og vendte i søndre bassin, og 

midterbroen var fyldt med festklædte 

mennesker, der ønskede deres sejlkam

merater held og lykke på rejsen. Båden er 

bemandet med Neiler, Jørn og Fætter 

Rust, hvis borgerlige navne er Niels-

Henning Nielsen, Jørn Drasbeck og Fred

die Larsen. Turen går via England, Frank -

»IDALENE« i søndre bass 

rig, Portugal, Madeira og De 

øer. 

S.S.F. ønsker dem hermed 

rejsen. 

canariske 

lykke på 

h m .  
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ren magtsyg og havde sagt, at han ville 

ikke rette sig efter det nye juniorregle-

ment. Bestyrelsen ønskede at tale med 

vedkommende. 

Med hensyn til deltagelse i DM i Søn

derborg er der visse transportvanskelig

heder. Dem vil man søge at få løst på 

billigst mulig måde. 

Under eventuelt udtalte V. P., at han 

nær havde glemt pinsefesten. Den vil 

blive afholdt som vanligt i jollehuset 

på ndr. plads, søndag d. 2. juni kl. 07,00 

morgen. 

Endvidere enedes man om i medlems

bladet at erindre medlemmerne om båd

førercertifikat og om lystfartøjstoldattest. 

Mødet sluttede kl. 23,15. 

Sign. Hans Guldager. 

formand. 

Sign. Reinhard Hansen. 

sekretær. 

Ekstraordinært bestyrel
sesmode 18. 4. kl. 20,30 

Dagsorden: 

1 tankanlægget 

2 bygning af terrasse. 

Bestyrelsen fuldtallig. 

Redaktøren til stede. 

1. Formanden bød velkommen til det 

ekstraordinære møde og benyttede lejlig

heden til at takke John Simonsen, som 

også var kommet for at aflevere nøglerne, 

for den tid, samarbejdet havde varet, og 

bød samtidig velkommen til Lennart Lar

sen, som afløser Simon. 

Om tankanlægget udtalte formanden, 

at en olietank og flere rørtilslutninger 

ikke havde kunnet stå for trykprøve, og 

derfor måtte fornyes. 

Problemet var faktisk løst, idet for

manden samme dag havde haft en sam

tale med O Ks ledelse, og selskabet var 

villige til at hefte for jordanlægget, som 

jo ejes af S.S.F. 

Sekretæren spurgte, om O K ville over

tage anlægget, eller om de kun ville fore

tage vedligeholdelse. 

Formanden svarede, at O K ville over

tage al vedligeholdelse øg fornyelse, mod 

at Shoppen betaler forsikring. Man vil 

så lægge to nye tanke ned, samt forny 

rørsystemet. 

2. Vagn Preisler forelagde et ind

hentet tilbud på bygning af en terrasse i 

forlængelse af klubhustilbygningen. Til

budet lød på 12.500,00 kr. ekscl. moms. 

Der blev rejst indvendinger fra flere 

bestyrelsesmedlemmers side, idet man pe

gede på flere ting, såsom rep. af hegn, 

fornyelse af indsejlingsbåkerne, rep. af 

bolværkerne efter stormen og nyt maste

skur m.v. Alle disse ting, og måske flere, 

måtte der først være penge til, før der 

kunne blive tale om at bygge terrasse. 

Formanden havde lavet et overslag 

over vore midler, og hvad man kunne 

vente, og ifølge dette overslag skulle der 

være penge nok. 

Man tog formandens beregninger til 

efterretning og gik ind for terrassen, som 

skulle være færdig til standerhejsningen. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

xs-

a HER ER MÅLERNE 

*31 

CJ 

o 
z 

(jn 

Klaus Akkermann 
AM 7627 

Karl Thorup 
58 43 11 

Træf aftale med dem om opmåling af din båd, eller skriv dig på listen 

i forgangen. 

GEBYRET ER 85,00 KR. 

OG DET GÅR UBESKÅRET TIL SKOLEFONDEN 
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For fulde sejl på vestkysten 

fra Eideren til Skagen... 

Så mødes vi igen på Rømø fra Danmark 

og* det øvrige Europa til kapsejlads 

på landjorden 

Det er nu blevet en tilbagevendende 

begivenhed med en international strand-

sejlerregatta på RØMØ's excellente 

strand. For 6. gang i træk er stævnet 

planlagt til weekenden i forbindelse med 

grundlovsdagen og i år således weeken

den 8.-9. juni. Som tidligere år forven

ter arrangørerne, Rømø Strandsejler Club, 

godt en snes aktive piloter fra forskellige 

lande dog fortrinsvis fra naboklubben i 

St. Peter-Ording i Tyskland. Løbene star

ter lørdag ved middagstid, og afhængig 

af vejret afvikles løbene inden søndag 

kl. ca. 15,00. 

RSC 

Dette har medført stærkt øget aktivitet i 

Rømø Strandsejler Club, som har med

lemmer fra Vendsyssel til syd for græn

sen og fra Rømø til Midtsverige. 

Denne specielle form for sejlsport kræ

ver en hel del plads, hvilket sætter na

turlige begrænsninger for dens udbredel

se. Den jyske vestkyst er mange steder 

velegnet med fast strand og rigelig vind. 

Rømø's brede, flade strand er dog uden 

sammenligning den bedste - måske end

og i hele Europa. 

De mange fastboende sommergæster på 

Rømø er ved at blive stærkt interesseret 

i strandsejlads, efterhånden som deres fri

tidshuse bliver færdige. Desuden er 

strandsejlads i høj grad en sport for hele 

familien. Om ikke hele familien ønsker 

at sejle, så kan alle opholde sig på stran

den - når vejret er fint - hvor man enten 

kan følge sejladserne, bade eller dase i 

solen - men i hvert fald være sammen. 

For at øge interessen og sammenholdet 

er der foruden den store internationale 

regatta 8.-9. juni og Danmarksmester

skabet i Pandrup 10.—11. august planlagt 

yderligere 4 klubregattaer på Rømø. Fra 

Strandsejlerne er opdelt i tre klasser 

udelukkende baseret på sejlareal 

klasse I 15 m^ 

klasse II 10 m2 

klasse III 6,5 m2 

Klasse III er den mest populære, grun

det prisbillighed (ca. 5.000 kr.), og fordi 

denne type er den letteste at transportere 

med eller på en almindelig bil. På Rømø 

vil man således sikkert kun se klasse III, 

som dog vil blive delt op i to grupper, 

nemlig DAD- og DN-typen. Disse to 

typer har samme sejlareal, men der er en 

væsentlig forskel i konstruktionen, og 

de danner hver for sig en meget snæver 

klasse, hvor konkurrencen er meget hård. 

Alle aktive danske piloter har DN-typen, 

og antallet er de sidste to år steget til 15. 

disse stævner kåres ved sæsonens slut

ning en klubmester. 

Bl.a. ved hjælp af en af klubbens en-

thusiastiske medlemmer har klubben man

ge flotte sølvpokaler - næsten alle evigt 

vandrende trofæer således: 

Havsand's-pokalen: for DN (6,5 m~) 

Rømø-Eiderstedt-pokalen: for juniorer 

Fraugdal-pokalen: for damer 

St. Clemens-pokalen: (15 m-) 

Hængi-pokalen: for DAD-yacht. 

Albatros-pokalen: for piloter med skip

perskæg skænket i 1973 af klubbens af

døde æresmedlem den 101 årige Cap-

Horn-skipper A. C. Hansen fra Rømø. 

Lilleput-pokalen: for klubbens alleryng

ste. 

Giver og vinder af Albatrospokalen 1973. 

£s kjerj 

\ ̂  ^ tønder 

St- Mc 
o r d m y  

f/ens&ort 

h u  s u m  

te n \zenote /Se : 

S C. 
tur/ s / en 
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Disse præmier har hidtil fortrinsvis 

været vundet af udlændinge, men efter

hånden som de danske piloter får trim

met deres yachter og sig selv, vokser sand

synligheden for, at de bliver i landet. 

I frisk vind, 10-12 m/sek., kan en 

strandsejler komme op på en god hastig

hed, og det er en spændende form for 

sejlsport. Der er strenge sikkerhedsregler, 

og det er et absolut krav, at man altid 

sejler med styrthjelm. Desuden skal man 

have en fløjte og kende »færdselsregler

ne«. 

En særlig løbsledelse overvåger, at reg

lerne overholdes, så den første ulykke 

kan undgås. 

Der er stor interesse for strandsejlads 

i Europa og U.S.A. Der er store stævner 

næsten hver weekend, og det er umuligt 

at deltage i alt. Sæsonens største begiven

hed er europamesterskabet, som i år af

holdes i England, og som normalt samler 

mindst 100 aktive piloter med deres fa

milier i en uges tid. 

Den internationale strandsej lerorgani

sation har flere gange forespurgt, om 

Rømø Strandsejler Club kan stå som ar

rangør for et sådant stævne, men hidtil 

har modet svigtet for de forholdsvis få 

danske medlemmer at binde an med en 

sådan krævende opgave - alene de øko

nomiske problemer synes uovervindelige, 

da sporten ingen støtte får. 

Er man interesseret i strandsejlads -

jollesejlads på hjul kan yderligere op

lysninger fås ved henvendelse til 

Leif J. Møller, 

Stockholmsgade 43, 

2100 København 0. 

Klubhusudvalg-et 
meddeler... 

Til disse personer (naturligvis ikke 

medlemmer), som føler sig forpligtet til 

at fjerne toiletrullerne så hurtigt, Anker 

kan sætte dem på, vil jeg hermed sige: 

Vi har overtalt et medlem til at fabri

kere nogle nye toiletholdere, der kan af

låses, men da klubhusudvalget som sæd

vanlig er på pletten med fin service, må 

vi straks bemærke til de hårdt betrængte: 

Fortvivl ikke, spring koben, nedstryger 

og boltsaks over, og kom straks til mig og 

få de 80 øre til en rulle!!! Det er nemt 

og fikst, ikke??? 

Der har også været hældt maling i 

håndvasken på toiletterne ud til søndre 

plads (en iøvrigt udmærket idé). Det tog 

Anker en hel formiddag at rengøre. Ved

kommende kan ved gentagelser blot hen

vende sig til denne, eller et andet med

lem, der så sikkert vil være ham behjæl

pelig på »BEDSTE MÅDE«. 

Vagn 

Parkeringsproblemer 

Et medlem har anmodet om optagelse 

af følgende: 

På de store dage i S.S.F. ser det ud, 

som cm vor parkeringskapacitet er for 

lille. Det behøver imidlertid ikke være 

så slemt, som det ser ud til. 

Alt for mange parkerer uden omtanke 

for, om de ved deres parkeringsmåde 

blokerer for flere andre parkeringsplad

ser. Det er ofte man ser, at flere parke

ringspladser ikke kan benyttes, fordi man 

simpelthen ikke kan komme ind til dem, 

fordi en vogn spærrer for adgangen til 

dem. 

En anden ting: Vi har flyttet hegnet i 

indkørslen et stykke mod syd for at gøre 

denne bredere. Det nytter jo altså bare 

ikke noget, hvis der så parkeres i ind

kørslen enten på fortovet eller på det 

udvidede stykke. 

Altså: 

1. Parkér med omtanke, så vi fuldt ud 

kan udnytte vore parkeringsmulighe

der. 

2. Ingen parkering i indkørslen, der be

sværliggør til- og frakørsel til klub

ben. 

BLADUDVALG 

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Martin Andreasen, Nyrnberggade 50, 2300 S 59 47 84 

Frits Kleis, Hojskolealle 66, 2770 Kastrup 51 18 87 

Britt Petersen, Bjorneklovej 5, 2300 S 
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Redaktøren meddeler 

Sidste frist for indsendelse af stof til bladet er den 5. 

i hver måned. 

Hvis du har noget på hjerte og ikke mener, at du selv 

kan formulere det, så lad os tale om det. Jeg træffes 

på kontoret den sidste torsdag i maneden. 

HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, 2770 KASTRUP 

Midtvej sskifte 

i bestyrelsen 

John Simonsen, måske bedre kendt un

der navnet Simon, der blev indvalgt i 

bestyrelsen på efterårsgeneralforsamlin-

gen, har på grund af manglende tid øn

sket at træde ud af bestyrelsen, og besty

relsen har i bedste forståelse taget dette 

til efterrening. 

Simons virkefelt har været i klubhus-

og festudvalget, og de mange fester, der 

har været i vinterens løb, har krævet en 

stor indsats. Derudover har han været 

med ved projekteringen af det nye maste

skur og har lovet at fortsætte arbejdet 

hermed, indtil skuret er en realitet. End

videre har han været primus motor ved 

bygningen af de nye plast-pirater og lagt 

mange timer i dette arbejde. Endelig er 

han meget aktiv i Jolleafdelingen og har 

en finger med i spillet ved tilrettelæggel

sen af DM for piratjoller, der afholdes i 

S.S.F. i midten af juli. 

Alle disse aktiviteter er altså blevet for 

meget for Simon, og han har valgt at 

kvitte bestyrelsesarbejdet, og der skal lyde 

en tak til ham for den korte men aktive 

tid, han har været i bestyrelsen. 

I hans sted indtræder suppleanten Len

nart Larsen, der tidligere har været med 

i bestyrelsen, og som hermed bydes vel

kommen. 

H.M. 

Sundby Sejl-Forening afholder 

Navigationssejlads for 
motorbåde 
Lørdag den 8. juni 1974. Starten foregår kl. 11(oo 

Søkort nr. 131 og 133. Startgebyr: kr. 20,oo 

SKIPPERMØDE KL. 10,15 

Alle både, der er tilsluttet >Dansk Sejlunion< og >Dansk Motorbådsunion< 

er velkomne. 

Motorbådsbal lørdag aften 

Tilmelding senest d. 3.6. kl. 19 til S.S.F., Am. Strandvej 15, 2300 S. Holger Nielsen. Tlf. II 12 93. 

LENNART LARSEN 

klubhus- og festudvalg 

55 46 86 

* O 
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 ̂ /Ok adseri 
» SUNDBY SEJL-FORENING 

Maj 
Onsdag d. 22. 

d. 29. 

Juni 
Onsdag d. 5. 

// d. 12 
Lørdag d. 15 
Onsdag d. 19 

// d. 26 

Juli 
Mandag d. 15 
Søndag d. 21 

August 

Søndag d. 4. 
Onsdag d. 7. 

/ / d. 14. 
Onsdag d. 21 

/ / 
d. 28. 

September 
Søndag d. 1. 
Lørdag d. 7. 

Lørdag d. 14. 
Søndag d. 15. 

/ / d. 29. 

Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
// // 

Kl. 19.00 
/ /  / /  

Kl. 19.00 
// // 

Aftenkapsej lads 
// 

Træningssejlads Optimistjoller 
Aftenkapsejlads 

DM Pirat 

Holdmesterskab Optimistjoller 
Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
/ /  u n 

Kl. 18,30 
/ /  / /  / /  

Åbent Juniorbådsstævne KDY 15 rrr 
/ /Aftenkapsejlads" om eftermiddagen 

Shipmann 

Stævne Nimbus 
Bandholm 

Lukket kapsejlads - Hven rundt 

Robert Frederiksen 



ROBERT FREDERIKSEN 

kapsejladschef 

AM 2597 

Scandicap 

Aftenkapsejladserne begynder (er be

gyndt) den 22. maj. S.S.F. vil i år som 

den første sejlklub benytte den nye han

dicapregel Scandicap, som tidligere har 

været udførlig omtalt i bladet. Hvis du 

skal sejle kapsejlads i år, skal du altså 

have målt din båd. Om aftale med må

lerne se andet sted i bladet. 

Alle kapsejlere ønskes en god sæson. 

R.F. 

Sejlsport og sikker
heden 
PASKEN 1974 

/ 1973 registreredes 286 ulykker til søs. 

14 jritidssejlere druknede i pasken. 

Kommandørkaptajn K. Søderlund ud

taler til BT: 

Det er vanvid, når folk sejler otte 

ud i en firemands jolle. Det er vanvid 

at sejle uden redningsvest. Det er vanvid 

at rejse sig op. Det er vanvid at sejle ud i 

hårdt vejr. Alligevel er det disse almin

delige regler, der brydes dagligt. På en 

varm sommerdag er der mange tusinde 

danskere på havet i fritidsbåde. Hvor 

mange ulykker skal der ske, før sejlerne 

lærer at respektere havet? 

Disse betragtninger gælder vel først 

og fremmest ikke-organiserede sejlere i 

små rojoller, for vi i SSF kan sejle. Der 

er ingen, der skal komme og lære os no

get. Vi har jo altid en redningsvest ved 

hånden. Vi er jo aldrig flere i båden, end 

der er redningsmidler til. Vi lader aldrig 

små børn løbe rundt på broerne uden 

redningsvest - eller gør vi ? - Er det kun 

et tilfælde, at ulykken ikke har ramt SSF? 

Vi bør alle både i og udenfor klubben 

være med til at sænke den stigning i 

søulykkerne, der er på vej. Grib ind før 

det er for sent. Vær aldrig bange for at 

give et godt råd til en ny sejler. 

r.K. 

• 

Direktørpost til 
SSF medlem 

Et af SSF's medlemmer, fuldmægtig 

H. C. Hansen i Amagerbanken, er fra 

I. juni ansat som direktør for Finansie

ringsinstituttet for Sejlsport. 

H.C., der selv om han endnu ikke har 

båd, jævnligt ses i klubben, var klubben 

til stor hjælp, da vi skulle have finansieret 

tilbygningen til klubhuset, ligesom han 

har været rådgivende for flere medlem

mer ved finansieringen af deres bådkøb. 

Vi ønsker H.C. held og lykke i den 

nye stilling, der måske kan blive til gavn 

og glæde for flere S.S.F.'ere. 

H.M. 

. 

TAK 
De hverv, jeg har påtaget mig, og gen

nem en årrække varetaget for Sundby 

Sejl-Forening, har jeg altid betragtet som 

en slags borgerligt ombud. 

Det var jo noget, der skulle gøres af 

en eller anden, og når det blev mig, så 

var det efter ønske fra medlemmerne, og 

den tillid, de har vist mig, ved at gen

vælge mig gennem 23 år, var mig beløn

ning nok. 

Men naturligvis glæder det mig at 

modtage et synligt bevis for, at forenin

gens bestyrelse har fundet mit arbejde 

påskønnelsesværdigt. 

Jeg takker hermed for modtagelsen af 

foreningens hædersnål. 

G. Østergaard 

Østergaard får overrakt hæderstegnet. 

Parkering1 

Parkering vil blive tilladt på nordre 

plads indenfor det afspærrede om

råde fra den 20. juni 1974. 

Kun for foreningens medlemmer. 

Parkeringsmærkat kan afhentes på 

kontoret om torsdagen. 
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Så er alle vore kølbåde kommet i van

det, og sejlsæsonen er for alvor begyndt. 

Bådene er praktisk talt blevet bemandet 

m.h.t. sejlaftener, og de juniorer, som 

ikke mødte op til det møde, hvor vi ud

delte sejlaftener, skal ikke regne med at 

få nogen. 

Til uvidende juniores oplysning skal 

det også lige siges, at vi har ryddet op i 

juniorskuret, og at der ser nydeligt ud. 

De to ynglinge har allerede deltaget i 

et par kapsejladser. Den ene foregik i 

Hellerup i påsken. Der deltog 21 både, 

og vore blev henholdsvis nr. 15 og nr. 

20. Dette resultat kan synes nedslående, 

men hvis det tages i betragtning, at de 

to førere lige har fået bådene overdraget 

ikke har kunnet nå at træne ordentligt 

med deres gaster og næsten aldrig før 

har sejlet kapsejlads, er resultatet da ikke 

så tosset. Vi ville også have bedre chan

cer, hvis ynglingesejladserne var delt 

imellem de klubejede og de privatejede, 

eftersom vi slet ikke kan hamle op med 

de andres udstyr. Det skal dog siges, at 

ynglingene i år har fået nye fokke og 

3 <6 et sæt nye sejl, så det skal nok hjælpe 

på det. 

Juniorafdelingen har fået en ny, kap

sej ladsrigget Flipper jolle af Amagerban

ken og to Optimistjoller af Bikuben og 

af John Hageman. De tre joller blev 

døbt ved standerhejsningen og korn til 

at hedde henholdsvis Amagcrkaneren, 

Bien og Sachi. Vi har nu 9 optimist

joller, og der vil blive taget særlige hen

syn til dem i år. Alle nye, små juniorer 

vil få lov at sejle i dem, og der bliver 

sikkert arrangeret flere kapsejladser. 

Britt 

Der klages 
Sidste mand skal slukke lyset og aflåse 

juniorskuret, når det forlades. Det er 

store værdier, der opbevares der. 

Juniorlederen 

Det stod i medlemsbladet 

for 25 år siden 

»Er det rygter eller sandt? 

Der er juniores, som klager over, at 

førerne under øvelsessejladserne selv har 

»pinden« det meste af tiden. Dersom 

dette er sandt, må det henstilles til fører

ne, at det ikke er dem, men juniorerne, 

der skal lære at sejle. 

Husk det nu!« 

Ja, sådan stod der dengang, men så

dan er det da ikke i dag, eller er det? 

H.M. 

Kursusbetragtninger 

På grund af overvældende stofmængde 

blev der ikke plads til følgende i sidste 

nummer: 

Så er vinterens kurser i tovværksarbej-

de og navigation overstået, og for de fle

stes vedkommende med et godt resultat. 

19 gik op til navigationsprøve, og 15 

slap igennem nåleøjet. Navnene var nævnt 

under henholdsvis sejlerskolen og junior

afdelingen. En iøjnefaldende ting er den 

overvægt, der er i antallet af juniorer i 

forhold til seniorer. Når man betænker 

det store antal voksne, der er indmeldt i 

årets løb, synes det beskæmmende, at ikke 

flere af disse har aflagt prøve. Ved kur

sets begyndelse var tilmeldt 38, og der har 

således været et frafald på 50 %, hoved

sagelig seniorer. Når man samtidig tager 

i betragtning, at juniorerne samtidig med 

navigationsundervisningen om aftenen 

har deres daglige skolegang med tilhø

rende lektielæsning at passe ved siden 

af, synes der at være grund til at kippe 

med flaget for klubbens ungdom. 

Samtidig kan det ikke kraftigt nok an

befales alle nye medlemmer at melde sig 

til næste sæsons kurser, og at gennem

føre disse. Det er meget vigtigt, at man 

er fuldt fortroligt med diverse søvejs

regler og i øvrigt er i stand til at orien

tere sig, når man færdes til søs, således 

at alvorlige ulykker kan undgås. 

Det kunne i øvrigt være interessant om 

nogle af de, der har opgivet i løbet af 

sæsonen, ville angive grunden til, at de 

holdt op. Det kan måske give bestyrelsen 

nogle tips, som kan tages i betragtning 

ved fremtidige kurser. 

Bladets redaktion modtager med glæde 

indlæg herom. 

H.M. 

* 

MAYDAY - MAYDAY 

Juniorerne skal pa sommerferietur fra den 29. juni til ca. den 

21. juli. 

Klubbens regler kræver, at der er ledsagebad med motor med på 

turene. 

Der er sorget for bade til udturen, men vi skal have dem hjem 

fra Kalvehave den 19. eller 20. juli. 

Er der en af klubbens bade, der regner med at være pa de kanter 

p;* den tid, og som vil ledsage juniorerne på hjemturen, bedes 

men kontakte juniorlederen e!ler evt. redaktionen. 

Hans Olsen 
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MII, 
Mut/. 

Desværre nåede de 13 plast-pirater ikke 

at blive færdige, så de kunne døbes ved 

standerhejsningen. Nu håber man, at de 

kan holdes over dåben den første kap

sejladsaften den 22. maj. 

Flere har spurgt om plastpiraternes 

sejlegenskaber i forhold til træbådenes, 

og det kan oplyses, at foreløbige målin

ger har vist, at træ- og plastpirater sejler 

ens. For ikke at få båden for tung, læg

ges der et lag balsatræ i bunden, hvilket 

samtidig er med til at øge stivheden. 

Stivheden gøres endnu større ved bund

stokke af en særlig konstruktion og af 

skot for og agter. 

Prisen for en plast-pirat ligger på ca. 

6.500 kr., der fremkommer således: 

Skrog med beslag 3.500 

Rig (metal) 1.500 

Sejl (stor, fok og spiler) 1.700 

Diverse 300 

lait 6.500 

Priserne er fra før oliekrisen. 

Dansk Piratjolleklub administrerer for

men, der kan lånes mod et mindre gebyr. 

Sejlere, der kunne tænke sig at bygge en 

jolle, kan kontakte John Simonsen, telf. 

51 20 92, der står til rådighed med alle 

oplysninger. 

Jollemode den 4. maj 

kl. 14 
Jørgen B. åbnede med en kort orien

tering om reglementet for jollepladsen. -

Herunder blev det nævnt, at nye joller 

stilles på gæsteplads, indtil de får tildelt 

plads. Pladsfordelingen vil blive foretaget 

ud fra, hvor tunge jollerne er, og hvor 

meget de sejles. 

Der vil blive lavet nøgler til jolleskur 

og omklædningsrum (de kan købes hos 

Jørgen). Det indskærpedes, at der skal 

låses efter brug. Det blev på mødet kon

stateret, at igen i år er det umuligt at be

nytte jollestedet ved standerhejsningen. -

Man enedes om at ønske S.S.F.'s bestyrel

se bedre held til næste år. 

Med hensyn til pontonbroen vil den 

blive færdiggjort og lagt ud, når jolle

stedet er i orden. 

Første tur i år bliver til Nordborg på 

Hven i pinsen. Senere ture vil blive op

slået på tavle i jolleskuret. 

Det vil blive muligt at tilmelde sig til 

Onsdags-race hos Simon igen i år. Den 

engelske jolle-handicapregel vil blive 

fremskaffet, så vi igen i år kan sejle alle 

mod alle. 

• 

Steff fik pålagt at ajourføre adresse

listen. Dem, der ikke er på endnu, bedes 

give deres data til Steff. 

Mødet sluttede med nedsættelsen af 

dette års forretningsudvalg. 

Sluttet kl. 14.55. 

sign. Simon 

ref. 

DM-74 for piratjoller 

Sundby Sejl-Forening indbyder til det 

25. officielle Danmarksmesterskab for pi

ratjoller i dagene 15.-21. juli 1974. 

Deltage kan alle piratjoller med gyldigt 

målerbrev og hvis ejer er medlem af 

Dansk Piratjolleklub. 

TILMELDING: 

Sidste dato for rettidig tilmelding er 

1/7 1974. Ved tilmeldingen medsendes 

150 kr. i startpenge, for juniorer dog 100 

kr. i check eller på postgiro. Samtidig med 

tilmeldingen medsendes målerbrev eller 

fotokopi heraf. 

Under stævnet er der mulighed for 

campering på havnens område. Mad kan 

købes hele dagen i klubbens restaurant. 

Der vil blive forsøg arrangeret specielt 

morgenbord for deltagerne, medens stæv

net foregår. 

Yderligere oplysninger og tilmeldings

blanketter kan fås på foreningens adresse 

eller ved henvendelse til Jørgen Bengts

son, tlf. Ægir 8333. 

Tak 

Vi takker for venlig opmærksomhed ved 

Jan s bisættelse den 2/4 74. 

Aff Rothberg 

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 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 

marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og oerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 
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Slettede medlemmer 

pr. 1. 5. 74. 

Fra havneudvalget 

Køb en »Havnefoged« 

Pladsen ledig indtil 
Vacant until - Frei bis 

Dato Kl. 

Grøn side 

Som kort omtalt i sidste nummer af 

medlemsbladet går havneudvalget for

søgsvis ind tor brug af de af Dansk Sejl

union fremstillede skilte, som man an

bringer ved sin havneplads, for at mar

kere om pladsen er optaget, eller om den 

er til disposition for eventuelle gæster. 

Skiltet, der er afbildet ovenfor, har en 

rød side, der angiver, at pladsen er op

taget, når man er ude på en kortere tur. 

Den anden side er grøn, og der er plads 

til at skrive, i hvilket tidsrum man stiller 

sin plads til rådighed for gæster, når man 

selv er på ferie- eller anden flerdagstur. 

Vi må kraftigt opfordre medlemmerne 

til at anskaffe sig disse skilte, der med 

plasticetui kan købes på kontoret for 

5 kr. 

OPTAGET 
OCCUPIED 

BESETZT 

Rod side 

Det er rart for gæster, når de anløber 

havnen, at kunne se, at her kan de ligge 

i så og så lang tid, og det er også rart 

for dig selv at komme hjem til en tom 

plads, når du har vendt den røde side ud. 

Du vil også blive glad for at møde et 

grønt skilt, når du er på ferietur og vide, 

at her kan du roligt ligge uden risiko for 

at skulle forhale midt i middagsmaden, 

eller når du lige er gået til køjs, fordi 

pladsens ejermand vender hjem. Derfor 

må vi håbe, at disse »havnefogeder« bli

ver mere og mere almindelige i havnene 

rundt i landet. 

Altså: Køb din egen »havnefoged« til 

at passe din plads, når du er væk. Han er 

rigeligt de 5 kr. værd. 

A 82, Peder Sandal Toft, Lemnosvej 

16, S. A 89, Ove Henning Jensen, Schu-

bertsvej 10, SV. A 195, Svend Åge Ras

mussen, Ørnevej 20, NV. A 209 Linda 

Buxbom, Corneliusmindevej 21, Ka. 

A 213 John Ertløv, Rødegård 9, S. 

A 310, Svend Erik Thorup, Strandjæger-

vej 46, Dr. A 330, Grethe Bjarnø, Juels

mindevej 81, Rødovre. A 352 Bjørn Ho-

greffe, Prøvestens Allé 16, S. A 500, 

Poul Erik Toldbod, Engmarksvej 14, 

Greve Str. A 543, Ole Kongsted Peder

sen, Århusgade 111, 0. A 580, Finn Jo

hansen, Soldugvej 14, Ka. A 592, John 

Clemmensen, Hedeparken 127, Hall. 

A 685, Jørgen Kongstad, Peder Lykkes-

vej 119, S. A 688, Ben Steffen Besty, 

Tværagervej 37, S. A 731, Leif J. Kri

stensen, Kronprinsessegade 60, K. A 739, 

Henning A. Frederiksen, Islands Brygge 

27, S. A 754 Frank Nørmark Jensen, Te

levangen 2, Ka. A 785 William Søren 

Beck, Ågården 35, Greve Str. A 793, B. 

Christensen, Milanovej 9, S. A 839, Finn 

Ove A. Jensen, Rumæniensgade 6, S. 

A 845, Otto Heininge Thomsen, Rho-

dosvej 50, S. A 856, Orla Olsen, Vej-

ringevej 24. A 886, Villy Lykkegård, 

Keplersgade 22, S. A 985 Tommy Jør

gensen, Nyhøj Allé 11, Ka. P 1, Hans 

Peder Christensen, Øresundsvej 16, S. 

P 4, Jørgen Steenberg Jensen, Murcia-

gade 3, S. P 7, Helmuth Sørensen, Ved 

Bellahøj 1, Brh. P 25, Aksel Christoffer

sen, Caprivej 2, S. P 48 Bjørn Sejer Jo

hansen, Rødbyvej 12, Roskilde. P 57, Erik 

Jan Henriksen, Valbygårdsvej 63, Valby. 

P 84, Anne Schytte, Veronavej 5, S. 

P 144, V. K. Hansen, Viktoriagade 22, 

V. J 4, Poul Korsholm, GI. Kirkevej 20, 

Ka. J 12, Mette M. Hoffmann Nielsen, 

Frankrigsgade 2, S. J 15, Jette Hoffmann 

Nielsen, Frankrigsgade 2, S. J 19, Peter 

Foged Jensen, Crilles Tønnesvej 3, Ka. 

J 46, Jan Bergmann, Palermovej 11, S. 

J 49, Nathalie Garnbill, Badensgade 12, 

S. I 50, Niels Henrik Martini, Møllevej 

61, Dr. ) 52, Klaus Jørgen Nielsen, Gyl

denrisvej 28, S. 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 
i S.S.F. 
A 22 Frits Valther Otto 

Ungarnsgade 19, S. 

A 160 Uwe Kryger-Ohlsen 

Livjægergade 37, 0. 

A 471 Christian Andersen 

Kaliforniensvej 10, S. 

A 476 Ejvind Petersen 

Tyrolsgade 8, S. 

A 548 Jørgen Sørensen 

Doorn Allé 21, Dr. 

A 589 John Ivan Jensen 

Gernersgade 8, K. 

A 597 Ole Erik Elsang 

Huginsvej 10, Bagsv. 

A 791 Else Madsen 

Råbjerg Allé 7, Ka. 

A 829 Kello Gamel Hansen 

Dr. Tværgade 48, K. 

A 837 Kurt Richard Riber 

Vangedevej 118, Gent. 

A 841 Sven Nielsen 

Toftegårdsvej 43, Værl. 

A 849 Torben John 

Hollands Allé 31, S. 

A 871 Ib Bjarnø Jensen 

Terrasserne 13, st. Brh. 

A 906 Jan Kølbæk 

Borgmester Fischersvej 16, Valby 

P 49 Solvejg K. K. Nielsen 

Italiensvej 47, S. 

P 94 Bendte Juhl Kallenbach 

Scandiagade 46, SV. 

P 96 Tove Schiolborg 

Agerlandsvej 51, S. 

P 97 Bodil Hyldgård 

Livjægergade 37, 0. 

P 99 Gerda Schultz 

Skotlands Plads 6, S. 

J 5 Michael Bode 

Frankrigshusene 5, S. 

I 54 Charlotte Vibeke Wallin 

Ved Bellahøj 23 B, Brh. 

1 59 Anne Petersen 

Ved Bellahøj 24 B, Brh. 

J 60 Henrik Richard Hansen 

Norgesgade 54, S. 

} 61 Tonny Krabbe Nielsen 

Frankrigshusene 7, S. 

] 64 Dorte Olsen 

Høje Gladsaxe 15, Søb. 

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. 

Tak \ 
Mine forældres og min hjerteligste tak 

for opmærksomheden ved min konfirma

tion. 

Med venlig hilsen Niels Povlsen 

Udvalget om evt. frem

skaffelse af flere havne

pladser 

På generalforsamlingen blev det, som 

det fremgår af referatet, besluttet at ned

sætte et udvalg som i samråd med Dansk 

Sejlunions havneudvalg, udarbejder pla

ner for fremskaffelse af flere havneplad

ser. 

Lidvalget er sammensat og består for

uden af havneudvalget og formanden, af 

Svend Larsen og Vilhelm Lindemann. 

Udvalget har holdt nogle møder og 

drøftet forskellige løsninger. Man arbej

der nu med et par projekter, men inden 

de økonomiske problemer m.v. er nær

mere klarlagt, skal vi ikke her komme 

nærmere ind på enkeltheder i forslaget. 

Men én ting er klart. Det er nu mere 

end nogensinde nødvendigt at skaffe flere 

pladser. Der var i år kun 12 ledige plad

ser til uddeling, og det betød, at ikke 

engang alle medlemmer, der har ancienni

tet før den dato, man nåede ti på ekspek

tancelisten sidste år, og som i årets løb 

havde skrevet sig op til havneplads, kun

ne komme i betragtning. Det vil sige, at 

ekspetancelisten vokser i begge ender. 

Derfor kan der ikke herske tvivl om, at 

mange medlemmer ser hen til udvalgets 

betænkning med stor spænding. Man må 

blot se i øjnene, at det ikke er nogen tak

nemmelig opgave, udvalget har fået over

draget, og derfor ikke forvente det helt 

store antal ekstra pladser. H.Al. 

Engang imellem skal det jo siges... 

Specielt til de fa som endnu ikke er klar over, at SHOPPEN er billigst. 

Vi har selvsagt ikke alt udstyr, materiel, beslag m.v., men hvad vi ikke 

har på lager, det skaffer vi til markedets laveste priser - i modsat fald har 

du fuld returret. 

SHOPPEN, kun for SSF s medlemmer, Am. Strandvej 15, tlf. 58 92 40 
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SKIPPERE 
HISTORIER 

rrrfta, bjltiu u&icle*+ 

Lille episode på Oresund 

Denne beretning har absolut intet med 

fodbold at gøre. Så nu er du advaret. 

Jens og Anders havde sejlet sammen 

som matroser i mange år. De havde ikke 

alene sejlet i samme rederi, men de hav

de været så heldige, stadig begge at være 

i samme skib. 

For resten var de barndomsvenner og 

gamle skolekammerater. 

Men de havde også det tilfælles, at de 

ikke ville slave for andre hele livet, nej, 

de ville have eget skib, så de drak ikke 

hyren op, men sparede flittigt op begge 

to for at nå deres ønskers mål, og om

sider var målet indenfor rækkevidde. Der 

var en mindre skøjte til salg, og den fik 

de på hånden. Den havde i mange år 

gået i fart mellem indenrigske havne med 

fragtgods, og det var lige netop sådan en, 

de to venner havde på ønskesedlen. 

Da nu Anders ansås for at være den 

mest velbegavede, blev han sendt på 

navigationsskole for at få en sætteskipper

eksamen, og da den var halet godt i land, 

begyndte fens og Anders at arbejde for 

dem selv med deres nyerhvervede fartøj. 

|ens som matros og Anders naturligvis 

som skipper, og han sørgede for lige fra 

begyndelsen at gøre det klart for Jens, 

hvem der var »skipper«, og det gav sig 

en skønne dag udslag i følgende episode: 

De var en formiddag på vej nordpå 

gennem Sundet, og ved 9-tiden var Jens 

bleven sulten og henvendte sig til An

ders og spurgte, om de ikke snart skulle 

have frokost, men Anders svarede, at han 

som skipper nok skulle bestemme, hvor

når de skulle spise »og gå du bare forud 

og pas din ende af skibet, jeg vil ikke 

have dig rendende her henne agter i min 

afdeling.« 

En time senere på højde med Tårbæk 

stillede Jens igen hos skipperen med for

nyet krav om frokost, og igen blev han 

jaget forud med grove ord. Anders skulle 

meget have sig frabedt, at matrosen pro

fanerede agterskibet med sin nærværelse, 

han havde at holde sig til sin egen del 

af skibet. 

Scenen gentog sig, da de gled forbi 

Vedbæk med samme resultat, blot var 

skipperens tone blevet endnu grovere, 

og Jens luskede rasende forud. 

På højden af Humlebæk så Anders 

pludselig Jens gøre klar til at lade an

keret gå, og han råbte ophidset: Hvad 

fanden er det, du laver, Jens, er du da 

blevet helt forrykt? 

Men Jens svarede roligt: »Nu ankrer 

jeg min ende af skibet, mens jeg spiser 

frokost, så kan du jo sejle videre med 

din ende imens.« 

Sin db ad 

På trods af det bedste forår i mands 

minde og 30 tilmeldte elever lykkedes det 

ikke at komme i vandet til standerhejs

ningen som forventet. Det må siges at 

være for dårligt, når der i arbejdsperio

den har været 4 week-end, 3 fridage og 

17 aftener, alt i alt noget der ligner 100 

timer i total tørvejr. 

Det må i samme åndedrag siges, at vi 

har haft et meget flittigt indenbordshold, 

og nogle raske damer til rundholter og 

løse bænke, så for dem er det dobbelt ær

gerligt, at vi ikke blev klar. 

Jeg vil være ked af at skulle bruge af-

krydsningslister for de enkelte elever un

der klargøringen, da det er min opfat

telse, at arbejdet udføres af lyst og in

teresse og ikke ved tvang. Så kunne man 

lige så godt tage en professionel maler 

og lade eleverne dele udgifterne. 

Nok om det, jeg må finde et godt sy

stem til næste år, hvor vi måske har en 

skolebåd mere og dermed endnu mere 

brug for elevernes aktive indsats. 

Til elever og sejlerskolens venner, husk 

sejlerskolemødet torsdag den 30. maj i 

pejsestuen. 

Vi har i år med velvillig deltagelse af 

det maritime hjemmeværn, og på for

anledning af vor navigationslærer Kirsten 

Warnøe den 17. maj fået arrangeret en 

natsejlads for eleverne på vinterens navi-

gationshold. Jeg ved i skrivende stund 

ikke, hvordan det forløber, derom i næste 

måned, men en god og spændende idé er 

det. 

Sejlerskolens havnebøje (ny fra sidste 

år) og to faste forholdsvis nye fortøjnin

ger er »fjernet« fra »øveballens« fortøj-

ningsplads. Hvis nogen af medlemmerne 

har »bjærget« de forsvundne effekter, så 

sig det til mig. Jeg afhenter dem gerne. 

Eller stil dem over ved sejlerskolens skur, 

ved siden af motorskuret. 

Med sej lerhilsen 

Skolechefen 

Efterlysning1 

De elever, der i foråret har bestået tov-

værks- eller navigationseksamen, og som 

ikke var til stede ved generalforsamlin

gen, hvor eksamensbeviser blev uddelt, 

kan få beviserne udleveret i kontortiden 

om torsdagen. 

Hundeejere! 
Ifølge 

generalforsamlingens 

beslutning, skal hunden 

være i snor 

overalt på foreningens 

område. 
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BÆREBØLGEN 

Så vajer standeren atter over Sundby 

Sejl-Forening, og da vi har haft ualmin

delig fint forårsvejr, er der så mange 

skive på vandet, som ikke set i mange 

år, årstiden taget i betragtning. 

Derfor har vi også indledt radiovagt

tjenesten på standerhejsningsdagen, hvor 

»Skipper« og Oda fra »Sterna« påtog sig 

vagten hele dagen, mens vi andre feste

de. Det er kedeligt, at disse to friske sej

lere sejler så meget på langtur (hele som

meren), thi deres slags kunne vi godt 

bruge nogle flere af. 

Men der melder sig måske flere, som 

ikke behøver at være medlemmer af ra

dioklubben, når vi gentager vor anmod

ning om at melde sig til tjeneste. 

Også opfordringen til radioklubbens 

medlemmer, ved klubbens generalforsam

ling, til at hvert enkelt medlem skaffer 

en vagt, skal gentages her. Hvis man 

gør alvor af det, så er der garanteret 

ingen, der bliver overbebyrdet med vag

ter. 

Når disse linier læses er vort vagtrum 

forhåbentlig færdigt. Vi vil søge at gøre 

tjenesten noget mere attraktiv, såsom ved 

at sørge for lidt læsestof i vagtrummet 

og mulighed for at kunne brygge sig en 

kande kaffe. »Radiomæssigt« tegner sæ

sonen godt, der er nu ca. 80 fartøjer 

under Sundbystanderen med privatradio 

ombord, og flere kommer til. Også ude 

omkring er der grøde i tilvæksten. Når 

Dansk Motorbådsunion har fordelt de 12 

stationer, unionen har indkøbt, så vil vel 

nok hele sjællandskysten være dækket ind 

med klubstationer. Også klubber ude i 

landet er betænkt med en station. 

Her i sundområdet bliver vi nærmest 

»overfodret« med stationer. Der er sta

tioner i Hornbæk, Helsingør, Skovshoved, 

Hellerup, K.M.K., Sundby Sejl, vore na

boer, Søspejderne, arbejder også med at 

oprette station, M.K. West, Hvidovre 

sejlklub SUSET, Hvidovre Jagtforening, 

Brøndby Strand, Mosede, Vordingborg, 

Skælskør og Korsør arbejder med sagen. 

I Gilleleje og Kalundborg er der en 

masse fiskere, som lytter på 27 MHz. 

Hvordan det ligger med pasning af 

stationerne vides ikke; der siver ikke me

get ud om dette. 

Men i Sundby Sejl vil vi være der i 

lighed med sidste år, hverdage fra kl. 

18.00-22.00 og lørdage samt søn- og 

helligdage fra kl. 09.00-22.00. Desfor

uden er der fartøj sejere, der lytter hele 

dagen på de maritime kanaler. 

Vær med i »ræset«, mød op og tag 

din tørn !!! 

R.H. 

På standerhejsningsdagen kom vor 

gode ven, Ove Tørsleff fra DMU, og sa^-

de GODAW, jeg har noget, jeg vil vise 

dig. Det var et eksemplar af de stationer, 

som DMU har købt ind til klubberne, og 

vi måtte endda beholde »spillen« en uges 

tid og prøve den. 

Det er virkelig en lækkerbidsken, en 

TRINIDAD, godkendt af P&T, og med 

maritimkanalerne snedigt anbragt ved si

den af syntesen. 

Stationen har god rækkevidde og en 

dejlig støjfri aflytning er mulig. Lykkelig 

være de klubber, som får tildelt en sådan 

station. 

Lad være med at bruge de maritime 

kanaler til tom og unødvendig »snak«. 

Det ville være rart, der var ro på kanalen, 

også når DU har virkelig brug for den !!! 

OG HUSK SÅ TRILLEFLØJTEN VED 

NØDOPKALD!!! 

Klart slut S und by Sejl 630. 

1 JUNI MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Hverdage kl. 9 -19 

Lordage kl. 9--18 

Son- og helligdage kl. 9--17 

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 .  21144 -  Malmo -  Tlf .  0094640- 11 1464 

Privat  i  Skanor:  009 46 40-47 26 80 
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Sej/sportsfolk R 

KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING Æfjtm 
fordelagtigst 

hos BACHER 
Jtn&lu B I | 

GULE JAKKER W , ' ]g i 

do. BENKLÆDER # 1 H I 
JOLLEBENKLÆDER | 

Elvstrøms FSydeveste P 
•

til voksne og børn! :|. 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJUERSKO O 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. JETS*, 
FILIAL GRONTTORVET 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 BenzinTraktorl in 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 udstill 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 

Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 
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S U N D B Y  SEJL-FORENING 
V- 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 15 13 

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

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

Lennart Larsen, Hojdevej 18, 2300 S 55 46 83 

Ksi. Kapsejladschef: Else Madsen, Råbjerg Alle 7, 2770 Kastrup . . 50 89 05 

Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8 16) 59 33 77 

Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

Jollerepræsentant: Jorgen Bengtson, Bregnerodgade 3 ÆG 83 33 

Motorbadsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K. . 11 12 93 

Redaktor: Holger Moller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 
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PÅ GRUND AF 

FERIE 

ER KONTORET 

LUKKET I JULI 

MÅNED! 

Sæt en grøn havnefoged på din plads, 
mens du er på ferie! 

Mærket  er  

fremsti l let  i  2  

udgaver,  et  

for  senior

medlemmer 

og et  for  

juniorer .  

Mærket  kan 

købes hos 

kassereren i  

kontort iden 

el ler  hos 

festudvalget .  

Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
den er nærliggende. 



ID LÅRSEN 

Sundby Sejl-Forenings store stærke 

mand gennem mere end 11 år, fylder 

1. juli 60 år. 

Det er vel knapt 9 måneder siden, at 

Svend fratrådte hvervet som formand for 

vor klub, et hverv han har passet og ple

jet med en omhu og iver, som kun få 

sportsforeninger i Danmark har været 

forundt med. Ikke alle har altid været 

enig med Svend! eller for at sige det på 

en anden måde: alle har på et eller andet 

tidspunkt været uenig med ham om et 

problem, men altid har Svend gået ind 

for det, der tjente Sundby Sejl-Forening 

bedst, og dermed Dansk Sejlsport. 

Svend Larsen har sejlet og haft båd, 

siden han var i bagerlære, jeg tror, det 

første fartøj, Svend havde, var en kajak, 

han selv havde stået og bygget ude på 

Islands Brygge. Jeg har fået fortalt, at 

hans mor forbød ham at sejle i den? og 

dermed mente at have reddet drengens 

liv. 

Gudskelov var han stædig og bidt af 

at sejle; mange både har Svend haft 

gennem tiden, der var bl. a. de år, hvor 

der blev bygget folkebåde. Svend var 

med på holdet, og et smukt skib blev der 

ud af det. 

I en skæbnetime for Sundby Sejl-For

ening kom Svend Larsen til roret. Øko

nomien var rabundus! Og sammenholdet 

mellem sejlere og motorbådsfolk i vor 

forening var splittet. Den mand, vi hav

de brug for, måtte være stærk og person

lig, og uden tanke for fritid og familie 

gå ind til en hård opgave, at rette sku

den op igen. 

Manden var Svend! hårde og drøje år 

fulgte efter, men frem af mørket frem

stod Sundby Sejl-Forening som en ny 

stærk og sund sportsklub. Det giver na

turligvis modstand, og ikke altid har det 

været let at se for menige medlemmer, 

om kursen var rigtig, enkelte har endog 

kaldt ham diktator! for åbent tæppe, og 

kunne man ikke finde andet, så var der 

altid det mærkelige sprog den formand 

førte. 

Også ud ad til formåede Svend Larsen 

at slå Sundby Sejl-Forenings navn fast, 

og var derved med til at præge Dansk 

Sejlsport. Han var, som han selv siger 

den første arbejder i Dansk Sejlunions 

bestyrelse, en mand der, efter at den før

ste overraskelse havde lagt sig, blev lyt

tet til, hans meninger var altid enkle og 

reelle og uden private særinteresser. Det 

blev da også Svend, der gav stødet til 

Kredsopdelingen af landet. Foruden at 

være Formand for Sundby Sejlforening 

bestred han da også en række andre til

lidshverv inden for sejlsporten, bl. a. 

formand for Københavns Sejlunion. 

formand for Amager Kredsen. 

bestyrelsesmedl. i Dansk Sejlunion. 

medlem af benzinudvalget. 

Det sidste gav ham kontakt med mange 

klubber og motorbådskredse over hele 

landet. Mange er de klubber, der tænker 

på Svend med glæde over det arbejde, 

han gjorde med at fordele de rester af 

penge, staten kunne undvære på den rov

drift, man udfolder, ved at kræve vejskat 

af en båd med motor. Svend kæmpede til 

det sidste, for at vi skulle beholde den 

begunstigelse! men desværre forgæves. 

Det store arbejde, Svend Larsen har 

udfoldet, har da også gjort, at man fra 

Idrættens højeste sted Dansk Idræts For

bund har skænket ham dennes højeste 

udmærkelse: D.I.F.'s hæderstegn. Og så 

er det jo en selvfølge, at Svend er æres

medlem i S.S.-F. 

Det hele lyder som en nekrolog? men 

det er det slet ikke, Svend Larsen lever i 

bedste velgående, og han bliver kun 60 

år. Tillykke, Svend! 

Hans Guldager, 

formand. 
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Den 14. juli bliver formanden for Ama

gerkredsen, John Hagemann, 50 år. John 

Hagemann er »en kastrupper« og har i en 

årrække været formand for Kastrup Sejl

klub. 

Men John er også medlem af Sundby 

Sejl- Forening — ikke blot af høflighed 

mod en af kredsens klubber, men John 

har aldrig lagt skjul på sin forkærlighed 

for S.S.F., og han har senest bevist den, 

da han i foråret skænkede S.S.F. en fin 

glasfiber-optimistjolle, som blev navngi

vet ved standerhejsningen. 

Også som Amagerkredsens formand 

har John gjort det godt. Der har jo altid 

været et godt samarbejde, amagerklubber-

Kredsnyt 

JOHN HAGEMANN 

fylder 50 år 

ne imellem, men John har, som tidligere 

omtalt her i bladet, ved særlig personlig 

indsats, udvidet kontakten til kredsens 

fjernest beliggende klubber, nemlig de 

bornholmske klubber. 

I Dansk Sejlunion sidder John i forret

ningsudvalget, forsikringsudvalget, mo-

torbådsudvalget og er unionens repræsen

tant i Søsportens Sikkerhedsråd. Når en 

mand, ved siden af at passe sin forret

ning, der ofte kræver lange udenlands

rejser, også kan ofre så megen tid på sø

sporten, er der god grund til at kippe 

med flaget og ønske John HJERTELIG 

TIL LYKKE fra Sundby Sejl-Forening. 

R.H. 

il 

Amagerkredsens hovedkapsejlads 

Denne sejlads finder i år sted den 17. 

-18. august. Den står i tillægget til kap

sejladskalenderen. 

Det er i år Kastrup Sejlklub, der står 

for arrangementet, og der har været af

holdt et indledende møde, hvori også 

S.S.-F. deltog. 

Det kan oplyses, at tilmeldingerne skal 

være K.S. i hænde den 12. august, og at 

S.S.-F. skal stille dommerbåd til den lille 

bane. Der bliver distancekapsejlads om 

lørdagen og banesejlads om søndagen. 

Der sejles efter Scandicapreglen, og vore 

juniorer bedes være opmærksomme på, 

at der i denne kapsejlads vil ske opdeling 

af Ynglingeklassen i privatejede og klub-

ejede både. 

KLUBHUS * FESTER 

////> 

17.-21. Danmarksmesterskaber for 

Piratjoller 

• 

August 

4. Holdmesterskab for Optimist

joller 

24.-25. Mannetur 

23. Natsejlads 

31. Juniorbal 

• 

September 

1. Åbent juniorbådsstævne 

7. Svagførefest 

14. Sej lerbal i forbindelse med Nim 

bus-Bandholm-Shipmannstævne 

29. Lukket kapsejlads - Hven rundt 

• 

Oktober 

5. Afriggergilde 

6. West-tur 

4 



\TF lol 

Bestyrelsesmodet den 
7.5. 1974 

Dagsorden: 

1. Protokol. 

2. Beretning. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Juniorafdelingen. 

7. Kapsejlads. 

8. Motorbåde. 

9. Joller. 

10. Eventuelt. 

Motorbådsrepræsentanten ikke tilstede. 

1. Protokollen oplæstes. Der var en 

enkelt rettelse fra Jens Green, ellers in

tet at bemærke. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser, 

som toges til efterretning, endvidere var 

der takkekort. 

Der var en henvendelse fra Hvidovre 

sejlklub »Suset« og Hvidovre Jagtfor

ening, der anmodede om tilladelse til at 

benytte havn og klubhus ved en fælles-

tur d. 18. juni. Tilladelse blev givet. 

Om evt. pæle i havnen udtalte forman

den, at det udvidede havneudvalg havde 

haft et møde med ingeniør Ehlers, som 

senere vil komme med mere nøjagtige 

beregninger over evt. omplaceringer, da 

man jo ved pælefortøjninger vil miste 

pladser, og disse skal jo under alle om

stændigheder indvindes på anden måde. 

Der vil blive fremlagt 2 forslag, som evt. 

kan komme i betragtning. 

Tankanlægget er igen intakt, og OK 

har måttet nedlægge en tredie ny tank. 

3. En ny lysmast i stedet for den 

knækkede på sdr. plads, skulle komme 

en af de første dage. — Også bolværksar-

bejdet på ydermolerne er i fuld gang. 

Jollerepræsentanten ankede over, at 

jolleslæbestedet ikke var blevet færdigt til 

standerhejsningen. Man enedes om, at 

dette arbejde skulle udføres hurtigst mu

ligt. Jollesejlerne var villige til at udføre 

arbejdet selv, når de blot kunne få de 

materialer, som er nødvendige. 

Med reguleringen af indsejlingsbåker-

ne var der heller ikke sket synderligt, og

så dette arbejde må fremskyndes. 

Det nye masteskur er godt på vej mod 

byggetilladelsen. Også spørgsmålet om 

lys på broerne drøftedes. Havneudvalget 

skal aftale et møde med el-mesteren, og 

sammen skal de gå hele pladsen igennem 

for at summere op, hvad der skal laves. 

jørgen Bengtsson forespurgte, om man 

kunne få pladsmanden til at fjerne tang 

fra jollepladsen. Det påpegedes, at alle 

bådejere i havnen selv ragede tangen ud. 

når det blev for broget, hvortil Jørgen B. 

bemærkede, at det jo ikke bare var en 

smule tang i vandet, det drejede sig om, 

men store mængder, som blev skyllet op 

i slæbestedet og fyldte dette. Og da man 

ikke har noget værktøj, og ikke kan få 

noget hos pladsmanden, så er det noget 

af et problem. Man enedes om at købe 

fem grebe, og så skulle man selv flytte 

tangen. 

4. Festudvalget oplyste, at der bliver 

»Morgenandagt« i jollehuset scm sæd

vanligt pinsemorgen kl. 7,00. 

Vagn Preisler havde talt med West, og 

man havde accepteret datoen for West

turen den 6. oktober. V. P. havde end

videre talt med M.S.S., og man forventer 

en stor aften den 8. juni. 

Om borde og bænke på den nye terras

se udtalte formanden, at man må forsøge 

at få sponsorer til at støtte foretagendet. 

5. Skolechefen oplyste, at der var 

fuldt optaget til sommerens skolesejlad-

ser, der er 30 tilmeldte og 2 på vente

liste. 

Formanden oplyste, at der allerede er 

over 7.000,- kr. i skolefondet til en ny 

skolebåd. Angående bådførerbeviser, som 

ikke mere udstedes af D.S. fra 1. 10. d.å., 

havde skolechefen kontaktet Direktoratet 

for søfartsuddannelse og fået de nærme

re betingelser for udstedelse af nævnte 

beviser. Der skal skrives til direktoratet 

for at få bemyndiget skolechefen til at 

udstede beviserne. 

6. Juniorlederen anbefalede, at man 

tegner ansvarsforsikring for optimistjol

lerne, og dette bifaldtes af den samlede 

bestyrelse. 

Hans Olsen foreslog endvidere at sæl

ge de tre gamle træ-optimistjoller for 

højeste bud. Også dette bifaldtes. 

7. Kapsejladschefen blev informeret 

om nøglen til krudthuset, hvor bøjerne 

er opbevaret, endvidere drøftedes aften

sejladserne og øvrige kapsejladser. 

8. Motorbådsrepræsentanten var ikke 

mødt, derfor intet under dette punkt. 

9. Jollerepræsentanten oplyste, at man 

havde afholdt et jollesejlermøde en time 

før standerhejsningen, og man havde 

drøftet orden på pladsen og pladsnum

mer til hver enkelt jolle. 

10. Jens Green ville gerne låne en 

sundby-stander, da han og flere sejlere 

gerne ville vise standeren under det til

stundende cykelløb - Amager rundt -

som Amagerbladet arrangerede. Stande

ren bevilgedes. 

Mødet sluttede kl. 22,00. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

I JULS MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Hverdage kl. 9-18 

Lordage kl. 9-17 

Son- og helligdage kl. 9-17 

OG I AUGUST 

Hverdage kl.13-18 

Lordage kl. 9-17 

Son- og hel.dg. ... kl. 9-16 
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Der er jo ikke sket de store ting i ju

niorafdelingen siden sidst. Vores 2 ju

niorbåde har deltaget i en kapsejlads i 

Hellerup. Ud af ca. 11 både blev J 368 

placeret som nr. 4 i 1. sejlads. Desværre 

udgik den i 2. sejlads, og 3. blev aflyst. 

Ynglingene deltog også i en Hellerup-

kapsejlads, hvor Y 31 og Y 24 blev hen

holdsvis nr. 1 og 2, (det skal dog lige 

bemærkes, at der kun deltog 2 både, men 

at de andre sejlklubber er sløve, kan vi 

jo ikke gøre for). 

Kapsejladsen: »Den halve juniorbåd« 

fandt sted i dagene d. 15.-16. juni. Vi 

lånte en privatejet juniorbåd (J 114) ude 

i Kastrup. Resultatet kender jeg endnu 

ikke, men lad os håbe, at vi i år får den 

halve juniorbåd siddende på væggen. Nu 

må det vist også snart være vores tur, for 

K.S. har vundet den de sidste 5 år. 

Foreningen besluttede sig alligevel til 

at sælge vores sidste træ-optimistjoller, 

og de gik for ca. 500 kr. pr. stk. Vores 

øvrige optimistjoller har været til et par 

temmelig uheldige kapsejladser i Dragør, 

f. eks. var der til den ene altfor lidt vind 

og altfor meget strøm. 

I øvrigt efterlyser Ballast den person, 

som »spiser« åregaflerne til Dumpe. Han/ 

hun kan personlig henvende sig til Bal

last og få et par nye; det er nemlig let

tere end at blive ved at skrue nye på. 

Til sidst vil jeg lige sige tak, fordi 

vores juniorskur er blevet frisket op med 

rød maling. Med et skiftende rengørings-

hold, nogle gamle lænestole og blomster 

på bordet, er det kommet til at se helt 

menneskeligt ud. 

Britt. 

Vedrorende 
ynglingesejladser 
(fortsat fra martsnummeret) 

VFRDFNSMESTFREN 1973 PIBER 

I »SEJL OG MOTOR« nr. 7 kan 

man læse følgende i anledning af, at so

lingsejleren Poul Richard Høj Jensen ved 

Sejlklubben »SUNDET«s stævne den 20. 

-21 april startede i Yngling og blev nr. 1: 

»Lige vilkår? 

Claes Thunbo (World Cup 73) siger, 

at han ikke finder vilkårene ens. 

Med de midler, vi har til rådighed, 

kan vi højst tillade os at købe to stel sejl 

over tre år. En mand som Poul Richard 

kan stille med et nyt stel til hver større 

international sejlads. Det er betingelser, 

som hverken vi eller andre kan være med 

på.« 

Det var lignende synspunkter, der blev 

fremført i vort medlemsblad i marts efter 

et møde, hvor også Claes Thunbo deltog, 

men hvor S.S.F. ikke rigtig kunne vinde 

gehør for sin indstilling om deling af 

klassen i privatejede både og klubejede 

både, idet de førstnævnte med hensyn til 

udstyr, som Claes ganske rigtig bemær

ker, langt kan overgå de sidstnævnte, en 

deling som jo kendes fra juniorbådene. 

Men når nu selv en verdensmester kan 

se det skæve forhold, kan det jo være, at 

der sker noget i sagen. 

HM. 

Om at starte en yngling* 
I samme artikel som citeret ovenfor 

udtaler Poul Richard Høj Jensen om det 

at starte: 

»Ynglingen er en båd, der godt kan 

ligge med blafrende sejl på linien - ind

til selve startskuddet. Det gælder så om 

at komme til at ligge på det optimalt rig

tige sted. Det sidste halvandet minut før 

starten er jeg 100 <(  koncentreret og ved 

hele tiden, hvor jeg har mine farligste 

konkurrenter. Samtidig sørger jeg for at 

have plads i læen til at kunne falde af. 

Kommer nogen for tæt op i min læ, ryk

ker jeg længere ned ad linien - det vig

tigste er straks efter starten at have fri 

luft, slutter Poul Richard Høj Jensen.« 

Var det en teknik at indøve for vore 

juniores? Prøv at se, om I kan få noget 

ud af det! 

HM. 

KLUB-NYT 
Ved Frits Kleis 

Der er fremstillet et S.S.-F.-parkerings-

mærkat til påsætning af medlemmernes 

biler. 

Kun vogne, der er forsynet med par-

keringsmærkat, må parkere på det ind

hegnede område på nordre plads. 

Mærkaterne kan fås hos bestyrelses

medlemmerne. 

• o O o • 

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der 

skal foretage stikprøvekontrol af det sik

kerhedsudstyr, der skal være i hvert far

tøj i henhold til havnereglementets para

graf 8. 

• o O o • 

Den i maj-bladet omtalte »HAVNE

FOGED« kan udenfor kontortid købes 

hos havneudvalget. 

• o O o • 

Under skolesejlads i frisk vind faldt en 

elev overbord. Han bar selvfølgelig red

ningsvest, og Kent kunne ved en hurtig 

manøvre bjærge den overbordfaldne (se 

i øvrigt under sejlerskolen). 

• o O o • 

Nyt fartøj ved søndre mole: Rasmus 

Beck har fået en Jensen-Sloop. 

Nyt fartøj ved midterbroen: Vagn 

Holm Rasmussen har fået en Comman-

der 31. 

• o O o • 

Sidste Nyt 

Kapsejladschefen er afgået på grund af 

manglende tid m.m. - for eksempel de 

kapsejlendes alt for sene anmeldelser. 

Formanden har ved hurtig indsats fun

det Else Madsen, »Shanty«, der vil fun

gere på bestyrelsens ansvar til den næste 

generalforsamling. 

ÅBNES FLAKFORTET NU? 

Repræsentanter for kommunalbestyrelsen 

holder den 18. juni møde med sejlere 

med Hans Guldager i spidsen. 
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DET ER ET TILFÆLDE, 

AT ULYKKEN IKKE HAR 

RAMT S.S.F. 

I bladets maj-nummer skrev jeg: »Vi 

har jo altid en redningsvest ved hånden. 

Vi er jo aldrig flere i båden, end der er 

redningsveste til.« 

Pinsedag den 2. juni begyndte vand at 

trænge ind i motorbåden »Valkyrien«, 

der var sejlet ud fra S.S.-F. med kurs mod 

Flakfortet og med glade mennesker om

bord, der havde fået lyst til en lille sejl

tur. Pludselig opdagede man, at dørken 

stod under vand, og der strømmede mere 

vand ind i båden, end der kunne lænses. 

Kun fordi et andet S.S.-F.-fartøj 

»ANNE I« var i nærheden og reagerede 

hurtigt på nødsignalerne fra »Valkyrien«, 

blev der ikke brug for redningsveste, 

hvoraf der efter ejerens udsagn i sagens 

anledning overfor bestyrelsen fandtes til

strækkeligt ombord, ligesom andet på

budt sikkerhedsudstyr var til stede. Nu 

blev der kun brug for én redningsvest, og 

det var til at signalere efter hjælp bundet 

til en bådshage. Der gik altså ikke denne 

gang menneskeliv tabt. 

»Valkyrien« flød endnu med ruftaget 

i vandoverfladen, da man sejlede ind for 

at meddele det skete til myndighederne. 

Søværnet fandt den forladte båd driven

de, men under bugsering mod Holmen 

sank »Valkyrien« på 12 m vand ved bøje 

21. 

PS. til eftertanke: Er din båd forsynet 

med sikkerhedsudstyr som foreskrevet i 

S.S.-F.s vedtægter. 

f . k .  

PS. 

Navnet »Valkyrien« siger måske ikke 

vore nyere medlemmer noget videre, men 

ældre medlemmer vil nikke genkendende 

til det. »Valkyrien«s tidligere ejer G. 

Østergaard har foretaget mange langture 

med det gode skib, og givet nogle fængs

lende skildringer heraf i vort medlems

blad. Synd hvis det skal ende sine dage 

på bunden af Øresund. 

h . m .  

S.S.F. og sikker
heden til søs 

Ifølge havnereglementets paragraf 8 

skal fartøjet være forsynet med flydemid-

ler til hver person om bord samt ildsluk

ker, anker og lanterner. 

Dette minimumskrav kan en ansvars

bevidst sejler ikke overhøre. Et flydemid

del pr. ombordværende kan være en god

kendt redningsvest til børn og voksne, 

der ikke kan svømme, samt en sej lervest, 

flydejakke eller lignende til gode svøm

mere. Ulykken ved Flakfortet viste, hvor 

hurtigt, redningsmidler kan komme i 

brug, når uheldet sker. 

f . k .  

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

Lystbådehavnen 

(Svanemøllen) 4,1 

Hellerup havn 4,7 

Skovshoved 6,1 

Bellevue bro 7,1 

Taarbæk 7,7 

Strandmøllen 9,0 

Vedbæk 11,5 

Rungsted 13,8 

Nivaa 16,5 

Sletten 17,9 

Humlebæk 18,9 

Espergærde 20,0 

Snekkersten 20,8 

Helsingør, nord 23,2 

Hornbæk 29,6 

Gilleleje 34,6 

Hundested 54,0 

Rørvig 57,0 

Saltholm (Barakkebro) 3,6 

Saltholm (Lusebro) 3,3 

Kastrup 2,1 

Dragør 5,0 

Drogden fyr 8,5 

Køge 25,2 

Stevns fyr 25,0 

Rødvig 29,0 

Lund 32,0 

Fakse Ladeplads 36,8 

Præstø 43,8 

Klintholm havn 47,0 

Hesnæs havn 60,5 

Bøgestrømstønde 36,4 

Nyord 44,8 

Stege 49,2 

Kallehave 47,4 

Stubbekøbing 59,5 

Vordingborg 58,0 

Mølle havn 38,4 

Hoganås 33,4 

Viken 29,2 

Hålsingborg 

Råå 

Ålabodarne 

Kyrkbacken 

Landskrona 

Backviken 

Barsebåck 

Lomma 

Malmo 

Limhamn 

(gennem Drogden) 

Klagshamn 

Skanør 

22,8 

20,2 

17,2 

14,9 

14.6 

14,8 

10,5 

14,1 

13,1 

11.7 

12,1 

16,5 
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Nu får »Præmieskippere« 
mere end 50% rabat! 

Dygtighed og held 
bliver belonnet med 

™ en bonusklasse for 
»Præmieskippere«, 

hvor man havner efter 3 ska
defri år. 
Baltica råder idag over en stor 
og veluddannet medarbejder
stab. 
Folk der i årevis har beskæf
tiget sig med lystfartøjsforsik-

ringer og som ved, hvad det 
drejer sig om. 
Hvis det går galt, er De altså 
ikke helt ude at svomme. Og 
hvis det ikke går galt, er der 
penge at spare -  som »Præ
mieskipper«. 
Baltica tilbyder både top
betjening og bundpræmier. 
Det betaler sig at forsikre i 
Baltica. BALTICA 
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jøij.i:. 
Det 25. officielle DM af

holdes i SSF 

Det er i ar 30 ar siden, at den første 

Pirat blev klasset. 

PIRAT 
DM74 
PROGRAM OG 
SEJLADSBESTEMMELSER 

SØNDAG 14/7: Kontoret åbner kl. 10. 

MANDAG 15/7: Træningssejladserne 

begynder på en bane beliggende mellem 

Flakfortet og Saltholm. Første start kl. 

10,00. Anden start kl. 14,00. 

TIRSDAG 16/7: Som mandag. Om afte

nen afholdes en improviseret jazzfest. 

ONSDAG 17/7: Den officielle del af 

stævnet begynder. Kl. 10,00 er der mod

tagelse i S.S.-F.s klubhus. Fra kl. 13,00 

foretages kontrolmåling af jolle og sejl. 

Jollens ejer må være tilstede. Kl. 18,30 

er der spisning i klubhuset, hvortil gæ

ster kan tilmeldes for en pris af 25 kr. 

ved henvendelse på kontoret inden kl. 14. 

Ved samme lejlighed vil overdommeren 

orientere om stævnet. 

TORSDAG 18/7: De officielle sejladser 

begynder. Foregår samme sted som træ

ningssejladserne. Første start kl. 10,00. 

Anden start kl. 14,00. Mellem sejladser

ne vil der være mulighed for at spise fro

kost på Flakfortet (medbragt mad, drik

kevarer vil kunne købes fra ledsagebåd). 

Kl. 19,30 Generalforsamling i Dansk Pi-

ratjolleklub i klubhuset. 

FREDAG 19/7: Der forsøges gennem

ført to sejladser med start kl. 10,00 og 

kl. 14,00. 

LØRDAG 20/7: Sejladser som om fre

dagen. 

Kl. 19,30 er der spisning i SSF s klub

hus med præmieuddeling. Efter spisnin

gen er der dans. Gæster kan tilmeldes 

for en pris af 25 kr. senest samme dag 

kl. 14 på kontoret. 

SØNDAG 21/7: Reservedag. 

Praktiske oplysninger: 
PIRAT-74 

Sundby Sejl-Forening 

Amager Strandvej 15 

2300 København S, tlf. (01) 58 32 96. 

KONTORET åbner daglig kl. 8,00 til 

første sejlads' start. Åbner igen kl. 16,30 

-18,30. 

Sejladsbestemmelser 
Der sejles efter IYRU's kapsejladsreg

ler, DS's sejladsbestemmelser, samt reg

lerne for DM i joller. 

BANE: Banesystem III efter DS's be

stemmelser. 

POINTSYSTEM: Det olympiske point

system benyttes. 

KAPSEJLADSKOMITE: Overdommer: 

Finn Christensen. Meddommere: Annie 

Lindquist og Jon Olsen. 

DOMMERSKIB: Motorbåd med S.S.-F.s 

stander. 

VARSELSSIGNAL: 10 min. før start 

hejses banesignal, grønt eller rødt flag 

samtidig med 2 skud affyres, jvfr. punkt 

8 i DS's sejladsbestemmelser. 

KLARSIGNAL: 5 min. før start sættes 

talstander 1 samtidig med affyres 1 skud, 

jvfr. punkt 9. 

STARTLINIEN: Startlinien er mellem et 

af banens mærker og en bøje med sort 

flag. Startlinien er så vidt mulig vinkel

ret på vindens retning og første baneside. 

Der startes altid på kryds. 

MÅLLINIEN: Mållinien er mellem et 

banemærke og et blåt flag på dommer

skibet. Dommerne forbeholder sig dog 

ret til at benytte andet skib som måldom

merskib. Den motorbåd, der fører klub

bens stander i stor størr. er dommerskib. 

BANEMÆRKER: Orange bøjer. 

OMSTART: Ved første omstart gælder 

punkt 11 i DS's sejladsbestemmelser. Ved 

anden omstart og evt. følgende gælder 

punkt 12 i DS's sejladsbestemmelser. 

VINDSTYRKE: Måles før eller under 

sejladsen. 12 sek./m kan sejladsen afly

ses, måles der 14 sek./m eller derover 

skal sejladsen aflyses. Hvis 3 målinger 

indenfor 30 min. er under 1 sek. m kan 

sejladsen aflyses. 

PROTESTER: Indleveres på kontoret, i 

øvrigt som anført i DS's sejladsbestem

melser punkt 30, dog med den tilføjelse, 

at den nævnte frist på 2 timer gælder fra 

tidspunktet for den protesterende båds 

fuldførelse af dagens sidste sejlads. 

PRÆMIER: Der sejles om DIF's mester-

skabsplaketter sjmt om præmier for de 

ti første placeringer. 

IKKE STARTENDE OG UDGÅEDE 

JOLLER: Skal give meddelelse herom til 

kontoret hurtigst muligt. 

PROTESTKOMITE: 

Finn Christensen 

Annie Lindquist 

Per Olsen 

Der skal sejles mindst 4 sejladser. Gen

nemføres 5 eller 6 sejladser fratrækkes 

dårligste placering. Diskvalifikationer 

kan også fratrækkes. Under sejladserne 

kan besætningen frit fordele opgaverne 

mellem sig. 
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Vi er kommet i besiddelse af en beretning om 

det første pirat-mesterskab, der fandt sted i 

Vordingborg i 1949 - året for det første offi

cielle DM. - Den i beretningen omtalte »Fu-Fu« 

er nu hjemmehørende i S.S.-F., D 2, der ejes 

af Hugo Nielsen. 

Vi synes, at beretningen er så interessant, at 

den bringes i sin helhed. 

(Billederne er af nyere dato.) 

»VÆnqeti«å WleJj£AåAa&åA£j£adå£A 

TJAabjaiteA en åJtAcuilende, iPjuåaeA, — 

»Det  gy ldne Sværd« vandtes  a f  »Mio« se j le t  a f  Le i f  O lsen og E i l i f  Pe tersen,  Rosk i lde  — 

88 Baade t i l  Sydstævnet  

Sejlforeningen »Vikingen« fejrede sin 

80 års fødselsdag med afholdelse af et 

mesterskabsstævne for Piratjoller den 21. 

-23. juli, der dannede optakten til årets 

Sydstævne søndag den 24. juli ved Guld

borg. 

Den gamle hæderkronede Forening har 

gennem årene arrangeret adskillige vel

lykkede kapsejladser, men har vel næppe 

nogensinde hentet sig en sukces af til

svarende dimensioner som i år. — Mester-

skabssejladserne blev det absolut bedste 

danske jollestævne til dato. »Vikingen«s 

bestyrelse med formanden, grosserer Si

gurd F. Christensen, i spidsen, havde 

skabt et strålende arrangement, der klap

pede over hele linien, og ydede deltagerne 

enhver tænkelig service ligefra morgen

brød og aviser til is. Endvidere var der 

sørget for logi ombord i klubbens store 

fartøjer til de af stævnets deltagere, der 

ønskede det, gratis aflæsning af joller 

m. m. 

Der var ialt anmeldt 29 piratjoller til 

mesterskabssejladserne 21.-23. juli om 

»Vikingen s ærespræmie »Det gyldne 

sværd«, der tilfaldt den besætning, som 

i alle tre dages sejladser opnåede højeste 

pointsantal efter den olympiske points-

beregning. Ligesom ved de olympiske sej

ladser skulle deltagernes dårligste sejlads 

ikke medregnes i Slutresultatet. Foruden 

»Det gyldne Sværd« blev der sejlet om 

løbspræmier efter points pr. dag. 

Mesterskabsstævnets 1. dag, torsdag d. 

21. juli, havde nordlig vind, styrke 8-10 

m pr. sek. Det blev en pragtfuld dag for 

sejlerne og ikke mindst for de store til

skuerskarer, der havde taget opstilling på 

havnen. Banen var ideel for tilskuerne, 

der kunne følge starterne og opløbenes 

mange spændende situationer på ganske 

nært hold. Der var liv og dramatik over 

stævnet fra første til sidste minut, og til

skuerne hang i lag over Vikingebroens 

rækværk, fuldstændig bjergtagne af spæn-

ding. 

Dagen forløb ikke uden dramatiske og 

pudsige situationer - et par af jollerne 

kæntrede, men sejlerne tog imidlertid det 

hele med strålende humør. 

Minutterne før starten blev en fanta

stisk oplevelse. De små spinkle joller 

hvirvlede rundt som snurretoppe på van

det. Skumsprøjtet stod ind over besæt

ningerne, der havde mere end nok at gø

re med at holde jollerne på ret køl. Olie

tøj og badebukser hørte til dagens på

klædning. 

Feltet blev startet på retlinet bane ud 

for havnen og fik skarpt kryds op til 

rundingsmærket ved Kirstinebergbroen, 

herfra blev der læns tilbage rundt en bøje 

ved Chr. den IX's bro, hvorfra der atter 

var hårdt kryds op til mållinien. - Umid

delbart efter en forrygende start udgik 

»Chris II«, sejlet af Chr. Hansen, Vor

dingborg. »Chris« havde fået et stort ga

bende hul i styrbords side fortil efter kol

lision. - På krydset kom Leif Olsen med 

»Mio«, takket være nogle udmærkede 

vendinger, en ubetydelighed foran og run

dede først. »Mio« holdt føringen og sej

rede efter et 26 minutters sindsoprivende 

spændende race med et fantastisk opløb. 

Anden sejlads blev lige så forrygende 

som første. Sejl og skøder blev atter ud

sat for vindens hårde pres, og der indtraf 

en del skader. - »Nette« førte i denne 

omgang indtil kort før målet, men her 

lykkedes det den drevne taktiker Niels 

Holger Brorsen i »Marianne« at pas

sere gennem »Nette«s læ på bagbords 

halse og sejre med en ubetydelighed. Det 

var et virkelig morsomt opløb. »Ray« og 

»Lu-Lu« blev diskvalificeret for ikke at 

have respekteret styrbords halse. 

I tredie sejlads kom »Kajo« for tid

ligt i starten og blev »disket«, da den 

undlod at starte om. Dommerne måtte 

endvidere »diske« »Sus II« og »Lisbeth«. 

»Fut«, Bent Jessen, »Enighed«, sejrede 

foran »Speed« og »Mio«. 
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De 10 præmievindere første dag blev: Points Placering 

1. »Mio«, Leif Olsen, Roskilde 3735 1 3 3 

2. »Marianne«, N. Brorsen, Vord. ... 3610 2 1 6 

3. »Fut«, Bent Jessen, København ... 3066 7 6 1 

4. »Nette«, J. Christensen, København 2934 3 2 9 

5. »Hjerter Es«, Petersen, Fr.sund ... 2406 4 4 12 

6. »Snowwhite«, Rasmussen, Nakskov 2309 5 12 4 

7. »Fu-Fu«, H. Brorsen, Vordingborg 2291 10 5 5 

8. »Speed«, E. Dalgaard, Dragør 2281 8 16 2 

9. »Jaco«, J. Engelbredt, Vordingborg 2024 6 11 7 

10. »Pirette«, P. G. Poulsen, Præstø ... 1913 9 7 9 

Efter de meget hårde og krævende sej

ladser den første dag, var deltagerne godt 

trætte og ømme af at kaste sig ud til luv. 

Jollesejlads kræver sin mand fuldt og 

helt. - Sejlerne var derfor godt tilfredse 

med, at det ikke blæste slet så hårdt den 

næste dag, der nærmest bød på ønske

vejr. Solen strålede fra en skyfri himmel. 

Vinden var nordlig, styrken 7-5 m pr. 

sek. I dagens første start havde flere rul

let på, men senere på dagen blev det til

pas fuldsejlsvejr. Der blev taget fat straks 

fra den årle morgen, og i løbet af dagen 

blev der afviklet ialt fem sejladser over 

den samme bane som foregående dag. -

Dagens sejladser kom ikke til at byde på 

slet så mange dramatiske situationer som 

gårsdagens. Til gengæld tillod vejret sej

lerne at præstere deres allerbedste. Jol

lerne lå mere samlet banen over. Starter

ne var nydelige, og der blev kæmpet 

bravt om de værdifulde points. Dommer

ne havde ingen misundelsesværdig op

gave med at identificere jollerne. Der var 

lånt og byttet sejl i en uendelighed efter 

første dags mange uheld. 

I fjerde sejlads kom »Snowwhite« for 

tidligt i starten og var meget længe om at 

starte om. »Fut« gik over linien lige i 

skuddet. »Jolleprofessoren« alias grosse

rer Sigurd F. Christensen, der ikke del

tog den første dag, kunne ikke dy sig 

længere. Han matte være med og prøve 

sin smukke nye jolle »Samba«, der mødte 

til start iklædt splinternye sejl fra den 

tidligere nykøbingenser, sejlmager Louis 

Larsen, New York. »Jolleprofessoren« 

beviste endnu engang med al ønskelig 

tydelighed, at han kan få en jolle til at 

sejle som ingen anden, og sejrede i fjerde 

sejlads foran »Mio« og »Hjerter Es«. 

I femte sejlads kom »Samba« på bag

bords halse langs linien og vendte lige i 

skuddet foran hele feltet. Ingen kom for 

tidligt. Det var stævnets flotteste start. -

Endelig i denne sejlads smilede fru For

tuna lidt til Chr. Hansen, der sejlede 

»Chris II« ind som nr. 1 foran »Samba« 

og »Marianne«. 

Sjette sejlads blev startet efter fro

kost. »Speed« forsøgte med held en »pro

fessorstart« på bagbords halse og gik 

over linien lige i skuddet. »Eva« og »Ray« 

kom for tidligt og måtte gøre venderejse. 

»Jolleprofessoren« brillerede atter i den

ne sejlads og sejrede foran »Jaco« og 

»Mio«. 

Syvende sejlads blev begivenhedsrig. 

»Eva« kom igen for tidligt. På krydset 

vædrede »Nips«, C. V. Berntsen, med 

stor fart »Fu-Fu«, H. C. Brorsen. Kolli

sionen var så voldsom, at »Nips« hav

nede med stævnen helt oppe på »Fu-I ;u«s 

dæk. »Nips« kom på bagbords halse og 

havde ikke observeret »Fu-Fu« på styr

bords halse. »Nips« udgik korrekt med 

det samme. »Fu-Fu« brækkede rorpinden 

og måtte også udgå. Umiddelbart før mål-

' . 

linien forsyndede »Mio« sig overfor »Ja

co«, der kom på styrbords halse, og »Mio« 

måtte også udgå. »Eva« blev diskvalifi

ceret. Enden på legen blev, at »Snow

white,« Poul Rasmussen, Nakskov, sejre

de foran »Chris II« og »Marianne«. 

»Samba« blev nr. 4. 

I ottende sejlads startede »Pi-Ti« og 

»Speed« for tidligt og blev begge tilbage

kaldt. »Speed« vendte om, medens »Pi-

Ti« ufortrødent holdt på — åbenbart i 

lykkelig uvidenhed om sin tyvstart. Men 

helt oppe ved Kirstinebergbroen kom

manderede tømmerhandler Tolderlund 

sin datter tilbage til omstart, og så vendte 

»Pi-Ti«, men blev naturligvis nr. sidst. 

»Fu-Fu«, H. C. Brorsen, Vordingborg, 

sejrede foran Sigurd F. Christensen i 

»Samba«. »Mio« fornyede sit abonne

ment på tredjepladsen. 

Redaktøren meddeler 

Sidste frist for indsendelse af stof til næste nummer 

af bladet er den 5. august. 

Hvis du har noget på hjerte og ikke mener, at du selv 

kan formulere det, så lad os tale om det. Jeg træffes 

på kontoret den sidste torsdag i maneden. 

HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, 2770 KASTRUP 
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Dagens 10 præmievindere blev: Points PI acering 

1. »Samba«, Christensen, Nyk. F 6611 1 2 1 4 2 

2. »Chris II«, Hansen, Vordingborg ... 4988 4 1 6 2 14 

3. »Snowwhite«, Rasmussen, Nakskov 4446 13 4 5 1 9 

4. »Marianne«, N. Brorsen, Vordingb. 4402 6 3 8 3 6 

5. »Mio«, Leif Olsen, Roskilde 4043 2 9 3 -r- 3 

6. »Fut«, Bent Jessen, København ... 3777 5 6 13 7 4 

7. »Jaco«, J. Engelbredt, Vordingborg 3578 15 12 2 6 8 

8. »Fu-Fu«, H. Brorsen, Vordingborg 3407 14 5 10 -7- 51 

9. »Tot«, Tage Jensen, Præstø 3247 7 21 4 9 7 

10. »Nette«, J. Christensen, København 2832 8 7 12 11 13 

Efter to dages sejladser havde man fået 

afviklet ialt 8 af de fastsatte LO sejladser. 

Pointsstiliingen før sidste dag var så

ledes: »Marianne«, N. H. Brorsen, Vor

dingborg, førte med 8012 points foran 

»Mio«, Leif Olsen, Roskilde, der havde 

7778 points. Nr. 3 »Fut«, Bent fessen, 

»Enighed«, med 6843 points, nr. 4 

»Snowwhite«, Poul Rasmussen, Nakskov, 

med 675 5 og nr. 5 »Samba«, Sig. F. 

Christensen, Nykøbing F., med 6621 

(scoret i kun fem sejladser). 

Det var oprindelig tanken, at de to 

sidste sejladser skulle sejles ved Guld

borg lørdag eftermiddag, men arrangø

rerne besluttede sig til at afvikle de to 

sidste sejladser lørdag formiddag på ba

nen ved Nykøbing, da den nordlige vind 

stadig holdt sig. Vindstyrken var om lør

dagen 3-5 m pr. sek. Medens de fore

gående dage havde været så regulære, 

som man nu engang kan forlange det, 

var der i dag absolut chancer. Strømmen 

i sundet spillede i dag flere af deltagerne 

nogle slemme puds. - Begge lørdagens 

starter blev nydelige. - »Mio« sejrede i 

niende sejlads foran »Samba«, »Pi-Ti« 

og »Oui Oui«, og kom derefter i spidsen 

med højeste antal points. »Marianne« 

blev nr. 9 og rykkede sammenlagt ned 

på trediepladsen efter »Samba«. 

I tiende og sidste sejlads fik »Oui Oui« 

en fin start på styrbords halse. Der var 

igen et par joller, der stædigt forsøgte at 

starte på bagbords halse, men de måtte 

ligesom i foregående start gå agten om 

hele hovedfeltet og faldt meget langt til

bage. Vinden var flovet lidt, og »Oui 

Oui« fandt heldigt strømkanten langs 

balster, hvor der så afgjort var størst for

del. »Oui Oui« rundede 50 sek. foran 

»Samba«, »Snowwhite« og »Chris II«. 

»Marianne« rundede som nr. 6 og »Mio« 

sejlede sig et par pladser frem på sløren, 

og på det sidste korte kryds til mål kryd

sede »Marianne« sig frem på fjerdeplad

sen. - »Oui Oui« sejrede med 20 sek. 

\ 

foran »Samba«, »Snowwhite« blev nr. 3, 

»Marianne« nr. 4 og »Mio« nr. 9. 

Dagens 10 præmietagere blev: Points Placering 

1. »Oui Oui«, B. Thomasen, Vordingb. 2524 4 1 

2. »Samba«, S. Christensen, Nyk. F. ... 2524 2 2 

3. »Mio«, Leif Olsen, Roskilde 2172 1 9 
4. »Snowwhite«, Rasmussen, Nakskov 1746 8 3 

5. »Pi-Ti«, H. Tolderlund, Præstø ... 1649 3 11 

6. »Guitare II«, Sørensen, Svendborg . 1649 5 6 

7. »Marianne«, N. Brorsen, Vordingb. 1570 9 4 

8. »Nette«, J. Christensen, Kbhvn. ... 1281 10 7 

9. »Chris«, Chr. Hansen, Vordingborg 1223 16 5 

10. »Wax«, Arne Jacobsen, Præstø ... 1118 6 17 

Slutresultatet blev derefter gjort op, og skabssejlads for piratjoller med ialt 9949 

»Mio« stod som vinder af denne mester- points. 

1. Vinder af »Det gyldne Sværd«: »Mio«, Leif Olsen og Eilif Points 

Petersen, Roskilde 9949 

2. »Samba«, Sigurd F. Christensen, Nykøbing F 9145 

3. »Marianne«, N. H. Brorsen, Vordingborg 8873 

4. »Snowwhite«, Poul Rasmussen, Nakskov 8052 

5. »Fut«, Bent Jessen, »Enighed«, København 7436 

6. »Chris II«, Chr. Hansen, Vordingborg 6871 

7. »Fu-Fu«, H. C. Brorsen, Vordingborg 6775 

8. »Nette«, J. Christensen, »Enighed«, København 6598 

9. »Jaco«, Jacob Engelbredt, Vordingborg 6148 

10. »Tot«, Tage Jensen, Præstø 5542 

BLADUDVALG 

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Martin Andreasen, Nyrnberggade 50, 2300 S 59 47 84 

Frits Kleis, Hojskolealle 66, 2770 Kastrup 51 18 87 

Britt Petersen, Bjorneklovej 5, 2300 S 
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Skulle der rejses nogen kritik mod dette 

vellykkede stævne, måtte den adresseres 

til deltagerne. Man havde ærlig talt ind

trykket af, at de var lidt for rare ved hin

anden, og i flere tilfælde undlod at pro

testere. Imidlertid er der grund til at hen

lede sejlernes opmærksomhed på det for

kastelige heri. Kommer de ud for inter

national konkurrence, kan de ikke for

vente en lignende »hensyntagen« fra kon

kurrenterne. Hvis synderen ikke udgår af 

sig selv, som han bør gøre det i oplagte 

tilfælde af brud på reglerne, så må og 

skal han protesteres ud. Ellers fremmer vi 

ikke begrebet »fair sport«. 

Om eftermiddagen stod Nykøbing 

havn i opbruddets tegn. Piratjollerne blev 

bugseret gennem det smilende Guldborg

sund, der tog sig aldeles bedårende ud i 

det smukke vejr. - Efter de 10 spænden

de kapsejladser nød Piratjollesejlerne at 

få tid til at slappe lidt af og tage den 

med ro. 

Lørdag aften havde »Vikingen« arran

geret en sejlerfest på hotel »Prins Valde

mar« i Guldborg. Herunder uddelte stæv

nets dommer, overassistent Eyvin Schiøttz 

de mange smukke præmier til vinderne 

og overrakte til slut »Mio«s besætning, 

Leif Olsen og Eilif Petersen, hver et eks

emplar af »Det gyldne Sværd« under 

taktfast bifald fra den store forsamling. 

Direktør H. C. Brorsen, Vordingborg, 

tog umiddelbart herefter ordet og rettede 

en tak på deltagernes vegne til »Vikin-

gen«s formand, Sigurd F. Christensen, 

for det strålende arrangement af mester-

skabssejladserne, som han karakteriserede 

som noget af det mest vellykkede. Direk

tør Brorsen sluttede med at udbringe et 

kraftigt besvaret leve for dagens 80 års 

fødselsdagsbarn »Vikingen«. Blandt den 

vellykkede fests mange overraskelser gjor

de skuespiller Viggo Brodthagen utvivl

somt størst lykke med sine pudsige på

fund og glimrende viseforedrag. 

Motorbåd Coronet sælges 
billigt kontant 
Cabine day cruiser, Plywood Glasfiber. 

18 fod, 40 HK Evinrude motor 

sælges med alt udstyr for kr. 8.500 

Henv. 490221 

Nve medlemmer ----

som søger optagelse 

i ûwAixy. SejiføAenwq. 

A 23 John E. Jensen, 

Kaliforniensvej 8 B, S. 

A 67 Svend Christiansen 

Amager Landevej 44, Ka. 

A 82 Alf Pedersen 

Kongedybs Allé 25, S. 

A 89 B. C. Neister 

Bagerstræde 2, V. 

A 195 Lene Rasmussen 

Højdevej 11, S. 

A 203 Birger Bjørn 

Brigadevej 14, S. 

A 209 Flemming S. Pedersen 

Kingosgade 11, V. 

A 213 Ole Lissau 

Athensvej 30, S. 

A 310 Egon B. F. Olsen 

Nørrebrogade 52, N. 

A 330 Kaj O. Pedersen 

Peder Lykkesvej 5, S. 

A 338 Georg Christensen 

Dirchsvej 35, S. 

A 352 Svend Gravesen 

Tønnesvej 45, S. 

A 385 Henning Toft Larsen 

Brigadevej 9, S. 

A 403 Erik L. Christensen 

Ryumgårdsvej 45, Ka. 

A 500 Oluf Fleisher Jørgensen 

Staulundsvej 19, Ka. 

A 543 Jan Berg 

Bellmansgade 40, 0. 

A 580 Søren Wolff-Sørensen 

Gilbrovej 11, Gr. Str. 

A 592 Kaj Meilstrup-Olsen 

Wibrandtsvej 15, S. 

A 685 Leif Lykkestrand 

Hveensvej 8, S. 

A 819 Preben Bach Sørensen 

Hessensgade 57, S. 

A 912 Bent Poulsen 

Korfuvej 5, S. 

A 936 Jens Sørensen 

Lodager 27, Alb. 

A 974 Holger C. Jørgensen 

Voldgården 1, K. 

A 984 Birgith Nyholt Petersen 

Peder Lykkesvej 117, S. 

Al004 Peter Wennecke 

Skelbækgade 30, V. 

P 108 Annie Raff Wennecke 

Skelbækgade 30, V. 

J 4 Tonny Pedersen 

Ålandsgade 1, S. 

12 Charlotte Skovlund Hansen 

Bjerggården 12, Gr. Str. 

1 5 Henrik Pedersen 

Stenlandsvej 37, S. 

19 Eva Olesen 

Svinget 12, S. 

46 Leon Jakobsen 

Elefantens Kvarter 1 B, Alb. 

66 Torben Schmidt 

Liden Gunversvej 7, S. 

Apropos havnepladser 

I sidste nummer omtaltes kort, hvad 

der var sket i det udvalg, generalforsam

lingen nedsatte for at skaffe flere havne

pladser i vor havn. 

Det kunne måske interessere medlem

merne at vide, hvordan man har grebet 

sagen an i Kastrup lystbådehavn, der som 

bekendt ejes af Tårnby Kommune. 

Her har kommunen kort og godt be

stemt, at der fra 1. maj 1974 ikke gives 

bøjeplads til både, der er over 2,40 m 

brede - to meter og fyrre. De både, der 

er over 2,40 og i øjeblikket har plads, 

får lov at blive, men samles ved midter

broen. 

Sådan kan det altså også gøres. - Vi 

har i vore vedtægter en begrænsning i 

længden på 13 m, men hvad med en på 

bredden også? Vi ser jo i dag mange 

korte fartøjer, der har en forholdsmæssig 

stor bredde, så tiden er måske løbet fra 

bestemmelsen om de 13 m. 

I Dragør har man bygget en ny lyst

bådehavn mellem fortet og den gamle 

havn. Men alt er ikke lutter idyl. Der er 

utilfredshed med manglende faciliteter 

som vandpost, cyklestativer. Vanddybden 

er ikke tilstrækkelig til de største både, 

der er tildelt plads, så der bliver noget 

at rette for havneudvalget. Tilmed er der 

kommet ekstraregninger til de større 

både. 
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TÅ 

Fra den udsendte medarbejder på 

donnnerbaden red den første kap

sejlads i sæsonen 1974. 

Vel vidende, at første halvdel af kap

sejladssæsonen er forbi, når dette læses, 

tog jeg med dommerbåden ud til sæso

nens første kapsejlads den 22. maj, dels 

for at følge sejladsen, dels for at se vor 

nye kapsejladschef lidt an. 

Da det var første gang, Robert skulle 

stå for en kapsejlads for S.S.-F., startede 

vi i god tid, kl. 18 med Prebens gode 

skib »Shane«. vi er foruden Robert og 

hans kone, Vally, vor tidligere kapsej

ladschef og nuværende formand Hans og 

fru Gunver, der om nødvendigt skal stå 

bi med råd og dåd. Desforuden Preben 

selv og undertegnede. 

Da vi er kommet tilstrækkeligt langt 

ud, lægges bøjen, der skal markere mål

liniens ene ende, og vindretningen pej

les for at bestemme, hvor vi skal lægge 

dommerbåden. Vindretningen er NNØ, 

og vi får opankret dommerbåden tilpas, 

synes vi. Vi er stadig i god tid, men der 

er også mange ting, der skal ordnes end

nu. Vindstyrken måles, viseren siger 5 

m/sek. Det har betydning for både ba

nens størrelse og den respit, der skal til

deles de enkelte både. Banen bestemmes 

til 9-5-0 for 1. start og 8-4-0 for 2., 

3. og 4. start. Vi får nu tid til at kigge 

lidt på tilmeldingerne. Der er tilmeldt 

24 kølbåde og 14 joller, men selvfølge

lig - fristes jeg til at sige - bliver vi 

prajet af et par både, der gerne vil efter-

anmeldes, hvilket undtagelsesvis - må 

det pointeres — godtages. Vi kommer 

altså op på 25 kølbåde og 15 joller, in

den starten går; ganske godt til den før

ste kapsejlads, synes vi. 

Klokken nærmer sig 18,50, så vi skal 

have ladt startpistolerne. Præcis kl. 18,50 

lyder det sidste af de to skud, der for

tæller, at kapsejladsen starter om 10 mi

nutter. Banesignaler og omsejlingssignal 

bliver sat; mærkerne skal holdes om styr

bord. Vi bliver prajet af en båd, der ikke 

synes om startlinien; han kan ikke lide 

at starte på bagbord halse. Vi giver ham 

ikke ret, men firer 10-15 meter på an

keret, da han er væk og ikke kan se det. 

Kl. 18.55: ét skud, og der begynder nu 

at blive trængsel bag startlinien. Præcis 

kl. 19,00 går starten. Der er mange gode 

starter, bedst F.D.149, der går over lige i 

skuddet. Til gengæld er der en båd, der 

er næsten 4 minuter om at komme over. 

Bådene er talt op og kontrolleret med 

startlisten. Antallet passer, og de er nu 

på vej den 7 sømil lange bane rundt. Og

så i 2. start passer antallet, men i 3. start 

kan vi ikke få det til at passe; der mang

ler tilsyneladende 2; bare de dog havde 

sendt afbud, så vi havde undgået den 

usikkerhed, der herskede, om vi havde 

talt rigtigt. Vi skulle jo gerne have lige

så mange hjem, som vi har sendt af sted. 

Nå, det var det. Alle er kommet af 

sted, og vi skal have flyttet dommerski

bet og bjærget bøjen. Da vi har ankret 

op syd for anduvningsbøjen, bliver der 

tid til en håndbajer/-vand, der nydes, 

medens respitterne regnes ud efter tabel

len. 

Medens vi venter, bliver vi vidne til, 

hvad vi gør til et lille drama. En grim 

sort u-båd går op gennem Sundet, og et 

dansk marinefartøj går ud mod ham. Me

dens de nærmer sig hinanden, diskuterer 

vi, om vi skal lade startpistolerne for at 

kunne komme vores orlogsmand til hjælp. 

De passerer dog hinanden, uden at der 

sker noget, og u-båden sætter fuld fart 

nordover. 

Efter en god times venten nærmer de 

første både sig. Første båd over linien 

er Y 31 i tiden 1.11.57 (lille bane). Den 

første Pirat er af træ; de gode træbåde 

kan altså godt klare sig mod plastbådene. 

Første båd fra store bane er spækhugge

ren Zamboanga i tiden 1.44.17. Det går 

nu slag i slag med dut, opgivelse af ti

der, udregning af resultater o.s.v. Flere er 

blevet narret af den sydgående strøm og 

må tage et kryds før mållinien. Vinden 

er løjet noget af, så sidste båd er hele 

2.37.00 om turen, og det er mørkt, så 

den tager fejl af mållinien og ville være 

gået bag om dommerskibet, hvis ikke 

den var blevet prajet. Der er iøvrigt for 

mange både uden lanterner, men vi er 

overbærende her ved den første kapsej

lads og undlader at »diske«. Banen var 

jo lidt vel stor til den vindstyrke. 

Vi kan nu hale ankeret om bord, og 

»Shane« sætter kursen mod havnen. De 

sidste resultater udregnes, så vi hurtigt 

kan komme i gang med præmieudde

lingen. 

Jolleafdelingen har engageret jazzorke

ster i anledning af bådedåben, så den før

ste kapsejladsaften kan slutte med dans 

efter præmieuddelingen, der efter en 

kort præsentation foretages af Robert bi

stået på bedste måde af Vally. Der er god 

stemning, og kun fortrydelighed fra en 

enkelt båd, fordi man havde glemt en 2. 

præmie i et løb, men den loves uddelt 

ugen efter, og alle er glade. 

Så kan dansen fortsætte, og det gjor

de den, siges det, indtil de små timer var 

ved at blive store; kun synd, at der ikke 

var flere, der blev og festede; men god 

stemning var der. 

Dette var en uhøjtidelig beretning om 

vor første kapsejlads i år fra en kapsej

lads-ukyndig reporter, men vi kan slutte 

med et par alvorsord: 

1) Fremtidig modtages eftertilmelding 

ikke. Fristen er tirsdag kl. 19 og skal 

overholdes. 

2) Både, der passerer mållinien efter 

solnedgang uden lanterner, vil blive 

diskvalificeret. 

3) Meld afbud, hvis du bliver forhin

dret; så er vi sikre på, at alle både 

kommer til start, og at alle både kom

mer hjem. 

Rep. 
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Ladies Cup 

I Kvindelig Sejlklubs distancekapsej

lads den 12. maj var S.S.-F. repræsente

ret ved flere både. Vinden, der var 5 m/ 

sek. ved starten, der gik mod Pinhåttan, 

var meget skiftende, således at sejladsen 

blev meget chancebetonet. Det blev der

for under sejladsen besluttet at afkorte 

banen, således at bådene returnerede di

rekte fra Pinhåttan. Banen blev derved 

21,25 sømil incl. krydstillæg. På tilbage

vejen kunne man se det særsyn, at del

tagere et sted benytede spiler, medens 

man et andet sted måtte krydse op mod 

vinden, og endelig lå nogle i et vindhul 

og drev for den ret kraftige strøm. 

S.S.-F. opnåede en 1. plads i Vega

klassen ved V 1064, Marianne ført af 

Bent Knudsen i tiden 7,31-40, 4 minutter 

før nr. 2 og 21 minutter hurtigere end 

den langsomste Vega. H.M. 

Kobenhavns Amatør 

Sejlklubs hovedkapsejlads 

den 9. juni havde også deltagelse fra 

S.S.-F. I distancekapsejladsen opnåedes 

to førstepladser. I 3. løb ved Tage Wol-

temath i Nimbus »Chip«, og i 4. løb ved 

Jørgen Madsen i Drabant 22 »Shanty«. 

Der var glimrende vejr og vind, men 

et par tordenbyger var skyld i uberegne

lige vindspring, som var med til at for

øge spændingen om resultatet. 

H.M. 

opgaverne og påse, at den opgivne fart 

var overholdt. 

Præmieuddelingen fandt sted søndag 

kl. 15, og overdommeren udtalte sin 

anerkendelse af de pæne resultater. Man 

havde været nødt til at være strenge i 

bedømmelsen for at få deltagerne skilt 

ad. 

Af de otte præmietagere var fem fra 

S.S.F.: 

1. Rita, Holger Larsen, S.S.-F. 196 p. 

2. Viril, Georg Hansen, S.S.-F. 193 p. 

3a. Campari, Jan Slessing, West 190 p. 

3b. Christine, Arne Tørsleff, West 189 p. 

4. Laura, Kallenbach, S.S.-F. 185 p. 

5. Søkalven, Jørg.Hansen, S.S.-F. 171 p. 

6a. Viska, Hans Eskildsen, S.S.-F. 170 p. 

6b. Addi, Rob. Jørgensen, West 169 p. 

Højeste opnåelige pointtal var 200. 

Der var også trøstpræmier til næstsid

ste og sidste båd, og begge disse gik til 

S.S.-F. 

Det skal lige nævnes, at to anonyme 

venner af S.S.-F. har skænket henholds

vis 500 og 1000 kr. til præmier i mo

torbådsløb. S.S.-F. er giverne meget tak

nemmelige. 

Det store arrangement klappede for

træffeligt og tegner godt for motorbåds-

sporten i S.S.-F. ovenpå nogle års dvale

tilstand. 

geret lørdag aften. Og det viste sig at 

være en vellykket disposition af festud

valget, for der var fin stemning lige fra 

starten. I løbet af aftenen viste det sig, 

at vi lige så lidt som i fodbold kan slå 

svenskerne i amerikansk lotteri. De fle

ste af gevinsterne i de lotterier, der skulle 

stive økonomien lidt af, gik til vore sven

ske gæster. 

I løbet af aftenen fik vi overrakt stan

dere fra Malmo Sågelselskap, Trelleborg 

Sågelklub og Skånska Båtforbundet, der 

til gengæld fik en flot Sundby-stander. 

Den venskabelige svensk-danske stem

ning udløstes også i, at det blev aftalt at 

arrangere en årlig fælles dansk/svensk 

sej lads/tåvling med skiftevis start og mål 

i Sundby og Malmo og omvendt. 

Der var også tyske gæster i havnen og 

klubhuset, så ovenpå det svenske måtte 

festkomiteen i gang med det tyske sprog, 

da vi fik overrakt en stander fra sejlklub

ben Griin-Silber-Orange fra Vestberlin. 

Alt blev klaret i stor stil af Vagn og 

Co, og de veloplagte gæster kvitterede 

for det gode arrangement og den gode 

musik ved at fylde dansegulvet, når mu

sikken spillede op. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

SHORT STORY 

Båd med skrue 

Fortøjning uden synk 

Fortøjning i skruen 

Skipper med skrue vred 

på skipper med båd 

uden synk på 

fortøjning. 

Ufred i havnen. 

Derfor: Husk 

Husk—husk-husk 

Synk—synk-synk 

på din fortøjning. 

Bims. 

Illlllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH  ̂

SSFs motorbådsløb 

Lørdag den 8. juni afholdt S.S.-F. na-

vigationssejlads for motorbåde. 

Der var tilmeldt 22 både, heraf 15 fra 

S.S.-F., 6 fra West og 1 fra K.M.K. 

Kl. 10,15 var der skippermøde, hvor 

S.S.-F.s formand, Hans Guldager, bød 

velkommen, hvorefter overdommeren 

Kurt Petersen orienterede om løbet. Kl. 

11,00 startede første båd, og derefter 

sendtes de resterende både slag i slag ud 

på den 29,8 sømil lange bane, der med 

små svinkeærinder undervejs gik til Pin

håttan og retur. Der var 10 opgaver at 

løse undervejs, og overdommeren og hans 

meddommere B. Schlichter og Holger 

Nielsen havde om søndagen et stort ar

bejde med at gennemgå og bedømme 

\ 

Motorbådsbal 

Men til denne omtale af motorbåds

løbet hører også et par bemærkninger om 

det mellemheat, der fandt sted lørdag af

ten. 

Medens vore motorbåde dystede om po

kalerne, blev vor havn anløbet af en del 

svenske både. Der var også et svensk 

motorbådsløb den dag, og svenskerne 

havde fået lov til at slutte løbet i Sund

by og deltage i den fest, der var arran
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Desværre 

siger man, »alle gode gange tre«, men 

ikke altid er alle tre gange gode. 

Jeg takker hermed alle venner og be

kendte for jeres opmærksomhed ved 

Knud s 60 ars fødselsdag den 1. maj, ved 

vort bryllup den 16. maj, og sidst men 

ikke mindst for venlig deltagelse ved 

Knud s bisættelse i Odense den 1. juni 

1974. 

Endnu en gang hjertelig tak. 

Lis Johansen. 

TAK 

Hjertelig tak for venlig deltagelse i 

anledning af Haralds død. 

Venlig hilsen 

Sonja Henriksen. 

ir 

Hjertelig tak for venlig deltagelse. 

Rosa Johannesen og børnene. 

• 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 

min kære faders død og bisættelse. 

Kaj Pedersen. 

• 

Hjertelig tak for udvist deltagelse ved 

Niels's død og bisættelse. 

Venlig hilsen 

Bodil Kjær. 

Ved skipper Otto's minde 

Gennem nogen tid har du ved dit svig

tende helbred forberedt os på en måske 

nær forestående rejse. 

Du var en af dem, man lagde mærke 

til med det god skiv »Urda« - for mit 

vedkommende for ca. 27 år siden se

nere da jeg i et spand af år har haft dig 

som styrbords-nabo i S.S.-F., fik jeg dig 

på nærmeste hold og lærte dig hurtigt at 

kende med dit noget iltre temperament 

som nogen sagde - men den, der accep

terede, at sådan var Otto, lærte også at 

sætte pris på hans form for humor og 

den hjælpsomhed, som Otto også stod 

for. 

Alligevel vil der gå en rum tid, inden 

vi, der kendte dig, rigtigt fatter søndag

morgenens budskab, der betyder, vi har 

haft den sidste snak på bro og i skiv. 

Kære Skipper Otto eller »Urda«-skip-

peren, som du også kaldtes. 

Atter i år ordnede du »Rylen«s fortøj

ninger for mig. Nu har du taget dine eg

ne og er stået ud på den sidste sejlads; 

tilbage på broen står dine kammerater og 

sender din efterladte hustru vore medfø

lende tanker og hvisker ud i dit kølvand 

et: 

»Ære/ være dit minde«. 

Niels O. Nielsen, 

»Rylen«. 

V eteranskibsstæ vne 
i Kobenhavn 

Søndag den 14. juli kommer der til at 

foregå en af de sjældnere begivenheder 

næsten udenfor vor havn. 

Over 25 skoleskibe vil passere på vej 

fra Københavns havn til Drogden, hvor 

det internationale Tall Ship Race starter 

om eftermiddagen på kapsejlads til Gdy-

nia i Polen. 

Foruden skoleskibene vil 60-70 vete

ranskibe deltage i en eskadresejlads med 

start fra Kvæsthusbroen kl. 9,00, hvor 

der formeres eskadre forbi kongeskibet 

»Dannebrog«. 

Det er meningen, at vor skolebåd vil 

vise S.S.-F.s stander ved den lejlighed, 

dog uden at være tilmeldt de konkurren

cer, der arrangeres. 

For veteranskibene er der en ven-

skabsmatch om søndagen ved Middel

grunden og en manøvresejlads om man

dagen udfor Dragør havn. Søndag aften 

festes på Dragør Strandhotel og på hav

nepladsen. 

Sikkert nogle festlige oplevelser, som 

det vil være værd at overvære. 

• 

Pinsefesten 
I år var S.S.F. tilsmilet af vejrguderne, 

da man mødtes pinsemorgen kl. 7 på 

jollepladsen til den traditionelle indled

ning af pinsefestlighederne i havnen. 

Som sædvanlig var klubben vært ved trak

tementet, kaffe med rundstykker og 

»blødt brød«. Stemningen var god fra 

starten og blev ikke mindre, efterhånden 

som tiden skred frem. 

Da der var spist op, opløstes arran

gementet i mindre selskaber i bådene, 

ved borde på molerne og i klubhuset, 

hvor der var serget for musik. Der var 

fin stemning dagen igennem, og selv 

regnen, der satte ind sidst på dagen, var 

ikke i stand til at ødelægge humøret. 

Man søgte bare indendørs, så der blev 

trængsel i vort udvidede klubhus. 

En fin dag - og for første gang i 

klubbens historie gav den overskud, tak

ket være milde gaver fra klubvenner. 

Ref. 
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Hvis du forventer at læse noget spæn

dende med farefulde situationer m.v., må 

jeg skuffe dig. Jeg vil blot fortælle om 

en ganske almindelig sommerferietur i 

danske farvande, hvor alt klapper, som 

det skal »lige efter bogen«. 

»Shanty« er en platgatter, 8,5 x 2,70, 

45 kvm. sejl, bygget 1959 af lærk på eg 

— 12 hk Marstal motor. Forkahyt: 2 køjer, 

toilet, skab til olietøj m.v. Kahyt med 2 

køjer, skabe og hylder - pantry med stål

vask, vandtank under dæk - selvlænsen-

de cockpit - sprayhood. El-lys og lanter

ner, 12 volt projektør, radarreflektor i 

top, walkie sender og modtager, trykluft, 

tåge- og signalhorn, nødraketlys, gummi

båd til fire, redningsbælter med blinklys 

og livline. Et sæt signalflag til festlige 

lejligheder. Under frisk sejlads rigges 

hundekøje op i cockpit til vor tredie be

sætningsmedlem »Skipper«, 10 år gam

mel fuldbefaren puddel, om bord altid 

iført sele. Skulle han gå over bord, kan 

han let trækkes langs og hales op i denne. 

Det er blevet fredag den S.-6.-73. vejr

meldingen kl. 11,50 lyder på vestlig vind 

ca. 3 for senere aftagende. Med klart 

sommerferieskiv letter vi fra vor plads 

i Svanemøllehavnen kl. 13,00 og går for 

motor ud af havnen. Uden for svajer vi 

op i vindøjet og sætter storsejl og genua. 

Vi kommer klar af det opfyldte område 

og kan sætte kurs sydover. Havneopsynet 

i Svanemøllehavnen er naturligvis gjort 

bekendt med, at vor plads er ledig den 

følgende måned, så han kan glæde andre 

sejlere, der gæster havnen. 

Vi har naturligvis åben på kanal 16. 

Sundby Sejlforenings havn tværs får vi 

Med „SHANTY" 

på sommertogt 

1973 

kontakt med 630, der ønsker os god ferie 

og meddeler, at »Sterna« er gået sydover 

mod Bøgestrømmen. Vi takker for oplys

ningen og melder klar slut fra 515. Vi er 

nu fri af Amager og Drogden tværs om 

bb., sætter vi den den gode Walkers Ship-

log og sætter kurs mod Stevns. Vi nyder 

det gode vejr, og med en fart af 5 sm 

får vi Stevns fyr i 4 streger. Vi får nede 

i læ øje på 2 sejlere medgående. Des

værre dør vinden langsomt hen. Stevns 

tværs bjærger vi log og dørg. Vi sætter 

motor på og bjærger genua og fortsætter 

kursen mod Rødvig tæt uden de mange 

bundgarnspæle. Kl. 21,00 bjærger vi stor-

sejl og gør klar til at gå i havn. Vi fin

der en ledig pæleplads i havnens vestlige 

del. Kort efter kommer en bundgarns-

jolle og meddeler, at pladsen er hans, 

men vi er velkomne til at ligge der nat

ten over. Vi takker og lover at forhale 

næste dag. Skipper har længe gjort tegn 

til at gå i land, vi skynder os, så han kan 

få lænset blæren og lugtet lidt til de lo

kale hunde-steder. De to sejlere har fun

det plads i fiskerihavnen; de er begge fra 

Mosede Sejlklub. Skipper hilser på skibs

hunden fra det ene fartøj, en Vindø 50 

tilhørende formanden for Mosede Sejl

klub, og ønsker ham fortsat god tur. 

Kl. 23,00 lover man opfriskende vind 

fra N.V., så vi bliver enige om at gå til 

Præstø næste morgen. Efter en god nats 

søvn tørner vi ud kl. 6 og gør klart skiv. 

Kl. 7,00 er vi ude af havnen, og med 

storsejl og krydsfok går det med god fart 

med kurs på kosten vec Feldskoven, som 

snart er tværs om stb. Herfra sætter vi 

kursen mod Normandshage. Vore ven

ner fra Mosede er også lettede og går 

mod syd til Bøgestrømmen. Med sikker 

landkending får vi snart øje på kosten, 

som vi runder, og sætter kurs mod Ege-

hoved fyr ved indsejlingen til Præstø 

Fjord. Da vi er kommet ind i kosteløbet 

og har Måderne tværs om bb, bjærger vi 

sejl og gør klar til at gå i havn. Vi ny

der den skønne indsejling og de dejlige 

omgivelse lige meget, selv om vi har væ

ret her utallige gange. Fortsættes 
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Fra vort medlem nr. 515, E. 

Juel-Andersen, der har bøje

plads i Svanemøllehavnen, men 

som overvintrer hos os, har vi 

modtaget en beretning om det 

gode skib »SHANTY«s som

mertogt i 1973. Vi vil i dette 

og følgende numre bringe styk

ker af beretningen, når plads

forholdene tillader det. Vi tak

ker hermed for beretningen og 

starter med at vise »SHANTY«. 



BÆREBØLGEN 

Et g-odt radiomode i SSF 

Som en fortsættelse af den radiokom-

munikationsprøve, som Sundby Mariti

me Privatradio-klub afholdt med en af 

Eskadrille 722's redningshelikoptere, d. 

24. april, havde Sundby Sejl-Forening og 

Radioklubben indbudt til mode i S.S.-E. 

d. 21. maj. 

Prøven gik i korthed ud på, at helikop

teren 276 gik ud over Sundet omkring 

Tuborghavn, hvorfra den foretog op

kald på kanal LI A til klubbens station 

og til 2 af vore fartøjer, som befandt sig 

omkring Flakfortet og Ndr. Røse. 

Selv synes vi, at resultatet var godt, 

lorholdene taget i betragtning, men vi 

ville gerne have sagkundskabens kom

mentar til resultatet. Fra Flyvevåbnet var 

mødt kaptajn fan Hansen, kaptajn E. B. 

Jensen, som førte helikopteren og pre

mierløjtnant Heinrick. 

Fra Søsportens Sikkerhedsråd kom or

logskaptajn Bilde Jensen, ved hvis med

virken vi også havde fornøjelsen at træf

fe kaptajnløjtnant Wester-Andersen fra 

Sundets Marinedistrikt. 

Endvidere havde vi sendt indbydelse 

til Københavns Lufthavns Redningstje

neste, som var repræsenteret ved red-

ningsleder Kurt Olsen, samt formanden 

for Danmarks Motorbåds Union, Ove 

Tørsleff. 

Desuden deltog besætningerne fra de 

to deltagende fartøjer, Sundby Sejl 201 

med Jens Bach og Børge Schlichter, samt 

Sundby Sejl 417 med Preben R. Jacob

sen og Kaj Hansen, formanden for SS-F, 

Hans Guldager og undertegnede, som 

indledte mødet med at byde velkommen 

til de fremmødte gæster, samt, som før

ste punkt på dagsordenen, at give en kort 

orientering cm målet for og meningen 

med vort arbejde med 27 MHz. (privat

radioen) i søsporten. 

Til andet punkt: en vurdering af den 

afholdte prøve, udtalte kapt. E. B. Jen

sen, at han stort set var tilfreds med re

sultatet, forholdene taget i betragtning, 

selv om noget jo kunne være bedre, navn

lig sendeeffekten. Klubstationen, som 

kørte på en i hast tilrigget nødantenne, 

var blevet hørt tydeligt ved Vedbæk. 

Bedre havde kontakten været med far

tøjerne på vandet. Man havde hørt S.S. 

417, som sendte på en 6 kanals National 

på den indbyggede stavantenne, helt op 

til Helsingør, selv om forbindelsen hav

de været dårlig på grund af støj. 

Også svenske stationer havde kaldt op 

til helikopteren, da det gik op for dem, 

hvad der var på færde, og til disse sta

tioner havde kontakten været perfekt. 

(Svenskerne kører som bekendt med 5 

Watts effekt). 

E. B. Jensen udtalte, at det var absolut 

en god ting, der var sat i gang, og an

vendt på rette måde kunne der komme 

meget godt ud af det. 

Kaptajn Jan Hansen udtalte, at man 

skulle arbejde på at få oprettet så mange 

klubstationer som muligt, og at få dem 

passet på en eller anden måde, thi, en 

station uden pasning er jo ikke meget 

værd. Jan Hansen mente som sin kollega, 

at sagen var god og absolut værd at byg

ge videre på, og at den havde helikop

terredningstjenestens største interesse. 

Kaptajnløjtnant Wester Andersen fra 

Sundets Marinedistrikt gav også udtryk 

for stor interesse for sagen. 

Wester Andersen forklarede om Sø

værnets vanskeligheder med at få de fre

kvensområder, som man der ønsker sie. ' O 

(Dette sammenholdt med oplysning fra 

flyvevåbnet om, at man først for nylig 

har fået mulighed for at kunne kommu

nikere på marine VHF, giver os andre en 

bedre forståelse af vore egne besværlig

heder, når vi prøver på at opnå forstå

else hos det tilsyneladende så stormæg

tige P&T). 

Wester Andersen fortalte om et par til

fælde, hvor man havde fået viden om 

nødopkald på kanal 11 A, com begge, 

efter grundig undersøgelse, viste sig at 

være falske. 

Lhidertegnede nævnte et eksempel på 

et motorhavari i Køgebugt, hvor en ma

rinekutter var sendt til undsætning. Den 

opgivne position var forkert, og kutteren 

var sejlet forbi havaristen, som dog se

nere blev pejlet af walkie-talkie amatø

rer på land. Undertegnede mente, at ha

varisten skulle kunne være blevet fundet 

hurtigere, hvis kutteren havde haft mu

lighed for direkte kontakt med havari

sten. 

Wester Andersen kendte godt episo

den, og erkendte, at direkte kontaktmu

ligheder vil være et gode. 

W. A. mente også, at man burde satse 

på oprettelse af klubstationer med pas

ning, men advarede samtidig imod at 

være for optimistiske med hensyn til egen 

evne til at kunne bringe tilstrækkelig og 

hurtig hjælp i en kritisk situation, hvor

imod en helikopter kunne være fremme 

et hvilket som helst sted i danske far

vande på få minutter. 

Undertegnede henviste her til, at vi i 

vor »Nummerfortegnelse og kommunika

tionsvejledning« netop havde fremhævet, 

at vi skulle prøve at spare samfundet for 

nogle af de mange unødige og dyre ef

tersøgninger, MEN AT DET ER DÅR

LIG POLITIK AT OVERVURDERE 

EGNE EVNER, NÅR MENNESKELIV 

STÅR PÅ SPIL. 

Som tredie punkt ønskedes en konklu

sion af det, man havde drøftet, og We

ster Andersen mente, at dette møde måtte 

efterfølges af endnu et møde. W. A. vil 

i slutningen af juni kontakte S.S.-F. for 

et møde, hvor man skal drøfte kontakt

muligheder til klubben, for evt., i en gi

ven situation, at kunne formidle kontakt 

pr. radio mellem redningshelikopter og 

fartøjer med radio, som måtte befinde 

sig i et område, hvor eftersøgning finder 

sted. Redningsleder Kurt Olsen fra Luft

havnens Redningstjeneste gav udtryk for 

stor interesse for sagen, idet jo Lufthav

nens Søredningstjeneste, under en evt. 

sundalarm, har operationsområde fra 

Dragør syd til Middelgrunden. Kurt Ol

sen foreslog, at man ansøgte Luftfartsdi

rektoratet om at få installeret privatradio

er i lufthavnens redningsbåde. 

Undertegnede mente dog, at en sådan 

henvendelse ville have mere vægt, hvis 

den kom fra redningstjenesten. 

Foreslog, at redningstjenesten først 
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skulle prøve 27 MHz radioen og tilbød 

at formidle apparatur til afprøvning i en 

uges tid eller to gennem en forhandler. 

Bilde Jensen udtalte, at Søsportens Sik

kerhedsråd jo er et råd, som kun har til 

opgave at vejlede og at give gode råd. 

Men man glædede sig over de bestræ

belser, der blev gjort fra søsportsklub-

bernes side for at mindske ulykkernes 

antal. 

Formanden for Motorbådsunionen Ove 

Tørsleff berettede, at Unionen havde in

vesteret ca. 30.000 kr. i indkøb af 12 

stk. basestationer, som var sat ud til klub

ber på strategisk vigtige pladser. Man 

havde dog ikke stillet særlige krav om 

pasning af stationerne; man mente, at 

det ville komme af sig selv, når klub

berne først havde fået stationerne. O.T. 

spåede, at inden fem år ville de danske 

kyster være dækket af 27 MHz-radiosta-

tioner. Hans Guldager takkede på S.S.F.s 

vegne de fremmødte, og overrakte hver 

af gæsterne et askebæger med forenin

gens stander. 

Da man sluttede med et stykke silde

mad og en hjertestyrkning ovenpå an

strengelserne, rettede også undertegnede 

en varm tak til gæsterne for den positive 

indstilling, og for den ærlige vurdering 

af temaet. Håbede ikke, at man skulle 

mødes med de forskellige instanser un

der dramatiske former. Takkede også 

Bilde Jensen for hans altid store hjælp

somhed, når det drejede sig om at for

midle kontakt til de rigtige steder. 

Alt i alt et godt møde, som lover godt 

for søsportsradioens fremtid. 

Reinhardt Hansen. 

Angående affald 

Papirkurvene ved hovedindgangen til 

klubhuset er kun beregnet til mindre 

affald såsom ispindepapir o. lign. småt

terier. Poser med affald fra sejlturen 

henvises til skraldespande, evt. kontai-

nerne. 

< 

ÎgF 
Natsejlads 

Den i sidste nr. annoncerede natsej

lads for vinterens navigationselever, måtte 

i sidste øjeblik aflyses, da båden, vi 

skulle benytte, var til reparation på or-

logsværftet og blev strejkeramt, så den 

ikke som planlagt kunne blive færdig til 

tiden. Det var ærgerligt, men vi prøver 

igen. 

Øvelsessejlads 

»Øveballen« kom i vandet den 13. maj; 

den var meget utæt og stod på vognen 

i et døgn. Det var dog ikke nok til at 

tætne den, så den blev sat på grund i 

kanalen. Den følgende week-end havde 

den suget så meget vand, at den var 

blevet så tæt, at vi kunne slæbe den til 

mastekranen, rigge den færdig og tage 

en prøvetur. 

Tirsdag den 21. maj startede aftensej

ladserne, der nu er godt i gang og kører 

planmæssigt. Der er indkøbt et nyt kom

pas (Silva 41). Det gamle var i stykker, 

og ingen kompasmager ville eller kunne 

reparere det. Jeg har i samme anledning 

udført en kompasbro, der let kan på- og 

afmonteres. Den er linet op og idiotsik

ret, så kompasset altid sidder i center

planet. 

Det nye storskødearrangement med ha

nefod i stedet for løjbom virker ikke til

fredsstillende, så vi går tilbage til det 

gamle igen. Selv om løjbommen gerne 

vil »fiske« skødet, er det dog bedre end 

hanefodsarrangementet, hvor skødet kan 

komme i bekneb mellem ror og stævn, 

og roret ikke kan lægges ordentlig i bor

de. 

Mand over bord 

Onsdagsholdets elever var den 29. maj 

vidne til en meget realistisk »mand over 

bord«-manøvre, idet rorsmanden !!! John 

faldt overbord. Både han og de øvrige i 

båden var iført redningsvest, og bom-

ningsmanøvren gik helt efter bogen, på 

mindre end ét minut var John inden

bords igen, og der var på intet tidspunkt 

optræk til panik. Til de implicerede en 

tak fra mig for god indsats. 

Det blæste en del fra vest den aften -

flere af kapsejlerne blev inde. Skolebå-

den havde rullet seks omgange på bom

men og foretog manøvren i smult vande 

inde under land. Ingen, ej heller John, 

der faldt i vandet, ved rigtig, hvad der 

skete, udover at han fik overbalance og 

faldt ud. Oven på den forskrækkelse, 

indskærpes det overfor lærere og elever, 

at alle er iført redningsvest, når der er 

rebet, og altid når der arbejdes på dæk

ket. 

Sejlerskolemødet 

den 30. maj i pejsestuen var en total 

fiasko - der kom kun mig, så interessen 

for lørdag/søndags-sejlads kan ikke være 

overvældende. Ærgerligt, at båden skal 

ligge i havn disse week-ender og måske 

hele juli måned, men tilbudet står stadig 

ved magt, og jeg kan træffes på kontoret 

hver torsdag (ikke i juli måned) i kon

tortiden. 

Skolechefen. 
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Sejlsportsfolk P| 

KØBER DEN RIGTIGE 

p å k l æ d n i n g  m m m  

fordelagtigst 

ho, BACHER 

GULE JAKKER Bl ^ I 

do. BENKLÆDER • V'lm U 

JOLLEBENKLÆDER t \ 

Elvstrøms Flydeveste P 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE \ I | 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO # 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer ' 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,4
A

5^35 
F I L I  A L  G R Ø N T T O R V E T  7 9  -  V A I b y  2 3 8  

Nautiske instrumenter og -bøger 

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 

ITRYK 

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  

1 9 6 7  K B H V N .  V  *  3 5  6 7  8 8  

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 

marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og oerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 

|  K  \  I I  I  O  I  B Å D K M  ( F e r i e l u k , m g  m e l . )  
< 
CD 
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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 15 13 

Orla With, Agnethevej 19, S ... 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kst. Kapsejladschef: Else Madsen, Råbjerg Alle 7, 2770 Kastrup . . 50 89 05 

Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8 16) 50 33 77 

Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

Jollerepræsentant: Jorgen Bengtson, Bregnerodgade 3 ÆG 83 33 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagn ;siræde 17, K.. 11 12 93 

Redaktor: Holger Moller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 
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K asserer 

formanden og; 

havneuilval^et 

træffes 
hver torsdag; 
kl. 19-20.30 

i klubhuset 
tlf. 59 35SO 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Er dit sikkerhedudstyr i orden? 
Kontrollen kan dukke op hvad dag, det skal være. 

HUSK 

SVAGFØREFESTEN 
LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 13. oo 

| 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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Jette Bergenholz inden afgangen »Medete« står havnen ud 

Bjergbestigning 

Tirsdag den 18. juni stod det gode 

skib »Medete« ud fra Sundby Sejlfor

ening's havn; målet var Flakfortet. Om 

bord var repræsentanter for Københavns 

kommune: borgerrepræsentant Jette Ber

genholz, direktør P. Nygård og kontor

chef Ahm fra overborgmesterens afde

ling og overassistent Lise Olesen, so

cialdirektoratet. Overborgmester Urban 

Hansen havde måttet sende afbud. End

videre var der direktør Hans J. Hin-

richsen, Ekko-Danmark, med advokat 

Olaf Eskildsen og for sejlsporten KSU's 

formand Bent Mørch, SSF's formand 

Hans Guldager og Kurt Thor fra sejl

klubben »ØST«. Endelig bådens besæt

ning og referenten. 

Formålet med turen var en besigtigel

se af forholdene på fortet, en vurdering 

af mulighederne for dets anvendelse og 

de dermed forbundne økonomiske 

aspekter og derefter at komme til klar

hed over, hvem der skal stå for, at mu-

KØBENHAVNS 

SEJLUNION 

på vej til at 

erhverve Flakfortet 

lighederne udnyttes til fordel for sejl

sporten. 

Vejrmæssigt var dagen et heldigt valg. 

Sol og vind af tilpas styrke. Efter en 

halv times dejlig sejltur foretog man 

først en rundgang på øen og beså den 

igangværende nedbrydning af bølgebry

derne, dels som følge af manglende 

vedligeholdelse og dels og måske i høje

re grad som følge af ulovlig stenfiskeri. 

Man blev dog samtidig klar over de rige 

muligheder, der er for at etablere et vir

keligt rekreativt område. 

Derefter gik man »under jorden« og 

gennemgik en del af fortets indre lokali

teter, hvor man blev vidne til et for al

mindelige mennesker uforståeligt og me

ningsløst hærværk, og en måske mere 

forståelig, men ganske uhæmmet ud

plyndring af fortets indhold af metal

værdier, hvortil kom den uhumske til

stand flere lokaler befandt sig i. 

Efter rundgangen bænkedes selskabet 

ved et langbord, hvor flere »landgangs-

Belønning efter anstrengelserne 

broer« fra Ekko-Danmark blev skyllet 

ned med diverse, og hvor fortets skæbne 

blev sat under debat. 

Det blev hurtigt klart, at Københavns 

kommune ikke var interesseret i at over

tage fortet, men nok i at formidle, at der 

blev skabt et rekreativt område. Ekko-

Danmarks interesser var at skabe et lu

krativt foretagende, men man blev klar 

over, at dette ville kræve enorme inve

steringer. Sejlsportens interesse lå i at 

skabe et udflugtsmål for den alminde

lige sejler uden den tykke tegnebog, og 

KSU vil nu komme med et oplæg til 

Kobenhavns kommune, som stort set vil 

gå ud på følgende: 

KSU overtager ved kommunens for

midling fortet for ikke over 100.000 

kr., der afdrages rentefrit over 10 år 

til forsvarsministeriet (afdraget herpå 

vil svare til lidt over 2 kr. årligt pr. med

lem af KSU). Sejlunionen vil derefter 

sørge for forsvarlig aflukning af ube

!3!W:> 
t i  «s » 
i 1 S mtju 
<1 II »< «»ji v 
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BREVE TIL S. S.-F. 
nyttede lokaliteter, således at videre hær

værk, plyndring og tilsvining standses. 

Hertil søges om tilskud på 50.000 kr. fra 

kommunen. Dernæst etablerer evt. retab

lerer KSU sanitære installationer i nød

vendigt omfang, hvortil der ansøges om 

tilskud fra kommunen på 40.000 kr. 

Når området er parat til at yde sejler

ne ordnede forhold, er det tanken at op

kræve en rimelig havneafgift, der for en 

dels vedkommende skal gå til ansættelse 

af en opsynsmand og dels til nødvendig 

vedligeholdelse og evt. videre udbygning 

af faciliteter. Opsynsmanden vil tillige 

med have mulighed for at drive en eller 

anden form for servicevirksomhed over

for sejlerne. SSF har et medlem, der evt. 

vil være interesseret i at påtage sig dette 

arbejde. 

Senere vil der evt. kunne blive tale om 

ved oprettelse af rutetrafik at give en 

større kreds lejlighed til at nyde godt af 

sejlunionens initiativ. 

Dette er i store træk KSU's oplæg til 

Københavns kommune, og det skal nu 

videreforhandles med kommunen og de 

implicerede statslige instanser, så det er 

jo klart, at det ikke bliver i denne sæson, 

at forholdene bliver som skitseret. Det 

er dog en kendsgerning, at stedet allerede 

nu besøges af mange lystfartøjer (der er 

talt op til 75 både på en enkelt dag), og 

det kan ikke kraftigt nok henstilles, at 

fortet stilles under de besøgendes be

skyttelse, og at der udøves en selvjustits, 

så der ikke yderligere sker en forringelse 

af stedets værdi som rekreativt område. 

Når KSU så kraftigt engagerer sig i 

denne sag, siger Bent Mørch, er det for 

at forhindre, at kapitalstærke interesser 

kommer os i forkøbet og etablerer sig 

på fortet på en sådan måde, at den al

mindelige sejler ikke vil få råd til at 

komme der. KSU vil sikre fortet for den 

jævne mand og sørge for en udvikling til 

gavn for sejlsporten i jævnt tempo på 

økonomisk forsvarlig vis, i stedet for en 

eksklusiv eksplosion, hvor kun de færre

ste kan være med. - Alternativet ville 

være fortsat forfald og nedbrydning af 

denne perle midt i Sundet, for en perle 

kan det blive ved fornuftigt planlægning 

og initiativ. 

H.M. 

Anna Nielsen, en af drivkræf

terne ved svagførefesterne, er 

nu selv blevet ramt af sygdom. 

Vi har modtaget følgende brev 

fra hende: 

Gode venner! 

Jeg vil blot sende jer en lille hilsen 

og takke jer for al jeres venlighed; jeg 

kan ikke huske telefonnummeret, så der

for må jeg skrive til jer. Jeg har det 

godt og er i god bedring, så jeg kom

mer snart hjem. Jeg kan ikke bruge min 

venstre arm, jeg træner i at gå, men jeg 

kan ikke gå langt alene, men det er ikke 

megen støtte, jeg skal have, men jeg 

kan ikke komme ned og hilse på jer. 

I søndags var jeg på skovtur med 

Amager Lion Club, en herlig tur til 

Christiansminde Badehotel. 

De er så søde her alle sammen, vi er 

dus, og der er ingen, der er snobbede. 

De kærligste hilsener til jer alle 

Anna. 

TAK 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 

vor kære mands og faders død og be

gravelse. 

B. Hygum-Thomsen. 

• 

Jeg takker herved SSF samt alle ven

nerne for venlig opmærksomhed ved 

min mand, Otto Petersens (Skipper) 

bisættelse den 20. juni 1974. 

Ofelia Petersen. 

• 

Motorbåd Coronet sælges 
billigt kontant 
Cabine day cruiser, Plywood Glasfiber. 

18 fod, 40 HK Evinrude motor 

sælges med alt udstyr for kr. 7.500 

Henv. 490221 

Som deltagerne i festen efter 

standerhejsningen og den op

mærksomme læser af medlems

bladets maj-nummer vil hu

ske, havde vi en kort visit af 

»Idalene« i vor havn, og vi har 

faet følgende hilsen fra Brix-

ham i England: 

Hermed en hilsen til alle i Sundby 

Sejl-Forening fra os på »Idealene« og 

tak for den fine afgang. Vi har haft en 

fin tur hertil, vejret er meget fint, og 

øllet er billigt. Håber I får en god som

mer derhjemme. Vi sender en tanke 

hjem, når vi sejler om natten. - Hilsen 

Henning. 

• 

Hjertelig tak for venlig opmærksom

hed på min fødselsdag. 

Sv. Larsen. 

• 

Jeg takker Sundby Sejl-Forenings besty

relse og mine kammerater på jolleplad

sen for den smukke opmærksomhed ved 

mit 50-års medlemsskab af foreningen. 

Carl Jensen, 

medl. nr. 44. 

• 

Hjertelig tak for opmærksomheden på 

min 60-årsdag. 

Chr. Kouring, 

medl. nr. 328. 

• 

Til bestyrelsen i SSF. 

Jeg vil hermed sige tak for den pæne 

buket, jeg har modtaget fra Sundby 

Sejl-Forening under min indlæggelse på 

Finsen. Sv. Larsen. 
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I DET VIL VI GODT 
SIGE „AMAGER" PÅ 

Fakta om Flakfortet 
I anledning af bladets arti
kel den 28. juni om Flak
fortet føler jeg t»ang til at 
belyse nogle af iV forhold, 

.tic .Ung. ttej; 

er anført 1 artiklen, skal gø
res til virkelighed. 

At der skal ske en åbning 
af Flakfortet i 1975 forbav
ser mig meget, idet flere 
klubber, foreninger og lig
nende har tilladelse til at 
anløbe og opholde sig på 
fortet. F. eks. har Forenin
gen for Dansk Rosport igen
nem et par år haft en sådan 
tilladelse, ligesom Dansk 
Sejlunion i en sæson har 
haft dette. Jeg kan nævne 
flere, der på lovlig vis har 
fået tilladelse til at komme 
på øen, og jeg vil også tro, 
at Sundby Sejl-Forening kan 
få en sådan tilladelse, hvis 
man skriver et par ord til 
ejeren, således at de mange 
lystbåde, der kommer til 
øen, kan komme der på lov
lig vis. 

I artiklen skrives, at der evt. 
skal indrettes et cafeteria 
på øen. Hertil vil jeg kort 
redegøre for nogle fakta om 
de problemer, der opstår, 
hvis tanken skal fores ud i 
livet. F. eks. er alt ødelagt 
af vandaler, som ulovligt er 

gået i land. Hele den elek
triske installation er totalt 
ødelagt, ligesom nødgenera
tor, el-tavler og omformere 
e r -SokaW^t • 
takt, men ét kabelbrud (sker 

'ca. hvert 2. år) koster ca. 
250.000 kr. at reparere. Hele 
den sanitære installation er 
stjålet, knust eller på anden 
måde tilintetgjort, ligesom 
alle vinduer og døre. Vand
tankene (ferskvand skal 
sejles ud) er så medtaget, at 
der skal en total rensning 
til, før de karl anvendes. 

Når man så ser på de be
skyttelsesforanstaltninger, 
der er lavet for at sikre 
øen, ja, så er størsteparten 
af bølgebryderen nedbrudt. 
Derved er fortet ved at blive 
undermineret af dybe kana
ler, som vandet har gravet 
og fortsat graver. 
Hvis man skal lave bare en 
nødtørftig reparation, vil jeg 
med et forsigtigt skøn an
slå det til millionbeløb, som 
jeg ikke vil medvirke til 

gennemførelsen af. 
I artiklen anføres også mu
lighederne for en form for 
færgefart fra Sundby Sejl-
Forening. Hertil vil jeg blot 
tilføje, at der er noget, der 
hedder sikkerhed til søs, og 

det kræver nu en gang en 
hel del mere end blot en red
ningsvest, når det er passa
gersejlads, det drejer sig 

Til slut vil jeg anføre, at jeg 
Ikke er 'modstander af, 
folk kommer på øen. Jeg sy
nes blot, det skal ske på 
lovlig vis, ligesom jeg også 
synes, at øen som udflugts
mål vil være i orden, men 
man kan ikke lave de helt 
store ting, prisen bliver for 
høj. Derimod kunne man 
måske lave eri form for pøl-
sebar/ishytte eller lignende. 
Det forbavser mig i øvrigt, 
at jeg ikke har fået nogen 
henvendelse fra sejlforenin
gen, selvom jeg har tilbudt 
at være behjælpelig, men 
den er måske sig selv nok? 
Hvis ikke, er jeg fortsat pa
rat til at være foreningen 
behjælpelig, så ulovligheder, 
der er foregået Igennem de 
senere år, bliver bragt til 
ophør. 

Elhardt Madsen, M. B., 
havnenaester, Middelgrunds-

fortet. 

En artikel i AMAGER-BLADET 

den 28. juni om Kobenhavns Sejl-

Unions overtagelse af Flakfortet har 

medført en korrespondance i Amager-

bladet's læserbrevspalter, som vi brin

ger her. 

De skal læses i rækkefølgen: 

1) Fakta om Flakfortet (12. juli) 

2) Flakfortet og Sundby Sejl-

Forening (26. juli) 

3) Misforståelse (2. august) 

Vi undlader at bringe kommentarer. 

Misfor
ståelse 

Flakfortet og Sundby Sejlforening 
Efter våd ferie og derefter 
kapsejlads-arrangementer 
har jeg desværre først i dag 
læst havnemester Elhardt 
Madsens indlæg i Amager 
Bladet om Flakfortet (det 
stod i avisen den 12. juli). 

Elhardt Madsen har åben
bart misforstået en hel del 
og burde ellers være godt 
underrettet. Som medlem af 
Københavns Borgerrepræ
sentation for Centrums-De
mokraterne har han alle mu
ligheder for at undersøge og 
blive informeret, om han nu 
har forstået en artikel rig
tigt, der tilfældigvis står i 
en lokal avis. 
For at ingen skal misforstå 
situationen, skal jeg oplyse 
følgende om Flakfortet: 
Det er samtlige københavn
ske seilklubber. der gennem 

Københavns Sejlunion kom
mer til at stå som ejer al 
fortet og ikke Sundby Sejl
forening. 
Der skal ikke foregå nogen 
færgefart fra Sundby Sejl
forening til fortet, det ei 
tanken, at når forholdene er 
bragt nogenlunde 1 orden at 
invitere skolebørn og pensi
onister på besøg for at nyde 
den særdeles rene luft og de 
til den tid skønne omgivel
ser, og havnemester Elhardt 
Madsen ved udmærket godt. 
at dette transportproblem 
indtil nu ikke har voldt no
gen kvaler ved velvillig 
støtte fra flere offentlige 
instanser. 
Fakta om Flakfortet er, at 
Københavns Sejlunion har 
tilbudt at overtage fortet for 
den af staten vurderede pris 
af 100.000 kr., som afdrages 

over 10 år. Det bliver 2 kr. 
om året for hver sejler. 
Havnemesteren pa øen vil 
opkræve et minimalt beløb i 
anløbspenge og tillige passe 
en eller anden form for ca
feteria, pølsebar eller isbod 
samt evt. sælge brændstof. 
Det er tanken at ansøge Kø
benhavns kommune om et 
lån på 50.000 kr. - samt et 
tilskud på 40.000 kr. til luk
ning af huller og rum, som 
ikke skal bruges, og til 
etablering af havnefyr ved 
indsejling samt rensning af 
vandtankene. 
Hver sejlklub kan herefter 
få stillet et eller flere rum 
til rådighed, alt efter hehov, 
og som de selv kan ismand-
gøre. 
Den nødvendige vedligehol
delse afholdes over de ind
komne indtægter og af kø

benhavnske sejlere, som fri
villigt arbejde. Sundby Sejl
forening har i mange år 
støttet sig på frivilligt ar
bejde, ligesom mange andre 
sejlklubber må det. Det er 
ganske enkelt hjælp til selv
hjælp, og der er på nuvæ
rende tidspunkt ikke tale om 
millionbeløb. 
Til slut vil jeg anføre, at 
Sundby Sejlforening ikke 
fra Elhardt Madsens side er 
blevet tilbudt hjælp, men at 
vi meget gerne vil tage imod 
den og takke ham for det. 
Han kunne f. eks. sende os 
en invitation til den dag, 
hvor overborgmesteren af 
Elhardt Madsen skal sejles 
til øen. 

Hans Guldager, 
formand for Sundby Sejl

forening. 

Jeg kunne i bladets sidste 
nummer konstatere, at Jeg 
Ikke var oplyst om de ting 
der egentlig var tilgænge
lige 1 Københavns kommu
ne angående de forhold der 
skulle være om Flakfortet. 
Jeg tænker på de oplysnin
ger formanden lor Sundby 
Sejlforening belyser. For 
god ordens skyld skal Jeg 
oplyse, at jeg Intet har fået 
oplyst om de ting Hans 
Guldager giver udtryk for, 
men jeg vil gerne her 1 bla
det sige ham tak for disse 
oplysninger, som jeg gerne 
vil støtte. 
At mit tilbud til sejlfore. 
ningen Ikke er kommet Hr. 
Guldager for øre er Jeg ked 
af, derfor vil jeg rette en 
personlig henvendelse til 
ham, for at få denne mis
forståelse bragt ud af ver
den. 
Hans Guldager slutter med 
at opfordre mig til at Invi
tere ham med på Flakfor
tet når OverDorgmesteren 
skal sejles derud. Sagen er 
bare den_ at Overborgme. 
steren Ikke har givet noget 
tilsagn om at tage med, 
men det gør han forhåbent
lig. Og så skal jeg med den 
største glæde give besked 
til Hans Guldager. 

Elhardt Madsen 
MB 

havnemester 
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Nu får »Præmieskippere« 
mere end 50% rabat! 

Dygtighed og held 
bliver belønnet med 

™ en bonusklasse for 
»Præmieskippere«, 

hvor man havner efter 3 ska
defri år. 
Baltica råder idag over en stor 
og veluddannet medarbejder
stab. 
Folk der i årevis har beskæf
tiget sig med lystfartojsforsik-

ringer og som ved, hvad det 
drejer sig om. 
Hvis det går galt, er De altså 
ikke helt ude at svomme. Og 
hvis det ikke går galt, er der 
penge at spare -  som »Præ
mieskipper«. 
Baltica tilbyder både top
betjening og bundpræmier. 
Det betaler sig at forsikre i 
Baltica. BALTICA 

6 



Veteranskibsstævne i København 

Det var en stor oplevelse at aflægge et besøg på Kvæsthus

broen i dagene op til den 14. juli, hvor skoleskibe og veteran

skibe fra 13 nationer samledes, inden skoleskibenes kapsejlads til 

Gdnyia i Polen startede. Et utal af variationer på veteranskibe fra 

vikingeskib til kragejolle var samlet i en broget mangfoldighed 

i Kvæsthusgraven, og de stolte fuldriggere, skonnerter m.v. - med 

de danske skoleskibe »Danmark« og »Georg Stage« i spidsen 

dannede en fascinerende ramme om det festlige skue. 

Det var også en stor oplevelse at overvære starten søndag den 

14., hvor skibene afgav salut for kongeskibet »Dannebrog«, så 

stor, at det blev en københavnerbegivenhed, der skabte trafikpro

blemer omkring havnen og senere på Amager ved indfaldsvejen 

til Dragør. 

Arrangementet var delt op i tre afsnit foruden kapsejladsen for 

de store skibe: Præmie til de bedst holdte veteranskibe, en fælles 

venskabssejlads for veteranskibene fra Middelgrunden til Dragør 

og en manøvresejlads for veteranskibene ud for Dragør. 

Bortset fra skoleskibenes kapsejlads, hvor »Georg Stage« ikke 

kunne gøre sig gældende, og som blev vundet af det russiske 

»Towarischtsch«, klarede de danske deltagere sig pænt. (»Dan

mark« deltog ikke i kapsejladsen, da den ikke var bemandet med 

elever). Sejladsen fra Middelgrunden til Dragør blev vundet af 

Aage Hempels »Vesta« fra KDY, for manøvresejladsen fik KAS' 

skolebåd »Freya« overrakt Veteranskibsstanderen for 1974, og 

»Arken«, en hollandsk Tjotter tilhørende Sten Schou-Jo fra Ka

strup, fik 2. præmie for velholdt veteranskib - jo, den danske 

søfartsnation lever stadig. 

Det var et arrangement, som KDY kan være virkelig stolt af, 

særlig i betragtning af, at forarbejdet er udført af mindre end 

10 personer — en kraftpræstation, der har krævet både dage og 

nætters arbejde - men belønningen kom altså i form af alle tiders 

stævne. 

HM. 

Øverst: 
Den svenske gaffelsejlskonnert »Falken« 

Derunder: 
»Towarischtsch« ved at sætte sejl 

Nederst: 
/ høj sø ved Drogden (der er to skibe på billedet) 

Foto: Lennart Larsen. 
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Nve medlemmer 
som søger optagelse 

i SunMy. Sa ĵOAmu .̂ 

A 688 Erik Hvidtfeldt 

Ved Amagerport 2, S. 

A 724 Jan Wilken 

Ingolfs Allé 29, S. 

A 731 Hans Chr. Wain Jacobsen 

Augustagade 26, S. 

A 739 Niels Petersen 

Holmbladsgade 27, S. 

A 754 Caubert Petersen 

Øresundsvej 147, S. 

A 785 Ib Elsing 

Kastrupvej 156, S. 

A 793 Per Leif Yttesen 

Marathonvej 21, st., S. 

A 839 Hans W. Henriksen 

Rosenvængets Allé 46, 0. 

A 842 Tage Jensen 

Fælledvej 14, N. 

A 845 Edmund Beyer-Petersen 

Lyongade 46, S. 

A 985 Arne W. Nørregård 

Polensgade 28, S. 

Al005 Poul Leo Petersen 

Udbygade 9, N. 

A1006 Bjarne Larsen 

Bergthorasgade 4, S. 

Al007 Søren Boye Henriksen 

Japan vej 22, S. 

Al008 Torben Steen Holm 

Burmeistersgade 3, K. 

Al009 Christian Strodtmann 

Caprivej 5, S. 

P 1 Solveig Hansson 

Moldaugade 13, S. 

J 49 Morten Pedersen 

Ålandsgade 1, S. 

J 50 Dan Rasmussen 

Fyrrelund 27, Ishøj. 

J 52 Michael I. Jensen 

Prinsesse Christinesvej 10, S. 

J 67 Hugo Lund 

Kastrupvej 151,S. 

Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

12 o 41' OST 

lyder som en halv positionsangivelse. -

Det er imidlertid navnet på Dragør Sejl

klubs nye medlemsblad, der er udkom

met med første nummer her i august. 

Bladet er nydeligt i A-5 format og er 

beregnet til med annoncestof at kunne 

hvile i sig selv med otte numre om året. 

Vi byder hermed bladet velkommen og 

lægger det med glæde frem på vor blad

hylde til vore medlemmers afbenyttelse. 

H.M. 

S.S.-F. får nabo mod nord 

Københavns Motorbådsklub har nu 

fået tilladelse til at anlægge en havn ved 

et område nord for benzinøen, hvor klub

ben i flere år har haft vinteroplægsplads. 

Havnen kommer ikke til at koste det 

offentlige en krone. Klubbens medlem

mer stiller frivillig arbejdskraft til rådig

hed i fornødent omfang, og materialet 

til opfyldning leveres af Amagerforbræn-

ding. 

Det er en kærkommen udvidelse for 

KMK, hvor flere både efterhånden har 

en størrelse, så de ikke kan gå under 

broen i Frederiksholms Kanal, hvor 

KMK ellers har hjemsted. 

H.M. 

HUSK! HUSK! HUSK! 

Det koster kr. 100,— 
ekstra, hvis kontin

gentet for 2. halvår 

ikke er betalt inden 

den 15-9.-74. 

Kontingentet er: 

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

Kassersken. 

Tyve og rovere 

skal arve guds rige 

står der i den gamle bog. - Desværre har 

en eller flere personer i den senere tid 

fundet ud af at bruge SSF som et ad-

gangsbevis til de himmelske glæder ved 

at foretage uretmæssige bortfjernelser af 

genstande, tilhørende medlemmer af vor 

forening. 

Det er jo beskæmmende at stå som ar

rangør af en vellykket fest som f.eks. 

Set. Hansfesten og så midt under festen, 

medens man synes, at alting - bl.a. an

det ved velvillig assistance af gode ven

ner - går så godt som overhovedet mu

ligt, at blive tilkaldt til et bord, hvor et 

af vore medlemmers kone er blevet frarø

vet en pung, som hun havde anbragt i 

sin taske. Man skulle jo tro, at det var 

umuligt, at nogle havde den frækhed at 

liste denne pung ud af tasken, medens 

damen var ude at danse, og medens der 

oven i købet var 3 andre til stede ved 

bordet. 

Dette er desværre den rene og skære 

virkelighed, som vi åbenbart må lære at 

leve med, hvis vi ikke hver især gør en 

indsats for at stoppe den eller disse per

soner, der lukrerer på vor godtroenhed. 

I parentes skal det her nævnes, at dette 

desværre kun er et eksempel på de man

ge tyverier, der i den senere tid har fejet 

over vor forening. 

Hvis jeg her havde en patentløsning 

på dette problem, ville jeg være lykke

lig, den findes desværre ikke, men . . . 

Hold øjnene åbne, især ved festlige 

lejligheder, der åbenbart er kærkomne 

for de langfingrede, hold øjnene ved især 

tasker og overtøj, og så må man håbe, at 

tyven en dag bliver grebet på fersk ger

ning - af et medlem, der ikke kender vor 

lovparagraf, der forbyder vold på for

eningens område. 

(Jeg vil tro, han vil få en mild be

handling af bestyrelsen). 

Vagn. 
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fta. 

Bestyrelsesmode 

den 4. juni 1974 

Dagsorden: 

1) Protokol 

2) Beretning 

3) Havn og plads 

4) Klubhus og fester 

5) Sejlerskolen 

6) Juniorafdelingen 

7) Kapsejlads 

8) Motorbåde 

9) Joller 

10) Eventuelt. 

Lennart Larsen var ikke til stede. Frits 

Kleis mødt i stedet for redaktøren, der 

var sygemeldt. 

1) Protokollen oplæstes. Intet at be

mærke. 

2) Formanden oplæste diverse takke

kort og skrivelser. Oplyste, at vi har fået 

de 12.000 kr. fra kommunen til hjælp 

til istandsættelse af molerne efter efter

årsstormen. Endvidere oplystes det, at 

man havde bestilt borde og bænke til 

terrassen på forventet efterbevilling. -

Det tidligere fremkomne forslag om at 

bruge en del af Ndr. Plads til langtids-

parkering, f.eks. til medlemmer, der sej

ler på weekend- eller ferietur, vil nu bli

ve ført ud i livet. Og pladsmanden vil 

få besked på at afspærre et stykke den 

20. juni. Et af vore meget hjælpsomme 

medlemmer har fremstillet et parti par-

keringsmærkater til at sætte på front

ruden. Medlemmer kan afhente disse 

mærkater hos havneudvalget og på kon

toret. — Formanden udtalte, at han ikke 

er ynder af skilteskove, men ville dog 

anbefale, at man lader fremstille skilte 

med diverse forbud, f.eks. parkering. Der 

kommer jo mange gæster, som ikke ken

der foreningens love, og der er mange 

medlemmer, som heller ikke kender dem. 

En Sundby-båd var sunket under sej

lads 1. pinsedag, og der går megen snak 

om, at der hverken var rednings- eller 

sikkerhedsmidler i båden. Skipperen vil 

blive indkaldt til en samtale om dette, 

da foreningens reglementer foreskriver, 

hvad der skal være i et fartøj. — Hele 

problemet om sikkerhedsudstyr i bådene 

blev drøftet. Det resulterede i, at man 

nedsatte et sikkerhedsudvalg, bestående 

af havneudvalget, formanden og næst

formanden, som skal være bemyndiget til 

at udøve kontrol med sikkerhedsudstyr 

o.s.v. 

3) Havneudvalget oplyste, at bol-

værksarbejderne var ved at være tilende

bragt. Molerne er færdige, og det øvrige 

som jolleslæbestedet var snart færdigt. 

Jørgen havde forsøgt at fjerne noget af 

den beton, der var flydt ud ved jolle

broen, men kunne ikke få det hele væk. 

Man vil nu forsøge at lægge et par store 

10 cm tykke betonfliser ud. 

4) Vagn Preisler oplyste fra klubhus

udvalget, at pinsefesten var vel over

stået og havde som sædvanligt været vel

lykket. - Det oplystes, at firmaet, som 

skulle levere borde og bænke, ikke havde 

kunnet få træet hjem på grund af strej

ke; håber nu på, at det bliver færdigt til 

motorbådsløbet. - Set. Hansaften vil som 

sædvanligt blive fejret med bålfest og 

dans, evt. vil man forsøge med lidt un

derholdning. 

5) Skolechefen oplyste, at det havde 

varet en uge mere end beregnet med 

klargøring af skolebåden, men ellers går 

det godt. — Man havde under øvelses-

sejlads tabt en mand; dette havde frem

kaldt den tanke, at man måske burde 

have livliner om bord. Denne tanke del

tes af den øvrige bestyrelse, og det ved

toges straks at indføre livliner. — Der 

havde været arrangeret sej lerskolemøde 

den 30., men kun skolechefen mødte op, 

så det var jo noget af en skuffelse. løv

rigt drøftede man mulighederne for en 

ny skolebåd. 

6) Juniorlederen ankede over, at et 

medlem var efter de små optimistjolle

sejlere, og mente, at han skræmte dem. 

Formanden vil tale med medlemmet. 

7) Kapsejladschefen oplyste, at Pre

ben Rasmussen gerne ville have en kasse 

til at lægge kapsejladsgrej i. Orla With 

mente, at han nok havde en sådan kasse 

stående. - Jens havde været til Amager-

kredsmøde, og man havde drøftet kred

sens hovedkapsejlads, og man var ene

des om, at SSF stiller med et komplet 

dommerskib med dommere og evt. et par 

følgebåde med radio. 

Til de øvrige punkter var der intet, og 

mødet sluttedes kl. 22,30. 

sign. Hans Guldager, 

formand. 

sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Den nye terrasse 

som er afbildet her ovenfor, er blevet 

en stor succes. Med de kulørte parasol

ler og de kulørte lamper er den, når vej

ret tillader, godt besøgt af medlemmer

ne. Den er blevet et festligt indslag i 

klubområdet. Og har du lagt mærke til, 

at der er kommet projektør på vor stan

der om aftenen? 
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Udlejningsfartøj er Fra havneudvalget 
og sikkerhed til søs 

Fra et medlem, hvis navn og 

nummer er redaktionen be

kendt, er vi anmodet om op

tagelse af følgende: 

Der har i forsommeren i ar været talt 

og skrevet en del om sikkerheden til søs 

efter de mange påske- og pinseulykker. 

Der har fra sagkyndig side været enighed 

om, at det ikke er den organiserede lyst

sejlads, der belaster statistikken mest, 

men derimod nok så meget lystfiskere i 

ofte underdimensionerede joller. 

En anden kategori, der er med til at 

øge usikkerheden til søs, er det stigende 

antal udlejningsfartøjer, der om somme

ren krydser i de danske farvande. Jeg har 

selv i sommer været ude for et særdeles 

kontant møde med et af disse, idet jeg 

blev påsejlet med stor kraft liggende for

tøjet i havn. I et andet tilfælde var jeg 

vidne til, at et udlejningsfartøj ved sine 

manøvrer var til fare for både andre og 

sig selv. 

Det er meget godt, at statens skibstil

syn stiller krav om et vist sikkerhedsmæs

sigt udstyr i udlejningsfartøjer. Men når 

de, der bliver sat til at sejle med disse, 

ikke har blot et minimum af kendskab til 

sejlads, er det så som så med sikkerhe

den. 

Det må kunne forlanges af udlejnings-

firmaerne, at de sikrer sig, at lejeren har 

en vis standard i sømandskab, ellers vil 

det med det stigende antal udlejningsfar

tøjer nemt kunne komme til at belaste 

ulykkesstatistikken i alvorlig grad. 

Alle udlejningsfartøjer burde iøvrigt 

være forsynet med tydeligt navn og hjem

sted, hvad der ikke var tilfældet i de to 

nævnte tilfælde. 

Masteskuret 
Master og rundholter skal være mær

ket med mærkesedler med dato for 1974 

og navn og medlemsnummer. 

Det viser sig, at der ligger gamle ma

ster og bomme, som aldrig bliver brugt 

og bare ligger og fylder op. 

Mærkningen må være ordnet senest 

den 15. september 1974. 

Motorskuret 
Den 15. september skal motorer og 

andet motorgrej være mærket med mær

kesedler med dato for 1974 og navn og 

medlemsnummer. 

Hvad der ikke er nymærket pr. 15. 

september, vil blive fjernet fra skurene. 

Pramme og joller 
Der er en del pramme og joller, som 

ikke er forsynet med ejerens medlems

nummer, hvilket kræves i paragraf 3 

(havnen). Disse numre fås på kontoret. 

Navn, hjemsted og- stander 
Der findes en del fartøjer, som ikke 

er forsynet med navn og hjemsted. Dette 

må ikke finde sted ifølge paragraf 1 

(havnen). 

HUSK, at fartøjer, der har fast hav

neplads, skal føre SSFs stander jfr. para

graf 8 (havnen). 

Max. 3 knob 
Det er desværre konstateret, at der 

stadig væk er både, som ikke overholder 

max. 3 knob i havn og rende. 

Renden falder simpelthen sammen, 

når der sejles stærkt, og det er ikke nød

vendigt. 

Der gøres opmærksom på, at renden 

går fra molehovederne og helt til an-

duvningsbøjen (altså ikke de yderste si

deafmærkninger). 

Førerprøve 

for juniorer afholdes søndag den 22. 

september kl. 10,00. Aftale træffes med 

juniorlederen. 

Det halve skib 

I weekend'en den 15.-16. juni deltog 

vore juniorer i kapsejladsen om »Det hal

ve skib« sammen med fire andre sund

klubber. Det lykkedes ikke vort hold at 

fravriste Kastrup trofæet, hvorom der er 

blevet sejlet tre sejladser. 

Her er resultaterne: 

Bad: Placering: Points: 

39 

31 

38 

28 

22 

23 

7 

14 

18 

24 

39 

8 

15 

14 

43 

108 

73 

3 Enigheden 39 

4 Hvidovre 71 

5 Frem 72 

Kastrup 1 

Sundby: 2 

Frem: 3 

Hvidovre: 4 

Enigheden: 5 

1. præmie: Det halve skib + glas til 

hele holdet. 

2. præmie: Søkort over Sundet til hele 

holdet. 

J 114 er lånt i Kastrup. 

J 304 3 

364 1. 5 

365 4 

114 6 

346 2. 9 
368 8 

134 15 

207 3. 12-13 

295 10 

218 7 

363 4. 2 

371 14 

265 11 

359 5. 12-13 

389 1 

1 Kastrup 

2 Sundby 
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Ferien er slut, og vi er begyndt på 

aftensejladserne igen, og mon ikke til

slutningen bliver stor; det har ikke væ

ret fint vejr til sommer-sejlads, så der er 

sikkert mange, der trænger til at røre de

res både igen. 

HUSK, at vi starter kl. 18,30 fra den 

21. august. 

Tilmeldingen skal være på kontoret se

nest kl. 19,00 dagen i forvejen, da løbs-

lister bliver sammensat den dag. 

EM. 

Heja-pokalen 

1 kampen om Heja-pokalen er stillin

gen inden starten efter sommerferien: 

1 — 2  K e n t  1 4 p o i n t s  

1-2 Fri II 141/2 points 

3 Gorki 101/4 points 

4 Heja 9I/4 points 

5 Joy 4 points 

Det bliver spændende, om der sker 

forskydninger efter ferien. 

Indbydelse til 
Nimbus-Bandholm-Shipman-stævne 
den 14. og 15. september 1974 

Igen i år står Sundby Sejl-Forening 

som arrangør af årets Nimbus-Band-

holm-Shipman-stævne, og alle sejlene er 

sat for, at såvel sejladserne og selskabe

lig samvær i forbindelse hermed skal 

blive vellykket. 

Sejladserne 

I.ørdag der 14. september kl. 10 star

tes 1. sejlads ud for SSF. Det bliver en 

distancesejlads på ca. 20 sømil uden 

krydstillæg. 

Søndag den 15. september kl. 10 star

tes 2. sejlads ud for SSF på udlagt bane, 

og umiddelbart herefter 3. sejlads. Ba

nernes længde bliver efter vejrforhol

dene og på ca. 1 times varighed hver. 

Hved bådklasse starter for sig med løb 

for Nimbus 26 - 30 og 33 og Bandholm 

24. 26 og 30 samt Shipman 28, som star

ter først, og der er præmie til hver 5. 

tilmeldte båd. Præmieuddelingen finder 

sted søndag kl. ca. 14. 

Regattafest 

I forbindelse med stævnet afholdes lør

dag aften kl. 19 fest for sejlerne med 

besætninger og pårørende i SSF's hygge

lige klubhus. Restauranten serverer en 

rigtig Regatta-middag bestående af ho

vedret med 1 øl, efterret med vin samt 

kaffe til en kuvertpris af kr. 40,00 incl. 

moms og betjening. 

Tilmelding til kapsejlads og tilmelding 

til middag foretages på tilsendte anmel

delsesblanket. 

Efter middagen spiller Regatta-orkester 

dansemusik for næsten enhver smag til 

ca. kl. 01,00. 

Havneplads 

Alle sejlerne kan regne med at få hav

neplads i SSF's rolige havn og vil blive 

mødt med foreningens sædvanlige gæst

frihed. Mange må dog regne med at lig

ge 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 13. september kl, 18,00 o^ 

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 14 og 15. 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. 

PA GENSYN DEN 13., 14. OG 13. 

SEPTEMBER i SSF! I ! 

Med venlig hilsen fra 

Kapsej ladsudvalget. 
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Sjælland rundt 1974 

Den klassiske distancesejlads »Sjæl

land rundt« - verdens største - havde i 

år rekorddeltagelse med ialt 881 både. 

Når dette kunne lade sig gøre, hænger 

det sammen med, at man i år ikke havde 

nogen begrænsning ved 600 både som 

tidligere — en bestemmelse der ikke var 

fuld enighed om i Helsingør Amatør 

Sejlklubs udvalg for sejladsen. 

Den mangeårige primus motor, urma

ger Erik Joost og hans medarbejdere de 

sidste år trak sig tilbage og overlod an

svaret til dem, der stod for de nye ideer. 

Alligevel blev den store sejlads afviklet 

fuldt tilfredsstillende. Dog må det nok 

siges, at den spredning af starterne, der 

er en følge af det større deltagerantal, 

medfører, at det er mere tilfældigt, hvem 

der bliver overalt-vinder, idet der kan 

ske store forandringer på vind og strøm i 

løbet af de fem timer, der er forskel på 

første og sidste start. I år havde de før

ste startende fordel af mere vind, idet 

vinden døde hen bag førerfeltet, efter

hånden som sejladsen skred frem. Men 

indenfor de forskellige løb, der starter 

samtidig, er chancerne naturligvis ens, 

og mon ikke de fleste nok så meget star

ter for at prøve kræfter med sine »klas

sekammerater« i stedet for at blive over

alt-vinder, hvilket synes forbeholdt rent 

kapsejladsbetonede både. — I så tilfælde 

er den nye ordning o.k. 

SSF havde som vanlig deltagere med 

i flere løb og var da også repræsenteret 

på præmielisten. 

I Caprice blev »Heidi« nr. 2. »Fan

dango« og »Ballerina« fik begge en før

steplads i deres løb. I Vega-klassen blev 

»Marianne« nr. 2, og i Nimbus 26 gik 

førstepladsen til »Chip«, og endelig blev 

»Juno« anden i motorsejlere. 

Derudover er der flere præmieberetti-

gede, og de, der ikke opnåede placering, 

havde haft nogle dejlige dage og nætter 

- for mange deltagere gælder det, at man 

på en udmærket måde kombinerer kapsej

lads med tursejlads. 

H.M. 

SKAL DER 

OPKRÆVES 

HAVNEPENGE 

I S.S.-F. 

På en sommerferietur til danske hav

ne er havnepenge nu blevet et beløb, 

der kan mærkes på feriebudgettet. 

På Nyord, hvor man for nogle år si

den betalte 7 kr. for samtlige anløb i 

sæsonen, skal der nu betales 20 kr. pr. 

dag. I Rørvig er betalingen for 1. døgn 

kr. 25,-,, og i Vordinbgorg, hvor sejlere 

fra SSF har kunnet ligge gratis, er beta

lingen nu 10 kr. pr. døgn. På Femø er 

taksten 17 kr., og sådan kunne man blive 

ved hele landet rundt. Havnepenge på 

15 til 20 kr. pr. døgn for en mindre båd 

er normalen i 1974, og stigninger er 

mange steder på vej. 

Kvaliteten af de faciliteter, der er til 

rådighed for de gæstende sejlere, står 

mange steder slet ikke i forhold til stør

relsen af havnepengene. 

I SSF's havn, hvor gæstende både kan 

ligge i ubegrænset tid med adgang til 

gode toilet- og badeforhold, gratis varmt 

vand, gratis el (man har set ledninger til 

at tappe strøm til TV om bord) - klub

hus med restauration med billige priser, 

her betales ikke havnepenge. 

Efterhånden som alle andre havne op

kræver store daglige beløb, vil vores (for 

andre end medlemmerne) gratis havn bli

ve overfyldt af de store fartøjer sydfra. 

Opkrævede vi havnepenge, kunne dis

se penge f.eks. gå til junior-afdelingen 

og sejlerskolen. I sejlklubben Snekken i 

Vordingborg var det en junior, der op

krævede havnepengene. 

Hvis der i løbet af 3 måneder opkræ

vedes 10 kr. af 12 både pr. dag — de 

meget store både bør måske betale mere 

— vil klubben få en indtægt pr. år på ca. 

10.000 kr. 

Vil vi fortsat sige nej til denne ind

tægt? 

F.K. 

KLUBNYT 
Ved Frits Kleis 

Vega 1064 »Marianne« er solgt til 

Svendborg. Bent tænker på en BALLAD. 

• 
Svagføreturen 

Lister om vogne og hjælpere til vor 

årlige svagføretur er opsat. Vi mangler 

10-12 personvogne, der kan køre lørdag 

den 7. september for at hente vore gæster. 

Pløk - Erik G. - Svend L. er ude 

med listerne. Har du tegnet dig for et 

bidrag? 

• 

Har I maritimt tilbehør at sælge, bytte 

eller forære væk, så benyt bladets spalter. 

• 

Jeg vil meget gerne holdes ajour ved

rørende små og store begivenheder, der 

bør nævnes i denne spalte. Send mig et 

par ord eller ring. 

Frits Kleis. 

• 

SIDSTE NYT 

Bestyrelsen har vedtaget, at der skal 

opkræves havnepenge. Gæstende sejlere, 

der ligger i havnen over tre dage, skal 

betale 10 kr. pr. efterfølgende dag. Er 

fartøjet over 9 meter koster det 20 kr. 

F.K. 

KLUBHUS * FESTER 

September 

1. Åbent juniorbådsstævne 

7. Svagførefest 

14. Sej lerbal i forbindelse med Nim-

bus-Bandholm-Shipmanstævne 

28. Fisketur 

29. Lukket kapsejlads - Hven rundt 
• 

Oktober 

5. Afriggergilde 

6. West-tur 

29. Generalforsamling 
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Ugen fra den 14.-21. juli blev en af 

de hektiske. Afviklingen af DM for 

piratjoller foregik med SSF som arran

gør på en udlagt olympiadebane ud for 

SSF i nærheden af Flakfortet. Og det 

satte præg på det daglige liv i klubben, 

at der var ca. 100 gæster daglig. Lejr

pladsen på plænen ved sydlige mole var 

et farvestrålende indslag, og de mange 

joller - 50 ialt - satte også deres præg 

på jollepladsen. 

Og lad det være sagt med det samme: 

SSF høstede mange rosende ord på ar

rangementet, der strakte sig fra øvelses-

sejladser, jazzfest, opmåling, generalfor

samling i piratjolleklubben, DM-sejlad-

ser over tre dage og en vellykket afslut

ning med præmieuddeling. Det store 

forarbejde, der var lagt i arrangementet, 

bar altså rigelig frugt. 

De er så dygtige i Nakskov 

Fra SSF var anmeldt 11 joller; mange 

af dem var helt nybyggede glasfiber

joller, og de var vel næppe trimmet helt 

færdige. I hvert fald kneb det for dem 

at gøre sig gældende i det stærke felt. 

Bedste placering til SSF var en 15. plads 

til »Havhexen« D 922 med Per Olsen/ 

Per Willum Jensen, der dog fik præmie 

som bedste juniormandskab. 1. og 2. 

pladsen gik til Nakskov og 3. og 4. 

pladsen til Frederikssund. D 645 gen

erobrede således sit DM fra 1973 endda 

så suverænt, at den sluttede med 0 points. 

De 10 først placerede bringes her: 

1. D 645: 

Egon Petersen/Lynge Thang Jørgen

sen, Nakskov, 1—1-1—(8)—1. 

0 points. 

2. D 643 Fedtmule: 

Freddy Ottosen/Ebbe Rriis, Nak-

2—3 (df)—11—2. 28,7 points. 

3. D 688 Pinafore: 

Per Risvang/Niels Erik Nielsen, 

Frederikssund, 6-2-5-4-(7). 

32,7 points. 

PIRAT 
DM74 

4. D 63 L.S.D.: 

Erwin Hoelgård/FIanne Risvang, 

Frederikssund, 3—4—(17)—15—3. 

40,4 points. 

5. D 484 Shark: 

Søren Nørgård/Hans Henrik 

Schmidt, Esbjerg, (18)-7-2-10-5. 

42 points. 

6. D 683 Kæk 2: 

Egon Møller Petersen/Niels Birk 

Sørensen, Kolding, 13-6-6-l-(20). 

42,4 points. 

7. D 46: 

Flans Aage Larsen, Maribo, 

5—11—3—(19)—6. 44,4 points. 

8. D 557 Stormy: 

Preben Nielsen/Ole Østergård, 

NSF, 10-8-(13)—2-9, 48 points. 

9. D 805 Mimi: 

Mogens Nicolaisen/Eskil Jensen, 

Maribo, 11-5-8-(20)-12, 

59 points. 

10. D 614: 

Bent Hou Nielsen/Søren Theil Niel

sen, Nyborg, 8-(19)-l 2-14-4, 

60 points. 

Sejladserne blev afviklet i frisk vind, 

der stillede store krav til mandskab og 

materiel. Trods det blev mesterskaberne 

afviklet på sportslig tilfredsstillende må

de, hvilket ses af, at kun i tre tilfælde 

måtte både udgå på grund af havari, og 

ligeledes i kun tre tilfælde blev der tale 

om diskvalifikation - små tal, når det 

tages i betragtning, at der var 250 starter. 

Et så stort arrangement må have sin 

svipser, og den fandt sted i første sej

lads, hvor dommerskibet kun gav 5 mi

nutter til omstart i stedet for 10. Det 

havde til følge, at første sejlads måtte 

annulleres, således at der kun blev sejlet 

fem gyldige sejladser. 
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»Fedtmule« - PM's nr. 2 går over banen 

De elleve Sundby-jollers placeringer 

v.ir følgende: 1 5 - 24 - 26 - 27 - 29 -

34 - 35 — 43 - 44 - 46 - 48, men når 

man tager i betragtning, at mange af 

disse er bygget i år og søsat kort før 

stævnet, er der ingen grund til at hænge 

med hovedet. Når jollerne bliver rigtigt 

trimmet, og når mandskabet bliver mere 

dus med deres joller og opnår større 

kapsejladsrutine, er der ingen tvivl om, 

at bedre resultater vinker forude. 

Ref. 

I SEPTEMBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Hverdage kl. 13-18 

Lordage kl. 9-15 

Son- og helligdage kl. 10-14 

Efter vel overstået ferie er sejlersko

len i gang igen. Der var i forsommeren 

et frafald på 7 elever, og deres pladser 

er besat med elever fra ventelisten, såle

des at der i ' .ren er fuld belægning på 

»Øveballen« med ialt 28 elever (incl. 

sejlads om fredagen). Tilbage på vente

listen er 4, der må vente til næste år. 

Jeg synes, det er glædeligt for for

eningen, at så mange medlemmer benytter 

sig af sejlerskolen, især da det fortrins

vis er medlemmer uden båd, der her 

under kyndig vejledning - indføres i 

»at færdes til søs«, inden de selv køber 

båd. 28 elever må siges at være en grov 

overbelægning på vor øvelsesbåd; pas

sende ville være at sejle ugens 4 første 

aftener med maksimalt 5 elever pr. aften. 

Det vil give hver elev ca. 1/2 times rors-

tørn, men hvor gør vi af de resterende 

10-12 elever? 

Ny øvelsesbåd 

Mon ikke vi må til alvorligt at tænke 

på at få endnu en øvelsesbåd - en båd 

af mere moderne tilsnit, så 2. årselever

ne kan boltre sig i den og overlade 

»Øveballen« til de nye. Tanken er jo ikke 

ny, og der er gennem årene tilgået sej

lerskolen store og små bidrag fra med

lemmer og venner af SSF. Disse samt 

Vagns enarmede gør det til et opnåeligt 

mål inden for en overskuelig tid. Men 

der mangler stadig en del, så hvis du 

har fået tårer i øjnene efter at have læst 

dette indlæg og brænder efter at give et 

tilskud, så fortvivl ikke, op med pungen, 

frem med sedlerne, ned i en kuvert mær

ket »Sejlerskolen«, spyt på og ind gen

nem brevsprækken til kontoret (husk 

navn og adresse, så du kan få kvittering) 

- eller kom en torsdag aften, så er kon

toret åbent for bidrag, og i tilgift får du 

et smil af Erna og Annie - et godt til

bud, ikke! 

Nat sejlads 

Natsejladsen for eleverne på sidste vin

ters navigationshold måtte som bekendt 

aflyses i foråret. Den har fundet sted 

den 16. august. Nærmere herom i næ

ste nummer. 

Vinterens aktiviteter 

Vinterens tovværks- og navigationsun-

dervisning starter først i oktober. Til

melding kan ske til mig eller ved på

tegning på de ophængte lister. Endelig 

besked om dag og pris for de to kursus 

vil komme senere, men som sædvanlig 

gøres det billigst muligt. Vi skal have 

ny navigationslærer, og det er i øjeblik

ket ikke afklaret, hvem det bliver. 

Der vil blive afholdt orienterende 

møde ultimo september, hvor lærerne 

vil være til stede, så der kan stilles 

spørgsmål vedrørende undervisningen, 

indkøb af bøger m.m. Ved samme lej

lighed kan endelig tilmelding og beta

ling finde sted; tilmelding er bindende, 

og tilbagebetaling ved frafald er ikke 

mulig. Sidste frist for tilmelding er 26. 

september på kontoret. 

Skolechefen.  

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

indbetaling 15. september 1974. 

Der er INGEN restancefrist. 

Kontingentet er: 

Aktive kr. 75,00 

Passive kr. 30,GO 

Juniorer kr. 40,00 

Kasserersken. 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

. 

Amagerbanken 
den er nærliggende. 

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 udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

FISKETUR SUCCES'EN FRA SIDSTE ÅR GENTAGES 

DEN 28. SEPTEMBER 

MUSIK 
Deltagergebyr: 25,00 kr. 

Tilmeldingsliste ophænges i klubhuset. DANS 

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-FORENIIMG Amager Strandvej 15 

NYT! 
KONSERVES og FISKEUDSTYR 

fås nu også i SHOPPEN - og 

til de sædvanlige billige priser. 
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Sej/sportsfolk 15 

KØBER DEN RIGTIGE ÆSSfak̂  

PÅKLÆDNING jf|/j§B 
fordelagtigst 

hos B AC HER 

GULE JAKKER fiL ^ £ t 

do. BENKLÆDER • | i-. 

JOLLEBENKLÆDER % \ 

Elvstrøms Flydeveste P 
•

til voksne og børn! £. 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE v> , „J 

DUNLOP SEJLERSKO £ «,V "SsS' 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, f5^2
a.0S635 

FILIAL GRØNTTORVET 79 - VAlby 238 

Sikkerhed - SECUMAR 

SECUMAR - størst i oppustelige 

redningsveste. 

I. STENGAARD MEYER 
KASTRUPVEJ 180, 2300 KØBENHAVN S 

TLF. (01)58 30 45 

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 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 
marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og øerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 

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 .  21144 -  Malmo -  Tl f .  0094640-11 1464 

Privat  i  Skanor:  009 46 40-47 26 80 



&;td tav*****. 

GLIMT FRA 

SVAGFØREFESTEN 



SUNDBY SEJL-FORENING 
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 15 13 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kst. Kapsejladschef: Else Madsen, Råbjerg Alle 7, 2770 Kastrup . 50 89 05 

Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8-16) 50 33 77 

Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerodgade 3 ÆG 83 33 

Motorbadsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K.. 11 12 93 

Redaktor: Holger Moller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 
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K asserer 

fov*iuaii<leii og: 

havneudvalget 

t r æ t t e s  

hver torsdag; 
kl. 1D-20.30 

i klubhuset 
tlf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Husk: Knallert- og cyklekørsel er stadig forbudt 
overalt i havnen 

GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 

29. 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 Hans Guldager 

Kapsejladschefen Robert Frederiksen 

Juniorlederen Hans Olsen 

2 repræsentanter Orla With og 

Lennart Larsen 

1 juniorudvalgsmedlem Holger Møller 

1 suppleant Holger Nielsen 

1 suppleant i stedet for 

Lennart Larsen 

Forslag, der ønskes behandlet på gene

ralforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 8. oktober kl. 19,30-

Bestyrelsen 
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Tirsdag den 6. august 1974 
Sekretær Reinhard Hansen fraværende 

på grund af sygdom. 

Dagsorden: 

1) Protokol. 

2) Beretning. 

3) Havn og plads. 

4) Klubhus og fester. 

5) Sejlerskolen. 

6) Juniorafdeling. 

7) Kapsejlads. 

8) Motorbåde 

9) Joller. 

10) Eventuelt. 

Formanden bød velkommen efter som

merferien og håbede, at alle - trods det 

dårlige vejr — fortsat havde kræfter i 

behold til at udføre et godt stykke ar

bejde for S.S.-F. 

Formanden hilste fra sekretæren Rein

hard Hansen, der har ligget på hospita

let siden slutningen af juni måned. Der 

var dog nu tegn til hurtig bedring, og 

vi kunne regne med at se Reinhard snart 

igen. 

Suppleant til bestyrelsen, Holger Niel

sen, ønskede ikke at virke som sekretær 

under dennes sygdom. Formanden ønske

de derefter bestyrelsens tilslutning til, at 

han fungerede som sekretær/næstformand 

indtil videre. Dette kunne alle tilslutte 

sig. 

Formanden bød den nye kapsejladschef 

hjertelig velkommen i bestyrelsen, omtal

te kort, hvorfor Else Madsen pludselig 

måtte springe til, og takkede hende her

for. Det meddeltes ligeledes, at Else Mad

sen indtil næste generalforsamling vir

kede på bestyrelsens ansvar og uden 

stemmeret ved bestyrelsesmøderne. 

1) Protokollen blev oplæst og god

kendt. 

2) Beretning fra jorntanden. Diverse 

breve oplæstes, endvidere var der 

takkekort, som toges til efterret

ning. 

Bestyrelsen havde modtaget en del 

klager fra medlemmer, der følte sig 

dårligt behandlet, når de henvendte 

sig til Kristine i restauranten. Kla

gerne havde stået på gennem nogen 

tid. Det blev udtalt fra alle sider i 

bestyrelsen, at klagerne var beretti

get. Alle var derimod tilfredse med 

maden og priserne. Det vedtoges 

skriftligt at fremsende bestyrelsens 

utilfredshed med tonen og henvise 

til forpagtningskontraktens bestem

melser om opsigelse. 

Formanden omtalte sagen omkring 

Flakfortet, pressen havde stort set 

informeret fakta om Københavns 

Sejlunion's overtagelse af ruinen 

rigtig, men der var lang vej igen, 

mange instanser skulle udtale sig om 

sagen. På nuværende tidspunkt vil

le prisen for Flakfortet pr. medlem 

være 2 kr. om året i 10 år. For

manden ønskede bestyrelsens tilslut

ning til at fortsætte med sagen ud 

fra det allerede oplyste. Alle kunne 

tilslutte sig tanken. 

Bestyrelsen havde modtaget et brev 

fra Niels O. Nielsen, »Rylen«, ved

rørende en båd-brand på Hven. 

Niels kunne ønske sig, at man kun

ne gøre fællesindkøb af ildslukkere 

og på den måde få dem billigere. 

Hertil kunne formanden udtale, at 

han ved henvendelse i shop'en hav

de fået konstateret af Dorthe, at de

res pris var den billigste i Køben

havn, netop fordi salget dér var 

stort og deres fortjeneste minimal. 

Formanden kunne kun opfordre alle 

til at købe deres ildslukkere i 

shop'en. 

Endelig behandlede man en skrift

lig klage fra et medlem over et andet 

medlem, som efter klagerens udsagn 

skulle have sejlet med hans båd, 

stjålet flere ting og endelig have 

truet ham med klø og lignende. 

Sagen var anmeldt til politiet. Det 

vedtoges at indkalde begge parter i 

sagen for et udvalg af bestyrelsen. 

3) Havn og plads. Det vedtoges at få 

pladsmanden til at rette pladsen op 

foran klubhuset, da stenene var 

ubehagelige at gå på. Ligeledes ved

toges det at gå i gang med at grave 

diverse kabler, der ligger på Nordre 

og Søndre plads, ned. Ligeledes 

måtte der graves en ny lysmast ned 

ved mastekranen som erstatning for 

den knækkede. Det bemærkes at 

der på nordre mole af en kreds af 

medlemmer var oprettet en af

skærmning for diverse afløb. Besty

relsen syntes, det var en god idé. 

Masteskuret var blevet godkendt i 

kommunen. Simon havde her gjort 

et stort og godt arbejde med tegnin

ger og godkendelse af projektet. Det 

vedtoges til næste bestyrelsesmøde 

at få priser frem fra 3 håndværkere, 

som normalt arbejder for forenin

gen. 

Havneudvalget foreslog, at der 

fremover betaltes havnepenge for at 

ligge i havnen. Dette gjaldt fremme

de sejlere. Efter en diskussion om 

emnet vedtoges det enstemmigt, at 

der fremover skal opkræves 10 kr.; 

både over 9 ni: 20 kr.. De 3 første 

dage kunne man ligge gratis. På 

denne måde havde man tilgodeset 

weekend-sejlere. Formanden udtalte, 

at det ikke var, fordi man var penge

grisk, men der måtte en rotation i 

gang på de få pladser, der kunne 

være ledig på grund af feriesejlads. 

Havneudvalget mente, at de havde 

en mand på hånden, der kunne op

kræve gebyret. 

Det blev forespurgt, hvor forenin

gens håndradioer var henne. Et 

medlem af bestyrelsen kunne oply

se, at Kaj Kure havde dem til re

paration. Juniorlederen ville forsøge 

til næste bestyrelsesmøde at tale med 

Kaj Kure, evt. få radioerne tilbage. 

4) Klubhus og fester. P-skive ordnin

gen virker ikke; måske, fordi man 

kom for sent i gang med at oplyse 

medlemmerne om dette. Til gen

gæld virker parkeringspladsen ud

mærket. Der var kommet malede 

tønder på den nye terrasse, som 

sammen med de nye borde og pa

rasoller havde givet klubhuset et 

nyt ansigt. 
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Klubhusudvalget oplyste, at svag

førefesten var ved at blive tilrette

lagt, musik var bestilt. 

5) Sejlerskolen. På øvelsesbåden hav

de der været et frafald på 7 elever. 

Båden var så blevet suppleret op fra 

ventelisten. Skolechefen oplyste, at 

vi måtte have en ny lærer til naviga

tions-undervisningen. Det vil blive 

klaret gennem AOF. 

Anders ville fortsætte med tovværks-

kursus igen i år. Det var menin

gen at modernisere dette, så det var 

tidssvarende. Det foresloges at for

søge med et grundkursus for motor

både på nogle få timer. 

De afgående navigationselever hav

de været på natsejlads med Sletsøe 

fra hjemmeværns-marinen. Det hav

de været meget vellykket - og vi 

takker Sletsøe herfor. 

Skolechefen kunne anbefale efter 

endt undersøgelse at indkøbe en 

Spækhugger til øvelsesbåd som den 

mest velegnede. Bestyrelsen var 

enig heri. Formanden og skoleche

fen ville gå i gang med at for

handle om køb. Det oplystes, at man 

økonomisk havde sikret sig ved 

mange medlemmers hjælp. 

6) Juniorafdelingen. Her gik det stille 

og roligt. Det meddeltes, at for

sikringsselskabet havde givet grønt 

lys for reparation af juniorbåd efter 

påsejling fra anden båds side ved 

stævne i Hellerup. 

7) Kapsejlads. Kapsejladschefen mente, 

at der til næste år skulle ske en 

fornyelse af præmieindkøbet til ons

dags-sejladserne. Endvidere bør ind

skuddet sættes op til 10 kr. pr. del

tager. 

8) iMotorbåde. Holger Nielsen oplyste 

her, at »Amager rundt« var blevet 

aflyst på grund af interne stridig

heder i sydhavnsklubberne. Der ville 

blive en molefest på nordre mole 

den 17. august. Overskuddet vil gå 

til den påtænkte fisketur den 28. 

september. 

Motorbådsrepræsentanten forespurg

te, om man skulle afholde det an

noncerede nat-navigationsløb for 

motorbåde, selv om deltagerantallet 

blev meget lille. Dette blev bekræf

tet. Kom man ned på 3 til 4 både, 

måtte man tage det op til nærmere 

overvejelse. 

9) Joller. Danmarksmesterskabet 1974 

i piratjoller var gået godt, stævnet 

havde yderligere styrket S.S.-F.'s ry 

for gode arrangementer. Alle, der 

har medvirket til stævnets afholdel

se, skal have tak herfor, uden med

lemmernes gode vilje kunne den 

slags arrangementer gennem en hel 

uge ikke gennemføres, udtalte for

manden. Der havde været over 50 

deltagende både. 

10) Eventuelt. Formanden udtalte, at 

der havde været møde med »Valky-

rien«s skipper i anledning af for

liset. Det blev bevist ved flere vid

ners hjælp, at bådens sikkerhedsud

styr havde været i orden, ligesom 

redningsveste havde været tilstede, 

samt at båden havde været sødygtig, 

da den forlod Sundby havn. 

sign. Hans Guldager, 

fung. sekretær, formand. 

kontr.sign. Orla With. 

bestyrelsesmedlem. 

I OKTOBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Onsdage kl. 16,30-18 

Lordage kl. 11-14 

Son- og helligdage kl. 12-13 

KLUBNYT 
Ved Frits Kleis 

Før bestyrelsesmødet den 3. september 

1974 blev tilbuddene om bygning af nyt 

mastehus åbnet i overværelse af de tre 

bydende mestre. Tilbuddene lød på kr. 

78.000, 63.000 og 53.000. Da grundla

gene for tilbuddene var helt identiske, 

blev det billigste tilbud antaget. 

Hans er gået i gang med at skaffe 

pengene, så det nye mastehus kan stå 

færdigt, når vi begynder at rigge af. 

& 

Parkeringen på Nordre Plads stoppes 

efter den 15. september 1974. 

Xf-

En hvid kragejolle med en formentlig 

ukyndig besætning blev af strømmmen 

sat ind på stenene ved benzinøen, da der 

var rebet så meget, at der ikke var styr 

på båden. 

Via telefon fra Prøvestenen og med 

brug af klubbens radio blev fartøjer sendt 

til hjælp, og havaristen blev slæbt tilbage 

til S.S.-F. og sat op på slæbestedet. 

Man bør nok opfordre ejeren af 

»Steff« at opsøge sejlerskolen. 

Generalforsamlingen er fastsat til den 

29. oktober 1974. 

Gamle duelighedsbeviser, der udløber 

1. oktober, kan ombyttes med nye kort. 

Henvendelse til skolechefen. 
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Den årlige sragf ørefest satte klubhuset 

på den anden ende lørdag den 7. septem

ber. Vore gæster havde en god dag, og 

så må klubbens medlemmer tåle, at de én 

gang om året kun kan være i Skipper-

stuen. 

Alle, der gav en hånd med i sal eller 

kokken, gives hermed en hjertelig tak. 

Frits Kleis. 

SVAGFØREFESTEN 

WEST-Til I 
Familietur til MK WEST 

Søndag den 6. oktober 1974 

Nærmere oplysninger ved opslag i klubhuset 
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Pæle- og stikbro-
udvalget 

Udvalget, der består af formanden, 

tidligere formand Svend Larsen, Vil

helm Lindemann samt havneudvalget, har 

sommeren igennem afholdt en række 

moder sammen med ingeniør Ehlers, 

der er udlånt til os af Dansk Sejlunion. 

En lang række forslag har været gen

nemdrøftet, og det er undersøgt, om der 

var mulighed for udvidelse uden for vor 

havn. På et tidligt tidspunkt blev det 

gjort klart, at der ingen mulighed var for 

at udvide havnen mod øst. Dette ville 

ikke blive tilladt fra vandbygningsvæse

net og kommunens side. Den eneste mu

lighed er at se, hvad der kan gøres in

denfor molerne. 

Udvalget er standset ved tre forslag, 

som alle er mere eller mindre acceptable. 

En fuldt udbygget havn med 3 stik

broer og pæle til hver båd, med en af

stand, der muliggjorde god sejlads ud og 

ind imellem pælene. Dette forslag er 

ideelt, men giver færre pladser; der tabes 

ca. 18 til 20 pladser i forhold til i dag. 

De to andre forslag hviler på en kom

bination af fast moring, en stikbro samt 

pæle i mindre omfang. Disse forslag vil 

kunne give fra ca. 12 til ca. 30 flere 

pladser i havnen. 

De tre forslag vil blive detailtegnet 

og færdig beregnet i løbet af efteråret. 

Udvalget vil anbefale bestyrelsen at tage 

forslagene op ved en ekstra ordinær ge

neralforsamling i november måned, ef

ter at forslagene i rimelig tid har været 

udstillet i klubhuset, så medlemmerne 

kan sætte sig ind i de foreliggende mu

ligheder. 

Hans Guldager, 

formand. 

i 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

l Suvid&y. 

Juniorstævne 
Søndag den 1. september 1974 blev 

der afholdt juniorstævne i Sundby Sejl-

Forening. Der var tilmeldt 10 både, men 

kun 9 gik til start. 

Der blev sejlet 2 sejladser på fast ba

ne efter banekort. Vejret var fint, det 

blæste 3-5, altså rigtigt sejlervejr. Des

værre havde vi to kollisioner, der skyld

tes manglende kendskab til sejladsreg

lerne blandt juniorerne. Den ene kolli

sion afstedkom en protest mod en af vore 

juniorbåde. Frotesten blev godkendt, og 

Sundby-båden blev diskvalificeret. 

Resultatet af sejladserne blev: 

1.J. 389 Laksen, K.A.S., 

Bjørke Vejby. 

2. J. 365 Sofus, K.S., 

Henrik Thomsen. 

3. J. 368 Christian, S.S.-F., 

Torben Andersen. 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til 

at sige tak til de følgebåde, der har hjul

pet os ved sommerens sejladser, og tak 

til Freben Rasmussen, der trods sin syg

dom har sejlet det meste af sommeren 

som dommerskib. En lige så stor tak til 

Svend Solvkjær, der har virket som med-

dommer og været til meget stor hjælp. 

E.M. 

BLADUDVALG 

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Martin Andreasen, Nyrnberggade 50, 2300 S 59 47 84 

Frits Kleis, Hojskolealle 66, 2770 Kastrup 51 18 87 

Britt Petersen, Bjorneklovej 5, 230P S 

A 123 Henning Wulff, 

Under Elmene 18, S. 

A 330 Ejner Richardt, 

Aulum Allé 37, Ka. 

A 856 C.hr. Fuglsang, 

jægerhusene 87, Alb. 

A 1010 Ole Niels Nielsen, 

Bygaden 2, Herlev. 

A 1011 johnny Erik Jørgensen, 

Lyongade 2, S. 

A 1012 Ole B. Christiansen, 

Njalsgade 47, S. 

A 1013 Henning J. Lundbech, 

Rosenørns Allé 60, V. 

A 1014 Børge Oluf Schmidt, 

Kirkegårdsvej 52, S. 

A 1015 Helge Strøh, 

Flintholms Allé 9, F. 

A 1016 Lars Rudolf Jensen, 

Sundholmsvej 85, S. 

A 1017 Knud Pagh, 

Televænget 30, Ka. 

A 1018 Lars Erik Petersen, 

Store Møllevej 8, S. 

A 1019 Bo G. G. Lundgreen, 

Oxford Allé 30, S. 

A 1020 Henry Villiam Nielsen, 

Korsikavej 3, S. 

A 1021 Kaj Fjederholt Madsen, 

Vibevænget 95, Bagsv. 

A 1022 Sonny Kallehave, 

Julius Blomsgade 33, N. 

A 1023 Jens Sejer Johansen, 

Strandboulevarden 151, 0. 

A 1024 Erik Henriksen, 

Japanvej 22, S. 

J 68 Jens Chr. Nielsen, 

Elbagade 24, S. 

| 69 Sven-Åge Asp Poulsen, 

Almegårds Allé 23 C, Ka. 

J 70 Tonny Heger Larsen, 

Hagbardvej 10, S. 

Ifølge lovens § 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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hfir 
Natsejlads 

Vor navigationssejlads med MHV-skip-

per Sletsøe var en vellykket sag, som jeg 

vil forsøge gentaget næste år. Vi mødtes i 

Kastrup industrihavn kl. 20,30. 10 ele

ver var tilskrevet - 5 mødte - samt navi

gationslærer frk. Warnøe og jeg. Da in

gen havde meldt afbud, var vi kun 7, 

men jeg fik i sidste øjeblik fat i 2 mere, 

så vi var 9 i alt. 

Vi sejlede til »Ryggen« og navigerede 

derfra rundt Saltholm »på bedste måde« 

i søkort, efter kompas i fyrlinier m.m., 

alt i alt en spændende og lærerig tur. 

Her med tak til Sletsøe for turen. Jeg 

håber, jeg kan komme igen. Sletsøe kan 

kun have max. 12 passagerer, så er der 

flere, må vi sejle et par gange. 

Vinterkurser 
Navigations- og tovværkskursus tager 

nu form; jeg har fået Jack Hartvig An

dersen til at undervise i navigation, han 

har tidligere undervist i dette og har en 

levende interesse for sejlsport, er sætte

skipper og har sejlet som navigatør på 

lange havkapsejladser, og da han yder

mere har givet tilsagn om at blive hos 

os nogle år, regner jeg med, at vi får 

megen glæde af ham. 

Der afholdes instruktionsmøde den 2. 

oktober kl. 19,00 i pejsestuen, både for 

tovværks- og navigationskursus. Her gi

ves en kort oversigt over vinterens pro

gram, hvad der skal købes af materialer 

m.m., og endelig tilmelding og betaling 

kan finde sted. 

Navigationskursus koster kr. 75,00 for 

60 timer, hertil kommer udgift til bøger, 

passer m.m. 

Tovværkskursus er gratis, dog skal ma

terialer betales i løbet af vinteren. 

Sidste frist for tilmelding og betaling 

er torsdag den 3. oktober 1974 i kon

tortiden. 

Tovværkskursus ledes som tidligere af 

Anders og bliver tirsdag aften fra kl. 

19,00-21,00, første gang den 15. okto

ber 1974. 

Navigationskursus ledes af Jack og bli

ver onsdag aften fra kl. 19,00-22,00, 

første gang den 16. oktober 1974. 

Der vil begge aftener være mulighed 

for i pausen at købe diverse »nydelses

midler« hos Kristine. 

Sejlerskolens onsdagshold var den 31. 

august 1974 på en dejlig tur »Hven 

rundt« med besøg i Kirkebakken. 

Gaffelriggerdagen og K.A.S.'s Hven 

rundt, hvor vi plejer at deltage, må vi i år 

springe over, vi har havari på genua

slæde og blokke, det kan ikke nå at blive 

ordnet, men vi deltager i S.S.-F.'s lukke

de »Hven rundt«, hvis ellers nogen tør 

sejle mod os, ellers tager vi det som en 

oplevelse - og »lukker leddet«. 

Sejlerskolen slutter officielt den uge. 

hvor 1. oktober falder, men for de bar

ske vil der yderligere være et par uger, 

hvis lærerne kan overtales. Afrigning af 

skolebåd bliver lørdag-søndag den 19. 

og 20. oktober 1974 kl. 10,00. 

For de 2.-års elever, der skal - og vil 

til sejladsprøve, kan det meddeles, at 

prøven afholdes lørdag den 28. septem

ber 1974 kl. 10,00. Censor er Einar Ol

sen, så sørg for at være »oppe på la

kridserne« den dag. Interesserede kan 

melde sig til mig i kontortiden eller tele

fonisk daglig kl. 08,00-16,00. Når du 

har meldt dig, er der absolut mødepligt, 

og kun i meget specielle tilfælde ved 

skriftlig eller telefonisk afbud kan der 

arrangeres prøve en anden dag. 

Bent. 

Tovværk- og navigationskursus 1974—75 

instruktionsmøde 2. okt. 1974 kl. 19.00 i pejsestuen 
tovværkskursus v. Anders, ialt 36 timer 
start: tirsdag 15. okt. kl. 19.00-21.00 

pris: gratis, dog skal materialer betales hen ad vejen. 

navigationskursus v. Jack ialt 60 timer 

start: onsdag 16. okt. kl. 19.00-22.00 
pris: kr. 75,00 hertil kommer udgift ti l bøger m.m. 

Der er ophængt tilmeldingslister i klubhuset, sidste frist for betaling er 
torsdag den 3. okt. 1 974 på kontoret. 

For opnåelse af duelighedsbevis i sejlads skal disse 2 kursus være bestået, 
både af motorbådsfolk og sejlere. 
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Amagerkredsen 

I år stod Kastrup Sejlforening for ar

rangementet af Amagerkredsens fælles-

sejlads, der blev afholdt den 17. og 18. 

august 1974. Det kneb lidt med tilmel

dingerne, man var især skuffet over, at 

der ikke var flere både fra S.S.-F. 

Sundby Sejl-Forening stod for »særlig« 

bane, dvs. den bane, juniorbåde, ynglinge 

og 606-joller skulle sejle på. Ved hjælp 

af velvillige følgebåde fra S.S.-F. fik vi 

lagt nogle fine baner ud. Vi sejlede på 

olympiadebane, to sejladser både lørdag 

og søndag. 

Lørdag blev starten udsat en time på 

grund af manglende vind, men da vi først 

havde startet bådene, blev der sejlet helt 

uden problemer begge dage, bortset fra 

lidt vindspring og flytten mærker. 

S.S.-F. s juniorer og ynglinge gjorde 

sig absolut gældende bl.a. med en an

denplads til juniorbådene. 

BREVE TIL SSF 

TAK... 

Hjertelig tak for opmærksomheden på 

min 60 års fødselsdag. 

Willy Kahler, 

»Skurken«. 

Må jeg på denne måde udtrykke min 

hjerteligste tak for den venlige opmærk

somhed, De sendte mig til min 50 års 

fødselsdag. 

Det glædede mig meget. 

De venligste hilsener 

John Hagemann. 

Hjertelig tak 

til Sundby Sejl-Forening for den smuk

ke blomsterhilsen og til de kammerater, 

som på anden måde glædede mig under 

min lange »sommerferie« på hospitalet. 

630 Reinhardt Hansen. 

Lørdag 

den 5. oktober 

kl. 18,30 

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

Billetter å kr. 35.- kobes hos restauratricen og; festudvalget 



BÆREBØLGEN 

Lidt om træthed og-
skuffelser 

Sommeren er ved at gå på hæld, fe

rien er overstået, og man er ved »at ren

de farten af«. Den ildhu, hvormed man 

gik til sagen i foråret, i forventning om 

de mange, herlige stunder, man skulle 

opleve derude på vandet, er fordampet 

ligesom duggen på roserne, når solen er 

kommet højt på himlen. 

Ligeså med vort vagtarbejde, des

værre . . . 

Trætheden efter ferien er ikke noget 

nyt, jeg kender den også fra andre om

råder. Men tidligere år har vi dog kla

ret sæsonen uden »huller«, men sådan er 

det ikke gået i år. 

Nu er der vel nok en eller anden, der 

vil spørge, hvorfor i al verden jeg skri

ver det i medlemsbladet, det kommer jo 

ud til samtlige sejlklubber i hele landet. 

Joh . . . det gør ikke noget, det er 

kendsgerninger, som man ikke kan snak

ke sig fra, og det skal vi heller ikke, men 

vi skal prøve at gøre det bedre. Det pub

liceres jo alligevel af andre, som har ob

serveret huller i vort system, og det er 

jo en kendt sag, at rygter og snak løber 

hurtigt og samtidigt har den egenskab, 

at de vokser undervejs. Så er det bedre, 

vi selv kommer med kendsgerningerne. 

Under mit hospitalsophold og efter 

hjemkomsten opdagede jeg, at der var 

»huller« i vagtlisten; det var en kedelig 

opdagelse, ikke mindst da det var blevet 

forsikret mig, at jeg kunne bare tage det 

roligt, alt skulle nok komme til at gå 

planmæssigt. 

Ved at spørge mig frem fandt jeg ud 

af, at der var nogle, der var »trætte«, og 

nogle var skuffede over, at ikke alt gik, 

som man havde drømt. 

Joh, jeg kender det altsammen, jeg 

har selv været både træt og skuffet, man

ge gange endda, men den største skuffel

se er dog den at blive svigtet af sine egne 

venner, og det er desværre sket på flere 

måder. 

Borge Schlichter og jeg har faret fra 

den ene klub til den anden og talt for 

sagen og om, hvordan man gør i S.S.-F. 

Jeg har besvaret telefonopringninger og 

breve fra klubber over hele landet, og i 

det omfang, det har været mig muligt, 

har jeg sendt oplysninger og brochure

materiale til klubberne. Der har været stor 

interesse for sagen, og man har lovet at 

rapportere, hvad man lavede i de pågæl

dende klubber, men det sidste mangler 

endnu. Men det værste er dog, at fra en 

af de klubber, jeg har besøgt, har man 

udspredt det rygte, at S.S.-F. var uvillig 

til at samarbejde. Via en walkie-talkie-

amatør fra land (en, som vi i S.S.-F. 

troede, var en af vore venner), er det 

nået vidt omkring, både i tale og skrift. 

Det er i hvert fald ikke samarbejde. 

Lad det være slået fast straks ... vi 

har den største respekt for walkiefolkene 

på land, de er dygtige, mange af dem, og 

de har været til uvurderlig hjælp for sø-

sportsfolk i nød. Lad os vedblive at re

spektere og hjælpe hinanden, men det 

kan ikke skjules eller bortforklares, at vi 

har hver vore interesser, og dem vil vi, 

begge parter, pleje først og fremmest. 

Vor interesse ligger i at få radiodækket 

de danske kyster med 27 MHz af sø-

sportsklubber i den fælles interesse at øge 

sikkerheden til søs. Vi er nået langt, 

selv om ikke alle kan se det, men vi har 

fået sagen frem i Dansk Sejlunion, og vi 

har fået et samarbejdsudvalg mellem DS 

og Motorbådsunionen. 

Og hvad har så været grundlaget for 

alt det, jeg i mere end to år har kørt 

frem med på »Sejlerdagen« og for sejl

unionen og for alle de klubber, jeg har 

været i kontakt med — og for den sags 

skyld også hos P & T for at få flere ma

ritime kanaler o.s.v. ? ? ? 

Det har I, kammerateri l har varet 

garantien for, at der var noget bag al 

min snak, fordi 1 stod bag mig og ud

førte et stykke arbejde, uden tanke om 

ros eller løn, men for at hjælpe andre! 

En anden ting, og den er vigtig, alle 

de instanser, der giver sig af med red

ningsarbejde til søs, er begyndt at regne 

med, at ude i Sundby Sejl-Forening og 

andre steder laver man noget, der kan 

være til nytte. Der er også sket noget an

dre steder i landet; det ses ikke meget, 

fordi der ligger stadig meget arbejde og 

mange vanskeligheder og også skuffelser 

forude, som vi skal kæmpe os igennem, 

før vi får alle brikkerne i puslespillet til 

at falde på plads. 

Men hvis brikkerne til helhedsbilledet 

smuldrer væk, inden vi får dem samlet, 

ja så er jo det hele spildt, og vi når 

aldrig de høje mål, som vi satte os. Lad os 

ikke tabe den gode sag på gulvet nu, vi er 

er nået så langt. Stryg trætheden og skuf

felserne af dig og vis, at S.S.-F. ikke 

blot er en havn, hvor du har din båd 

fortøjet, og hvor de ellers holder nogle 

gode fester engang imellem, men en for

ening, hvor man virker for fremgang og 

for sikkerhed, også selv om vanskelig

hederne tårner sig op. Dem kommer der 

mange af endnu, inden vi når havn! ! ! ! 

630 Reinhardt Hansen. 

HUSK! 
Lyt altid på kanal 11 A. 

Brug kanal 11 A til nød- og op-

kaldskanal, 

men når du har fået kontakt med 

den, du søger, da gå på kanal 16 

og før samtalen der! 

Medlemmer, der har fået 27 MHz-

radio i båden, og som ikke er optaget på 

radioklubbens liste, bedes venligst mel

de sig til radioklubbens bestyrelse. 

Det er vigtigt, hvis du skulle blive 

efterspurgt, når du er ude, at radiovagten 

kan se i sin liste, at du kan kaldes over 

radioen. 

• 

KLUBHUS » FESTER 

September 

28. Fisketur 

29. Lukket kapsejlads - Hven rundt 

• 
Oktober 

5. Afriggergilde 

6. West-tur 

29. Generalforsamling 
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Mere om Shanty 

I forrige nr. påbegyndte vi 

beretningen fra medlem nr. 515 

E. f i/el-Andersen om »Shan

ty«* sommertogt 1973. Vi kan 

oplyse, at ejeren også er ski

bets bygmester, og vi ser her 

»Shanty« ved stabelafløbnin

gen i 1959 tned ejeren og byg

mesteren nedenfor ved span-

te 7. 

Ved Præstø Sejlklubs brohoved er 

vor sædvanlige plads ledig, vi dropper 

krogen på 2 meter vand og lister ind 

til broen. Klokken 11,00 er vi for

tøjet og alle tre klar til at gå i land 

og proviantere til pinsen. Da vort fiskeri 

undervejs ikke har givet noget resultat, 

må vi aflægge fiskehandleren på havnen 

et besøg. Takket være vor håndvogn, last 

75 kg, slipper vi ret nemt over vore tun

ge indkøb, der bliver stuvet på plads om 

bord. Nu skal det gøre godt med en bid 

brød og en dram. Cockpitbordet bliver 

rigget til, og ved fælles hjælp får vi hur

tigt rigget et godt frokostbord til - skål 

og velkommen til Præstø. Og hvilken ud

sigt vi har, mod vest den gamle havn 

med de maleriske røde pakhuse, alleen, 

der fører ud til Nysø slot, hvis røde mur

sten man kan skimte mellem træerne. I 

N.V. har vi Hollænderskoven, i nord de 

to holme, Store Holm og Lille Holm, et 

sandt mågernes paradis - i øst lukker 

halvøen Feddet af for Præstø fjord, mod 

syd har vi Næbskoven med den gamle 

lodsbro og det idylliske fiskerleje Hest

haven. Alt er fryd og idyl, og Præstø

borgerne bærer præg deraf, flinke og 

venlige, man føler, at man er velkommen 

som gæst i deres by. Vinden blev frisk 

fra N.V., så vandet i fjorden faldt så 

meget, at vi stod fast i det bløde mud

der. 

2. pinsedag kom de gæve Præstø-sej

lere fra pinsestævne på Fejø. De havde 

frisk kryds gennem det smalle løb. Det 

var tydeligt at se, at det var lokalkendte 

folk, idet de flere gange gik langt ved 

siden af kosteløbet. 

Onsdagen den 73.-6. flovede vinden 

lidt af, og vandet voksede igen så me

get, at vi kunne flyde igen. Vi besluttede 

at lette og gå mod Vordingborg. Da vi 

kom ud af fjorden med kurs mod Nord-

mandshage, friskede vinden igen, og det 

blev meget tykt, vi var ikke længe om at 

vende skuden rundt 180 grader, og for 

motor gik vi tilbage til Præstø havn, 

hvor vi af den flinke havnefoged fik an

vist plads mellem to pæle. Vi får heldig

vis ofte besøg af vor gamle ven, fhv. 

lods P. Elmue, medstifter og æresmedlem 

af Præstø Sejlklub. Over en »lille en« 

mindes vi gamle dage i Præstø, hvor det 

var kragejollerne og drivkvaserne, der do

minerede - og som han kan huske den 

gamle 86-årige hædersmand - vi kipper 

flaget og hilser dig, gamle ven og lære

mester. 

Fredagen den 15.-6. har vejrmagiste

ren fundet det gode vejr frem igen, han 

lover østlig jævn vind og mere varme. 

Lørdag kl. 10,00 er vi søklar og hilser 

farvel til den flinke havnefoged. Vi går 

for motor og strakt storsejl i den svage 

østlige brise ud gennem det smalle koste

løb - farvel Præstø - vi glæder os til et 

på gensyn næste år. 

Vi har nu sluppet den sidste kost og 

sætter kurs mod Nordmandshage, genua 

bliver sat og motoren stoppet. I en af

stand af 200 m fra kosten sætter vi kurs 

Med „SHANTY" 

på sommertogt 

1973 

mod Bøgestrømstønden. Den svage vind 

skralder, så vi må bede motoren om at 

hjælpe til igen. Faxebugt viser sig fra sin 

meget pæne side, det er dejligt at se 

sandbund gennem det klare vand. Da vi 

har ballonen tværs, falder vi af og går 

ind i kosteløbet til Bøgestrømmen. Vi 

stopper motor og sætter genua og nyder 

den dejlige tur i det kendte farvand. Vi 

passerer tæt forbi Nyord havn og går 

videre mod syd forbi Kalvehave under 

Møenbroen. Vinden er fortsat svag til 

jævn østlig, så vi fortsætter til Langø 

Vrid, hvor strømmen er medgående ca. 

1 sm. Peders Værft passeres tæt om stb, 

og vi fortsætter gennem det dejlige som

merlandskab videre til Vordingborg, 

hvortil vi ankommer kl. 18,30. Vi finder 

en god pæleplads ved siden af en god 

bekendt, den meget velholdte spidsgatter 

»Athos« fra S.S.F. 

Medens der bliver gjort klar til mid

dag, går Skipper og jeg en fortjent »læn-

setur« ad stien langs vandet forbi det nye 

klubhus. Vi vender sultne tilbage og ny

der maden i de dejlige omgivelser. Vor 

aftentur går naturligvis op omkring Gå

setårnet, hvor Skipper kan strække ud 

uden snor. Søndag morgen går Skipper 

og jeg i land for at hente morgenbrød 

og avis. Vi nyder morgenkaffen i alle 

tiders sommervejr. Vejrmeldingen kl. 

8,45 lover fortsat østlig vind og fint vejr. 

Vi beslutter at lette kl. 9,30 efter at have 

tanket vand og benzin. Vi går for motor 

gennem kosteløbet, og ved den kendte 

toer styrer vi sydlig kurs, sætter sejl og 

siger tak til motoren. Efter Storstrøms

broen sætter vi spiler og log. 

Vi nyder alle tre det skønne sejlvejr. 

Med en gennemsnitsfart af ca. 5 sm får 

vi Femø tværs om bb og fortsætter forbi 
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kirke og Venegrundene, som vi holder 

i en afstand af l/2 sm om stb. Over kanal 

16 får vi kontakt med flere sejlere og 

et par biler i land. En motorbåd fra 

Skelskør melder alt vel fra Omø, og at 

han vil holde en god plads til os; vi 

takker og siger på gensyn i Omø. Strøm

men går med gennem Omøsund, og vi 

gør klar til at gå i havn. 

Da vi kommer ind i havnen, står skip

peren fra motorbåden klar ved en god 

plads og giver os et nap med fortøjnin

gen. Vi kvitterer for den pæne modtagel

se og byder på en fortjent velkomstøl. 

Han oplyser iøvrigt, at man i Skelskør 

Sejlklub er gået ind for basisstation i 

land og mobilstation i fartøjerne. En for

trinlig forøgelse af sikkerheden til søs, 

som man må håbe, vore myndigheder må 

få øjnene op for. De fleste fartøjer i hav

nen var weekend-sejlere fra Skelskør, der 

alle lettede i løbet af eftermiddagen. En 

enkelt båd, meget velholdt bundgarns-

jolletype, blev liggende med motorstop; 

rygtet sagde, at man havde tabt øl i ben

zinen. For første gang i mange år fik vi 

ikke de kendte Omø-rødspætter - alle 

fiskere meldte udsolgt - så vi måtte åbne 

en dåse til middag. En lang aftentur på 

den hyggelige ø sluttede en dejlig dag. 

(Fortsættes ). 

SUCCES'EN FRA SIDSTE ÅR GENTAGES 

DEN 28. SEPTEMBER 

FISKETUR 

MUSIK 

DANS 

Deltagergebyr: 25,00 kr. 

Tilmeldingsliste ophænges i klubhuset. 

Banken 
der dækker 
hele Amager 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

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 
SUIMDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 
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Sejlsportsfolk W*.t 

KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

/,« BACHER 

GULE JAKKER M Jl 1 

do. BENKLÆDER • | IH *•. 
JOLLE BEN KLÆDER I 

Elvstrøms Flydeveste P 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE P< 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO # 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  V 9  -  V A l b y  2  3 8  

Sikkerhed - SECUMAR 

SECUMAR - størst i oppustelige 

redningsveste. 

I. STENGAARD MEYER 
KASTRUPVEJ 180, 2300 KØBENHAVN S 

TLF. (01) 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 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 
marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og øerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 

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 -  Tl f .  0094640-11 1464 

Privat  i  Skanor:  009 46 40-47 26 80 
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\  *  SUNDBY SEJL-FORENING 
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 15 13 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kst. Kapsejladschef: Else Madsen, Råbjerg Alle 7, 2770 Kastrup . 50 89 05 

Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8-16) 50 33 77 

Juniorleder: Hans Olsen, Tårnbyvej 63 st. 2770 Kastrup 

Jollerepræsentant: Jorgen Bengtson, Bregnerødgade 3 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K. 

Redaktor: Holger Moller, Postparken 30, Kastrup . .. 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 

Bestyrelsesværelse: 

ÆG 83 33 

11 1293 

50 41 01 

58 01 76 

59 35 80 

K asserer 

formanden og: 

havneudvalget 

t r æ f f e «  

hver torsdag: 

kl. •!>— £0.:*0 
i klubhuset 

tlf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Kan dine fortøjninger klare en efterårsstorm? 

n 

Stort Andespil 
afholdes fredag den 25. oktober 

kl. 20,00 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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GENERALFORSAMLING 
Dagsorden:  

Tirsdag den 
1. Valg af dirigent. 

29. oktober 2. Protokol og beretning. 

kl. 19.30 3. Valg 

4. Lovændringsforslag. 

præcis 
5. Andre forslag. 

i klubhuset 
6. Eventuelt. 

Ad dagsordenens pkt. 2: Protokol 

Bestyrelsesmodet 3. 4. 74. 

Kapsejladschef ikke til stede. 

Dagsorden: 

1 beretning 

2 havn og plads 

3 klubhus og fester 

4 sejlerskolen 

5 juniorafdelingen 

6 kapsejlads 

7 eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen til de 

nye bestyrelsesmedlemmer og oplæste div. 

skrivelser. Der var takkekort, og der var 

en anmodning om tilladelse til at benytte 

vor havn og jolleplads til træningssejlad-

ser for Wayfarerjoller, den 4. og 5. maj. 

Man vedtog at imødekomme anmodnin

gen. 

Endvidere var der anmodning fra 

M.S.S. om tilladelse til at benytte havn 

og klubhus d. 8.-9. juni, det er samme 

dag som vor egen navigationssejlads. 

Vagn Preisler taler med M.S.S. om sagen. 

Formanden omtalte K.S.U.s general

forsamling, hvor man havde diskuteret 

det nystiftede IDRÆTSSAMVIRKE. 

Klubberne i K.S.U. vil se tiden an, med 

hensyn til stillingtagen til evt. deltagelse 

i Samvirket. 

2. Havneudvalget oplyste, at spillet 

på sdr. plads nu er køreklar. En lysmast 

på sdr. plads er knækket. Orla With be

stiller en ny. Et medlem, Juul Larsen, 

havde anmodet om en tegning over hav

nen med udvidelse af havnen for øje. 

Denne anmodning afsloges, da man jo 

havde fået generalforsamlingens godken

delse til at nedsætte et udvalg, som skal 

arbejde med dette problem. 

Formanden havde i øvrigt talt med 

Sv. Larsen og Vilhelm Lindemann, og 

disse to havde indvilget i at træde ind i 

dette udvalg, sammen med havneudvalget 

og formanden. 

Jolleslæbestedet er ubrugeligt. Der er 

løbet cement ud i vandet under støbning 

af broen, og ved lavvande bliver sandet 

skyllet bort under cementen, og slæbe

stedet kan ikke bruges. Havneudvalget 

skal se på det og finde ud af at få det 

ordnet hurtigst muligt. 

Man vil anbringe en pæl i vejen ved 

sdr. mole i lighed med den på ndr. side, 

for at undgå unødig kørsel ud ad molen. 

Jens Green har rettet henvendelse til 

forældre i bladet om bedre indretning af 

legepladsen. 

Da der i den sidste tid har fundet flere 

grundstødninger sted under indsejling til 

havnen, enedes man om at pejle indsej-

lingsrenden. 

3. På forespørgsel fra Vagn Preisler, 

om hvorvidt man skal afholde en forårs

fest, enedes man om at undlade at holde 

forårsfest. 

Skt. Hansfest afholdes søndag d. 23. 

juni. 

Man ville, for en gangs skyld, gerne 

have flyttet manneturen frem, da der 

næsten altid er dårligt vejr til denne tur. 

Man enedes om at holde mannetur d. 

17.-18. august. 

Svagførefesten afholdes lørdag d. 7. 

september. 

Afriggergilde lørdag d. 5. oktober, og 

søndag d. 6. oktober bliver der tur til 

West. 

V. P. kunne tænke sig at udskyde om

kalfatringen af Skipperstuen til fordel 

for bygning af en terrasse i fortsættelse 

af klubhusudvidelsen. 

John Simonsen mente ikke at kunne 

afse tid til at deltage i klubhusarbejdet 

og ønskede at trække sig tilbage. Dette 

toges til efterretning, og 1. suppleanten, 

Lennart Larsen, indkaldes til næste møde. 

4. Sejlerskolen lægger ud med klar

gøring af skolebåden, søndag d. 7. april. 

Samtlige elever er tilskrevet om at give 

møde. 

Skolechefen udtalte, at han havde læ

rere til fire aftener ugentlig, dertil kom

mer, at han selv vil tage den femte aften. 

De fire lærere er: Ejner Olsen, Gøsta 

Øberg, Verner Jensen og Kent Nielsen. 

Bent ville gerne have skolebåden ud på 

weekend sejladser, formålet er, at elever 

skal have 100 registrerede sejltimer, før 

de går op til prøve. 

Man diskuterede bådførercertifikater, 

som ikke udstedes af D.S., men fra 

1.10.74 må henvises til de respektive 

klubbers skolechefer. Skolechefen vil hen

vende sig til direktoratet for søfartsud-

dannelse for at få nærmere direktiver. 
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Aftenkapsejladserne begynder onsdag 

d. 22. maj kl. 19,00. 

Motorbådssejladsen d. 8. juni er under 

fuld udvikling. Indbydelser er udsendt. 

5. Juniorlederen anmodede om ind

køb af 4 hængelåse. Dette bevilgedes. 

En junior skulle have kaldt juniorlede

ren magtsyg og havde sagt, at han ville 

ikke rette sig efter det nye juniorregle

ment. Bestyrelsen ønskede at tale med 

vedkommende. 

Med hensyn til deltagelse i DM i Søn

derborg er der visse transportvanskelig

heder. Dem vil man søge at få løst på 

billigst mulig måde. 

Under eventuelt udtalte V. P., at han 

nær havde glemt pinsefesten. Den vil 

blive afholdt som vanligt i jollehuset 

på ndr. plads, søndag d. 2. juni kl. 07,00 

morgen. 

Endvidere enedes man om i medlems

bladet at erindre medlemmerne om båd

førercertifikat og om lystfartøjstoldattest. 

Mødet sluttede kl. 23,15. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhard Hansen. 

sekretær. 

Ekstraordinært bestyrel
sesmode 18. 4. kl. 20,30 

Dagsorden: 

1 tankanlægget 

2 bygning af terrasse. 

Bestyrelsen fuldtallig. 

Redaktøren til stede. 

1. Formanden bød velkommen til det 

ekstraordinære møde og benyttede lejlig

heden til at takke John Simonsen, som 

også var kommet for at aflevere nøglerne, 

for den tid, samarbejdet havde varet, og 

bød samtidig velkommen til Lennart Lar

sen, som afløser Simon. 

Om tankanlægget udtalte formanden, 

at en olietank og flere rørtilslutninger 

ikke havde kunnet stå for trykprøve, og 

derfor måtte fornyes. 

Problemet var faktisk løst, idet for

manden samme dag havde haft en sam

tale med O Ks ledelse, og selskabet var 

villige til at hefte for jordanlægget, som 

jo ejes af S.S.F. 

Sekretæren spurgte, om O K ville over

tage anlægget, eller om de kun ville fore

tage vedligeholdelse. 

Formanden svarede, at O K ville over

tage al vedligeholdelse og fornyelse, mod 

at Shoppen betaler forsikring. Man vil 

så lægge to nye tanke ned, samt forny 

rørsystemet. 

2. Vagn Preisler forelagde et ind

hentet tilbud på bygning af en terrasse i 

forlængelse af klubhustilbygningen. Til

budet lød på 12.500,00 kr. ekscl. moms. 

Der blev rejst indvendinger fra flere 

bestyrelsesmedlemmers side, idet man pe

gede på flere ting, såsom rep. af hegn, 

fornyelse af indsejlingsbåkerne, rep. af 

bolværkerne efter stormen og nyt maste

skur m.v. Alle disse ting, og måske flere, 

måtte der først være penge til, før der 

kunne blive tale om at bygge terrasse. 

Formanden havde lavet et overslag 

over vore midler, og hvad man kunne 

vente, og ifølge dette overslag skulle der 

være penge nok. 

Man tog formandens beregninger til 

efterretning og gik ind for terrassen, som 

skulle være færdig til standerhejsningen. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

A 

Bestyrelsesmodet den 
7. 5.1974 

Dagsorden: 

1. Protokol. 

2. Beretning. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Juniorafdelingen. 

7. Kapsejlads. 

8. Motorbåde. 

9. Joller. 

10. Eventuelt. 

Motorbådsrepræsentanten ikke tilstede. 

1. Protokollen oplæstes. Der var en 

enkelt rettelse fra Jens Green, ellers in

tet at bemærke. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser, 

som toges til efterretning, endvidere var 

der takkekort. 

Der var en henvendelse fra Flvidovre 

sejlklub »Suset« og Hvidovre Jagtfor

ening, der anmodede om tilladelse til at 

benytte havn og klubhus ved en fælles-

tur d. 18. juni. Tilladelse blev givet. 

Om evt. pæle i havnen udtalte forman

den, at det udvidede havneudvalg havde 

haft et møde med ingeniør Ehlers, som 

senere vil komme med mere nøjagtige 

beregninger over evt. omplaceringer, da 

man jo ved pælefortøjninger vil miste 

pladser, og disse skal jo under alle om

stændigheder indvindes på anden måde. 

Der vil blive fremlagt 2 forslag, som evt. 

kan komme i betragtning. 

Tankanlægget er igen intakt, og OK 

har måttet nedlægge en tredie ny tank. 

3. En ny lysmast i stedet for den 

knækkede på sdr. plads, skulle komme 

en af de første dage. - Også bolværksar-

bejdet på ydermolerne er i fuld gang. 

Jollerepræsentanten ankede over, at 

jolleslæbestedet ikke var blevet færdigt til 

standerhejsningen. Man enedes om, at 

dette arbejde skulle udføres hurtigst mu

ligt. Jollesejlerne var villige til at udføre 

arbejdet selv, når de blot kunne få de 

materialer, som er nødvendige. 

Med reguleringen af indsejlingsbåker

ne var der heller ikke sket synderligt, og

så dette arbejde må fremskyndes. 

Det nye masteskur er godt på vej mod 

byggetilladelsen. Også spørgsmålet om 

lys på broerne drøftedes. Havneudvalget 

skal aftale et møde med el-mesteren, og 

sammen skal de gå hele pladsen igennem 

for at summere op, hvad der skal laves. 

Jørgen Bengtsson forespurgte, om man 

kunne få pladsmanden til at fjerne tang 

fra jollepladsen. Det påpegedes, at alle 

bådejere i havnen selv ragede tangen ud, 

når det blev for broget, hvortil Jørgen B. 

bemærkede, at det jo ikke bare var en 

smule tang i vandet, det drejede sig om, 

men store mængder, som blev skyllet op 

i slæbestedet og fyldte dette. Og da man 

ikke har noget værktøj, og ikke kan få 

noget hos pladsmanden, så er det noget 

af et problem. Man enedes om at købe 

fem grebe, og så skulle man selv flytte 

tangen. 
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4. Festudvalget oplyste, at der bliver 

»Morgenandagt« i jollehuset som sæd

vanligt pinsemorgen kl. 7,00. 

Vagn Preisler havde talt med West, og 

man havde accepteret datoen for West

turen den 6. oktober. V. P. havde end

videre talt med M.S.S., og man forventer 

en stor aften den 8. juni. 

Om borde og bænke på den nye terras

se udtalte formanden, at man må forsøge 

at få sponsorer til at støtte foretagendet. 

5. Skolechefen oplyste, at der var 

fuldt optaget til sommerens skolesejlad-

ser, der er 30 tilmeldte og 2 på vente

liste. 

Formanden oplyste, at der allerede er 

over 7.000,- kr. i skolefondet til en ny 

skolebåd. Angående bådførerbeviser, som 

ikke mere udstedes af D.S. fra 1.10. d.å., 

havde skolechefen kontaktet Direktoratet 

for søfartsuddannelse og fået de nærme

re betingelser for udstedelse af nævnte 

beviser. Der skal skrives til direktoratet 

for at få bemyndiget skolechefen til at 

udstede beviserne. 

6. Juniorlederen anbefalede, at man 

tegner ansvarsforsikring for optimistjol

lerne, og dette bifaldtes af den samlede 

bestyrelse. 

Hans Olsen foreslog endvidere at sæl

ge de tre gamle træ-optimistjoller for 

højeste bud. Også dette bifaldtes. 

7. Kapsejladschefen blev informeret 

om nøglen til krudthuset, hvor bøjerne 

er opbevaret, endvidere drøftedes aften

sejladserne og øvrige kapsejladser. 

8. Motorbådsrepræsentanten var ikke 

mødt, derfor intet under dette punkt. 

9. Jollerepræsentanten oplyste, at man 

havde afholdt et jollesejlermøde en time 

før standerhejsningen, og man havde 

drøftet orden på pladsen og pladsnum

mer til hver enkelt jolle. 

10. Jens Green ville gerne låne en 

sundby-stander, da han og flere sejlere 

gerne ville vise standeren under det til

stundende cykelløb - Amager rundt -

som Amagerbladet arrangerede. Stande

ren bevilgedes. 

Mødet sluttede kl. 22,00. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bestyrelsesmode 
den 4. juni 1974 

Dagsorden: 

1) Protokol 

2) Beretning 

3) Havn og plads 

4) Klubhus og fester 

5) Sejlerskolen 

6) Juniorafdelingen 

7) Kapsejlads 

8) Motorbåde 

9) Joller 

10) Eventuelt. 

Lennart Larsen var ikke til stede. Frits 

Kleis mødt i stedet for redaktøren, der 

var sygemeldt. 

1) Protokollen oplæstes. Intet at be

mærke. 

2) Formanden oplæste diverse takke

kort og skrivelser. Oplyste, at vi har fået 

de 12.000 kr. fra kommunen til hjælp 

til istandsættelse af molerne efter efter

årsstormen. Endvidere oplystes det, at 

man havde bestilt borde og bænke til 

terrassen på forventet efterbevilling. — 

Det tidligere fremkomne forslag om at 

bruge en del af Ndr. Plads til langtids-

parkering, f.eks. til medlemmer, der sej

ler på weekend- eller ferietur, vil nu bli

ve ført ud i livet. Og pladsmanden vil 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

afholdes tirsdag den 26. november kl. 19,30 præcis. 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. 

2. Forslag ti l omlægning af havnen. 

Skitseforslag vil være ophængt i klubhuset fra den 15. november. 

Der vil være en ingeniør ti l stede for at besvare eventuelle spørgsmål af 

teknisk art. Bestyrelsen. 
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få besked på at afspærre et stykke den 

20. juni. Et af vore meget hjælpsomme 

medlemmer har fremstillet et parti par-

keringsmærkater til at sætte på front

ruden. Medlemmer kan afhente disse 

mærkater hos havneudvalget og på kon

toret. — Formanden udtalte, at han ikke 

er ynder af skilteskove, men ville dog 

anbefale, at man lader fremstille skilte 

med diverse forbud, f.eks. parkering. Der 

kommer jo mange gæster, som ikke ken

der foreningens love, og der er mange 

medlemmer, som heller ikke kender dem. 

En Sundby-båd var sunket under sej

lads 1. pinsedag, og der går megen snak 

om, at der hverken var rednings- eller 

sikkerhedsmidler i båden. Skipperen vil 

blive indkaldt til en samtale om dette, 

da foreningens reglementer foreskriver, 

hvad der skal være i et fartøj. - Hele 

problemet om sikkerhedsudstyr i bådene 

blev drøftet. Det resulterede i, at man 

nedsatte et sikkerhedsudvalg, bestående 

af havneudvalget, formanden og næst

formanden, som skal være bemyndiget til 

at udøve kontrol med sikkerhedsudstyr 

o.s.v. 

3) Havneudvalget oplyste, at bol-

værksarbejderne var ved at være tilende

bragt. Molerne er færdige, og det øvrige 

som jolleslæbestedet var snart færdigt. 

Jørgen havde forsøgt at fjerne noget af 

den beton, der var flydt ud ved jolle

broen, men kunne ikke få det hele væk. 

Man vil nu forsøge at lægge et par store 

10 cm tykke betonfliser ud. 

4) Vagn Preisler oplyste fra klubhus

udvalget, at pinsefesten var vel over

stået og havde som sædvanligt været vel

lykket. - Det oplystes, at firmaet, som 

skulle levere borde og bænke, ikke havde 

kunnet få træet hjem på grund af strej

ke; håber nu på, at det bliver færdigt til 

motorbådsløbet. - Set. Hansaften vil som 

sædvanligt blive fejret med bålfest og 

dans, evt. vil man forsøge med lidt un

derholdning. 

5) Skolechefen oplyste, at det havde 

varet en uge mere end beregnet med 

klargøring af skolebåden, men ellers går 

det godt. — Man havde under øvelses-

sejlads tabt en mand; dette havde frem

kaldt den tanke, at man måske burde 

have livliner om bord. Denne tanke del

tes af den øvrige bestyrelse, og det ved

toges straks at indføre livliner. - Der 

havde været arrangeret sej lerskolemøde 

den 30., men kun skolechefen mødte op, 

så det var jo noget af en skuffelse. løv

rigt drøftede man mulighederne for en 

ny skolebåd. 

6) Juniorlederen ankede over, at et 

medlem var efter de små optimistjolle

sejlere, og mente, at han skræmte dem. 

Formanden vil tale med medlemmet. 

7) Kapsejladschefen oplyste, at Pre

ben Rasmussen gerne ville have en kasse 

til at lægge kapsejladsgrej i. Orla With 

mente, at han nok havde en sådan kasse 

stående. - Jens havde været til Amager-

kredsmøde, og man havde drøftet kred

sens hovedkapsejlads, og man var ene

des om, at SSF stiller med et komplet 

dommerskib med dommere og evt. et par 

følgebåde med radio. 

Til de øvrige punkter var der intet, og 

mødet sluttedes kl. 22,30. 

sign. Hans Guldager, 

formand. 

sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bestyrelsesmodet 

Tirsdag den 6. august 1974 

Sekretær Reinhard Hansen fraværende 

på grund af sygdom. 

Dagsorden: 

1) Protokol. 

2) Beretning. 

3) Havn og plads. 

4) Klubhus og fester. 

5) Sejlerskolen. 

6) Juniorafdeling. 

7) Kapsejlads. 

8) Motorbåde 

9) Joller. 

10) Eventuelt. 

Formanden bød velkommen efter som

merferien og håbede, at alle — trods det 

dårlige vejr — fortsat havde kræfter i 

behold til at udføre et godt stykke ar

bejde for S.S.-F. 

Formanden hilste fra sekretæren Rein

hard Hansen, der har ligget på hospita

let siden slutningen af juni måned. Der 

var dog nu tegn til hurtig bedring, og 

vi kunne regne med at se Reinhard snart 

igen. 

Suppleant til bestyrelsen, Holger Niel

sen, ønskede ikke at virke som sekretær 

under dennes sygdom. Formanden ønske

de derefter bestyrelsens tilslutning til, at 

han fungerede som sekretær/næstformand 

indtil videre. Dette kunne alle tilslutte 

sig. 

Formanden bød den nye kapsejladschef 

hjertelig velkommen i bestyrelsen, omtal

te kort, hvorfor Else Madsen pludselig 

måtte springe til, og takkede hende her

for. Det meddeltes ligeledes, at Else Mad

sen indtil næste generalforsamling vir

kede på bestyrelsens ansvar og uden 

stemmeret ved bestyrelsesmøderne. 

1) Protokollen blev oplæst og god

kendt. 

2) Beretning fra formanden. Diverse 

breve oplæstes, endvidere var der 

takkekort, som toges til efterret

ning. 

Bestyrelsen havde modtaget en del 

klager fra medlemmer, der følte sig 

dårligt behandlet, når de henvendte 

sig til Kristine i restauranten. Kla

gerne havde stået på gennem nogen 

tid. Det blev udtalt fra alle sider i 

bestyrelsen, at klagerne var beretti

get. Alle var derimod tilfredse med 

maden og priserne. Det vedtoges 

skriftligt at fremsende bestyrelsens 

utilfredshed med tonen og henvise 

til forpagtningskontraktens bestem

melser om opsigelse. 

Formanden omtalte sagen omkring 

Flakfortet, pressen havde stort set 

informeret fakta om Københavns 

Sejlunion's overtagelse af ruinen 

rigtig, men der var lang vej igen, 

mange instanser skulle udtale sig om 

sagen. På nuværende tidspunkt vil

le prisen for Flakfortet pr. medlem 

være 2 kr. om året i 10 år. For

manden ønskede bestyrelsens tilslut

ning til at fortsætte med sagen ud 

fra det allerede oplyste. Alle kunne 

tilslutte sig tanken. 
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Bestyrelsen havde modtaget et brev 

fra Niels O. Nielsen, »Rylen«, ved

rørende en båd-brand på Hven. 

Niels kunne ønske sig, at man kun

ne gøre fællesindkøb af ildslukkere 

og på den måde få dem billigere. 

Hertil kunne formanden udtale, at 

han ved henvendelse i shop'en hav

de fået konstateret af Dorthe, at de

res pris var den billigste i Køben

havn, netop fordi salget dér var 

stort og deres fortjeneste minimal. 

Formanden kunne kun opfordre alle 

til at købe deres ildslukkere i 

shop'en. 

Endelig behandlede man en skrift

lig klage fra et medlem over et andet 

medlem, som efter klagerens udsagn 

skulle have sejlet med hans båd, 

stjålet flere ting og endelig have 

truet ham med klø og lignende. 

Sagen var anmeldt til politiet. Det 

vedtoges at indkalde begge parter i 

sagen for et udvalg af bestyrelsen. 

3) Havn og plads. Det vedtoges at få 

pladsmanden til at rette pladsen op 

foran klubhuset, da stenene var 

ubehagelige at gå på. Ligeledes ved

toges det at gå i gang med at grave 

diverse kabler, der ligger på Nordre 

og Søndre plads, ned. Ligeledes 

måtte der graves en ny lysmast ned 

ved mastekranen som erstatning for 

den knækkede. Det bemærkes at 

der på nordre mole af en kreds af 

medlemmer var oprettet en af

skærmning for diverse afløb. Besty

relsen syntes, det var en god idé. 

Masteskuret var blevet godkendt i 

kommunen. Simon havde her gjort 

et stort og godt arbejde med tegnin

ger og godkendelse af projektet. Det 

vedtoges til næste bestyrelsesmøde 

at få priser frem fra 3 håndværkere, 

som normalt arbejder for forenin

gen. 

Havneudvalget foreslog, at der 

fremover betaltes havnepenge for at 

ligge i havnen. Dette gjaldt fremme

de sejlere. Efter en diskussion om 

emnet vedtoges det enstemmigt, at 

der fremover skal opkræves 10 kr.; 

både over 9 ni. 20 kr. De 3 første 

dage kunne man ligge gratis. På 

denne måde havde man tilgodeset 

weekend-sejlere. Formanden udtalte, 

at det ikke var, fordi man var penge

grisk, men der måtte en rotation i 

gang på de få pladser, der kunne 

være ledig på grund af feriesejlads. 

Havneudvalget mente, at de havde 

en mand på hånden, der kunne op

kræve gebyret. 

S T R A N D J Æ G E R N E  
afholder fredag den 8. november kl. 19,00 pr. 

Vort store Bankospil i S.S.-F/s klubhus 

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

8 gennemgående spil for 4 kr. pi. el ler 3 pi. for 10 kr. plus to store extra-
spil med mange fine gevinster. 

Gevinster bade pa 1. og 2. række samt hele pladen 

Adgangsbilletter d 5 kr. kan købes hos 

Elo Nielsen, tlf. Am 1340 

Egon Clemmesen, tlf. Am 827 

Bent Bendtsen. 

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

lem hvert spil om en fin gevinst. 

Efter spillet bliver der spillet op ti l dans, så vi kan hygge os med en sving

om. 
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Det blev forespurgt, hvor forenin

gens håndradioer var henne. Et 

medlem af bestyrelsen kunne oply

se, at Kaj Kure havde dem til re

paration. Juniorlederen ville forsøge 

til næste bestyrelsesmøde at tale med 

Kaj Kure, evt. få radioerne tilbage. 

4) Klubhus og fester. P-skive ordnin

gen virker ikke; måske, fordi man 

kom for sent i gang med at oplyse 

medlemmerne om dette. Til gen

gæld virker parkeringspladsen ud

mærket. Der var kommet malede 

tønder på den nye terrasse, som 

sammen med de nye borde og pa

rasoller havde givet klubhuset et 

nyt ansigt. 

Klubhusudvalget oplyste, at svag

førefesten var ved at blive tilrette

lagt, musik var bestilt. 

5) Sejlerskolen. På øvelsesbåden hav

de der været et frafald på 7 elever. 

Båden var så blevet suppleret op fra 

ventelisten. Skolechefen oplyste, at 

vi måtte have en ny lærer til naviga-

tions-undervisningen. De! vril blive 

klaret gennem AOF. 

Anders ville fortsætte med tovværks-

kursus igen i år. Det var menin

gen at modernisere dette, så det var 

tidssvarende. Det foresloges at for

søge med et grundkursus for motor

både på nogle få timer. 

De afgående navigationselever hav

de været på natsejlads med Sletsøe 

fra hjemmeværns-marinen. Det hav

de været meget vellykket — og vi 

takker Sletsøe herfor. 

Skolechefen kunne anbefale efter 

endt undersøgelse at indkøbe en 

Spækhugger til øvelsesbåd som den 

mest velegnede. Bestyrelsen var 

enig heri. Formanden og skoleche

fen ville gå i gang med at for

handle om køb. Det oplystes, at man 

økonomisk havde sikret sig ved 

mange medlemmers hjælp. 

6) Juniorafdelingen. Her gik det stille 

og roligt. Det meddeltes, at for

sikringsselskabet havde givet grønt 

lys for reparation af juniorbåd efter 

påsejling fra anden båds side ved 

stævne i Hellerup. 

7"> Kapsejlads. Kapsejladschefen mente, 

at der til næste år skulle ske en 

fornyelse af præmieindkøbet til ons

dags-sejladserne. Endvidere bør ind

skuddet sættes op til 10 kr. pr. del

tager. 

8) Motorbåde. Holger Nielsen oplyste 

her, at »Amager rundt« var blevet 

aflyst på grund at interne stridig

heder i sydhavnsklubberne. Der ville 

blive en molefest på nordre mole 

den 17. august. Overskuddet vil gå 

til den påtænkte fisketur den 28. 

september. 

Motorbådsrepræsentanten forespurg

te, om man skulle afholde det an

noncerede nat-navigationsløb for 

motorbåde, selv om deltagerantallet 

blev meget lille. Dette blev bekræf

tet. Kom man ned på 3 til 4 både, 

måtte man tage det op til nærmere 

overvejelse. 

9) Joller. Danmarksmesterskabet 1974 

i piratjoller var gået godt, stævnet 

havde yderligere styrket S.S.-F.'s ry 

for gode arrangementer. Alle, der 

har medvirket til stævnets afholdel

se, skal have tak herfor, uden med

lemmernes gode vilje kunne den 

slags arrangementer gennem en hel 

uge ikke gennemføres, udtalte for

manden. Der havde været over 50 

deltagende både. 

noncerede nat-navigationsløb for 

motorbåde, selv om deltagerantallet 

blev meget lille. Dette blev bekræf

tet. Kom man ned på 3 til 4 både, 

måtte man tage det op til nærmere 

overvejelse. 

10) Eventuelt. Formanden udtalte, at 

der havde været møde med »Valky-

rien«s skipper i anledning af for

liset. Det blev bevist ved flere vid

ners hjælp, at bådens sikkerhedsud

styr havde været i orden, ligesom 

redningsveste havde været tilstede, 

samt at båden havde været sødygtig, 

da den forlod Sundby havn. 

sign. Hans Guldager, 

fung. sekretær, formand. 

kontr.sign. Orla With, 

bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsesmodet d. 3.9.74. 

Bestyrelsen fuldtallig. 

Frits Kleis mødt i stedet for redaktø

ren, der var syg. 

Dagsorden: modtagelse af tilbud på byg

ning af masteskur. 

1. protokol 

2. beretning 

3. generalforsamling 

4. havn og plads 

5. klubhus og fester 

6. sejlerskolen 

7. juniorafdelingen 

8. kapsejlads 

9. joller 

10. motorbåde 

11. eventuelt. 

Tre håndværksmestre var tilsagt til mø

det for at indgive tilbud på bygning af 

det ny masteskur. Tilbuddene blev åbnet 

under overværelse af de bydende. De to 

bud lå meget nær hinanden, det tredie en 

halv snes tusinde billigere. 

Formanden takkede de tre herrer for 

tilbudene og lovede, at bestyrelsen ret 

hurtigt skulle gennemgå tilbuddene, og 

straks underrette de bydende om, hvilket 

resultat man var kommet til. 

1. Da formanden selv, grundet se

kretærens sygdom, havde skrevet proto

kollen fra sidste bestyrelsesmøde, oplæste 

han også selv denne. Protokollen god

kendtes uden kommentarer. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser, 

som toges til efterretning, deriblandt 

også takkeskrivelser. 

Der havde været et møde på kontoret 

med to medlemmer, hvoraf det ene med

lem havde beskyldt det andet for tyveri 

fra hans båd. Da ejerforholdet til båden 

var så speget, at kun en rigtig retsinstans 

kan udrede trådene, kunne bestyrelsen 

ikke gøre noget ved dette, men da der 

også havde været trusler om øretæver, 

endte sagen med, at begge parter fik en 

kraftig advarsel mod gentagelse. 

Om parkeringen på ndr. plads mente 

Hans, at man burde stoppe d. 15. sep

tember. 

Det udvidede havneudvalg havde holdt 

møde, og det oplystes, at ing. Ehlers, som 

skulle rentegne de udarbejdede skitser, 

desværre er blevet afskediget fra firmaet. 

Formandens henvendelse til ingeniørfir
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maet har resulteret i, at tegnearbejdet bli

ver færdiggjort. 

Formanden foreslog at afholde en eks

traordinær generalforsamling i november 

med evt. havneændring som dagsorden. 

3. Den ordinære generalforsamling 

afholdes tirsdag d. 29. oktober kl. 19,30. 

Forslag, som ønskes behandlet på gene

ralforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest tirsdag d. 8. okt. kl. 19,30. 

Juniorlederen Hans Olsen ønsker ikke 

genvalg, og ville derfor gerne anbefale 

Carl Steffensen som sin efterfølger. Carl 

Steffensen arbejder i juniorudvalget. 

Også Holger Møller vil gerne fritages for 

arbejdet i juniorudvalget. 

Vagn Preisler fremkom med forslag 

om, at jollerepræsentanten og motorbåds-

repræsentanten søges optaget i bestyrel

sen. De to repræsentanter har i et års tid 

deltaget i bestyrelsens møder, og det har 

vist sig at være frugtbart med det nær

mere samarbejde. Ved at få sæde i besty

relsen, vil de kunne deltage i bestyrelsens 

daglige arbejde. 

Sekretæren gjorde opmærksom på, at 

det kræver en lovændring, idet der må 

foretages et par tilføjelser til § 5. Man 

diskuterede, hvorvidt de to skal vælges 

særskilt, eller blot som to repræsentanter. 

Man enedes om, at de må vælges særskilt. 

Endvidere foreslog havneudvalget en 

tilføjelse til havnereglementets § 1, sidste 

stykke, der angiver fartøjers største til

ladte længde: 13,0 meter, ønskes tilføjet: 

største tilladte bredde: 3,10 meter. Også 

dette var der enighed om. Sekretæren ud

former forslagene. 

4. Havneudvalget oplyste, at der var 

blevet gravet kabler ned, så der kan kom

me strøm til kontaktstederne på skurene 

på ndr. plads. Endvidere er der rejst en 

ny el-mast, i stedet for den knækkede på 

sdr. plads, så man venter blot på, at elek

trikeren skal komme og gøre færdigt. 

Man diskuterede de tre indkomne til

bud på bygning af nyt masteskur, og for

manden oplyste i den forbindelse, at han 

havde været i Amagerbanken og havde 

beredvilligt fået tilbudt et kortfristet lån 

til foråret, så man kunne få gang i byg

geriet. Det, først på året, lagte budget 

havde ikke kunnet holde, men det er for

ståeligt for enhver, med de enorme pris

stigninger, der har fundet sted i den sid

ste tid. Man diskuterede tilbuddene og 

finansieringsmulighederne, og man ene

des om at antage det billigste tilbud, og 

at få sat arbejdet i gang hurtigst muligt. 

Skinnerne på sdr. slæbested skal laves 

i stand. Også dette vil blive lavet hurtigst 

mulig. 

Orla With efterlyste et arbejdsbord 

under halvtaget i den nye skurrække på 

ndr. plads. 

5. Vagn Preisler omtalte den nys 

overståede mannetur, der havde været 

meget vellykket. 

Den tilstundende svagførefest var un

der forberedelse, og V.P. nævnte i den

ne forbindelse, at Poul Petersen, som i 

mange år havde været kontaktmand mel

lem parterne, og som selv er meget syg, 

i år ville være med for sidste gang. V.P. 

foreslog derfor, at man betænker Poul 

Petersen med en erindringsgave fra S.S.F. 

som tak for mange års godt samarbejde. 

Man enedes om et tinkrus med sundby

standeren på. 

Den 28. sept. vil der blive fisketur. 

Den 5. okt. bliver der afriggergilde, og 

Westturen følger dagen derpå, nemlig 

søndag den 6. okt. Senere kommer der 

andespil. Der vil komme nye spejle op på 

badeværelserne. 

6. Skolechefen oplyste, at man havde 

fundet en ny navigationslærer, navnet 

er J. A. Andersen. Tovværkskurset ledes 

som tidligere af Anders Mogensen. Kur

serne begynder den 14. okt. 

7. Juniorlederen oplyste, at man hav

de en båd til reparation. Endvidere op

lystes det, at man havde fået en skrivelse 

fra Københavns Ungdomsskole, som til

bød oprettelse af kapsejladskursus, og 

H.O. mente, at man burde benytte sig af 

tilbuddet. Formanden kommenterede her

til, at han syntes, at juniorerne var godt 

sejlende for tiden. 

8. Den konstituerede kapsejladschef, 

Else Madsen, omtalte juniorstævnet, som 

var gået godt. Omtalte også sidste sejlads 

lørdag. Der sluttes af med Hveen Rundt 

den 29. sept. 

9. Jollerepræsentanten oplyste, at 

klubmesterskabet for joller vil blive af

viklet samme dag som Hveen Rundt, men 

det skulle vel også nok kunne lade sig 

gøre. 

10. Om motorbåde: Intet nyt. 

11. Formanden oplyste, at John Ha

gemann skal gå af som Amagerkredsens 

formand, og at det efter turnussen er 

Hans Guldagers tur til at overtage posten, 

og dermed sæde i unionens hovedbesty

relse, spurgte derfor bestyrelsen, om den 

var indforstået hermed, eller om man 

mente, at han burde ofre på S.S.F. alene. 

Ingen havde noget at indvende, da for

manden selv bedst måtte vide, hvor meget 

han kan overkomme. Formanden rettede 

en varm tak til bladudvalget for deres 

gode arbejde, bladet var virkelig godt. 

Sign. Hans G uldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen. 

sekretær. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

VALG 

Følgende er pa valg: 

Formanden Hans Guldager 

Kapsejladschefen Robert Frederiksen 

Juniorlederen Hans Olsen 

2 repræsentanter Orla With og 

Lennart Larsen 

1 juniorudvalgsmedlem Holger Møller 

1 suppleant Holger Nielsen 

1 suppleant i stedet for 

Lennart Larsen 

I NOVEMBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage . kl. 12-13 
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Ad dagsordenens pkt. 4: Lovændringsforslag 

Forslag' nr. 4, 1 

Bestyrelsen foreslår, at man efter op

nåelse af 1100 aktive medlemmer, kun 

optager B-medlemmer uden stemmeret. 

Sådanne B-medlemmer skal, efterhån

den som der, ved naturlig afgang, opstår 

ledige numre under de 1100 A-medlem-

mer, kunne overflyttes til A-medlemskab, 

og dermed få stemmeret. 

B-medlemmer skal betale samme ind

skud cg kontingent som A-medlemmer. 

En sådan gruppering af medlemmerne 

skulle kunne dæmme op for den stadigt 

stigende tilgang af aktive medlemmer, 

som foreningen ikke har mulighed for at 

skaffe havneplads til. 

S.S.-F. tæller over 1000 aktive med

lemmer med stemmeret, men der er kun 

ca. 400 fartojsejere med plads i havnen, 

jollesejlere incl. Et så overvældende antal 

stemmeberettigede aktive vil, uden selv 

at have plads i havnen, kunne dirigere 

hele farten til skade for fartøjsejere, der 

har plads i havnen. 

Hvis dette forslag bliver vedtaget, vil 

det kræve adskillige rettelser i forenin

gens love og reglementer. Disse rettelser 

vil være som følger: 

§ 4, næstsidste stk., ændres til: B-med

lemmer, passive og juniorer o.s.v. 

§ 4, sidste stk., Aktive medlemmer æn

dres til A-medlemmer. 

§ 5, sidste stk., Aktivt medlem ændres 

til: A-medlem. 

§ 6, første stk., Aktive medlemmer æn

dres til: A-medlemmer. 

§ 9, andet stk., Aktive ændres til: A og 

B medlemmer, passive og juniores 

o.s.v. 

§ 10, første stk. ændres til: Medlemmer 

af alle kategorier betaler o.s.v. 

§ 10, andet stk., Aktivt ændres til: A-

medlem. 

§ 10, tredie stk., Aktivt ændres til: A-

medlem. 

§ 10, fjerde stk., Aktive ændres til: A-

medlemmer. 

§ 10, femte stk., Aktive ændres til: A-

eller B-medlemmer. 

§ 10, sjette stk., ændres til: Til tov

værks- og navigationskursus kan 

optages B-medlemmer og passive 

medlemmer o.s.v. 

§ 12, femte stk., Aktive ændres til A- og 

B-medlemmer. 

§ 12, sidste stk., ændres til: A- og B-

medlemmer. 

§ 16, første stk., Aktive ændres til: A-

medlemmer. 

Og til Ordensreglementet: 

§ 6, første stk., Aktive medlemmer æn

dres til: A- og B-medlemmer o.s.v. 

De nævnte §§'s øvrige ordlyd bibeholdes 

i nuværende form. 

Forslag nr. 4, 2 

Fra bestyrelsen: 

Jollerepræsentanten og motorbådsre-

præsentanten foreslåes at få sæde i besty

relsen, og lovenes § 5 foreslåes ændret 

som følger: 

§ 5, 1. stykke ændres til: 

Generalforsamlingen vælger bestyrelse, 

der består af: 

1 formand 

1 sekretær 

1 kapsejladschef 

1 skolechef 

1 juniorleder 

1 jollerepræsentant 

1 motorbådsreprcssentant 

4 repræsentanter. 

Og stykke 5 ændres til: 

Bestyrelsen vælges for eet år således: 

oktober: 

formand 

kapsejladschef 

juniorleder 

jollerepræsentant 

2 repræsentanter og 

1 suppleant til bestyrelsen. 

Stykke 6 ændres til: 

marts: 

sekretær 

skolechef 

motorbåd srepra sentant 

2 repræsentanter og 

1 suppleant til bestyrelsen. 

Den øvrige del af § 5 forbliver uæn

dret. 

Forslag nr. 4, 3 

§ 4, sidste stykke foreslås ændret til: 

»Kun gyldigt medlemskort giver ad

gang til generalforsamlingen, og kun 

fremmødte aktive medlemmer med plads 

i havnen har stemmeret.« 

Motivering 

Efter at det på tidligere generalforsam

linger ikke er lykkedes at få vedtaget en 

maksimering af antallet af aktive med

lemmer, tillader jeg mig herved at frem

komme med ovenstående lovændrings

forslag. 

Med det stigende antal aktive med

lemmer i vor forening, vil antallet af 

medlemmer med plads i havnen udgøre 

en stadig mindre del af det samlede an

tal aktive medlemmer, og dermed få min

dre og mindre indflydelse på generalfor

samlingsbeslutninger. 

Det er vel naturligt, at de aktive med

lemmer, der venter på plads i havnen, 

ser med sympati på enhver mulighed for 

at øge antallet af havnepladser og derfor 

vil stemme for en sådan. 

Som følge af den stigende indflydelse, 

de pladsløse efterhånden vil få ved ge

neralforsamlingerne, vil der være fare 

for, at denne kommende majoritet - for 

at skaffe flere pladser - træffer beslut

ninger så at sige hen over hovedet på de 

gamle medlemmer - beslutninger, der 

både hvad angår økonomien og besej

lingen af vor havn forringer denne. 

Forslaget kan forekomme meget usym

patisk og egoistisk set fra en pladsløs' si

tuation, men det er stillet i en god me

ning for at værne om vor dejlige havn — 

til glæde for såvel nuværende som kom

mende medlemmer med havneplads i 

S.S.-F. 

Venlig hilsen 

medlem nr. 30. 

Gosta Øberg, 
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Ad dagsordenens 

pkt. 5: Andre forslag 

Forslag nr. 5,1 

Fra bestyrelsen: 

Havnereglementets § 1, sidste stykke 

foreslås ændret til: 

Fartøjer over 13,0 meter længde og 

3,10 meter bredde kan ikke tildeles hav

neplads. 

Forslag1 nr. 5,2 

Fra bestyrelsen: 

Kontingentet for aktive medlemmer 

foreslås forhøjet med kr. 20,00 årligt til 

kr. 170,00. 

Indskud for aktive foreslås forhøjet 

med kr. 100,00 til 300,00. 

Kontingentet for juniorer foreslåes for

højet med kr. 10,00 årligt til kr. 90,00. 

Forslag nr. 5,3 
Forslaget går i al sin enkelhed ud på, 

at Sundby Maritime Privatradio-klub bli

ver et S.S.-F. anliggende. Det ville være 

en kæmpefiasko for vores ellers så vel

renommerede forening, om et så godt 

initiativ som denne radioklub ville glide 

ud i sandet (jeg tænker på bærebølgen 

i nr. 9). Lad os sige de medlemmer tak, 

der hidtil har udført et meget stort styk

ke arbejde til gavn for alle i S.S.-F. og 

lad så S.S.-F. overtage det økonomiske og 

så håbe, at det samtidig giver mulighed 

for at fordele arbejdet på flere hænder. 

Allan Schmidt, 

medlem 926. 

P.S. Skulle dette forslag give for meget 

arbejde i bestyrelsen kan denne vel 

udvides. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SlwAAij. 

A 5 Hugo H. C. Bechsgård, 

Soldugvej 19, Ka. 

A 151 Knud Vilh. Steindorff Bak, 

Sundholmsvej 23, S. 

A 274 Hans Erik Smith Bak, 

Amager Fælledvej 75, S. 

A 467 Georg Karl Jensen Bøtker, 

Højdevej 27 B, S. 

A 503 Lizzie Birthe Pehrsson, 

Lyngbyvej 160, 0. 

A 551 Kari I. Saunamæki, 

Søborghus Allé 12, Søborg. 

A 579 Arne Nielsen, 

Milanovej 25, S. 

A 766 Jan Ivan Malm, 

Telemarksgade 4, S. 

A 971 Palle Overby, 

Torpen vej 125, Humlebæk. 

A 998 Alf Hjulsager, 

Hyben Allé 2, Ka. 

A 1025 Birthe Geiken, 

Kastrupvej 50 B, S. 

A 1026 Birgitta Lindh, 

Rumæniensgade 4, S. 

A 1027 Susanne Jepsen Bonnichsen, 

Reykjavikgade 1, S. 

A 1028 Jannie Funch, 

Maltagade 9, S. 

A 1029 Kåre Mogens Lønholt, 

Peder Lykkesvej 23, S. 

A 1030 Sven Agner Bitzer, 

N. Jespersensvej 11, F. 

A 1031 Dorrit Verding, 

Prinsesse Christinesvej 9, S. 

A 1032 Dorte Lindrup, 

Hans Bogbinders Allé 3, S. 

A 1033 Johnny Hjort Petersen, 

Woltersgade 7 A, S. 

A 1034 Mogens Jensen, 

Søvang Allé 13, Ka. 

A. 1035 Billy Alexander Wright, 

Amagerbrogade 95, S. 

A 1036 Børge Nielsen, 

Ægirsgade 9, N. 

A 1037 John Møenbo, 

Wibrandtsvej 91, S. 

A 1038 Preben Jørgensen, 

Folehaven 22, Valby. 

A 1039 Jan Vandsted, 

Grækenlandsvej 112, S. 

A 1040 Kristian Jensen, 

Højskole Allé 40, Ka. 

A 1041 Anni Ekstrøm, 

Keplersgade 5, S. 

A 1042 Kaj Lawmann, 

Aksel Møllers Have 15, F. 

A 1043 Niels O. Mogensen, 

Godsbanegade 31, V. 

A 1044 Ole Strøm Nielsen, 

Dalgas Boulevard 115, F. 

P 25 Ulla Bitzer, 

N. Jespersensvej 11, F. 

P 48 Jenny E. Jensen, 

Grækenlandsvej 166, S. 

P 57 Gersi Offenberg, 

Norsvej 6, V. 

J 62 Ulla Sonne Olsen, 

Holmbladsgade 78, S. 

J 63 Claus Sonne Olsen, 

Holmbladsgade 78, S. 

J 71 Morten Sørensen, 

Holmbladsvænge 2, S. 

Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

BLADUDVALG 

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Martin Andreasen, Nyrnberggade 50, 2300 S 59 47 84 

Frits Kleis, Hojskolealle 66, 2770 Kastrup 51 18 87 

Britt Petersen, Bjorneklovej 5, 2300 S 
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BÆREBØLGEN 

Til mode med 

soredning'stj enesten 

Mandag d. 16. september var Børge 

Schlichter og undertegnede til møde med 

hr. kaptajnløjtnant Vester Andersen, Sun

dets Marinedistrikt, som har til huse på 

Stevnsfortet. 

Vi blev godt modtaget og blev vist 

rundt i kommandocentralen, og det var 

meget interessant at se de forskellige 

funktioner, også radiostationen, dybt ne

de under jorden, eller rettere sagt ... un

der kalken. 

Over en god kop kaffe drøftede vi 

mulighederne for en vis form for sam

arbejde, d.v.s. vore muligheder for evt. 

at kunne være til nytte i en given situa

tion, med vor radiostation og med vore 

radioudstyrede både. Vester Andersen for

klarede os, hvordan Sundets Marinedi

strikts område er opdelt i felter, og i 

hver af disse felter er der en eller flere 

instanser, det være sig en redningsstation, 

en havnefoged eller en politistation o.s.v. 

o.s.v., som er opført i en liste, og ved 

eftersøgning kan Marinedistriktet rette 

henvendelse eller forespørgsel til en af 

disse instanser. 

Resultatet af mødet kendes endnu ikke, 

men måske kan vi blive et af disse fel

ter, I hvert fald er der interesse for sagen 

fra Søredningstjenestens side, og selv

følgelig også fra vor side. 

Mødet bliver rapporteret til SOK, 

som er øverste instans for Søredningstje-

nesten, og derfra venter vi at høre mere. 

Reinhardt Hansen. 

Tirsdag d. 17. sept. var Børge Schlich

ter og jeg igen til radiomøde, denne gang 

i Hellerup Sejlklub, indbyderne var vore 

kendte gode venner ... Skovshoved Ra

diovagt. Også her var emnet: Hvordan 

kan vi samarbejde? Der var to mand fra 

Sundets Marinedistrikt, der var kapt. 

Damm fra flyvevåbnets information, og 

der var repræsentanter fra klubber helt 

oppe fra Helsingør og til et par friske 

fiskere nede fra Stevns. Også dette møde 

r a p p o r t e r e s  t i l  S O K .  

Men vi fik da noget konkret ud af mø

det, nemlig dette, at mange klubber har 

stationer og mange både med radio, men 

der mangler pasning, og mange ved ikke 

rigtigt, hvordan man skal bære sig ad, og 

man savnede fælles procedureregler. Så 

der bliver noget at gøre for søsportsorga-

nisationerne med at samle trådene og med 

at give informationer. 

Men man venter stadig på de nye be

stemmelser fra P&T, og så må der være 

sammenhold og hjælpsomhed klubberne 

imellem. 

Vi hilser Skovshoved Radiovagt for 

initiativet! 

R.H. 

Så er standeren halet ned og sæson 

1974 er slut, også lyttevagttjenesten er 

slut for denne gang. 

Det var drøjt, er der vel nok nogle, 

der mener, men alligevel kammerater, lad 

os hygge os i vinter med et par interes

sante møder og lidt hyggeligt samvær ... 

OG LAD OS SA MØDES IGEN, FRI

SKE OG MED ET GODT HUMØR, 

OG LAD OS SMØGE ÆRMERNE OP 

IGEN I SÆSON 1975. 

Vi skal ikke lade os slå ud, fordi en

kelte bliver trætte og modløse, vi møder 

op igen, stol på det! 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 

takke radioklubbens medlemmer for sæ

sonen, der gik, og en særlig tak til de 

friske gutter som tog de sidste kedelige 

vagter, hvor havnen har været næsten 

mennesketom, og vejret surt og mørkt. 

TAK FOR HJÆLPEN SOM LEDSAGE

BADE og vel mødt til vinterens arrange

menter! 

Klart slut 

Sundby Sejl 630 ... 

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 -  Tl f .  0094640-11 1464 

Privat  i  Skanor:  009 46 40-47 26 80 
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BREVE TIL SSF 

TAK... 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 

min hustru Elses bisættelse. 

Ejner Pedersen. 

• 

Til Hjalmars sejlervenner. 

Hjertelig tak for venlig deltagelse fra 

Irmgard Nielsen. 

• 

Sundby Sejl-Forening. Amager Strandvej 

15 - til jer alle, tak. 

Dette for høfligst at takke Sundby 

Sejl-Forening på hustrus og undertegne

des vegne for den dejlige og pragtfulde 

dag den 7. september fra kl. 13 til 18. 

Det var en pragtfuld underholdning 

og en humørfuld skuespiller-optræden, 

man lever længe på, alle skal have ros 

for deres fremførelse. 

Dernæst tak for fint og dejligt trakte

ment, det var ovenud godt, alle blev be

værtet fint og godt af Deres venlige og 

milde personale, ingen manglede noget. 

Endnu engang tak, med håb om at 

kunne deltage næste år, hvis man holder 

så længe. 

Hvor er det en fornøjelse at se for

eningen trives og vokse godt, jeg har 

kendt foreningen fra de unge år, med 

den lille sejlrende. 

Hermed vor hilsen og tak til alle. 

B. Assendrup og hustru, 

Store Krog 142 II., bolig 210, 

2300 København S. 

AFRIGGERGILDET 

den 5. oktober blev afviklet i fineste stil 

i det udvidede klubhus. Der var godt 

humør og fin stemning. Kristines dejlige 

menu med dyreryg, is og vine satte stem

ningen i vejret. Else Madsen præsterede 

en kvik og frisk præmieuddeling fra 

sommerens sejladser og takkede deltagere 

og meddommere. 

Formanden, Hans Guldager, bød vel

kommen til deltagerne og de mange ind

budte gæster og foreningens venner og 

støtter, blandt andet fra svenske og dan

ske organisationer og myndigheder. For

manden så tilbage på den, vejrmæssigt, 

brogede sommers forløb, der mest var 

vådt, så der ikke kunne sejles, og i godt 

vejr iblandt så vindstille, at der heller 

ikke kunne sejles. Året markeredes af 

formandsskiftet. Oliekrisen havde truet 

sejlernes muligheder for at udfolde virk

somheden, og lovgivningsmagten havde 

truet med afgifter på både. 

Trods alt dette var der gennemført en 

betydelig virksomhed med navigationsløb 

for motorbåde, Dansk mesterskab for pi

ratjoller, Bandholm Shipman og Nimbus

stævnet og Hven rundt. 

Formanden takkede alle, der havde 

ydet en indsats. Omtalte støtten til de 

unge til både og stævnedeltagelse. Cite

rede skaberen af de olympiske lege, Pierre 

de Coubertin: »Det gælder ikke om at 

vinde, men om at deltage«. 

Deltagerne rejste sig ved de festligt 

smykkede borde og udbragte et leve for 

Sundby Sejl-Forening, medens standeren 

blev strøget på pladsen uden for klub

huset. 

Efter det lækre, festlige måltid gik 

snakken livligt blandt deltagerne, og 

der blev bragt hilsner af de svenske gæ

ster der ovre fra, af ]ohn Hageman fra 

Amagerkredsen og Sejlunionen. Svend 

Larsen talte om det vellykkede formands

skifte og bogtrykkeren om det vellykkede 

redaktørskifte. 

Til det livlige orkester gik dansen til 

ud på de små timer. 

Masterprinter. 

KLUBNYT 

Nyt ved midterbroen: Bent Knudsen 

har købt en Albin Ballad til afløsning for 

Vega 1064 »Marianne«. 

Richard Nielsen har med LA 112 

»Shangrila« opnået en delt førsteplads i 

Martini Cup den 28.-29. september. Han 

og P. Thorsell, Rungsted, fik hver en 

første- og andenplads. Desværre måtte 

den tredie og afgørende sejlads aflyses 

på grund af for ringe vind. 

• 

J unior-Forerpro ve 

Den praktiske førerprøve er bestået af 

Anne-Mette Andresen, Rita Møller og 

Michael Empacher. De to førstnævnte har 

herefter bestået alle prøverne. 

Vi ønsker til lykke. 

I 
I 

Mystik ved Flakfortet 

Ovenstående undervandsbådslignende 

fartøj er hævet efter at være sunket i 

nærheden af Flakfortet. Det er nok eg

net til at sætte fantasien i sving, bl.a. om 

plyndringstogter til Flakfortet o. lign. 

Ligger nogen inde med mere kontante 

oplysninger om fartøjet, er politi og sø

værn sikkert interesseret. 
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Mandag den 18.-6. lettede vil kl. 9,00 

efter en vejrmelding, der lovede fint, 

men stille vejr. Med kurs mod trekosten 

ved Hov gik vi for motor og storsejl 

på en fuldstændig blank vandoverflade. 

Til Skippers store glæde forsøgte vi igen 

med vor dørg. Hver gang paravanen kom

mer op til overfladen, giver han hals; 

desværre var det kun tang, der bed på. 

Halvvejs passerer vi den kendte bøje i 

afstand af 200 m, vort bestik viser syd

gående strøm ca. l/2 sm. Kl. 11,00 hav

de vi trekosten. Vi bjærger dørg og sætter 

genua, vi vil nyde et par timer uden mo

tor. Vi gled nærmest med strømmen ned 

langs landet tæt ved bundgarnspælene. 

Kl. 13,00 starter vi motor og gør klar 

til at gå i havn i Lohals. Vi fik anvist 

plads ved siden af en motorbåd i hav

nens sydlige mole. Kort efter kom besæt

ningen fra motorbåden fra indkøbstur -

gode sejlervenner fra Kobenhavn, nu 

Skelskør, skibsmægler Danris, der var på 

ferietur. Vejret var fortsat meget varmt, 

hvorfor vi efter middagen (rødspætter) 

gik en tur i den nærliggende skov, hvor 

Med „SHANTY" 

på sommertogt 

1973 

I løbet af eftermiddagen kom flere sej

lere ind, og der blev takket være den 

flinke havnefoged skaffet plads til alle. 

Tirsdag lovede vejrmagisteren opfri

skende vind fra øst, hvorfor vi lettede 

kl. 9,30, idet vi havde besluttet os for at 

gå til Thurø. Med den friske østlige vind 

blev det alle tiders sejlads ned til Thurø 

Rev, som vi rundede i en afstand af ca. 

50 m. Med sikker landkending fik vi 

snart øje på bøjen og de første koste, vi 

bjærgede sejl og gjorde klar til at gå i 

havn. Ved Thurø Sejlklubs nye bro var 

alt optaget på pælesiden mod vest, hvor

for vi måtte droppe anker på østsiden 

og fortøje ved siden af en Bandholm 26. 

I løbet af eftermiddagen friskede vinden 

yderligere fra øst. Da vort anker nægtede 

at holde i den dårlige ankerbund, da 

Bandholmeren drev ned på os, forhalede 

vi hen på nokken af broen, hvor vi fik 

godt fortøjet ved siden af en Sagitta 35. 

Da vi kom tilbage fra en dejlig lang 

tur, så vi en S.S.F. stander fra en spids

temperaturen passede bedre for en sort 

puddel. 

gatter, jo, det var Ejnar, han var kommet 

fra Jylland og skulle videre næste mor

gen tidlig kl. 3,00 til København. Over 

en drink ønskede vi dem fortsat god tur. 

Onsdag den 20.-6. liggedag; vi hyg

gede os i de dejlige omgivelser, aflagde 

besøg på Valsteds kendte bådeværft, 

hvor man let kunne tilbringe flere dage. 

Wedel-Wedelsborgs kendte gamle 12 m 

stod på beddingsvognen og blev søsat 

klargjort til at vende hjem til bøjepladsen 

ved Rungsted. 

Torsdag den 21.-6. lettede vi kl. 10,00. 

Vejrmeldingen fortsat jævn til frisk vind 

fra øst bragte os hurtig over Lunkebug

ten og ned mod kosteløbet forbi Rudkø-

gamle venner, den kendte tidligere »Sun-

bing og videre mod syd følgende den 

sædvanlige rute til Marstal. Efter en dej

lig sejlads fandt vi en god pæleplads ved 

gæstebro nr. 5, hvor vi fortøjede. 

Efter frokosten aflagde vi besøg i bade

kabinen, hvor et varmt brusebad gjorde 

godt, så vi blev rigtig oplagte til at gøre 

Marstals mange seværdigheder. Livet i 

og ved havnen kan man jo aldrig få tid 

nok til. Om aftenen aflagde vi besøg i 

Shanty i Lohals. Baden på bb-side er en svensk 

hjemmebygget mahogni-spidsgatter. 

Pigen og skipper blev meget fine venner. 

f 
TRYK ̂  

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

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

1967 KBHVN. V * 35 67 88 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 

marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og oerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 
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Marstal Sejlsklubs nye klubhus, der i 

alle måder er hensigtsmæssigt og nydeligt 

indrettet. Man har en god ordning, idet 

medlemmerne på skift sammen med hu

struen er vært i klubhuset, hvor de på 

hyggelig måde varetager sejlernes interes

ser, så man føler sig velkommen som 

sej lergæst. 

Fredag den 22.-6. oprandt med strå

lende solskin og svag skiftende vind. Vi 

besluttede at nyde det gode vejr på van

det, hvorfor vi lettede kl. 10,00 og for 

sejl og kurs fra bøjen mod Grensholm. 

kurs og sejl fra bøjen mod Grensholm. 

Med 2 kosten om bb fortsatte vi op gen

nem Mørkedybet på en N.V. kurs. Vind 

var der ikke meget af, så vi havde god 

tid til nyde den sydfynske skærgård med 

de mange små øer og holme. Vi passerer 

Birkholm om stb med den meget lille 

fiskerihavn, hvor der ligger et par fisker

joller ogen enkelt mindre sejler. Fra bal

lonen ved Højestene løb sætter vi kurs 

direkte på etkosten ved Mads Jensens 

grund. Vi passerer Drejø, og ved Skovens 

Vig møder vi en tysk sejler, der er kom

met mistænkelig nær land. Da han får 

øje på os, vender han og følger efter så 

godt, han kan i det flove vejr. Ved ko

sten falder han af på sydlig kurs antage

lig mod Søby. Vi vinker og sætter kurs 

mod de to koste øst for Avernakø — i 

det gode vejr kommer de hurtigt i sigte. 

Efter passage går vi langs landet og fri 

af Nakkeodde kan vi sætte N.V. kurs 

på Grydeløbet mellem Bjørnø og fast

landet, der er markeret ved 4 koste. Vi 

holder skærpet udkig på fordæk med 

kikkert, da vi helst skal ramme løbet, 

idet området er meget lavt,0,3 m og sten. 

Med den bedre øjehøjde ser vi kostene 

på kursen. Fra Grydeløbet sætter vi kurs 

direkte på Fåborg. Vi møder mange sej

lere, der får et ord med på vejen af 

Skipper, der nu kan lugte land. Kl. 

15,00 fortøjer vi ved en pontonflåde, 

men den er endnu ikke landfast, så vi 

må forhale lang kaj. 

Til Skippers store glæde går vi straks 

i land på indkøbstur. Vi får besøg af 

gamle venner, den kendte tidligere »Sun-

det«-sejler Frede Nielsen og hans viv 

Grethe, der inviterer os til Bøjden næste 

dag. Vi lover at være der kl. 11,00. 

Om aftenen går vi tur og møder lede

ren af Fåborg Sejlerskole, arkitekt Troels 

Smith, der indvier os i sine planer og be

redvilligt viser os rundt. Der er nok at se 

på, men selv en dejlig sommerdag får 

ende. 

Vi letter næste dag, lørdag kl. 11,30. 

Vejrmeldingen fortsat til ug. Vi holder 

sydlig kurs på 1 kosten ved Dyreborg 

skov og det smalle løb mellem Bjørnø 

og fastlandet. Ved bøjen holder vi ned på 

2-kosten og 1-kosten, hvorfra vi kan 

sætte kurs fri af kosten ved Lyø Trille 

om bb. Vi nyder det gode vejr og møder 

en del sejlere, mest tyske sejlere. Vi pas

serer Lyø Trille og holder direkte på 

Horne Næs, som vi runder og følger 

langs landet på nordlig kurs forbi Bøj

den færgehavn. Her bjærger vi sejl og 

holder mod 2-kosten og 1-kosten - her

fra er vi overladt til vanddybden, men 

Frede har lovet os vand nok med den 

nordlige vind. Vi lister ind mod Bøjden 

Bådelaugs bådebro, hvor Grethe og Fre

de har overladt os deres plads. Præcis 

kl. 11,00 ligger vi fortøjet som lovet efter 

en dejlig sejltur. (Fortsattes). 

Shanty har spilertjans. 

h skipper: 
/  HISTORIER-

hJlJZu 

Åbenhjertig- samtale — 
eller, det sker nok stadig-

I de tider, da vinden var den eneste 

drivkraft, der stod til rådighed for trans

port af gods ad søvejen, var en skipper 

en mand af stor betydning, og af hvem 

der krævedes andre evner foruden at 

være »sporvognsstyrer«. 

Det var før både radioens, telefonens 

og telegrafens tidsalder, og en skipper 

måtte ikke alene sejle sit skib fra havn 

til havn, men måtte også sælge sin last 

på børsen med en helst klækkelig fortje

neste, købe en ny last, sejle den til an

den havn, sælge den på børsen o.s.v., og 

når han så med års mellemrum anløb den 

hjemlige havn, gøre regnskab for sine 

handlinger over for rederen. 

Ved en sådan lejlighed, hvor rederen 

kritisk gennemgik det foreliggende regn

skab, udspandt der sig følgende ordskif

te mellem reder og skipper: 

Rederen: Hvad er det, der står? Jeg 

synes, der står en frakke. 

Skipperen: Det stemmer. Der står en 

frakke. 

Rederen: Hvad er det for en frakke? 

Skipperen: Det er den, jeg har på. 

Rederen: Jamen jeg skal ikke betale 

din frakke. Dit tøj må du købe for din 

egen hyre. Nu skal jeg lade det passere 

for denne gang, men det vil jeg ikke se i 

fremtiden. 

Skipperen brummede arrigt. 

Et år eller to senere er skibet atter i 

hjemlig havn, og scenen gentager sig med 

gennemgang af regnskaberne. 

Rederen: Ja se, det kan jeg lide at se. 

Denne gang er der ingen frakke på regn

skabet. 

Skipperen: Jo, den er der. Du kan bare 

ikke se den. 

Sindbad. 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

AUTOBANK 

41? Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

Sikkerhed - SECUMAR 

SECUMAR - størst i oppustelige 

redningsveste. 

I. STENGAARD MEYER 
KASTRUPVEJ 180, 2300 KØBENHAVN S 

TLF. (01) 58 30 45 

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 udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

Sejlsportsfolk S 

KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER Él ^ 1 

do. BENKLÆDER # 1 TB | 
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  

DUNLOP SEJLERSKO # UTJ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer ^80^ 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  7 9  -  V A l b y  2 3 8  



PARTI FRA TÅRBÆK Foto. Ib Christensen 



SUNDBY SEJL-FORENING 
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 15 13 

Orla With, Agnethevej 19, S ... 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Lillegrund 10 A 58 58 44 

Lennart Larsen, Hojdevej 18, 2300 S 55 46 85 

Kapsejladschef: Else Madsen, Råbjerg Allé 7, 2770 Kastrup 50 89 05 

Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8-16) 50 33 77 

Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 

Jollerepræsentant: Jorgen Bengtson, Bregnerodgade 3 ÆG 83 33 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K. . 11 12 93 
fra 1/12 74: Njalsgade 67, st., 2300 S AM 27 53 

Redaktor: Holger Moller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

K asserer 

formanden og-

lia vimmmI valget 

træffe« 

hver torsdag; 

kl. 19—20,30 

i klubhuset 

tlf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Husk: Knallert- og cyklekørsel er stadig forbudt 

overalt i havnen 

mm mm -mm mm mm mrnmm mm sims mm mm mm mm mm 

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

søndag den 22. 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 mm'-im m$iu amu mm mm mm 



Åbent brev til regeringen og folketinget 

Sundby Sejl-Forening vil, som Danmarks næststørste sejlklub med over 1200 medlemmer, hermed henlede regeringens 

og folketingets opmærksomhed på den fantastiske uretfærdi ghed, der vil blive begået, hvis man gennemfører det, som i 

dagspressen har været offentliggjort som forslag til beskatning af lystbåde. 

Det er dog normalt, at skattebyrderne fordeles efter evne og fortjeneste, d.v.s. at der bliver foretaget en såkaldt ligning, 

hvor man så, efter at visse fradragsregler er taget i betragtning, kommer til at betale en vis procentdel af sin fortjeneste 

(hvis man da ikke i forvejen har konsulteret en vis partiejer, som kan reducere indkomsten til nul). 

I oplægget til lystbådsbeskatningen er der overhovedet ikke taget hensyn til, hvad en båd er værd. Oplægget er åbenbart 

lavet ud fra den betragtning, at alle fritidssejlere er velhavere, som sejler rundt i luksusfartøjer til ikke under 200.000kr. 

Vi er da klar over, at landet er i svære vanskeligheder, og at vi alle må hjælpe med til, at få SKUDEN på ret kurs igen. 

Men hvorfor netop gøre det ved at lægge skat på en sportsgren, en sportsgren som i forvejen er beskattet på den ene og 

på den anden måde, idet man har frataget os benzinrefusions pengene, så vi er med til at betale f. eks. motorveje, som vi 

ikke bruger med vore både. 

Vi må endog betale momsafgift af vore egne havnefaciliteter, som vore medlemmer selv har betalt med penge, de en gang 

har betalt skat af. SKAL DER OGSÅ BETALES SKAT AF ET PAR FODBOLDSTØVLER, EN TENNISKETCHER 

ELLER EN RIDEHEST??? 

Hvorfor netop skat på sejlsporten, en sport som giver frisk luft og sundhed til tusinder, og hvor hele familien kan nyde 

godt af den samme fritidsaktivitet? 

De fleste lystbådehavne er enten klubejede (som f. eks. Sundby Havn), eller kommunaltejede, i hvilke tilfælde der må 

betales en dyr havneleje. 

Det er da stik imod al sund fornuft, at den mindrebemidlede skal betale det samme eller, i mange tilfælde, mere, i skat 

for en gammel træbåd, som måske ikke engang er de penge værd, som den vil koste i skat, efter det foreliggende oplæg, 

end den mere velbjærgede, som sejler rundt i et fartøj til 100.000 krmåske op til 250.000 kr., og som måske oven i 

købet har opnået skattenedsættelse efter de p. t. gældende re gier om fradrag af renter af gæld. 

Et par eksempler: En pensionist har en 40 år gammel ombygget redningsbåd. Længden er 8 meter, skat efter det forelig

gende oplæg: 1600 kr. årligt. Ved siden af ham ligger der flere både i den dyre prisklasse, længde fra 6—8 meter, de slip

per billigere, eller i værste fald, med den samme skat som pensionisten. 

Eller: En sejlsportsmand har en såkaldt mini-havkrydser eller kyst-krydser uden motor, længde 4,95 meter, altså skattefri 

efter oplægget, og i prisklasse ca. 25.000 kr. En anden sejlsportsmand har en af de gamle, lange og smalle træbåde, som 

ikke bygges mere, og som måske er 5.000—8.000 kr. værd, længde 11 meter eller mere. Skat, efter det foreliggende: 

3.600 kr. årligt. 

Disse eksempler, og mange flere, er ikke blot noget, der er grebet ud af luften og slynget ud, de er realistiske og de kan 
dokumenteres. 

At fritidssejlere ikke kun er velhavere, fremgår af følgende: af samtlige 749 under Sundby Sejl-Forenings stander (af 

hvilke vi kun har kunnet skaffet havneplads til halvdelen), ejes 172 både af IKKE FAGLÆRTE, 489 både ejes af 

FAGLÆRTE OG FUNK! IONÆRER. men kun 88 både ejes af selvstændige erhvervsdrivende, d.v.s forretningsfolk, 

håndværksmestre, fabrikanter og folk i topstillinger med top løn (direktører og lign.). 

Det er vort håb at de ansvarlige politikere vil tage disse opl ysninger i betragtning, når og hvis det famøse forslag kom

mer til behandling i folketinget, så der kan findes et retfærdig fordeling af byrderne, og ikke bare vedtage et fuldstæn

dig vanvittigt forslag, der ser ud som om det var lavet i panik over, at man har lovet befolkningen skattelettelse, og nu 

ved man ikke, hvor man skal skaffe pengene fra (en skatte lettelse som jo skulle blive mulig ved besparelse, thi hvor 
bliver ellers skattelettelsen af). 

. . . Hvor statskassen så ellers skal skaffe de ca. 30 millioner kr. fra, som man havde regnet med??? 

Joh, det er da let nok! - Hvis de højtlønnede ministre, folketingsmedlemmer og embedsmænd ikke har mere fantasi og 

evner til at finde en retfærdig løsning, så afskaf dem alle, og ansæt en dygtig kontorchef og det fornødne antal kontorister 

til H & Ks laveste takster, de vil i hvert fald ikke kunne gøre det dårligere! 

For Sundby Sejl-Forening 
Hans Guldager 

formand 
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AFGIFT 

PÅ SPORT 

BERLINGSKE TIDENDE 

36.000 
bådejere 
risikerer 
afgift 
mellem 
600 og 

3.600 
Ligegyldigt, om 
bådene bruger sejl 
eller motor 

Omkring 36.000 ejere af 
lystbåde risikerer en årlig 
afgift på mellem 600 og 
3.600 kr. om året. Det sker, 
hvis Folketinget vedtager et 
lovforslag, som er ved at 
være færdigforhandlet mel
lem de seks forligspartier V, 
K, R, CD, Krf. og Rfb. 

Efter planerne skal afgif
ten betales af bådejere, hvis 
fartøjer er 5 meter eller 
længere. Om fremdriften 
sker ved sejl eller motor er 
underordnet. Prisen er den 
samme. Starttaksten er på 
600 kr. for både mellem 5 og 
6 meter. Derefter er der syv 
trin med stigende afgifter, 
og maksimum nås ved fart
øjer på 11 meters længde og 
derover, hvor ejeren må 
regne med en årlig afgift på 
8.600 kr. 

Klubberne 
misfornøjede 

For ikke at skabe alt for 
stor uoverensstemmelse 

mellem værdi og afgift vil 
politikerne søge at få af
giftsreglerne udformet, så 
Også de små, men kostbare 
speedbåde afgiftsbelægges. 

Det er tanken, at både 
med motorer over 10 heste
kræfter skal have afgift 
uanset størrelse. 

I klubber for ejere af 
lystfartøjer er der udpræget 
misfornøjelse med tankerne 
orm afgift. I forskellige 
klubber, bl. a. Holbæk Sejl
klub, overvejer man at op
fordre tii en landsomfatten
de bovcot. så badene bliver 
på land næste sommer. Pa 
rien måde Vil man slione for 

betale afgifterne, som ef-
ver beregningerne skal give 
25 til 30 mill. kr. på årsbasis. 

Når indtægten ikke kan 
gøres helt bestemt op, hæn
ger det sammen med, at der 
ikke findes pålidelige opgø
relser over det antal både, 
som skal omfattes af afgif
ten. 

UNDER 5 METER 
AFGIFTSFftJ 

5 M (15 FOD) 
AFGIFT 600 KR. 
6MC18F0D) 
AFGIFT ? 

7M. (21 FOD) 
AFGIFT ? 
8M (24FOD) 
AFGIFT ? 

9M. (27FOD) 
AFGIFT ? 

«_10M.r30 FOD) 
AFGIFT ? 

11 Mf 33 FOD) 
ELLER DEROVER 
3.600 KR.PR.AR. 

Får ©t mærkat som 
kvittering 

Det er meningen, at afgif
ten  skal  opkræves  af  t o l d 
væsenet .  d r r  s o m  k v i t t e r i n g  

for pengene vil udlevere et 
mærkat, som på et synligt 
sted på båden skal være 
vidnesbyrd om, at den behø
rige afgift er betalt. 

Det vides endnu ikke, 
hvordan mellemafgifterne 
vil blive. Men det menes, at 
udviklingen i afgiften vil 
komme til at se nogenlunde 

således ud: Mellem 5 og 6 
meter 600 kr., mellem 6 og 7 
meter 800 kr., mellem 7 og 8 
meter 1.100 kr., mellem 8 og 
9 meter 1.500 kr., mellem 9 
og 10 meter 2.100 kr., mel
lem 10 og 11 meter 2.700 kr. 
og for både ud over 11 me
ters længde en årlig afgift 
på 3.600 kr. kbs. 

Ifølge Berl. Tid. den 31. okt. 1974 

står folketinget overfor at skulle vedtage 

en afgift på lystfartøjer. 

Den foreslåede skat er klart urimelig, 

og må være undfanget bag et skrivebord 

i et meget mørkt kontor, hvor der lugtede 

mere af komøg end af saltvand. 

I forvejen betaler søsporten, som den 

eneste idrætsgren moms for brugen af 

deres egne betalte anlæg, jeg tænker på 

slæbestedet. 

Vi betaler 15 % i afgift af vore for

sikringer. Søsportens brændstofforbrug 

skal nok på årsbasis skæppe mindst 5 

mill. i statskassen. 

Til sammenligning kan nævnes, at 

sportsflyverne bruger afgiftsfri benzin. 

Vi betaler i stort omfang selv vore 

havne, og søsporten er med til at opret

holde mange små provinshavne, da de ef

terhånden ret store havnepenge, de gæs

tende sejlere betaler, er disse små havnes 

eneste indtægter. 

Sejler vi ikke, kan de små havne ikke 

opretholdes, og hvor skal de sejlende 

udenlandske turister så lægge deres va

luta. - I Sverige måske? 

Brandskatning af fartøjer alene efter 

længde, er klart urimelig og helt asocial. 

Unge mennesker, der ikke har råd til 

at sætte sig i gæld for sommerhus og bil, 

og som i stedet for at bruge valuta til 

udenlandsrejser, sætter deres penge i en 

lang gammel båd, som de selv sætter i 

stand, bliver straffet. 

Efter meget arbejde står de med en 11 

meters sejlbåd, gammel - men god til 

deres brug — som måske har kostet dem 

10.000 kr. 

For denne båd skal der nu i ekstra 

skat betales 3.600 kr. pr. år. 

Det vil sige at denne gamle båd skal 

beskattes med 36 c/c af værdien hvert år 

fremover. 

Aktieudbytter beskattes ved udbetalin

gen med 30 %. 

Folkepensionister, der i en menneske

alder har plejet deres båd, for at den 

uden udgifter, kunne bruges til rekrea

tion, skal betale 1500 kr. om året. Kan 

pengene til denne skat hentes på social

kontoret ? 

De i forslaget nævnte beskatningssat-

ser er helt hen i vejret, fordi der ikke 

tages hensyn til fartøjernes alder og 

værdi. 

Erfaringen viser, at når det offentlige 

opkræver en afgift på 30 mill., forsvinder 

de 15 mill. til administration. 

Skal søsporten betale afgift, for at der 

fortsat kan gives afskrivninger på trav-

og galopstalde m. m., så sæt afgiften til 

20 mill., giv sejlklubberne 5 mill. for at 

opkræve afgiften, så får staten samme 

provenu nemlig 15 mill. 

Folketinget har tid endnu til at besinde 

sig i. Brug den tid rigtigt. 

F. Kleis. 
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75a. 

Generalforsamlingen 
Tirsdag den 29. oktober 1974 
kl. 19.30 

Dagsorden: 
1. Formanden bød velkommen til for

samlingen, og udbad sig forslag til en 

dirigent. Frits Kleis blev foreslået og 

valgt. 

Kleis takkede for valget, og konsta

terede at generalforsamlingen var ind

varslet i henhold til lovene. 

Dirigenten udbad sig forslag til et 

stemmetællingsudvalg på 3 mand. Fore

slået blev Gøsta Øberg, Holger Larsen 

og Erling Sørensen, der var ikke andre 

forslag, og de tre var valgt. 

2. Til dagsordenens punkt 2, gav diri

genten ordet til sekretæren for oplæsning 

af protokollen fra bestyrelsesmødet den 

8. oktober. Protokollen blev oplæst, og 

da der ikke var kommentarer til denne, 

betragtedes protokollen som godkendt. 

Derefter fik formanden ordet til be

retningen, og formanden udtalte: 

Det er atter min tunge pligt at med

dele generalforsamlingen at følgende 

medlemmer er døde. 

Arthur Johannesen, der var en af de 

første restauratører i S.S.F. 

Harald Henriksen, tidligere næstfor

mand og havneudvalgsmedlem. 

Niels Kjær. 

Poul Pedersen. 

Knud Johansen, der døde få dage efter 

sin 50 års fødselsdag. 

Otto Petersen, bedre kendt som lille 

Otto. 

Hjalmar Nielsen. 

Hygum Thomsen. 

Jeg må bede forsamlingen rejse sig, og 

sammen med mig mindes de afdøde. 

Ære være Deres minde. 

Et år er gået siden Sundby Sejlforening 

valgte mig til foreningens førstemand. 

Jeg har forsøgt at føre en demokratisk 

linje, at tilgodese så mange af medlem

mernes interesser som mulig, samt værne 

og beskytte S.S.F.s navn udad til på 

bedste måde. Om jeres valg af mig som 

formand for et år siden har været godt 

eller dårligt, har I idag lejlighed til selv 

at afgøre. 

Bestyrelsen har haft et ualmindeligt 

godt samarbejde og har udført deres 

hverv med omhu og pligtfølelse, enkelte 

bestyrelsesmedlemmer er efter eget ønske 

trådt ud som følge af manglende tid, og 

vor sekretær og næstformand har i en 

lang periode været alvorligt syg. På det 

grundlag har enkelte medlemmer bebrej

det mig, at jeg måske kørte bestyrelsen 

for hårdt. Jeg er af den mening, at dem 

der af generalforsamlingen bliver valgt 

til bestyrelse også skal have lov til at ud

føre et stykke arbejde og bære et ansvar 

for dette. 

Den siddende bestyrelse har da også 

været tilfredse med deres arbejdsområ

der. Og med hensyn til sygdom er det jo 

alle mands herre, og i den anledning vil 

jeg gerne over for generalforsamlingen 

byde Reinhard hjertelig velkommen til 

arbejdet igen efter endt sygdom. Rein

hard er blevet så frisk igen, at han over 

for mig har betroet, at har vi stadig brug 

for ham, kan han sagtens holde et par 

år til. 

Vor havn og plads har i foråret og 

sommerens løb fået en længe tiltrængt 

oppudsning, langs kanalen til klubhuset 

er der sået græs og plantet nye træer, som 

særlig med al den regn vi har fået, gror 

godt. Lågerne er blevet istandsat med nye 

låse og malet og endelig er det gamle 

klubhus med shoppen blevet frisket op 

udvendigt. 

Den ødelagte ydermole er blevet grun

dig repareret og nye søsten er lagt ud til 

beskyttelse mod havet; det har kostet 

mange penge at udføre bedst som vi 

mente, at vi var færdig med større bol-

værksarbejder. Vore venner på Køben

havns rådhus har til dette arbejde ydet os 

et tilskud på 12.000.- kr. og udtalt, at 

man var yderst tilfreds med arbejdets 

udførelse. 

Søndre slæbested er blevet repareret 

for flere brud på svellerne, der ligger un

der vandlinjen. Vi forudså en stor og dyr 

reparation, men takket være venners 

hjælp, fik vi lavet det for en overkomme

lig pris. 

Et længe tiltrængt ønske og behov har 

været en udvidelse af masteskuret, og det 

er i disse dage under bygning og vil snart 

være færdig. Behovet er opstået dels på 

grund af de mange nye aluminiumsmas-

ter, der ikke tåler stød og forkert belast

ning, og dels det ikke ubetydelige antal 

vinteroplæggere vi har, og som giver for

eningen en ikke ubetydelig merindtægt 

til gavn for os alle. Foreningens besty

relse har for at være sikker på pengenes 

tilstedeværelse optaget et kort byggelån. 

Det såkaldte stikbro og pæleudvalg, 

der består af havneudvalget, formanden 

Svend Larsen og Wilhelm Lindemann, 

har siden sidste generalforsamling i sam

arbejde med Dansk Sejlunion og inge

niørfirmaet Birch og Krogboe arbejdet 

på planer om dels at skaffe plads til flere 

både og dels at forsyne så mange båd

pladser som mulig med pæle eller fast 

agterfortøjning. 

Udvalget har henstillet til bestyrelsen 

at behandle forslagene på en ekstraordi

nær generalforsamling. Dette har besty

relsen taget til følge, og den vil finde 

sted som annonceret i bladet tirsdag den 

26. november, og jeg vil gerne her an

mode medlemmerne om at møde op til 

denne dag og give deres mening til 

kende. 

Klubhuset har fået en længe tiltrængt 

terrasse, der trods den våde sommer har 

været særdeles velbesøgt af foreningens 

medlemmer; jeg må dog minde medlem-

I DECEMBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Se annoncen andetsteds 

i dette blad 
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merne om, at her skal servicet også bæres 

tilbage. 

Skipperstuen har længe trængt til en 

fornyelse og oppudsning. Det vil finde 

sted i januar måned, når klubhuset allige

vel er lukket. 

Klubhusudvalget har arbejdet hårdt for 

at få fester og arrangementer afviklet til 

medlemmernes tilfredshed, og det er da 

også mit indtryk, at fra alle kredse i for

eningen er der kommet medlemmer til 

disse arrangementer. Et mørkt punkt i 

mit formandsjob har det været at skulle 

forsvare den hjemtur gennem havnen fra 

motorbådsklubben West. Motorbåde fra 

West, der var på hjemtur, fordi de pænt 

havde forladt deres havn, så vi andre 

kunne være der, blev nærmest slået til 

pindebrænde ved slusen. Jeg har ikke no

get imod, at der bliver arrangeret motor-

bådshurtigløb i S.S.F., men det skal 

ihvertfald ikke være i Kobenhavns havn, 

det skal foregå, så jeg må henstille til de 

pågældende, at skal de have afløb for 

indestængte hestekræfter så henvend jer 

til motorbådsrepræsentanten; han vil væ

re lykkelig for at arrangere et løb med så 

mange deltagere. 

Sejlerskolen har haft et vældigt pres af 

elever til sommerens øvelsessejladser, og 

mange står på ekspektancelisten for at 

lære at sejle, og da vi fremover må se et 

fornyet pres, jo mere der snakkes om et 

kørekort til søs, har bestyrelsen besluttet 

at føre den tanke ud i livet, at anskaffe 

en ny skolebåd. Det er ikke nogen ny 

tanke der her bliver bragt til udførelse, 

det har været nævnt flere gange i de skif

tende formænds beretninger. 

Penge til denne båd bliver bragt til

veje ved vor enarmede ven, der står et 

ubemærket sted i klubhuset. Flere båd

typer har været diskuteret, bl. a. en kon

struktion fra et medlem af S.S.F. Besty

relsen er standset op ved en Spækhugger, 

der bruges af mange sejlerskoler i sund

området, og som vi kan få til en yderst 

fornuftig pris. Et medlem har således til

budt foreningen en spiler. 

Det er så meningen at førsteårs

eleverne skal sejle i den nuværende skole

båd, som trods sine mange år på bagen er 

i udmærket stand, takket være den gen

nem tiden altid gode vedligeholdelse, den 

har fået. 

Aftenundervisningen er atter begyndt i 

navigation og tovværk. På navigations

skolen er der kommet ny lærer som af

løsning for Kirsten Warnøe, der har fået 

en stilling i miljøministeriet med mange 

rejser til følge. 

Det er mit indtryk, at den nye lærer 

på skolen klarer sig godt, så ham skal vi 

nok få gavn af fremover. 

Som noget nyt undervises der i kap

sejladsteknik for yngre medlemmer af 

Sundby Sejlforening; det er kommet 

istand i samarbejde med Københavns 

ungdomsskole og betales derfra. 

Følgende har bestået førerprøven med 

skolebåden: Violet Ørum, Hans Hove, 

Anders Jørgen Finn Jørgensen og Ole 

Frandsen. 

Juniorafdelingen har været inde i en 

god periode under Hans Olsens ledelse. 

Hans Olsen ønsker nu at trække sig til

bage, og jeg vil gerne sige dig tak for de 

mange timer, du har brugt på de unge. 

Jeg ved, du ikke fuldstændig holder op 

med at yde noget for Sundby Sejlfor

ening, idet du har ytret ønske om at blive 

lærer på den nye skolebåd, og jeg tror, at 

skolechefen dér vil tage vel imod dig. 

Som afløser på juniorlederposten har 

Hans Olsen anbefalet Carl Steffensen, 

der er ejer af Grace 30 Cadaki. Carl er 

ikke ukendt med arbejdet, idet han i øje

blikket sidder i juniorudvalget, og det 

meget vigtige på denne post: han har selv 

en dreng i den rigtige alder. 

Beviser for bestået juniorprøve blev 

uddelt. 

Kapsejladsen har i de senere år fået et 

vældigt opsving i S.S.F. Således også i 

år. Vore sejlere har deltaget i alle de 

større kapsejladser og hjemført mange 

præmier. 

Også i Sundby Sejlforening har der 

været stævner af format. I juli måned 

afholdtes her i Sundby Sejlforening of

ficielt Dansk Mesterskab i Piratjoller 

med rekordagtig deltagelse, 50 både var 

tilmeldt. Senere afholdtes juniorbåds-

stævne. Hellerup sejlklub, der i mange år 

har afholdt dette stævne, mente ikke det 

havde nogen berettigelse mere, vi var af 

en anden mening og påtog os opgaven 

til gavn for dansk sej lerungdom. I sep

tember afholdtes der stævne for Nimbus, 

Bandholm og Shipmann med mange del

tagere. Foruden alt dette har vores ons-

dagstrænings-sejladser kørt efter det sæd

vanlige program, hvor deltagende både 

har ligget mellem 30 og 60 pr. gang. 

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre 

ved en kraftig indsats fra Sundby Sejl

forenings kvindelige kapsejladschefs side. 

Hun sprang til posten efter 2 minutters 

betænktningstid, da den af generalfor

samlingen valgte Robert Frederiksen 

pludselig og uden varsel fratrådte på 

grund af manglende tid! og misforstå

elser fra sejlernes side. 

Jeg vil gerne her personlig takke Else 

Madsen med en buket blomster. 

Motorbåd s-stævnet i juni måned lige 

efter oliekrisen var en stor succes. Mange 

både havde tilmeldt sig fra S.S.F. og fra 

andre motorbådsklubber. Og festen bag

efter sammen med svenske motorbåds-

folk, der havde kapsejlads til Sundby på 

denne dag, er også værd at nævne. Mange 

klubstandere blev udvekslet denne aften. 

Ved festudvalgets hjælp lykkedes det os 

at fremtrylle de fornødne S.S.F. stan

dere. Særlig en gjorde lykke hos vore 

svenske venner, en kæmpestor bronce-

stang med S.S.F.'s rød-hvide farver. 

Derimod var en planlagt navigations-

sejlads for motorbåde ingen succes! Kun 

3 deltagere havde meldt sig, og dette ar

rangement måtte aflyses. I september må

ned afholdtes en lystfiskerikonkurrence 

med omkring 50 deltagere. Arrangemen

tet gik godt med mange præmier i begge 

ender af præmiebordet. Jeg var på ferie i 

Skotland på det pågældende tidspunkt, 

men havde dog været så forsynlig at til

melde mig. Som tak fik jeg en maskot, 

som jeg er meget glad for. 

Jubilæer har i de senere år været en fast 

bestanddel i Sundby Sejlforening. 

40 års medlemskab kan jeg i år tildele 

Frants Kristensen, som vi alle kender som 

en god og hyggelig sejlerkammerat. Syg

dom har i mange år plaget Frants, men 

alligevel kan han ikke undvære det at 

sejle og det at komme i vores klubhus. 

Frants' hjælp til Sundby Sejlforening i 

de senere år har ikke været åbenbart for 

enhver. Du skal have tak for din indsats. 

25 års medlemskab erhverves i år af 

medlem nr. 421 Mogens Petersen, med

lem nr. 584 Olaf Hansen og medlem nr. 

599 Einer Kobbelvedt. 
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Det er gode og trofaste medlemmer, 

der aldrig har svigtet Sundby -Sejl

forening. 

Mange medlemmer og interessegrup

per gør et stort stykke arbejde for Sundby 

Sejlforening. Det er umuligt at nævne 

alle, og mange har sikkert også mærket 

det på anden måde, men jeg vil gerne 

herfra takke bl. a. Radioklubben, der dag 

efter dag holder vagt, hvis nogen skulle 

komme i vanskeligheder, til dem der har 

udført arbejde på havn og plads og i 

klubhuset og til de medlemmer, der giver 

en skærv til klubbens aktiviteter. Lige

ledes skal der lyde en tak til de mange 

motorbådsejere, der har givet tid og 

brændstof som følgebåde ved kapsejlad

serne. 

Flakfortet har længe været et sam

taleemne i Sundby Sejlforening. Alle har 

i klubbladet kunne læse, hvordan udvik

lingen skrider frem, det går langsomt, og 

øen bliver mere og mere ødelagt. Køben

havns Sejlunion, Sejlklubben Øst og 

Sundby Sejlforening har året igennem 

kæmpet og ført forhandlinger med for

svarsministeriet og Københavns kom

mune. Det er nu kommet så langt, at vi 

af forsvarsministeriet har fået tilsendt et 

kontraktudkast om et tiårigt lejemål, og 

med en del punkter som Københavns 

Sejlunion ikke har kunnet acceptere. Så 

sent som i tirsdags var der møde i Køben

havns Sejlunion. Det vedtoges som prin

cipbeslutning at kæmpe videre for at få 

en officiel overdragelse, og et forhand

lingsudvalg er blevet nedsat. I udvalget 

sidder repræsentanter for Dragør og Ka

strup sejlklubber, for Sundby Sejlfor

ening og for Sejlklubben Øst, samt for

manden for Københavns Sejlunion, Bent 

Mørch. 

Fremtiden for dansk søsport tegner 

mørkt. De skiftende regeringer har ar

bejdet på at lægge en skat på lystbåde. 

Det eneste, der har afholdt dem fra at 

gøre det, er den praktiske løsning med 

at kontrollere at alle betaler. Netop i disse 

dage arbejder embedsmændene i ministe

rierne på opgaven. 

Jeg har netop idag fået bekræftet, at 

man stort set er færdige med overvejel

serne. Regeringen mener at have et flertal 

i folketinget bag sig blandt forligspar

tierne til at foreslå følgende: 

En beskatning af lystbåde der skal ind

bringe 30.000.000.-. Heraf påregnes 5-6 

mi 11. at gå til administration. 

Opkrævningen af afgiften skal fore

tages af toldvæsenet, efter følgende skala. 

Bade under 5 ni betaler ingen afgift. 

Bade under 5 ni med 10 hk motor beta

ler 600,- årligt. 

Bade på 3 m længde betaler 600— kr. 

årlig, uanset om det er en sejl- eller mo

torbåd. 

Denne takst gradueres opefter, så en 

båd på 11 m længde skal betale 3.660-

kr. 

Dette er den første direkte indtægts

skat i Danmark, der rammer hårdt, uan

set bådens alder og stand, uanset om man 

er folkepensionist eller skoleelev. 

Danske søsportsorganisationer sidder 

naturligvis ikke med hænderne i skødet 

og lader tingene ske, bl. a. har Sundby 

Sejlforening til brug for Dansk Sejluni

ons forhandlinger udarbejdet en rapport 

om, hvem det egentlig er, der ejer bå

dene, og hvem det er der rammes ved en 

skat på lystbåde. Det er ikke den rige 

mand det kommer til at gå ud over, han 

skal nok klaret det. Dem, det går ud over, 

er de mange tusinder af almindelige bor

gere, der må afstå fra anden luksus, for 

at kunne have en god og sund fritidsbe

skæftigelse. Det er derfor en naturlig og 

en livsnødvendig sag at kæmpe imod. 

Af Amagerkredsens klubber er jeg 

blevet anmodet om at overtage John Ha

gemans post som formand for Amager

kredsen, og dermed indtræde i Dansk 

Sejlunions hovedbestyrelse. Om medlem

merne er af samme mening kan I afgøre 

idag. 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen 

Gratis 
adgan 

Diskussion og filmfremvisning 

Fredag den 6. december 1974 kl. 19.30 

i Pejsesalen 

Arrangeret af: Jollerepræsentantskabet 

og kapsejladsudvalget. 
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for et godt og frugtbart samarbejde i det 

forløbne år, og en tak til alle de mange 

medlemmer, der har hjulpet mig i mit 

hverv som formand. 

Første kommentar til formandens be

retning var fra sekretæren, som oplyste, 

at man var rede til, fra unionernes side, 

at lægge sagen om skat på lystfartøjer op 

på politisk plan, og at man, i den an

ledning skulle til at udarbejde en rap

port over, hvilke mennesker der ejer de 

forskellige bådtyper i forskellige pris

lag. 

Der var ikke andre, der ønskede ordet 

til formandens beretning, og formanden 

fik derefter ordet til en afsluttende be

mærkning, hvorunder formanden frem

kom med en oplysning om, hvordan den 

påtænkte skatteordning for lystbåde tæn

kes administreret, nemlig ved, at hver 

bådejer, som indbetaler sin bådskat til 

tolddepartementet, får tilsendt en mær

kat, som skal anbringes på fartøjet, og 

toldvæsenet vil så kontrollere. Hvis man 

finder fartøjer, som ikke bærer mærkat, 

vil fartøjet blive konfiskeret. Fartøjer, 

som henstår på land, er dog fritaget for 

skat. 

Da ingen havde bedt om ordet til be

retningen, bad dirigenten om forsamlin

gens tilslutning til, at betragte beretnin

gen som godkendt. Dette skete ved klap

salve. 

3. Dirigenten oplæste de afgående be

styrelsesmedlemmer og andre, som var 

på valg. Forespurgte om der var forslag 

til en ny formand, eller om man ville be

holde Hans Guldager. En kraftig applaus 

fra forsamlingen, tilkendegav, at Hans 

Guldager var genvalgt. 

Til valg af kapsejladschef fik forman

den ordet og udtalte: Vi har en udmær

ket kapsejladschef i Else Madsen, men 

der er den hage ved det, at Else ikke er 

valgt af generalforsamlingen, men er 

konstitueret af bestyrelsen, og så har Else 

ikke været aktivt medlem af S.S.F. i 2 år, 

hvorfor man, hvis Else Madsen skal væl

ges, må bede om forsamlingens tilslut

ning til, at man dispencerer fra lovene. 

Atter klapsalve fra forsamlingen, og 

Else Madsen var valgt med akklamation. 

I stedet for Hans Olsen, der ikke ønskede 

genvalg som juniorleder, havde bestyrel

sen foreslået Carl Steffensen til posten. 

Der var ikke andre forslag, og Carl Stef

fensen valgtes med akklamation. 

Også de to repræsentanter, Orla With 

og Lennart Larsen, genvalgtes med akkla

mation. 

Til juniorudvalget valgtes Allan 

Schmidt, og til juniorudvalget i stedet for 

Carl Steffensen, som nu var kommet i 

bestyrelsen, valgtes Søren Bødtker. 

Som suppleant til bestyrelsen foreslo

ges Holger Nielsen genvalgt. Forman

den påpegede det uheldige i dette, da 

Holger N. i forvejen beklæder posten 

som motorbådsrepræsentant. Formanden 

ser gerne Holger fortsætte som motor

bådsrepræsentant i bestyrelsen, og hen

stillede til forsamlingen, at finde en an

den suppleant. Holger Larsen blev fore

slået. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at 

man skulle have endnu en suppleant til 

erstatning for Lennart Larsen, som nu 

sidder i bestyrelsen. Herefter blev også 

Ib Christensen og Carsten Barner fore

slået. Ib Christensen trak sig tilbage, og 

Holger Larsen valgtes som første supple

ant og Carsten Barner som anden supple

ant. 

4. Dirigenten oplæste bestyrelsens lov

ændringsforslag, om stop for tilgang af 

aktive ved opnåelse af 1100 aktive. For

manden motiverede forslaget, idet han 

henviste til bestyrelsens forslag om stop 

ved 1000 aktive fra sidste år, da dette 

forslag blev forkastet, da mange talte 

imod forslaget, og ingen talte for det. 

Formanden mente, at hvis der stadig var 

medlemmer, der ønskede en begrænsning, 

så måtte dette nye forslag være det rig-

tige. 

Hans Eskildsen kunne tilfulde tilslutte 

sig bestyrelsens forslag, dog var der et 

punkt, som han ikke kunne godtage, nem

lig, at B-medlemmer skulle betale sam

me indskud og kontingent som A-med

lemmer. Eskildsen havde derfor fremlagt 

et ændringsforslag om stop ved 1000 ak

tive (selv om man har passeret 1000 ak

tive, må det vel kunne trappes ned). B-

medlemmer skal betale halvt indskud, og 

et kontingent, der svarer til 5/6 af kon

tingentet for A-medlemmer. Endvidere 

et par redaktionelle rettelser i de rettelser 

i efterfølgende reglementer, som vil blive 

nødvendige, hvis bestyrelsens forslag 

skulle blive vedtaget. 

Gøsta Øberg udtalte, at nu står man 

nøjagtig, som man stod for et år siden. 

Der stod at læse i protokolreferatet fra 

generalforsamlingen, at der fremkom 

mange sunde tanker, derfor blev besty

relsens forslag trukket tilbage. Jeg har 

ikke set nogle sunde tanker ført ud i li

vet, derfor har jeg fremsat mit forslag, 

som er kommet til at hedde 4,3. Mit for

slag har ligget på bordet før bestyrelsens 

forslag er blevet til, derfor kan man ikke 

behandle forslag 4,1, før man har talt 

om forslag 4,3. 

Allan Schmidt til forretningsordenen: 

Jeg vil gerne vide, om det er forslag 4,1 

eller 4,3 der er til debat. Nu står Øberg 

her; er det hans forslag, der er fremme 

nu, har jeg bedt om ordet først. 

Dirigenten: det er forslag 4,1! 

Jørgen Bengtsson udtalte, at der var 

en mistelten ved bestyrelsens forslag, 

nemlig, at hvis forslaget vedtoges i den 

nuværende form, ville man komme i den 

situation, at man kan få et antal aktive 

jollesejlere (joller har man jo plads nok 

til endnu), som ikke har stemmeret, trods 

det, at de er fartøjsejere. 

Allan Schmidt mente, at bestyrelsens 

forslag om A- og B-medlemmer var i 

strid med D.I.F.s love. Mente at man 

kunne gøre det lovmedholdigt ved at la

de B-medlemmer betale indskud, men in

tet kontingent. 

Adriansen mente, at bestyrelsens for

slag måtte være hovedtemaet i debatten, 

hvorefter man så kan se på Øbergs for

slag. 

Vagn Preisler kunne ikke se noget uri

meligt i, at B-medlemmer skulle betale 

det samme som A-medlemmer. Det er 

dog alle de gamle medlemmer, som har 

betalt alt hernede indtil dato. 

Carlo Nielsen mente bestyrelsens for

slag var direkte lovstridig. Når man op

tager nye medlemmer skal man give dem 

stemmeret, sådan er det i fagforeninger 

og i D.I.F. 

Dirigenten: man kan ikke tage stilling 

til, hvad der er lovstridigt, det er frem

tidigt medlemskab, der stemmes om. Når 

der søges om optagelse som B-medlem, 

er vedkommende gjort opmærksom på, 

at der står i foreningens love, at sådan 

er betingelserne for optagelse! 
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Villy Hansen fandt det udemokratisk 

at opdele medlemmerne i 2 kategorier, af 

hvilken den ene part havde rettigheder, 

den anden part ingen. 

Stillede ændringsforslag om, at stoppe 

for tilgang ved 1100 medlemmer, og op

rettelse af en venteliste, som evt. opta-

gelsessøgende kan optages på, mod beta

ling af et depositum på 200.- kr., som 

modsvares ved evt. indmeldelse. 

Flere medlemmer udtalte sig om for

slagene. Eskildsen trak sit ændringsfor

slag tilbage. 

Formanden udtalte på bestyrelsens 

vegne, at man var villig til at trække for

slag nr. 4,1 tilbage til fordel for det af 

Villy Hansen stillede forslag. Øberg ud

talte, at hermed var missionen for hans 

forslag, nr. 4,3, opfyldt, og han trak også 

sit forslag tilbage. 

Adriansen kom med endnu et æn

dringsforslag, iflg. hvilket, »kun gyldigt 

medlemskort giver adgang til general

forsamlingen, og kun fremmødte aktive 

medlemmer med havneplads har stemme

ret vedrørende havnebassinerne«. 

Villy Hansen kunne ikke acceptere en 

sådan tilføjelse til hans eget forslag. Sv. 

Larsen opfordrede de medlemmer, der 

havde stillet ændringsforslag, til at træk

ke deres forslag tilbage, og så bede be

styrelsen om, at udarbejde et nyt og bed

re forslag til foråret. Det nytter ikke no

get at lave noget biks. Der skal trækkes 

noget ud af lovene, og der skal puttes 

noget ind i lovene, og det kan man ikke 

gøre på en aften. Skal det knibe, så skal 

jeg nok hjælpe. 

Jeg kan godt se, at problemet er ble

vet stort; da jeg blev formand, var der 623 

medlemmer, nu er der omkring 1050, og 

vi har før haft B-medlemmer. 

Reinhardt Hansen anbefalede, efter at 

have gjort forsamlingen opmærksom på, 

at Villy Hansens forslag kunne gennem

føres som en ganske almindelig general

forsamlingsbeslutning, hvorimod Adrian-

sens ændringsforslag ville være et lov

ændringsforslag, at man stemte ja til Vil

lys forslag, som, kort og godt, gik ud på, 

at generalforsamlingen vedtog at lukke 

for tilgang. Og når man fandt tiden mo

den dertil, kunne generalforsamlingen 

igen beslutte at lukke op for tilgang. 

Jørgen Bengtsson stillede et dagsor

densforslag, som gik ud på at følge Villy 

Hansens forslag om stop for tilgang ved 

1100 aktive, oprettelse af venteliste, samt 

at bestyrelsen fastsætter særlige regler for 

aktive jollesejlere. Generalforsamlingen 

skulle herefter gå til næste punkt på 

dagsordenen. 

Dirigenten satte dagsordensforslaget 

under afstemning ved håndsoprækning, 

og forslaget blev vedtaget. 

Bestyrelsens andet forslag gik ud på, 

at jollerepræsentanten og motorbådsre-

præsentanten får fast sæde i bestyrelsen. 

Formanden motiverede forslaget. Jørgen 

Bengtssons ændringsforslag om specielle 

suppleanter for de to nye bestyrelsesmed

lemmer, blev imødegået med et forslag 

om speciel suppleant for samtlige besty

relsesmedlemmer. 

Afstemning ved håndsoprækning til

kendegav, at J.B.s ændringsforslag ikke 

skulle nyde fremme. 

Derefter blev bestyrelsens forslag sat 

under skriftlig afstemning. Afstemnin

gens resultat blev 159 ja-stemmer, 15 nej

stemmer, 6 blanke og 4 ugyldige. lait 184 

.n. jj AFTEN 
F. 

R 

S.S.F.  og Sundby Maritime Privatradio-klub 

arrangerer julemode 

fredag den 13. december kl.  20 pr. 

Chefen for Sundets Marinedistrikt,  Hr. Vester Andersen kom

mer og fortæller om Soredningstjenestens opbygning og arbejde. 

Der vises farvefilm, bl.  a.  med optagelser fra »Skagerrak«s 

forlis.  Gratis kaffebord. 

Alle er velkommen. 
Festudvalget og Radioklubben. 
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stemmer, og de 2 repræsentanter fik her

efter sæde i bestyrelsen. 

Da Øbergs forslag, nr. 3, var trukket 

tilbage, gik man til 

5. Andre forslag. Bestyrelsens forslag 

til ændring af havnereglementets § 1, 

sidste stk., foresloges ændret til: Fartøjer 

over 13,0 m længde og/eller 3,10 m 

bredde kan ikke tildeles havneplads. 

Forslaget vedtoges enstemmigt. 

Også bestyrelsens forslag om forhøj

else af kontingent for aktive fra kr. 150.-

til kr. 170 - årligt, forhøjelse af indskud 

for aktive fra kr. 200.- til kr. 300.-, samt 

forhøjelse af kontingent for juniorer fra 

kr. 80 — til kr. 90.- årligt, blev vedtaget. 

Sidste forslag var fra Allan Schmidt, 

som foreslog radioklubbens arbejde og 

økonomiske byrder overtaget af S.S.F. 

Allan motiverede sit forslag, og be

klagede, at han ikke, som lovet, havde 

talt med radioklubbens bestyrelse om for

slagets fremsættelse. Grunden var pludse

lig hospitalsindlæggelse. Allan udtrykte 

sin tilfredshed med bestyrelsens velvil

lige indstilling til forslaget (jfr. referat 

fra bestyrelsesmødet d. 8. okt.). 

Sekretæren udtalte, som formand for 

radioklubben, at forslaget var godt, og 

at han, ganske som forslagsstilleren, men

te, at radioklubbens arbejde burde være 

et direkte S.S.F.-anliggende. Der er imid

lertid mange detaljer at drøfte i radio

klubben, og med S.S.F.s bestyrelse om, 

hvordan det hele skal tilrettelægges. Sek

retæren bad derfor Allan Schmidt om at 

trække sit forslag tilbage indtil videre, og 

så kunne man måske til foråret tage sagen 

op igen. 

Allan Schmidt trak herefter forslaget 

tilbage. 

6. Under eventuelt udtrykte Hans Es

kildsen sin utilfredshed over, at så få 

medlemmer anvender de såkaldte par

keringsskive (Havnefogeder) når de sej

ler på week-endture eller ferieture, samt 

at nogle af de medlemmer som har P-

skilte, ikke markerer, når de forlader 

havnen. 

Endvidere fandt H. E. det for dårligt, 

at kun 3 fartøjsejere havde meldt sig til 

nat-navigationssejlads i sommer. 

Keld Blichfeldt foreslog, at bestyrelsen 

henstillede til Dansk Sejlunion, at med

dele de høje myndigheder, at hvis det fa

møse forslag om skat på lystbåde bliver 

gennemført, som det indtil nu foreligger, 

så vil der ikke komme en eneste båd i 

vandet til næste forår, før regeringen ta

ger sagen op igen. 

Gøsta Øberg udtrykte tak for fyldest

gørende bestyrelsesreferater og for for

mandens beretning. 

Øberg henstillede til klubhusudvalget, 

at det tog sig lidt af, hvem der kommer 

i klubhuset. Vi kan ikke være tjent med, 

at klubhuset fyldes med en mængde 

fremmede ikke-medlemmer, som har fun

det ud af, at her er der et godt og billigt 

værtshus. 

Adriansen fremhævede skolechefens 

store indsats, men ankede over, at ingen 

elever kom tilstede for at hjælpe til med 

afrigningen af skolebåden. 

Vagn Preisler udtalte til Øberg, at man 

havde indført P-skilte til at sætte på for

ruden af vognene, og man havde forsøgt 

at holde porte og låger lukkede. Det er en 

umulig opgave, at holde styr på de 1100 

medlemmer vi har, og at sortere ikke 

medlemmer fra. Måske har Øberg en løs

ning på problemet. 

Gøsta Øberg udtalte sin tvivl om 

SPÆKHUGGERENS værdi som øvelses-

fartøj. Denne tvivl gælder iøvrigt også 

VEGA, IF, BANDHOLMER og lign. 

både, idet der er for lidt plads i dem. 

Henstillede til bestyrelsen, at den inden 

den besluttede sig til køb, også at tage 

hensyn til foreningens økonomi. 

Øberg henviste til et medlem, Henning 

Andersen, som havde tilbudt at bygge 2 

glasfiberbåde af GERTY typen, og men

te at disse kunne fås for 25.000.- kr. 

Sådanne 2 halvdæksbåde kunne tage et 

større antal elever end en Spækhugger. 

Verner Jensen ville holde med Øberg i, 

at Spækhuggeren ikke var egnet til skole-

fartøj. Foreslog i stedet at købe en Folke

båd, og rive kahytten af, så man får en 

halvdæksbåd ud af det. 

Sv. Larsen bad bestyrelsen om at se på 

knagerne i det nye masteskur; det er jern 

med skarpe kanter, så man risikerer at få 

revet tøjet itu. 

Allan Schmidt henstillede til kapsej

ladschefen, at man i fremtiden må gøre 

sejladstiden i »Hveen rundt« en time el

ler to længere. 

Jens Green trøstede Sv. Larsen med, at 

jernknagerne i masteskuret vil blive be

klædte, så master og tøj ikke bliver be

skadiget. 

Da der ikke var flere der ønskede or

det, fik formanden ordet til replik. Det 

væsentligste var, at Hans havde talt med 

Henning om bygning af GERTY-båden, 

men Henning havde faktisk trukket sig 

igen, idet han kunne se, at den gamle 

Øveballe opfyldte behovet for denne ty

pe, og at man måtte have noget mere 

avanceret materiel. 

Dirigenten motiverede at leve for 

S.S.F., og erklærede generalforsamlingen 

for sluttet. 

Sign. Frits Kleis, 

dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

KLUBNYT 

Ny adresse: 
Motorbådsrepræsentanten, Holger Niel

sen får ny adresse og telefonnummer fra 

1. december 1974. 

Han flytter til Njalsgade 67, st. tv. og 

får telefonnummer AM 2753. Telefonen 

svarer dog først på det nye nummer fra 

den 2. december. 

Sejlklubben Amager Str. 
der er vor nærmeste nabo mod nord, er 

blevet optaget i Dansk Sejlunion og til

sluttet Amagerkredsen. 

S.A.S. har i de sidste år været en flittig 

deltager i vore onsdagssejladser, og vi 

ønsker klubben velkommen i den orga

niserede sejlsports rækker og glæder os til 

fortsat samarbejde. 

H. M. 
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»SHOPPENS« JULETILBUD 
Grundet henvendelser fra S.S.F. 's medlemmer holder »Shoppen« forsøgsvis 

åben op til  julen med nedenstående åbningstider: 

Fra lordag d.  30.11 .- lordag d.  21.12.  1974,  begge dage inkl .  

Hver tirsdag fra kl.  15.00—18.00 
Hver torsdag fra kl.  15.00-18.00 
Hver lordag fra kl.  11.00-15.00 

Husk, at det udstyr m.v.,  vi ikke lagerfører, bedes du venligst bestille i god tid. 

BEMÆRK »Shoppens« prisgaranti er som sædvanlig på bestilte varer: 

-  KAN DU, EFTER AT VAREN ER KOBT 

OG UDLEVERET, ANVISE EN FORRETNING SOM 

SÆLGER DEN SAMME VARE TIL EN 

LAVERE PRIS, BETALER VI 

DIFFERENCEN + 20 %. 

Benyt dig af den ekstra juleåbning, også fordi: Vores lagerpriser er gamle 
priser fra foråret 1974, og om godt 2 måneder får vi nye varer hjem til (des
værre) højere priser, så du sparer mindst 20 % ved at kobe nu. 

»Shoppens« juleti lbud 

Prædikestole og søgelændere af saltvandsbestandig aluminiumslegering og 
med eloxeret overflade kan vi nu levere i alle faconer og til  Danmarks bil
ligste priser. 

Vi giver ekstra 10 % vinterrabat indtil  d. 1. marts 1975. 

Vel modt i 

»Shoppen« S.S.F. 
Telefon 58 92 40 

Få et tilbud, bestemt for din båd. Privat 46 38 17 
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Slettede medlemmer 

pr. 15. september 1974 

A 3 Willy Edmund Hansen, 

Moselgade 20, S. 

A 144 Carl Helge Christiansen, 

Amager Strandvej 196, S. 

A 159 Feter Henriksen, 

Røde Mellemvej 119, S. 

A 166 Claus Christensen, 

Gunløgsgade 55, S. 

A 211 Erik Beck Jensen, 

Bostamose vestre Stræde 11, Kip. 

A 215 Jan Fischer, 

Åboulevarden 12, N. 

A 286 Edvard Georg Sprang, 

Døllevangen 16, Herlev. 

A 309 Erik Mølbak Sørensen, 

Christoffer Boecks Allé, Søborg. 

A 337 Knud Munch Baltersen, 

Skyttehøj 38, Kastrup. 

A 364 Freddy Hornshøj, 

Istedgade 84, V. 

A 390 Jens Frimodt-Møller, 

Tjørnevang 6, Hjørring. 

A 577 Per Åberg, 

Allégade 27 A, F. 

A 693 B. E. Sørensen, 

Kastrupvej 60, S. 

A 695 Peter Niels Vitkov, 

Strandbakken 16, Dragør. 

A 725 Jørn Arly Hansen, 

Tirstrupvej 10, Kastrup. 

A 758 D. B. Sørensen, 

Impalavej 15, LI. Skensved. 

A 762 Kaj Svensson, 

Rhodesiavej 25, Kastrup. 

A 773 Søren Chr. Møller Svendsen, 

Rosenørns Allé 68, V. 

A 818 Chr. Christiansen, 

Bynkevang 9, Virum. 

A 862 Jern Valdemar Storm Nielsen, 

Hadsten Allé 26, Kastrup. 

A 874 Knud Edmund Lindstrøm, 

Sorrentovej 14, S. 

A 928 Arne Andersen, 

Søvej 26, Dragør. 

A 932 Eva B. Fabricius Rasmussen, 

Kastrupvej 2 A, S. 

A 942 C. Ebbe Petersen, 

Amager Landevej 2, Kastrup. 

A 946 Finn Mammen, 

Amager Strandvej 236, S. 

A 963 Steffen Andersen, 

Guldbergsgade 25, N. 

A 967 Ole Karsten Lind, 

Plantevej 1, Søborg. 

A 987 Lis Jane Giroux, 

Grækenlandsvej 78, S. 

P 10 Flemming Seim, 

Rønvej 16, Glostrup. 

P 24 Richard Kotte, 

Toftegårds Plads 4, Valby. 

P 47 Poul Kirchert, 

Svanholmsvej 17, Brøndby Strand. 

P 74 Jørgen Alfred Larsen, 

Middelgrundsvej 25, S. 

P 90 Svend Chr. Reinhard, 

Genuavej 29, S. 

P 136 H.Nielsen, 

Ungarnsgade 14, S. 

P 1 50 Ebbe Ravn, 

Ruten 33, Brønshøj. 

J 2 Poul Søndergård, 

Rolfs Plads 2 A, F. 

J 3 Ask Nygård Andersen, 

Overgaden n. Vandet 51 B, K. 

J 7 Kurt Manhart, 

Westend 5, V. 

J 11 Svend Å.Jacobsen, 

Englandsvej 84, S. 

J 16 Henrik Nielsen, 

Lybækgade 18, S. 

J 44 Lars Buhl, 

Ingolfs Allé 37, S. 

J 48 Jette Langbak Jensen, 

Hjertegræsvej 12, Kastrup. 

|  53 Henrik Friis Hansen, 

Sorrentovej 38, S. 

Kan man det? 
fa, det kan man altså! 

Nu har jeg 3 gange i sommerens løb 

fået min agterfortøjning ødelagt, og ikke 

een af gerningsmændene har sagt det til 

mig, men bare sejlet videre som om intet 

var hændt. Min båd ligger så der og ham

rer ind i bolværket, maser ind i kamme

raternes både på hver side. Et uheld kan 

ske for os alle, men de kunne dog i det 

mindste gøre båden lidt fast, til jeg selv 

kunne ordne den. 

Men nej, nu er det heldigvis sådan, at 

der stadig er gode, gode kammerater, som 

når de ser det skete bringer sagen i orden, 

før der er sket for stor skade på bådene. 

Til næste år vil jeg sætte en svær vire 

eller kæde som agterfortøjning, så kan 

det være jeg undgår dette, når først det 

går ud over eventuelle skruer. »Pløk«. 

40 år i banken 

Sundby Sejlforenings gode ven, admi

nistrerende direktør i Amagerbanken 

Borge Knudsen fejrede fredag den 1. no

vember 1974 40 års bankjubilæum. 

Børge Knudsen og frue var blandt vor 

indbudte gæster ved standerhejsningen i 

foråret, hvor Amagerbankens jubilæums-

gave til S.S.-F. blev søsat og navngivet af 

jubilarens frue på behørig vis. 

Foreningen var på dagen repræsenteret 

af formanden Hans Guldager, der kunne 

overrække jubilaren et par manchetknap

per i sterling-sølv i form af 2 ankre. 

HG. 
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Sommeren er nu forbi, og »øveballen« 

er kommet på land. Vi havde i år fire 

elever oppe til prøve, af 9 mulige, tre øn

skede at gå op til foråret og de resterende 

to fortsætter en sæson endnu. Mødepro-

centen til aftensejladserne har været un

der middel, til forårsklargøringen dårlig 

og til afrigningen mødte om lørdagen een 

elev, gentager een, og jeg, om søndagen 

nul. Ugen efter mødte to, således at jeg 

i praksis har måttet udføre afrigningen 

selv, incl. det forårsarbejde, der ikke blev 

udført af eleverne på trods af, at alle hold 

var fuldtallige. Dette er helt uacceptabelt, 

og jeg overvejer kraftigt at forlange be

taling for ikke udført arbejde ved klar

gøring og afrigning, så jeg kan betale 

andre for dette arbejde. Hvordan det skal 

gøres, må jeg tænke over. Jeg mener ikke 

der skal betales for selve sejladsen, da 

lærerne jo underviser gratis. 

Året har været præget af dårligt vejr; 

af tursejladser fik vi gennemført 3 ialt, 

efter min mening alt for lidt, men næste 

års elever er måske mere friske, det dre

jer sig jo om at sejle; det er på søen man 

lærer at sejle, ikke i lænestolen med 

»Bådnyt« eller lignende. 

Til lærerne vil jeg sige tak for godt 

samarbejde i år. I har ikke svigtet, selv 

om eleverne syntes, at vejret var for dår

ligt til sejlads, eller hvad nu grunden til 

frafaldet har været. Det er godt, at I der

ved viser den rette sej lerånd, som måske 

kan få de frafaldne til at flyde til »øve

ballen« igen. Det er trods alt der, de nye 

medlemmer lærer S.S.-F. at kende, og 

gode kammeratskaber opstår. 

Tovværkskurset er godt i gang og na-

vigationskurset ligeså, det sidste dog med 

en enkelt skønhedsfejl: lærer de ikke at 

navigere, så lærer de i hvert fald at spille 

bridge. Nok om det, melder der sig lige 

så mange til næste år, må jeg finde et 

mere velegnet lokale. 

»Lille Verner« ønsker at fratræde som 

lærer, og jeg har givet ham et sabbatår. 

Verner har virket på sejlerskolen i 14 år, 

så han er kommet over det værste. Han 

skal her i denne spalte have tak for de 

år, ikke alene fra mig, men også fra hans 

elever og S.S.F. Jeg håber at kunne 

trække dig ind mellem pælene igen en

gang-

Hermed tak for i år til alle brugere og 

venner af sejlerskolen. 

Bent. 

Klageråb fra havneudvalget!  

Vi har konstateret,  at der er medlemmer, som bruger 

ulovlige el-installationer i deres skure. Dette, må vi på

pege, er brandfarligt og endvidere koster det foreningen 

mange penge i el-udgift.  

Der vil blive skredet hårdt ind overfor dette misbrug. 

Havneudvalget. 

Hans Olsen ønskede på den nys over

ståede generalforsamling at trække sig 

tilbage fra posten som juniorleder efter 

to års aktiv virke. 

Hans Olsen gik ind for arbejdet i ju

niorernes interesse med stor ildhu og en

tusiasme. Adskillige er de fritimer, Hans 

har ofret i den gode sags tjeneste; det er 

jo som bekendt på ungdommen, vi skal 

bygge foreningens fremtid på længere 

sigt. 1 de to år er der da også sket en op

blomstring af aktiviteterne i juniorafde

lingen, og foreningens materiel er blevet 

benyttet i en grad, som man skal flere år 

tilbage for at finde tilsvarende. 

Det er derfor med beklagelse, at vi må 

give afkald på Hans's indsats i junior-

arbejdet, men vi kan glæde os over, at han 

fra næste år vil være at finde som lærer 

på en af skolebådene, så vi fortsat kan 

drage nytte af hans dygtige sømandsskab. 

Som ny leder af juniorafdelingen valg

tes Carl Steffensen (Grace 30 - CADA-

KI), som i forvejen er med i juniorarbej-

det som medlem af juniorudvalget. 

Vi ønsker Carl held og lykke med del 

ansvarsfulde job. 

H. M. 

Hørt på 
Generalforsamlen... 

Davs Carl, hva fan' lever du endnu? 

• 
Har du set, der sidder Peter ovre. Han 

ligner vel nok stadig sig selv. 

• 
Man kan vel sige det med Storm Peter

sens ord : Ånd er magt. 

* 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SuvidAy. SejjiføheninQ. 

Nye medlemmer 

A 151 Vagn Odtstonfeldt-Jensen, 

Lybæk gade 10, S. 

A 247 Poul Lambæk, 

Resedavej 39, Gentofte. 

A 264 Peter B. Vesti, 

Thyco Brahes Allé 1, S. 

A 440 Johnny E. Jensen, 

Højdevej 55, S. 

A 643 Jan Georgi, 

Kjeldgårdsvej 16, Va. 

A 913 Helge E. Kold, 

Istedgade 132, V. 

A 939 Arne Guldbech, 

Roskildevej 168, Valby. 

A 1045 Morten Kirketerp Nielsen, 

Prinsessegade 58 B, K. 

A 1046 Erna M. Amstrup, 

Kanslergade 12, 0. 

A 1047 Hans Bavsballe, 

Ericaparken 29, Gentofte. 

P 79 Lya B. Kukkerig, 

Brydes Allé 72, S. 

Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Jeg vil starte med at takke for valget 

og love at gøre mit bedste for en næste 

sæson. 

Svenskerne i det sydlige Øresund har 

kontaktet Amagerkredsen og spurgt, om 

vi ikke skulle forsøge en form for sam

arbejde, man mener nemlig, at ved at 

udfærdige en kapsejladskalender for det 

»sydlige Øresund«, der måske dækker en 

sejlers behov for sæsonen d.v.s alle for

mer for sejlads, ville opnå større tilslut

ning til sejladserne, og især hvis sejlerne 

ikke skal sejle det halve Danmark rundt 

for at deltage i netop den form for sej

lads han ønsker. Man vil samtidig gøre 

indskuddet og præmiernes værdi ens på 

begge sider af sundet. 

Kastrup har også kontaktet S.S.E. og 

spurgt, om vi ikke kunne finde ud af en 

måde at samarbejde på ved vore aften-

og lørdagssejladser. Det er ikke menin

gen de vil stryge deres tirsdag, eller at vi 

skal stryge onsdagen, men at finde en 

måde så begge klubber får lyst til at 

deltage i hinandens sejladser, og så evt. 

en form for fællessejlads sidst på sæ

sonen om lørdagen. 

En sidste ting. Skal S.S.F.'s »Hveen 

Rundt« stadig være en lukket sejlads? 

Disse 3 ting kunne jeg godt tænke mig 

at kaste ud til diskussion blandt sejlerne 

ved en pejseaften den 6.12.74 kl. 19-30. 

Samtidig vil vi benytte aftenen til at 

fremvise nogle sej lerfilm. 

Husk at al sejlads i næste sæson bliver 

efter scandicap også i S.S.F., så se at få 

bådene målt op indtil nu er kun ca. 40 

både opmålte. 

E. M. 

Det poetiske hjørne 

)a, så gik den sommer med kulde og regn, 

just ikke hvad vi havde håbet; 

men vejret har luner, vi så det på vej'n, 

i ferien gik vi blandt dråber, 

og sjældent bød solen sin varme stråle, 

man håbed' fra først og til sidst, 

men havets venner kan skuffelser tåle, 

også når vejret er trist. 

Sandormen. 

Nu trækker vi atter skivet på land, 

vi roder med klodser og bukke, 

vor pladsmand hjælper så godt han kan, 

så ingen har grund til at sukke. 

Gå straks i gang med skrubbe og børste, 

det letter dit job til næste år, 

og så bli'r du sikkert en af de første, 

der vand under kølen får. 

Sandormen. 

BLADUDVALG 

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Martin Andreasen, Nyrnberggade 50, 2300 S 59 47 84 

Frits Kleis, Hojskolealle 66, 2770 Kastrup 51 18 87 

Britt Petersen, Bjorneklovej 5, 2300 S 

& 
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BÆREBØLGEN 

Så er det slut på sæsonen for denne 

gang, båden er sat på land, og vinteren 

står for døren. 

Vi skal dog ikke gå i hi af den grund, 

der er mange ting, vi kan tage os til i 

vinterens løb. Først og fremmest . . . sørg 

for at få dit radiogrej hjem, hvis du da 

ikke allerede har taget det hjem. 

Og, som det skete sidste efterår, vil jeg 

igen opfordre Jer til at få grejet efterset 

og trimmet, så det kan køre perfekt, når 

vi igen tørner ud til foråret. 

Dernæst skulle vi gerne have nogle 

hyggelige og interessante mødeaftener, 

men husk, at DU er med til at gøre mø

derne gode og interessante, ved at møde 

op, når der bliver kaldt på dig, thi det er 

svært at arrangere noget, hvis man ikke 

tør regne med, at der kommer mere end 

ti medlemmer, især hvis man skal arran

gere noget, der koster penge, så kan man 

jo let komme i knibe. 

Vi lægger imidlertid ud med det tra

ditionelle julemode, fredag den 13. de

cember, kl. 20 præcis. 

Det er lykkedes at formå chefen for 

Sundets Marinedistrikt, hr. Vester Ander

sen, til at komme og vise film, og for

tælle om Søredningstjenestens organisa

tion og dens arbejde. Der vil endvidere 

blive vist en film, hvori forekommer sce

ner, optaget under SKAGERRAKS FOR

LIS. 

Børge Schlichter og jeg var, som tid

ligere nævnt, til møde med hr. Vester 

Andersen på Stevnsfortet, og vi fik der 

en lille forsmag på det, der vil blive be

rettet om den 13. december. Det bliver i 

hvert fald ikke kedeligt. 

Et af vore medlemmer, som sejler på 

langtur, har tilbudt at vise os nogle af 

sine mange dejlige farveoptagelser, og det 

siger vi da TAK til. 

Og så er det selvfølgelig den dag, da 

vi allesammen tager konen, kæresten, 

kællingen eller madammen, hvad du nu 

ellers tør kalde hende, med, og vi giver 

selvfølgelig en kop JULEKAFFE med 

blødt brød. 

Hvis du går rundt med en god idé til 

yderligere at festliggøre aftenen, så lad 

mig det vide. 

Da vi mener at stoffet er så interessant, 

at det har bud til medlemmer, også 

udenfor radioklubben, har vi slået pjal

terne sammen med festudvalget, og 

S.S.F. betaler sin del af festen. 

På gensyn den 13. december! 

Reinhardt. 

Jeg har rettet forespørgsel til P & T, 

angående det længe ventede nye cirku

lære, som skulle være udkommet i år. 

Det bliver imidlertid ikke i 1974, der 

kommer nyt cirkulære, det skyldes, efter 

hvad der oplystes, de træge forhandlin

ger med de andre nordiske lande. 

Vi må jo så håbe på, at vi får et nyt, 

og forhåbentlig bedre, i 1975. 

• 

Den 29. oktober var der møde for 

radiofolkene i Dansk Sejlunions Lang-

tursudvalg. 

Man enedes om, at udarbejde et hæfte 

med anvisning på brug af privatradioen 

i lystfartøjer. 

Hæftet påtænkes at skulle kunne bru

ges til undervisningsbrug i klubberne, 

lagt til rette, så det ligger på linie med, 

hvad der undervises i til opnåelse af 

radiotelefonistcertifikat til brug i ikke 

radiopligtige både. 

Dette stof er ikke særlig indviklet, men 

det giver et godt indblik i, hvordan kom-

munikationsradioen virker. 

Endvidere skal hæftet indeholde an

visning på, hvordan man installerer sin 

radio, så den virker perfekt, samt andre 

nyttige oplysninger. 

Man vil også forsøge at få etableret et 

gruppemøde om emnet i forbindelse med 

SEJLERDAGEN 1975. 

Klar slut 

Sundby Sejl 

Reinhardt Hansen 

Medlem nr. 630. 

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

tomme flasker, glas og brugt service tilbage på disken. 

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

Medlemmer iført snavset tøj og andre, som ikke tor betro garderoben deres kasket 

eller lignende henvises til Skipperstuen. 

Overtøj må ikke henlægges på stole og borde i salen. Det skal anbringes i garderoben. 
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Med „SHANTY" 

på sommertogt 

1973 

Vi inviterer naturligvis på frokost, 

og medens pigerne »rigger til«, går Fre

de, Skipper og jeg tur i de dejlige omgi

velser. Vi vender tilbage til et godt bord 

og nyder maden og drammen i de dejlige 

omgivelser. Broen ligger godt beskyttet 

fra alle sider, fra nord kan der komme 

lidt skvalp, men ikke generende. Om af

tenen er vi gæster i Grethe og Fredes 

næsten selvbyggede dejlige hus, med 

skøn udsigt over Noret. Efter middagen, 

dejlige Bøjden-skrubber, går vi tur og 

slutter om bord, hvor vi ved hjælp af 

en flaske fejrer Set. Hans på værdig 

måde. Ved midnat følger vi gæsterne på 

vej og siger tak for hyggeligt samvær. 

Søndag morgen oprinder med smukt 

sommervejr og jævn nordlig vind. Vi let

ter kl. 9,15 og lister ud til de to koste, 

hvorfra vi kan sætte kurs direkte på Hel

næs fyr. Vi har besluttet os for Middel

fart, da vi skal tanke gas og benzin. Fra 

Helnæs kan vi lægge 1-kosten op ved 

Thorø Rev, herfra må vi bjærge genua 

og sætte motor til, indtil vi har passeret 

3-kosten nord for Baagø. Her rummer 

vinden lidt, så vi atter kan holde kurs 

mod 1-kosten ved Vedelsborg hoved, vi

dere på n.n.v. kurs til 2-kosten ved Tøn

nes Odde, hvorfra vi kan gå direkte til 

Fænøsund. Her er vinden meget svag, så 

vi nærmest driver med strømmen gennem 

de dejlige omgivelser i et af Danmarks 

smukkeste farvande, overalt lå de lokale 

sejlere og nød det skønne søndagsvejr. 

Kl. 14,00 gik vi ind til Middelfart, 

hvor vi fik lov til at ligge på siden af 

en mindre kutter, med en enkelt fortøj

ning ud til en pæl. Vi turde ikke løbe 

an på, at der var plads i Kongebro hav

nen. Efter ombygningen af Middelfart 

havn har man tilsyneladende glemt sej

lerne - ud over at man har rammet pæle 

til de lokale sejlere, er der ingen facili

teter. Vand skal man hente langt væk, 

der findes ikke en vandhane på den nye 

kaj, toiletforholdene vil jeg forbigå i tavs

hed, men vi måtte gerne betale havne

penge. 

Vor aftentur gik naturligvis til Kon

gebrohavnen, hvor der stik mod forvent

ning var flere ledige pladser. Takket væ

re de flinke Middelfart-sejlere fik vi kla

ret vort toiletbehov og el-shaving i deres 

hyggelige klubhus. 

Mandag morgen skulle vi tanke benzin 

og skifte glasflaske. Takket være en lo

kalkendt taxi lykkedes det at finde en 

campingplads, hvor man havde en enkelt 

flaske tilbage, alle forhandlere havde ud

solgt. 

Kl. 10,20 var vi atter søklar, vejrmel

dingen lød på svag nordlig vind og dis. 

For motor og strakt storsejl lettede vi 

mod Tunø. Strømmen var modgående ca. 

',5 sm; vi passerede under den impone

rende nye bro og videre forbi Strib og 

Fredericia. Her satte vi kursen godt fri af 

Treide Næs og Bjørns Knude ved Juels

minde. Der var flere sejlere, der forsøgte 

at krydse op i den svage vind, men de 

måtte opgive og ty til motoren. Vi be

lavede os på en længere motortur og 

satte log og dørg til Skippers store glæ

de, så var han beskæftiget. Han blev 

selvfølgelig skuffet ligesom vi andre, 

hver gang der var tang på krogen. Tværs 

af Bjørns Knude er strømmen 0, og vort 

bestik viser en gennemsnitsfart af 6 sm. 

Endnu mærker vi ikke noget til disen, vi 

har en klar kending af Endelave i 4 

streger om stb, og et par streger om bb 

dukker Gylling Næs frem. Det går støt 

og roligt med den fortrinlige Marstal 

motor på den n.n.ø.-lige kurs. En halv 

time før beregnet ankomst dukker Tunø 

frem af varmedisen. Vi bjærger log og 

dørg og gør klar til at gå i havn. 

Vi finder en god plads ved trækajen, 

dropper ankeret og glider ind på siden af 

en Lenebåd fra Århus. Så kan det ikke 

gå stærkt nok, nu vil Skipper i land, og 

vi løber en god tur ud mod Rønnen. 

Det er hundeliv, ingen biler, dejligt rent 

græs og fint sand at grave i. - Højsæso

nen på sejlerferien er ved at nærme sig, 

havnen er næsten fyldt op med sejlere, 

tyskere langt i overtal. I løbet af tirsdagen 

kommer end nu flere fartøjer ind, og man 

er begyndt at lægge sig i 2. række, hvil

ket går ud over et par mindre fartøjer, 

som ikke kan eller tør tage til genmæle 

overfor de lidt for egoistiske tyske sej

lere. Et par velvalgte nautiske bemærk-

Shanty for halv vind, 
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ninger om godt sømandskab m.v. sætter 

tingene på plads. 

Vi nyder den dejlige ø, går lange ture 

og spiser frisk fisk hver dag, hentet nord 

for Samsø af vor gamle ven, fisker En-

gelhardsen, der trods sin høje alder tro

ligt røgter sit hverv. Skipperen på postbå

den, også kaldet i walkie-sproget »Tunø 

1«, aflægger vi et besøg. Hjemmet bærer 

præg af hans hobby, med høj antenne på 

taget og fine apparater på bordet, der gi

ver ham kontakt med det meste af Eu

ropas amatørsendere. Vor gamle ven, bå

debyggeren, aflægger vi naturligvis også 

et besøg i hans hyggelige værksted, hvor 

nogle lækre joller efter egen skabelon 

bliver til. Hans kone dyrker asparges i" 

meget høj kvalitet - jo, rigtigt gættet, vi 

køber en dejlig ung høne, der sammen 

med lækre asparges bliver skyllet ned med 

en flaske af brugsens den bedste. 

Dagene går, og der snakkes skiv med 

de øvrige sejlere. 

Torsdag den 28.-6. beslutter vi at sige 

farvel til Tunø. Vejrmeldingen lover 

jævn til frisk vind fra vest med højt klart 

vejr. Kl. 10,00 haler vi anker hjem og 

lister ud af havnen; vi sætter storsejl og 

krydsfok. En dejlig Reimers platgatter 

fra Åbenrå følger med. Fra Tunø Røn 

kan vi sætte kurs direkte på kosten nord 

for Issehoved. Med den friske halvvind 

har vi snart tilbagelagt de 5 sm, vi vin-

S han ty for bide vind. 

ker til platgatteren, der fortsætter nordi. 

Vi runder kosten og slækker ud og spi

ler fok på en næsten ren østlig kurs; vi 

har bestemt os at gå til Odden havn. Log

gen er sat, og vi har belavet os på et 

godt stræk. Maden er smurt, og kaffe

termokanden er fyldt op. Vort bestik un

dervejs viser en gennemsnitsfart af 7 

sm t. Den normale sø i Storebælt bliver 

ofte brudt af de mange store nord- og 

sydgående fartøjer. Vi passerer med god 

afstand foran en stor russisk tanker, umid

delbart efter kommer en russisk cargoliner 

med stor fart. Vi går op i vindøjet og 

holder os afventende, til han har passeret. 

Vi fortsætter på kursen, og vi skal snart 

have kending af de to koste ved Snekke

løbet. Med kikkert i god øjehøjde kan 

vi skimte dem ret forude på kursen. Ved 

passage af løbet bliver loggen bjærget, vi 

var to minutter foran ifølge vort bestik. 

Vi sætter kurs direkte på Odden havn. Vi 

kommer snart i læ og smult vande og gør 

klar til at gå i havn. Vi lister ind i hav

nen og får anvist plads på siden af en 

gammel jagt af den flinke havnefoged. 

Vi kvitterer med en velkomstdrink og be

taler med glæde havnepenge med kr. 

10,00. Skipper forlanger ret højlydt at 

komme i land, hvilket er forståeligt. Vi 

afbryder den hyggelige snak med havne

fogeden, springer i land og går en lang 

tur. Det er godt for os begge at strække 

benene. 

Vejrmeldingen kl. 18,00 lover uforan

drede vejrforhold, så vi beslutter at fort

sætte næste dag til Gilleleje. Efter en god 

nats søvn gør vi atter søklar og lister ud 

af havnen kl. 9,30- Vi vinker farvel og på 

gensyn til den flinke havnefoged og sæt

ter kursen direkte på Gilbjerghoved. Vi 

spiler fok og sætter log. Alt går pro

grammæssigt, god fart og ret høj sø. Vi 

passerer bøjen ved Hundested i en af

stand af 02 sm om stb, beholden fart 7 

sm t. Ved Rågeleje trækker vi lidt under 

land for at nyde den nordsjællandske 

kyst. Kort før Gilleleje haler vi storsejl 

klods og bjærger fok. Vi venter med at 

bjærge storsejl, til vi er kommet inden 

for molerne, da det støtter meget i den 

høje sø. Vi finder en ledig plads på nok

ken af molen i inderhavnen, dropper 

krogen og lister ind ved siden af en dej

lig motorbåd, der beredvillig hjælper til. 

— Tak, Ravn fra Tårbæk. 

Vi holder skærpet udkig mod øst efter 

vor nabo i Svanemøllehavnen, en Kings 

krydser 29, der er for udgående^Han kom

mer senere på eftermiddagen og går 

langs. Vi får en hyggelig aften sammen, 

hvor vi udveksler oplevelser. Lørdag for

middag letter han igen, vi ønsker Tove 

og Helge fortsat god ferie, og i den lette 

sommerbrise glider de langsomt vestover. 

Der er mange sejlere, der fortsætter, så 

vi forhaler ind til indermolen, hvor vi 

ikke er så udsat for at få en skrue i an

kertovet. Vi hygger os et par dage i den

ne livlige by, hvor der hele tiden sker 

noget i havnen, og hvor der er dejlige 

muligheder for gode ture i oplandet, 

hvor Skipper kan løbe frit. 

Tirsdag den 3.-7.-73 beslutter vi at gå 

til Humlebæk og afslutte ferien der. For 

en let østlig vind krydser vi ned mod 

Ellekildehage. Vi har fået følge af en 

Spækhugger, der er oplagt til et lille ræs, 

Lotte overtager pinden, medens Skipper 

og jeg passer genuaskødet og dørg; vi 

skulle gerne have et par makreller til fro

kost. Ved Ellekildehage søger Spækhug

geren under land, og så skrider han, 

strømmen var ca. 1,5 sm imod. Vi fore

trækker at blive ude i håb om fisk. Ved 

Kronborg bjærger vi dørg og genua. Vi 

sætter motor til for bedre at komme klai 

af den store færgetrafik. Da vi når til 

Humlebæk, bliver vi modtaget af gamle 

venner, og vi finder en god plads. 

Længe leve makrel i dåser. 

Vi hygger os resten af ugen, banker 

tæpper og hynder og får skyllet ferie

støvet væk. 

Søndag den 8.-7.-73 letter vi kl. 10,00 

og går for motor i silende regn og torden 

til Svanemøllehavnen, hvor vi ingen ind

tager vor plads ved bøje 313. En dejlig 

sommerferietur rigere. 

Vi siger tak til de tålmodige læsere, 

der gad læse vort lille epistel. 

Sejlerhilsen og klar slut fra Sundby 

Sejl 515. 

De tre fra »Shanty«. 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

Sikkerhed - SECUMAR 

SECUMAR - størst i oppustelige 

redningsveste. 

I. STENGAARD MEYER 
KASTRUPVEJ 180, 2300 KØBENHAVN S 

TLF. (01)58 30 45 

STORT UDVALG af julegaver til skipperen! 

BÅDRADIO -  WALKIE  TALKIE  
samt 

EKKOLOD -  LÆNSEPUMPER -  KOMPASSER m.  m.  
kobes med 10°/0 rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
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  

Ul 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 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v/ Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 

marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og øerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 
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G R U P P E F O R S I K R I N G  
Helge John Nielsen, Dragør Sejlklub: 

HVAD ER GRUPPEFORSIKRING? 

KAN DET BETALE SIG? 

ER DET RIGTIGT MED HALV PRIS? 

FREDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 19,30 i S.S.F.'s Klubhus 

BLADUDVALG 

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 

Frits Kleis, Hojskolealle 66, 2770 Kastrup 

50 41 01 

51 18 87 
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Bestyrelsesmodet 5. 11. 74. 

Dagsorden: 

1. Beretning 

2. Havn og plads 

3. Klubhus og fester 

4. Sejlerskolen 

5. Juniorafdelingen 

6. Kapsejlads 

7. Joller 

8. Motorbåde 

9. Eventuelt. 

1. Formanden åbnede mødet med at 

ønske den ny juniorleder, Carl Steffsen, 

velkommen til arbejdet. Også Else Mad

sen blev budt velkommen; hun er jo ikke 

ny i bestyrelsesarbejdet, men er nu rigtig 

folkevalgt. 

Der oplæstes diverse skrivelser, som to

ges til efterretning. Der var et andragende 

fra et medlem om nedsættelse af kontin

gentet. Andragendet blev imødekommet. 

Det vedtoges at bestille nogle flere 

»Parkeringsskilte« til havnepladserne. -

Det oplystes, at Sej lerdagen afholdes den 

1. februar. Fra S.S.F. deltager forman

den, næstformanden og kapsejladschefen. 

Med henblik på det forelagte forslag 

til folketinget, om at lægge skat på lyst

fartøjer, vedtoges det at sende et åbent 

brev til regeringen og folketinget for at 

protestere mod det socialt uretfærdige for

slag. 

Angående en skrivelse fra Københavns 

Idrætssamvirke med anmodning om til

slutning til organisationen enedes man om 

som i foråret at forholde os afventende 

og se, hvordan udviklingen kommer til 

at forme sig. 

2. Havneudvalget meddelte, at man 

havde fået grus til udlægning i de vær

ste huller på pladsen. 

Elektrikeren må rekvireres for at gøre 

sit arbejde på pladsen færdig. 

Det nye masteskur havde en skavank 

ved tagryggen, den må udbedres. Ellers, 

udtalte Jens Green, havde man kun hørt 

lovord på pladsen om det ny skur. 

Det vedtoges, at man skal finde frem 

til standard-dagsedler til pladsmanden. 

Dette gør man ikke, fordi man er util

freds med pladsmandens timetal, det er i 

orden, men for at gøre det lettere for 

pladsmanden at udfylde sine dagsedler 

og for at gøre det mere overskueligt, hvil

ket arbejde der er udført hvornår. 

Jollelederen udtalte, at projektet med 

jolleslæbestedet faktisk var forlist, idet 

arbejdet havde vist sig at overstige jolle

sejlernes evner som bygmestre. Jørgen an

modede derfor havneudvalget om at over

tage projektet for at få det professionelt 

udført. Jens Green havde omtalt dette, 

og man vil nu se på, hvordan man kan 

få sagen bragt i orden. 

Jens Green foreslog, at man skulle lade 

udarbejde en folder, der fortæller gæste

sejlere om S.S.F.'s beliggenhed og bus

linier til city m.v. Man vil tage sagen op 

senere. 

Foranlediget af den sidste kæmpestore 

el-regning har man fået mistanke om, at 

der må stå nogle gamle og nye varme

ovne i nogle af skurene. Man vil nu gå 

på jagt efter synderne, og der vil blive 

skredet hårdt ind overfor vedkommende, 

da ulovligt brug af el er at betragte som 

gement tyveri. 

Endvidere drøftede man, hvad man 

kan gøre for at dæmme op for det tilta

gende tyveri fra bådene. 

3. Klubhusudvalget oplyste, at man 

ikke havde noget på programmet i den 

nærmeste tid. 

Sekretæren gjorde opmærksom på, at 

radioklubben havde arrangeret film- og 

foredragsaften med kaffebord i anled

ning af julen. Mente iøvrigt, at pro

grammet havde interesse for alle i S.S.F., 

hvorfor man enedes om at lade arrange

mentet være for alle medlemmer i S.S.F. 

4. Skolechefen efterlyste gode råd om, 

hvordan man kunne få eleverne til at 

møde op, når øveballen skal afrigges. 

Jørgen B.: — Lad eleverne deponere 

200,00 kroner, når de bliver tilmeldt sej

lerskolen, og møder eleverne ikke op til 

arbejdet, da må pengene bruges til at be

tale arbejdet med. 

5. Juniorlederen kunne ikke, som ny

ligt tiltrådt leder, have meget at sige, men 

han mente dog, at der var brug for nogle 

nye sejl hist og her. 

Juniorlederen skal finde ud af, hvad 

der er behov for, og formanden og junior

lederen skal så senere snakke sammen om 

sagerne. 

6. Kapsejladschefen redegjorde for et 

møde, som hun havde været til i Lim

hamn, idet der fra svensk side havde væ

ret fremsat ønske om at lave en fælles 

kapsejladskalender, som dækker området 

på begge sider af Sundet. Mødet efterføl

ges af et nyt møde i Dragør. 

Kastrup har ytret ønske om et vist sam

arbejde med aftensejladserne og senere 

lørdagssej ladserne. 

Der vil blive arrangeret en Pejseaften 

for at diskutere, hvad sejlerne vil have -

evt. gøre »Hveen rundt« til en åben sej

lads. 

Kapsejladschefen sigter efter at få et 

kapsejladsudvalg, som er virkelig effek

tivt. 

Man enedes om at sende Else og Jør

gen Madsen på dommerkursus på Nyborg 

Strand. Kurset strækker sig over to week

ender. 

7. Jollelederen havde ikke noget ud 

over, hvad der tidligere var fremkommet. 

8. Motorbådsrepræsentanten oplyste, at 

der vil blive arrangeret en aften for mo-

torbådssejlerne i samarbejde med skole

chefen. 

9. Der var intet særligt til punkt 

Eventuelt udover, at man regnede med, 

at der kunne opnås et samarbejde med 

Sejlklubben Amager Strand, som nu er 

optaget i D.S., særligt med optimistjolle

sejlerne. 

Man diskuterede tegninger over forsla

gene til evt. havneomlægning. 

Også det længe diskuterede: Lys på 

molerne var på tale, og man enedes om, 

at der snarest må findes en løsning på 

problemet. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 
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DANMARKS LYSTSEJLERKALENDER 

Indhold 

Aerodynamik 
Annoncørregister 
Batteri  — opbevaring 
Bådudstil l inger 
Brosignaler 
Distancetabel i  sømil 120, 
Fart- ,  dist- ,  t idstabel 
Fisk M, 
Flaskegas ti l  søs 
Forårsklargøring af motor 
Forsikr ingsoplysning 
Frokost- og middagsmenuer 46, 
Gaveideer 104, 111, 112, 

Havfugle 
Havneguide 
Hudpleje ti l  søs 
Huskeseddel t i l  ferieturen 54, 

Instrumenter 
Kaffeopskrifter 
Kapsejladser 
Kolofon 
Kompasset streger/grader 

Langkøl kontra kortkøl 
Litteraturliste 
Læserenquete 

Mastens pleje 
Misvisning og deviation 
Motorsejlads med M/S »Robust« 
Mund-til-mund metoden 
Mål og vægt 

Nødhjælp, skibsapoteket 
Nødsignaler 14, 

Posttakster 
Radioens faste vejrmeldinger 
Reparation af småskader 

Sejlads i usigtbart  vejr 
Sejlets pleje 
Signalkoder/morse 
Sikkerhed med walkie-talkie 
Skipperdrinks 
Slibemetoder 
Snekketyper 
Strøm og afdrift  
Søkortnumre 
Søkortopdeling (Danmark) 
Søsportens 10 bud 
Søsyge og sygdomme om bord 

Telefonnøgle 
Trim, få båden i  
Tøj ti l  fugt og kulde 

Underberg Soling Cup 

Vejrforhold 18, 
Vigeregler 
Vindstyrketabel 
Vinteropbevaring af fartøjet 
Vinteropbevaring af motor 
Værd at vide 
Arsoversigt 1975 

'975 
På Dansk Sejlunions vegne vil 

jeg gerne lykønske det initiativ 

Point Publishing ApS. har taget 

med udgivelsen af Danmarks 

Lystsejlerkalender. 

Vi lystsejlere har længe haft 

hrug for vores egen kalender, 

som i en let overskuelig form 

kombinerer ugekalenderen med 

netop de maritime oplysninger, 

der er værd at have ved hån

den til lands og til søs, tillige 

med en række informative vare

tilbud. 

Danmarks Lystsejlerkalender er 

en »maritim« minihåndbog, som 

kommer gratis til alle medlem

mer af sejlklubber tilsluttet 

Dansk Sejlunion. 

Der vil desuden komme et op

lag til salg i boghandelen, og 

DS vil få andel af salget til for

del for vort arbejde. 

Det er vort håb, at alle vil få 

glæde af den nye kalender. 

Brug den som gave til sejler-

venner. På denne måde kan vi 

sammen arbejde for at gøre for

holdene for Danmarks lystsej

lere endnu bedre. 

Med venlig hilsen 
Maagens Maag 

Formand for DS 

7* 

er en nyskabelse indenfor de mange ka

lendere, der er til rådighed. Den er kom

met til S.S.F. i et antal, der gør det mu

ligt at uddele den gratis til alle medlem

mer. De medlemmer, der har været i 

klubben i den sidste tid, har fået den, og 

de, der endnu ikke har fået den, vil 

kunne få den ved henvendelse i klubben. 

Kalenderen er en nydelig lille tryksag, 

der indeholder en masse maritime oplys

ninger, således at den er god at have om 

bord, bl.a. er søvejsreglerne - dog kun 

til regel 25 — trykt på hver ugekalender-

side. Der er også mange annoncer om 

formentlig alt indenfor søsport, som kan 

være nyttige i påkommende tilfælde. 

Foruden at den uddeles gratis til alle 

klubmedlemmer, er der et antal til salg i 

boghandelen, ligesom bestillingskort fin

des i kalenderen. Det er en udmærket 

gaveidé, og den koster 19,85 kr. Dansk 

Sejlunion får andel i det beløb, der ind

kommer ved salget. 

Vi bringer her en prøve på et par sider 

fra kalenderen. H.M. 

Søvejsregler: Regel 7.c. 
Maskindrevne skibe under 40 (od kan føre det 
hvide toplys i en mindre højde end 7 fod over løn
ningen. Det hvide lys skal dog føres mindst 3 fod 
over sidelysene. 

uge 25/JUNI 1975 

M16 C t kV 

T 17 

018 S o. 3.27 n. 20.54 

T 19 

F 20 

L 21 

S 22 

Notater: 

Danmarks lystsejlerkølemter 

FORTJENT BELØNNING 

I arbejdet med undersøgelsen af mu

lighederne for at skaffe flere pladser i 

havnen deltog som særlig sagkyndig kon

sulent ingeniør Pontoppidan fra det råd

givende ingeniørfirma Birch og Krog-

boe. Ingeniør Pontoppidan har med me

gen interesse deltaget i dette arbejde og 

har på bedste vis udarbejdet de planer, 

som blev forelagt generalforsamlingen 

den 26. november (referat følger i næ

ste nummer). Dertil kommer, at arbej

det er udført ganske gratis for S.S.F., og 

det var da også fuldt fortjent, at for

eningen på generalforsamlingen overrak

te en nydelig gave, som han netop har 

modtaget på billedet. 

(Foto: Bolværksmatrosen). 

KLUBHUS » FESTER 

31. januar: Juniorbal 

9. februar: Tøndeslagning 

14. februar: Foredrag 

15. februar: Skovtur 

21. februar: Flæskespil 

1. marts: Karneval? ? 

15. marts: Skovtur? ? 

4. april: Juniorbal 

. 
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STORT UDVALG af julegaver til skipperen ! 

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 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

B R E V E  T I L  S . S . F .  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ  

Kort fra »Idalene« — langt fra Danmark 

Som det vil huskes, aflagde 30 m2 

spidsgatter »Idalene« fra Sejlklub

ben Sundet et besøg i vor havn 

ved standerhejsningen, på vej til 

en jordomsejling. - Vi har nu 

igen fået kort fra »Idalene« -

denne gang fra Tenerife: 

Vi her på »Idalene« ønsker alle i 

Sundby Sejl-Forening en rigtig glædelig 

jul samt et godt nytår. Det er lidt tidligt, 

men da vi starter på turen over Atlanten 

nu, og vi ikke møder mange postkasser 

på den tur, sender vi det nu. Vi har haft 

en herlig tur her til og håber, det fort

sætter fremefter. Vi har også mødt en 

masse friske sejlere fra England, og dem 

skal vi fejre jul sammen med på Antigua. 

Hilsen 

Os tre på »Idalene«, 

N/ller. 

TAK 

Til vennerne i 

Sundby Sejl-Forening 

Hjertelig tak for venlig delta

gelse ved min hustru Else's bi

sættelse. 

Peter Ras. 

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 

Telf. (03) 69 85 41 Biltelefon 3727 

K.K.E. MOTORER 
v Kjeld Kaitoft 

GM Detroit diesel - Volvo Penta 

marinemotorer 

Service og reparationer. Samme pris over 

hele Sjælland og øerne. 

Rødhøjvej 19 . Dalby Borup . 469o Haslev 

Husk at hente billetter til JULETRÆSFESTEN den 22. 12. 
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Ja, lovforslaget om afgift på lystfar

tøjer blev formelig begravet i protestbre

ve sendt af sejlere og ikke-sejlere fra hele 

landet og fra alle samfundslag. Utallige 

er de, der har fulgt opfordringen fra 

Dansk Sejlunion om at sende protest til 

folketingets skatte- og afgiftsudvalg, og 

mange har også sendt læserbreve til dag-

og distriktsblade. 

Sundby Sejl-Forening's åbne brev i 

sidste nummer af medlemsbladet er 

sendt til dette udvalg og har været af

trykt og kommenteret i dagblade og di

striktsblade. Derudover har S.S.F. ind

budt udvalget til at aflægge et besøg i 

klubben, men vi modtog afbud på grund 

af manglende tid. 

Endvidere har et utal af S.S.F.-med

lemmer hver for sig rettet henvendelse til 

skatte- og afgiftsudvalget og sendt læser

breve. Det vidner de mange kopier af 

disse breve, der er sendt til redaktionen, 

om. Et par af disse danner baggrunden 

i montagen på disse sider. Det ville være 

uoverkommeligt at optrykke brevene i 

bladet - det ville kræve et særnummer. 

Endelig har S.S.F. udsendt spørge

skemaer til bådejere for at indsamle op

lysninger, der vil kunne forelægges fol

ketinget under udvalgsbehandlingen. 

Det har været glædeligt at konstatere 

den opbakning, klubbens og D.S. s be

stræbelser har fået fra medlemmerne, 

både med hensyn til henvendelser til fol

ketinget og pressen, og ved besvarelsen 

af skemaerne. Det har vist sig at kunne 

nytte at stå sammen, og der bliver måske 

brug for det fremover. 

For ganske vist er det klart, at forsla

get om afgift beregnet efter bådenes 

længde ikke kan gennemføres - det frem

gik tydeligt af første behandling af lov

forslaget i folketinget den 27. novem

ber. Men der er stadig et ønske hos for

ligspartierne (forlispartierne?) om at stå 

ved deres medansvar, som de kalder det, 

og finde en anden måde at beskatte lyst

fartøjerne på; nogle vil dog godt være 

med til at finde andre skatteobjekter i 

stedet. Der kan således meget vel blive 

brug for sammenholdet fremover for at 

overbevise politikerne om, at det er en 

stor uretfærdighed at pålægge en mino

ritet af befolkningen en særskat, tilmed 

en særskat, som det er vanskeligt selv for 

HER HVILER LOV 

Jeg beder venligst om ** " Igende kan blive optaget. 

Denne bAda ^ed *e^er «e ^VbHndt ga 
rV 

"At Skyde G -^""""""Fled Kanoner" 

Dansk Sejlu 
Bådafgiften 

"• misundelses 

SVa\««npW 
nok af afgift«"' Æ. 
smuldrede v-* \([v £JT\ V \\ 

SAdan ~S\> c 2 \qX StØfSte SØFØVC 

o*  • .  \  V* 7  t  c*s 
1 n̂ erc tid 

man -f 'agt- Gennemfares 

r * " \ S  *  / LOVFORSLAG NR. 5" * FOLKE fil* 
?* C/V -•*>, i ' 

• »enllgst om. 

ssA 
SKAT PÅ EÅI'E 1 Lov oin afgi 

Jeg savne* grad en rirni \ § *• ^er betales en årlig afgift t 
% statskassen af sejl- og motorbåde, som 

på båae. Det . ^ rr Ulig at 1 a. på noget tidspunkt benyttes her i lar 
1 det til fritidsformål, eller 

EtriJer mod det P O* ørl b. er af en type, der normalt benyttes t 
^ 1 fritidsformal. 

Skatten skal alene bt» ^ 
71/ . 

„ + „j • I S 2. 8 1 gælder ikke for et fartøj, der let at administrere, men 'cA » » & J> 
*1 a. er under 5,00 meter langt målt ve 

båds længde absolut ikke er 

»forlispartierne« at finde en motivering 

for. Nogle partier ville gå ind for skat 

på større og luksusprægede lystbåde 

(hvor ligger grænsen for luksus?), og 

så bliver det en endnu mindre del af be

folkningen, der rammes af uretfærdighe

den, og så er vi derhenne, hvor afgiften 

får karakter af misundelsesafgift. 

Under førstebehandlingen forsøgte én 

at klare sig med den motivering, at når 

det koster penge at færdes til lands, skal 

det også koste penge at færdes til vands. 

Det må bare lige erindres, at til lands af

hænger det af, hvordan man færdes. Mig 

bekendt koster det ikke afgift at gå, 

cykle eller ride, men kun, når der bruges 

motor, og efter at benzinrefusionsordnin

gen er ophævet, koster det også afgifter 

at bruge motor til vands. - Er det fra

draget i skatten for renter af afbetalings-

både, man vil til livs, var det dog mere 

nærliggende at ophæve fradragsretten for 
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artøjer. 

Den årlige afgift udgør for lystfar-
ivis længde (skrogets største længde) 

.. indtil 5,99 m: 
l. 6,00- 6,99 m: 
!. 7,00- 7,99 m: 
i. 8,00- 8,99 m: 
1. 9,00- 9,99 m: 
'. 10,00-10,99 m: 

600 kr. 
800 -

1.100 -
1.500 -
2.000 -
2.700 -

•. 11,00 m og derover: 3.600 -

^ M gruppe ma 
% & 

^ -siste; 'tJ\ rebet kn 
7* Q i 5L 

^ "olads ^ den ud 

^3 får „ t  dr 

,mænd. L yk thver 

ugeblade ;  ^ JS. ivet båd 

i eksklusivt ^ ̂  ? der\^ ler 

et tv vel også, 'ne f ^ "o^y 

irkeligheden tet > 'lert. 

Ian fjnder folk fr\ "* 

eri- tilsvarende udvalg 

<5, •røfut .y«la 

ied priser fra1 ' 

renter, men så vil det jo ramme mange 

flere, deriblandt sikkert flere medlemmer 

af folketinget, og så er det jo en ganske 

anden historie. 

Der findes ingen anden 

motivering for den afgift 

end misundelse 

Dette skinnede da også tydeligt igen

nem hos Retsforbundets ordfører Poul 

Westergård ved behandlingen i folketin

get. Han indrømmede, at udvalget aldrig 

før havde fået så mange henvendelser, 

men tilføjede, at man heller aldrig havde 

fået henvendelser på så fint brevpapir 

og mange maskinskrevet! ! ! - Hvis der 

er noget galt i det, må jeg foreslå P.W. 

at fremsætte forslag om afgift på fint 

brevpapir og skrivemaskiner. Da der blev 

krævet dokumentation for påstanden, 

snakkede P.W. uden om sagen. — Mest 

rammende og uden omsvøb blev forslaget 

karakteriset af Poul Dam, SF: - Smukt og 

uanvendeligt. 

Som skrevet i indledningen: Afgift 

efter længde kan ikke gennemføres. Men 

kommer der noget i stedet? - Eller kom

mer der valg og større ting at beskæftige 

sig med end en afgift beregnet til en halv 

promille af statsbudgettet, og som efter 

sidst foretagne beregninger formentlig 

kun vil indbringe det halve heraf. 

Hvad der end sker, vil sagen blive 

fulgt med opmærksomhed, og måske skal 

alle mand på dæk igen. 

H.M. 

• 

SIDSTE 
Efter at der er udskrevet valg til den 

9. januar, er alle ikke-færdigbehandlede 

lovforslag faldet bort, herunder lovfor

slag nr. 77 om afgift på lystbåde. 

Vi kan herfra kun udtale ønsket: 

HVIL I FRED! 

• 

D.I.F. og afgiften 

Har man hørt noget til Dansk Idræts 

forbund i forbindelse med den foreslåede 

afgift på lystbåde? har nogen spurgt. -

Og desværre må svaret blive: »Meget 

lidt«. 

Dagen før, forslaget skulle til første 

behandling, modtog vi en henvendelse 

fra D.I.F., der oplyste, at man naturlig

vis ville gøre alt for at forhindre afgif

ten, og hvis det ikke lykkedes, ville man 

i hvert fald prøve at få skolebåde fritaget, 

og man udbad sig i den anledning oplys

ning om vore skolebåde. Mon ikke skibet 

er sejlet, inden disse oplysninger er ind

gået og behandlet i D.I.F. I tilfælde som 

dette skal der arbejdes hurtigt, men det 

ser ud til, at D.I.F. er en tungt arbej

dende organisation i sådanne tilfælde. 

Godt, at der - ganske naturligt måske -

er mere vind i sejlene hos Dansk Sejl

union, der hele tiden har fulgt situatio

nen op. 

H M .  
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På grund af det store og omsiggriben

de arbejdspres indenfor festudvalget har 

man besluttet at opdele udvalget sådan, 

at Lennart Larsen står som ansvarlig og 

tilsynsførende med klubhuset, medens 

Vagn Preisler står for festerne og alle 

klubarrangementer. Da dette i sig selv er 

et meget stort arbejde, har han, som lo

vene hjemler, lavet et underudvalg, som 

består af Frits Kleis, Pløk, Erik Gilsager 

samt Holger Larsen. Dette var meget 

nærliggende, da disse medlemmer i for

vejen organiserer vore svagførefester i 

samarbejde med festudvalget. 

To af Festudvalgets 

medlemmer i arbejde 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 
i S.S.F. 
A 3 Henning Brun Larsen, 

Birkedommervej 2, NV. 

A 144 Peter Skov Nielsen, 

Artillerivej 63, S. 

A 159 Ove Have Rasmussen, 

Tingvej 2, S. 

A 166 janich Thygesen, 

Ålandsgade 30, S. 

A 193 Bent L. Jensen, 

Degnetoften 24, Ball. 

A 211 Ib Thykjær Sørensen, 

Ryesgade 88, 0. 

A215 Heine Jakobsen, 

Italiensvej 4, S. 

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 1.1.75 ikke er betalt inden 

15. 3. 75 

Kontingentet er pr. hålvår: 

Aktive Kr. 85,00 

Passive Kr. 30,00 

Juniorer Kr. 45,00 

SkurSeje pr. enkelt skur Kr. 25,00 

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

Kontoret åbner igen 30. 1. 75. 

Kasserersken. 

A 286 Bjarne Westfall Petersen, 

Ølandsgade 5, S. 

J 72 Tommy Pihl Jensen, 

Polensgade 28, S. 

Det nye masteskur 
Det nye masteskur har nu været i brug 

i godt en måned. Skuret er bygget, så 

det naturligt falder ind i helheden og 

afhjælper et længe næret savn hos de 

sejlende medlemmer. Det nye system 

med anbringelse af masterne enkeltvis på 

små jerndragere med plasticovertræk vir

ker tiltalende, og der er kun hørt rosende 

ord om havneudvalgets dispositioner i se 

henseende. 

De to billeder viser masteskuret under 

opførelsen. (Foto: Jens Green). 

H.M. 

wm wm twM twu wm-o 

Bestyrelsen og redaktionen onsker samtlige medlemmer 

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

i 
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Nu har Du chancen.. 

BUSTOUR 
IL VIKINGESK 

lørdag den 15. februar 1975 

Lordag den 15. februar - surt vejr, sne, kulde (måske) -

du har skruet sofaen på ryggen, ligger og glor sløvt 

ud i luften, Rasmine er halvsur, sidst du inviterede hende ud 

var Mikkelsdag 1958, da I så solformørkelsen ude på 

Amager fælled. 

Nu har du chancen for at blive alle tiders farmand, idet vi 

laver en bustur til Roskilde, hvor vi vil bese vikingeskibene, 

for derefter at køre til en kro for at inhalere det store 

kolde bord med div. 

Vi har musik med, så der bliver anledning til en dans 

(eller hvad I kalder det). Prisen er normalt kr. 85,00, 

men det udvidede festudvalg har ved et stort arbejde og 

forskelligt »fidelifut« faet prisen ned på kr. 65,00 

alt incl. - Pa grund af bus- og kuvertbestill ing, der er 

bindende, skal billetterne være betalt senest torsdag 

den 13. februar. 

Pa grund af den store forhåndsinteresse, og da deltager

antallet er begrænset, kan man allerede nu bestille 

billetterne hos Pløk og Erik Gilsager, samt på kontoret 

hver torsdag hos Vagn Preisler eller Holger Larsen. 

For at gøre det mere overkommeligt, kan man ved bestill ingen 

betale et a conto beløb på kr. 40,00. 

Specielle børnepriser. 

Husk, alt er incl. bus, museum, frokost, og når vi stopper 

undervejs for at »lænse«, fylder vi pa igen gratis!!! 

På given foranledning skal det oplyses, at der er cafeteria 

på museet!! 

Festudvalget. 

KOM SÅ OP PÅ DÆKKET OG LAD OS FÅ SAT DEIM SPILER! 

9 



PÅ JULEKRYDS MED S. S. F. 
/f-ty 
?</ 

E"f D -
TYp£ 

//!/£% 
l££T 

£/YC£L £ K 
J5<s~/?/ nT 

/&- F/fXYt 6-/.W A/t 
Æ/f-
J-'Crr 

PoPu C-Æz.e 
£*£?£ m-

£/VG £ft/V- P/f 
k/>rvT U. F/./Z) /b£& /C£T l/(//V-8r 7>t_-

•2y?é£ •Sj-Ae 
/$/)£> 
n?E 

PoPu C-Æz.e 
£*£?£ /$/)£> 

n?E 

fyObT ///£(. re_ 
R/AL£ 

1, 

S/YØc~> fyObT re_ 
R/AL£ 

1, 
£//c-

Y//V/} 
Pusr isf-sr V/S£̂  tfnøL. /Vay/y 

/*7//yfr SKE tfTA/b!,-6-er? WtF/i 
Y//V/} 
Pusr isf-sr V/S£̂  tfnøL. /Vay/y SLE*I 

tfTA/b!,-6-er? WtF/i 
Ved 
77LW-

&f2>-7-yps /-£r/V-£>C /W Ved 
77LW-

YmsDt * c et 
iV/K-
/VcL~ 
se 

7Sc-
£>C/2 

SP/l-Lc 
Re/c* /?£F 

/V//VYr 

To sv c iV/K-
/VcL~ 
se 

7Sc-
£>C/2 frzsyyt/ 

/?£F 
/V//VYr 7~^'o/^ 

B4<>-
TypE 'Z c fir) 

/V-
/K<T/? 

/— / Cr~ e-kj,c FArc-
/-£ 

B4<>-
TypE 'Z c fir) 

/V-
/K<T/? /=/T7~-7~£"r Fc/L-fc-a?r. 

FArc-
/-£ 

£>/-ST/P/ffJ 
•sA/)-
TyPtF 

Mmi.-
$,TcbH £>C-t 

*c r/v i/fie Fj-Z~ 
M/yr> 

SftCR 
T£ 

F/ — 
£*cerv 7/)d •SCO/i. 

Fj-Z~ 
M/yr> 

SftCR 
T£ 

F/ — 
£*cerv 

tør 
S*/U Yer/T£ SnSeM F>/s*/V -TC/Z tør l'ED-7~ÆOT ft/S£L 

SnSeM F>/s*/V -TC/Z tør l'ED-7~ÆOT ft/S£L f/SK 
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For at forkorte de lange juledage for 

medlemmerne inviterer redaktionen her

ved på et julekrydstogt - kort eller langt 

- alt efter, hvor skrap man er til at løse 

opgaven. 

For at tiden ikke skal være helt spildt 

for alle, udsætter vi to præmier: 1. præ

mie på 50 kr. og 2. præmie på 25 kr. 

For at deltage i lodtrækningen må los

ningen være redaktionen i hænde senest 

torsdag den 3. januar. Løsningen sendes 

til Sundby Sejl-Forenings medlemsblad, 

Amager Strandvej 15, 2300 København 

S, og mærkes »Julekryds«. 

God fornøjelse. 

Losningen indsendt af: 

Navn: 

Gade/Vej 

Postnr./-distr. - PUH! Jeg er lige ved at smelte ved 

tanken om en skat på lystbåde . . . 
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Scandicap contra NL 

Så er den første sæson med Scandicap-

reglen gået. Som det måtte forudses, kun

ne reglen ikke slå fuldstændig igennem 

i den første sæson. Der har måttet sejles 

mange blandede løb. 

Og hvad er så erfaringerne? 

Roskilde Sejlklub har i sit medlemsblad 

»Kompasset« offentliggjort nogle bereg

ninger foretaget på grundlag af resultater 

fra klubbens forårskapsejlads, der trods 

det tidlige tidspunkt på året blev sejlet 

efter de nye måleregler, formentlig som 

den første i Danmark. - Der gøres op

mærksom på, at sejladsen afvikledes i 

vindstyrke 10-14 sekundmeter, således 

at flyvesejlene ikke kom op, hvilket må 

anses for en hemsko for fartøjer med 

højt mål på grund af store forsejl. 

Listen er beregnet ud fra præmietiden 

for Scandicap, som så er omregnet til NL, 

og placeringerne ser således ud: 

Scandicap 

1. Soling 

2. Soling 

3. Drabant 22 

4. Vega 

5. Polaris Drabant 

6. 5-meter 

7. Spækhugger 

8. Polaris Drabant 

9. Spækhugger 

10. SSB 

11. Drabant 22 

12. Vega 

13. Polaris Drabant 

14. Elvstrøm 32 

15. Ballad 

16. W-båd 

17. Vega 

18. Vega 

19. Bandholm 24 

20. Vindø 40 

21. Drabant 22 

22. Bandholm 24 

NL 

Soling 

Drabant 22 

Drabant 22 

Soling 

Elvstrøm 32 

Polaris Drabant 

Spækhugger 

Spækhugger 

Drabant 22 

Polaris Drabant 

5-meter 

Polaris Drabant 

Vega 

Vega 

Ballad 

Ballad 

IW 31 

Drabant 22 

Vega 

Vega 

Bandholm 26 

Bandholm 24 

Scandicap NL 

23. Nord. Krydser SSB 

24. Vega Magnifik 

25. Bandholm 26 Drabant 22 

26. Ballad 30 m2 spdgt. 

27. IW 31 W-båd 

28. 30 m2 spdgt. Vega 

29. Bandholm 24 IW 31 

30. H-båd Commander 

31. Drabant 22 Nord. Krydsei 

32. Magnifik Bandholm 24 

33. Spækhugger Spækhugger 

34. Commander 31 Bandholm 24 

35. LA-krydser Vindø 40 

36. Grace 30 Vega 

37. Vega H-båd 

38. IW 31 LA-krydser 

39. Drabant 22 SSB 

40. SSB Grace 30 

41. Kutter Kings Cruiser 

42. Vindø 40 Kutter 

43. Vindø 40 Vindø 40 

44. King Cruiser Vindø 40 

45. Markant Markant 

Det ser ud, som om Scandicap har 

været en fordel for Vega, Bandholm 24, 

W-båd, Nordisk Krydser, SSB. H-båd, 

Vindø 40, LA, Grace 30 og 5-meter, me

dens Drabant 22, Elvstrøm 32, Ballad, 

IW 31, Bandholm 26, Commander31 og 

Magnifik har sat til ved den nye regel. 

Status quo er bevaret for Polaris Dra

bant, Spækhugger og Soling. 

Materialet er sendt til Dansk Sejlunion, 

der sikkert vil studere det med interesse 

med henblik på eventuelle justeringer af 

den nye måleregel. 

H.M. 

JOLLE NYT... 
Fra jollereprcesentanten 

Ved generalforsamlingen vedtoges det, 

at jollerepræsentanten fremover skal ind

gå i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem, 

altså med stemmeret. Dette må vi se som 

en opbakning fra foreningens side af de 

aktiviteter, vi som jollesejlere beskæftiger 

os med. Rigtigt nok indebærer jollere

præsentantens nye status, at han i tilfæl

de af forfald bliver erstattet af en besty-

relsessuppleant, som måske er motorbåds-

sejler! Jeg mener, at vi må tage højde 

herfor ved så vidt muligt på generalfor

samlingerne at lade indvælge en jolle

sejler som suppleant. Ved sidste general

forsamling blev Carsten Barner 2. sup

pleant. 

Med henblik på arbejdet fremover i 

bestyrelsen vil jeg sætte stor pris på fra 

jollesejlerne at modtage ideer og for

slag, som jeg kan lægge frem, således at 

det ikke udelukkende skal bero på min 

fantasi og mit initiativ. Derfor, sig til, 

når I møder mig eller ring eller skriv til 

mig (adressen er foran i bladet). 

Vedrørende slæbestedet håber jeg (og 

havneudvalget er vist nu også indstillet 

herpå), at det tidligt på foråret vil blive 

bragt i stand med professionel bistand. 

Desværre viste det sig sidste sommer, at 

det ikke er muligt at få lavet den slags 

ting ved frivilligt arbejde. F. f. 

førgen Bengtsson. 

Klubhusets 
LUKKETIDER 

Juleaftensdag lukkes kl. 14 

1. juledag lukket 

2. juledag åbent kl. 9-18 

Nytårsaftensdag lukkes kl. 16 

KLUBHUSET ER LUKKET FRA 

DEN 6. JANUAR TIL DEN 25. 
JANUAR (begge dage incl.) 

Indtil 1. april lukker klubhuset 

kl. 18 mandag, tirsdag og ons
dag. 
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Sej/sportsfo/k Pf 

KØBER DEN RIGTIGE Jjj 

PÅKLÆDNING Æmfa 

fordelagtigst 

hos B AC HER 

GULE JAKKER f 1 . 'y1 

do. BENKLÆDER # I i; 

JOLLEBENKLÆDER | 

Elvstrøms FSydeveste P 
•

til voksne og børn! §. 

ORIG. ENGELSKE j 

SØMANDS GENSERE f ,.»J 

DUNLOP SEJLEPSKC 0 sQsS'** 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  7 9  -  V A I b y  2 3 8  

Sikkerhed - SECUMAR 

SECUMAR - størst i oppustelige 

redningsveste. 

I. STENGAARD MEYER 
KASTRUPVEJ 180, 2300 KØBENHAVN S 

TLF. (01) 58 30 45 

AUTOBANK 

Banken 
der dækker 
hele Amager 

FM og BRIT 
marinemotorer 

Et gennemført norsk og engelsk marineprodukt.  

En stærk robust opbygning sikrer lang levet id, 

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 

_ Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 


