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KLUBHUSET 

åbner Søndag den 

26. Januar 

KONTORET 

åbner torsdag den 

30. januar — 

også for indbetaling 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

afholdes tirsdag d. 25. marts kl. 19,30 . Dagsorden m. v. i næste nr. 

STORT FLÆSKESPIL 
afholdes fredag den 21. februar 1975 

i klubhuset 

Der bortspilles 10 flotte første-præmier 

+ trøstpræmier! 

Ekstraspil om ekstra flotte præmier 

DER BLIVER LEJLIGHED TIL DANS EFT. SPILLET. FESTUDVALGET 
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NYTÅRS-

INTERVIEW 

En stille fredfyldt søndageftermiddag 

mellem jul og nytår havde redaktøren 

fået en aftale med vor travle og dynami

ske formand for at få et interview i an

ledning af årsskiftet. Bænket ved det 

runde bord stanger jeg ham det første 

spørgsmål ud: 

- Nu har du været formand for S.S.F. 

i over et ar. Er du overrasket over, hvor 

meget der er at gøre som formand? 

- Nej, egentlig ikke. Jeg var forberedt, 

idet Svend Larsen havde fortalt mig, at 

det var et arbejde af dimensioner, lige

som arbejdet som kapsejladschef i jubi

læumsåret havde givet mig en forsmag på 

klubarbejdet. Endelig har jeg en god be

styrelse, som ikke er bange for at tage 

sin del af slæbet. 

- Lederposter har jo en tilbøjelighed 

til at trække flere med sig. Nu bliver du 

formand for Amagerkredsen og dermed 

også medlem af Dansk Sejlunions besty

relse. Er du ikke bange for, at det skal 

tage overhånd? 

- Jo, det er jeg. Men man har fortalt 

mig, at jeg har evner til at delegere op

gaverne ud, så jeg stoler selv på, at jeg 

kan klare det til foreningens gavn og sta

dig til min egen glæde. S.S.F. vil altid 

være nummer 1, sålænge medlemmerne 

ønsker det. 

- Alan hører tit om ledermangel in

denfor idrætten. Hvordan ligger det for 

S.S.F. i den retning? 

- Godt, i modsætning til andre klubber 

har vi forbavsende nok gennemgående 

altid haft emner blandt foreningens med

lemmer til de ledende poster. Særlig i de 

sidste år er der kommet en fornyelse med 

yngre kræfter. Heller ikke med lærere til 

sejlerskolen og til kurser, der afholdes i 

S.S.F., har det været noget problem, så 

vi er forholdsvis heldig stillet. 

- Hvis foreningen fortsat vokser, vil 

formandsposten og måske navnlig kas

sererposten blive et meget krævende job? 

Vil der eventuelt kunne blive tale om an

sættelse af lønnet personale for at få no

gen til det? 

- I forvejen er kassererposten symbolsk 

lønnet, men jeg vil tro, at tiden vil gøre, 

at administrationen vil vokse, så det vil 

være nødvendigt for den daglige drift at 

have en ansat »forretningsfører«, og i den 

forbindelse kan det tænkes, at fremtiden 

vil bringe det, at kontoret må overtag 

pladsmandens administrative opgaver, 

havnefogedopgaver, opkrævning af hav

nepenge og lignende. Omsætningen i 

foreningen nærmer sig nu en million 

kroner. Formandsposten vil aldrig blive 

en »funktionærstilling«, men en aflast

ning af formandens rent administrative 

opgaver til fordel for de repræsentative 

vil være velkommen. 

— Det har været et travlt år. Hvad har 

foreningsmæssigt været den største ople

velse for dig? 

Der har været tre oplevelser af for

mat, og det har været spændende at være 

med i forreste række. Først var der olie

krise med truende rationering af brænd-

stor. Dernæst DM for piratjoller 1974, 

som forløb vellykket takket være mange 

medlemmers værdifulde indsats. Endelig 

var der det berømte lovforslag nr. 77 om 

afgift på lystbåde. Alle tre ting er for

løbet tilfredsstillende for foreningens 

medlemmer, og det ene kan ikke frem

hæves for det andet. Flakfort-sagen har 

også taget en del tid, og vi imødeser med 

spænding sagens afslutning, der på 

grund af valget måske kan blive skudt et 

stykke ud i fremtiden. 

— Du nævnte loven om bådskatten, 
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som jo nu er bortfaldet, men maske bli

ver fremsat igen. Hvis vi absolut SKAL 

have en bådskat, hvordan kunne du så 

tænke dig en sådan? 

- Hvis vi skal påduttes en bådskat, og 

der er flertal for det i folketinget, må vi 

vel nok arbejde hen på, at den i så stor 

udstrækning som muligt bliver lig det 

svenske forslag, som bliver vedtaget i nær 

fremtid. De svenske bådejere skal betale 

en afgift - ikke en skat. — Beløbet er 

særdeles rimeligt, idet det foreslås, at 

både med motor under 10 hk eller højst 

20 kvm. sejl skal betale 20 sv. kr. om 

året. Både over 10 hk og med mere end 

20 kvm. sejl skal betale 55 kr. årligt. 

Disse forslag, der er udarbejdet i sam

arbejde med de svenske sej lerorganisatio

ner, skulle give 11 millioner sv. kr. Dis

se 11 mio. kr. vil med et beskedent fra

drag for administration blive tilbagebetalt 

til sejlerorganisationerne til bygning af 

havne og til lystsejladsens andel af red

ningstjenesten. Derudover vil staten også 

betale til sejlerorganisationerne et beløb 

svarende til bådejernes andel i brændstof

afgifterne, et beløb der efter sigende og

så skulle udgøre 11 mio. kr. Skolebåde og 

juniorbåde er fritaget for afgiften. 

- Du har lagt et stort arbejde i pæle-

og stikbroudvalget. Er det så ikke lidt 

skuffende, at der ikke bliver mere debat 

om sagen på den ekstraordinære general

forsamling? 

- Jo, jeg er skuffet over, at mange af 

de medlemmer uden plads i havnen, der 

tidlig og silde render bestyrelsen på dø

rene for at høre om havneplads, og som 

kommer med forslag af mere eller min

dre velmenende karakter, komplet ude

bliver fra en ekstraordinær generalforsam

ling, hvor de kunne gøre deres indfly

delse gældende. Derimod er jeg ikke 

skuffet over resultatet ved generalfor

samlingen. En vedtagelse af et af forsla

gene ville have ødelagt vores i forvejen 

gode og smukke havn, have kostet med

lemmerne en del penge og belastet besty

relsen yderligere i det daglige arbejde. 

Men derudover skal man tænke på, at 

bestyrelsen er til for samtlige medlem

mer og må tilgodese så mange af disses 

ønsker og ideer som vel muligt. 

- Når man tager klubbens størrelse i 

betragtning — burde vi så ikke være bedre 

repræsenteret i toppen rent kapsejlads-

mæssigt? 

Der må man huske på, at halvdelen 

af klubbens både er rene motorbåde eller 

motorsejlere. Derudover har vi mange 

rene tursejlere. Vi har aldrig i S.S.F. haft 

store traditioner på kapsejladsbanerne. 

Det har hele tiden været en lille flok, 

der har været ene om at repræsentere 

os, men til gengæld gjort det godt. I de 

sidste to-tre år er der sket et glædeligt 

opsving, så vi i dag vel har omkring 

50-60 kølbåde, der interesserer sig for 

at sejle kapsejlads. Jollesporten har jo 

også taget et glædeligt opsving, og en 

ny ungdom er på vej til at afløse de gam

le, hvilket bl.a. kan ses af, at vore junio

rer har placeret sig godt i det sidste års 

tid. En af foreningens Flippere har såle

des sejlet kapsejlads i Roskilde 2. jule-

dag. 

- Motorbådssporten har i mange år 

været stedbarn. Er der nogen fremgang 

at vente fra den kant? 

Bestyrelsen har forsøgt ved stor re

klamemæssig indsats i 1974 at gøre navi-

gationssejlads for motorbåde mere popu

lær. Vi indbød i sommer til et større 

åbent navigationsløb med adgang for båd

ejere fra andre klubber. Der meldte sig 

22 deltagere, hvilket vi selv synes er et 

rimeligt grundlag for at forsøge igen i 

1975. Blandt andet har vi netop ført for

handlinger med Skånske Båtforbund om 

et svensk-dansk stævne, der skal løbe af 

stabelen den 14. juni. Det er her menin

gen, at svenske og danske motorbåde skal 

starte fra seks forskellige havne i Øre

sund, sejle en 30-35 sm. lang naviga

tions- og pålidelighedssejlads og til slut 

ende i S.S.F. Dette svensk-danske sam

arbejde venter vi os meget af, og vi hå

ber, at det fremover vil blive en fast 

årlig begivenhed. 

- Har du hel til slut et ønske for det 

nye år? Det spørgsmål kan ikke undvæ

res i et nytårsinterview. 

Et ønske for fremtiden må være, at 

dansk sejlsport må komme ind i en ro

ligere periode også økonomisk, og at 

medlemmerne ikke gang på gang må ry

stes af oliekriser, forslag om bådskatter, 

rygter om momsforhøjelser og lignende. 

Altsammen noget, der gør det usikkert, 

om vi stadig har råd til at have en båd 

i vandet, der kan give trivsel og glæde 

til en hel familie. Derudover vil jeg øn

ske, at S.S.F.'s mange medlemmer også i 

1975 må vise det sammenhold og kam

meratskab, som var kendetegnende for 

det svundne år. 

HM. 

KLUBHUS * FESTER 

31. januar: Juniorbal 

• 

9. februar: 

14. februar: 

15. februar: 

20. februar: 

21. februar: 

1. marts: 

6. marts: 

15. marts: 

25. marts: 

4. april: 

Tøndeslagning 

Foredrag 

Skovtur 

Kapsejladsaften 

Flæskespil 

Karneval ? 

Kapsejladsaften 

Skovtur ? 

Generalforsamling 

Juniorbal. 

:-'-4 Wrfe 
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EKSTRAORDINRÆR 
GENERALFORSAMLING 

26. NOVEMBER 1974 KL. 19,30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Forslag til omlægning af 

havnen 

3. Eventuelt. 

Formanden åbnede mødet med at byde 

forsamlingen velkommen og bød særlig 

velkommen til hr. ingeniør Pontoppidan 

fra rådg. ingeniørfirma Birch & Krog-

boe, som havde bistået foreningen med 

udarbejdelse af forslag, tegninger og be

regninger. 

Formanden udbad sig forslag til en di

rigent, og der blev foreslået Frits Kleis, 

Blickfeldt Olsen og Schlichter. Schlichter 

og Kleis ønskede ikke valg, og Blickfeldt 

var herefter valgt. 

Blickfeldt takkede for valget og ud

trykte håb om, at han kunne bestride 

hvervet til forsamlingens tilfredshed. 

Dirigenten udbad sig forslag til tre 

stemmeudvalgsmedlemmer. Følgende fo

resloges og valgtes: Holger Larsen, Frits 

Kleis og Vilhelm Lindemann. 

Formanden bad om ordet til forret

ningsordenen og udtalte: Jeg kan, inden 

vi starter, meddele, uden at kunne drages 

til ansvar og uden at kunne dokumen

tere det, at vi i dag har fået en under-

håndsmeddelelse fra folketingets skatte-

og afgiftsudvalg om, at forslaget om skat 

på lystbåde sandsynligvis vil blive taget 

af folketingets bord. 

Meddelelsen blev modtaget med stort 

bifald, og formanden gik herefter over 

til forelæggelse af forslagene. 

Første taler i debatten var Ejner Mad

sen, som udtalte: Jeg er glad for, at for

manden sluttede sit indlæg med at sige, 

at vi kan beholde havnen, som den er. 

Der er sket så mange ting, siden forslaget 

om evt. havneudvidelse blev forelagt på 

generalforsamlingen, ikke mindst den 

økonomiske situation, vi befinder os i, 

så jeg mener ikke, at nogen bestyrelse 

kan pålægge medlemmerne flere byrder. 

Ingen ved, hvordan tiderne udvikler sig 

til vinter eller til foråret, så jeg håber, 

forslaget bliver stemt ned! 

Leif Halse håbede som den forrige ta

ler, at man ville stemme alle tre forslag 

ned. Hvis man skulle lave ændringer, 

hvilket godt kunne tiltrænges, skulle man 

lave pæle til alle fartøjer i havnen, så 

ville medlemmerne sikkert gerne betale. 

Men som forslaget så ud, ville man kun 

komme til at betale for de få nye båd

ejere, og dette kunne der ikke være stør

re interesse for. 

Et medlem mente, at når flytning af 

midterbroen ville blive for dyr, så burde 

man udskyde projektet, til man alligevel 

må udskifte midterbroen, så vil det kun

ne gøres meget billigere. 

Et andet medlem mente, at pæle ikke 

er nogen god idé, da tendensen jo går 

i retning af at købe større og større 

både, så må man flytte pæle, hver gang et 

medlem køber en større båd. 

Formanden udtalte til Leif Halse, som 

efterlyste pæle til alle, at et af forslagene 

jo netop gav pæle i hele havnen, men så 

mister man 50 pladser, og for at indvin

de de tabte pladser har man projekteret 

to stikbroer ud fra midterbroen, og det 

giver 10 pladser mere end det, vi mister. 

Da der ikke var flere, som ønskede at 

udtale sig, bad dirigenten forsamlingen 

om på stemmeseddel nr. 10 at skrive ja, 

hvis man går ind for en ændring af hav

nen, og nej, hvis man ønsker at bibehol

de havnen, som den er. 

Sekretæren fik ordet for en kort be

mærkning og udtalte, at debatten var 

gået nogenlunde som ventet, men han 

var skuffet over, at de medlemmer, som 

på generalforsamlinger var mødt op og 

havde fortalt bestyrelsen, at dens opgave 

var, ifølge foreningens formålsparagraf, 

at skaffe havnepladser til medlemmerne, 

ikke også mødte op nu for at give deres 

besyv med. 

Mens man ventede på stemmeudvalgets 

optælling af stemmerne, udbad dirigen

ten sig til forsamlingens billigelse til, at 

man tog eventuelt på som ekstra punkt 

på dagsordenen, da der måske var med

lemmer, der havde forespørgsler at stille. 

Formanden havde også noget at sige til 

medlemmerne. Der var ingen indvendin

ger herimod. 

I U N I G  
Fredag den 31. januar kl. 19,30 

i klubhuset. 

Det kendte orkester 

CfirtVjC Chhs 

spiller sit afvekslende repertoire. 

Baltegn: 10,— kr. 

Festudvalget - Juniorudvalget 
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Formanden kom herefter med en rede

gørelse over, hvilke bestræbelser bestyrel

sen havde udfoldet for at imødegå det 

ulyksalige forslag om skat på både. Der 

er udsendt spørgeskemaer til alle med

lemmer for at få en analyse over, hvad 

det er for mennesker, der ejer de forskel

lige både. Også motorbådsunionen er 

kommet frem med oplysninger om disse 

forhold. Som nævnt er forslaget ved at 

gå i opløsning, men derfor skal vi ikke 

bare sætte os hen og slappe af; bestyrel

sen vil gerne høre, om der er medlemmer, 

der kan komme med nye impulser. 

Gøsta Øberg spurgte om, hvad Dansk 

Idræts Forbund havde foretaget sig i 

spørgsmålet om bådskatten. 

Sv. Petersen udtalte, at skulle man be

tale bådskat, kunne pengene passende an

vendes til istandsættelse af havnene, især 

nede sydpå. 

Et medlem forespurgte, om resultatet 

af analysen over de oplysninger, man hav

de givet på spørgeskemaerne, ville blive 

offentliggjort. 

Formanden svarede Øberg, at desværre 

er det ikke meget, Idrætsforbundet har 

gjort i sagen. Der er netop i dag kommet 

brev fra DIF med forespørgsel om for

eningens skolebåde, deres værdi osv. 

DIF burde have været med fra starten 

med en skarp protest mod forslaget, i 

hvert fald i den forelagte form, men det 

er altså langsomt på vej. 

Om offentliggørelse af analysen svare

de formanden, at man vil bringe resulta

tet i vort medlemsblad, ligesom man vil 

sende det til pressen og til folketinget. 

Det er iøvrigt D.S., som har opfordret 

Amagerkredsen til at foretage analysen, 

som bliver databehandlet - da man me

ner, at Amagerkredsen udgør et repræ

sentativt udsnit af danske sejlere. 

Der var endnu et par indlæg - bl.a. 

om, at vi måske burde melde os ud af 

DIF, lys på molerne, udgravning af ka

nalen og begrænsning af medlemsantal-

let til 900. 

Vagn Preisler opfordrede forslagsstil

leren om medlemsbegrænsningen til at 

komme til stede ved generalforsamlingen 

for at smide de 300 overskydende med

lemmer ud. 

Dirigenten mente dog, at V.P. havde 

fået dette galt i halsen; der er vist ikke 

nogen, der har tænkt på at smide nogen 

ud. 

Formanden udtalte, at det med at mel

de sig ud af DIF, vist er en dårlig for

retning, idet man så bliver afskåret fra at 

søge støtte fra forskellige støttefonds, og 

man kan ikke deltage i kapsejladserne 

under D.S., gennem hvilket vi er medlem 

af DIF. 

Med hensyn til lys på molerne og ud

gravning af kanalen, så er det ting, som 

bestyrelsen har på programmet for den 

kommende sæson. 

Der forelå nu resultat af afstemningen: 

der var 63 stemmer for en havneomlæg

ning, 148 stemmer imod, 0 ugyldige og 

1 blank. lait afgive 212 stemmer, og for

slaget om havneomlægning stemt ned. 

Da ikke flere medlemmer ønskede or

det til eventuelt, fik formanden ordet til 

afslutning, og Hans Guldager udtalte, 

at resultatet jo var ganske klart, så han 

håbede, at det varede mange år, inden 

medlemmer fremkommer med ønsker om 

flere pladser eller pæle i havnen, for så 

vil der blive henvist til resultatet i aften. 

Hr. ing. Pontoppidan har haft et ko

lossalt arbejde med udarbejdelse af disse 

planer, og han har gjort det gratis, hvil

ket vi er meget taknemmelig for. Vi har 

dog før set, at en generalforsamlingsbe

slutning er blevet ændret, og det kan vel 

også ske med denne beslutning - og så vil 

vi tage planerne frem igen. Formanden 

takkede Pontoppidan o go firmaet Birch 

& Krogboe for indsatsen og overrakte en 

gave til ingeniøren. 

Ingeniør Pontoppidan takkede for ga

ven og udtalte sin glæde over at have haft 

lejlighed til at arbejde sammen med en 

klub. Ingeniøren udtalte, at han havde 

stor sympati for en klub, der vidste, hvad 

den ville. 

På formandens opfordring hyldedes 

Pontoppidan kraftigt med både sundby

sejler-klap og leveråb. 

Dirigenten takkede for god ro og or

den og motiverede et leve for S.S.F. 

Sign. Keld Blickjeldt Olesen, 

dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekreær. 

Bestyrelsesmødet 

3. december 1974 

Sekretæren Reinhard Hansen og red

aktør Holger Møller havde meldt frafald 

på grund af familie-anliggender. 

Holger Nielsen var fraværende. 

Dagsorden: 

Protokol 

Havn og plads 

Klubhus og fester 

Sejlerskolen 

Juniorafdelingen 

Kapsejlads 

Joller 

Motorbåde 

Eventuelt. 

Formanden åbnede mødet og meddelte, 

at sekretæren havde fået forfald på grund 

af rejse til Ålborg. Formanden ville i 

hans sted føre protokollen. Protokollen 

oplæstes. 

Der oplæstes diverse breve og takke

skrivelser m.m., som toges til efterret

ning. Restauratøren anmodede om en for

højelse af en række priser. Det måtte 

konstateres, at vi stadig lå i bunden, hvad 

dette angik. Efter en gennemgang af de 

foreslåede forhøjelser blev disse bevilget. 

Formanden anmodede de faste udvalg 

om til næste møde at fremkomme med 

ønsker for det kommende år med hen

syn til arbejder, der trængte sig på, så

ledes at der kunne lægges en disposi

tionsplan i lighed med sidste år. Dette 

toges til efterretning. 

Klubhus og fester 

Skipperstuen trænger stærkt til en over

haling, hvilket var blevet udskudt sidste 

år på grund af manglende enighed om 

udformningen. Da arbejdet skal udføres 

i januar måned, vedtoges det allerede nu 

at bevilge kr. 6000,- til istandgørelse, 

ligesom der var enighed om, at væggen 

til køkkenet skal beklædes med træ, nye 

lamper over bordene, idet lysrørene 

istandgøres og bruges til undervisning, 

samt nye gardiner. Er der penge dertil: 

nye borde og stole. Klubhusudvalget fo

restår arbejdet. Behandling af de øvrige 

vægge bestemmes ligeledes af udvalget 
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under hensyn til økonomien. Forman

den meddelte, at beløbet skulle over

holdes. 

Gulvet i restauranten bliver ligeledes 

repareret. Er der penge til næste år, må 

vi påregne nyt gulv i den forreste del. 

Der skulle ligeledes males i den lukkede 

periode af mindre omfang. 

Havn og plads 

Der mangler nogle arbejdsborde på 

nordre mole i skurene; det vedtoges at 

lade dette udføre omgående, da havne

udvalget havde fået et billigt tilbud på 

kr. 1552,20 incl. moms. 

Elektrikeren havde stadig ikke vist sig. 

Jens G. påtog sig skylden for dette og 

ville omgående få fat i firmaet, evt. et 

andet foretagende, der var mere villig. 

Formanden meddelte, at han havde 

nye arbejdssedler klar til pladsmanden, 

som kunne tilfredsstille både revisor og 

skattevæsenet. 

Sejlerskolen 

Ny skolebåd var ankommet planmæs

sigt og uden skrammer takket være Pre

ben vognmand. Det vedtoges at få Rig

ger-Ejner til at sy en ny presenning til 

båden. Skolechefen påtog sig at udføre en 

rygning. 

Sekretær og skolechef ville gennemgå 

regler for uddannelsen på sejlerskolen 

med henblik på duelighedsbevis. - Det 

vedtoges at rette henvendelse til Tuborg-

fondet om tilskud til skolebåden på kr. 

20.000. 

/ unioraf delingen 

Juniorlederen foreslog, at vi bestilte 

nye sejl her i december måned, da der 

var stor rabat at få. De ville så blive le

veret i april, inden sæsonen begyndte; 

de absolut nødvendige sejl ville koste ca. 

kr. 5000,—. Det vedtoges, men beløbet 

måtte ikke overskrides. 

Kapsejlads 

Intet særligt. 

joller 

Jørgen B. anmodede havneudvalget 

om at have jolleslæbestedet i tankerne. 

Eventuelt 

Vedr. båndoptager: Reinhard havde i 

brev til bestyrelsen meddelt, at han øn

skede, at vi tog dens berettigelse op til 

drøftelse; bestyrelsen var enig i, at det 

ikke havde været den store succes. Klub

husudvalget påtog sig at tilbagelevere 

båndapparatet, når sekretæren havde op

sagt kontrakten. 

Klubhusudvalget 

meddelte, at man ifølge lovenes be

stemmelser havde udvidet festudvalget 

med Pløk, Erik Gildsager og Frits 

Kleis, således at de sammen med Vagn 

påtog sig den festlige side af klubbens 

liv med undtagelse af fisketur; denne sag 

ville Lennart ordne. Ligeledes påtog Len

nart sig arbejdet med klubhusets drift og 

tilsyn. 

Vestudvalget 

ønskede cn matiné den 29. december, 

31. januar et juniorbal, som kørtes af 

juniorafdelingen, 9. februar tøndeslag

ning, 15. februar en udflugt til Vikinge

museet i Roskilde og derefter en festlig 

sammenkomst på et passende sted, 21. 

februar et flæskespil; man ville under

søge, om der var tilslutning til karneval 

1. marts. Blev skovturen en gevinst for 

foreningen, ønskede man 15. marts til 

yderligere en tur. 4. april yderligere et 

juniorbal. Der var enighed om alle ar

rangementerne med undtagelse af karne

val og skovturen den 15. marts; det på

lagdes festudvalget at undersøge, om der 

var stemning blandt medlemmerne for 

disse to. 

Prisen for turen til Vikingemuseet incl. 

kroophold med spisning ville koste kr. 

80,—, men ved forskellige lotterier kunne 

prisen nedbringes til kr. 65,- pr. medlem. 

Der var intet yderligere til eventuelt 

ud over en omtale af forholdene omkring 

automaten i skipperstuen. Dette toges til 

efterretning. 

Hans Guldager, 

formand, 

fung. sekretær. 

Orla With, 

kontra/sign., 

bestyrelsesmedlem. 

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

A 309 Erik Sv. Bording Holbøll, 

Moltkesvej 3, F. 

A 337 John Erik Nielsen, 

Skolesiden 13, Brh. 

A 364 Gjert Bjerring, 

Sommerstedsgade 14, V. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Sidste 
Det forlyder, at »forlispartierne« i forbindelse med forhandlinger

ne om regeringsdannelsen er blevet enige om at droppe for

slaget på lystbåde, hvad vi naturligvis hilser med tilfredshed. 

Men en pessimistisk redaktor forudser, at forslaget vil dukke op 

igen ligesom søuhyret i loch Ness. - Men bare det aldrig bliver 

mere virkelighed end dette uhyre, sker der jo ikke noget ved det. 
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Ny abonnementsordning-

på Sejl oga Motor 

Fra SEJL OG MOTOR er vi blevet an

modet om optagelse af følgende presse

meddelelse: 

»For at imødekomme ønsket om et sejl

sportsblad til en rimelig pris, har SEJL 

OG MOTOR lavet en ny abonnements

ordning med særrabat til medlemmer i 

klubber under Dansk Sejlunion. Ved teg

ning af et direkte-abonnement koster 1 år 

normalt kr. 98,50, men til medlemmer i 

DS-klubber gives en særrabat på kr. 

19,70, således at prisen bliver: 

kr. 78,80 

1 år = 18 numre). 

Sammenlignet med løskøb (kr. 6,-) ko

ster hver nr. kun kr. 4,38. Den nye ord

ning træder i kraft fra nytår, hvor inter

esserede kan tegne abonnement ved at 

ringe til bladet på (01) 12 80 40.« 

Og det gør vi da gerne, og vi benytter 

samtidig lejligheden til at udtale håbet 

om, at SEJL OG MOTOR må få en mere 

klubvenlig drejning. 

H.M. 

Efterlysninger 
Det har gentagne gange vist sig ved 

større arrangementer, at der er en dårlig 

akustik i salen. 

Er der blandt foreningens medlemmer 

en eller flere, der har forstand på de 

dele, hører klubhusudvalget gerne fra de 

pågældende, så vi kan få afhjulpet den 

Er der blandt klubbens medlemmer 

nogle, der ligger inde med fotografier af 

klubbens tidligere formænd, med undta

gelse af den sidste (Svend Larsen), er 

foreningen interesseret i at høre fra de 

pågældende. 

Henvendelse kan rettes til nuværende 

formand og sekretæren. 

nordkaperen 
I dagspressen den 27/12 1974 kunne 

man læse om en forestående jordomsej

ling, der skulle foregå i et 70 år gammelt 

fartøj, kaldet »Nordkaperen«. 

Ældre medlemmer i S.S.F. vil nikke 

genkendende til navnet, og ikke uden 

grund, for det er det gode skib »Nord

kaperen«, som tre S.S.F.-medlemmer med 

Carl Nielsen som kaptajn foretog en me

get spændende jordomsejling, der varede 

fra 27. juni 1946 til 31. juli 1948. Be

retningen herom kan man læse i Carl 

Nielsens bog, der er udgivet på forlaget 

Branner og Korch med titlen »Jorden 

rundt med »Nordkaperen««. 

En spændende tur var det for de tre 

Sundby-sejlere, og en spændende tur vil 

det blive for bådens nye besætning, et 

kollektiv på ni personer, der har afsat 

flere år til turen. 

»Nordkaperen« er bygget i 1905 til en 

tysk greve og kom til Danmark under 

krigen. Hun blev gennemgående restaure

ret i 1946 før den krævende tur og er 

påny sat i søfartsmæssig stand, inden den 

nu forestående rejse.  H.Al. 
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Hermed bringer vi løsningen på med

lemsbladets julekryds. Redaktionen er vi

dende om, at den har voldt adskillige 

medlemmer hovedbrud, og det var jo så

dan set også meningen med den lille 

julespøg. 

På bestyrelsesmødet den 7. januar 

agerede vor kassererske Erna Christensen 

lykkens gudinde og udtrak følgende, der 

havde indsendt rigtig løsning: 

1. præmie - 50 kr.: 

Eigil Hammelsvang, 

Prs. Charlottesgade 33, 3. th., 

2200 København N. 

2. præmie - 25 kr.: 

E. Lorentzen, 

Samos vej 30, 

2300 København S. 
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NYT HOVED 

Fra tid til anden er der fra medlem

mernes side spurgt, om ikke medlemsbla

dets udseende skulle moderniseres, men 

det har været med bladet som med vej

ret: Man taler om det, men ingen gør 

rigtigt noget ved det. Bladet har haft sit 

nuværende udseende stort set siden ja

nuar 1959, idet farverne dog først kom 

på i maj 1966, og tiden må være inde til 

at gøre en forandring, så 

Nu skal det være . . . 
Men ingen i bladudvalget eller besty

relsen tør binde an med opgaven, hvor

for vi appellerer til medlemmerne om at 

give en hånd med. Vi udskriver en 

Konkurrence 

blandt vore tegnende medlemmer om at 

lave et nyt hoved til medlemsbladets for

side. 

Der stilles følgende krav til den nye 

forside: 

1) Formatet skal være standard A 4 = 

29,7 x 21 cm. 

2) Foruden sort må der være to farver, 

men det er ikke noget krav. 

3) Bladet må gerne have et navn, men 

det skal fremgå, at det er medlems

blad for Sundby Sejl-Forening. 

4) Årgang, nummer og udgivelsesmåned 

skal forekomme. 

5) Der skal være plads til et forsidebil

lede, men billedets format er under

ordnet. 

Derudover er der frit slag for fanta

sien. Forslag skal for at kunne deltage i 

konkurrencen sendes til redaktionen ved 

Holgei Møller, Postparken 30, 2770 Ka

strup, senest den 14. februar 1975. 

For at bedømmelsen kan ske anonymt, 

skal forslagene være forsynet med et 

mærke og være ledsaget af navn og 

adresse i en lukket kuvert, der er forsynet 

med samme mærke som forslaget. Sam

me person må gerne sende flere forslag. 

Forslagene vil blive bedømt af blad

udvalget suppleret med foreningens for

mand og næstformand. 

Det vindende forslag vil blive præ

mieret med to af foreningens flotte og 

eftertragtede keramikkrus. 

Altså, fat blyanten og sæt alle sejl på 

fantasiens stolte skude. Red. 

Søndag den 9. februar kl. 12 pr. 

FASTELAVNSFEST 

for born, damer og herrer af begge kon! 

Chokolade, boller og frugt til børnene. 

Fine gaver til alle kattekonger og -dronninger! 

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

f* 
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BÆREBØLGEN 

NYTÅR 1975 
Så slap vi ud af året 1974 - et be

mærkelsesværdigt år på flere måder 

året, vi vil huske for det fantastisk fine, 

ja ligefrem sommeragtige forår, som blev 

afløst af en lige så fantastisk dårlig 

sommer. 

Året, da gode tider begyndte at blive 

dårlige, med stigende arbejdsløshed, sti

gende priser, stigende skattebyrder og 

trusler om skat på fritidsbåde. 

Også inden for vore egne rækker spo

redes der tiltagende træthed og ulyst. 

Men, takket være en lille stædig skare, fik 

vi tingene under kontrol og skuden rettet 

op igen, og dette bestyrker mig i min 

tro på, at året 1974 også havde lyspunk

ter. 

Men inden vi kommer for godt i gang 

med det nye år, vil jeg gerne udtrykke 

mine bedste ønsker for alle medlemmerne 

af S.S.F. og Radioklubben, om et godt 

og arbejdsrigt nytår, med fornyet opti

misme og friske kræfter til at gire den 

en ordentlig tand i 1973. 

Jeg vil gerne bringe en tak til alle, 

såvel radioklubbens medlemmer som med

lemmer udenfor radioklubben, som har 

givet en hånd med i årets løb. Et særligt 

håndtryk til den lille flok, der straks ret

tede sig op og sagde: javel! da jeg efter 

min tilbagekomst i august sagde, at nu 

skal der fandeme være orden i systemet 

resten af sæsonen. Dem kan vi takke for, 

at der trods alt var et stort lyspunkt ved 

1974. 

Lad mig sige det så kort som muligt, 

da der skal være spalteplads til meget an

det: Der kom et smukt kort til Sundby 

Sejl-Forening med følgende tekst: 

Sundets Marinedistrikt ønsker glædelig 

jul og godt nytår og siger tak for godt 

samarbejde i aret, der gik. Signeret med 

venlig hilsen J. Vester-Andersen. 

Dette kort glæder mig meget, men jeg 

føler også, at det forpligter - gør I også 

det? ? ? 

Joh, der er trods alt sket et og andet, 

og der vil blive orienteret grundigt om 

det hele på næste mødeaften. 

Godt nytår og tak for alt i det gamle 

ar ønsker 

SUNDBY SEJL 630, 

Reinhardt Hansen. 

Radio julemøde 
Fredag den 13. december afholdt 

Sundby Maritime Privatradio-klub sit 

traditionelle julemøde. Det var i år ud

videt, så alle foreningens medlemmer 

kunne deltage. 

Ca. 60 havde efterkommet indbydel

sen, og de fik en interessant aften. 

Kaptajnløjtnant Vester-Andersen fra 

Sundets Marinedistrikt gav en række eks

empler - opdigtede og virkelige - på det 

store apparat, der sættes i sving ved ulyk

ker til søs. Det er mange personer, der 

hver gang bliver kontaktet. Chokerende 

var det at høre Vester-Andersen oplæse 

den vejledning, et lystfartøjsudlejnings-

firma udleverer til sine kunder. Den var 

mildest alt mangelfuld og direkte misvi

sende på flere punkter. 

Dernæst vistes en film om redningsflå-

ders anvendelse og helikopteres store be

tydning i redningsarbejdet, og endelig et 

par glimt fra »Skagerrak«s forlis. 

Efter kaffebordet havde Søsportens 

Sikkerhedsråd ved hr. Bilde Jensen dan

markspremiere på en svensk film, som 

man netop havde fået hjem. Eilmen gav 

på en morsom måde indblik i. hvordan 

man skal færdes og navnlig ikke færdes 

til søs. Selv om lydkvaliteten kunne have 

været bedre, fik filmen et velfortjent bi

fald. 

Aftenen sluttede med, at vort medlem 

A. Lundgaard viste nogle farveoptagelser 

fra sin sommerferietur. Dejlige billeder, 

men desværre var tiden så fremskreden, 

at fremvisningen måtte afkortes. Vi 

må håbe, at der ved en anden lejlighed 

bliver tid til at se flere af dem. 

Alt i alt en god aften, som flere bur

de have givet sig tid til at overvære. Men 

desværre - som altid ved den slags ar

rangementer - det er dem, der sidder ved 

fjernsynet, vi skulle have i tale, mens de, 

der kommer, udmærket i forvejen ved, 

hvor skoen trykker, og bare ved denne 

lejlighed får det bekræftet og uddybet. 

Ref. 

Fusion? ? ? 
På S.S.F.s generalforsamling havde 

Allan Schmidt fremsat forslag om, at 

S.S.F. skulle overtage radioklubbens ak

tiviteter - en tanke, som jeg iøvrigt også 

har hørt tale om, endda fra medlemmer, 

som ikke selv har radio endnu. 

Tanken er ikke ny, heller ikke for ra

dioklubben, idet radioklubben jo netop 

blev stiftet for at gøre det banebrydende 

arbejde, men med den tanke, at det se

nere skulle blive et S.S.F.-anliggende. 

Allan Schmidts forslag fremkom på et 

tidspunkt, hvor man ikke kunne nå at 

få drøftet tingene igennem først, thi det 

er jo ikke så lige en sag at skifte heste 

midt i løbet, så man blev enige om, at 

forslaget henlagdes til foråret. 

Nu har radioklubbens bestyrelse drøf

tet sagen og opsummeret, hvad en såkaldt 

»fusion« indebærer, og alt dette har jeg 

klarlagt overfor S.S.F.'s bestyrelse på det 

sidste bestyrelsesmøde. S.S.F.-bestyrelsen 

er gået fuldt og helt ind for det fore

lagte, og tilbage står nu, at vi indkalder 

til en ekstraordinær generalforsamling 

for på denne at høre radiofolkenes me

ning om det hele, og om man mener, det, 

vi har forhandlet os frem til, nu også er 

det rigtige. 

Sundby Maritime Privatradio-Klub af

holder derfor 
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Ekstraordinær 

g-eneralforsamling* 
mandag den 3. februar kl. 19,30 prc. 

i Pejsesalen. 

Dagsorden: 

1. Orientering ved formanden. 

2. Valg af dirigent. 

3. Skal radioklubbens aktiviteter 

overtages af S.S.F., og radio

klubben evt. opløses? 

4. Eventuelt. 

Det betyder dog ikke, at vi nu kan 

lægge hænderne i skødet og lade livet 

passere forbi. Men jeg mener, at det hele 

får et mere officielt præg, når aktiviteten 

bliver lagt hen, hvor den hører hjem

me, nemlig i et sikkerhedsudvalg under 

S.S.F. 

Men spyt bare i næverne, gutter, for vi 

skal da heldigvis arbejde videre. - Og: 

Mød så op allesammen - det er fremti

den. det galder! 

• 

Der er forresten også godt nyt fra 

P & T, men jeg vil ikke nævne det, før 

det bliver officielt! ! ! 

Klart slut fra 

Sundby Sejl 630 . . . 

Fra havne vidvalget 
Det er kommet havneudvalget for øre, 

at et af vore medlemmer er faldet over 

en af de nye metalbukke og kommet 

slemt til skade, fordi støttepladerne ven

der opad. 

Personer, der færdes mellem bådene, 

opfordres i egen interesse til at være op

mærksom på de forskellige typer af 

bukke. 

Ejere af disse nye metalbukke bør un

dersøge, om disse kan gøres mindre far

lige f.eks. ved afrunding af skarpe hjør

ner eller ved afskærmning på en eller an

den måde. 

/.c. 

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 

Skurleje pr. enkelt skur Kr. 25,00 

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

Kontoret åbner igen 30. 1. 75. 

Kasserersken. 

Øresunds-runden 1975 — 

14. juni 
Dansk-svensk motorbåd s-samarbejde 

Sundby Sejlforening og Skånske Båt-

Forbund vil indlede et samarbejde om 

navigations- og pålidelighedssej lads, som 

gerne skulle blive en fast bestanddel 

fremover i vort dansk-svenske samar

bejde. 

Oresunds-runden 1973 for motorbåde 

vil få faste startsteder i Skanør, Falsterbo, 

Limhamn, Lomma og Landskrona samt 

på danskesiden i Sundby Sejl-Forening. 

Denne motorbådssejlads vil starte på 

samme tid fra samtlige havne og strække 

sig over en bane på 30-35 sømil. Målet 

vil i år være i Sundby. Alle motorbåde 

kan deltage, blot ejeren er medlem af en

ten sejlklub eller motorbådsklub. 

Dette samarbejde er kommet i stand 

på overraskende vis, idet vore svenske 

motorbådsvenner i juni 1974 havde ar

rangeret et navigationsløb rundt i Sundet, 

og det endte tilfældigvis, selvfølgelig ef

ter forudgående aftale, i vort klubhus 

samme dag, som S.S.F. havde motor

bådsløb med deltagere fra mange klub

ber i København. Denne sejlads endte 

også i vort klubhus under festlige for

mer. Aftenens præmieuddelinger foregik 

både på svensk og dansk, ligesom diverse 

taler, overrækkelse af standere m.v. Sven

skerne havde en dejlig aften (det siger de 

selv), og det havde vi andre også. Alt 

dette gav stødet til den tanke, at vi måtte 

gentage dette under fælles former og 

som en årlig begivenhed. 

Derfor vil jeg opfordre alle motorbåds

ejere til allerede nu at reservere dagen den 

14. juni, og som alle bør vide: dette er 

ikke noget hastighedsløb, men et naviga

tions* og pålidelighedsløb, som alle kan 

få glæde og gavn af. 

Hans Guldager. 

TAK 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 

Hennings bisættelse. 

Erna Andersen. 
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Vinteraktivitet i 

juaiiøraf delingen 
Selv om juniorafdelingens kølbåde er 

på land og ved at blive klargjort til den 

forestående sæson, er det ikke alle ju

niorer, der har sagt farvel til saltvands-

sprøjtet. Fire har således trænet i Flipper

joller hele efteråret, og deltog 2. juledag 

i kapsejladsen i Roskilde. De fire, der 

deltog, var Jan Knudsen og Kim Stef

fensen, Lars Buhl og Carsten Rohde. De 

opnåede en samlet 12. og 19. plads, og i 

betragtning af det skrappe felt må det si

ges at være pænt. Vi bringer her et par 

billeder fra træningen inden deltagelsen. 

C.S. 

lOarg'øring- af 

optimister 
Hver søndag arbejdes der ihærdigt på 

at få juniorafdelingens kølbåde klar til 

påskesejladsen ved Hellerup. 

Nu er vi så langt henne på vinteren, 

at vi også må til at tænke på at give op

timistjollerne en tiltrængt overhaling. 

Vi beder derfor optimistsejlerne om at 

mode søndag formiddag. Vi starter kl. 

ca. 10 og fortsætter så lang tid, vi synes. 

Tag madpakke med. 

C.S. 

9k'-: Mm 

2£SSlS5ÉliiiA( 

(Foto: Carl Steffensen). 

MØD 
OP 
TIL 

KAPSEJ 
LADS 

Regler - Teknik 

TORSDAGENE 

20. februar 

6. marts 

kl. 19,30 

i klubhuset 

Ved sej lermødet i klubhuset den 6.12. 

1974 fik vi gennemdiskuteret de emner, 

der var kastet ud. Man blev enige om, 

at man med velvilje ville imødese sam

arbejdet med svenskerne samt om, at vor 

»Veen Rundt« fremover skal være en 

åben sejlads. 

En del af deltagerne ved mødet spurg

te, om man ikke kunne arrangere et par 

aftener sidst på vintersæsonen med gen

nemgang af kajsejladsteknik og -regler. 

Vi har fået læreren, der underviser på 

ungdomsskolen, til at komme to aftener, 

nemlig den 20. februar 1975 og den 6. 

marts 1975, begge aftener kl. 19,30. Vi 

håber på stor deltagelse på disse to in

teressante aftener. 

Fra jollesejlerne blev der rejst fore

spørgsel, om vi kunne få en fast olym

piadebane, evt. på kredsbasis eller unions-

basis. Formanden har lovet at forelægge 

dette på næste møde i Københavns Sejl

union. 

Man blev endvidere enige om at etab

lere et sejladsudvalg bestående af repræ

sentanter fra juniorer, ynglinge, optimi

ster, joller og kølbåde for her til gen

sidig gavn at drøfte sammenfaldende in

teresser. Udvalgets sammensætning vil 

blive meddelt her i blandet, når det er 

nedsat. 

E.M. 

Scandicap 
Dansk Sejlunion meddeler, at der nu 

er målt over 4000 fartøjer til Scandicap 

- et pænt tal det første år. 

Men der mangler nok en del endnu. 

Er du en af dem ? 

Så er det et godt nytårsforsæt at få det 

bragt i orden, så snart båden er i vandet. 

H.M. 
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SHOPPEN 

har i februar 

åbent 

lørdag kl. 12-13 

og træffes derudover 

efter aftale på 

telefon 46 37 18 eller 

SU 5706 Billederne viser den nye skolebads 

ankomst til S.S.F. 

(Foto: Bent Petersen ). 

Så kom den, sejlerskolens nye flagskib: 

Spækhugger nr. 175 fra Flipper Scow i 

Kvistgård. 

Selve handelen, som var en ualminde

lig tør affære, var afslutning på en for

handling til flere sider. 

S.S.F.'s gode navn i bankkredse resul

terede i, at vi fik båden til en absolut for

nuftig pris. 

Nu råder sejlerskolen over to både 

med plads til ca. 36 elever på ugens før

ste fire dage, 5 pr. aften i »øveballen« 

og 4 pr. aften i den nye båd. Det vil give 

hver elev 35-40 min. effektiv rorstørn 

pr. aften, hvis vi regner en aftensejlads 

til ca. 21/2-3 timer excl. til- og afrig

ning. Sidste år var vi på nogle hold nede 

på 15-20 minutter alt andet lige; det var 

utilfredsstillende både for lærer og elev. 

Alt i alt må det siges, at det sejlende 

materiel nu, når sæsonen starter, er på 

toppen; enkelte ting på »øveballen« skal 

repareres og fornys. Det vigtigste bliver 

klaret, og det, der kommer til at mangle, 

bliver sat på venteliste og klares hen ad 

vejen. 

Også den administrative del af skole

arbejdet er ved at blive ført ajour, så vi 

også der er på toppen. Det er, som om 

dette arbejde har »hvilet« i nogle år og 

ikke rigtigt er fulgt med de krav, der stil

les af Direktoratet for Søfartsuddannel-

sen på dette område. 

Godt nytår til elever på og venner aj 

sejlerskolen. 

Bent. 

AMAGERKREDSEN AMAGERKREDSEN AMAGERKREDSEN 

G R U P P E F O R S I K R I N G  

Helge John Nielsen, Dragør SejIklub: 

HVAD ER GRUPPEFORSIKRING? 

KAN DET BETALE SI G? 

ER DET RIGTIGT MED HALV PRIS? 

FREDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 19,30 i S.S.F.'s Klubhus 
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DET HELE BEGYNDTE MED... 

Daiimarksturnering' 

Dansk jolleforbund har startet en dan

marksturnering for joller. 

Vi bør hurtigst diskutere denne nyska

belse igennem, hvorfor alle jollesejlere 

indbydes til mode i klubhuset lørdag den 

8. februar 1975 kl. 12,00. 

& 

Pirater — 2. juledag-

Selv om det ikke lige er sæson for 

sejlsport i julen, har vore »pirater« ikke 

holdt juleferie længere end til 2. juledag. 

Den dag deltog de i en kapsejlads for 

piratjoller ved Kastrup. Erwin Hoelgård 

og Carsten Barner Nielsen, S.S.F., blev 

nr. 1 og Per Olesen og Erik Christensen, 

S.S.F., nr. 2 foran Kaj Bentsen og Claus 

Boyesen, Kastrup. Der deltog 20 både, 

hvilket må siges at være fint på denne 

årstid. 

Sidste frist! 

Grundet glædelig for

håndsinteresse - og be

stil l ing af busser, kro 

m.v. er det absolut sidste 

frist for ti lmelding ti l 

skovturen 

FASTELAVNSSØNDAG 

den 9. februar 

Fra medlem nr. 441, Peer Hansen, 

har vi modtaget en beretning om, 

hvordan det begyndte, og om, hvor

dan det siden gik. Vi synes, at det 

på en glimrende måde giver et bil

lede af en del af S.S.F. og iler med 

at bringe begyndelsen og fortsætter 

i senere numre: 

Et medlem fra bestyrelsen kom en dag 

til mig og spurgte, om jeg ville skrive 

lidt om mine meriter i min tid som båd

ejer. 

Jeg undskyldte mig omgående med, at 

jeg aldrig havde forsøgt mig i forfatter

branchen. 

Da tiden gik, fik jeg grundet lidt over 

tingene, hvorefter blyant og papir kom 

på bordet, og jeg forsøgte at grifle løs så 

godt, det lod sig gøre. 

Det hele begyndte med! ! ! - at jeg 

foreslog min kone, at vi købte en opti

mistjolle for at glæde vores søn. Kald 

mig optimist, eller egoist, i alle tilfælde 

kom den største glæde på min side, da 

købet blev accepteret. 

Det var en almindelig, godt brugt og 

forsømt jolle, men efter en gennemgå

ende hovedreparation og en del studier 

om sejlads i grove træk vovede min kone, 

min søn og omsider mig selv os af sted 

til stranden syd for Køge, da jeg her 

vidste, at vanddybden var særdeles egnet 

til den mindre erfarne. 

Jollen havde en smuk, rød farve, hvor

af den fik navnet: Pølse. 

Altså, vi parkerede vores nedgroede 

negl ved stranden, tog jollen ned fra ba

gagebæreren, og så kom et af de største 

øjeblikke i mit lange liv: Drømmen om 

at betvinge Køge bugt med eget skiv. 

Foruden mine selvstudier og drømme 

mente jeg nu at besidde de kundskaber, 

sømandslivet kræver. Som erstatning for 

redningsveste medbragte vi et par afdan

kede slanger fra min gamle Nimbus. 

Masten blev placeret, sejl rigget til 

o.s.v. Nu skulle far rigtig vise sin søn, 

hvordan man håndterer skøder, sænkekøl 

og rorpind. 

Vi placerede os begge godt til rette 

agten i jollen, og så gik det ellers til 

havs, men ikke så langt; nu foretog vi 

den første ændring på kursen, som fore

gik efter alle kunstens regler, og så skete 

det, som man undertiden udsættes for på 

havet. En sø går agten ind, kaster sig 

frådende ind over bagsmækken, det gjaldt 

liv eller død. Jeg kastede mit forskræmte 

legeme ind midtskibs, hvorved vi var si

tuationens herrer; derefter slækkede jeg 

skødet, og hurtigt fik vi fat i vore med

bragte årer, som vi stagede os ind til ky

sten med. 

Da vi var kommet godt i land, smed vi 

bukserne og vred det af Køge bugt ud, 

som vi havde suget til os, mens mutter 

stod med forskræmte øjne, idet hun ud

brød: Stakkels dreng, bare han ikke bli

ver forkølet! (Mig var det lige meget 

med). 

BLADUDVALG 

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Frits Kleis, Hojskolealle 66. 2770 Kastrup 51 18 87 

Carsten Barner Nielsen, Byglandsgade 12, 2300 S 
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Som tiden gik, lærte vi os at klare de 

vanskelige situationer, og efter den før

ste gang buksevand lærte vi også at pla

cere os længere fremme i jollen. 

Når man opholder sig to mand i en 

optimistjolle gentagne gange, finder man 

efterhånden ud af, at pladsen er lidt 

trang, så hurtigt kom drømmene tilbage: 

Det ville jo være rart med et rigtigt skiv. 

Da jeg kendte en, som kendte en, som 

havde et skiv i Sundby havn, blev jeg 

anbefalet at gå rundt og kigge på både 

på pladsen. Det kostede jo ikke noget at 

kigge, men det kom det til senere. 

Det hele begyndte med (der var den 

igen), at midt i min søgen brændte jeg 

varm på en aldrende sejlkutter, en dejlig 

rummelig båd på 29 fod. Malingen holdt 

godt sammen på hende - det fandt jeg 

ud af, da handelen var overstået. 

Omgående søgte jeg oplysninger og 

råd; min søgen var ikke forgæves, jeg 

fandt hurtigt råd, men det var i kølen på 

min nyerhvervelse. 

Kølen høvles til . . 

OK, jeg blev medlem af S.S.F., hvad 

jeg aldrig har fortrudt. 

Ærmerne blev rullet op - og far gik i 

krig. 

Et bord i sb-siden blev pillet ud; det 

næste så heller ikke for godt ud, det røg 

samme vej, det tredie begyndte jeg at 

kigge på, men så sagde den lille stemme 

inde i mig, at nu ku' det være nok. 

Det eneste træ, jeg hidtil har haft mel

lem fingrene, var tændstikkerne fra Tor

denskjold, så jeg var klar over, at der 

ventede nogle opgaver forude. 

En erfaren bådebygger fra B & W 

var til stede, da jeg ønskede hans bistand 

før handelen; han trøstede mig med, at 

hvis jeg købte båden, ville jeg få en del 

at lave! Hvor fik han ret. 

I juni måned i det herrens år 1963 

meldte jeg klar til søsætning med det for

behold, at pladsmanden skulle ringe til 

min arbejdsplads for at varsko mig, når 

timen var inde, men godmorgen Karl 

Plov, der var ingen, der ringede. Efter 

fyraften løb jeg så stærkt, så jeg sparkede 

mig selv i enden, for at komme ud til 

havnen og se, hvordan det stod til. 

Stor blev min glæde, da jeg så, at min 

fem tonner var fjernet fra pladsen. Stort 

blev mit chock, da jeg så den i havnen, 

der var ikke tre håndbredder på fribordet, 

så jeg turde dårligt at betræde dækket. 

Fortsættes. 

E 
BUSTOUR 
lørdag den 15. februar 1975 

o 

. Afgang S.S.F. kl. 10,00 

Pris kr. 65,-

Se annoncen i sidste nummer. 

løvrigt nærmere 

ved opslag i klubhuset. 

Festudvalget. 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
\W* - den er nærliggende. 

Sej/sportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER # 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, £^35 
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  

) TRYK 

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

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

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 

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 
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SUNDBY SEJL-FOREIMING 
Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 .. 

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 

Havneudvalg: Jens Green Jensen, Hessensgade 49 

Orla With, Agnethevej 19, S 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 

Kapsejladschef: Else Madsen, Alegårdsvænget 29, 2791 Dragor .. 

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

Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerodgade 3 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. 

Redaktor: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsve 

Bestyrelsesværelse: 

74 

50 73 23 

SU 74 73 

59 39 78 

58 15 13 

55 28 70 

AM 5844 

55 46 86 

53 59 64 

50 33 77 

58 27 72 

ÆG 83 33 

AM 27 53 

50 41 01 

58 01 76 

59 35 80 

i l <  

træffes 

liver <4»r*«lu;» 

kl. 19-30.30 

i kluhliiisct 

tlf. 59 35 80 

Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

H u s k . . .  a t  r a d i o v a g t e r n e  a r b e j d e r  o g s å  F O R  D I N  S I K K E R H E D !  

GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 

25. marts 

kl. 19.30 

præcis 

i klubhuset 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Regnskab 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretæren, Reinhard Hansen 

Skolechefen, Bent Petersen 

2 repr., Jens Green Jensen, Vagn Preisler 

1 motorbådsrepræsentant, Holger Nielsen 

1 suppleant, Carsten Barner Nielsen 

Kasserer Erna Christensen 

Kasserersuppleant Anni Lindqvist 

Revisor Gøsta Øberg 

Revisorsuppleant Erling Sørensen 

Redaktøren, Holger Møller 

2 juniorudvalgsmedlemmer, Knud Jensen 

og Søren Bødtker 

2 målere, Klaus Akkermann og Thorup 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 4. marts kl. 19,30. 
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SØFARTSUDDANNELSE 

CONTRA 

SØSPORTSUDDANNELSE 

Fra brochure om »Finlandia« 

Med mellemrum dukker spørgsmålet 

om en mere eller mindre frivillig uddan

nelse af fritidssejlere op. 

Der er to aktuelle anledninger til at 

beskæftige sig med problematikken her

om : 

Et af vore store forsikringsselskaber 

har bebudet en nedsættelse af forsikrings

præmien for de fartøjer, hvis ejere har en 

eller anden form for uddannelse. Da 

præmienedsættelsen er ret klækkelig, vil 

det nok anspore en del sejlere til frivilligt 

at aflægge en prøve, der berettiger til 

nedsættelse. 

På Sejlerdagen i Fredericia den 1. og 

2. februar var der fra et medlem fremsat 

et ret så vidtgående forslag om tvungen 

uddannelse af alle fritidssejlere - organi

serede som uorganiserede. Selv om der i 

forslaget var mange rigtige ting, var det 

for vidtgående, bl.a. fordi klubberne også 

skulle påtage sig uddannelsen af ikke-

medlemmer. Hvad det ville betyde for de 

i forvejen hårdt belastede sejlerskoler er 

indlysende. 

En tredie knap så aktuel ting har væ

ret fremført i forbindelse med forslaget 

om bådskat: Manglende uddannelse af 

fritidssejlerne belaster ulykkesstatistikker-

ne i en grad, der - påstås det af nogen -

berettiger til at belægge lystbåde med en 

skat. 

Der er således grunde nok til at disku

tere en eller anden form for uddannelse 

for lystsejlere. Det er et spørgsmål om 

de prøver, man kan aflægge i dag, er det, 

sejlerfolket har brug for. De lærebøger, 

der bruges, og de opgaver, der skal løses, 

stammer fra den almindelige søfartsud-

dannelse og bærer tydeligt præg heraf. 

Det bør overvejes, om ikke der kunne 

skabes et undervisningsmateriale, der var 

bedre egnet til formålet, så man lettere 

fik folk til at gennemføre et sådant kur

sus. Som det er nu, oplever vi gang på 

gang et stort frafald på navigationskur-

serne, og det må antages, at en del af det

te frafald skyldes, at eleverne ikke synes, 

at det egentlig var det, de ville lære. På 

den anden side må der ikke slækkes så 

meget på kravene, at uddannelsen helt ta

ber sin værdi. 

Men der er måske noget i gære. Dansk 

Sejlunion vil gå mere ind i kursusvirk

somhed, og for hver kreds er der udpeget 

kursuskontakter, og disse mødes i midten 

af februar for at tackle problemerne. For 

Amagerkredsen deltager Gunver Guld

ager fra S.S.F. 

Derudover er redaktionen blevet be

kendt med, at der er kræfter i gang for 

at arrangee et 3-dages seminar om en sø-

sportsuddannelse. Her skulle foruden 

klubberne og sejlunionerne være deltagel

se fra Direktoratet for Søfartsuddannel-

sen, Søsportens sikkerhedsråd, Søværnets 

operative kommando, og hvem man ellers 

kunne tænke sig var interesseret. Semina

ret skulle afholdes i forbindelse med en 

weekend i slutningen af april eller i be

gyndelsen af maj, og skulle finde sted 

om bord på passagerskibet „Finlandia" -

tur-retur København-Helsingfors. Unæg

telig et spændende projekt, som forhå

bentlig kan blive til virkelighed. Initiati

vet udgår fra Helsingør, og vi skal bringe 

mere om sagen, når det har taget mere 

form. 

Der er således kræfter i gang for at 

skaffe en søsportsuddannelse frem for en 

søfartsuddannelse. Indrømmes skal det, at 

noget må være sammenfaldende, men til 

gengæld vil en del kunne gøres mere 

,,søsportsvenligt". 

Vi ønsker alle gode kræfter held og 

lykke. 

H.M. 
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Tre. 

BESTYRELSESMØDET 
DEN 7. 1. 1975 KL. 19,00 

Bestyrelsen fuldtallig. Kasserer og re

daktør til stede. 

Dagsorden : 

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. 

1. Formanden bød velkommen til mø

det, og da han selv havde ført protokol

len over sidste møde på grund af sekre

tærens fravær, indledte han med at op

læse protokollen. Der var ingen kommen

tarer til denne, og Orla With kontrasig

nerede. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser, 

som toges til efterretning. Der var nytårs

hilsen fra Sundets Marinedistrikt, der tak

kede for godt samarbejde, og der var li

geledes nytårshilsen fra medlemmer af en 

berliner-sejlklub, hr. og fru Hiibner samt 

hr. og fru Mewes, som havde gæstet 

S.S.F. i sommeren 74. I den tilsendte 

dagsorden for den tilstundende Sejler-

dag havde formanden, i et forslag til 

en mere geografisk rigtig kredsinddeling, 

fundet det bemærkelsesværdigt, at KDY 

var opført som en selvstændig kreds, og 

spurgte sekretæren, om han kendte nogen 

grund til, at KDY skulle nyde noget i 

denne henseende. Sekretæren nævnede et 

par eksempler, som han mente kunne 

være grunden, men foreslog, at man for

inden stillingtagen til spørgsmålet, skulle 

søge en motivering, når forslaget kom til 

debat på Sej lerdagen. 

Også andre forslag som f.eks. kontin

gentforhøjelse og S/K Peblingesøens til

hørsforhold til Amagerkredsen enedes 

man om at tage stilling til, når der blev 

givet en motivering for forslagene. 

Automaten diskuteredes, og man ene

des om et nyt lejemål. 

I relation til det af Allan Schmidt på 

efterårsgeneralforsamlingen fremsatte for

slag om, at S.S.F. skulle overtage radio

klubbens aktiviteter, fremlagde sekretæ

ren, som formand for radioklubben, et 

oplæg, hvoraf det klart fremgik, hvad det 

vil indebære at overtage aktiviteterne. 

Hele bestyrelsen gik klart ind for, at 

A.S.'s forslag kunne genfremsættes til 

foråret. 

Herefter udbad formanden sig budget

forslag fra de forskellige udvalg. Forsla

gene vil blive sammenarbejdet af for

manden og kassereren, og udvalgene vil 

få tilstillet det samlede budget med angi

velse af terminerne, hvornår udbetaling 

til de påtænkte projekter vil kunne for

ventes at finde sted. 

Nogle af de mest primære punkter un

der budgetlægningen var ting som ud

gravning af indsejlingsrenden og kanalen, 

ombygning af motorskuret, lys på moler

ne samt ventilation i kontor og salen, 

som er under lavmålet. 

3. Forårsgeneral forsaml ingen beramme

des til at blive afholdt tirsdag d. 25. 

marts kl. 19,30. Forslag, der ønskes be

handlet på generalforsamlingen, må være 

bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 4. 

marts kl. 19,30. 

4. Orla With oplyste, at man er i gang 

med at planere og fylde huller op, efter

hånden som man kan få grus til det. 

Efterlyste trykte arbejdssedler til plads

manden, der således skulle lette plads

manden i udfyldning af arbejdssedlerne, 

og samtidig skulle være lettere overskue

lige for kassereren. 

5. Klubhusudvalget oplyste, at man er 

gået i gang med omforandring af Skip

perstuen. Man kunne godt tænke sig at 

få nye møbler nu, da man er i gang, 

dette kan dog ikke lade sig gøre indenfor 

rammen af det budget, man har, men man 

håber alligevel at finde en løsning på 

problemet. 

Vagn Preisler udtalte til redaktøren, at 

det ville være ønskeligt om et bladud

valgsmedlem ville besøge de forskellige 

arrangementer, der bliver afholdt, og re

ferere det i medlemsbladet. Redaktøren 

tog dette til efterretning. Formanden tak

kede festudvalget for den udmærkede ju

lefest, dette havde lavet. 

6. På sejlerskolen kører alt program

mæssigt. Der skal laves en pressenning-

ryg og pressenning til den nye skolebåd. 

7. Juniorlederen ytrede ønske om at få 

det nye juniorreglement mangfoldiggjort. 

Sekretæren lovede at indhente tilbud hos 

bogtrykkeren. På formandens forespørg

sel om, hvordan det var gået ved julekap

sejladsen, svarede juniorlederen, at man 

havde fået en 12. plads og en 19. plads, 

og mente iøvrigt, at det havde været en 

vellykket sejlads. Der arrangees juniorbal 

d. 31. januar. 

8. Kapsejladschefen oplyste, at der 

havde været møde d. 6.12., hvor man 

havde udvekslet tanker og ideer, man var 

således enige om, at sejladsen ,,Hveen 

Rundt" skal gøres til en åben sejlads. Der 

vil blive arrangeret aftener, hvor man vil 

snakke kapsejladsregler og teknik. 

Endvidere har man nedsat et Sejlads

udvalg, hvori der er repræsentation af 

jollesejlere, kølbådssejlere, juniorer og 

motorbådsfolk. 

9. Jollerepræsentanten oplyste, at der 

bliver møde for jollesejlere d. 8.2. I øv

rigt diskuterede man en bedre planering 

af jollepladsen, hvor flere jollesejlere må 

stå i vand til anklerne, når de skal ordne 

deres joller. Da kapsejladschefen ikke, 

som planlagt, kunne deltage i Sejlerdagen 

på grund af flytning og deltagelse i dom

merkurser, enedes man om, at jollerepræ

sentanten Jørgen Bengtsson deltager i 

stedet for. 

10. Motorbådsrepræsentanten oplyste, 

at der vil blive arrangeret navigations-

sejlads for motorbåde d. 14.6. Sejladsen 

vil i år blive arrangeret i samarbejde med 

Skånska Båtforbundet, og sejladsen vil 

blive afviklet på den måde, at der startes 

fra tre svenske havne samt fra S.S.F.'s 

havn, og sejladsen afsluttes i Sundby 

Havn, hvor man vil samles til afslut

ningsfest med præmieuddeling. Man ven

ter sig meget af dette forestående sam

arbejde. 
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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. hålvar: 

Aktive Kr. 85,00 

Passive Kr. 30,00 

Juniorer Kr. 45,00 

Skurleje pr. enkelt skur ,>,?*«, 00 _ 

Pladsleje pr. m- kr. 16,00 kr., og den gennemsnitlige handelsværdi 

af alle både er 46.000 kr. En stor part af 

træbådene er lange både, samtidig med 

at de er helt dominerende i prisklassen 0 

— til 30.000 kr. Fordelt efter sejlerens alder 

fører aldersklassen 25-65 (den erhvervs-

Il. Jens Green omtalte et nyt projekt, 

som går ud på at lave en lystbådehavn 

ved „Syrebroen", syd for Kastrupfortet, 

og anbefalede at bakke op om dette pro

jekt. 

Redaktoren udtalte, at medlemsbladet 

længe havde trængt til en fornyelse af 

bladhovedet, og at han agtede at udskrive 

en konkurrence blandt medlemmerne om 

forslag til et nyt bladhoved. Dommere 

skulle være bladudvalget, suppleret med 

formanden og næstformanden. 

Næstformanden bad sig fritaget for det 

ærefulde hverv, da han hellere ville del

tage i konkurrencen. 

Formanden omtalte et uheld på plad

sen, hvor et medlem var snublet over en 

metalbuk, som foruden at den havde en 

noget uheldig facon, også ragede lidt for 

langt ud fra båden, hvor den var anbragt. 

Formanden henstillede til havneudvalget, 

at der gennem medlemsbladet bliver rettet 

henvendelse til ejere af sådanne bukke, 

om at have opmærksomheden rettet mod 

sådanne uheldige bukke og at drage om

sorg for, at den slags uheld ikke kan 

forekomme. Sekretæren frembragte en 

klage fra et medlem, hvis jollevogn var 

blevet ødelagt af et andet medlem, der, 

uden tilladelse, havde brugt jollevognen 

til at tage sin båd på land med. Ved

kommende havde lovet at udbedre ska

den, men dette var endnu ikke sket efter 

flere ugers forløb. Skadevolderen skal til

skrives om at bringe sagen i orden inden 

14 dage. 

Mødet sluttede kl. 24,00. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

BÅDUDSTILLING -
TOMBOLA 

Der bliver ingen bådudstilling i for

året 1975. 

Til gengæld kommer Nordeuropas 

største bådudstilling til efteråret 1975 

næsten lige uden for vor dør, idet det 

nye Bella-Center skal danne rammen 

herom, og der er hermed lagt op til en 

interessant oplevelse. 

Som vanlig på bådudstillingerne i Fo

rum vil Dansk Sejlunion også i år drive 

en tombola i samarbejde med en udvalgt 

klub, på den måde at klubben stiller 

mandskab til rådighed og til slut deler 

overskuddet med DS. 

Det vil være nærliggende - i dobbelt 

betydning - for S.S.F., at stå for den 

første tombola i det nye udstillingscenter. 

Både centrets beliggenhed på Amager og 

S.S.F.'s medlemstal, der borger for, at 

der er tilstrækkeligt mandskab, taler for 

dette. 

Bestyrelsen har da også besluttet at 

lægge billet ind hos Sejlunionen om at 

få overdraget opgaven. 

H.M. 

NYE HAVNEMULIGHEDER 
PA AMAGER 

På Sej lerdagen kunne kaptajnløjtnant 

G. Olesen fra Søværnets kapsejladssek

tion oplyse, at Lynettehavnen og havnen 

på Margretheholm vil blive rømmet af 

Søværnet, og at det er meningen, at de 

skal stilles til rådighed for fritidssejlad-

sen. Det blev fra vore repræsentanter 

gjort gældende, at det må være en op

gave for Amagerkredsen at etablere klub

virksomhed, når havnene er overgivet til 

sejlerne. For at undgå et nyt Flakfort vil 

der stadig være bevogtning på lokalite

terne, indtil forholdene er nærmere af

klaret. 

Udover de to nævnte havne er der 

planlagt en ny havn \ed »Syrebroen«. 

Det er Tårnby kommune, der har pro

jekteret denne til afløsning af Kastrup 

lystbådehavn, der vil forsvinde, hvis Salt

holmplanerne føres ud i livet. 

Selv om Kastrup lystbådehavn bliver, 

hvor den er, synes det at være rimeligt, 

at »syrebroprojektet« alligevel føres ud i 

livet, evt. i samarbejde mellem Tårnby 

og Københavns kommuner, da det ligger 

næsten på kommunegrænsen, og især 

hvis Tårnby synes, det er for stor en 

mundfuld at sluge alene. 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 
i S.S.F. 
A 390 John Storm Andersen, 

Tæbyvej 78, Rød. 

A 577 Leif O. Larsen, 

Studsgårdsgade 49, 0. 

A 693 Jens Fr. Wulff, 

Ved Stationen 27, Ka. 

A 695 Carlo Hj. Er. Linder, 

Sorrentovej 40, S. 

A 712 Keld Erling Petersen, 

Siciliensgade 12, S. 

P 10 Anna Britta With, 

Agnethevej 19, S. 

'— e>~ -

1 protokol 

2 beretning 

3 generalforsamling 

4 havn og plads 

5 klubhus og fester 

6 sejlerskolen 

& 

NORDKAPEREN 
Klubben har i en årrække haft en mo

del af »Nordkaperen«, der som omtalt i 

sidste nummer var på jordomsejling i 

1946-48 med mandskab fra S.S.F. og nu 

skal ud på nok en rejse jorden rundt. 

Modellen har desværre i nogen tid 

ført en tilbagetrukken tilværelse, men er 

nu sat i stand af et af vore medlemmer; 

den har fået ny rig og nye sejl foruden 

en tiltrængt opfriskning med maling. 

Modellen vil fremtidig kunne ses i en 

af montrerne i forhallen, og vi takker 

det medlem, der har sørget for, at vi 

igen kan være bekendt at vise den frem. 

JUNIORBALLET 

Det er blevet pålagt mig at referere 

juniorfesten, og det skal da være mig en 

stor glæde. 

Hvis man ser bort fra et kraftigt hum-

lechock (mit eget fraregnet) samt en 

knust rude, i bogstaveligste forstand sa

boteret udefra, så gik det hele altså bare 

ski . . godt. Festen var annonceret til start 

kl. 19,30, og det var vel ca. ll/2 time for 

tidligt. Således at forstå, at publikum 

først dukkede op kl. 21. Det skal dog til

føjes, at de få, der var mødt op til tiden, 

hyggede sig udmærket, bortset fra at der 

naturligvis bredte sig en smule nervøsi

tet, for at det hele skulle blive en fiasko. 

Da klokken var 22 var der faktisk fyldt 

op overalt, og alle var i godt humør. En 

tak vil jeg bringe til baren, der med højt 

humør fortsatte udskænkningen til kl. 

1,30. lait en udmærket fest med et gødt 

orkester ved roret. Vi må håbe, festen 

den 4. april bliver lige så god. Ved den

ne lejlighed ses gerne flere jollesejlere, 

da det er en udmærket afveksling fra 

Vognporten. Kim fortæller, at der var 

et par plovmænd i overskud, og det kan 

jo kun betegnes som positivt. CBN 

Fra havneudvalget 

KANALEN SKAL UDDYBES 
og arbejdet hermed vil blive påbegyndt 

snarest. 

Til bådejere med liggeplads i kanalen 

er der en opfordring til at fjerne for

tøjninger, og hvad der ellers kan være 

en hindring for arbejdets udførelse. 

Gør det i egen interesse. Pa jorhand 

tak. 

Efterlysning 

På kontoret har i flere måneder stået 

en sejlpose. På posen står der: Bianca 27, 

storsejl, D 66, og sejlposen indeholder -

et storsejl. 

Ejermanden bedes afhente sejlet sna

rest. 

7 7 7 7 
• • • • 

15. Marts 1975 
SKOVTUR 

Hvis skovturen den 15. februar bliver den succes, som 

vi venter, arrangeres ny tur med nyt mål den 15. marts. 

Nærmere ved opslag i klubhuset -

Hold dig selv orienteret 
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KLUBNYT 
Henning »Skæg«, der har sit arbejde 

højt mod nord på Thule basen, besøgte 

på vej hjem verdens nordligste ro- og 

sejlklub, der ligger i Sdr. Strømfjord på 

Grønlands vestkyst. 

Klubbens medlemmer råder over 5 

Flipper joller og et antal speedbåde. 

Farvandet, de sejler i, er den sø, der le

verer drikkevand til beboerne i Sdr. 

Strømfjord. 

Søen er ca. 16 km lang og så dyb, at 

det er umuligt at forankre kapsejlads

mærker; dem lader man flyde med kæ

den hængende lodret ned. 

Henning fortæller, at der er mange 

dejlige fiskevande deroppe. 

Billederne er fra en week-end tur med 

speedbåd og telt til en ø med en god 

fiskeplads. 

Aftenmåltidet var friskfanget lakse

ørred, der blev nydt, medens solen skin

nede natten igennem. Grønland kan væ

re meget smukt om sommeren. 

F K 

Fotos: Henning Jensen. 

S.S.F.-MARKED 
Det har været prøvet før, men på gen

tagne opfordringer forsøger vi igen -

tiderne har jo skiftet, og genbrug er 

blevet mere almindeligt. 

Har du effekter med tilknytning til 

sejlsport, og ønsker du at komme i kon

takt med en eventuel aftager (køb 

bytte) står medlemsbladets spalter til 

disposition for dig. Vi vil gerne optage 

små annoncer om køb-salg-bytte indenfor 

alt til sejlsport henhørende, men pointe

rer, at der ikke må være tale om erhvervs

mæssig annoncering. 

Send din annoncetekst til redaktionen 

- til martsbladet senest den 4. marts. Den 

skal være så kortfattet som muligt, og re

daktionen forbeholder sig ret til at skære 

ned på teksten, når blot meningen ikke 

forandres. 

Til gengæld koster det ikke noget. 

Verdens nordligste sejlsports-klublokale. 

Der kan godt være varmt nord for polar

cirklen. 

SEJLERANALYSE 
Resultatet af den sej leranalyse, der blev 

foretaget i november-december 1974 fo

religger nu. Materialet er bearbejdet af 

handelshøjskolen i Århus og derefter 

overladt til Dansk Sejlunion. 

Det vil blive for omfattende at bringe 

alle de forskellige opstillinger her, men 

vi skal forsøge at plukke enkelte detaljer 

ud, som måske vil interessere medlem

merne. Tallene vedrører kun S.S.F. og 

omfatter 436 besvarelser. 

Fordeling efter bådtype: 

Motorbåd 43 % 

Motorsejler 15 % 

Sejlbåd 42 % 

Fordeling efter motorkraft: 

Ingen motor 12 % 

Under 10 HK 31 % 

10 HK 16 % 

Over 10 HK 41 % 

Længde-mæssigt er den største gruppe 

fra 7 til 8 m, der tegner sig for 24 %. 

Gennemsnitslængden er 7,4. Gennem-

snitslængden er iøvrigt den samme i de 

to jydske områder, hvor der er lavet en 

lignende undersøgelse - Århus-Horsens 

og Haderslev fjord. 

60 % af bådene er af træ, 35 % glas

fiber og 5 % andet. Amager fører med 

hensyn til træbådenes andel af det sam

lede bådantal. 

30 % er bygget før 1945, 12 % 1945 

-55, 16 % 1956-66, 17 % 1967-70 og 

24 % 1971 og senere. 

I Handelsværdi ligger 47 % under 

20.000 kr., medens kun 5 % koster over 

100.000 kr. Den gennemsnitlige handels

værdi for både bygget før 1945 er 20.000 

kr., og den gennemsnitlige handelsværdi 

af alle både er 46.000 kr. En stor part af 

træbådene er lange både, samtidig med 

at de er helt dominerende i prisklassen 0 

til 30.000 kr. Fordelt efter sejlerens alder 

fører aldersklassen 25-65 (den erhvervs

aktive stort med 86 %, medens 9 c/c er 

over 66 år. 

Fordeles bådejerne efter erhverv kom

mer der følgende opstilling: 

Selvstændige 14 % 

Funktionærer 29 % 

Arbejdere 39 % 

Liden erhverv 16 % 

Indtægtsmæssig er gruppen fra 40.000 

til 59.999 størst med 42 %, og det er 

i denne gruppe, den faglærte arbejder 

befinder sig. 

På grundlag af besvarelser fra Århus-

Horsens området, der udgør 1/20 af lan

dets befolkning har Handelshøjskolen 

regnet ud, at den foreslåede afgift næp

pe ville indbringe mere end 20 millioner 

kr. og ikke som anslået 30 mio. 

Interessant læsning er det, og man 

kunne blive ved at sammenligne og kom

binere, men det ville føre for vidt. Langt 

vigtigere er det, at D.S. nu har et mate

riale, som kan tages frem, hvis nogen 

igen skulle finde på at foreslå en båd

skat. D.S. vil da være i stand til at møde 

et eventuelt usagligt forslag (som det vi 

kender) med virkelig sagligt materiale, 

sådan at vi, hvis det er umuligt at undgå 

en bådskat, kan arbejde på at få den så 

retfærdig som overhovedet muligt. 

Men det ske sent. H. M. 
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6 U N D B Y  >SEJL-J- O R E N I N G  REGNSKAB 1 1 t i l  31/12 1974 

I N D T Æ G T E R :  

Ydelser fra medlemmerne: 

Indskud 31 025,00 

Kontingenter: 

Aktive 143.046,60 

Aktive (bøder) 6.300,00 

Passive 5.792,00 

Junior 4.940,00 160.078,60 

Pladslejer: 

Aktive 111.759,25 

(ekstra kontingent) ... 775,00 

Vinteroplæggere 36.330,25 148.864,50 

Afgift skabe 10.970,50 

Afgift haver 130,00 

Salg af: 

Emblemer 382,50 

Klubmærker 384,07 

Slips-Kasketpuder 149,60 

Krus og nøgler 1.524,23 353.509,00 

Indvundne renter 3.170,61 

Fra skolefond 15.000,00 

371.679,61 

U D G I F T E R :  

Havnen: 

Fornyelser og repr. af broer 23.408,26 

Materialer 2.318,81 

Møder 382,90 

Tilskud fra kommunen ~^~12.000,00 14.109,97 

Pladsen: 

Lejeafgift til kommunen + skatter ... 43.238,05 

El-forbrug 22.288,10 

Løn til pladsmanden 26.218,65 

Affaldsbeholdere 4.695,60 

Repr. af vogn, spil og traktor 19-631,70 

Grus og salt -f- kørsel 2.576,25 

Materialer 7.526,66 

Arbejde på pladsen 30.520,03 

Hegn og låger 6.333,82 

Masteskur 57.076,76 

Jolleplads 1.785,60 

Rotteudryddelse 207,00 

Flytning af både 93,00 

Forsikringer 1.075,65 

Solgt skab 550,00 222.716,87 

Klubhus: 

Renter af lån 16.321,60 

Istandsættelse af lokaler 14.081,53 

Transport 30.403,13 236.826,84 

Transport 30.403,13 236.826,84 

Repr. af køkken 429,81 

Repr. af toilet 1.252,65 

Fornyelser 28.716,15 

Radiomodtager 255,50 

Leje af båndoptager 2.898,00 

Forsikringer 391,10 

Lejeafgift "^63.057,00 1.289,34 

Bladet: 

Trykning 73.032,99 

Forsendelse 5.538,50 

Ekspedition 1.451,15 

Annonceindtægt 8.542,25 71.480,39 

Fester: 

Jazzbal 509,00 

Fastelavn 729,50 

Filmsaften 1.170,68 

Karneval 1.804,25 

Standerhejsning 6.077,60 

Pinsefest 17,30 

Skt. Hans 900,80 

Afriggergilde 3.386,45 

Sejlerbal 4.989,40 

West-tur 193,00 

Mandetur 1.005,35 

Andespil 95,75 

Matine 367,40 20.511,68 

Administration: 

Telefon 1.883,90 

Administration 6.000,00 

Frimærker og attester 1.662,85 

Gaver 3-219,50 

Kontingenter 10.011,85 

Kontorartikler 1.198,41 

Generalforsamling 1.216,15 

Møder og rejsepenge 1.921,15 

Krus, emblemer m.m 11.583,94 

A.T.P. 105,00 38.802,75 

Bestyrelsesmoder: 1.852,00 

Sejlerskole: 

Undervisning 1.207,35 

Repr. og materialer 1.718,60 

Fornyelser 357,75 
Forsikring 266,10 3.549,80 

Juniorafdeling: 
Startpenge 1.134,95 

Fornyelser og repr 5.356,81 

Materialer 4.603,15 

Møder 332,30 

Forsikringer 2.530,40 13.957,61 

Transport 388.270,41 
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Transport 388.270,41 

Kapsejlads: 
Præmier 6.421,97 

Materialer 1.476,85 

Fortæring 1.793,65 
D.M. Piratjoller 1.450,19 

Stævner 253,45 

Startpenge 2.525,00 8.871,11 

Årets underskud ~25.46l,91 

371.679,61 

STATUS PR. 31. DECEMBER t U 7  i  

Aktiver: 

Kassebeholdning 108,59 

Girokontor 1.225,21 

Bankkonto 4,90 

Bankbog 58,49 

Bankbog 1.664,21 

Bankbog, Skolefond 15.856,70 

Bankbog, Støttefond 1.703,93 20.622,03 

Broer og indhegninger 1,00 

Vogne og skinner 1,00 

Øvelsesbåde 15.001,00 

Juniorbåde . 1,00 

Optimistjoller 1,00 

Skabe 1,00 

Spil 1,00 

Flagmast 1,00 

Klubhus 475.000,00 

Depositum Kbhn.s kommune 3.000,00 

Depositum Kbhn. s belysningsvæsen 2.100,00 

515.730,03 

Passiver: 

Prioritetsgæld saldo pr. 1.1.74 108.550,68 

-r- afdrag 9-613,58 98.937,10 

Lån Kbhn.s kommune 34.000,00 

-4- afdrag 4.000,00 30.000,00 

Lån Amagerbanken 99-990,75 

-f- afdrag 10.000,00 89-990,75 

Lån Amagerbanken 54.000,00 54.000,00 

Skolefond saldo pr. 1.1.74 98,59 

+ bidrag 30.758,11 

-r- a conto på ny øvelsesbåd 15.000,00 15.856,70 

Støttefond saldo pr. 1.1.74 2.550,19 

— tilskud til div. arrangementer 1.000,00 

+ bidrag 153,74 1.703,93 

Skyldig skat 1.864,00 

Skyldig moms 517,62 

Skyldig ATP 6,00 

Kapitalkonto saldo pr. 1.1.74 248.315,84 

-7- årets underskud 25.461,91 222.853,93 

515.730,03 

ERNA CHRISTENSEN, kassererske 

Medlemstal: Aktive 1028, passive 106, junior 63-

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med 

foreningens bøger og bilag. 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, februar 1975. 

GOSTA ØBERG VAGN HOLM-RASMUSSEN 

revisor revisor 

8 ii o r i» E \ 
åbner fast fra lørdag den 1. marts og har i denne måned åben: 

Hverdage fra kl. 13-18 - Lørdage fra 9-17 - Son- og helligdage fra 9-17 

- tag venligst selv et kort i Shoppen over åbningstiderne for hele året 1975. 

Af nye ting, som vi lagerfører i år, skal vi f. eks. nævne: 

Prædikestole og søgelændere (der kan tilpasses alle bådtyper) 

Lydisolering (TYOLON, spec. vægt = 180 kg m3) 

Polyestermaterialer - Topcoat og gelcoat - Glasmåtter og fibervæirktøj. 

INTERNATIONALS avancerede malings-system. 

- og når bådene så småt er kommet i vandet, har vi også dåsemad og (som 

det længe er savnet), sprit i løs vægt, bl. a. forårsaget af at spritpriserne 

bliver dobbelt så dyre, som de var i 1974. 

Vel mødt i »SHOPPEN« - Tlf.: 58 92 40 
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BÆREBØLGEN 

ET PAR BETRAGTNINGER 
OM 1 (K) MILLIWATT 

Lørdag den 1. februar afholdtes i Fre

dericia Dansk Sejlunion s årlige general

forsamling, SEJLBRDAGEN. En nyska

belse i forbindelse med SEJLERDAGEN 

var dette, at man om søndagen afholdt 

en række »seminarer«, det vil sige, at de 

forskellige udvalg berettede om deres ar

bejdsområder, og hvor klubberne kunne 

stille spørgsmål og fremkomme med tan

ker og ideer til de specielle områder. 

Således afholdt også langturs- og mo-

torbådsudvalget et seminar, hvorunder 

også »Radio i fritidsbåde« blev debatte

ret, og jeg kan med glæde notere, at 

interessen for sagen var stor, og at ud

bredelsen af »Privatradioen« er langt 

større, end jeg havde regnet med. 

Jeg kunne også slå fast, at der er een 

ting, der må gøres meget snart, og det 

er at få udsendt et spørgeskema til samt

lige klubber, så vi kan få en klar over

sigt over, hvor og hvordan der er noget 

igang. 

Jeg fik dog også at vide, fra en klub, 

at jeg godt kunne droppe den radiohisto

rie, for 100 miliwatt er »ikke en pind 

værd«, det havde vedkommende klub er

faring for. 

Nå, jeg blev nu ikke så ked af det, for 

der foreligger jo, heldigvis, klare beviser 

for, at det modsatte kan være tilfældet, 

og det trøster jeg mig med. 

Det er vel sådan, at hvis man har et 

æbletræ, og nogle af æblerne på træet 

er ormstukne, så smider man vel ikke 

alle æblerne væk, men man tager de æb

ler fra, som man kan bruge. 

Der var også klubber, som havde gode 

erfaringer. F.eks. har Haderslev Sejl Club 

et godt samarbejde med den lokale Wal-

kieklub, og ydermere har de en P&T-

mand i deres radioudvalg. 

Modstand er en god ting, det får en 

til at tænke tingene igennem en ekstra 

gang-

Hvorfor er 100 mw. nu så dårligt? -

Ude over vandet rækker man da adskil

lige sømil med den smule effekt, hvis 

man da har en station, som er ordentlig 

justeret, og hvis antennen er i et godt 

standbølgeforhold. 

Svaret må vel nok søges deri, at der er 

for mange på kanalerne, og hvorfor? 

Ja, først har vi jo kun 2 kanaler for ma

ritimt brug, og af de to prøver vi på at 

gøre den ene, kanal 11 A, til nød- og 

opkaldskanal. 

En anden ting er denne, at mange 

snakker alt for meget og for længe, bare 

fordi de synes, at det er sjovt at snakke. 

Det skulle vi gerne se at komme ud over. 

Men det værste er dog dette, at vi, i 

hvert fald her i københavnsområdet, er 

stærkt plaget af walkiefolk på land, som 

er akkurat lige glade om de pladrer på 

den ene eller den anden kanal, blot de 

kan få lov at pladre. Hvis de så ville 

nøjes med at bruge de dem tildelte ka

naler, så var det da i orden, men des

værre er der mange, som synes, at de er 

verdens herrer, og at når det passer dem 

at bruge de kanaler, der af myndigheder

ne er bestemt til maritimt brug, ja så 

bruger de dem bare. 

Især udenfor den egentlige sejlsæson 

er der mange, og hvis man gør dem op

mærksom på, at de er kommet på en for

kert kanal, så får man at vide, at det kan 

da være lige meget, for der er da ikke 

nogen, der sejler på denne tid. Joh, 

det er da rigtig nok. Der er lystfiskere 

og jægere, og endelig er der da også 

nogle hårde halse, som sejler hele året 

rundt. Og særlig væsentlig er det, at jo 

færre både, der er på søen, jo mindre 

chance er der for at få en hjælpende 

hånd, hvis noget skulle indtræffe. Der

for er der netop uden for den egentlige 

sejltid større behov for en rolig kanal. 

Bare vore venner ville forstå dette. 

Man har et reglement, der bestemmer, 

hvilke kanaler man må bruge, og hvilken 

effekt man må arbejde med, og hvis en 

sølle medborger bruger en højere effekt 

end den i reglementet foreskrevne og for

styrrer andre derved, så kommer P&T og 

slår ned, med konfiskation og bøde til 

følge. Vel, sådan lyder loven, det kan 

man ikke sige noget til, men når vi har 

taget en god sag op på de 2 kanaler, som 

er afsat til dette formål, og andre gene

rer os groft ved at bruge kanaler, som 

samme reglement siger, at de ikke må 

bruge, ja så er der ikke en kæft, der siger 

LAFAYETTE . ZODIAC . HANDIC . COMMANDER 

BÅDRADIO -  WALKIE  TALKIE  
samt 

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

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

Privat i Skanor: 009 46 40-47 26 80 
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Skipperstuens »faddere« slapper af. 

DRØMMER JEG? 
Nar man efter vinterferien kom ned i 

klubben og gik ind i skipperstuen, måtte 

man knibe sig i armen og gnide sine øj

ne ligesom vor gode Jeppe på Bjerget. 

Men det var rigtigt, og man var ikke gået 

forkert: Skipperstuen havde fået en an

sigtsløftning, så det battede. Træpaneler 

på væggene, skabe dækker de grimme 

rør, nye gardiner frisker op, nye møbler 

o.s.v. Og de, der kom den 26. var særlig 

heldige, for da blev hele herligheden 

taget i brug under festlige former, og 

det forfærdelige vejr udenfor stod i stor 

kontrast til stemningen indenfor. 

Der er god grund til at takke Lennart 

og Holger for deres indsats på denne 

front, og Vagn bør heller ikke gå ram 

forbi, men ham kan I takke på en særlig 

måde, — hvordan skriver han selv om an

det steds. 

Vi vil da også gerne opfordre medlem

merne til at værne om den nye skipper

stue og også være med til at passe på, 

at andre gør det. 

* 

P.S. Pas på, hvis du sætter dig lidt 

yderligt på bænkene - så vipper hele 

molevitten, hvis der ikke sidder andre 

ved bordet. H.M. 

Formanden ved knobtavlen. 

HJÆLP!! 
En mystisk udseende herre med skæg, 

der kalder sig FORMANDEN, jager mig 

tidlig og silde, fordi jeg i et øjebliks 

kådhed har påstået, at vi i klubhusudval

get sagtens var i stand til at skaffe de 

fornødne penge, der skulle til ud over 

vor bevilling, for at få nye møbler i 

skipperstuen. Jeg synes, at Lennart, der 

har snedkereret til en billig penge, og 

Holger der har sat vægpanel op, og ma

let (ganske gratis), havde fortjent at få 

prikken over i et i vor renoverede stue 

med et sæt nye møbler. 

Derfor bliver jeg jagtet!! 

Hjælp mig kære sejlsportsvenner. Jeg 

har sat mine to bedste plattensla . . . und

skyld bedste medarbejdere, nemlig 

PLØK, og Erik Gilsager i gang med en 

indsamlingsliste!!! Tag vel imod dem! 

Vi skal bruge 3000 kr. i løbet af de 

næste måneder. 

Intet beløb vi modtager er for stort, 

selv om vi også siger tak til små, men 

HJÆLP, HJÆLP (til selvhjælp). 

Til sidst: 

Vi har nu afleveret skipperstuen til 

DIG, — det er DIN stue!!! 

Du bedes behandle den derefter, - og 

se til at andre gør det samme. 

Hilsen Vagn. 

Fotos: Anna Britta With. 

Interiør (med personer). 
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noget til det. . . Hvorfor laver man et 

reglement, og håndhæver den ene halv

del, men ikke den anden halvdel ? 

Der er bestemt mange flinke fyre på 

kanalerne, som viser forståelse for vore 

problemer, lad os være glade for dem, og 

lad os fortsat respektere og hjælpe hin

anden, så godt vi kan, det kan vi komme 

langt med, men et egentligt samarbejde 

på lytterstationer, det vil være en fuld

stændig umulighed her i hovedstadsom

rådet, det har vi fået tydelige beviser på. 

Men hvis vi derimod kan komme til et 

mere snævert samarbejde, alle søsports-

klubber imellem, så kan vi sikkert nå 

meget længere, for det er jo vanskeligt at 

tale en sag for myndighederne, hvis der 

ikke er enighed og sammenhold mellem 

de interesserede parter. 

Lad os derfor håbe, at alle sejl- og mo-

torbådsklubber nu kommer ud af busken, 

så vi kan få rede på, hvor meget der er i 

gang, og lad os hjælpe hinanden. 

Endelig er der også forbedringer på 

vej, hvad angår kanaler og effekt, men 

det ville være forkert at antyde noget, 

sålænge det ikke er endeligt afgjort. 

Reinhardt H. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

6. marts: 

15. marts: 

25. marts: 

4. april: 

Kapsejladsaften 

Skovtur ? 

Generalforsamling 

• 

Juniorbal. 

KLUBHUS * FESTER 

Interiør (se, hvor det regner udenfor) 



PRÆMIECHECKS 
På Sej lerdagen i Fredericia havde Tår

bæk Sejlklub fremsat forslag dels om træ-

ningsvirksomhed, dels om præmiechecks. 

Sagen blev ikke færdigbehandlet på 

Sejlerdagen, og et revideret forslag vil 

blive sendt til sejlklubberne, der så skal 

tage stilling til det og svare DS. 

Forslaget, som det blev fremsat, optryk

ker vi nedenfor, og på grundlag af det 

kan medlemmerne danne sig en mening 

om præmiecheck-ordningen. S.S.F. s be

styrelse er interesseret i at kende kapsej

lernes mening om ordningen, og der vil 

sikkert på generalforsamlingen blive lej

lighed til at udtale sig herom. 

TAARBÆK SEJLKLUB Forslag til Kapsejladsinstruktion på landsbasis. 

Dansk sejlsport lider i stirre og stirre grad under manglende muligheder for 
instruktion af sejlere p/l alle niveauer. 
Lette misforhold ztr afhjælpes snarest ved professionel instruktion ,'hi'js vir
ke generelt baseres på,at kvaliteten i bredden blandt danske sejlsportsfolk 
øges i betydelig grad. 

Derfor foreslår Taarbæk Sejlklub,at Dansk Sejlunion opretter en instruktør-
gerning efter følgende skitse: 

Orfin i sat i on . Inst ruktc?ren/nerinsættes og aflønnes af DS og har sæde i et træ-
nerutivalg hvis tilhørsforhold til DS' s hovedbestyrelse går gennem kapsejladsud-
valget.Ud valget bør bestå af interesserede medlemmer fra instruktions-OL-og kap
sejladsudvalget. 

Økonomisk dækning. For ikke at belaste andre end de interesserede foreslås om
kostningerne ved ordningen dækket på følgende 2 måder. 

5 Kr.afgift, hver startende båd i et stævne arrangeret af en DS anerkendt sejl
klub betaler gennerr^it indskud 5 Kr. . Undtaget er interne klubarrangementer og 
sejladser 'for optimistjoller,ligesom klubejede juniorbåde,evt.ynglinge etc. 
sædvanligvis ikke betaler indskud og derfor heller ikke den nye 5 Kr. 
Indkomne beløb indbetales snarest efter sejladserne til speciel konto i DS. 

Præmiecheckordning.Idegrundlag . Samtlige sejlklubber indvilger i så stort et 
omfang som muligt at benytte 

en trænings-og instruktions! 

Sejlerne vil derigennenjbedre 

fekter(sej1,tovværk etc.)fre 
Et anslået præmiekøb pr.år , 
1 million kroner,og man vil 
kring 10 % , altsåjligger alene 
lægges renteindtægten på kap 

præmiechecks for ved hjælp af disse at finansiere 

nstitulion. 
kunne udnytte deres -  præmier ved køb af ønskede ef-
rrfor ganske vilkårlige præmier. 
som kan erstattes af præmiechecks, vil ligge på ca. 
kunne opnå rabatordninger hos leverandører på om<-
her en indtjening på ca.100.000 Kr. hvortil kan 

italen indtil checkene indløses. 

Arbejdsopgaver. Behovet deler sig i 2 grupper,hvor|instruktørernes kvalifikati
oner er afgørende 

Hjælpetræneropgaver:Klubt ræning. Specialtræning i klubben af klubbens både,så
vel joller som kølbade. 

Kursusaktivitet 
kredsplan for teknik,teori»selvtræn 

Fysisk træning, 
på klub eller kredsplan 

Specialtræning. 
re og stævner for enkelte klasser. 
Cheftrænerop^aver: Specialtræning.t 
se og afvikling af træningslejre på 

Målrettet træn in 
række internationale mesterskaber s 
specialtræning. 

.Trænerenjarrangerer kurser på klub eller 
ing etc. 
Igangsætning og instruktion i fysisk træning 

Medvirkning ved træningsaktiviteter som lej-

eknisk rådgivning og assistance ved oprettel-
højt niveau for specielle klasser. 

£. højt prioriterede evt.enkelt eller en 
ættes som mål,og klassernes elite modtager 
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Personel. .'Opgiverne løses af hjælpetrænere,som ansættes på deltidsbasis. 
Hjælpetrænerne virker i landets 2 dele,Jylland og Øerne. 
Hjælpetrænernes lønniveau ligger på omkring 30-40.000 Kr.pr.år,og den egent
lige arbejdsydelse ligger på 25-30 timer pr uge. 
En cheftræner ansættes på helårs-heltidsbasis,og lønniveauet anslås til ca. 

100.000 Kr. 

Tids forløb.Det foreslås,at 5 Kr.ordningen starter allerede! 1975»og der søges 
tilvejebragt en præmiecheckordning i løbet af 1975. 
Man skulle derigennem få en passende oversigt over forslagets reelle muligheder» 
hvorefter en gradvis ansættelse af ovenskrevne personel kan ske,således at 
hjælpetrænere kan ansættes hurtigst muligt. 

Nu kender du forslaget, tank det igen

nem og giv din mening til kende på ge

neralforsamlingen. 

SCANDIC AP CONTRA NL 
Så har vi været ude med saksen igen. 

Sidst vi bragte en sammenligning mel

lem resultater beregnet efter Scandicap 

og NL, ved vi, de blev studeret med stor 

interesse. Tallene var sakset fra Roskilde 

Sejlklubs medlemsblad KOMPASSET i 

septembernummeret, og minsandten om 

ikke der er en ny i januarnummeret. Her 

er det: 

Her bringer vi så Hit-listen fra efter-
årskapsejladsen med placeringsrække-
følgen i henhold til Scandicap og med 
tilføjelse af placeringen, hvis vi havde 
sejlet efter NL. Også denne gang har 
dommerne måttet anvende vindstyrke
tabel »over 8 m/sec.« 

28 Drabant 22 D 164 15 33 SSB D 1 
29 Elvstrøm '/a ton D 421 12 34 Ballad 605 
30 SSA D 11 34 35 Magnefik D 93 
31 W 9 37 36 Polaris Drab. D 58 
32 NK D 27 41 37 Drabant 22 D 125 

1 Yngling D 94 1 
2 Soling D 11 2 
3 Yngling D 68 5 
4 Caprice D 20 3 
5 H D 93 6 
6 Soling D 22 4 
7 H D 7 11 
8 Caprice D 24 13 
9 Caprice D 19 14 

10 Folkebådstype D 431 17 
11 Vega (uden spiler) 29 
12 Drabant 22 D 70 9 
13 H D 14 22 
14 Maxi 19 
15 H D 97 25 
16 H D 24 26 
17 W 15 18 
18 Drabant 22 D 141 10 
19 Vega 2038 20 
20 Elvstrøm V2 ton D 370 7 
21 IF D 203 24 
22 5 M D 140 35 
23 Polaris Drab. 119 30 
24 Elvstrøm V2 ton D 404 8 
25 Vega 181 27 
26 SSB D 3 32 
27 Polaris Drab. D 24 28 

MØD 

OP 

TIL 

KAPSEJ

LADS 

Regler - Teknik 

TORSDAG 

den 6. marts 

kl. 19,30 

i klubhuset 

38 X-m D 2 
39 Polaris Drab. D 117 
40 BA 24 D 23 
41 Lene-spgt. AU D 5 
42 Spækhugger 124 
43 W 5 
44 BA 24 D 39 
45 5 M D 10 
46 Ballad 265 
47 Vega 2072 
48 Trapper 28 
49 X-M D 1 
50 BA 24 D 105 
51 Polaris Drab. D 76 
52 30 m2 spidsgatter 
53 Viggen 730 
54 Sunbeam 4 10 
55 IW 31 
56 Kutter R 54 
57 Jensen 29 

58 Sagitta 35 
59 Ballad 282 
60 Viggen 699 
61 Vindø 40 D 144 
62 Vega 941 
63 Viggen 728 
64 Spækhugger 40 
65 6-M D 4 
66 Vega 2203 
67 Vega 168 
68 Viggen 705 
69 La-krydser 
70 Vindø 40 193 
71 Kutter A 12 
72 Bianc. 27 
73 Sagitta 35 

54 
23 
16 
38 
2 1  
51 
40 
45 
31 
44 
50 
42 
56 
36 
49 
43 
59 
55 
53 
47 
48 
33 
46 
67 
6 1  

39 
52 
57 
66 
62 
58 
60 
69 
64 
65 
63 
71 
72 
70 
73 
68 

Enkelte fartøjer er udeladt på grund af 
manglende NL-mål. 

Endelig må det ikke glemmes, at i det 
beskyttede farvand som Roskilde Ejord 
er, rejser der sig ikke den sø, som hører 
til den aneivne vindstvrke. Dette fnr-
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hold cr en meget stor fordel for de små, 
lette både og bevirker, at fartojer med 
stort mål ikke har nogen chance for at 
sejle deres mål hjem. 

Hvorvidt Scandicap er en fordel eller 
en bagdel for de enkelte typer, blev om
talt i KOMPASSET nr. 7, og tenden
serne blev bekræftet i efterårskapsej-
ladserne. bortset Ira Vegaerne. som den
ne gang havde lidt fordel af Scandicap. 
Tilsyneladende har såvel Yngling som 
Caprice også en fordel, medens Elv
strøm V2 tonnere, Sagitta 35 samt Vig-
gen bliver straffet hårdt. X-meterne 
klarer sig bedre, men et nøjagtigt NL-
mål haves ikke, derfor nogen usikker
hed. 

Men husk nu: Der har været tale om 
sejladser i meget frisk vind, hvor flyve
sejlene ikke er kommet deres ejere til 
gode. 

SÆSON-SLUT 
Så synger sæsonen på sidste vers, og 

eleverne skal nu dokumentere, at de har 

fået det ud af undervisningen, som var 

sat som mål. 

Der afholdes prøve for tovværkskursus 

tirsdag den 11. marts kl. 19.00, og na-

vigationsholdet skal have sin sag for lør

dag den 22. marts kl. 9.00. Censorer til 

navigationseksamen er skolechefen og 

Gøsta Øberg, der begge er godkendt af 

Søfartsuddannelsen. 

Som afslutning på undervisningen ar

rangeres der i lighed med sidste år en 

natnavigationssejlads. En Marinehjemme-

værnskutter med skipper Sletsø som fører 

er velvilligst stillet til rådighed for S.S.F. 

fredag den 14. marts og fredag den 18. 

april. Afgangen bliver fra Kastrup havn, 

de implicerede vil få indkaldelse, og der 

er ingen tvivl om, at der venter dem en 

stor oplevelse og dertil en lærerig nat. 

Sidste år var turene en stor succes. 

Bent. 

xmÆM. 
syiA/J/... 

Til bestyrelsen for S.S.F.: 

I anledning af årsskiftet vil vi takke 

for bestyrelsens imødekommenhed ved 

ydelse af støtte til jollesejleres deltagelse 

i kapsejladser bl.a. piratsejlernes delta

gelse i Travemunde-ugen, der uden den 

ydede støtte ville have været umulig for 

så stort et antal, som det nu blev. 

De venligste hilsener 

på jollesejlernes vegne 

Forretningsudvalget for 

jollesejlere 

• 

»Vintertræningen« er i fuld gang, ven

ner. Vi ser vejret an hver søndag kl. 12. 

922 og 926 ser gerne snart nogle flere 

konkurrenter. 

J olleudi alget. 

• 
KAPSEJLADS: 

Da flere af os snart skal melde ferie 

hos vore arbejdsgivere, er det snart på 

tide at fortælle, hvornår sæsonens store 

stævner afholdes. Der bliver i år afholdt 

tre store stævner i forlængelse af hinan

den. Det bliver i juli måned på følgende 

datoer: DM Rudkøbing(?) 7—13, EM 

Nyborg 14—20 og Travemundeugen 21-

27. Det bliver tre dejlige, men sikkert 

også hårde uger. Jeg vil anbefale jer 

allerede nu at begynde at spare penge og 

kræfter sammen. Til yderligere oplysning 

har vi i år tænkt os at leje et kæmpe

villatelt, så vi har dette som samlingssted, 

til skafning, fest, omklædning o.s.v. 

• 

Det ligger fast, at sjællandsmesterska

bet for piratjolle i år afholdes i SSF, da 

Skovshoved Sejlklub har revideret deres 

midsommerstævne således, at der ikke 

længere er plads til piraterne. Deres argu

ment er, at de vil prøve at lave et stævne 

på international basis og så satse på færre 

typer, for det meste olympiske. Vi vil na

turligvis gøre vort bedste for at få et godt 

stævne her i Sundby. Og mon ikke det 

lykkes, hvis vi f. eks. supplerer op med en 

fest i klubhuset? 

D E T  H E L E  B E G Y N D T E  M E D . . .  

Sidste gang forlod vi Peer på dækket af en synkende skude, som dog 

heldigvis stod på bunden. BilEedet, vi bragte til beretningen, lod ane, 

at nye tider ville komme, og læs her, hvordan det siden gik: 

Ved nærmere undersøgelse viste det 

sig, at kølen støttede på bunden, så der 

var ikke sket andet, end at min gode, 

gamle K.I.M.-motor var fuld af vand 

men hvad, den var jo vandkølet i for

vejen. 

Jeg lænsede de 2,5 tons vand ud, fandt 

lækken, selvfølgelig i den nye reparation, 

brættet fik en gang talg, så var den ting 

i orden. 

Motoren fik en gang clie over cylin

drene, efter at bundkarret var tappet for 

vand, fire dage efter fik jeg magneten, 

og K.I.M. eren startede. 

Den forrige ejer hjalp mig med rig

ningen ; der var ikke noget, der kunne gå 

for stærkt, da jeg nærmest blev sparket 

ud af havnen, fordi båden omgående mi

stede sin kajplads ved ejerskiftet. Det vid

ste jeg alt om, og forinden lå en plads 

klar i Langelinie lystbådehavn. 

Den forrige ejer, hans bror og så mig, 

sa' hunden, sejlede båden til den nye kaj

plads. D'herrer blev beværtet efter bedste 
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evne, og herefter tog vi afsked med skul

derklap, held og lykke o.s.v. 

Da der var langt ned til bunden i min 

pengepung oven på købet og klargøring, 

og jeg godt ville ligne en rigtig skipper, 

børstede jeg en gammel kaptajnskasket af, 

som jeg fik forærende af en skuespiller. 

Den var godt besat med guldsnore, så jeg 

må sige: Enten blev jeg - eller også var 

kasketten - respekteret i hver en havn. 

Fra den dag og de følgende år blev der 

tilbagelagt adskillige sømil vel at mærke 

mellem nogle gevaldige reparationer. 

Båden holdt sig flydende, men en dag 

efter en tur fra Råå og til Sundby i styr

ke 8-9 tog det så hårdt på min gamle 

havbetvinger, at den sugede ca. 100 liter 

vand i døgnet. Det syntes jeg, var helt 

på toppen af grænsen, så jeg sluttede, 

mens legen var godt. 

I skipperstuen sad jeg og hang med 

kleinetten, når jeg ikke lænsede. Som jeg 

sad i mine sørgelige tanker og trøstede 

mig med en porter, kom en kammerat hen 

til mig og spurgte, hvor skoen trykkede, 

det var tydeligt, at han følte med mig -

og så fulgte jeg hans gode råd: 

— Du går over i banken, der hæver du 

200.000, og så ... - Holdt nu lidt, 

svarede jeg; den bankbog, jeg har, er 

vist blevet inddraget på grund af stil

stand, så de 12 kroner og 36 øre, jeg i 

sin tid havde, mente jeg, var afskrevet. 

Så fulgte råd nr. 2: Det lød mere for

nuftigt, og jeg tror, det var velment: 

- Du kan tage en reparation på to år: 

så ligger dit skiv i baljen igen. 

- Det lyder af noget, svarede jeg, men 

hvad med skillingerne? 

Du ka' sgu' da købe et bræt af 

gangen — sådan er vi andre startet. 

Med den sætning havde jeg forstået 

alt, hvad jeg behøvede. 

Altså! Sludderen blev til handling. En 

dag stod jeg på et savværk, her købte 

jeg en egestamme med bark, kviste og 

fuglereder på, det blev starten til kølen. 

Siden gik det slag i slag. 

Båden blev klodset op, stivet af med 

stolper, gamle kølbolte blev drevet ud 

eller savet over; for resten skal jeg ikke 

komme nærmere ind på de tekniske de

taljer om fremgangsmåden, men ting, 

jeg aldrig glemmer, det må bemærkes. 

Da den gamle køl blev fjernet, drys-

Et kig på den nye køl 

sede den pragtfulde muldjord ud af det, 

som skulle forestille bundstokkene. 

I nærheden stod nogle kammerater og 

stak hovederne sammen, en gang imellem 

pegede de hen mod mig og min muld

jord. 

Mine tanker fortalte mig, hvad der blev 

talt om: Han er ikke rigtig klog . . . Det 

bli'r aldrig til noget skiv o.s.v. 

Et stykke henne på pladsen stod en 

kammerat og byggede båd; jeg fik en 

lille sludder med ham, og da han stod i 

tørvejr med sin båd under et plastichus, 

spurgte jeg ham, om jeg kunne købe pa

ladset, da hans værk omtrent var til ende. 

Svaret faldt ud til min fordel, dog for

hørte jeg mig først hos formanden, da 

man har pligt til at gå kommandovejen. 

Formandens svar kom lidt trevent og 

lød således: 

- Det er jeg ikke meget for, det er jo 

ikke meningen, at Sundby Sejl-Forening 

skal ligne en zigøjnerlejr, men da jeg 

klagede min nød og fortalte om min 

store interesse for at opnå et resultat, fik 

jeg tilladelsen. 

Glædestrålende gik jeg over til kamme

raten og sagde, den var i orden. Vi und

gik advokater og skøder, da vi selv ord-

Der slappes også af en gang imellem 

nede handelen, som blev afgjort med en 

kasse øl, som vore hjælpere hurtigt fik 

sat til livs. 

Da huset omtrent var på plads, kaldte 

den forrige ejer på mig og sagde: — Nu 

har du givet en kasse øl for huset, så nu 

vil jeg give en kasse øl for at komme af 

med det. Hverken vore hjælpere eller jeg 

protesterede. For resten var det en vel

signet dag. 

Servitutterne lød på, at der ikke blev 

værtshus under husets tag; det ville være 

udelukket, da jeg ikke nænner at sælge 

spiritus. 

Efterhånden som arbejdet skred frem, 

fik jeg besøg af forskellige kammerater, 

blandt andet dem, der stak hovederne 

sammen. 

Der kom mange gode råd, som jeg har 

sorteret og brugt efter bedste evne. 

Når det rigtigt frøs om vinteren, og 

der var lunt i mit hus, kom den ene og 

den anden og varmede næsen. Så gik 

sludderen om jordomsejlinger, bådebyg

geri, damer og mange andre interessante 

ting. 

Når humøret var langt nede, som det 

undertiden kan være, når man er kørt 

træt, smed jeg værktøjet og gik hen og 

satte mig på sladderbænken med en 

porter. 

Min kone har været flittig til at holde 

kaffen varm, både til mig og hvem, der 

ellers blev trakteret med kaffe og klid

horn. 

Min søn var ligeledes flittig. Når jeg 

skulle have nittet et bord, var han altid 

på pletten. Senere har jeg regnet ud, at 

havde jeg haft tolv børn, havde båden 

forlængst været færdig, og det er vist 

heller ikke værd at tænke på for mange 

børn, man aner jo ikke, hvad man skal 

bruge alle de penge til, som der kommer 

hjem i børnetilskud. 

Det værste arbejde på båden er nu 

overstået. Til den kommende sæson glæ

der jeg mig, så jeg kan få hende ned i 

sit rette element igen og nyde synet af 

mit kære gamle skiv. 

Jeg håber, man tilgiver, at jeg vovede 

mig ind på forfattervejen; blot vil jeg 

til slut sige tak til alle, der har været 

mig behjælpelig på den ene eller anden 

måde: Tak alle sammen. 

Med venlig hilsen Medlem nr. 441. 
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GENERALFORSAMLINGEN 

ad dagsordenens pkt. 2: Protokol 

BESTYRELSESMØDET 
den 5. november 1974 

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. Haneudvalget 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 brag 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 

motorbådssejlerne i samarbejde med sko

lechefen. 

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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BESTYRELSESMØDET 

den 3. december 1974 

Sekretæren Reinhard Hansen og red

aktør Holger Møller havde meldt frafald 

på grund af familie-anliggender. 

Holger Nielsen var fraværende. 

Dagsorden: 

Protokol 

Havn og plads 

Klubhus og fester 

Sejlerskolen 

Juniorafdelingen 

Kapsejlads 

Joller 

Motorbåde 

Eventuelt. 

Formanden åbnede mødet og meddelte, 

at sekretæren havde fået forfald på grund 

af rejse til Ålborg. Formanden ville i 

hans sted føre protokollen. Protokollen 

oplæstes. 

Der oplæstes diverse breve og takke

skrivelser m.m., som toges til efterret

ning. Restauratøren anmodede om en for

højelse af en række priser. Det måtte 

konstateres, at vi stadig lå i bunden, hvad 

dette angik. Efter en gennemgang af de 

foreslåede forhøjelser blev disse bevilget. 

Formanden anmodede de faste udvalg 

om til næste møde at fremkomme med 

ønsker for det kommende år med hen

syn til arbejder, der trængte sig på, så

ledes at der kunne lægges en disposi

tionsplan i lighed med sidste år. Dette 

toges til efterretning. 

Klubhus og fester 

Skipperstuen trænger stærkt til en over

haling, hvilket var blevet udskudt sidste 

år på grund af manglende enighed om 

udformningen. Da arbejdet skal udføres 

i januar måned, vedtoges det allerede nu 

at bevilge kr. 6000,- til istandgørelse, 

ligesom der var enighed om, at væggen 

til køkkenet skal beklædes med træ, nye 

lamper over bordene, idet lysrørene 

istandgøres og bruges til undervisning, 

samt nye gardiner. Er der penge dertil: 

nye borde og stole. Klubhusudvalget fo

restår arbejdet. Behandling af de øvrige 

vægge bestemmes ligeledes af udvalget 

under hensyn til økonomien. Forman

den meddelte, at beløbet skulle over

holdes. 

Gulvet i restauranten bliver ligeledes 

repareret. Er der penge til næste år, må 

vi påregne nyt gulv i den forreste del. 

Der skulle ligeledes males i den lukkede 

periode af mindre omfang. 

Havn og plads 

Der mangler nogle arbejdsborde på 

nordre mole i skurene; det vedtoges at 

lade dette udføre omgående, da havne

udvalget havde fået et billigt tilbud på 

kr. 1552,20 incl. moms. 

Elektrikeren havde stadig ikke vist sig. 

Jens G. påtog sig skylden for dette og 

ville omgående få fat i firmaet, evt. et 

andet foretagende, der var mere villig. 

Formanden meddelte, at han havde 

nye arbejdssedler klar til pladsmanden, 

som kunne tilfredsstille både revisor og 

skattevæsenet. 

Sejlerskolen 

Ny skolebåd var ankommet planmæs

sigt og uden skrammer takket være Pre

ben vognmand. Det vedtoges at få Rig

ger-Ejner til at sy en ny presenning til 

båden. Skolechefen påtog sig at udføre en 

rygning. 

Sekretær og skolechef ville gennemgå 

regler for uddannelsen på sejlerskolen 

med henblik på duelighedsbevis. - Det 

vedtoges at rette henvendelse til Tuborg

fondet om tilskud til skolebåden på kr. 

20.000. 

/ unioraf delingen 

Juniorlederen foreslog, at vi bestilte 

nye sejl her i december måned, da der 

var stor rabat at få. De ville så blive le

veret i april, inden sæsonen begyndte; 

de absolut ndvendige sejl ville koste ca. 

kr. 5000,-. Det vedtoges, men beløbet 

måtte ikke overskrides. 

Kapsejlads 

Intet særligt. 

joller 

Jørgen B. anmodede havneudvalget 

om at have jolleslæbestedet i tankerne. 

Eventuelt 

Vedr. båndoptager: Reinhard havde i 

brev til bestyrelsen meddelt, at han øn

skede, at vi tog dens berettigelse op til 

drøftelse; bestyrelsen var enig i, at det 

ikke havde været den store succes. Klub

husudvalget påtog sig at tilbagelevere 

båndapparatet, når sekretæren havde op

sagt kontrakten. 

Klubhusudvalget 

meddelte, at man ifølge lovenes bestem

melser havde udvidet festudvalget med 

Pløk, Erik Gildsager og Frits Kleis, 

således at de sammen med Vagn påtog 

sig den festlige side af klubbens liv 

med undtagelse af fisketur; denne sag 

ville Lennart ordne. Ligeledes påtog Len

nart sig arbejdet med klubhusets drift og 

tilsyn. 

v Standerhejsning 
f inder sted 

lørdag den 3. maj kl. 16,00 

Udførligt program i næste nummer. 

Musik og dans i  klubhuset 
HUSK! Hvide huebetræk. Festudvalget. 
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Fest udvalget 

ønskede en matiné den 29. december, 

31. januar et juniorhal, som kørtes af 

juniorafdelingen, 9. februar tøndeslag

ning, 15. februar en udflugt til Vikinge

museet i Roskilde og derefter en festlig 

sammenkomst på et passende sted, 21. 

februar et flæskespil; man ville under

søge, om der var tilslutning til karneval 

1. marts. Blev skovturen en gevinst for 

foreningen, ønskede man 15. marts til 

yderligere en tur. 4. april yderligere et 

juniorbal. Der var enighed om alle ar

rangementerne med undtagelse af karne

val og skovturen den 15. marts; det på

lagdes festudvalget at undersøge, om der 

var stemning blandt medlemmerne for 

disse to. 

Prisen for turen til Vikingemuseet incl. 

kroophold med spisning ville koste kr. 

80,-, men ved forskellige lotterier kunne 

prisen nedbringes til kr. 65,- pr. medlem. 

Der var intet yderligere til eventuelt 

ud over en omtale af forholdene omkring 

automaten i skipperstuen. Dette toges til 

efterretning. 

Hans Guldager, 

formand, 

fung. sekretær. 

Orla With, 

kontra/sign., 

bestyrelsesmedlem. 

BESTYRELSESMODET 
den 7. januar 1975 

Bestyrelsen fuldtallig. Kasserer og re

daktør til stede. 

Dagsorden : 

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. 

1. Formanden bød velkommen til mø

det, og da han selv havde ført protokol

len over sidste møde på grund af sekre

tærens fravær, indledte han med at op

læse protokollen. Der var ingen kommen

tarer til denne, og Orla With kontrasig

nerede. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser, 

som toges til efterretning. Der var nytårs

hilsen fra Sundets Marinedistrikt, der tak

kede for godt samarbejde, og der var li

geledes nytårshilsen fra medlemmer af en 

berliner-sejlklub, hr. og fru Hiibner samt 

hr. og fru Mewes, som havde gæstet 

S.S.F. i sommeren 74. I den tilsendte 

dagsorden for den tilstundende Sejler-

dag havde formanden, i et forslag til 

en mere geografisk rigtig kredsinddeling, 

fundet det bemærkelsesværdigt, at KDY 

var opført som en selvstændig kreds, og 

spurgte sekretæren, om han kendte nogen 

grund til, at KDY skulle nyde noget i 

denne henseende. Sekretæren nævnede et 

par eksempler, som han mente kunne 

være grunden, men foreslog, at man for

inden stillingtagen til spørgsmålet, skulle 

søge en motivering, når forslaget kom til 

debat på Sej lerdagen. 

Også andre forslag som f.eks. kontin

gentforhøjelse og S/K Peblingesøens til

hørsforhold til Amagerkredsen enedes 

man om at tage stilling til, når der blev 

givet en motivering for forslagene. 

Automaten diskuteredes, og man ene

des om et nyt lejemål. 

I relation til det af Allan Schmidt på 

efterårsgeneralforsamlingen fremsatte for

slag om, at S.S.F. skulle overtage radio

klubbens aktiviteter, fremlagde sekretæ

ren, som formand for radioklubben, et 

oplæg, hvoraf det klart fremgik, hvad det 

vil indebære at overtage aktiviteterne. 

Hele bestyrelsen gik klart ind for, at 

A.S.'s forslag kunne genfremsættes til 

foråret. 

Herefter udbad formanden sig budget

forslag fra de forskellige udvalg. Forsla

gene vil blive sammenarbejdet af for

manden og kassereren, og udvalgene vil 

få tilstillet det samlede budget med angi

velse af terminerne, hvornår udbetaling 

til de påtænkte projekter vil kunne for

ventes at finde sted. 

Nogle af de mest primære punkter un

der budgetlægningen var ting som ud

gravning af indsejlingsrenden og kanalen, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

E  D  S  S  F  -  M A R K  

Annoncer ti l S.S.F.-MARKED er gratis. Annoncer ti l aprilnummeret sendes 

ti l redaktionen senest 1. april - (og det er altsa ikke nogen aprilspøg). 

Cabine day Motorbåd, coronet daycruiser, 18 fod, plywood træ m. 

glasfiberkabine. Motor: Evinrude 40 HK, nyistandsat 

Cfuiser hos Ketner A/S, sælges med div. tilbehør for kr. 7.500.-

inden forårsklargøring. Evt. udbetaling og rest efter af-

til salg taie. Tlf. (01) 49 02 21. 

WALKIE TALK IE 

Lafayette HB 23, 5 Watt, 23 kanals mobilstation, som ny, kr. 1000 - og 

1 stk. Bosch Dynamo, 12 volt, til bådmotor, med monteringsbeslag for ri

meligt offer. Telf. 58 71 16 

HAVES: Lynæs Junior 14, meget velholdt. Farve TV. Euromatic Telstar, nyt. 

ØNSKES: Større sejlbåd med 4 køjer (glasfiber). Tlf. (01) 58 52 90. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
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ombygning af motorskuret, lys på moler

ne samt ventilation i kontor og salen, 

som er under lavmålet. 

3. Forårsgeneralforsamlingen beramme

des til at blive afholdt tirsdag d. 25. 

marts kl. 19,30. Forslag, der ønskes be

handlet på generalforsamlingen, må være 

bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 4. 

marts kl. 19,30. 

4. Orla With oplyste, at man er i gang 

med at planere og fylde huller op, efter

hånden som man kan få grus til det. 

Efterlyste trykte arbejdssedler til plads

manden, der således skulle lette plads

manden i udfyldning af arbejdssedlerne, 

og samtidig skulle være lettere overskue

lige for kassereren. 

5. Klubhusudvalget oplyste, at man er 

gået i gang med omforandring af Skip

perstuen. Man kunne godt tænke sig at 

få nye møbler nu, da man er i gang, 

dette kan dog ikke lade sig gøre indenfor 

rammen af det budget, man har, men man 

håber alligevel at finde en løsning på 

problemet. 

Vagn Preisler udtalte til redaktøren, at 

det ville være ønskeligt om et bladud

valgsmedlem ville besøge de forskellige 

arrangementer, der bliver afholdt, og re

ferere det i medlemsbladet. Redaktøren 

tog dette til efterretning. Formanden tak

kede festudvalget for den udmærkede ju

lefest, dette havde lavet. 

6. På sejlerskolen kører alt program

mæssigt. Der skal laves en pressenning-

ryg og pressenning til den nye skolebåd. 

7. Juniorlederen ytrede ønske om at få 

det nye juniorreglement mangfoldiggjort. 

Sekretæren lovede at indhente tilbud hos 

bogtrykkeren. På formandens forespørg

sel om, hvordan det var gået ved julekap

sejladsen, svarede juniorlederen, at man 

havde fået en 12. plads og en 19. plads, 

og mente iøvrigt, at det havde været en 

vellykket sejlads. Der arrangees juniorbal 

d. 31. januar. 

8. Kapsejladschefen oplyste, at der 

havde været møde d. 6.12., hvor man 

havde udvekslet tanker og ideer, man var 

således enige om, at sejladsen „Hveen 

Rundt" skal gøres til en åben sejlads. Der 

vil blive arrangeret aftener, hvor man vil 

snakke kapsejladsregler og teknik. 

Endvidere har man nedsat et Sejlads

udvalg, hvori der er repræsentation af 

jollesejlere, kølbådssejlere, juniorer og 

motorbådsfolk. 

9. Jollerepræsentanten oplyste, at der 

bliver møde for jollesejlere d. 8.2. I øv

rigt diskuterede man en bedre planering 

af jollepladsen, hvor flere jollesejlere må 

stå i vand til anklerne, når de skal ordne 

deres joller. Da kapsejladschefen ikke, 

som planlagt, kunne deltage i Sej lerdagen 

på grund af flytning og deltagelse i dom

merkurser, enedes man om, at jollerepræ

sentanten Jørgen Bengtsson deltager i 

stedet for. 

10. Motorbådsrepræsentanten oplyste, 

at der vil blive arrangeret navigations-

sejlads for motorbåde d. 14.6. Sejladsen 

vil i år blive arrangeret i samarbejde med 

Skånska Båtforbundet, og sejladsen vil 

blive afviklet på den måde, at der startes 

fra tre svenske havne samt fra S.S.F.'s 

havn, og sejladsen afsluttes i Sundby 

Havn, hvor man vil samles til afslut

ningsfest med præmieuddeling. Man ven

ter sig meget af dette forestående sam

arbejde. 

11. Jens Green omtalte et nyt projekt, 

som går ud på at lave en lystbådehavn 

ved „Syrebroen", syd for Kastrupfortet, 

og anbefalede at bakke op om dette pro

jekt. 

Redaktøren udtalte, at medlemsbladet 

længe havde trængt til en fornyelse af 

bladhovedet, og at han agtede at udskrive 

en konkurrence blandt medlemmerne om 

forslag til et nyt bladhoved. Dommere 

skulle være bladudvalget, suppleret med 

formanden og næstformanden. 

Næstformanden bad sig fritaget for det 

ærefulde hverv, da han hellere ville del

tage i konkurrencen. 

Formanden omtalte et uheld på plad

sen, hvor et medlem var snublet over en 

metalbuk, som foruden at den havde en 

noget uheldig facon, også ragede lidt for 

langt ud fra båden, hvor den var anbragt. 

Formanden henstillede til havneudvalget, 

at der gennem medlemsbladet bliver rettet 

henvendelse til ejere af sådanne bukke, 

om at have opmærksomheden rettet mod 

sådanne uheldige bukke og at drage om

sorg for, at den slags uheld ikke kan 

forekomme. Sekretæren frembragte en 

klage fra et medlem, hvis jollevogn var 

blevet ødelagt af et andet medlem, der, 

uden tilladelse, havde brugt jollevognen 

til at tage sin båd på land med. Ved

kommende havde lovet at udbedre ska

den, men dette var endnu ikke sket efter 

flere ugers forløb. Skadevolderen skal til

skrives om at bringe sagen i orden inden 

14 dage. 

Mødet sluttede kl. 24,00. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

BESTYRELSESMØDET 
den 4. februar 1975 

Kapsejladschefen ikke til stede. 

Dagsorden: 

1 protokol 

2 beretning 

3 generalforsamling 

4 havn og plads 

5 klubhus og fester 

6 sejlerskolen 

7 juniorafdelingen 

8 joller 

9 motorbåde 

10 eventuelt. 

1. Formanden åbnede mødet og gav 

straks ordet til sekretæren, som oplæste 

protokollen fra sidste møde. Der var in

gen kommentarer, og protokollen god

kendtes. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser. 

Der var en ansøgning om kontingentned

sættelse. Ansøgningen godkendtes. 

Der var en takkeskrivelse fra jollesej

lerne for ydet hjælp til forskellige ar

rangementer. Der var også en gave til 

foreningen fra »Kørselsafdelingen«. Kø

benhavns kommune havde givet tilsagn 

om kr. 5.000,- til hjælp til udgravning 

af indsejlingsrenden. 

Et (nyt) medlem havde anket over 

bladets sene fremkomst, og der var kom

met resultat af den foretagne sej lerana

lyse i anledning af den foreslåede skat 

på lystfartøjer. Resultat af analysen vil 

blive optrykt i medlemsbladet. 

3. Med henblik på den kommende 

generalforsamling, drøftede man det af 

bestyrelsen påtænkte sikkerhedsudvalg, og 

som rygdækning for dette udvalg, enedes 

man om at udarbejde en tilføjelse til 

havnereglementets § 8, som omhandler 

sikkerhedsudstyr i både. 
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Formanden udtrykte ønske om, at de 

bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, vil 

fortsætte deres arbejde i bestyrelsen. 

4. Orla With udtalte, at han havde 

talt med et par firmaer om udgravning 

af sejlrenden og kanalen. Venter at der 

kommer gang i sagen snarest. 

Endvidere ønskede havneudvalget, at 

der kommer nogle brokker og noget grus 

under arbejdsbordene ved skurene på ndr. 

plads. 

Hegnet i det sdr. skel er blevet repa

reret. 

Lennart Larsen oplyste, at skiltet på 

molen er ved at falde af, samt at et 

stykke af hegnet på ndr. side, bag sku

rene, er væk. 

5. Vagn Preisler omtalte skipperstuen, 

som har fået en »ansigtsløftning«. V. P. 

omtalte Lennart Larsens og Holger Lar

sens fine arbejde. Udtalte endvidere, at 

han havde lånt penge for at kunne købe 

nye møbler, idet han syntes, at de to ra

ske håndværkere havde fortjent at få skip

perstuen helt færdig på en gang. 

Vagn Preisler havde bestilt en ventila

tor til kontoret. 

Omtalte desuden den kommende fa

stelavnsfest og et flæskespil. Havde egent

lig også tænkt på et karneval d. 1. marts, 

men var selv blevet lidt skeptisk med 

hensyn til, om et sådant arrangement 

kan bære sig. Man enedes om at droppe 

tanken om karneval. 

Formanden omtalte den kommende 

bådudstilling i det nye »Bella-center« på 

Amager, og den dermed forbundne tom

bola, som D.S. får overladt stade til. 

H. G. mente, at det ville være meget pas

sende, at S.S.F., som den største klub på 

Amager, fik overdraget tombolaen ved 

den første bådudstilling på Amager. Man 

enedes om at ansøge D.S. om at få over

draget arrangementet. 

Arbejdet med istandsættelse af klub

huset er for så vidt færdigt, og gulvet i 

salen er blevet udbedret. 

6. Skolechefen havde talt med Ri

chardt Sletsø om navigationssejlads, i 

lighed med den i fjor afholdte sejlads. 

Sletsø havde beredvilligt stillet sig og sit 

fartøj til rådighed for deltagerne i navi-

gationskurset til sejladser d. 14. marts og 

d. 18. april. 

Der afholdes tovværkseksamen d. 11. 

marts og navigationseksamen d. 22. 

marts. 

7. Juniorafdelingen. Juniorlederen 

ville gerne have to »Ynglinge« med til 

kapsejlads i påsken. 

Der var konstateret en mangel ved de 

to Optimistjoller, man havde modtaget i 

1974. Århus jolleværft skal tilskrives der

om. 

Jørgen Bengtsson omtalte muligheder

ne for at oprette »Interessegrupper« med 

kommunal støtte. 

8. Jollerepræsentanten oplyste, at man 

desværre måtte aflyse den planlagte »Jol

leaften«. Der vil blive arrangeret en aften 

senere i stedet for. 

9. Motorbådsrepræsentanten går nu 

i gang med at forberede »Navigations-

sejladsen« i juni måned og vil kontakte 

de svenske klubber for nærmere udform

ning af arrangementet. 

10. Eventuelt. Der var forslag om, at 

man lavede en rubrik i medlemsbladet 

med små annoncer om køb, salg og bytte 

af bådudstyr etc. Rubrikken må kunne 

være til stor nytte i disse genbrugstider. 

Annoncerne skal være gratis. 

Formanden mener, at tiden er moden 

til en forhøjelse af skurpladslejen. 

Formanden omtalte også vor deltagelse 

i »Sejlerdagen« - bl.a. at »Peblingesøen« 

nu hører til Amagerkredsen. Endvidere, 

at der var rettet en alvorlig henstilling til 

samtlige sejlklubber om, at man i 1975, 

i videst muligt omfang, sejler udelukken

de efter »Scandicap«-reglerne. 

Omtalte endvidere Tårbæk Sejlklub's 

formand, Poul Lindemarks forslag om 

at få indført landstræner og hjælpetræ

nere. 

Sekretæren oplyste om radioklubbens 

ekstraordinære generalforsamling, påhvil

ken radioklubbens medlemmer havde 

godkendt sin bestyrelses oplæg til S.S.F.'s 

bestyrelse om vilkårene, der betinger 

S.S.F.'s overtagelse af radioklubbens ak

tiviteter. Forslaget om overtagelse vil 

blive genfremsat på S.S.F.'s generalfor

samling i marts. 

Sign. Hans Guldager, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

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

A 160 Erling Henriksen, 

Pommerensgade 2, S. 

A 725 Bjørn C. Rasmussen, 

Bygrænsen 9, Ka. 

A 758 Finn Levinsen, 

Augustagade 33, S. 

A 762 Bruno J. Schmycker, 

Norgesgade 4, S. 

A 748 Steen Westh Nielsen, 

Godsbanegade 31, V. 

A 773 Helge Rothe Nielsen, 

Fortunvej 73, Charl. 

A 818 Erik Jensen, 

Norvej 6, Guldborg. 

A 862 Else M. Jacobsen, 

Amager Strandvej 180, S. 

A 874 Svend R. Alvang, 

Ulrich Birchs Allé 23, S. 

A 928 Jørgen Petersen, 

Stationsalleen 46, Herlev. 

A 932 Ole Sørensen, 

Prs. Christinesvej 6, S. 

A 942 Peter M. Christiansen, 

Brysselgade 1, S. 

A 957 Johnny Persson, 

Cypernsvej 8, S. 

A 963 Werner Magnusson, 

Lyneborggade 4, S. 

P 38 Marianne S. Hansen, 

Syriensvej 34, 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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ad dagsordenens pkt. 3: REGNSKAB 1 1 til 31 12 1974 

i  n  d t æ g  t e r :  

Ydelser fra medlemmerne: 

Indskud 31.025,00 

Kontingenter: 

Aktive 143.046,60 

Aktive (bøder) 6.300,00 

Passive 5.792,00 

Junior 4.940,00 160.078,60 

Pladslejer: 

Aktive 111.759,25 

(ekstra kontingent) ... 775,00 

Vinteroplæggere 36.330,25 148.864,50 

Afgift skabe 10.970,50 

Afgift haver 130,00 

Salg af: 

Emblemer 382,50 

Klubmærker 384,07 

Slips-Kasketpuder 149,60 

Krus og nøgler 1.524,23 353-509,00 

Indvundne renter 3-170,61 

Fra skolefond 15.000,00 

371.679,61 

u d g i f t e r :  

Havnen: 

Fornyelser og repr. af broer 23.408,26 

Materialer 2.318,81 

Møder 382,90 

Tilskud fra kommunen -^12.000,00 14.109,97 

Pladsen: 

Lejeafgift til kommunen + skatter ... 43.238,05 

El-forbrug 22.288,10 

Løn til pladsmanden 26.218,65 

Affaldsbeholdere 4.695,60 

Repr. af vogn, spil og traktor 19.631,70 

Grus og salt -f- kørsel 2.576,25 

Materialer 7.526,66 

Arbejde på pladsen 30.520,03 

Hegn og låger 6.333,82 

Masteskur 57.076,76 

Jolleplads 1.785,60 

Rotteudryddelse 207,00 

Flytning af både 93,00 

Forsikringer 1.075,65 

Solgt skab -r- 550,00 222.716,87 

Klubhus: 

Renter af lån 16.321,60 

Istandsættelse af lokaler 14.081,53 

Transport 30.403,13 236.826,84 

Transport 30.403,13 236.826,84 
Repr. af køkken 429,81 

Repr. af toilet 1.252,65 

Fornyelser 28.716,15 

Radiomodtager 255,50 

Leje af båndoptager 2.898,00 

Forsikringer 391,10 

Lejeafgift -^63.057,00 1.289,34 

Bladet: 

Trykning 73-032,99 

Forsendelse 5.538,50 

Ekspedition 1.451,15 

Annonceindtægt 8.542,25 71.480,39 

Fester: 

Jazzbal 509,00 

Fastelavn 729,50 

Filmsaftener 1.170,68 

Karneval 1.804,25 

Standerhejsning 6.077,60 

Pinsefest 17,30 

Skt. Hans 900,80 

Afriggergilde 3.386,45 

Sejlerbal 4.989,40 

West-tur 193,00 

Mandetur 1.005,35 

Andespil 95,75 

Matine 367,40 20.511,68 

Administration: 

Telefon 1.883,90 

Administration 6.000,00 

Frimærker og attester 1.662,85 

Gaver 3.219,50 

Kontingenter 10.011,85 

Kontorartikler 1.198,41 

Generalforsamling 1.216,15 

Møder og rejsepenge 1.921,15 

Krus, emblemer m.m. 11.583,94 

A.T.P. 105,00 38.802,75 

Bestyrelsesmoder: 1.852,00 

Sejlerskole: 

Undervisning ...i 1.207,35 

Repr. og materialer ... 1.718,60 

Fornyelser 357,75 
Forsikring 266,10 3-549,80 

Juniorafdeling: 

Startpenge 1.134,95 

Fornyelser og repr 5.356,81 

Materialer 4.603,15 

Møder 332,30 

Forsikringer 2.530,40 13-957,61 

Transport 388.270,41 
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Transport 388.270,41 

Kapsejlads: 
Præmier 6.421,97 

Materialer 1.476,85 

Fortæring 1.793,65 

D.M. Piratjoller 1.450,19 

Stævner 253,45 

Startpenge 2.525,00 8.871,11 

Årets underskud "25.461,91 

371.679,61 

status rit. :ti. m 11174 
Aktiver: 

Kassebeholdning 

Girokonto 

Bankkonto 

Bankbog 

Bankbog 

Bankbog, Skolefond 

Bankbog, Støttefond 

108,59 

1.225,21 

4,90 

58,49 

1.664,21 

15.856,70 

1.703,93 20.622,03 

Broer og indhegninger 1,00 

Vogne og skinner 1,00 

Øvelsesbåde 15.001,00 

Juniorbåde 1,00 

Optimistjoller 1,00 

Skabe 1,00 

Spil 1,00 

Flagmast 1,00 

Klubhus 475.000,00 

Depositum Kbhn.s kommune 3.000,00 

Depositum Kbhn.s belysningsvæsen 2.100,00 

515.730,03 

Passiver: 

Prioritetsgæld saldo pr. 1.1.74 108.550,68 

-r- afdrag 9-613,58 98.937,10 

Lån Kbhn.s kommune 34.000,00 

-r- afdrag 4.000,00 30.000,00 

Lån Amagerbanken 99-990,75 

-r- afdrag 10.000,00 89-990,75 

Lån Amagerbanken 54.000,00 54.000,00 

Skolefond saldo pr. 1.1.74 98,59 

+ bidrag 30.758,11 

-i- a conto på ny øvelsesbåd 15.000,00 15.856,70 

Støttefond saldo pr. 1.1.74 2.550,19 

-5- tilskud til div. arrangementer 1.000,00 

+ bidrag 153,74 1.703,93 

Skyldig skat 1.864,00 

Skyldig moms 517,62 

Skyldig ATP 6,00 

Kapitalkonto saldo pr. 1.1.74 248.315,84 

-r- årets underskud 25.461,91 222.853,93 

515.730,03 

ERNA CHRISTENSEN, kasser er ske 

Medlemstal: Aktive 1028, passive 106, junior 63. 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med 

foreningens bøger og bilag. 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, februar 1975. 

GOSTA ØBERG VAGN HOLM-RASMUSSEN 

Sikkerhed til søs er også 
forskriftsmæssigt anbragte 

gasinstallationer 
Fra Søsportens Sikkerhedsråd har vi modtaget følgende 
vedrørende gasinstallationer: 

G A S L E D N I N G E R  

§ 6. Gasledninger skal være udført af trukket kobberrør eller andet af 
direktoratet godkendt materiale og skal så vidt muligt være uden samlin
ger udover de nødvendige samlinger ved beholder, ventiler og gashaner. 

Stk. 2. Hvor det ikke er muligt at undgå rørsamlinger, skal disse være 
synlige og let tilgængelige og skal være udført enten med slagloddede kapi-
larloddefittings eller med skruesamlinger af metal af samme slags som an
vendt til gasledningerne. Pakringe skal være af kobber eller kobberlege
ringer. 

Stk. 3. Gasledninger skal være fast oplagt, vel beskyttet og sikret for
nøden ekspansionsmuligheder, ligesom der skal drages omsorg for, at de 
ikke lægges på steder, hvor de kan blive udsat for særlige vibrationer, 
bøjningspåvirkninger, slitage eller anden overlast. 

Stk. 4. Ved enhver afgrening fra den faste gasledning skal der på 
afgreningen være anbragt enafspærringsventil eller -hane, og forbindelsen 
herfra til det gasforbrugende apparat skal være udført af kobberrør eller 
andet af direktoratet godkendt materiale og skal være sikret fornøden 
ekspansionsmulighed. 

SÆRLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 

§ 7. Ethvert gasforbrugende apparat skal være forsynet med en for 
arbejdstrykket beregnet tændblussikringsventil, der automatisk og hurtigt 
afspærrer for gassen, hvis tændflammen slukkes. 

Stk. 2. Ovne til rumopvarmning skal til bortledning af forbrændings
produkterne være tilsluttet aftræksrør, der udmunder direkte i fri luft. 

Stk. 3. Skodder, der afgrænser gasborde, skal være af ikke-brændbart 
materiale eller skal til mindst 40 cm højde over bordet være beklædt med 
ikke-brændbart materiale. Overfladen af gasborde skal ligeledes være af 
ikke-brændbart materiale. 

Stk. 4. Rum, hvor gas anvendes, skal være ventilerede. 

Stk. 5. Ved opstilling og sikring af gasovne til rumopvarmning finder 
de af direktoratet til enhver tid fastsatte bestemmelser vedrørende opstil
ling og sikring af ildovne i skibsmandskabets opholdsrum tilsvarende an
vendelse. 

Stk. 6. I hvert rum, hvor der anvendes gas, skal på iøjnefaldende sted 
være anbragt opslag fra statens skibstilsyn om, hvilke forsigtighedsregler, 
der skal iagttages. 
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ad dagsordenens pkt. 5: 

ix ) VÆN DRINGSFORSL AG 
Bestyrelsen foreslår, at man fremtidig 

på generalforsamlingen vælger 2 havne

udvalgsmedlemmer og 2 klubhus- og 

festudvalgsmedlemmer i stedet for som 

hidtil: 4 repræsentanter. 

§ 5 skulle, i ny udformning, komme 

til at se sådan ud: 

§ 5. 

Generalforsamlingen vælger bestyrel

se, der består af: 

1 formand 

1 sekretær 

1 kapsejladschef 

1 skolechef 

1 juniorleder 

1 jollerepræsentant 

1 motorbådsrepræsentant 

2 havneudvalgsmedlemmer 

2 klubhus- og festudvalgsmedlemmer 

Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder 

er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen vælges for eet år således: 

Oktober: 

formand 

kapsejladschef 

juniorleder 

jollerepræsentant 

1 havneudvalgsmedlem 

1 klubhus- og festudvalgsmedlem 

1 suppleant til bestyrelsen. 

Marts: 

sekretær 

skolechef 

motorbådsrepræsentant 

1 havneudvalgsmedlem 

1 klubhus- og festudvalgsmedlem 

1 suppleant til bestyrelsen. 

Den øvrige del af § 5 forbliver uæn

dret. 

ad dagsordenens pkt. 6: 

ANDRE FORSLAG 
Forslag nr. 6.1 
Forslag fra bestyrelsen: 

Til havnereglementets § 8 foreslåes 

følgende tilføjelse efter andet punktum: 

Bestyrelsen nedsætter et sikkerheds

udvalg bestående bestående af 2 med

lemmer af bestyrelsen. 

Disse 2 medlemmer har myndighed 

til at påtale mangler, der måtte fore

findes ved fartøjer under foreningens 

stander, og som findes værende i 

strid med foreningens regler om sik

kerhed. 

Udvalget kan udvides med 2 medlem

mer udenfor bestyrelsen til varetagelse 

af foreningens radio-vagttjeneste. 

Forslag nr. 6.2 
Bestyrelsen foreslår pladsleje for skur 

forhøjet til 40,- kr. årligt. 

Forslag nr. 6.3 
Allan Schmidts forslag til generalfor

samlingen i oktober 1974 genfremsættes. 

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. 

• 

FORS IK R INGSDUEL 
G.F. ctr. BALTICA 

Fredag den 14. februar havde S.S.F. 

indbudt til foredrag om gruppeforsikring 

ved Helge John Nielsen fra Dragør Sejl

klub. For sent til, at det kunne blive an

nonceret, blev mødet udvidet med delta

gelse også fra Baltica-Skandinavia. 

Desværre var mødeprocenten ringe -

ca. 25 deltagere. Her var ellers chancen 

for at finde ud af, hvor der er penge at 

tjene på forsikringen. Og jo flere delta

gere, des større chance for mange spørgs

mål, så emnet måske ville blive bedre 

belyst end med få deltagere. 

Vi har - til glæde for dem, der blev 

hjemme - fået materiale såvel fra G.F. 

som fra Baltica-Skandinavia, og det brin

ges hermed til selvstudium. 

Helge John Nielsen redegjorde for 

Amager Bådforsikringsklub under G.F. 

Den blev startet i 1973 med 26 medlem

mer og nåede inden udgangen af 1973 

52 medlemmer, og i 1974 kom man op 

på 125 medlemmer (heraf 12 fra S.S.F.). 

Målet er mindst 300 medlemmer, der er 

minimum for selvstændige bådforsikrings-

klubber - hvis ikke det tal nås, vil man 

blive lagt sammen med en anden klub, 

der heller ikke har nået 300 medlemmer. 

Derfor appelleredes til S.S.F. s medlem

mer om at indmelde sig. 

Og hvordan er de første to år så gået 

for klubben? - Jo, i 1973 tilbagebetaltes 

61 % af præmien og i 1974 45 %, og 

det har givet følgende præmier: 

Forsikrings Præmie Præmie 

sum 1973 1974 

30.000 139 217 

50.000 195 306 

70.000 242 379 

100.000 • 312 489 

I 1975 er grundpræmien for 70.000 kr. 

707 kr. Den endelige præmie kan maxi

malt blive 1166 kr. og minimum er 

247 kr. 

Mogens Drejer fra G.F. fortalte om 

starten i 1967 som automobilforsikrings

selskab og om udvidelsen til lystfartøjer 

i 1972. Mente at G.F. havde været bane

brydende for nedsættelser og forbedrin

ger hos de store forsikringsselskaber og 

fremhævede, at Baltica-Skandinavia nu 

optager de ideer, som G.F. har startet. 

Niels H. Laursen fra Baltica redegjor

de herefter for Balticas kommende for

sikringsform, hvor man opererer med 8 

bonusklasser, og derudover med for

skellige præmier for forskellige bådtyper 

- speedbåde er dyrest at forsikre. løvrigt 

henviser vi til Balticas redegørelse. 

De medlemmer, der sidder og fortry

der, at de ikke mødte op den 14. februar, 

har en chance for at indhente det for

sømte, idet S.S.F.'s medlemmer har ad

gang til uden stemmeret at overvære Ama

ger Bådforsikringsklubs generalforsam

ling den 2. april i D.S. klubhus. 

Amager Bådforsikrings adresse er: 

Helge John Nielsen, Harevænget 85, 

2791 Dragør. Telf. 53 25 10. 

Alle oplysninger om Balticas nye for

sikring kan fås hos vor formand Hans 

Guldager, der er agent for dette selskab. 

Provision i forbindelse med tegning af 

forsikring hos Baltica tilfalder S.S.F. 
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> NY LYSTFARTOJSFORSIKRING < 

Nu kan Baltica-skipperne 
sætte flag over toppen. 

Baltica's nye lystfartojsforsikring, 
der træder i kraft fra 1. april 1975, be
tyder store præmienedsættelser for 
størstedelen af Baltica's sejlere. 

Og mere end det. 
Samtidig med indførelsen af de la

vere præmier indfores en række for
bedringer i selve forsikrings-betingel
serne, der mere end nogensinde gor 
Baltica til »de gode sejleres selskab«. 

Du slipper billigere og billigere 
for hvert eneste år, du sejler godt 

For hvert eneste år du sejler godt 
med Baltica's nye lystfartojsforsikring 
får du 10 % rabat af præmien i bonus
klasse 1 (se skemaet). 

Sejler du uden skader med f.eks. 
30 % rabat på din lystfartojsforsikring 
i dag, får du 40 % rabat næste år. 

50 % rabat næste år. 
60 % rabat næste år. 
Og 70 % rabat næste år igen. 

Bonusklasse 1 ingen bonus 
Bonusklasse 2 10 % bonus 
Bonusklasse 3 20 % bonus 
Bonusklasse 4 30 % bonus 
Bonusklasse 5 40 % bonus 
Bonusklasse 6 50 % bonus 
Bonusklasse 7 60 % bonus 
Bonusklasse 8 (præmieskipper) 70 % bonus 

I bonusklasse 5 (40% rabat), hvis 
du er medlem af sejl- eller motorbåds-
klub og har duelighedsprøve eller stør
re prøve i sejlads - omfattende teori 
og praksis. 

I bonusklasse 4 (30% rabat), hvis 
du ikke kan opfylde ovennævnte krav, 
men er medlem af sejl- eller motor-
bådsklub. 

I bonusklasse 3 (20% rabat), hvis 
du ikke er medlem af sejl- eller motor-
bådsklub. 

Hvad vil det sige i kroner og orer? 

( med en selvrisiko på kr. 500) 

SAGITTA 35 
(Forsikringsklasse 1) 
Dagsværdi 270.000 

Nytegningspræmie, bådejer sejlet 
skadefrit i 3 år, kr. 1.895. 

Laveste præmie (bonusklasse 8 = 
præmieskipper), kr. 1.137. 

ALBIN 25 
(Forsikringsklasse 6) 
Dagsværdi 68.000 

Nytegningspræmie, ny bådejer, med
lem af klub, kr. 1.107. 

Nytegningspræmie, ny bådejer, due
lighedsprøve, kr. 948. 

Laveste præmie (bonusklasse 8 = 
præmieskipper), kr. 474. 

SPÆKHUGGER 
(Forsikringsklasse 3 eller 4) 
Dagsværdi 68.000 

Nytegningspræmie, ny bådejer, med
lem af klub, kr. 1.202. 

Nytegningspræmie, ny bådejer, due
lighedsprøve, kr. 1.029. 

Laveste præmie (bonusklasse 8 = 
præmieskipper), kr. 515. 

Flere ting at glæde sig over 

1. Kapsejlads-tillægget er afskaffet. I 
stedet , har vi indført en fast selv
risiko på kr. 500 ved skader sket 
under kapsejlads. 

2. Forsikringerne er inddelt i 8 nye 
forsikringsklasser med hver sin ret
færdige tarif. 

3. Forsikringen dækker nu også sej
lads langs Jyllands vestkyst og ved 
Ålandsøerne. 

4. Ansvarsforsikrings-summerne er ud
videt til 5 mill. kroner ved person
skader og 250.000 kr. ved tingska
der. 

5. Landtransport dækkes overalt og 
hele året med selvrisiko på kr. 500 
ved skader sket uden for oplæg-
ningspladsens område. 

6. Dækningen for sejl er udvidet til 
max. 15% af forsikringssummen 
pr. stel sejl. 

kundekontor - eller 
du vil hore mere. 

Sejler du godt -
sejler du billigt 
i Baltica. 

BALTICA 
Forsikringen kan tegnes gennem klubbens formand, Hans Guldager, der træffes på kontoret torsdage ml. kl. 19 og 20.30 
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Ring til det lokale 
(01) 12 24 36 hvis 

Kun 3 bonusklasser dyrere 
i tilfælde af skade 

Bådejeren som gennem en årrække 
har sejlet uden skader har bevist sin 
dygtighed - og skal derfor ikke rammes 
for hårdt i tilfælde af en enkelt skade. 

Det sker heller ikke i Baltica's nye 
bonussystem. Ganske vist rykker man 
3 bonusklasser tilbage for hver skade 
man pådrager sig. Men til gengæld 
kommer man hurtigt frem gennem 
klasserne igen. 

Hvilken bonusklasse 
havner nye sejler-kunder i? 

I bonusklasse 6 (50% rabat), hvis 
du er medlem af sejl- eller motorbåds-
klub og har sejlet skadefrit i 3 år. 



Hvad er 
G F  -  F O R S I K R I N G S  

GF-FORSIKRING 
er et forsikringsselskab stiftet i 1967 af private forsikringstagere, der 
ved stiftelsen kontant indbetalte en aktiekapital på 1 mill. kroner. 
Selskabets aktiekapital vokser kontinuerligt med tilgangen af autofor
sikringer, og andrager i dag ca. kr. 3.000.000. 

Over 50.000 forsikringer er pr. 1. januar 1975 tilsluttet selskabet, og 
selskabet er i stærk vækst. Forsikringstagerne er organiseret i klub
ber over hele landet. 

En af de nyeste aktiviteter er gruppe-forsikring for lystbåde, som blev 
startet i foråret 1973. 

Pr. 1. januar 1975 er 24 bådforsikringsklubber tilsluttet selskabet, og 
sejlere fra så godt som alle sejl- og motorbådsklubber i Danmark er 
repræsenteret i forsikringsklubberne, som udelukkende ledes af sejlere. 

Optagelse i gruppe-forsikring for lystbåde kan ske ved henvendelse 
til en bådforsikringsklub (se klubfortegnelsen på bagsiden af brochu
ren) eller direkte til selskabet. 

Selskabets må! 
er forst og fremmest at nedbringe forsikringspræmien til kostprisen af 
risikoen. Der udbetales ikke udbytte til fremmede af investeret kapital. 
Præmien anvendes således: Det strengt nødvendige beløb fragår til 
reassurance og administration, og resten anvendes udelukkende til 
dækning af forsikringstagernes skader. Er der overskud, tilbagebetales 
dette til forsikringstagerne kontant som for meget erlagt præmie. 
Skulle et år give underskud, deles også dette, men det kan ikke over
stige 65 °/o af den opkrævede forskudspræmie jfr. side 4. 

Hvad kan GF-FORSIKRING tilbyde: 
GF-Forsikring kan tilbyde de forsikringsarter, private mennesker hat 
brug for, såsom 

autoforsikring sommerhusforsikring 
familieforsikring tv-forsikring 
villaforsikring glasforsikring 
ulykkesforsikring m. m. 

på yderst fordelagtige betingelser og til konkurrencedygtige præmier 
I denne brochure orienterer vi Dem om vor gruppe-forsikring for lyst
både. 

Fordele i GF-FORSIKRING 

1. En liberal tilknytning til selskabet. Forsikringen bindes kun for et år 
ad gangen. 

2. En stabil forsikringspræmie. - Præmien stiger ikke for den enkelte 
ved en skade. 

3. Medindflydelse gennem bådforsikringsklubberne. 

4. Indflydelse på præmien, idet et lavt skadesforløb kommer forsik
ringstagerne direkte tilgode. 

5. Variabel selvrisiko (kr. 500,-, kr. 1000,-, kr. 2000,- eller kr. 5.000,-) 

6. En lav præmie. Se tariffen side 4. 

Forskudspræmierne i GF-FORSIKRING for 1975 

Sejlbåde og Motorbåde 
motorbåde under 12 knob fra 12-20 knob 

Kasko for Selvrisiko Selvrisiko Selvrisiko Selvrisiko Selvrisiko Selvrisiko 
sikringssum 500,- kr. 1000,- kr. 2000,- kr. 1000,- kr. 2000,- kr. kr. 5000,-

10.000 228,- 193,- 172,- 260,- 231,- 208,-
20 000 349,- 296,- 261,- 400.- 354,- 319,-
30.000 476,- 405,- 356.- 547,- 482,- 434,-
40.000 501,- 442,- 678,- 597,- 538,-
50.000 o 570,- 503,- 770,- 679,- 611,-
60.000 S 638- 563,- 863,- 760,- 684,-
70000 "5 ' 707,- 623,- 953,- 842,- 758,-
80.000 • s 776,- 684,- 1046,- 923,- 831,-
90.000 843,- 744,- 1138,- 1005,- 905,-

100.000 ® c  912,- 805,- 1231,- 1086,- 978,-
150.000 

I-
1257,- 1105,- 1696- 1491,- 1343,-

200 000 1602,- 1405,- 2161,- 1896,- 1708,-
250.000 s 2009,- 1775,- 2626,- 2301,- 2073,-
300.000 2492,- 2204,- 3091,- 2706,- 2438-

1. For vintersejlads beregnes følgende tillæg 

Perioden 16/11-31/12 = 25% 

Perioden 16/11-31/ 3 = 50% 

2. Der beregnes ikke tillægspræmie for deltagelse i kapsejlads, men selv

risikoen forhejes med kr. 250,— ligesom skade på sejl under kapsejlads 

ikke er omfattet af forsikringer!. 

3. Der beregnes Ikke alderstillæg. 

4. Ved 'A-årlig præmiebetaling tillægges 5% i administrationsgebyr. 

5. For både med sum over kr. 300.000 afgives tilbud. 

6. For både over 20 knob kan Ikke tegnes forsikring. 

7. Præmierne indexreguleres efter løntal pr. januar kvartal hvert år. 

8. Over for bådforsikringsklubben stilles et depositum på 100-200 kr. efter 

bådens værdi, ligesom de fleste forsikringsklubber opkræver et mindre 

årskontingent (10-15 kr.). 

Båd
ulykkes
forsikring 
(En forsikring 
De ikke bor undvære) 

GF-Lystbådeforslkring omfatter: 

1. Ansvarsforsikring. 

Hvis der forvoldes en skade med båden, dækker forsikringen det 
ansvar, De bærer som ejer eller bruger af fartøjet. 
Ansvarsforsikringen dækker med op til kr. 5.000.000,- ved person
skade og kr. 225.000,- ved tingskade. 

2. Kaskoforsikring. 

Kaskoforsikringen omfatter såvel båden som dens faste tilbehør. 
Forsikringen dækker næsten enhver skade, f. eks. ved brand, eks
plosion, tyveri, hærværk samt skade under ophaling, væltning på 
land, synken, kæntring, stranding, grundstødning kollision og bjær
geløn. 

Enhver god sejler kan nyde fordelene i 
GF-FORSIKRING 

når man har sejlet de sidste 2 år uden selvforskyldt uheld og er med
lem af en sejl- eller motorbådsklub og en bådforsikringsklub. 

De skal blot 

a) udfylde begæringsformularen på side 5, 

b) udfylde opsigelsesformularen på side 7 til Deres hidtidige selskab, 

c) indsende begæring og opsigelsesformular (eller bekræftelse på op
sigelsen) til bådforsikringsklubben eller selskabet. 

Alle yderligere formaliteter ordnes af selskabet. 

Båd-ulykkesforsikring er noget helt nyt inden for lystbådeforsikringen, som 
GF-Forsikring nu kan tilbyde. 

De har sikkert en auto-ulykkesforsikring for Deres passagerer, som kører med 
i Deres private automobil, men har De tænkt på, at der lige så let kan ske Dem 
selv og Deres passagerer noget, når De befinder Dem på »søen«. 

Vi kan varmt anbefale Dem at tegne en båd-ulykkesforsikring, som dækker 
Dem selv og Deres passagerer i båden, i alt 6 personer og de anførte forsik
ringssummer gælder pr. person. Bemærk: Præmien er fradragsberettiget på 
selvangivelsen. 

Vi kan tilbyde Dem følgende 3 typer forsikring: 

Type 
Forsikringssummer Ars-

Type 
v. død v. inv. præmie 

A 20.000 50.000 45 

B 50.000 100.000 100 

C 100.000 200.000 200 

Når De har bestemt, hvilken type forsikring De ønsker, kan De blot sætte et 
kryds på begæringen. 

Forsikring for personlige effekter 
Skippers, gasters og passagerers personlige effekter samt anden privat udrust
ning - såsom ur, briller, olietøj, søstøvler, transistorradio, båndoptager m. m. er 
ikke meddækket under fartøjets kaskoforsikring. 

De anbefales derfor at tegne en forsikring, som omfatter disse genstande - De 
behøver blot at anføre forsikringssum på begæringen, så er også denne 
risiko dækket ind. 

Præmien andrager 2 % af forsikringssummen, og der er en selvrisiko ved 
skade på kr. 50,00 
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TE 
Til redaktionen 

NY FRITIDSBÅDSFORSIKRING HOS BALTICA 14.02.1975 

Kun få måneder efter at Baltica satte skub i de nedadgående 

priser for bilforsikringerne, meddeler selskabet at man fra 

01.04.1975 kommer med en ny fritidsbådsforsikring, der bety

der væsentlige praaniereduktioner for hovedparten af fritids-

sejlerne. Samtidig med de lavere præmier indføres en række 

forbedringer i forsikringsbetingelserne. 

Flere bonusklasser 

Præmienedsættelserne sker dels gennem en sænkning af præmie-

niveauet for navnlig sejlfartøjer med fast køl og for alminde

lige motorbåde med fast motorinstallation, og dels gennem ind

førelse af et nyt bonussystem, der giver den skadefri sejler op 

til 707. bonus. - I praksis er der tale om en halvering af præ

mien for fx en mellemstor motorbåd med almindelig motorinstalla

tion. 

For fremtiden vil Baltica arbejde med 8  bonusklasser, således at 

præmien nedsættes med 107. indtil laveste bonusklasse er nået. 

Får inan e n skade flyttes til en præmie, der er 3 bonustrin dyre

re. Baltica's nye bonussystem svarer til det netop indførte bo

nussystem på automobilforsikringerne. 

Den særlige kapsejlads tarif forsvinder 

De sejlere der hidtil har betalt en forhøjet præmie for at være 

forsikret under kapsejlads vil mærke prissænkningen endnu krafti

gere, idet den nye fritidsbådsforsikring også medfører at kapsej

ladstillægget forsvinder og erstattes af en obligatorisk selvri

siko for skader sket under kapsejlads. Navnlig for de bådejere, 

der kun deltog i en eller to kapsejladser pr. år, vil denne æn

dring blive hilst velkommen. 

Fusionen gav bedre statistikgrundlag 

Baltica's fusion med Skandinavia (herunder Grøn &  Witzke) for få 

år siden betød at det næststørste og det største forsikringssel

skab inden for fritidsbåde blev sluttet sammen. - Med en samlet 

markedsandel på ca. 607. blev der sa.ntidig tilvejebragt et stati

stikmateriale, der har gjort en nyvurdering af risikoen på de 

forskellige fartøjstyper muligt. - Denne nyvurdering blev foreta

get i december sidste år efter at de to store selskabers porte

føljer var kørt ind på ét edb-anlæg. Det var fra dette statistik
materiale at Baltica i slutningen af sidste år forsynede Dansk 

Sejlunion med tal, til Unionens belysning af urimeligheden i den 

af regeringen foreslåede afgift på fritidsbåde. 

Den gamle tarif var ikke helt retfærdig 

De nye beregninger viste at den gamle opdeling i speed-både og al

le andre både ikke var helt retfærdig over for sejlbåde med inden

bords motor og motorbåde med fast motorinstallation. - Beregnin

gerne viste at følgende rækkefølge kunne opstilles: Sejlbåde med 

indenbords motor, motorbåde med almindelig motorinstallation, sejl

både uden fast motor, sejljoller, joller og motorbåde med påhængs

motor og hurtiggående, planende motorbåde. 

Bedre forsikringsbetingelser, - en enkelt skærpelse 

Baltica har forbedret forsikringsbetingelserne på følgende om

råder :  

- Sejladsområdet er udvidet til at omfatte Jyllands vestkyst og 

Alandsøerne. 

- Ansvarsdækningssummerne er udvidet til 5 millioner kroner ved 

personskader og 250.000 ved tingskader. 

- Landtransport dækkes overalt og hele året med selvrisiko på 

kr. 500. 

- Forsikringsdækningen for sejl er udvidet til max. 157. af for

sikringssummen pr. stel sejl. 

- Der indføres ob1igatorisk_se 1vrisiko på kr. 500 ved tyveri af 

påhængsmotorer. 

Bestået duelighedsprøve giver lavere startpræmie 

Som det første selskab i Danmark belønner Baltica den bådejer der 

har brugt sine vinteraftner til at læse navigation, idet en sej

ler, der endnu ikke har sejlet skadefrit i 3 år, men som har be

stået duelighedsprøven indplaceres et bonustrin bedre. 

Ved indplacering i Baltica's bonusskala vil der iøvrigt blive ta

get hensyn til om man er medlem af en sejl- eller motorbådsklub 

og i hvor mange år man som bådejer har sejlet uden skader. 

De 2 dyreste bonusklasser anvendes kun ved skader i det første år. 

Baltica regner med i løbet af få år at have ca. 757. af samtlige 

kunder som præmieskippere med 707. bonus. 

Baltica's edb-anlæg flytter automatisk til lavere præmier, når der 

sejles uden skader. 

Præmieeksempler 

På vedlagte bilag ses en række eksempler, der dels viser forskel

len på de forskellige forsikringsklasser, dels viser hvor mange 

penge der spares ved at sejle uden skader. 

En Bianca-sejler (forsikringsklas se 2) vil eksempelvis under for

udsætning af skadefri sejlads på laveste præmie spare ca. kr. 1.00( 

pr. år med den nye tarif i forhold til den gamle tarif. 

Ved indplacering i tariffen vil en ny Bianca-sejler spare kr. 214 

pr. år i 4  år og yderligere kr. 214 i 3 år, hvis han har bestået 

duelighedsprøven, - i dette tilfælde en besparelse over 4 år på 

ca. kr. 1.500, der kan benyttes til klubkontingent og navigations-

uddanne Ise. 

På denne måde ønsker Baltica at animere sejlerne til dygtiggørelse 

i det maritime for således at øge sikkerheden til søs. 

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til kontorchef Niels de 

Bang, tlf. 01 - 12 24 36, lokal 4255. 

Med venlig hilsen 

BALTICA-SKANDINAVIA 

informationsafdelingen 

Niels de Bang 

Præmieeksempler i de nye forsikringsklasser 1, 2, 3, 4 og 5. 6 7 og 8 med rabatgivende selvrisiko kr. 500 

Forsikringsklasse 6 1 2 8 6 3 og 4 

Bonus 
klasse Indplacering af nye kunder 

THYBO 32 

350.000 

SAG ITT A 35 

270.000 

BIANCA 27 

110.000 

CORONET 
21 

70.000 

ALBIN 25 

70.000 

SPÆK
HUGGER 
70 000 

CRESENT 
415 

10.000 

SEJL
JOLLE 
10.000 

8 
7 

Laveste præmie (Præmieskipper) 1.296 
1.727 

1.137 
1.516 

642 
857 

l .843 
2.457 

474 
633 

515 
687 

209 
280 

155 
202 

6 
5 
4 
3 

Nytegning, medl. af klub, 3 skadefri år 
Nytegning, medl. af klub, duelighedsprøve 
Nytegning, medl. af klub 
Nytegning 

2.160 
2.593 
3.024 
2.457 

1.895 
2.274 
2.653 
3.032 

l .070 
1.284 
1.499 
1.712 

3.071 
3.685 
4.299 
4.915 

790 
948 

1.107 
1.264 

859 
1.029 
1.202 
1.374 

349 
418 
489 
558 

261 
312 
364 
416 

2 
1 

3.887 
4.320 

3.41 1 
3.790 

1.927 
2.141 

5.528 
6.142 

1.424 
1.581 

1.444 
1.716 

629 
698 

467 
519 

Sejles skadefrit, nedsættes præmien hvert år 
(indtil præmieskipper) med 432 379 214 614 158 171 70 52 

Ved skadefri sejlads nedsættes præmien med 10^ af bonusklasse 1 — præmien indtil præmieskipper. 

Ved skade stiger præmien med 3 bonustrin pr. skade indtil præmien i bonusklasse 1. 
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Søndag den 9. februar — fastelavns

søndag — var der traditionen tro tønde

slagning i S.S.F. Mange medlemmer og 

vel især medlemmers børn, omkring 100 

i antal, var mødt op, mange festlig ud

klædt. Desværre holdt tønden ikke så 

længe, at alle børn fik et slag til den. 

Mon vi ikke næste år skal have flere 

tønder til børnene? - det er at narre dem, 

når de ikke engang kan få et enkelt slag, 

— og det er synd. Af de voksne var der 

ikke så mange, i hvert fald ikke så mange, 

der tog del i tøndeslagningen — er de 

mon generte, dem der bare kigger på? 

Efter tøndeslagningen var der kroning 

og præmieuddeling. Og så var der boller 

og cacao eller sodavand til børnene, og 

der var nok til alle — det var nemlig for

æringer - bagermester Holst Jensen hav

de givet bollerne og Kristine det flyden

de - de er altid parate begge to, når der 

er brug for dem. Og så bredte der sig en 

hyggelig og afslappet stemning i klub

huset — der var nu rart inden døre, selv 

om det var mild vinter udenfor. 

Så er der gået hul på tønden. 

Katten. Kongen krones. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

FASTELAVNSFESTEN 

Nu skal du få! 

Højbådsmand James Brown var blevet 

pensioneret efter 51 års tro tjeneste i 

»The Royal Navy« og havde købt sig et 

lille hus i fiskerlejet Boscastle på Corn

walls atlanterhavskyst og kunne nu nyde 

sit otium med at skue ud over det hav, 

han i så mange år havde været med til at 

sejle tyndt. 

Langt omkring i verden havde hans til

værelse ført ham, meget havde han set 

og oplevet, og mange ønsker havde han 

derved fået opfyldt, men mennesket er 

som bekendt vanskelig at tilfredsstille. 

Nu havde de øvrige beboere i fisker

lejet lagt mærke til, at en af slagter 

Milnes' drenge — John — hver morgen 

gik over til højbådsmandens hus, og det 

undrede dem meget, for ingen havde set 

højbådsmanden før efter klokken 10. 

Gåden måtte jo løses, og et par styk

ker af de nysgerrige fik fat i John, og 

der udspandt sig følgende samtale: 

- Hør, John, er det ikke dig, der går 

over til højbådsmanden klokken 6? 

- Jo, det er det. 

Hvad skal du der over efter? 

- Det ved jeg ikke. Jeg skal ruske 

ham vågen og sige: Højbådsmand! Høj

bådsmand ! Klokken er 6! Så vender han 

sig om på den anden side og sover vi

dere. 

Igen når klokken er halvsyv, skal jeg 

vække ham og sige: Højbådsmand! Høj

bådsmand! Klokken er halvsyv! Så knur

rer han, vender sig endnu en gang og so

ver videre. 

Men når klokken er 7, har jeg ordre 

til at ruske ham vågen og sige: Højbåds

mand ! Klokken er syv, og chefen er på 

broen og vil tale med Dem! 

Så spørger høj bådsmanden: Hvordan 

er vejret? Og så har jeg ordre til hver 

morgen at svare: Det er et herrens vejr. 

Det er en hel orkan, og regnen pisker 

ned. 

Og så siger højbådsmanden: Du kan 

be' chefen ryge og rejse ad helvede til! 

Jeg kommer ikke, før det passer mig! 

Og hermed fik højbådsmand J. Brown 

sit livs største og længst nærede ønske 

opfyldt. Sindbad. 

Hjertelig tak for venlig deltagelse. 

Poul Pedersen, 

Sundbvvestervej 69, 1. 

w  jr ̂  fflwfliteiiv 
Hvor katten blev den af? 

h i  S K I P P E R E  
/ HISTORIER 
fw. h.a£& imaxlisa. 
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BUSTUREN 
TIL VIKINGESKIBENE 

For de ca. 90 medlemmer, der havde 

meldt sig til turen den 15. februar, blev 

det den helt store oplevelse. Det var be

mærkelsesværdigt, at det var den lidt 

mere - skal vi sige — modne del af for

eningens medlemmer, der deltog. Men de 

forstod at more sig på en måde, som må

ske ikke er så almindelig mere, men 

dejligt var det at være med til. 

Vi mødtes i S.S.F., og kl. 10 gik vi i 

busserne — efterhånden som alle fandt ud 

af, at bus nr. 1 holdt bag bus nr. 2. Tu

ren til Roskilde forløb planmæssigt med 

kommentarer fra vor stedkendte chauffør 

(i bus nr. 1). 

I vikingeskibshallen var der først film

forevisning om udgravningen af vikinge

skibene — meget interessant var det at 

følge det store, besværlige, men alligevel 

omhyggelige arbejde. Bagefter var der 

lejlighed til at se de 5 skibe, der er under 

rekonstruktion i hallen, et meget stort ar

bejde er det at samle alle de tusinder af 

småstykker, der er gravet ud, og det varer 

endnu nogle år, inden det er tilendebragt 

- til den tid må vi derned igen. 

Selv efter et besøg i museets cafeteria 

begyndte maverne at knurre, så kursen 

blev sat mod Skuldelev kro, hvor der 

ventede alle tiders kolde anretning - ude

lukkende lækkerier, som man sjældent 

ser samlet så talrigt på et sted. Jeg skal 

undlade at remse op, for så løber mund

vandet bare ned på det pæne papir. Led

saget af diverse gewesener gav det en 

god stemning, og under kaffen blev der 

spillet op til dans, som gik lystigt, til 

vi skulle af sted, afbrudt af et par kvikke 

selskabslege — dans under snoren og 

bøjledans, der gav stemningen endnu en 

tak i vejret. 

Men alting får jo en ende, og busserne 

vendte køleren hjemad - via Frederiks

sund. Der blev sunget og fortalt historier 

hele vejen — og trods alt var der et par 

søvnige, som måtte give op og derved 

blev medlem af propforeningen, idet de 

stiftede bekendtskab med Holgers sodede 

prop - jeg vil nødig være Holger den 

dag, han falder i søvn i en bus - han 

bliver simpelthen ikke til at kende igen. 

Vel ankommet til S.S.F. viste det sig, 

Vel ankommet til museet. 

at restaurationen var optaget, hvad der 

vakte fortrydelighed hos nogen. Skipper

stuen og kontoret blev besat, og jeg tror 

egentlig, det blev meget sjovere i skipper

stuen, end hvis vi var blevet spredt i den 

store restauration. Stemningen var mere 

koncentreret, og der var endda plads til 

at danse, så det blev sent, inden den bus

tur var forbi. 

Absolut en tur, der taler for gentagelse, 

men det er nok rigtigt, at det ikke skal 

være en månedlig begivenhed - l/2 år vil 

være mere passende afstand mellem disse 

ture. 

Passager nr. 4 i 

bus nr. 1. 

Et af vikingeskibene under rekonstruk

tion (Nej, det er ikke fra S.S.F.). 

KLUBHUS x FESTER 

4. april: 

3. maj: 

Juniorbal. 

Standerhejsning. 

Så er der jomfruhummer - uhm!!! 

»Spillekanterne« i funktion. 

f e g  t r o r ,  C a r l  r ø r t e  s n o r e n  -  u d  t i l  h ø j r e .  

I APRIL - MAJ - JUNI 

har 

SHOPPEN 
åbent: 

Hverdage kl. 9-18 

Lordage kl. 9-18 

Søndage kl. 9-18 

- og der er masser 

af billige ildslukkere. 
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SUNDBY SEJL 

m 'pil ii i j i m  \  i c  i  » t 5  

FORENING 

i i .  l l t t . a m ;  

2. præmien i konkurrencen om det nye hoved. 

NYT HOVED 
Konkurrencen om nyt hoved - eller 

snarere ny forside - er nu afgjort. 

Der indkom 14 forslag, og det var 

ikke nogen let opgave for dommerkomi

teen at bedømme de mange idérige kom

binationer. 

Dommerkomiteen bestod af bogtrykker 

Karl Poulsen, Hans Guldager, Frits Kleis 

og redaktøren. Alle bedømmelserne er 

foretaget anonymt, idet navne på indsen

derne lå i lukkede kuverter, indtil be

dømmelsen var foretaget. 

Vi skal ikke i dette nummer bringe no

get billede af den nye forside, der tages 

i brug fra aprilnummeret. Farverne skal 

ses og vil ikke komme rigtig til sin ret i 

sort hvid. Derimod kan vi bringe 2. præ

mien. 

Vi takker for den store interesse, der 

har været for konkurrencen, og glæder os 

til at præsentere resultatet med næste 

nummer. 

1. præmie: Reinhardt Hansen, Geislers-

gade 2. 

2. præmie: Ib Christensen, Milanovej 4. 

h . m .  

Fredag den 4. april kl. 19,30 

i klubhuset. 

Det kendte orkester 

Cams 

spiller sit afvekslende repertoire. 

Baltegn: 10,— kr. 

Festudvalget - Juniorudvalget 

HUSK ved forårsklargoringen: 

Brug kun gummikabler monteret med rigtige stik, når du bruger 

el-maskiner på badepladsen. 

FRA SEJLERDAGEN 
Så blev SEJLERDAGEN 1975 afvik

let - næsten på tærskelen til foråret. Det 

var ikke så meget den ordinære dags

orden, der gjorde Sej lerdagen spændende, 

men derimod tillægsdagsordenen, idet 

den indeholdt nogle ret interessante for

slag, og det ligesom »lå i luften«, at 

der var noget i gære. 

Erik Laursen, Horsens, valgtes til diri

gent og klarede hvervet i fin stil. Af 

årsberetningen fremgik det, at antallet af 

sejlklubber under D.S. er steget til 146 

klubber. De sidst tilkomne klubber er: 

Bådklubben Ege 

Egå Sejlklub 

Asaa Bådelaug 

Egense Sejlklub 

Hals Bådelaug 

Sejlklubben Amager Strand 

Strandby Sejl- og Motorbådsklub 

Sønderhald Sejlklub Uggelhuse. 

Det samlede medlemstal er således nu 

34.845 medlemmer. 

En række lovændringsforslag fra be

styrelsen, mest af redaktionel karakter, 

blev hurtigt overstået. 

Bestyrelsens forslag om en forhøjelse 

af kontingentet fra 8,- kr. til 12,— kr. 

årligt havde man vel nok ventet en no

get mere livlig debat om, da det jo ikke 

ligefrem er en ligegyldig ting. Men det 

var ligesom, at de fleste indså, at det var 

nødvendigt, og forslaget blev vedtaget. 

Frits Bo Jørgensen fra Svendborg hav

de stillet et forslag, ifølge hvilket Dansk 

Sejlunion skulle drage omsorg for, at alle, 

der færdes til søs, uanset klubtilhørsfor

hold skal undervises, både praktisk og 

teoretisk. Undervisningen skulle være 

uden udgift for det offentlige. 

Dette blev af de fleste anset for at 

være en uoverkommelig opgave, både 

økonomisk og med hensyn til, hvordan 

man skal få fat på alle de mindre båd

ejere udenfor klubberne, thi dem er det 

jo, som tegner sig for det største antal 

ulykkelige hændelser. Andre mente, at 

et sådant forslags gennemførelse vil med

føre registrering af både, hvilket igen vil 

betyde en lettelse for myndighedernes 

bestræbelser for at opnå en beskatning 

af fritidsbåde. 

Forslaget blev stemt eftertrykkeligt ned. 
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Det vel nok interessanteste forslag, 

nemlig Taarbæk Sejlklubs forslag om 

landstræner- og præmiecheck-ordning, 

har vor redaktør tyvstartet med ved at 

bringe forslaget i sin fulde ordlyd i vort 

blads februar-nummer, så det ville være 

spild af papir at bringe det her igen. 

Et forslag med sprængstof i kom fra 

Assens Sejlklub, som foreslog, at der kun 

svares kontingent til D.S. for sejlbåds

ejere og juniorer, men ikke for motor

bådsejere. Motiveringen var denne, at 

mange klubber er, som en følge af deres 

blandede medlemsklientel, tilsluttet både 

Dansk Sejlunion og Danmarks Motorbåds 

Union, og det er en ret svær økonomisk 

belastning, især for mindre klubber. Det

te er et problem, der er klart synligt for 

alle. (Fra vor side (S.S.F.) gjorde vi dog 

gældende, at vedtagelse af dette torslag 

ville betyde en alvorlig undergravning af 

D.S.' økonomi. 

Også tanken om en sammenslutning 

af de to unioner blev luftet fra flere si

der. Den idé er nok ikke så dårlig, men 

den rummer en del mere problematik, 

end man ser ved første øjekast. 

Assens Sejlklub's forslag blev heller 

ikke vedtaget. 

Isefjordskredsen havde stillet forslag 

om, at al kapsejlads fra 1975 skal foregå 

efter Scandicap-målereglerne. 

Forslaget blev trukket tilbage, da D.S.' 

formand, Maagens Maag, meget kraftigt, 

opfordrede alle klubber til i videst muligt 

omfang at sejle efter Scandicap-reglerne. 

En nyskabelse i forbindelse med Sej -

lerdagen var de forskellige seminarer, der 

afholdtes om søndagen. Taget i betragt

ning, at det er første gang, man har for

søgt med denne form for kontaktmulig

hed, så synes interessen at have været 

meget stor. 

I det seminar, hvori jeg selv deltog, 

nemlig i Langturs- og Motorbådsudval-

get, var der samlet ca. 25 deltagere, ja 

på et vist tidspunkt endda nogle og tre

dive! 

Der blev orienteret om udvalgets ar

bejdsområder, om 24 timers sejlads, om 

forskellige motorbådsaktiviteter og om 

radiokommunikation, så der var noget 

for enhver smag. 

Man hørte også deltagere, der gav ud

tryk for, at det var da rart at have fået 

»noget med hjem« fra Sej lerdagen. 

Personligt tror jeg, at det er den helt 

store idé. Deltagerne får lejlighed til at 

få drøftet netop deres problemer i ro og 

mag. Man kan bedre gå i detaljer med 

hver enkelt, end man kan på selve ge

neralforsamlingen, hvor det hele ses i et 

større perspektiv og behandles derefter. 

Også de andre seminarer var godt be

søgt, så lad os håbe, det bliver en fast 

»institution« i forbindelse med Sej lerda

gen i fremtiden. 

Alt i alt - en god Sejlerdag. 

Reinhardt H. 

Interesserede kan se de forskellige års

beretninger, som vil blive lagt frem på 

tidsskrifthylden i klubben. Men lad være 

med at »låne« dem med hjem - der er 

andre medlemmer end dig, der gerne vil 

læse dem. 

Husk paragraf 7! 

I tiden fra 1. april til 31. maj 

- begge dage incl. - ma 

elektriske slibemaskiner 

ikke anvendes pa son- og 

helligdage efter kl. 12. 

SEJLERSKOLEN 
Dagene bliver længere, og det kribler 

i fingrene efter at komme i gang med 

klargøring af bådene. Men fortvivl ikke 

Sejlerskolen starter lørdag den 5. april 

] 975 kl. 10,00 med et kort møde i Pejse

stuen, hvor endelig tilmelding kan finde 

sted. Og så går vi til den hver week-end 

i april og først i maj måned. Arbejdstøj 

er absolut påkrævet og for de sarte et par 

gummihandsker el. lign. 

Den nye båd skal være færdig til stan

derhejsningen, så den kan blive behørig 

døbt og beset. »Øveballen« senest medio 

maj. Det kan være hårdt arbejde, så der 

er absolut mødepligt for alle elever til 

klargøringen, og for manglende »møde« 

er skolechefen bemyndiget til at opkræve 

et gebyr til dækning af udgifter ved for

ceret færdiggørelse ved professionel 

hjælp. 

Eleverne vil igen i år blive opdelt i 

hold svarende til de, der skal sejle sam

men. Hvert hold får en nærmere specifi

ceret opgave, som skal løses inden for den 

givne tidsramme. 

Regn med en arbejdsdag fra kl. 10,00 

til 16,00 med indlagt frokostpause, så 

bliver det til noget, og jo før bådene er 

klar, jo før kommer vi igang med sej

ladserne - tag madpakke med eller benyt 

Kristines kulinariske tilbud, men pas på 

ikke at få fat på en af de stole »med lim 

på«. 

Tilmelding kan ske til skolechefen hver 

torsdag i kontortiden, og spørgsmål ved

rørende klargøring og sejlerskolen iøv-

rigt kan ligeledes klares der. 

Og husk så: de tilmeldte sejlerskole

elever mødes den J>. april kl. 10,00 i Pej

sestuen. 

Bent. 
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Scandicap 
Så er vi nået til marts måned, og sæ

sonen står for døren. Har I husket at få 

bådene målt op til Scandicap. Husk ti 

sejler kun ejter disse regler til sommer, 

også ved onsdagssejladserne i S.S.F. 

Sejladsudvalg 
Vi har fået etableret et sejladsudvalg 

(kontaktudvalg) bestående af 2 repræ

sentanter for kølbåde nemlig Jørgen Mad

sen, Drabant 22 (Shanty) og Tom Ekdal, 

Darina 23 (Humle), 2 fra jollerne: Car

sten Barner Nielsen og Jørgen Bengtsson, 

2 fra juniorerne: Torben Andersen og 

Kim Steffensen samt en fra optimisterne: 

Søren Bødtker. Med hjælp fra dette ud

valg samt fra Preben Rasmussen og Svend 

Sølvkjær (Preben har igen lovet at stille 

sig og sin båd til rådighed: Tak!) hå

ber vi på en god sej lersommer. Jeg 

beder alle, der måske ligger inde med 

gode forslag eller nye ideer til at gøre 

sejladserne mere spændende, om at kom

me frem med det ved at kontakte en 

af os. 

Dommerkursus 
Jørgen og jeg har deltaget i Dansk 

Sejlunions dommerkursus på Nyborg 

Strand, og vi mener selv, at vi har fået 

en masse ud af det. 

Kapsejladsteknik-møder 
Ved de 2 møder om kapsejladsteknik, 

der blev afholdt i klubhuset, var der stor 

tilslutning, og alle var enige om, at det 

var en fin lærer, vi havde fået til at kom

me. Vi håber, at hver især har fået noget 

med hjem. 

Indskud 
Bemærk: Indskuddet til onsdagssejlad

serne bliver fra i år forhøjet til 10 kr., 

idet vi håber at kunne undgå det store 

underskud, vi hidtil har haft. 

E.M. 

tf 

Vore Yngling-sejlende juniorer får travlt i år, hvis de skal være med i det hele. 

Her er kapsejladskalenderen for Yngling 1975: 

marts 

28.-30. 

april 

5.- 6. 

12.-13. 

19.-20. 

26.-27. 

maj 

1- 4. 

17.-18. 

24.-25. 

juni 

1. 

7.- 8. 

14.-15. 

27.-29. 

juli 

2.- 5. 

18.-27. 

august 

2.- 3. 

10. 

16.-17. 

23.-24. 

30. 

sept. 

1. 

6.- 7. 

13.-14. 

20.-21. 

okt. 

4.- 5. 

12. 

Hellerup 

Dansk Yngling Klub 

Dansk Yngling Klub 

Sundet 

Dansk Yngling Klub 

UYCT 

Rungsted 

Hellerup 

Tårbæk 

K.A.S. 

Furesøen 

Vedbæk 

Præstø 

UYCA 

Frem 

Hvidovre 

Sundby 

Hellerup 

Tårbæk 

Tårbæk 

Sundet 

Furesøen 

Frem 

Drøbak, Norge 

Vedbæk 

Påskestævne 

Udtagelsessejladser 

Juniortræningsweekend 

606 / Yngling-stævne 

Udtagelsessej ladser 

Alpen-Cup 1975 

Pinsestævne 

Kølbådsstævne 

Bane-Scandicap 

Hovedkapsejlads 

Furesøpokal (juniorer) 

Klassemesterskab 

Landsjuniorstævne 

Yngling World Cup, YWC 1975 

Holdkapsejlads om Sølv-Ynglingen 

Yngling-stævne 

Amagerkredsens Hovedkapsejlads 

Jollestævne 

Damekapsej lads 

Kølbådsstævne 

Juniorstævne 

Friis-Hansens Mindepokal (juniorer) 

Øresundsmesterskab 

Martini Cup 

Gordons Gin Cup. 

1975 = KVINDEÅR OG SCÅNDICAPAR 

Et NL-måiebrev er ikke engang det papir værd, det er skrevet på! 

Kontakt snarest målerne! 
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H U S K . . .  A T  R A D I O V A G T E R N E  A R B E J D E R  O G S Å  F O R  D I N  S I K K E R H E D !  

BÆREBØLGEN 

BÆREBØLGEN 
E N D E L I G . . . .  

P & T har d. 21.2.1975 sendt en skri

velse til Dansk Sejlunion m.fl., hvori det 

meddeles, hvilke ændringer man tilstræ

ber at lægge i det nye reviderede cirku

lære om brug af privatradio, som kan 

ventes i løbet af få måneder (ca. 1.6.). 

Af særlig interesse er følgende: 

Det er hensigten at frigive samtlige 

privatradiokanaler, således, at kanalerne 

1-22 (incl.) samt 11 A er til rådighed. 

Heraf må kanalerne 11 A, 16, 21 og 22 

alene benyttes til maritime formål. 

Der er stor sandsynlighed for, at de 3 

førstnævnte af disse maritime kanaler vil 

kunne koordineres på nordisk basis. 

En del supertekniske udredninger vil 

jeg springe over, det er kun de færreste, 

der forstår noget af det. 

Men endvidere meddeles det: For an

læg, der er forsynet med en fast monte

ret antenne, må den udstrålede effekt 

med umoduleret bærebølge ikke overstige 

0,1 watt. 

Dette er jvf. de gamle bestemmelser. 

Men som noget nyt og bedre står der 

videre: For anlæg, der er forsynet med 

stik for udvendig antenne, må den ved 

impedanstilpasning (normalt 50 ohm) af

givne effekt af den umodulerede bære

bølge ikke overstige 0,5 watt, altså 500 

miliwatt. 

Det er jo en ret væsentlig forøgelse 

af effekten, MEN . . . pas på, at du ikke 

mister denne forøgelse, thi de 500 mw. 

er målt ved antenneudgangen, det vil 

sige, at hvis din antenne og nedførings-

kablet ikke er i fineste standbølgeforhold, 

ja, så sætter du let effekten til, og det 

ville jo være synd. 

Til dem, der står foran at købe privat

radio, vil jeg sige: vent, til de nye be

stemmelser er trådt i kraft, og se hvilke 

nyheder, der kommer på markedet. Og til 

dem, der skal have deres gamle anlæg 

stillet om, vil jeg sige det samme: vent og 

se hvordan det udvikler sig, der kommer 

nemlig også nye typebestemmelser. 

R.H. 

NUUL. 
Jollemøde 

Før sæsonens begyndelse er det blevet 

en tradition, at vi mødes for at stikke li

nierne ud for den kommende sæsons ak

tiviteter. 

Mødet afholdes lørdag den 19• april 

kl. 13 præcis i klubhuset. 

Ud over kapsejladsaktiviteter må vi i 

år alvorligt planlægge fællesarbejde, som 

må udføres på jollepladsen. Græsplænen 

foran huset trænger til at blive gravet 

op og nytilsået, og vi må have lavet en 

ordentlig plads til spuling af jollerne. 

Jeg vil opfordre de juniorer, der sejler 

jolle - herunder optimistsejlerne, til at 

møde op, da vi også har stof, der har in

teresse for dem. 

førgen Bengtsson. 

LAFAYETTE . ZODIAC . HANDIC . COMMANDER 

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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Bariken 
der dækker 
hele Amager 

AUTOBANK 

4'M Amagerbanken 
•* - den er nærliggende. 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHE 
]males 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER # 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

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

Får Du bladet til tiden? 

Hvis ikke du får dette blad senest den 

21. marts, hat postvæsenet ikke overholdt 

den frist, som gælder for omdeling af bla

det. 

Det er redaktionens indtryk, at omdelin

gen ikke altid er tilfredsstillende, og vi vil 

gerne gore indsigelse overfor postvæsenet. 

DERFOR: Hvis du ikke har fået bladet se

nest ovennævnte dato 

RING da til redaktionen på 50 41 01 eller 

SEND dit navn og adresse og datoen du 

har modtaget bladet til redaktionen 

eller Sæg en besked i brevkassen 

på kontoret. 

Redaktionen vil da indgive samlet klage til 

de forsømmelige postkontorer. 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

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

1967 KBHVN. V * 35 67 88 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad. — 

Oplaget er ca. 1500 ekspl. 

og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, KASTRUP, 50 41 01 . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGARDSVEJ 4, KBH. V. TEI.F.: 35 67 88 



APRIL 

1975 

34. ÅRGANG 



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 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 .. 

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 

Havneudvalg: Jens Green Jensen, Hessensgade 49 

Orla With, Agnethevej 19, S ... < 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 
Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 

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

Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 

Bestyrelsesværelse: 

Forsidebilledet: VI SKAL 

50 73 23 
SU 74 73 
59 39 78 
581513 
55 28 70 

AM 5844 
55 46 86 
53 59 C4 
50 33 77 
58 27 72 
ÆG 83 33 
AM 2753 
50 41 01 
58 01 76 
59 35 80 

L HESSELØ... Foto: Ib Christensen 

Kasserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. 151—20,30 
I klubhuset 
tlf. 59 35 80 

Redaktøren 

træffes den sidste 

torsdag* i hver 
måned 

Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

S.S.F . ARRANGERER 8. JUNI KL .9 
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NY FORSIDE™ 
Vi har så her med dette blads april-nummer fornøjelsen 

at præsentere medlemsbladets nye udseende, og vi håber, at 

medlemmerne vil synes om den ansigtsløftning, vi mener, 

bladet har fået. Det vil ganske givet blive diskuteret med

lemmerne imellem, det er da kun naturligt, da der vil kunne 

siges både for og imod — vi har kun gjort det i den bedste 

mening. 

Men lad os med det samme slå fast: Hvis man mener, man selv 

kunne have gjort det bedre og ikke har indsendt forslag, har 

man på forhånd afskåret sig fra at kritisere. 

Og lejligheden giver os anledning til at dykke lidt ned i 

foreningens historie. Vi har fået lavet aftryk af de ialt 10 

forsider, der har været brugt i bladets 34-årige historie -

mange af dem er kun variationer over samme tema. Den 

netop udgåede forside har rekorden med næsten 9 år. Ende

lig har vi et aftryk af et spinkelt forsøg på at starte et blad i 

1939 - et forsøg, som så vidt vides glippede - eller kan vore 

ældre medlemmer fortælle os noget andet, er vi meget lyd

høre. Bemærkelsesværdigt må det være, at bladet - bortset 

fra en kort periode - ikke har haft et egentligt navn, og 

denne linie føres da også videre med den nye udgave. 

APRIL 1958 
17. ÅRGANG - NR. 4 

S U N D B Y  S E J L 
F O R E N I N G '  
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Med hensyn til redaktører har der kun været 4 før den 

nuværende: 

Fra maj 1942 til oktbr. 1948: Sv. Aa. Rasmussen 

Fra oktbr. 1948 til oktbr. 1952: Einar E. Nilsson 

Fra oktbr. 1952 til oktbr. 1954: Sv. Aa. Rasmussen (igen) 

Fra oktbr. 1954 til oktbr. 1958: Thorkild Langelund (Rollo) 

Fra oktbr. 1958 til marts 1974: Martin Andreasen 

Også her er det den nærmest foregående redaktør, der har 

rekorden - 15^2 år sad »Dres« i redaktørstolen og har der

med i ligeså lang tid været med til at skabe bl. a. S.S.F.'s 

ansigt udadtil. 

H. M. 

h 

i 

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

6Yyizd£trtVl&&&3jcL. 

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

Min*:i< i *\KT* l«7.» :!4. iKUÂ C 

SEJL OG MOTOR 

har også fået ny forside 

Samtidig med starten på sejlsportssæso-

nen 1975 er der sket en omlægning af sejl

sportens blad: SEJL OG MOTOR. 

For det første sker der en ændring med 

forsiden, der gennem tiderne udelukkende 

har været præget af et stort sejlsportsbil

lede, som imidlertid nu må vige noget af 

pladsen til fordel for en række nyhedshen-

visninger. 

Bladet udkommer to gange månedlig, 

og sidernes størrelse er udvidet med 25 %. 

Man vil også tilstræbe en mere nøjagtig 

opdeling af stoffet i bladet, og alt i alt me

ner man med omlægningen at kunne be

skrive begivenhederne bedre end nu, hvil

ket vi naturligvis må hilse med tilfredshed. 

Bladet blev startet i 1938 af Axel Bæ-

rentsen, der, til trods for at han i februar 

fyldte 80 år, stadig er aktiv redaktør - en 

af de ældste af slagsen i landet. Bladet har 

således kun haft én redaktør i de 37 år, og 

i det sidste halve år har han energisk sam

men med sine medarbejdere arbejdet på den 

omlægning, der nu er en realitet. 

Bladets oplag har gennem de sidste år 

holdt sig ret konstant omkring de 12.000, 

med stigende tendens på det sidste. 

Vi skal i øvrigt henvise til vort januar

nummer med hensyn til det fordelagtige til

bud om abonnement for medlemmer af 

sejlklubber. H.M. 

Kronborgpokalen 

Orlogskaptajn H. Bilde Jensen. 

En af S.S.F.'s venner gennem mange år, 

orlogskaptajn J. Bilde Jensen fra Søspor

tens Sikkerhedsråd, har den 3. april fået 

overrakt Kronborgpokalen ved en fest

lighed, som K.D.Y. afholdt på Lange-

liniepavillonen. 

Han får den for sin indsats for sejl

sporten med henblik på undgåelse af de 

meningsløse ulykker til søs, og vi kan 

fra S.S.F. fuldt ud tilslutte os det valg, 

der er truffet. Talrige er de gange, vi har 

trukket veksler på Bilde Jensens faglige 

dygtighed, altid er han parat til med råd 

og dåd at bistå os i det betydningsfulde 

arbejde, der gælder sikkerheden til søs. 

KLUBHUS * FESTER 

MAJ 

3. Standerhejsning 

31. Sej lerfest 

JUNI 

14. Øresundsrunden - motorbåde - svensk 

deltagelse 

JULI 

5.-6. Indvielse af Flakfortet ???? 

AUGUST 

16. Mannetur 

23. Havnefest 

30. Fisketur 

SEPTEMBER 

6. Svagførefest 

13. Bandholmstævne 

21. West-Tur 

28. Åben distancesejlads (Hven rundt) 

OKTOBER 

4. Afriggergilde 

Til lykke! 

H. M. 
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GENERALFORSAMLINGEN 

den 25. marts 1975 kl. 19.50 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskab 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

1. Formanden bød velkommen til forsam

lingen og udbad sig forslag til en dirigent. 

Frits Kleis blev foreslået og valgt. Dirigen

ten takkede for valget og erklærede gene

ralforsamlingen for rettidig indvarslet, og 

gav ordet til sekretæren for oplæsning af 

protokollen fra det sidst afholdte bestyrel

sesmøde. 

2. Der var ingen kommentarer til proto

kollen, og denne betragtedes som godkendt. 

Formanden fik derefter ordet til sin be

retning. 

Formandens beretning 
Jeg vil sædvanen tro indlede min be

retning med at mindes de medlemmer, 

som i den forløbne tid er afgået ved dø

den. 

Henning Christensen, m/båden Brigga. 

Leo Petersen, m/ båden Svea. 

2 medlemmer igennem mange år. For 

alle, der kender de afdøde, er det med 

vemod at tænke på, de ikke er til mere. 

Jeg beder forsamlingen rejse sig og sam

men med mig mindes de afdøde. 

Æret være deres minde. 

Ved sidste ordinære generalforsamling, 

var det store spørgsmål om bådbeskatnin

gen endnu ikke afgjort. Ved en kæmpe

indsats fra sejlsports-organisationer, fra 

klubledere og fra tusinder af menige 

medlemmer i klubberne, lykkedes det os 

at overbevise folketing og presse om, at 

dette forrykte forslag var den værste 

brandskatning af en bestemt gruppe med

lemmer af samfundet siden Erik Plov

pennings dage engang i middelalderen. 

Medlemmerne må dog ikke tro, at båd

skatten er begravet for evigt, men vi er 

idag rustet og forberedte om et forslag 

af den art atter kommer på tale. Jeg skal 

i den anledning takke alle, der indsendte 

spørgeskemaerne i rette tid, det har givet 

Vormanden aflægger beretning. 

os beviser på, vor påstand om at en be

skatning efter længde var galmandsværk; 

det kunne for såvidt lige sågodt være be

skatning efter farven på båden. 

Vor havn og plads er kommet helskin

det igennem den milde vinter, uden ska

der af betydning. Sejlrenden er på nu

værende tidspunkt allerede udgravet, så 

der ingen steder skulle være under 2 m 

vand, man har ligeledes forsøgt at fjerne 

nogle sten på kanten af renden, som efter 

sigende flere både er løbet på. Udgrav

ningen har kostet ca. 14.000 kr. hvoraf vi 

fra Københavns kommune har fået bevil

get 5.000 kr. til hjælp for arbejdet. 

Det inderste af kanalen op til beton

broen vil ligeledes i løbet af nogle dage 

blive oprenset, idet det er lykkedes havne

udvalget at chartre en meget lille grave

båd, så vi undgår det pløre og ælte, der 

ved en tidligere lejlighed fandt sted, da 

man lagde det opgravede mudder op på 

kaj og plads. Jeg må i den anledning bede 

alle dem, der i den del af vor havn har 

agterfortøjninger, sten og tovværk ude, 

om at få det fjernet hurtigst mulig. 

Det er bestyrelsens mening i år at få 

færdiggjort det påbegyndte lys på nordre 

mole, en ting der af økonomiske grunde 

har ligget stille i nogle år. Bliver der 

penge dertil, vil vi påbegynde arbejde 

med lys på søndre mole også i år. 

Det nye masteskur er blevet færdig

gjort, og alle giver udtryk for tilfredshed 

med arrangementet. Der mangler endnu 

et afløb for regnvandet; dette ligger dog 

stadig på teknikerplan. Masteskuret har 

kostet ca. 55.000 kr. og dette er blevet 

betalt kontant. 

I klubhuset har Skipperstuen fået en 

længe tiltrængt modernisering og op-

pudsning, som blev meget vellykket. 

Denne afdeling af klubhuset er, som 

mange ved, blevet meget populær. Besty

relsen mente ikke ud fra den foreliggende 

dispositionsplan, at der var råd til nye 

møbler på daværende tidspunkt. En kreds 

af medlemmer har herefter på egen hånd 

samlet ind til dette formål, og der skal 

herfra lyde en tak til dem, der har ydet 

en skærv, stor eller lille - hjertelig tak. 

Festudvalget har afholdt en række ar

rangementer i vinterens løb af forskellig 

karakter, og med skiftende interesse. En 

nyskabelse i klubbens liv var vel nok en 

bustur til Vikingeskibs-museet, med ef

terfølgende krofest på Skuldelev. Det var 

et vellykket arrangement med mange 

medlemmer som deltagere, som vi ellers 

ikke ser ret tit i foreningen - det er da 

også festudvalgets mening til efteråret 

atter at arrangere en tur af lignende art. 

Sejlerskolen har i år takket være den 

såkaldte skolefond kunnet anskaffe en ny 

skolebåd, som i løbet af forsommeren vil 

være færdigbetalt. Bestyrelsen vedtog i 

efteråret at købe båden, da markedet var 

i købers favør, prisen var særdeles rime

lig, og vi købte den på kontante betingel

ser for !:r. 63.000, idag er prisen 78.000 

kr. 

Det er første gang siden 1937, at klub

ben anskaffer sig en båd til skolebrug. 

Der har været stor interesse for at blive 

lærer på begge bådene, så ingen skal tro, 

at vor gode gaffelrigger af den grund 

kommer til at ligge stille. Alt dette hviler 

i gode hænder hos skolechefen Bent Pe

tersen, der har gjort et stort arbejde på 

det organisatoriske plan. 

Sejlerskolens vinterkurser har været 

velbesøgt. 

Navigationskurset har under den nye 

lærer Hartvig Andersen gennemgået det 

samlede pensum. 13 elever har bestået 

under den eksamen, der blev afholdt i 

lørdags. 

Jeg må sige her, at de alle er dygtige, 

og at vi trygt kan være dem bekendt, 

hvor vi end møder dem. 

Tovværkskurset har været noget af det 

bedste, vi har set i mange år. Dette ledes 
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af Anders. Vi har forsøgt en moderni

sering af pensummet. Alligevel har man

ge lavet wiresplejsninger, som var en ting, 

der var taget ud af programmet, og jeg 

kan tilføje, at i de første mange år vil vi 

ikke savne bådsmandsstole her i forenin

gen. Mere end halvdelen af holdet har la

vet en sådan. 

Kapsejladsen ligger i trygge hænder 

hos Else Madsen, der har nedsat et ud

videt kapsejladsudvalg til at bestride 

sommerens mange sejladser. 

Scandicap vil i år for alvor holde sit 

indtog på de danske kapsejladsbaner, in

gen må tro, at de i år kan få lov til at 

sejle efter NL; det er fuldstændig slut 

med det. Så jeg vil på det kraftigste op

fordre de få, der endnu ikke har fået målt 

skibet til scandicap, om at gøre det nu. 

For motorbådssejlere vil der i juni må

ned blive afholdt et stort Dansk-Svensk 

stævne med start fra 5 svenske havne 

samt start og mål i Sundby Sejlforening. 

Efter løbets afslutning vil der blive lej

lighed til fest og dans. Det er bestyrelsens 

ønske, at så mange som muligt af vore 

motorbåde deltager, ikke alene i festen 

men også i selve motorbådsløbet. 

Vor juniorafdeling har i år gjort usæd

vanlig meget ved arbejdet med bådene 

under vor nye juniorleder Carl Steffen

sens ledelse; den ene yngling er allerede 

sat i vandet, og den anden følger snart 

efter, nye sejl er indkøbt, gammelt mate

riel er udskiftet, det bliver en velsejlende 

flok af juniorer vi i år kan sende ud af 

havnen. 

Som altid ved en generalforsamling 

kan vi atter denne gang fejre både 23 og 

40 års jubilarer. For ikke at dræne for

eningens kasse til alt det guld og sølv, der 

her bliver uddelt, er vi nødt til at dele til

delingen af års-emblemerne, så dem, der 

er indmeldt efter 18. juni, for mange år 

siden, må vente til efterårsgeneralforsam-

lingen. 

Følgende 6 medlemmer har tjent for

eningen trofast i 25 år: 

Medlem nr. P 2. Hagbart Folmer Lar

sen. A 60. Rainar Nielsen. A 567. Lous 

Edv. Nielsen. A 477. Carl Johan Barner 

Nielsen. A 644. Henning H. Sørensen og 

A 574. Henning K. A. Høielt. 

40 års jubilarer har vi 3 medlemmer 

hvoraf de 2 nemlig Gunner Østergaard 

og Egon Kjeldsen også kaldet Pløk, er 

tildelt hæderstegnet i forvejen for lang og 

trofast tjeneste for foreningen. De har 

altid markeret deres stilling til forenin

gens problemer. Det er ikke altid, de har 

vundet gehør og bølgerne har gået højt, 

men altid har I været loyale og trofaste 

over for Sundby Sejlforening. 

Den 3. jubilar er medlem nr. A 447 

A. May Jørgensen. 

Bestyrelsens arbejde ud af til, til gavn 

for søsporten og til gavn for Sundby 

Sejlforening, har i den forløbne tid mani

festeret sig på følgende måde: 

Vi har gjort en stor indsats for at få 

overdraget Flakfortet til søsporten. Der 

har været ført lange og seje forhandlin

ger med myndigheder og andre sejl

klubber. Netop i disse dage bliver kon

trakten underskrevet på vore betingelser, 

og Flakfortet er vores indtil videre. Vi 

er klare over, at det er en ruin vi over

tager, og ikke nogen Kystens perle mere. 

Men jeg synes, det er glædeligt, at sejl

sporten, uden at skulle bruge metoder 

som andre kredse i befolkningen er ble

vet ynder af, kan få ført en sag igennem 

hos myndighederne på lovlig vis. Vor re

præsentant i Københavns Sejlunions sær

lige flakfort-udvalg er bestyrelsesmedlem 

Lennart Larsen, og der er grund til her 

at takke ham for det arbejde, han her har 

gjort. Ligeledes skal der herfra lyde en 

tak til København kommune med over

borgmesteren i spidsen for den indsats, 

de har ydet, og den de vil yde i frem

tiden på Flakfortets alter. (Kontraktens 

ordlyd oplæstes. Se andet sted). 

Det sidste skud på vores aktivitet ud 

ad til er, at jeg som kredsformand blev 

gjort opmærksom på, at Lynettehavnen 

muligvis ville blive rømmet af Søværnet. 

For ikke atter at skulle se værdifulde mi

litære anlæg gå til grunde ødelagt af van

daler og ulovligt skrothuggeri, har jeg 

gjort Dansk Sejlunion og derigennem 

Dansk Idrætsforbund opmærksom på og 

bedt dem i fællesskab tage affære på sø

sportens vegne, også inden andre mere 

vidtløftige interessegrupper i samfundet 

forsøgte at få fingre i Lynetten. Der kan 

blive en dejlig havn, og en stor bygning 

kan bruges til klubformål. 

For yderligere at slå vort formål fast, 

og for at kunne arbejde seriøst med sa

gen, har ledende medlemmer af Sundby 

Sejlforening (ibefattet mig selv) taget 

initiativet til at starte en sejlklub under 

navnet Sejlklubben Lynetten ... Vi fun

gerer som fødselshjælpere, med vores er

faring herfra. Vi har indsendt Lynettens 

love til godkendelse i Dansk Sejlunion 

for også derigennem at få støtte i vor sag: 

at skaffe flest mulig havnepladser til sø

sportens folk. 

Yderligere oplysninger kan indhentes 

hos vor sekretær Reinhard Hansen. 

Sundby Sejlforening har ved sin for

mand atter posten som formand for 

Amagerkredsen efter John Hagemanns 

afgang. Hagemann har igennem 6 år 

gjort et stort og byrdefuldt arbejde for 

de 13 klubber, der er tilsluttet kredsen. 

For dem, der ikke ved det, består Ama

gerkredsen af samtlige sejlklubber på 

Amager og Bornholm, samt Sejlklubben 

Peblingesøen. John Hagemann vil ved 

V Standerhejsning 
finder sted 

lørdag den 3. maj kl. 16,00 

PILEGÅRDENS TAMBOURKORPS UNDERHOLDER 

Musik og dans i klubhuset 
Festudvalget. 
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standerhejsningen få tildelt Sundby Sejl

forenings hæderstegn. 

Vort forhold til Dansk Sejlunion er på 

nuværende tidspunkt således, at jeg som 

kredsformand sidder i Unionens hoved

bestyrelse, er suppleant til forretnings

udvalget, og formand for forsikringsud

valget. Vor sekretær Reinhard sidder i 

Langturs- og motorbådsudvalget med ra

dio som speciale. Vi er således atter godt 

repræsenteret i toppen af Unionen. 

Københavns Sejl-Union har i nogle år 

ført en stille tilværelse, men efter at 

Flakfortet er blevet overdraget dem, er 

der atter ved at komme liv i den gamle 

Union. Jeg har sammen med Uffe Skade-

gaard, Sejlklubben Øst, udarbejdet nye 

love, som blev vedtaget på Unionens ge

neralforsamling i vinter. Bent Mørch er 

efter flere års godt arbejde blevet afløst 

af Uffe Skadegaard. Lennart Larsen fra 

vor forening er indtrådt i Unionens be

styrelse. 

Vort blad, står idag som Dansk Sejl

sports flagskib. Det udsendes til alle 

klubber, til sejlsportspressen og til offent

lige myndigheder og organisationer, som 

har sportslig interesse. Det læses og kom

menteres, og ikke så få ideer og forslag, 

der har stået i vort blad, tages op andre 

steder. Når jeg siger, det står som sejl

sportens flagskib, er det fordi, det efter

hånden er en offentlig hemmelighed, at 

Sejl og Motor er til salg. Det er svært at 

finde købere, og end ikke Fogtdals presse 

har turde binde an med det. Vi må håbe, 

at der findes en ordning, så det kan køre 

videre, også for de klubbers skyld, der 

bruger det som meddelelsesmiddel til de

res medlemmer. 

Inden jeg slutter min beretning har jeg 

endnu en ting at gøre, vores allesammens 

Kristine har i al ubemærkethed været vo

res restauratør i over 10 år, ja faktisk 

111/2 år, uden at vi har lagt mærke dertil. 

For at gøre skaden god, må jeg bede Kri

stine komme frem på arenaen. Idet vi af 

vore fattige midler har købt en lille ting 

som tak for de mange år. 

Kære Kristine: Du følger os i tykt og 

tyndt, du er til vores rådighed 18 timer i 

døgnet, det kan ikke undgås i sådan en 

stor familie, at vi af og til må tage en 

tørn sammen, det er naturligt, og det er 

godt. Hjertelig tillykke!!! 

Til slut vil jeg takke alle dem, der har 

Kristine hædres for godt 10 års slid. 

gjort en indsats for vor forening, stort 

eller småt - det er mange - for ellers 

kunne vi ikke køre det på frivillighedens 

vej, som vi gør det her i Sundby Sejl

forening: Hjertelig tak allesammen. 

Eneste kommentar til beretningen var fra 

Reinhardt Hansen, der gjorde opmærksom 

på, at der endnu ikke er startet nogen sejl

klub »Lynetten«, men at man var ved at 

forberede dette. 

Da der ikke var flere kommentarer, be

tragtedes formandens beretning som god

kendt. 

3. Regnskab 
3. Inden man gik over til regnskabet, ud

bad dirigenten sig forslag til 3 stemmeud-

valgsmedlemmer. Man valgte Gøsta oberg, 

Holger Larsen og John Damhave. 

Der var kun en enkelt forespørgsel til 

regnskabet. Denne besvarede formanden 

ved at henvise til regnskabet over skole-

fonden. 

Regnskabet blev herefter sat under af

stemning og godkendtes enstemmigt. 

4. Valg 
4. Valg til bestyrelsen blev gennemført i 

noget i retning af rekordtid, idet samtlige 

på valg værende tillidsrepræsentanter blev 

genvalgt med akklamation. 

5. Lovændringsforslag 
5. Bestyrelsen havde stillet et lovændrings

forslag, idet man foreslog § 5 ændret, så

ledes at generalforsamlingen, i stedet for at 

vælge 4 repræsentanter, fremtidig skulle 

vælge 2 repræsentanter til havneudvalg 

samt 2 repræsentanter til klubhus og fest

udvalg. 

Formanden motiverede forslaget med, at 

det så fremtidig vil blive medlemmerne, 

som kommer til at bestemme, hvem de øn

sker på de respektive poster. 

Der var ingen kommentarer til forslaget, 

som blev afgjort ved skriftlig afstemning. 

Resultatet belv: 134 jastemmer, 7 nej stem

mer, 5 blanke og 9 ugyldige. Lovændrings

forslaget var hermed vedtaget. 

6. Andre forslag 

6. Af andre forslag foreslog bestyrelsen en 

tilføjelse til havnereglementets § 8, efter 

andet punktum: Bestyrelsen nedsætter et 

sikkerhedsudvalg bestående af 2 medlem

mer af bestyrelsen. Disse 2 medlemmer har 

myndighed til at påtale mangler, der måtte 

forefindes ved fartøjer under foreningens 

stander, og som findes værende i strid med 

foreningens regler om sikkerhed. Udvalget 

kan udvides med 2 medlemmer udenfor be

styrelsen til varetagelse af foreningens ra

dio-vagttjeneste. 

Formanden motiverede forslaget. 

Finn Hendil: Det er i orden, at bådene 

skal være sikkerhedsmæssigt i orden, og i 

yachtmæssig stand, men syntes, at forslaget 

var for uklart formuleret, idet det mentes, 

at 80 % af bådene i havnen kunne kasse

res, hvis man ville kassere dem. Efterlyste 

en mere eksakt formulering om, hvornår et 

fartøj er i yachtmæssig stand og hvornår 

ikke. 

Leif Halse: Nedsætter man et sådant ud

valg, må dette først gå samtlige fartøjer 

igennem, og undersøge, om de er i forsvar

lig stand, og om det krævede sikkerheds

udstyr findes ombord. Dette er ikke noget 

man kan skønne. 

Egon Kjeldsen spurgte, om det skulle 

være ligesom i gamle dage, når der kom 

kontrol, så lånte man sig frem fra båd til 

båd. 

Reinh. Hansen: Det er ikke meningen, at 

sikkerhedsudvalget skal gå rundt og spille 

bussemænd. Forslaget skal ses i relation til 

det, der står i § 8. Om et fartøj er i yacht

mæssig stand eller ej, det har vi havneud

valget til at tage sig af. Men man ser alt 

for ofte en stor familie gå i en lille plastic-
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Erna er ikke ked af at blive genvalgt til 

kasserer. 

jolle uden at have redningsveste eller an

det sikkerhedsudstyr. Det er den slags til

fælde, man må se at komme til livs. Ud

valget skal endvidere virke rådgivende. 

Hans Guldager: Hvem ved, hvordan for 

eksempel gasinstallationen skal være for at 

være sikkert installeret? Det skal være med 

trukket kobberrør. Dette og andet skal ud

valget kunne vejlede medlemmerne om. 

Niels O. Nielsen: Har lige læst om det

te. Jeg må korrigere formanden, idet der 

står om trukket kobberrør eller andet af 

direktoratet godkendt materiale. 

Forslaget gik til afstemning ved hånds

oprækning og blev vedtaget. Endvidere 

havde bestyrelsen stillet forslag om for

højelse af pladsleje for skurene til 40,- kr. 

årligt. Jens Green motiverede forslaget. 

Poul Holst mente ikke, at Jens Green 

havde fremsat nogen gyldig begrundelse 

for den foreslåede forhøjelse. 

Formanden udtalte, at bestyrelsen søger 

at holde udgifterne så langt nede som mu

ligt. S.S.F. ligger lavest med priserne i 

Sundområdet. Til efteråret bliver det nok, 

desværre, nødvendigt med en forhøjelse af 

priserne. 40- kr. årligt i skurleje er helt 

relevant til de øvrige priser. 

Sv. Larsen fandt det ganske rimeligt, at 

prisen for skurleje blev forhøjet. 

Efter endnu et par indlæg blev forslaget 

givet til afstemning. Der blev begæret 

skriftlig afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med 88 jastem-

mer imod 46 nejstemmer, 2 blanke og 1 

ugyldig. 

Sidste forslag var en genfremsættelse af 

Allan Schmidts forslag til efterårsgeneral-

forsamlingen i 74 gående ud på, at S.S.F. 

skulle overtage radioklubbens aktiviteter. 

Reinhardt Hansen kommenterede forsla

get, og gjorde gældende, at S.S.F.s og ra

dioklubbens bestyrelser nu var enige om, 

hvordan overtagelsen skulle finde sted. -

R. H. anbefalede at stemme for forslaget, 

da han mente, at sagen var af en sådan 

natur, at radioaktiviteten burde have plads 

der, hvor den rettelig hører hjemme, nem

lig i foreningens sikkerhedsudvalg. 

Et par talere sagde pæne ord om radio

klubbens arbejde, og formanden udtalte, at 

ingen skulle være i tvivl om, at S.S.F.s be

styrelse bakkede forslaget op, det gjorde 

den, fuldt og helt. 

Da der ikke var flere, der ønskede at 

kommentere, blev afstemning foretaget ved 

håndsoprækning, og forslaget blev ved

taget. 

7. Eventuelt 
Under punkt Eventuelt udtalte Poul 

Christiansen en tak til formanden for hans 

beretning. Vi har hørt om lys på broerne 

og om det nye masteskur. Men vi har ikke 

hørt om det famøse motorskur. Vil gerne 

spørge, sker der noget i denne sag? eller 

kan vi i det mindste få en belægning fra 

kranen til skuret, så vi kan transportere 

vort grej dertil. 

Carlo Nielsen efterlyste havnefoged og 

opkrævning af havnepenge af fremmede 

sejlere. Mente ikke, at det ville være rigtigt, 

som han havde hørt om bestyrelsens plan 

om, at gæster skulle kunne ligge 3 dage 

gratis, og først efter 3 dage skulle der be

tales. 

Vagn Preisler redegjorde for bestyrelsens 

planer om opkrævning af havneleje af gæ

ster. V. P. fandt det ikke rigtigt, at man 

skulle kræve havnepenge af vore naboklub

ber samt af vore svenske venner på den 

anden side af Sundet, hvor vi kunne kom

me og ligge gratis nogle dage. 

Plambeck forespurgte, om man kunne 

lave en sejlklub i en sejlklub. Han tænkte 

her på formandens udtalelse om at starte 

en sejlklub på Lynetten. Hvor vil man få 

penge fra til at sætte lokaliteterne i stand 

for. 

Der blev efterlyst ideer og arbejdskraft 

til en indsats på Flakfortet, og der kom til

bud om hjælp i form af arbejde og natura

lier fra lagkager til indvielsen og til, som 

det blev sagt, et lokum. 

Richard Nielsen omtalte medlemsbladets 

økonomi. Han fandt, at prisen for bladet 

var for høj og optog for stor en del af for

eningens samlede budget. Der var også for

talere for bladet. 

Da der ikke var flere indlæg, fik for

manden ordet til afsluttende bemærkninger. 

Om motorskuret sagde formanden: Er 

der nogen, der har ideer, så sig det til mo-

torbådsrepræsentanten og informér ham 

om, hvad det er, I ønsker. 

Til Plambeck: S.S.F. skal kun være »fød

selshjælper« ved start af sejlklubben »Ly

netten«, fordi vi har erfaring og kan hjæl

pe en sådan op at stå. 

Om bladet udtalte han, at som landets 

næststørste sejlforening må vi have råd til 

at have sådan et blad, som bliver værdsat 

i alle landets sejlklubber, samt i mange of

fentlige institutioner, hvor det også kom

mer. Hvis vi skal til at skrive til vore med

lemmer, når der skal foregå noget, så vil 

det koste dyrt. 

Formanden takkede til sidst forsamlingen 

og dirigenten for en god generalforsamling. 

Dirigenten takkede forsamlingen for god 

ro og orden, og motiverede et leve for 

Sundby Sejl-Forening. 

(sign.) Frits Kleis 

dirigent 

(sign.) Reinhardt Hansen 

sekretær 

Fotos: Holger Møller 

KRISTINE SIGER: 

Tak for brochen, som jeg fik til generalforsamlingen, og det store bifald. Sam

tidig vil jeg gerne takke alle, der i årenes løb har givet et nap med det ene og 

det andet. Det har været til stor hjælp for mig. 
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S  S  F  -  M A R K E D  
Annoncer til S.S.F.-MARKED er gratis. Annoncer til maj-nummeret sendes 
til redaktionen senest 1. maj. 

Købes 
Gammel genua-fok (dacron), forlig 

6 til 8 m stand underordnet. 

Opgiv billigste pris til: (01) 58 99 55 

(før 9 og efter 19). 

HAVES: Lynæs Junior 14, meget 

velholdt. Farve-TV. Euromatic Tel-

star, nyt. 

ØNSKES: Større sejlbåd m. 4 køjer 

(glasfiber). 

Tlf. (01) 58 52 90. 

Købes 
Er lillebror/søster vokset fra sin red

ningsvest og gummisko str. 2 år, kø

ber vi det gerne til vort barnebarn. 

Tlf 50 41 01. 

Sælges 
BP-gasflaske næsten fyldt og en en

keltbrænder sælges fordelagtigt. 

Tlf. 50 41 01. 

Sælges 
SPIDSGATTER, 22 fods (Berg) 

sælges billigt. Særdeles velholdt, me

get ekstra udstyr. Ny motor medføl

ger. Gerne afbetaling. Henvendelse: 

tlf. (01) 50 89 63. 

Prisidé: 19-000 kr. 

Til salg 
SILVA KOMPAS, type 33, helt nyt, 

aldrig brugt. Kun 220,00 kr. 

Tlf. (01) 50 89 63. 

Til salg 
Avon gummibåd til påhængsmotor 

(1-5 hk) 500 kr. 

Walkie-talkie EFFEKT mini 5, 5 W, 

6 kanaler 500 kr. 

Tlf. (01) 50 40 70 (aften). 

Flipper, Gemini 1972 
med spiler, trapez + bælte, jollevogn 

m. v. sælges for højeste bud over 

3.500,- kr. 

Tlf. AMager 3831. 

Bur-Wain diesel 60 HK 
og BHK reverse-gear sælges samlet 

for 3.000 kr. kontant. 

Henvendelse: Sv. Aa. Petersen, 

M/S »Britt«. 

Walkie-talkie 
Lafayette HB 23, 5 Watt, 23 kanals 

mobilstation, som ny, kr 1000 - og 

1 stk. Bosch Dynamo, 12 volt, til 

bådmotor, med monteringsbeslag for 

rimeligt offer. 

Tlf. 58 71 16. 

Lynæs Senior, 18' 1974 
indbygget motor. Kan sejle på petro

leum. Vendbar propel (der kan stil

les sejlret). Teleflex styring. Diverse 

udstyr. 

46.000 kr. (evt. bytte til billigere båd 

til fiskeri). 

Tlf. 48 29 03. 

Sejlklubben »Lynetten« 
Så er der en sejlklub mere på Amager. 

Sejlklubben »Lynetten« holdt stiftende ge

neralforsamling den 3. april 1975 i Pejse

stuen i S.S.F.s klubhus. Klubben har fra 

starten ca. 25 medlemmer, og som forenin

gens første formand valgtes Reinhardt Han

sen, S.S.F.s sekretær og næstformand; han 

pointerer dog, at han kobler fra, når klub

ben er kommet godt i gang. 

Der forestår nu den nyvalgte bestyrelse 

et stort arbejde med at bringe klubben på 

fode, få klarlagt ej er/lej erforhold til områ

det, få etableret klubhus- og havnefacilite

ter og få rammet pæle i til fortøjninger -

et stort arbejde, som kræver en stor ind

sats, også af de menige medlemmer, der 

har meldt sig. 

Klubben vil nu søge optagelse i Dansk 

Sejlunion og Københavns Sejl Union, for 

derfra at kunne få den nødvendige opbak

ning. Det er uden tvivl den rigtige måde at 

gribe sagen an på: at have en organiseret 

sejlklub på stedet, når området bliver frit. 

Vi ønsker klubben al mulig held og 

lykke. H.M. 

Klub-slips 
Ny sending af de pæne slips med 

klubbens stander broderet er nu på lager 

igen. Bestilte slips bedes afhentet snarest 

i kontortiden om torsdagen. Prisen er 

30 kr. pr. stk. Hvis de bliver hurtigt ud

solgt bestiller vi et nyt parti. 

1 kontortiden kan du også købe: 

Kasketpuder 

Emblemer 

Blusemærker 

Postkort 

Keramikkrus m. stander 

Askebæger m. stander 

Alt til de sædvanlige rimelige priser. 

E. C. 

Billederne i sidste nummer 
var desværre ikke blevet forsynet med 

navne på fotografen, sådan som vi ellers 

altid gør. 

Vi prøver at indhente det forsømte: 

Forsidebilledet: Reinhard Hansen. 

Fotos fra busturen: Ib Christensen. 

Fotos fra fastelavnsfesten: Holger 

Møller. 

Værs'go', - bedre sent end aldrig. 

H. M. 

9 



Selskab forlader 
bonus-systemet 
Forsikringsselskabet Nordeuropa mener, 
det er for indviklet for brugerne 

- Det må være en misforståelse, siger 
Erik Hansen fra selskabet, når Baltica 
i Sejl og Motor fortæller, at Balticas 
nye forsikring er en nyskabelse. Alle
rede d. 1. jan. sidste år indførte 
Nordeuropa de ændringer, som Bal
tica nu til dels indfører. Nordeuropas 
præmier er baseret på de forskellige 
bådtypers forsikringsmæssige sikker
hed, ligesom forsikringsbetingelserne 
omfatter såvel kapsejlads, transport 

PRISEKSEMPLER 

Bådtype Forsikringssum 

som vintersejlads og endda uden til-
lægspræmie eller ekstra selvrisiko. 
- Giver Nordeuropa rabat for klub

medlemskab og duelighpdsbevis? 
- Nej. Vi har naturligvis sympati 

for alt, der virker for en større sik
kerhed til søs, men rabat her virker 
efter vor mening uretfærdigt. Vi kan 
heller ikke rigtigt se, at f. eks. tyveri
skader (ca. 60 °/o af alle skader) på 
virkes af et klubmedlemskab eller 

LM 27 Motorsejler Kr. 150.000,-
Spækhugger Kr. 75.000,-
Nimbus Kr. 105.000,-

Kr. 800,-
Kr. 800,-
Kr. 725,-

Kr. 2.000,-
Kr. 800,-
Kr. 1.500,-

Uændret præmie efter skade - incl. kapsejlads, vintersejlads og transport. 

duelighedsbevis. vi foretrækker at give 
rabat til de forsikringssikre bådtyper. 
- Har De nyheder på programmet? 
- Ja. Vi har den opfattelse, at en 

sejler i dag mindst skal have sætte
skipper- plus studentereksamen for at 
finde ud af de forskellige selskabers 
forsikringstilbud. Især at finde ud af, 
hvor meget det f. eks. koster at an
melde en skade, når der skal tages 
hensyn til flere års efterfølgende præ
mieforhøjelse med tilhørende indeks
reguleringer, selvrisiko plus eventuel 
ekstra selvrisiko. Det er efter vor me
ning alt for kompliceret. Vi indfører 
derfor pr. 1. april 1975 en ny forsik
ringsform, hvor vi helt forlader bo
nussystemet. Man tegner simpelthen 
en forsikring med fast præmie og en 
selvrisiko. Præmien berøres ikke af 
skader. 

- Og prisen? 
- Præmien er hos os stadig afhæn

gig af bådtypen og fabrikatet. En mo
torsejler til kr. 105.000,- vil kunne 
forsikres til en årlig præmie på kr. 
725,- med en selvrisiko på kr. 1500,-. 
- Udvides sejladsområdet? 
- Nej, da vi dækker vintersejlads 

uden tillægspræmie, koncentrerer vi 
os om de indre danske farvande. 

Til 
CODAN's lystfartøjskunder! 

Sejladsperioden i  1975. 

I  år falder påsken i  den sidste uge af marts, umiddelbart 
før den normale sejladsperiode, der begynder 1. april. 

Mange bådejere vil gerne benytte deres fartøj t i l ture i  
påsken. Derfor har'CODAN besluttet, at de i  selskabet for
sikrede lystfartøjer kan tages i  brug fra og med lørdag 
den 22. marts i  år, uden nogen form for til lægspræmie. 

Vi ønsker Dem en behagelig sejltur i  påskedagene'. 

Med venlig hilsen 
CODAN FORSIKRING 

Forsikringsselskaberne 

bejler til kunderne 
I sidste nummer bragte vi oplysninger 

om Balticas nye forsikringsform og Grup

peforsikringens betingelser. I Sejl og Motor 

meddeler forsikringsselskabet Nordeuropa, 

at man nu går væk fra bonussystemet, for

di der er en indbygget selvrisiko. Vi bringer 

Sejl og Motors artikel. 

Den ekstra selvrisiko, som Nordeuropa 

omtaler, kommer i form af en præmiefor

højelse. En skade på en spækhugger i bo

nusklasse 5 vil f. eks. koste en præmiefor

øgelse over 5 år på ialt 2052 kr. 

Men hvis man sejler skadefrit, er Balti

cas system uden tvivl det billigste, og det 

kan da nævnes, at præmierne for klubbens 

fartøjer er faldet betydeligt. 

Codan har også blandet sig i koret med 

et lille pip: Man udvidede på grund af på

sken uden ekstraudgift sejladstiden, så den 

begyndte 22. marts i stedet for 1. april. 

Det kan være svært at vurdere, hvor 

forsikringen er mest fordelagtig. H.M. 

HAR ALLE FØR DEN NYE 
SEJLSÆSON HUSKET AT: 

tage vanterne af, 
fodre kølsvinet, 
friske luv-siden op, 
få blomster Ocockpitkarmen, 
farsere boven, 
få bagflikket hælen, 
klippe hækken, 
få rejst faldet, 
vande kompasrosen, 
få proptrækker med til bundproppen, 
fjerne liget, 
få en kniv til stik-køjen, 
få stemt røst-jernene, 
få saltet mastefisken, 
få smurt kædekassen, 
få noder til skøde-spillene, 
få ny BH til skødbarmen, 
få sendt klædningen til kemisk rensning, 
få en prædikant til prædikestolen. 

Den gamle redaktør 
(uden ansvar, uden forbehold og uden noget 
som helst). 

Fra S.A.S. Sejlklubs medlemsblad. 

• 

Hvad De dog skriver 

I en lille artikel om orkideer fra Singa

pore giver Berlingske Tidende denne op

lysning om, hvordan man finder Singa

pore: 

»Singapore, der ligger ca. 120 km 

nordøst for ækvator, har et klima, som 

«. 

Så ved vi altså det, når vi næste gang 

kommer på de kanter. 

Bådudstilling - tombola - svipser 

I februar-nummeret omtalte vi, at S.S.F. 

ville lægge billet ind på den tombola, som 

afholdes i forbindelse med bådudstillingen. 

Sagen har været behandlet på DSs bestyrel

sesmøde, og det blev Præstø, der fik gevin

sten. Grunden til, at den gik til provinsen, 

var, at der var endnu en københavnerklub, 

der ønskede tombolaen, nemlig »Sundet«, 

og på grund af denne splittelse fik Præstø 

flest stemmer ved afstemningen. 

Hvis »Sundet« havde fået den, ville det 

være tredie gang, at denne klub skulle tage 

overskuddet hjem. Klubben gjorde gæl

dende, at den havde hårdt brug for pen

gene, og det kunne tydes derhen, at klub

ben næsten budgetterer med indtægten her

fra, hvor andre klubber må forhøje kon

tingentet, når de er i pengenød. Det er ikke 

realistisk at tro, at man for tid og evighed 

kan sætte sig på den tombola. H.M. 

I MAJ-JUNI 
har 

SHOPPEN 
åbent: 

Hverdage kl. 9-18 
Lørdage kl. 9-18 
Søndage kl. 9-18 

HUSK - der er prisgaranti i 
SHOPPEN. 
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> NY LYSTFARTØJSFORSIKRING < 

Nu kan Baltica-skipperne 
sætte flag over toppen. 

Baltica's nye lystfartøjsforsikring, 
der træder i kraft fra 1. april 1975, be
tyder store præmienedsættelser for 
størstedelen af Baltica's sejlere. 

Og mere end det. 
Samtidig med indførelsen af de la

vere præmier indføres en række for
bedringer i selve forsikrings-betingel
serne, der mere end nogensinde gør 
Baltica til »de gode sejleres selskab«. 

Du slipper billigere og billigere 
for hvert eneste år, du sejler godt 

For hvert eneste år du sejler godt 
med Baltica's nye lystfartøjsforsikring 
får du 10 % rabat af præmien i bonus
klasse 1 (se skemaet). 

Sejler du uden skader med f.eks. 
30 % rabat på din lystfartøjsforsikring 
i dag, får du 40 % rabat næste år. 

50 % rabat næste år. 
60 % rabat næste år. 
Og 70 % rabat næste år igen. 

Bonusklasse 1 
Bonusklasse 2 10 % bonus 
Bonusklasse 3 20 % bonus 
Bonusklasse 4 30 % bonus 
Bonusklasse 5 40 % bonus 
Bonusklasse 6 
Bonusklasse 7 60 % bonus 
Bonusklasse 8 (præmieskipper) 70 % bonus 

Kun 3 bonusklasser dyrere 
i tilfælde af skade 

Bådejeren som gennem en årrække 
har sejlet uden skader har bevist sin 
dygtighed - og skal derfor ikke rammes 
for hårdt i tilfælde af en enkelt skade. 

Det sker heller ikke i Baltica's nye 
bonussystem. Ganske vist rykker man 
3 bonusklasser tilbage for hver skade 
man pådrager sig. Men til gengæld 
kommer man hurtigt frem gennem 
klasserne igen. 

Hvilken bonusklasse 
havner nye sejler-kunder i? 

I bonusklasse 6 (50% rabat), hvis 
du er medlem af sejl- eller motorbåds-
klub og har sejlet skadefrit i 3 år. 

I bonusklasse 5 (40% rabat), hvis 
du er medlem af sejl- eller motorbåds-
klub og har duelighedsprøve eller stør
re prøve i sejlads - omfattende teori 
og praksis. 

I bonusklasse 4 (30% rabat), hvis 
du ikke kan opfylde ovennævnte krav, 
men er medlem af sejl- eller motor-
bådsklub. 

I bonusklasse 3 (20% rabat), hvis 
du ikke er medlem af sejl- eller motor-
bådsklub. 

Hvad vil det sige i kroner og ører? 
( med en selvrisiko på kr. 500) 

SAGITTA 35 
(Forsikringsklasse 1) 
Dagsværdi 270.000 

Nytegningspræmie, bådejer sejlet 
skadefrit i 3 år, kr. 1.895. 

Laveste præmie (bonusklasse 8 = 
præmieskipper), kr. 1.137. 

ALBIN 25 
(Forsikringsklasse 6) 
Dagsværdi 68.000 

Nytegningspræmie, ny bådejer, med
lem af klub, kr. 1.107. 

Nytegningspræmie, ny bådejer, due
lighedsprøve, kr. 948. 

Laveste præmie (bonusklasse 8 = 
præmieskipper), kr. 474. 

SPÆKHUGGER 
(Forsikringsklasse 3 eller 4) 
Dagsværdi 68.000 

Nytegningspræmie, ny bådejer, med
lem af klub, kr. 1.202. 

Nytegningspræmie, ny bådejer, due
lighedsprøve, kr. 1.029. 

Laveste præmie (bonusklasse 8 = 
præmieskipper), kr. 515. 

Flere ting at glæde sig over 
1. Kapsejlads-tillægget er afskaffet. I 

stedet,har vi indført en fast selv
risiko på kr. 500 ved skader sket 
under kapsejlads. 

2. Forsikringerne er inddelt i 8 nye 
forsikringsklasser med hver sin ret
færdige tarif. 

3. Forsikringen dækker nu også sej
lads langs Jyllands vestkyst og ved 
Ålandsøerne. 

4.. Ansvarsforsikrings-summerne er ud
videt til 5 mill. kroner ved person
skader og 250.000 kr. ved tingska
der. 

5. Landtransport dækkes overalt og 
hele året med selvrisiko på kr. 500 
ved skader sket uden for oplæg-
ningspladsens område. 

6. Dækningen for sejl er udvidet til 
max. 15% af forsikringssummen 
pr. stel sejl. 

Ring til det lokale kundekontor - eller 
(01) 12 24 36 hvis du vil høre mere. 

Sejler du godt -
sejler du billigt 
i Baltica. 

BALTICA 
Forsikringen kan tegnes gennem klubbens formand, Hans Guldager, der træffes på kontoret torsdage ml. kl. 19 og 20.30 
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F L A K F O R T E T  

Efter at det har været annonceret flere 

gange uden sikre realiteter, er det nu alvor: 

Flakfortet er overdraget til sejlsporten, og 

vi kan bringe den overenskomst, der er 

indgået mellem KSU og forsvaret. 

Overdragelsen vil formentlig finde ende

lig sted ca. 1 maj, og derefter skal der ske 

en vis oprydning og klargøring, inden sej

lerne kan tage det i brug. KSU har nedsat 

et Flakfortudvalg, og S.S.F. er repræsente

ret ved Lennart Larsen, der også er blevet 

medlem af KSUs bestyrelse. 

Vort festudvalg er så optimistisk, at det 

har sat den 5.-6. juli af til indvielse - vi vil 

bringe nærmere herom i følgende numre. 

HM. 

Udkast til 

O V E R E N S K O M S T  

mellem 

Forsvarets Bygningstjeneste og Københavns Sejl Union vedrørende Flakfort 

Paragraf 1. 

Forsvarets Bygningstjeneste overdrager til Københavns Sejl Unipn 

brugsretten til Flakfort for en periode af foreløbig lo år. 

Overenskomsten kan indenfor nævnte periode opsiges af unionen med 

3 måneders varsel. 

Forsvaret forbeholder sig at kunne bringe overenskomsten til ophør 

med øjeblikkelig varsel, såfremt militære forhold efter forsvarsmini

steriets bestemmelse måtte nødvendiggøre dette. 

Paragraf 2. 

Området med derpå beliggende bygninger, Jfr. vedhæftede 2 tegninger, 

tekniske installationer og plantninger m.v. overdrages pr. 1. april 

1975, således som det er og forefindes. 

Paragraf 3. 

Udgifterne ved områdets drift i overenskomstperioden, herunder skat

ter og åfgifter påhviler unionen. 

Forsvaret påtager sig ingen vedligeholdelses- eller istandsættelses-

pligt for det udlejede. 

Unionen er ikke pligtig at vedligeholde eller Istandsætte havnevær

ker eller dækmoler. 

Unionen må ikke nedrive nogen af bygningerne eller de tekniske an

læg m.v. eller foretage væsentlige forandringer vedrørende disse eller 

området uden Forsvarets Bygningstjenestes samtykke. 

Der må ikke uden Forsvarets Bygningstjenestes tilladelse opføres 

nogen bygning eller anden indretning af varig karakter på området 

Paragraf 4. 

Den på fortet værende Jerngittermast med antenne må kunne benyttes 

i forbindelse med lovlige radioanlæg. 

Paragraf 5. 

Området kan forsynes mod el fra offentlige net via et undersøisk 

stærkstrømskabel mellem Flakfort og Flyvestation Middelgrunden. Forsva

ret påtager sig dog ikke pligt til en sådan forsyning, ligesom forsvaret 

Ikke påtager sig erstatningsansvar ved strømsvigt. 

Hvis Unionen ønsker Flakfortet forsynet med strøm fra el-kablet skal 

forbrug betales efter regning. 

Paragraf 6. 

Personel fra forsvaret herunder farvandsvæsenet har adgang til Flak

fortet med henblik på aflæsning af el-måler og tilsyn med almindeligt fyr 

for skibsfarten, samt til patruljering i tilfælde, hvor sikkerhedsmassi-

ge forhold måtte gøre dette ønskeligt. 

Paragraf 7. 

Transport til Flakfort iøvrigt påhviler unionen. 

Paragraf 8. 

Området overdrages unionen ved en afleveringsforretning. 

Paragraf 9. 

Unionen betaler for området med en leje af 5.ooo kr. årligt, der er

lægges halvårsvis pr. 1. oktober og 1. april med 2.5oo kr. 

Paragraf lo. 

Ved brugsperiodens udløb tilbageleverer unionen arealet med påstående 

bygninger og andre Indretninger i samme stand som ved overtagelsen bort

set fra naturligt slid og ælde, hvilket sker ved afleveringsforretning 

til sin tid. 

Der tilkommer ikke unionen godtgørelse for eventuelle forbedringer 

vedrørende bygninger m.v. medmindre modstående skriftlig aftale måtte væ

re oprettet herom. 

Paragraf 11. 

Nærværende overenskomst stemples med So,oo kr., der betales af unionen. 

København, den København, den 

For§varet6 Bygningstjeneste Københavns Sejl Union 

Søværnets Bygningsdistrikt 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

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  

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

DET ER EN GOD INVESTERING 
at annoncere i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad. — 

Oplaget er ca. 1500 ekspl. 

og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 
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Tårnby kommune indfører 

sin egen lystbådeskat 

Det er lykkedes for Tårnby kommune, 

hvad der ikke lykkedes for Anders An

dersen. I form af højere takster i lyst

bådehavnen i Kastrup lægger man en 

skat på lystbådene. Fidusen er blot, at me

dens venstreregeringen satsede på båd

længden, så bruger Tårnby kommune bå

dens bredde, og det var nok til, at kom

munalbestyrelsen den 18. februar kunne 

vedtage en ret så klækkelig forhøjelse ud 

fra den betragtning, at det er bådens 

bredde, der er bestemmende for, hvor 

meget kajplads en båd optager. Selv det 

selvklæbende mærkat til nummerering af 

bådene har kommunen overtaget fra den 

væltede regerings havarerede forslag. 

Taksterne, der er vedtaget ser således 

ud: 

For en 22-fods familiesejlbåd, 2,15 m 

bred er forhøjelsen fra 297,50 til 475 kr. 

(ca. 60 %), og så er det kun pladsen i 

havnen i tiden 1/4-1/11, der er betalt. 

Dertil kommer så vinterplads. Korte og 

brede både er steget forholdsvis mere end 

lange og smalle. 

Københavns Havn har også forhøjet 

deres takster fra 1/4 1975, og her gælder 

det også, at det kun drejer sig om plads 

for sommeren. De ser således ud (tallene 

1 parentes er de gamle fra sidste år) : 

Under 2 m = 

(hjørnepladser) 300 kr. (200 kr.) 

2 m-3 m 600 kr. (500 kr.) 

3 m-3,50 m 700 kr. (600 kr.) 

3,50 m-4 m 800 kr. (675 kr.) 

4 m-4,50 m 900 kr. (750 kr.) 

4,50 m-5 m 1000 kr. (850 kr.) 

Både over 5 m i bredden modtages ikke. 

Prøv at sammenligne med, hvad du 

betaler i S.S.F. Her er nok et punkt, hvor 

vi halter bagefter, og det er jo egentlig 

ikke noget at være ked af. 

På den anden side er det måske netop 

de lave priser, der er grunden til, at vi 

efterhånden har så lang en ekspektance

liste på medlemmer, der ønsker havne

plads. En prisforhøjelse ville måske virke 

regulerende i nedadgående retning på 

ekspektancelistens længde. Al den stund, 

at regnskabet i år viser et underskud på 

77.000 kr., var det måske værd at tage 

under overvejelse. 

Ekspektancelistens længde skulle gerne 

være udtryk for, at det er attraktivt, at 

være medlem af S.S.F. - ikke bare fordi 

det er billigt, men fordi det er S.S.F. 

H. M. 

Det talte man om på 

generalforsamlingen for 30 

år siden ... 

(lige inden befrielsen) 

En uddybning af renden havde man 

diskuteret i bestyrelsen, denne ville kom

me, når sejladsen kom i gang. -

Angående udsigterne til at få bådene i 

vandet, kunne der på nuværende tids

punkt intet siges 

Standerhejsningen havde man udsat på 

ubestemt tid - i håb om. -

Bestyrelsens arbejde med at opnå en af 

Handelsministeriet godkendt sejlerskole 

omtaltes. Denne vinters navigationsskole, 

som havde dannet indledning til dette 

arbejde, omtaltes, herunder udbragtes en 

hjertelig tak til styrmand Bendtsen for 

hans store arbejde med denne sag. For

manden og andre af bestyrelsen, som 

havde deltaget i vinterens kursus, kunne 

efter egen erfaring udtale deres bedste 

anbefaling for disse kursus 

Næste taler, Block, kunne ikke lide der 

blev arbejdet for afskaffelsen af benzin

skat for motorbåde, han mente vi fik en 

anden skat i stedet 

E. Lund havde ordet igen og mente, at 

bestyrelsen måtte skaffe bedre fordele for 

sejlsporten, med henvisning til andre 

sportsforeningers udmærkede forhold. ... 

Fra bestyrelsen forelå endvidere et for

slag: Fra 1. april 1945 indtil videre op

tages ikke passive medlemmer i S.S.F. 

Forslaget vedtoges enstemmigt. 

Flere medlemmer havde fulgt opfor

dringen om medbragt frokost, og man til

bragte nu et par fornøjelige eftermiddags

timer i kammeratligt samvær. 

(fra medlemsbladet for april 1945) 

HUSK ved forårsklargøringen: 

Brug kun gummikabler monteret med rigtige stik, når du bruger 

el-maskiner på bådepladsen. 

Bådbredde i cm Takster 

o - 17o kr. 3oo, -

171 - l8o kr. 31o,-

181 - 19o kr. 33o,-

191 2oo kr. 360 ,  -

2ol 21o kr. 1 O
 

-3
-

211 22o kr. 475,-

221 - 23o kr. 55o,-

231 Z k o  kx . 6^0, -

2^1 25o kr. 75o,-

251 260  kr. 870, -

261 27o kr. looo,-

271 28o kr. 1150 , -

281 29o kr. 1310 , -

291 3oo kr. l k 8 o , -

3ol 31o kr. 167o,-

311 32o kr. 1875,-

321 33o kr. 2o9o,-

331 3*to kr. 232o,-

3^1 35o kr. 257o,-

351 360  kr. 283ot-

361 37c kr. 31oo f — 

Jollepladser kr. loo, -
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HOBBYARBEJDER 

Efterhånden har søfolkene ligesom den 

øvrige del af befolkningen fået mere fri

tid, men har ikke så mange muligheder 

for at bruge den, som vi landkrabber. 

Derfor laves der om bord i den danske 

handelsflåde en masse hobbyarbejder -

meget af det af maritimt tilsnit. 

En gang imellem arrangerer Handels

flådens Velfærdsråd en udstilling, hvor 

søfolkene viser deres resultater for en

hver, der måtte have interesse i at se på. 

To af vore medlemmer, Christian Kou-

ring og Harry Trudsøe, deltog i den netop 

afsluttede udstilling i sømandshjemmet 

»Bethel« i Nyhavn. Ca. 50 udstillere del

tog, Christian med en 4-master og Harry 

med ikke mindre end 50 forskellige arbej

der. Christian fik en guldmedalje og Harry 

en sølvmedalje, og han manglede kun gan

ske få points i også at få guldmedalje. 

Fine resultater, som vi ønsker til lykke med. 

Og når man nu sidder og læser det 

igennem, man har skrevet, dukker den 

idé op, at der må være mange medlem

mer i S.S.F., der er fikse på fingrene og 

ind imellem laver flotte hobbyarbejder. 

Var det ikke en idé, at vi i klubhuset ar

rangerede en udstilling - engang til efter

året, når vi ikke sejler så meget mere. 

Jeg tror, der vil komme mange flotte ting 

frem, og ganske vist har vi hverken guld

eller sølvmedaljer, men det skulle da nok 

være muligt at fremskaffe et par præ

mier. 

Nu håber jeg, at jeg har sået den lille 

kim, som i løbet af sommeren vil vokse 

sig stor og springe ud i fuld flor til efter

året. 

868 

• 

+ 
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 

min kære hustrus død og begravelse. 

Anker Brinch 

Chr. Kourings model aj Herzogin Cecilie. 

ADVARSEL -

især for langturssejlere 

Vi kan gøre opmærksom på, at de mine

strøgne ruter nu er ophævet, og at der i 

den anledning er inddraget 134 bøjer per

manent, at 53 bøjer skifter navn og num

mer, og at 65 nye bøjer udlægges, hvor der 

ikke har været bøjer før. Samtidig er der 

ændringer af forskellige fyrvinkler. Der 

etableres 7 gennemsejlingsruter, A, B, C, D, 

E, F og G, og i disse møder vi de store 

skibe. 

* 

Tak 

Jeg takker for opmærksomheden ved min 

65-års fødselsdag. Det varmede meget på 

en kold forårsdag. 

Sv. Aa. Petersen, M/S »Britt« 

Hjertelig tak 

for al venlig opmærksomhed ved min 65-års 

fødselsdag. En tak til alle vennerne, som 

mødte op fra morgenstunden, og en særlig 

varm tak til Poul Holst Jensen (Poul Bager) 

og hans hustru. Anker Brinch 
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DIVERSE UDVALG I S.S.F. 

J olleudvalget 

Jørgen Bengtsson, 

Bregnerødgade 3, 2200 Kbhvn. N, 

tlf. ÆGir 8333. 

John Simonsen, 

Hannovergade 4, 2300 Kbhvn. S. 

Søren Overgård, 

Beethovensvej 3, 2450 Kbhvn. SV, 

tlf. 30 59 27. 

Lærere 
på skolebådene 

Mandag: 

1. Hans Olsen, 

Tårnbyvej 63, 2770 Kastrup. 

2. Einar Olsen, 

Hagbardsvej 8, 2300 Kbhvn. S, 

tlf. 55 14 85. 

T ir s dag: 

1. Gosta Øberg, 

Hvidovrevej 329 A, 2650 Hvidovre, 

tlf. 78 02 03. 

2. Jens Green Jensen, 

Hessensgade 49, 2300 Kbhvn. S, 

tlf. 58 15 13. 

Onsdag: 

1. Jørge nHov, 

Gersagerparken 38, 2670 Greve Strand, 

tlf. 63 12 12 (08.00-15.30). 

2. Kent Nielsen, 

Åbakkevej 18, st., 2720 Vanløse. 

T orsdag: 

1. Hans Jørgen Sørensen, 

Signelilvej 15, 2300 Kbhvn. S. 

2. Bent Petersen, 

Stolemagerstien 17, 23000 Kbhvn. S, 

tlf. 50 33 77 (08.00-16.00). 

Kontaktudvalget 
vedr. kapsejlads 

Kapsejladschef: Else Madsen, 

Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør, 

tlf. 53 59 64. 

Meddommer: Svend Sølvkjær, 

Messinavej 15, 2300 Kbhvn. S, 

tlf. 59 87 78. 

Kølbåde: Jørgen Madsen, 

Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør, 

tlf. 53 59 64. 

Tom Ekdahl, 

Vedbøl Allé 7, 2770 Kastrup, 

tlf. 51 52 g3. 

Joller: Carsten Barner Nielsen, 

Byglandsgade 12, 2300 Kbhvn. S. 

Jørgen Bengtsson, 

Bregnerødgade 3, 2200 Kbhvn. N, 

tlf. Ægir 8333. 

Junior og Yngling: Torben Andersen, 

Amager Boulevard 127, 2300 Kbhvn. S, 

tlf. Sundby 7619. 

Kim Steffensen, 

Englandsvej 86, 2300 Kbhvn. S, 

tlf. 58 27 72. 

Optimister: Søren Bødtker, 

Hovmålvej 74, Amager Kollegium, 2300 S, 

tlf. 51 48 35. 

Sikkerhedsudvalg 
Holger Nielsen, 

Njalsgade 67, 2300 Kbhvn S, 

tlf. Amager 2753. 

Bent Petersen, 

Stolemagerstien 17, 2300 Kbhvn. S, 

tlf. 50 33 77 (08.00-16.00). 

Reinhardt Hansen, 

Geislersgade 2, 2300 Kbhvn. S, 

tlf. Sundby 7473. 

Festudvalg 

Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 4., 2300 S, 

tlf. 55 46 86. 

Holger Larsen, 

Halgreensgade 11, 2300 S, 

tlf. AS 2664. 

Egon Kjeldsen (Pløk), 

Finlandsgade 27, 2300 S, 

tlf. AM 1819. 

Målerne 

Klaus Akkermann, 

Chr. Svendsensgade 5, 2300 S, 

tlf. AM 7627. 

Karl Thorup, 

Bremensgade 46, 2300 S, 

tlf. 58 43 11. 

Bladudvalget 

Holger Møller (ansvarsh.), 

Postparken 30, st., 2770 Kastrup, 

tlf. 50 41 01. 

Frits Kleis, 

Højskole Allé 66, 2770 Kastrup, 

tlf. 51 18 87. 

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

A 161 Alfred Christensen 

Kløverbladsgade 18, Valby 

A 232 Leif Gilsager 

Wibrandtsvej 80, S. 

A 237 Janus Simonsen 

Lodsvej 10, Hvidovre 

A 987 Henrik Espersen 

Augustagade 5, S. 

A 1027 Jane V. Madsen 

Dr. Elisabeths Allé 5, S. 

A 1028 Kirsten Jensen 

Øresundsvej 104, S. 

A 1049 Finn H. Ehlers 

Brydes Allé 88, S. 

J 5 Michael Rud Hansen 

Knapmagerstien 81, S. 

J 7 Joan Møller 

Brydes Allé 64, S. 

J 8 Allan Møller 

Brydes Allé 64, 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. 

• 

Slettede medlemmer 
pr, 15. april 1975 

Gav det et gib i dig, da du læste over

skriften, så er det, fordi du har en smad

derdårlig samvittighed. 

Listen foreligger ikke til dette num

mer, men kommer usvigelig sikkert i det 

næste. Du kan nå at ordne det, så du 

ikke kommer på denne kedelige liste. 

Kontoret er åbent for indbetalinger hver 

torsdag. 

Men skynd dig!!! 

A.L. 

Fra søsportens sikkerhedsråd 
om nødsignaler 

Flere og flere medbringer pyrotekniske nødsignaler (røde raketter, røde 
håndblus m.m.) i deres båd, og dette er fornuftigt og godt; men det, at 
man har disse »tilkaldelsessignaler« om bord, bør ikke bevirke, at de 
benyttes hver gang, et fartøj behøver assistance. 

To eksempler: 

1. Ejeren af en nylig indkøbt motorbåd affyrede røde raketter, da han 
var løbet tør for benzin i Roskilde fjord. Det var stille og klart vejr. 
Dette var ikke en nødsituation. 

2. Fra en sejlbåd, som i godt vejr var gået på grund n. for Sejrø, af
fyredes røde raketter. I rapporten om redningsaktionen, som disse 
raketter satte i gang, står: »Da assistance nåede frem, sad de 4 
ombordværende og hyggede sig.« 
Dette var ikke en nødsituation. 

Ifølge søredningstjenestens oversigt iværksattes der i første halvår 
1974 ialt 45 eftersøgnings- og redningsaktioner på grund af observatio
ner af røde nødraketter. I de 24 tilfælde var eftersøgningen resultatløs. 
I de resterende 21 tilfælde blev fartøjerne, som havde affyret raketterne, 
fundet og derefter assisteret; men i flere af disse tilfælde havde det 
ikke været påkrævet at udløse en redningsaktion. 

Brug af et opmærksomhedssignal for at tilkalde assistance havde 
været tilstrækkelig, og hjælpen var kommet, uden at en kostbar red
ningsaktion, for en sådan er altid kostbar, var blevet iværksat. 

Læseren kan nu velmotiveret spørge: »Hvornår er man i nød, altså 
i en situation som berettiger til opsendelse af nødraketter eller brug af 
andet ifølge søvejsreglerne autoriseret nødsignal? 

Svaret må blive: »Et skib eller fartøj er i nød, når føreren skøn
ner det.« 

Det er alene den ansvarlige om bord, som kan afgøre den øjeblikke
lige situations alvor og risici; dette vil igen sige, at det afhænger af 
bl.a. førerens psyke, erfaring, koldblodighed og evne til nøgtern vur
dering af, om der er fare på færde. 

Emnet er velegnet til en lang belysende diskussion i en klasse eller 
forsamling, og man bør ende med at fastslå, at nødsignaler, herunder 
røde raketter, aldrig må misbruges, og at der, hvor der er tale om at 
tilkalde assistance, uden at en nødsituation foreligger, skal benyttes et 
opmærksomhedssignal, som ikke kan forveksles med et nødsignal, f.eks. 
ved at vifte med en tovende eller at benytte den internationale signal
bogs etbogstavssignaler med flag, blink eller lyd: 

F (* ) Jeg er ikke manøvredygtig; sæt Dem i forbindelse med 
mig 

K ( ) Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem — eller 
V  ( • • • — )  J e g  b e h ø v e r  h j æ l p .  

FORMANDEN MEDDELER 

på utallige opfordringer, at der 

stadig kan optages aktive 

medlemmer i foreningen. 

HUSK - når båden er kommet i vandet: 

Ryd op på din plads og anbring bukke og klodser efter plads

mandens anvisninger. 
Havneudvalget. 
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En sand historie... 
Tid: 180375. Kl. 2105. 

Sted: Rigshospitalet, 15. etage. 

Jeg står og nyder udsigten mod syd. 

Der er Stevns Fyrs hvidt blink hver 20. 

sek., og Falsterbo ISO 8 sek. nogle gra

der længere øst på. Ullerup luftfyr blin

ker ikke idag. Hvorfor mon ikke det? 

Hov, hvad er det. 3 røde raketter i pej

lingen gennem Ørstedsværket, altså over 

Køge Bugt. Hvad gør jeg nu? Skal jeg 

ringe til politiet? Nok en rød raket. Det 

må der altså gøres noget ved. 

Jeg finder en telefonautomat og drejer 

0-0-0 og får alarmcentralen. Forklarer 

mit ærinde og bliver stillet om til politiet, 

hvor jeg gentager historien. 

Ja, men det er da rigtig nok. Det er 

militæret, der holder øvelse på Kalvebod 

skydeterræn og bruger lysspor-raketter. 

Man har underrettet alle, som man 

kunne tænke sig havde interesse i at vide 

det, men man havde ikke tænkt på Rigs

hospitalet i den forbindelse, sagde betjen

ten. - Men det var da pænt af mig at 

gøre mig den ulejlighed at ringe, og det 

skulle jeg have mange tak for - flink 

mand den betjent. 

Og lettet var jeg og følte alligevel, at 

jeg havde gjort det rigtige - det kunne 

jo have været alvor. 

Fra nu af vil jeg høre efterretninger 

for søfarende i radioen, når jeg er ind

lagt på Rigshospitalet. 3132/16 

HUSK, AT RADIO VAGTERNE 
OFRER DERES TID 
FOR DIN SIKKERHED! 

Så gik det, som vel nok de fleste havde 

ventet, at Allan Schmidts forslag til gene

ralforsamlingen om, at S.S.F. skal overtage 

Radioklubben aktiviteter, blev vedtaget. 

Tirsdag den 29. april afholder Radio

klubben sin sidste generalforsamling, hvor 

vi opløser klubben og iflg. lovene overdra

ger alt vort grej til S.S.F., også arbejdet. . . 

Men hvem skal så udføre arbejdet, når nu 

det er blevet en S.S.F.-sag? 

Det skal selvfølgelig DU og JEG og selv

følgelig helst flere andre, for nu behøver 

ingen at holde sig tilbage i beskedenhed og 

med den undskyldning, at de er ikke med

lemmer af Radioklubben, nu kan alle få lov 

til at være med. 

Til jer, kammerater, som i de 3 år, Ra

dioklubben har bestået, har betalt jeres bi

drag til klubben, og som har givet en god 

bid af jeres fritid for at kunne hjælpe an

dre, har jeg en sidste bøn, inden jeg slutter 

som formand for en klub, hvis eneste for

mål har været: at ofre sig for andre, og 

som det har været en stor glæde for mig at 

arbejde med. Jeg beder jer om ikke at stik

ke næverne i lommerne og sige, at nu er 

det S.S.F., thi S.S.F. er jo også dig. Lad 

os fortsætte med arbejdet med den samme 

energi, som de bedste af jer har lagt for 

dagen, og lad os prøve på at få flere med 

i arbejdet, så vil det også blive lettere. 

Altså: VEL MØDT TIL OPGAVEN, 

når vi lægger ud med vagten den 1. maj. 

Sundby Sejl 630 

klart slut! 

En god fidus 
Jeg har hørt ad bagveje, at Shoppen har 

købt et parti 1 kg pulverslukkere, som kan 

videresælges til den billige pris af 68 kr. 

pr. stk. 

Det er da en god fidus for dem, der ikke 

har fået SIKKERHEDSUDSTYRET i or

den i henhold til havnereglementets § 8. 

Jeg giver fidusen gratis videre til rette 

vedkommende. Reinh. H. 

TÆNK! Om blot 30 af S.S.F.s 
1200 medlemmer meldte sig til 
radiovagttjeneste, det ville give 
10 vagter til hver i løbet af sæ
sonen - eller om S.S.F.s medlem
mer var så vilde efter at give et 
nap med, så der meldte sig 60 -
det ville give 5 vagter til hver, og 
det ville igen sige: 1 vagt pr. må
ned i de 5 måneder, sæsonen 
varer. Det lyder da let... eller 
skal det være de samme 6-7 
mand, som har taget slæbet i de 
foregående sæsoner? 

Prøv at snakke med Reinhardt om dette! 

LAFAYETTE . ZODIAC . HANDIC . COMMANDER 

BÅDRADIO -  WALKIE TALKIE 
samt 

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

BENO-RADIO 
Foreningsgaten 8 . 21144 - Malmo - Tlf. 009 46 40-11 14 64 

Privat i Skanor: 00946 40-47 26 80 
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bestemt lige efter bogen, til vi var hjem

me kl. ca. 23.30. Tak til Richardt og 

hans besætning fra sejlerskolen, vi glæ

der os til næste tur. 

Navigationskursus 

Navigationskurset afsluttedes med ek

samen lørdag den 22. marts med fint re

sultat, alle 12 tilmeldte elever bestod. 

Forårsklargøringen 
Forårsklargøringen er nu igang, og bå

dene ventes færdige først i maj, så vi kan 

komme i gang med sejladserne. Begge 

både er i skrivende stund næsten fuldteg

net, og der er lærere til alle aftener, så vi 

starter »på bedste måde«. 

Tovværkskursus 
Tovværkskurset er slut for denne gang 

og omtalt andet steds i bladet. Censor var 

igen i år »Rigger Einer« og »meddom-

mer« var formanden, og I skal begge 

have tak fra sejlerskolen for hjælpen ved 

en vel gennemført eksamen. 

Også tak til Anders, der igen i år har 

formået at gøre tovværkskurset til en 

»hyggeklub« - vel at mærke en »hygge-

klub«, hvor der bliver arbejdet på fuld 

tryk og bliver udført godt arbejde. Anders 

forstår den store kunst at gøre arbejdet til 

en leg, og der er garanteret ingen elever, 

der har villet undvære timerne med sno

rene. 

Jeg kan kun opfordre alle i S.S.F., der 

ikke har været på tovværkskursus eller 

som ønsker at genopfriske knudepro

grammet, at melde sig til - der er nu 

også plads til de passive på lige fod med 

de aktive, så var det ikke noget at sende 

mor på kursus (så er der jo en friaften). 

Navigationsnatsejlads 
Navigationsnatsej ladsen med Richardt 

(Sletsøe) gik traditionen tro godt - med 

start fra Kastrup industrihavn kl. 20.00. 

En lille skønhedsfejl var, at vi havde 

»glemt« vores grej: søkort, trekanter, 

pejleapparat o.s.v.; ingen tænkte på det, 

fordi sidste års lærer, Kirsten Warnøe, 

selv havde haft disse ting med, men vi 

klarede os på bedste måde med lånt grej, 

så der blev stukket kurser ud og plads

Susanne Bonnichsen 

Janni Funck 

Jan Knudsen 

Birgitte Myholt Petersen 

Jørgen Sørensen 

Tonny Sørensen 

Peter Wennecke 

Per Yttesen 

Birgitte Benthien 

Anna M. Harup 

Torben Lamberth 

Hanne Skov 

Censor var Gosta Øberg, »meddommer« 

var formanden, og den skriftlige opgave 

samt den mundtlige overhøring af søvejs

reglerne blev klaret meget professionelt 

af Jock (vor nye navigationslærer), alt i 

alt et eksamensarrangement som både for

eningen og eleverne kan være tilfredse 

med. Jock har lovet at medvirke igen til 

næste år, og jeg har lovet, at han får 

bedre arbejdsforhold. Da alle i dommer

komiteen var enige om, at dette års ek

samensresultat var over middel både med 

hensyn til det skriftlige og det mundtlige 

arbejde, kan næste års navigationskursus 

blive alle tiders succes. 

Også her vil jeg opfordre alle med

lemmer, der ikke har været på naviga

tionskursus, til at melde sig til og få det 

duelighedsbevis, der alligevel på en el

ler anden måde bliver obligatorisk en

gang. Også her gælder det at passive kan 

deltage på lige fod med aktive. 

Dyrere fritidsundervisning 
Regeringens indgreb på fritidsundervis

ningen får jo også følger for os i S.S.F. 

og sejlsporten i almindelighed. Det bli

ver ganske simpelt dyrere at sikre sig den 

viden, der er nødvendig for at vi kan 

komme sikre fra havn til havn. Fra at be

tale 1/6 af udgiften ved undervisningen, 

skal der nu betales 1/3 (en forhøjelse på 

100 %), hvilket for de kurser vi kører 

hos os betyder en stigning fra 75,00 til 

150,00 kr. alt andet lige. Det kunne man 

måske forstå, når det drejer sig om stra

majsyning og finere madlavning( intet 

ondt om disse aktiviteter iøvrigt) men 

hvor det drejer sig om »livsforsikring« 

virker det noget urimeligt, også når rig

tige livsforsikringer er fradragsberetti

gede på skattebilletten. Nok om det, nu 

har vi fået det og må leve med det, men 

mon ikke regeringen har været under 

pres fra de partier, der vil spare for en

hver pris. Bent 

Husk synk på dine fortøjninger. Ellers vil de være til gene for 
både med skruer. 

Medlemmer, der sælger deres båd, skal give meddelelse til hav
neudvalget - også selv om de ikke har plads i havnen. 

Havneudvalget. 

18 



DS-KURSUS -VEJLE 

2 WEEK-END'ER 

Hjem og spørge Lillemor - Jaså, Kur

sus/Sejlsport? Er det ikke noget med 

mange bajere, sent i seng og damer? -

har vi råd til det? Ork, ja, foreningen 

betaler (mon?) og ikke noget med bajere 

og damer - tværtimod - tidlig i seng, så 

man er friske dagen efter; det er jo kur

sus og ikke værtshus, vi skal på (bare det 

var). O.K. tag bare af sted så. 

Carl skal med, afhentning lørdag 06.30, 

ind på hovedbanen, vogn nr. 29, pladser 

og det hele skulle være klar. Hvor pokker 

er vognen? Møder andre, der heller ikke 

kan finde vogn 29. Skal I til Vejle - dav, 

dav. Et lyst hoved foreslår vi tager vogn 

24, mon dog? Hov, der kommer Freddy 

fra DS, det er ham, der ordner det hele, 

selvfølgelig var det vogn 24, ind i ku

peen, herligt at sidde ned igen, klokken 

er 07.00, rejsefeberen fortager sig. Toget 

kører, Roskilde, Ringsted, tør i halsen, er 

der ingen, der har bajere med, nå, det er 

jo ingen druktur det her. Slagelse, en til 

stiger på, Sjælland er samlet. Bitterne må 

frem inden Korsør, ned med dem, her

ligt. Umulig rejse den her. 

Ind på færgen. Kl. er ca. 08.00. Mor

genmad, dejlige rundstykker og kaffe, 

21,00 kr. hør, der må være noget galt, 

passer det, jah, ågerpriser på de færger, 

ned i toget, Nyborg, Odense, stadig in

gen øl, togbar siger en fornuftig mand og 

henter dåseøl, skønt; Lillebæltsbro, mæg

tig udsigt, falder i søvn, Carl sover også. 

Vejle, alle stiger ud kl. 10.30. Fat i 

taxa'er, kurs mod Idrætshøjskolen, hvor 

skal vi bo? dér, tak. Første lektion kl. 

11.00. 

Puh-ha, der er knald på, middag kl. 

12.00-12.30, dejlig mad. Kan man få øl 

til maden? træk i automaten, pris 2,75. 

3 kr. i og tryk på knappen! pengene kom

mer ud igen. Prøver engang til med sam

me resultat, opgiver, vand til maden! Næ

ste lektion kl. 12.30, der er dårlig nok 

tid til at lette ben. Eftermiddagskaffe 

med basse kl. 15.00, rart med en pause, 

slik- og ølbutikken har åbent. Endelig kan 

man få en øl, ned oven i kaffen og bas

sen. Nær fået forstoppelse, køber »et par« 

ekstra øl til senere. Carl snupper også et 

par. 

Næste lektion kl. 15.30. Aftensmad 

kl. 18-19, når lige at få mad inden de 

lukker, - lektionen trak ud, automaten 

virker stadig ikke, vand til maden igen! 

Op og rede seng, så den er klar, »vi mø

des i samlingsstuen«, blev der sagt, va

skes, det pæne tøj på, der er vel et sted i 

Vejle o.s.v. 

Vi mødes i samlingsstuen. Henning i 

sutsko, vi skal spille sejlspil! du ved, det 

fra BÅD-NYT. Hvad så med øl og da

mer. 

Ja, ja. DS giver en øl, én, og så er der 

film »Verden rundt« - godt arrangeret -

nå, af med slipset og på med sutskoene, 

det er nu meget skægt det sejlspil, aften

kaffe med lagkage, hvad søren er klok

ken allerede 24.00. Carl er træt, og jeg 

er også mat, op på værelset og i seng, nå, 

ja, vi havde jo et par bajere, I kan jo 

komme ind til mig, snakke, snakke, snak

ke. Det er nu meget skægt at høre, hvor

dan de har det andre steder, nu er klok

ken blevet 2.30, ud, allesammen, jeg vil 

sove, bevidstløs med det samme. 

Vågner, musik på gangen. Hvorfor 

skal de spille så højt? Hvad er klokken. 

06.45, nå, men det er jo søndag, om på 

den anden side. Var der ikke noget med 

TRIM kl. 07.00, ud af fjerene, væk med 

sengen, meget speciel, på med kondi

tøjet, de er der næsten allesammen, fore

drag om nødvendigheden af at stå tidligt 

op og løbe i skoven. Jeg er søvnig. Carl 

ser heller ikke særlig frisk ud. Så ud at 

løbe en »lille tur« - pulsen op, pulsen 

ned, det går jo meget godt det her, men 

det går jo også ned ad bakke, hvor langt 

skal vi? Op ad bakke, min mor skulle 

lige vide, hvordan de behandler mig. Kan 

man i det hele taget komme op af den 

bakke? Hjemme igen, puster som et 

damplokomotiv. Mere konditræning i 

gymnastiksalen, op og vaskes, morgen

mad kl. 8.30, dejlig kaffe med det hele. 

Anden lektion kl. 9.00. Middag kl. 

12.30, tredje lektion kl. 12.30, hårdt 

program, begynder at blive mat, mangler 

et par timers søvn, hovedet vil ikke holde 

sig oppe, bare vi snart skal have efter

middagskaffe. Endelig er kl. 15.00. Næ

ste lektion kl. 15.30. Klar til hjemrejse 

kl. 16.30, sengetøjet ud på gangen, nøg

len i døren, husk det hele. Fat i taxa'er, 

ind til stationen og op i toget. Har vi 

husket at få øl med? Gudskelov. Der er 

noget galt med pladsbilletterne, de gæl

der kun til færgen. Fredericia, Lillebælts

broen, det er mørkt nu, vi spiller Whist 

og væder ganer. Carl sover. Odense, Ny

borg, fat i bagagen, gå op på færgen. 

Gud, hvor er jeg træt. Kl. er 19.00, hvad 

med aftensmad, op i restauranten. Da

gens ret: Dansk Bøf og så en øl til. Hen 

og stå i kø, så vi kan få en siddeplads i 

toget, ærgerligt også med de pladsbillet

ter. Vi går det meste af en kilometer for 

at få en siddeplads i toget. Mere Whist

spil og en lille en til ansigtet. Det hele 

begynder at blegne og matheden breder 

sig over hele linien, øjnene bliver slø

rede. Slagelse, af med en mand, Ros

kilde, af med tre mand og endelig Køben

havn. Kl. er 21.00. Farvel, farvel og på 

gensyn næste week-end. Afhentes af søn

nen. Carl afhentes også, endelig hjemme, 

af med tøjet, vaskes og ned i lænestolen, 

skønt. Vil du have kaffe, ja tak, ville 

egentlig helst i seng. Du ser så mærkelig 

ud, siger hun. 

Du ligner en week-end-brandert man

dag morgen. Jeg er bare træt. Sig mig 

en gang, hvad har I egentlig lavet i 

Vejle? 

I Vejle? Nåh, vi har bare været på 

DS's instruktionskursus! Og vi skal af 

sted næste week-end igen. Samme flinke 

mennesker, men også samme hårde pro

gram! Bevidstløs. 

Bent 

P.S. 

Nåh, ja, hvad har vi egentlig lavet? Her 

er programmet: 

Pædagogik, hovedtræk, gruppearbejde, 

diskussion. 

Fysisk træning. 

Vind og vejr. 

Meteorologi. 

Kapsejlads. 

Instruktionsteknik. 

Tilrettelægning af kursusplan for 

øvelsessejlads. 

Sikkerhedsproblemer. 

Lektionsplanlægning. 

Navigationskursus. 

Førerprøver og Duelighedsprøver. 

Aerodynamik. 

Hydrodynamik. 

Afsluttende diskussion. 
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Anders, som vi kender ham. 

Tovværkskursus 
I efteråret startede 22 på vinterens 

kursus i tovværksarbejde. Der er i vin

terens løb arbejdet flittigt på holdet, og 

der har været en meget fin mødeprocent. 

Anders betegner holdet som det bedste, 

han endnu har haft, og de pæne arbej

der, - lavet i løbet af sæsonen - som blev 

vist ved afslutningen den 11. marts, og 

den virtuositet, hvormed de 20 elever, 

der gennemførte, viste at de kunne de for

skellige knob, tyder på, at der er noget 

om snakken. 

Som noget nyt lærte eleverne i år at 

lave en bådsmandsstol, hvilket blev en 

stor succes. Hvis du fremtidig mangler 

en bådsmandsstol, kan du prøve at hen

vende dig til en af de nedennævnte, der 

alle har bestået tovværkseksamen i for

året 1975 : 

Jan Knudsen 

Ralf Overgaard 

Torben Andersen 

Aksel Brask Thomsen 

Egon Esbirk 

Jens Andersen 

Per Wallin 

V. P. Skov 

Palle Rasmussen 

Hans Hove Andersen 

Palle Sørensen 

Kim Kristensen 

Kurt Hansen 

Per Olesen 

Birgitte Benthien 

Tove Christensen 

John Christensen 

Gitte Schiolborg 

Carsten Rohde 

Conny Petersen 

llllllllllllllll!!! 

April 

Forår. Vi gør både i stand, vi får sejlene 

målt op til Scandicap - det hele skal nås, 

for vi vil alle gerne i vandet inden stander

hejsningen den 3. maj. 

Ved en motorbådssejlads med svensker

ne den 14. juni 1975 kan vi få lov at gøre 

lidt gengæld. Motorbådssej lerne skal bruge 

6-7 sejlbåde som kontrollanter. Er der nogle 

sejlere, der kunne tænke sig dette, så sæt 

jer venligst i forbindelse med motorbåds-

repræsentanten, Holger Nielsen. 

Motorbådsfolkene er aldrig uvillige, når 

vi beder om hjalp - lad os vise, at det sam

me gælder sejlerfolket. E.M. 

• 

Genbrug efter omsyning 
En af vore målere gik en aften og 

målte sejl op i Pejsestuen. Han var lidt 

træt i hovedet og ville ikke gerne forstyr

res i de mange opmålinger. En mand 

stod og kiggede på, og måleren var næ

sten sikker på, at han ville spørge om, 

hvorfor han gik og målte de sejl, og han 

bestemte da, at han ville svare ham kort 

for hovedet. 

Lidt efter kom det fra tilskueren: 

»Go'dag mand«. 

Og måleren svarede, som han havde 

bestemt: »Scandicap«. 

Og således begav det sig at forårets 

mundheld i S.S.F. blev: »Goddag mand 

- Scandicap«. 

Jamen er det ikke mageløst? 

Husk paragraf 7! 

1 tiden fra 1. april til 31. maj 

- begge dage incl. - må 

elektriske slibemaskiner 

ikke anvendes på søn og 

helligdage efter kl. 12. 

Kapsej ladskalender 
1975 
er nu udkommet, og den ser helt ander

ledes ud end vi er vant til. Den er frem

stillet i samarbejde med point publishing, 

aps, som også stod for udgivelsen af Lyst

sejlerkalenderen. 

Den foreligger nu i hæfte i modsætning 

til tidligere, da det var en folder. Sejladser

ne er delt op i Kølbåde og Joller, og som 

noget nye er klubbernes adresser taget med. 

Formatet er tilpas til, at den ikke er 

uhåndterlig at slæbe rundt med, og der er 

ingen tvivl om, at den vil blive studeret 

ivrigt af kapsejlerne, der nu kan gå i gang 

med planlægningen af sæsonens forløb. 

Kalenderen ligger til fri afbenyttelse i 

mellemgangen. H.M. 
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Ændringer af S.S.F/s love og reglementer. 

Efter ændring, vedtaget 29.10.1974, hvorefter jolle-

repræsentant og motorbådsrepræsentant får sæde i be

styrelsen, samt ændring vedtaget 25.3.1975, hvorefter 

man, i stedet for at vælge 4 repræsentanter, vælger 2 

repræsentanter til havneudvalget og 2 repræsentanter 
til klubhus- og festudvalg, ser § 5 således ud: 

§ 5. 
Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består af: 

1 formand 

1 sekretær 

1 kapsejladschef 

1 skolechef 

1 juniorleder 

1 jollerepræsentant 
1 motorbådsrepræsentant 

2 havneudvalgsmedlemmer 

2 klubhus- og festudvalgsmedlemmer 

Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens 

stemme afgørende. 

Bestyrelsen vælges for ét år således: 

Oktober: formand 

kapsejladschef 

juniorleder 

jollerepræsentant 

1 havneudvalgsmedlem 

1 klubhus- og festudvalgsmedlem 

1 suppleant til bestyrelsen. 

Marts: sekretær 

skolechef 

motorbådsrepræsentant 

1 havneudvalgsmedlem 

1 klubhus- og festudvalgsmedlem 

1 suppleant til bestyrelsen. 

Den øvrige del af § 5 forbliver uændret. 

Tilføjelse til § 8. Vedtaget 26.3.1974: 

Sundby Sejl-Forenings Hæderstegn, indstiftet 27.10. 

1971, kan af bestyrelsen tildeles medlemmer og andre 
personer, som har ydet en værdifuld indsats til gavn 

for S.S.F., og dermed for sejlsporten. 

Tildeling af Hæderstegnet medfører ikke automatisk 
kontingentfrihed. 

Efter vedtagelse 26.10.1971, tilføjes § 9 som 3. stykke: 

Medlemmers ægtefæller kan optages som passive med

lemmer mod et indskud, kr. 50,- og årligt kontingent, 

kr. 60,-. 

Ændring af § 11, vedtaget 26.3.1974, side 9, øverste 
stykke, ændres til: 

Den, der ikke indbetaler kontingent/havneleje inden 

fastsat frist, skal have tilsendt en rykkerskrivelse, og 

hvis ikke beløbet + strafgebyr, kr. 100,-, er indbetalt 

senest en måned herefter, mistes medlemskabet/hav
nepladsen. 

Til Ordensreglementet, ny § 10: 
(Vedtaget 26.10.1971). 

Hunde, som medtages på foreningens område, skal 

føres i snor. 

Havnereglementets § 1, sidste stykke, ændres til: 

Fartøjer over 13,0 m længde og/eller 3,10 m bredde 

kan ikke tildeles havneplads. Vedtaget 29.10.1974. 

26.3.1974 vedtaget ændring af Havnereglementets § 2, 
andet stykke, til: 

Indbyrdes bytning af havneplads, eller udlån af hav

neplads i længere perioder, i hvilke et medlem på 

grund af feriesejlads, eller af anden årsag ikke benyt

ter sin havneplads, må ikke finde sted uden havne

udvalgets tilladelse. 

Efter sidste stykke tilføjes: 

Således ledigblevne pladser kan kun havneudvalget 
disponere over. 

26.10.1971 vedtaget ændring af Havnereglementets § 8, 
andet stykke til: 

Ethvert fartøj, bortset fra slæbejoller og skydepram

me, skal være forsynet med anker, lanterner, ildsluk

ker, samt flydemiddel til hver person om bord. 

26.3.1974 vedtaget til Havnereglementet som ny § 9: 
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer eller an

dre føre sit fartøj fra eller til Sundby Sejl-Forenings 

havn uden selv at være om bord som ansvarhavende, 

eller at den, som skal føre fartøjet, er medlem af 
S.S.F. eller anden anerkendt sejlklub. 





SUNDBY SEJL-FORENING 

Maj 
Onsdag d. 21. Kl. 19.00 
Onsdag d. 28. Kl. 19.00 
Lørdag d. 31. 

Aftenkapsejlads 
Aftenkapsejlads 
Sjællandsmesterskab - Pirat 

Juni 

Søndag d. 1. Sjællandsmesterskab — Pirat 
Onsdag d. 4. Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
Søndag d. 8. Kl. 9.00 Amagerkredsen — Saltholm rundt 
Onsdag d. 1 1 .  Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag d. 18. Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag d. 25. Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 

August 
Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 
Søndag 

d. 6. 
d. 13. 
d. 20. 
d. 27. 
d. 31. 

Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
Kl. 18.30 Aftenkapsejlads 
Kl. 18.30 Aftenkapsejlads 
Kl. 15.00 Åbent Juniorbådsstævne KDY 15 nrr 

September 
Lørdag 
Lørdag 
Søndag 
Lørdag 
Søndag 

d. 6. 
d. 13. 
d. 14. 
d. 20. 
d. 28. 

Kl. 15.00 Eftermiddagssejlads 

Bandholmstævne 

Kl. 15.00 Eftermiddagssejlads 
Åben distancesejlads - Hven rundt 

Else Madsen 
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Påskesejlads i Hellerup 
S.S.F.s 2 Ynglinge, 24 og 31, deltog i på

skedagene i Hellerups kapsejlads. Y 24 blev 

sejlet af Kim Steffensen, Jens Andersen og 

Jan Knudsen, Y 31 af Jørgen Jensen, Han

ne Brask Thomsen og Claus Brask Thom

sen. Der deltog ialt 20 både, og S.S.F. op

nåede placeringer som henholdsvis 14 og 18. 

Der var planlagt 5 sejladser, men kun 4 

blev gennemført. Om lørdagen var sejlad

sen chancepræget. Vejret var ikke gunstigt 

for vore sejlere, så alt ialt er man tilfredse 

med resultaterne og stiller store forventnin

ger til den kommende sæson, særlig efter at 

man har deltaget i trænings-weekenden, 

som er omtalt andetsteds. 

Påskesejlads i Kiel 
S.S.F. havde 2 Flipper-joller med i kap

sejladserne i Kiel i påskedagene. Vi skal 

med det samme afsløre, at »Amagerkane-

ren« blev placeret som nr. 2 og »Stærk To

bak« som nr. 3. Absolut pæne placeringer i 

det stærke felt, der indbefattede de tyske 

mestre. 

Kim Kristensen og Palle Larsen sejlede 

»Amagerkaneren« og Carsten Rohde og 

Ivan Jensen »Stærk Tobak«. I det stærke 

felt, hvor der deltog 6 nationer, blev Søn

derborg nr. 1. 

I modsætning til i Danmark havde vi 

godt vejr, ca. 11 grader, og temmelig flov 

vind. Carsten var meget hurtig i flovt vejr, 

men i lidt stærkere vind kunne det knibe 

lidt. 

Et lille handicap var det, at tyskernes 

banelægning voldte lidt problemer, men 

ikke værre end at de danske farver blev 

hævdet på værdig vis. 

Af andre resultater kan nævnes, at Århus 

fik førstepladser såvel i Europe- som 505-

jolier. En meget fin indsats af de danske 

farver. Junior 

Træningslejr for ynglinge 
I weekenden den 12.-13. april har 

vore juniorer formentlig haft en stor op

levelse ved at deltage i Dansk Yngling 

Klub's træningslejr for Yngling. Arran

gementet er beregnet for juniorer, idet 

DYK ad denne vej mener at kunne ned

bringe den fartmæssige forskel, der er og 

altid har været mellem junior- og privat

ejerbesætninger. Det skal blive spæn

dende at se, om disse betragtninger hol

der stik. Jeg vil nu stadig mene, at også 

materiellets, herunder sejlenes kvalitet, 

spiller en rolle, og her kan klubberne 

ikke ventes at kunne følge mange af de 

privatejede. Men spændende er arrange

mentet da og et godt initiativ i den rig

tige retning. Vi regner med at få en be

retning fra træningslejren fra en af de 

deltagende juniorer. 

• 

Programmet ser sådan ud: 

Fredag den 11.: 

kl. 19-30: Der mødes i Taarbæk Sejl

klubs klubhus til en diskus

sionsaften over kapsejladsreg

lerne med Bent Aarre som dis-

kussionsleder. Deltagerne vil 

få lejlighed til at fremlægge 

og diskutere selvoplevelser på 

kapsej ladsbanerne. 

Lørdag den 12.: 

kl. 9.00: Foredrag i Taarbæk Sejlklubs 

klubhus ved Bo E. Hansen om, 

hvordan man bedst muligt un

der en kapsejlads undgår at 

vade rundt i en gelé bestå

ende af dumme gaster og 

spaghetti. 

kl. 9-45: Foredrag om Aerodynamik ved 

luftkaptajn Ib Pors Nielsen. 

kl. 11.15: Let motion. 

kl. 12.30: Frokost. 

kl. 14.00: Praktik. Instruktion i sejlstil

ling og arbejdsfordeling fra 

instruktører, der følger med i 

bådene som 4. mand. 

kl. 18.30: Aftensmad. 

kl. 19.30: Foredrag med efterfølgende 

diskussion om emnet: Hvor

dan forkludrer man enhver 

form for fornuftig sejlads. 

Ved DYK's formand Finn 

Thunbo Christensen. 

Søndag den 13.: 

kl. 9.00: Taarbæk Skole: Sejltrim fore

vises på lysbilleder og diver

gerende, diskussionsstartende 

kommentarer vil fremkomme 

fra Poul Richard Høj Jensen 

m. fl. 

kl. 11.00: Let motion som om lørdagen. 

kl. 12.00: Frokost. 

kl. 14.00: Kapsejlads på lille udlagt OL-

bane med videoovervågning. 

Banesejladsen vil vise, hvad de 

enkelte hold har fået ud af 

kurset. 

kl. 18.00: Aftensmad. 

kl. 19-30: Ved denne tid får alle lov til 

at se sig selv på film. 

Det lyder da spændende, og S.S.F. har 

tilmeldt 2 både. 

H. M. 

Juniorudvalg 

Carl Steffensen, 

Englandsvej 86, 2300 S, 

tlf. 58 27 72. 

Knud Jensen, 

Sofienhøjvej 5 C, 2300 S, 

tlf. 50 82 24. 

Søren Bødtker, 

Hovmål vej 74—26, 

tlf. 51 48 35, lok. 74/26. 

Allan Schmidt, 

Liden Gunversvej 7, 2300 S, 

tlf. 55 47 78. 
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hl SKIPPERE 
/ HISTORIER > 
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Konflikt igen? 
Nu har den socialdemokratiske rege

ring lige klaret problemerne på arbejds

markedet. Men en ny konflikt truer, og 

vi håber, den snarest må blive løst inden 

sæsonen starter rigtigt - ellers kan der 

måske blive tale om et nyt regeringsind

greb. 

Følgende er med lidt småændringer 

lånt fra Haderslev Sejl-Clubs blad »An-

duvningen«. 

Nyt fra gasternes forening 
Da parterne endnu ikke er fcerdige 

med at forhandle, har man bedt os at 

genoptrykke parternes krav. 

Så har den længe ventede Gasternes 

Fagforening set dagens lys, og følgende 

vedtægt er opstillet og godkendt på den 

stiftende generalforsamling, som afhold

tes den 31. februar 1974 i Ølgod Amatør

sejlklubs receptionslokaler: 

1. Sejladsen skal være at opfatte som 

en rekreation. Enhver form for fy

sisk og psykisk anstrengelse er for

budt. Den gast, der transpirerer un

der sejladsen, skal omgående ned

lægge arbejdet. 

2. Ingen sejlads må begynde før kl. 

09.00. Der skal, før en sejlads på

begyndes, serveres 1 pilsner pr. gast. 

Er gasten under 18 år, har han krav 

på mineralvand, saftevand, kærne

mælk el. lign. Det er endvidere 

skipperens opgave at rigge båden til 

før starten. Inden man går af havn, 

bør gasten forvisse sig om, at denne 

tilrigning er sket i overensstemmelse 

med de uskrevne love. Disse love 

kan fås ved henvendelse til ethvert 

landpostbud mod erlæggelse af et 

mindre beløb. 

3. Gasterne skal afhentes på deres til 

enhver tid registrerede bopæl og ef

ter endt sejlads bringes tilbage til 

denne. 

4. Hver gast skal have udleveret 1 sæt 

olietøj (evt. syet efter mål) i bedste 

kvalitet. Endvidere skal der ved hver 

sæsons begyndelse udleveres lstk. 

redningsvest. Disse udstyrsgenstande 

skal betales af den til enhver tid væ

rende skipper. 

5. Straks efter, at gasten er kommet 

ombord, skal skipperen ufortøvet 

hilse gasten velkommen med et 

håndtryk, hvorefter han straks bela

ver sig på at servere den i stk. 2 om

talte pilsner. 

6. Skipperen skal servere 1 (én) øl pr. 

gast pr. lænser (medvind). Sker det

te ikke inden for det rimelige tids

punkt af få sekunder, har gasten 

hjemmel - og pligt - til ufortøvet 

at nedlægge det ham af skipperen 

påbudte arbejde. 

7. Under tursejlads eller sejlads til og 

fra kapsejladsbanen må der synges. 

Begynder en og anden med en strofe, 

bør alle om bord synge med. Fritaget 

herfor er dog den gast, for hvem 

stemmen er i overgang. I tvivlstil

fælde har skipperen krav på gyldig 

lægeattest. 

8. Fra kl. 12.00-13.00 er der tarifmæs

sig middags- og hvilepause. I nævnte 

tidsrum er det forbudt skipperen at 

forlange arbejde udført af en gast. 

Bliver arbejdet udført af skipperen 

selv, er det gastens pligt (efter kl. 

13.00) at påse, at arbejdet er udført 

i overensstemmelse med de i stk. 2 

omtalte love. 

9. Arbejdstidens ophør er fastsat til kl. 

17.00. (Dette er dog ikke ratificeret 

af skipperlauget). Når gasterne for

lader båden, skal skipperen ved 

håndtryk sige tak for dagens ar

bejde og afrigge båden, hvis ophol

det forventes at strække sig over 1 

døgn. 

10. Hvis en skipper nægter at overholde 

ovenstående, eller dele deraf, skal 

arbejdet ufortøvet nedlægges, hvor

efter utilfredsheden markeres ved, 

at gasten lægger armene over kors. 

Arbejdet må under ingen omstæn

digheder genoptages, før skipperen 

har givet hver enkelt gast om bord 

en undskyldning, ledsaget af et løfte 

om, at den begåede forseelse ikke vil 

gentage sig. 

Således vedtaget på den stiftende ge

neralforsamling, afholdt i Ølgod den 31. 

februar 1974. 

Gasternes Fagforening i Danmark 

Skipperforeningens hovedkrav! 

Naturligvis foranlediget af, at en hå

net og ydmyget gast har turdet rejse sig 

og tage til genmæle mod det, de fandt 

fornedrende og middelalderligt, har skip

perne (bådejerne) set sig nødsaget til at 

sammenkalde til møde for at udarbejde 

et regulativ som modtræk mod den af 

gasterne startede fagforening. Da »An-

duvningen« er et upartisk sportsblad, vil 

vi selvfølgelig ikke blande os i striden, 

men holde os ganske neutral. Blot skal vi 

tilføje, at skippernes regulativ er meget 

kort, omtrent af samme længde som de 

strå skipperne trækker, når de møder lidt 

modstand på en kapsejladsbane. 

1. Skipperen er højeste og absolut 

ukrænkelige myndighed. Hans ord er 

lov, og enhver ordre skal uden tøven 

udføres. 

2. Kl. 08.00 skal alle skippere vækkes 

varsomt af gasterne under afsyngelse 

af lovsang (Lover og priser). 

3. Enhver nægtelse af skipperens ordre 

straffes med normal mandstugt for 

vinddrevne fartøjer, f. eks.: 

Beslaglæggelse af gasternes ølration 

- Kølhaling - Ti slag af nihalet kat -

Træhest (bør opstilles på dækket til 

spot og spe). 

4. Gasternes arbejdstid er fastsat til 

ikrafttrædelse kl. 07.00 til kl. 22.10, 

men kan forlænges efter skipperens 

forgodtbefindende. 

5. Gasternes ration består af 200 gram 

rugbrød, 50 gram margarine og 1 

mål drikkevand daglig. Yderligere 

medbragt fortæring fordeles ved skip

perens mellemkomst. 

Således givet den 7. august 1974. 

Skipperforeningen af 1712. 

P.S. Som I ser, står man langt fra hin

anden, men såsnart det endelige for

handlingsresultat foreligger, bringer 

vi det her i bladet. 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
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 S  

Får Du bladet til tiden? 

Hvis ikke du får dette blad senest den 
28. april, har postvæsenet ikke overholdt 
den frist, som gælder for omdeling af bla
det. 

Det er redaktionens indtryk, at omdelin
gen ikke altid er tilfredsstillende, og vi vil 
gerne gøre indsigelse overfor postvæsenet. 

DERFOR: Hvis du ikke har fået bladet se
nest ovennævnte dato 

RING da til redaktionen på 50 41 01 eller 

SEND dit navn og adresse og datoen du 
har modtaget bladet til redaktionen 
eller læg en besked i brevkassen 
på kontoret. 

Redaktionen vil da indgive samlet klage til 
de forsømmelige postkontorer. 

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 

Banken 
der dækker 
hele Amager 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, KASTRUP, 50 41 01 - TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGARDSVEJ 4, KBH. V. TELF.: 35 67 88 
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1 Y*>^ SUNDBY 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 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 
Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 53 59 64 
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8-16) 50 33 77 

Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 83 33 
Motorbådsrepræeenfant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. AM 27 53 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

lllllllllllllllllllllllllllllllllll! :lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!llllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

Forsidebilledet: 

»Tyvekncegten« i sit rette element for første gang. (Foto: Ib Christensen). 
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Kasserer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 
liver torsdag: 
kl. 19—30,30 
i klubhuset 
tlf. 59 35 80 

Ifiedaktoreii 
træffes den sidste 

torsdag: i liver 
måned 

Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

Emil og John, Lennart og Holger Lagkage 

fortsætter succes'en fra sidste år og arrangerer 

FISKETUR 
Lørdag den 30. august (reserver dagen allerede nu) 

Start kl. 9 . Vejning kl. 16 . Spisning kl. 16,30 

* 

Store præmier . Mange overraskelser . Dans og musik 

Mere i næste nummer. Deltegernes koovr deltager GRATIS i hele arrangementet. 
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Pilegårdsskolens orkester ankommer til S.S.F. (Foto: Ib Christensen). »Tyveknægten« (yderst til højre) er lige blevet døbt. 

D> LJ 

QJ/ 

Vejrguderne var SUNDBY SEJL FOR
ENING mere venlig stemt end meteoro
logerne havde spået. Vejret var tilpas til, 
at man kunne opholde sig udendørs og 
overvære den festlige standerhejsning. 
Festlig var den, fordi så mange var mødt 
op, og fordi Pilegårdsskolens Tambour-
korps var med til at sætte stemningen en 
tand i vejret. De dygtige musikere var 
virkelig et plus for arrangementet. 

Efter at formanden havde budt de ind
budte gæster velkommen, omtalt de for
tvivlede havneforhold og glædet sig over 
initiativet omkring sejlklubben LYNET
TEN og iøvrigt udtalt de traditionelle 
gode ønsker, gik standeren til tops, mens 
tilskuerne spændt fulgte, om den ville 
folde sig ud, hvad den dog heldigvis 
gjorde, da den kom helt til tops. 

Herefter blev forsamlingen forhalet til 
den søndre bedding, hvor klubbens nye 
skolebåd stod og ventede spændt på sit 
navn. Efter at formanden havde redegjort 

for grundlaget for skolebådens økonomi 
foretog gudmoderen, Annie Ekstrøm, den 
højtidelige handling med ordene: 

Hermed døber jeg dig »TYVEKNÆG
TEN«. Håber, du vil leve op til dit navn 
og »stjæle« mange præmier til S.S.F. Gid 
held og lykke må følge dig over vandene. 

Og så gled vor nye Spækhugger ud i sit 
rette element under kraftig tuden med 
signalhorn fra bådene i havnen. (Men 
manglede der ikke et HURRA?). 

De dygtige elever fra Pilegårdsskolen 
opførte herefter et Tatoo, som gav dem 
stort bifald. 

Herefter foregik resten indendørs, hvor 
klubben var vært for de indbudte gæ
ster, bl. a. kontorchef Ahm med frue re
præsenterende Københavns Kommune. 
Endvidere var Kastrup og Dragør Sejl
klubber repræsenteret henholdsvis ved 
deres formand og næstformand. Endvi

dere Amagerkredsens netop afgåede for
mand, John Hageman, der i aftenens løb 
fik tildelt S.S.F.'s hæderstegn. Carl »jor
den rundt« Nielsen havde også efterkom
met invitationen, og i aftenens løb fik 
foreningen overrakt den stander, 
»NORDKAPEREN« førte på sidste eta
pe af jordomsejlingen med besætningens 
navne, bådens navn og årstallene 1946-
1948 skrevet på dugen, en meget smuk 
gestus, som viser, at gamle medlemmer 
stadig har et forhold til deres forening, 
og S.S.F. forstår at værdsætte gaven. 

Med den afvekslende musik og med
lemmernes gode feststemning blev det 
igen en af de aftener, som festudvalget 
får et kryds for i deres karakterbog. 

NB. For den morgenfriske, der var tid
ligt på havnen om søndagen, var det be-
tryggende at se de mange biler på parke
ringspladsen, selv om der næsten ikke var 
et menneske på hele området. 

H. M. 

Tre Amagerklubrepræsentanter. Fra ven
stre: Lynetten, Dragør og Kastrup. 

(Foto: Frits Kleis). 
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Flakfortet 
Der hersker stor aktivitet inden for 

KØBENHAVNS SEJLUNION om at få 
projekt »FLAKFORT« op at stå. 

Der har været foretaget »syn og skøn« 
med deltagelse af diverse håndværkere 
m. fl., for at få et overblik over, hvad 
der er nødvendigt at få ordnet i første 
omgang. 

Der har været afholdt møde mellem 
repræsentanter for KSU og DANMARKS 
MOTORBÅDS UNIONS KØBEN
HAVNS KREDS, hvor man drøftede 
mulighederne for et samarbejde om Flak
fortet, hvilket var ønskeligt, ligesom der 
var enighed om, at der også på andre 
områder var behov for et godt samar
bejde. 

Der har været afholdt møde med de 
håndværkere, der var med på fortet, og 
der forelå udregninger over udgifter til 
de nødvendige materialer. Disse bereg
ninger skal herefter forelægges de to uni
oners klubber, for KSU's vedkommende 
den 22. maj, og der skal også drøftelser 
med Københavns Kommune og forsvars
ministeriet. 

En ting er imidlertid klart; der skal 
lægges mange timers frivilligt arbejde, 
inden fortet kan tages i brug, og det vil 
være en stor ting, hvis de københavnske 
klubber kan vise, at de kan stå sammen 
om en så væsentlig opgave - og det gæl
der både motorbådsfolk og sejlere. 

Jeg kan ikke slutte denne artikel uden 
at være meget fristet til at citere, hvad 

Havneudvalget meddeler: 
Det er en hovedregel, at alle låger så

vel som hovedporten skal være lukket. 
Af hensyn til leverandørerne til restau

rationen må porten dog være åben en tid 
om formiddagen, men fra klokken 12 vil 
og skal den være lukket. Hvis man har 
nødvendig transport, kan nøglen lånes 
hos restauratricen, men porten skal luk
kes igen og nøglen tilbageleveres. 

Det indskærpes, at der kun må være 
tale om kørsel med ting, der ikke kan 
transporteres på anden måde. 

Endvidere meddeler 
havneudvalget: 

I lighed med sidste år vil der blive 
mulighed for langtid sparkering på et ind
hegnet område på nordre plads fra den 
15. juni. Parkeringen skal strække sig 
over mindst to dage, og vognene skal 
være forsynet med et parkeringsmærkat, 
som udleveres gratis på kontoret og hos 
havneudvalgsmedlemmerne. 

PARKERING UDEN FOR PARKE
RINGSPLADSERNE ER IKKE TIL
LADT OG CYKLER SKAL HENSTIL
LES I CYKLESTATIVERNE! 
TAK 

Endnu er der fredeligt på Flakfortet. 

vort æresmedlem Carl Nielsen skrev 
hjem til medlemsbladet under sit ophold 
på Fiji-øerne i maj-juni 1947. Man hav
de inviteret nogle venner på en sejltur og 
i brevet hedder det: 

»Målet gjaldt en lille ø, der hed Nu-
kalou, den lå en halv snes sømil øst for 
Suva inden for revet. Vi sejlede også in-
efter kunne vi lægge ankeret i sandet, 
idet den dejlige hvide strandbred var så 
stejl, at vi kunne sejle hele forskibet af 
»NORDKAPEREN« ind over bredden. 
Nukalou er en lille ønskeø, ikke større 
end Kongens Nytorv i København. Det 
krystalklare vand er meget dybt helt ind 
til kysten. Øen er tæt bevokset med pal
mer og løvtræer, og her og der er der 
pletter med dejligt græs. Det er sådan en 
ud flugt sø, vi mangler i Øresund. Var det 
ikke en idé at lave Middelgrunden og 
Saltholm Flak (= Flakfortet, red.) om 
til udflugtsøer?« 

Havneudvalget er fortvivlet 
Der har i år kun været 11 — skriver 

elleve - bådpladser til uddeling til de 
medlemmer, der står på den lange eks
pektanceliste, og det er i realiteten med
lemmer med lang anciennitet, der har 
meldt sig siden sidste år, der har fået 
disse pladser. Man er faktisk ikke kom
met den mindste smule længere på ek
spektancelisten end, man kom sidste år. 
Det er altså ikke et misundelsesværdigt 
job at sidde i havneudvalget, som situa
tionen tegner sig i øjeblikket. 

Red. 

På given foranledning 

Der har fornylig fundet et særdeles 
groft hærværk sted på en af klubhusets 
installationer. 

Vi gør i den anledning opmærksom 
på, at hærværk er en af de ting, der iføl
ge foreningens loves paragraf vil kunne 
medføre udelukkelse. 

Klubhusudvalget 

Standerhejsning i Hvidovre 

Jagtforening 

I Hvidovre havn hører den lokale jagt
forening kraftigt ind under begrebet sø
sport, idet man har både en pram- og en 
motorbådsafdeling. Hvidovre Jagtfor
ening holdt den 10. maj standerhejsning 
ved deres smukke klubhus på havnen, 
som efterfulgtes af en reception, der 
markerede indvielsen af en større tilby-
ning til huset. 

Hejsningen af den blå-hvide stander 
skete under afspilningen af en rask fan
fare på et ægte gammelt tysk jagthorn. 
Under receptionen holdt man auktion 
over et sælsomt monstrum, skabt af kon
servatoren Jan Petersen fra Kastrup. En 
sysmofyt kalder han den! Det er en fugl 
af sammensat karakter - med hovedet af 
en gråand, krop af en råge, ben af en fla
mingo og hale af en varan, en ostindisk 
øgle! I et par små abepoter holder den et 
stort æg af en nandu! Pengene til gardi
nerne kom hjem, men fuglen bliver i 
huset, idet køberen, der fik hammerslag, 
straks skænkede den til foreningen. 

Hvidovre havn besøges i stor udstræk
ning af sejlsportsfolk fra Amager i kraft 
af beliggenheden ved Kalveboderne. For
uden Hvidovre Sejlklub Susets store klub
hus kan man altså slå et slag ind i jagt
foreningens hus tæt derved. Om ikke an
det så for at more sig over fabelfuglen 
fra Amager, Jan Petersens herlige sysmo
fyt, som altså nu er jagtforeningens. 

Hvidovre havn er jo berømt for sine 
søsportsfolk i topklasse. Jagtforeningen 
ligger heller ikke på den lade side, og 
den er mellem de største i landet. Der 
står gny om dens arrangementer langt 
uden for Hvidovres grænser. B. Z. 
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INTERVIEW 

med en jordomsejler... 

Fra tid til anden er læserne af medlemsbladet stødt på navnet »NORDKAPEREN«, 

og på det sidste har det også været nævnt i dagspressen i forbindelse med starten på 

en jordomsejling. En model af båden er opstillet i montren i forhallen i klubhuset. 

For klubbens ældre medlemmer er nærmere præsentation unødvendig, men til op

lysning for »ukyndige« kan nævnes, at »NORDKAPEREN« under S.S.F.s stander 

med tre S.S.F.-medlemmer om bord i 1946-48 foretog en jordomsejling med Carl 

Nielsen som skipper. Turen er skildret i bogen »Jorden rundt med Nordkaperen«. 

Carl Nielsen er æresmedlem af S.S.F. og har over 50 års medlemsskab bag sig. På 

redaktionens henvendelse har Carl beredvilligt stillet sig til rådighed for et interview, 

som vi herved har den glæde at viderebringe til medlemmerne: Carl Nielsen. 

Hvordan får man sådan »en skør idé«: 
at sejle jorden rundt i eget skib? 

Lad os nu ikke kalde det en idé, men 
en drøm, der ved tilfældighedens spil 
kunne realiseres. En krise i et ægteskab, 
der kunne klares ved adskillelse et stykke 
tid, en økonomi, som jeg mente, kunne 
bære, samt et par håndplukkede venner 
- der nu forlængst har kastet fortøjnin
gerne - en sejlende fortid, og endelig 
udfordringen: den runde jord. Det ville 
have været »skørt«, hvis jeg ikke havde 
taget chancen. 

Hvilke forudsætninger havde I for at 
kunne gennemføre en sådan tur? 

Forudsætningerne var vel, at vi alle 
tre havde eventyrsind, håndelag, lyst til 
at erhverve viden om navigation, sprog 
o.s.v. Jeg må særlig fremhæve Knud Lar
sen, der ved sin ihærdighed holdt faklen 
tændt i de to år, som det varede at gøre 
»NORDKAPEREN« sejldygtig. 

Det var selvfølgelig også en væsent
lig fomdsætning, at vi havde heldet med 
os, og det havde vi i fulde mål. Det var 
også en forudsætning, at kammeratskabet 
kunne holde, og der havde jeg det held, 
at jeg havde både Pouls og Knuds fulde 
fortrolighed som ven, mens de to kun var 
kammerater - ikke venner. De fik aldrig 
hinandens fortrolighed. Altså fik jeg al
drig flertallet imod mig. 

Jeg har indtryk af, at »NORDKAPE
REN« var et godt fartøj. Kan du fortælle 
lidt om, hvad hun var for et skib, da I 
overtog hende? 

VI fandt »NORDKAPEREN« (eks. 
»SANTA MARIA«) i Helsingør. En æl
dre pige i overgangsalderen og godt 
sminket. Det bedste ved hende var, at 
hun havde 7 tons bly i kølen, næsten det 
eneste, der var tilbage, da vi var færdig 

med at pille laserne af hende. Det tog 
et par år at klæde hende på igen. 

hvad var hun for et skib, da I hav
de puslet om hende i 2 år? 

»NORDKAPEREN« blev perfekt, et 
gennemsolidt og et smukt skib, der gen
oplevede sin tid som atlanterhavskapsej-
ler. Et skib vi kunne stole på. Skibet blev 
så smukt og elegant, at man antog os for 
millionærer, hvor vi kom frem. Vi måtte 
skuffe mange snobbede gæster: Vi var 
bare tre håndværkere. 

Hvordan føles det at have Kronborg 
om bagbord og en uvis fremtid forude? 

Man burde have jublet over, at nu 
havde to års slid båret frugt, men afske
den med familie og venner efterlod en 
knugende fornemmelse - der var ikke 
mange, der regnede med at se os igen 
nogen sinde. Dertil kom, at vi havde 
minefelter for os, som vi nødvendigvis 
måtte igennem for at komme ud i Atlan
ten. Vi skulle være på vagt for drivende 
miner døgnet rundt. Vi tog et par kopper 
rom til afstivning. 

Det var jo et sandt triumftog, 1 var 
ude på. I gik fra den ene strålende mod

tagelse til den anden, og I gik fra den 
ene overdådige festlighed til den næste. 
Tror du, det samme ville være tilfældet, 
hvis man tog på jordomsejling i dag? 

Jeg vil igen fremhæve heldet eller sna
rere det heldige tidspunkt. Der, hvor vi 
kom frem i fjerne egne, havde de der
boende danskere ikke set et dansk skib 
eller flag i årevis. Der skal ikke megen 
fantasi til at forestille sig baggrunden for 
de storstilede modtagelser. 

Hvad var den bedste oplevelse for dig? 

Vel nok at høre ankerkæden rasle ud i 

Funchals havn på Madeira for anden 
gang: Da var vore drømmes mål nået -
jordomsejlingen var gennemført. 

Og hvad var den skrækkeligste? 

Det er svært at svare på - der var et 
utal. Måske da vejr og vind tvang os gen
nem et minefelt i Nordsøen - måske da 
en flok ophidsede indere prøvede at en
tre »NORDKAPEREN« en nat ved Syd
indiens kyst - eller den nat i Kinasøen, 
da vi sejlede med slukkede lanterner og 
med nød og næppe undgik et sammen
stød med en kinesisk djunke - eller - ja, 
der er en oplevelse, jeg aldrig vil glem
me: Det var i Atlanten, tusinde af sømil 
fra land havde jeg rorvagten om natten. 
Det var stride vejrforhold, søerne bræk
kede ind over forskibet, og skummet ly
ste fosforagtigt i den mørke nat. Poul og 
Knud lå og sov trygt i deres køjer. Plud
selig dukker der en hvidklædt skikkelse 
ud af skumsprøjtet og kommer slingren
de imod mig. Umuligt at registrere fø
lelser - hjernen stod simpelthen stille — 
indtil Poul begyndte at grine højt. For 
ham var det — han var kravlet op ad en 
lille luge helt forude for at lege Kla
bautermand. Han kunne ikke sove, sagde 
han, og det skulle altså gå ud over mig. 

Og den mest komiske? 

Det jeg husker bedst var på Tahiti: 
Poul sad på rælingen efter at have konsu
meret et par flasker rødvin. Han ville 
vise to yndige Tahitipiger hvor stor en 
fisk, han havde fanget. De sad beun
drende for hans fødder, men desværre 
fik han armene for langt ud, og det re
sulterede i, at han faldt baglæns i van
det. De to piger sprang øjeblikkelig 
samme vej og fik ham bjærget i land. 
Det var et kosteligt syn. 
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Var der nogle gange, hvor I helt havde 
opgivet over for naturens rasen og bare 
ventede på »nådesstødet«? 

Nej - jeg har aldrig registreret døds
angst eller tilløb til samme om bord på 
»NORDKAPEREN«. Vi havde et fortro
ligt og iskoldt forhold til døden. Vi har 
oplevet spænding - meget stærk spæn
ding - men aldrig forbundet det med 
dødsangst, aldrig apatisk ventet på »nå
desstødet«, og ikke mindst havde vi alle 
tre en galgenhumor, der er en uvurderlig 
gave i kritiske øjeblikke. 

Efter tabet af roret i Rødehavet havde 
1 faktisk opgivet og var ved at sælge 
»NORDKAPEREN« for at skaffe penge 
til rejsen hjem — 2 ar ville være spildt. 
Hvad rører der sig i én i sådanne timer 

og dage? 

Her var tale om noget, der var værre 
end livsfare. Det var simpelthen en kata
strofe. Poul tog det fornuftige parti: at 
gå ud og drikke sig fuld, hvorimod Knud 
og jeg oplevede jordomsejlingens værste 
timer. Men så trådte rederiet Ø.K. til og 
hjalp os ud af dilemmaet. Da græd Knud 

NYT KLUBBLAD 
RUNGSTED KYST SEJLKLUB, der 

ved den store udvidelse af Rungsted havn, 
har haft en stor medlemsfremgang, har 
nu fundet tiden inde til at sige farvel til 
SEJL & MOTOR's klubmeddelelser og 
har i april udsendt Nr. 1 af 1. årgang af 
sit eget medlemsblad. 

Starten ser lovende ud med et meget 
varieret stof nydeligt redigeret i et blad 
i A5-format. 

Vi ønsker vor nye kollega velkommen 
og held og lykke med foretagendet. 

Red. 

* 

og jeg af glæde. 

I mødte nogle gange skibe, der førte 
Dannebrog i de fremmede havne. Er der 
ikke noget særligt ved den situation? 

Det betød uendelig meget for os at se 
et dansk skib i fjerne havne: Kammerat
lig dansk samvær i glade lag, proviant og 
fornødenheder til supplement til vor ofte 
sparsomme beholdning og ikke mindst 
nyt fra moderlandet. Et sådant møde be
tød mange skønne timer. 

Din bog slutter med ankomsten til 
Svendborg, men fra medlemsbladet ved-
jeg, at I førte »NORDKAPEREN« til 
København. Hvorfor er det ikke med i 
bogen? 

Nu må det ikke glemmes, at vi i sin 
tid undgik al offentlighed og reklame, 
dengang vi startede. Starten foregik i al 
beskedenhed, og vi ville vende hjem i al 
beskedenhed, selv om det nu ikke rigtig 
lykkedes alligevel. Jeg ville hellere have 
et strejf af poesi i bogen, end at den 
skulle slutte med »blær«. 

Har det været muligt for dig at følge 

»NORDKAPEREN«s færden sidenhen? 

Jeg var tvunget til at sælge »NORD
KAPEREN, og jeg håbede, at køberen 
ville behandle hende ordentligt. Først pil
lede man de syv tons bly ud af båden og 
erstattede det med cement. Så fjernede 
man et dejligt trædæk og lagde jernpla
der i stedet. Hver gang jeg erfarede no
get sådant, var det som om noget blev 
opereret bort fra mig selv. Hun har skif
tet ejer utallige gange og er i øjeblikket 
påny på vej jorden rundt. Denne gang 
med et »kollektiv« om bord. Jeg krydser 
fingre. 

Vi takker Carl for hans forståelse for 
vor nysgerrighed og kan som afslutning 
nævne, at der lige efter, at interviewet 
var foretaget forelå meddelelse om, at 
»NORDKAPEREN« nu havde kryd
set Atlanten og var ankommet til Barba
dos efter 23 døgn og 10 timers sejlads 
fra De kanariske Øer. Vi kan til sam
menligning oplyse, at Carl i sin tid gjor
de turen fra De kanariske Øer til Set. 
Thomas på 22 døgn og 18 timer, og at 
denne rute er ca. 250 sømil længere. 

H. M. 

D A T O E R  O G  D I S T A N C E R :  

Afgang fra København d. 23. juni 1946, ankomst til Frederikshavn d. 25. juni 1946 Distance 150 sm. 

- - Frederikshavn d. 27.juni 1946, ankomst til Madeira d. 22. juli 1946 - 2510 -

- - Madeira d. 30. juli 1946, ankomst til Set. Thomas d. 22. august 1946 - 2880 -

- — Set. Thomas d. 10. oktober 1946, ankomst til Cristobal d. 20. oktober 1946 - 1108 -

- - Cristobal d. 2. november 1946, ankomst til Balboa d. 2. november 1946 - 50 -

- - Balboa d. 27. november 1946, ankomst til Galapagos d. 7. december 1946 - 1183 -

- - Galapagos d. 20. december 1946, ankomst til Tahiti d. 20. januar 1947 - 3726 -

- Tahiti d. 3. april 1947, ankomst til Fiji-øerne d. 22. april 1947 - 1888 -

- - Fiji-øerne d. 5. juli 1947, ankomst til Cairns d. 22. juli 1947 - 2275 -

- — Cairns d. 21. august 1947, ankomst til Torsdags-øen d. 27. august 1947 - 524 -

- - Torsdags-øen d. 19. september 1947, ankomst til Timor d. 28. september 1947... - 1168 — 

- — Timor d. 30. september 1947, ankomst til Batavia d. 11. oktober 1947 — 1165 — 

- - Batavia d. 2. november 1947, ankomst til Singapose d. 8. november 1947 - 582 — 

Afgang fra Singapore d. 24. november 1947, ankomst til Sabang d. 29. november 1947.... Distance 601 sm. 

- - Sabang d. 6. december 1947, ankomst til Colombo d. 17. december 1947 - 987 -

- — Colombo d. 6. januar 1948, ankomst til Aleppey 23. januar 1948 - 700 -

- - Aleppey d. 27. januar 1948, ankomst til Aden d. 16. februar 1948 - 1909 -

- - Aden d. 19. februar 1948, ankomst til Port Sudan d. 2. marts 1948 - 1162 -

- Port Sudan d. 3- marts 1948, ankomst til Port Said d. 6. marts 1948 - 700 -

- - Port Said d. 28. marts 1948, ankomst til Famagusta d. 30. marts 1948 - 283 -

- - Famagusta d. 13. april 1948, ankomst til Malta d. 24. april 1948 - 926 -

- - Malta d. 29. april 1948, ankomst til Algier d. 8. maj 1948 - 748 -

- - Algier d. 18. maj 1948, ankomst til Madeira d. 5. juni 1948 - 1187 -

- - Madeira d. 23. juni 1948, ankomst til Dover d. 15. juli 1948 - 2206 -

- - Dover d. 18. juli 1948, ankomst til Holtenau d. 22-juli 1948 - 473 -

- Holtenau d. 24. juli 1948, ankomst til Svendborg d. 25. juli 1948 - 109 -

Udsejlet distance 31.200 sømil (57.782 km). 

I JUNI 

har 

SHOPPEN 
åbent: 

Hverdage kl. 9-18 

Lørdage kl. 9-18 

Søndage kl. 9-18 

Der er hjemkommet et parti 
radarreflekser, som sælges 
for 39,50 kr. pr. stk. 
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„NORDKAPEREN* 
JORDOMSEJLING 

1946-48 

Bestyrelsesmøde 

den 2. april 1975, kl. 19.00 

Dagsorden: 

1. Beretning 

2. Havn og plads 

3. Klubhus og fester 

4. Sejlerskolen 

5. Juniorafdelingen 

6. Kapsejlads 

7. Joller 

8. Motorbåde 

9. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen til første 
møde efter generalforsamlingen, og ud
talte, at det stadig er den gamle flok, 
der sidder her, hvilket måtte tages som et 
tegn på, at man er tilfreds med at være 
her. 

Der oplæstes div. takkeskrivelser og 
andre skrivelser, som toges til efterret-
ning. 

Der var spørgeskema fra D.S. vedrø
rende det på sejlerdagen meget omdisku
terede spørgsmål om etablering af hjæl
petræner- og cheftrænerordning. Man dis
kuterede problemerne indgående, og ene
des om, at man kunne gå ind for hjælpe
trænerordningen, hvorimod man ikke på 
nuværende tidspunkt kunne gå ind for 
en cheftræner, da der tilsyneladende end
nu er for megen problematik omkring 
finansieringsformen, som tænkes gennem
ført ved en præmiecheckordning. 

Til det, på generalforsamlingen ved
tagne forslag om nedsættelse af et sikker
hedsudvalg valgtes Holger Nielsen og 
Bent Petersen, og til at varetage arbejdet 
med radiokommunikationen valgtes Rein
hardt Hansen og det andet medlem til at 
arbejde med radiotjenesten bliver for

mentlig Per Knudsen. Reinh. Hansen fo
reslog derefter, at Holger Nielsen også 
overtager jobbet som kontaktmand til Sø
sportens Sikkerhedsråd. Også dette blev 
vedtaget. Om standerhejsningen udtaltes 
det, at man havde tilbud om, at Pile-
gårdsskolens orkester ville komme tilste
de og spille. Dette tilbud modtoges med 
glæde og tak. 

Den påtænkte redningsdemonstration i 
forbindelse med standerhejsningen så 
man sig nødsaget til at aflyse, da man 
ikke på dette tidspunkt havde fået noget 
svar fra Flyvevåbnet. 

På en ansøgning om tilskud til del
tagelse i sejlads i Flipper joller ved Kiel, 
bevilgedes der kr. 270,- til hver. 

2. Havneudvalget oplyste, at der kom
mer gravemaskine i løbet af næste uge til 
at grave i kanalen. Man vil også ind
hente tilbud på at lave jolleslæbestedet. 

Det oplystes endvidere, at tagrende og 
afløb på det nye masteskur er i orden. 

3. Klubhus- og festudvalget ønskede 
formica på hylder i køkkenet. En sag 
som Lennart Larsen må tage sig af. 

Vagn Preisler ville gerne vide hvilke 
lokaler man kunne få på Flakfortet, og 
hvornår man kunne gå igang derovre, da 
han ville arrangere en stor indvielsesfest. 
Man mente dog, at afholdelse af indviel
se af Flakfortet måtte tilkomme Køben
havns Sejlunion. Udvalget har iøvrigt 
endnu ikke udarbejdet de nærmere pla
ner. 

Sommerens program ser således ud: 

3. maj, Standerhejsning kl. 16.00 -
18. maj, Pinsefest med morgenudskænk
ning — 31. maj, jollearrangement - 8. 
juni, Saltholm Rundt - 14. juni, Øre-
sundsrunden (motorbådssejlads) - 23. 
juni, Skt. Hansfest - 16.-17. aug., Man

netur - 23. aug., Havnefest - 30. aug., 
Fisketur - 21. sept., tur til WEST - 28. 
sept., S.S.F.s åbne distancesejlads - 4. 
okt., Af riggergilde. Vagn P. oplyste, at to 
af vore medlemmer havde haft hobbyar
bejder med på en udstilling, arrangeret 
af Søfartens velfærdsråd, og havde fået 
fine placeringer. V. P. kunne tænke sig, 
at man stillede montrene i foyeren til rå
dighed, og udstillede de to medlemmers 
arbejder dér, så foreningens medlemmer 
kunne få anledning til at bese de fine ar
bejder. Der var enighed om at søge dette 
gennemført. 

4. Sejlerskolen indleder forårsklargø-
ringen og der er 30 elever. Bent Petersen 
udtalte, at man havde drøftet navn til den 
nye skolebåd, og man ville foreslå at 
kalde den for »TYVEKNÆGTEN«. Der 
var enighed om, at dette var et godt navn. 

5. Juniorlederen oplyste, at der afhol
des juniorbal den 4. april. Udtrykte end
videre ønske om at få lagt asfalt under 
halvtaget i juniorskuret, samt evt. skyde
døre for, i stedet for presenning. 

6. Kapsejladschefen oplyste om møde, 
der afholdes den 17. april, hvor man vil 
fordele opgaverne i sejladsudvalget. 

Man drøftede endvidere dommerskib 
og materiel. 

7. Jollelederen havde intet nyt. 
8. Motorbådsrepræsentanten arbejder 

med Øresundsrunden. 
9. Til eventuelt var det intet. 

Sign. Hans Guldager 
formand 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 
• 1 S.S.F. 

A. 270 Ib Hørby 
Borups Allé 211, NV 

A. 359 Ronald Kurt Larsen 
Ågade 98, N 

A. 446 Kenneth Kresten Hansen 
Sundholmsvej 54, S 

A. 505 Bjarne Alvang 
Ulrich Birchs Allé 23, S 

A. 558 Tim Molbech Taxbøl 
Formosavej 23, S 

A. 762 Bent Gerhart Sørensen 
Grækenlandsvej 10, S 

A. 899 Per Weichel 
Hvissingevej 59, Glostrup 

A. 910 Kjeld Thorsen Sørensen 
Slotsherrensvej 15, Vanløse 

A. 1051 Arne Thomsen 
Peblinge Dosseringen 50, N 

A. 1052 Christian Fokdal 
Studsgårdsgade 6, 0 

A. 1053 Harly Høy 
Egtvedvej 32, Kastrup 

A. 1054 Michael F. Jensen 
Holmbladsvænge 2, S 

A. 1055 Michael Sørensen 
Grækenlandsvej 10, S 

J- 11 Frederik Stig Rydberg 
Liden Gunversvej 9, S 

J- 16 Jens Schøn Poulsen J-
Lygtemagerstien 16, S 

J. 29 Anja Petersen J. 
Nyhøj Allé 14, Kastrup 

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. 

Hjertelig tak 

til alle som glædede mig med blomster, 

gaver og besøg på min 60-års fødselsdag. 

Elly Christensen 

Dyveke Kro 

SLETTEDE . . . 
A. 52 Karl Nielsen 

Biens Allé 22 
A. 92 Mogens Hansen 

Kurlandsgade 18 
A. 118 Freddy Preben Hjorth 

Hedekæret 8 
A. 239 Svend Gerner Nielsen 

Sorrentovej 7 
A. 538 Jørgen R. Hermansen 

Grindsted Allé 58 
A. 688 Erik Hvidtfeldt 

Ved Amagerport 2 
A. 873 Kurt Pedersen 

Hammelvej 22 
A. 956 Ib Skov 

Lyshøj gårdsvej 55 
A. 974 Holger Carl Jørgensen 

Voldgården 1 
A. 1016 Lars Rudolf Jensen 

Sundholmsvej 85 
Kun ti medlemmer ud af vort store 

medlemskartotek - det mindste antal i 
mange år. Det må siges at være meget 
fint. 

Søkort i nye udgaver 
Som følge af den ophævelse af de mi

nestrøgne ruter, som vi omtalte i sidste 
nummer, meddeler farvandsdirektoratet, 
at der er kommet nye udgaver af følgen
de søkort: 

Nr. 92 Skagerak 
Nr. 93 Jyllands Vestkyst 
Nr. 94 Horns Rev 
Nr. 100 Kattegat 

Nr. 103 Kattegat SW-lige del 
(Samsø Bælt) 
Sundet og Bælterne, 
nordlige del 
Sundet og Bælterne, 
sydlige del 
Sundet 
Sundet, sydlige del 
Sundet, Københavns Red 
Store-Bælt 
Store-Bælt mellem Sprogø og 
Langeland 
Lille-Bælt 
Lille-Bælt, sydlige del 
Smålandsfarvandet, 
vestlige del 
Farvandet Syd for Fyn 
Østersøen, vestlige del, 
Kieler Bugt 
Østersøen mellem Falsterbo 
og Dars 

Nr. 188 Østersøen mellem Gedser 
Rev og Christiansø. 

Tidligere udgaver af de oven for 
nævnte søkort er annulleret. Prisen pr. 
stk. for de nye udgaver er 24 kr. (ekskl. 
moms). 

Nyudnævnt »hædersmand« 
(Foto: Frits Kleis). 

»Æres den som æres bør« -
noget man i S.S.F. altid på bedste og 
smukkeste vis har gjort. I alle henseen
der viser S.S.F. sin stander på værdigste 
måde, hvilket overalt påkalder sig den 
allerstørste respekt. 

At være vidende til noget, der går godt 
for mennesker, man sætter pris på, er en 
glæde, og jeg har altid respekteret S.S.F., 
og ikke mindst har jeg altid følt mig 
hjemme blandt S.S.F.'s medlemmer. 

Skulle samme venner føle, at jeg har 
bidraget bare det mindste for klubben, 
så bærer dette jo lønnen i sig selv og 
derfor synes den ære, det var for mig at 
modtage S.S.F.'s hæderstegn, for stor. 

Jeg er meget taknemmelig. 

John Hagemann. 

Korrekt journalføring? 

Styrmanden spørger skipperen: 

Hvad er det, De har skrevet i journa
len i går? Der står jo, styrmanden er fuld 
i dag. 

Skipperen: Passer det måske ikke? var 
De ikke fuld i går? 

Styrmanden: Jo vist var jeg fuld, men 
det behøver De da ikke skrive i journa
len. 

Skipperen: Når det er rigtigt, så skal 
det selvfølgelig blive stående. 

Næste dag ser skipperen, at styrman
den har skrevet i journalen: I dag var 
skipperen ædru. Han kalder på styrman
den og spørger, hvad det skal betyde? 

Styrmanden: Var De måske ikke ædru 
i går? 

Skipperen: Jo, naturligvis var jeg 
ædru. Jeg drikker mig jo aldrig fuld. 

Styrmanden: Jamen når det er rigtigt, 
så skal det også blive stående. 

S ind bad 

Nr. 125 

Nr. 126 

Nr. 130 
Nr. 132 
Nr. 133 
Nr. 140 
Nr. 143 

Nr. 150 
Nr. 152 
Nr. 160 

Nr. 170 
Nr. 185 

Nr. 187 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
indbyder i samarbejde med 

SKÅNSKA BÅTFORBUNDET 
ti! 

ØRESUNDSRUNDEN 
1Q7** 

NAVIGATIONS- OG * x* M 

PÅLIDELIGHEDSEJLADS 

FOR MOTORBÅDE 

Lørdag den 14. juni 1975 

kl. 9,00 

sj- Skippermøde kl. 8,00 

.. . Distance ca. 30 s.m. 
Startsted 

SSF anduvningsbøje Startgebyr kr. 20,-

Søkort 132 
* 

Bemærk de ændrede klokkeslet 

Tilmelding senest den 9. juni 1975 

til Sundby Sejl-Forening, 

Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S 

Alle medlemmer af klubber under D.S. og D.M.U. kan deltage. 

STOR INTERNATIONAL FEST I KLUBHUSET 
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SUNDBY SEJL-FORENING 

Maj 
Onsdag 
Onsdag 
Lørdag 

d. 21. 
d. 28. 
d. 31. 

Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 

Sjællandsmesterskab - Pirat 

>uni 

Søndag 
Onsdag 
Søndag 
Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 

d. 1. 
d. 4. 
d. 8. 
d. 11. 
d. 18. 
d. 25. 

Sjællandsmesterskab - Pirat 
Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
KL 9.00 Amagerkredsen - Saltholm rundt 
KL 19.00 Aftenkapsejlads 
KL 19.00 Aftenkapsejlads 
KL 19.00 Aftenkapsejlads 

August-
Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 

*) Søndag 

d. 6. 
d. 13. 
d. 20. 
d. 27. 
d. 31. 

KL 
KL 
KL 
KL 
KL 

19.00 
19.00 
18.30 
18.30 

9,00 

Aftenkapsejlads 
Aftenkapsejlads 
Aftenkapsejlads 
Aftenkapsejlads 
Åbent Juniorbådsstævne KDY 15 ITV 

September 
Lørdag 
Lørdag 
Søndag 
Lørdag 
Søndag 

d. 6. 
d. 13. 
d. 14. 
d. 20. 
d. 28. 

KL 15.00 Eftermiddagssejlads 

Bandholmstævne 

KL 15.00 Eftermiddagssejlads 
Åben distancesejlads - Hven rundt 

*)OBS! Nyt klokkeslet Else Madsen 



Så startede sæsonen. Vi håber på godt 
sejlervejr, så vi får alle bådene ud af hav
nen til træningssejladserne. 

Som opslået i klubhuset bibeholder vi 
på mange opfordringer de 5,00 kr. i 
startpenge, men laver løbene større, gi
ver præmie for hver 5. startende båd, og 
er desværre også nødt til at gøre præ
mierne lidt billigere for at få budgettet 
til at holde. 

Alle, der ønsker at deltage i klubbens 
sejladser, bedes aflevere kopi af gyldigt 
scandicap-målerbrev på kontoret. 

Kastrup Sejlklub indbyder alle S.S.F.'s 
sejlere til også at deltage i deres træ-
ningssejladser, lige såvel som vi håber, 
at Kastrupperne kommer på besøg hos os. 
Tilmelding på dommerbådene i Kastrup. 

Sejladschefen i Kastrup fortæller, at 
man i år helt ændrer start- og mållinje, 
og således skulle kunne få nogle gode 
starter. 

Optimistsejlerne er ligeledes blevet in
viteret, men af Sejlklubben Amager 
Strand, til at deltage i dennes trænings-
sejladser hver tirsdag og fredag kl. 17.00. 

Else 

• 

HVAD ER NL FOR NOGET? 
I april 1975 modtog vi en indbydelse 

til »Øresundssejladsen« 1975 arrangeret 
af VEDBÆK SEJLKLUB. 

Der var udskrevet løb i en klasse, der 
hed NL, og da vi i 1975 ikke kender 
den klasse, kunne vi ikke reagere på ind
bydelsen. 

Dette være også nævnt af hensyn til 
andre klubber, der udskriver NL-løb: 
S.S.F deltager ikke i sådanne stævner. 

Scan. 

• 

På given foranledning 
I reglementet for pladsen paragraf 1 

står: Medlemmer står til ansvar for de
res families og besøgendes opførsel over
alt på foreningens areal. 

En nylig indtruffet episode giver an
ledning til at indskærpe dette, som na
turligt indebærer, at medlemmer tager 
deres gæster med, når de forlader for
eningens område. 

es 

JOLLEMØDE 
den 19. april 1975 kl. 13.00 

Deltagere: alle aktive jollesejlere i S.S.F. 
Sted: pejsestuen. Referent Simon. 

Dagsorden: 

1. Landstrænerordningen 
2. Dansk Jolleforbund 
3. Onsdagssejladserne 
4. Hus og bedding 
5. Klubmesterskaber 
6. Eventuelt. 

Ad. 1. Jørgen B. orienterede om lands
trænerordningen (se S.F.F.-medlemsblads 
februar-nr.) og ridsede kort op de mulig
heder, som lå deri. Jolleforsamlingen var 
enige i, at det var bredden, der skulle 
prioriteres - ud fra de præmisser, som 
bestyrelsen gik ind for. 

Ad. 2. Der forelå materiale om Jolle-
forbundets danmarksturnering, som er en 
afløser af Cx-turneringen. I forhold til 
den tidligere turneringsform er der, at 
landet deles op i 3 regioner, hvori hver 
klasse på vanlig vis dystede. De bedste 
fra hver region (3 fra hver klasse) mød
tes så til en afsluttende samlet sejlads, 
hvor der sejledes efter et til lejligheden 
udarbejdet jollehandikapsystem, så den 
»bedste« kunne kåres. 

Ad. 3- Kapsejladsudvalget har fået ud
virket at optimisterne i samarbejde med 
SAS får en lille olympiadebane (hver 
onsdag) udlagt. Jollesejlerne får nu to 
kryds på, hvilket må siges at være en for
bedring i forhold til sidste år. Jollefor
samlingen vedtog at arbejde for at den 
tidligere jollebane (se banekort) igen ud
lagdes, og det pålagdes vor repræsentant 
(Jørgen) i samarbejde med kapsejlads
chefen (Else) at finde en motorbådsej
ler, der var villig til at være følgebåd til 
de 10 onsdagssejladser. 

For at imødegå den kritik, der har væ
ret de andre år (73/74) med hensyn til 
præmieoverrækkelse, lovede Carsten B. 
N. at udarbejde et system for præmiering 
på linje med det ny for kølbådssej lerne og 
således, at hvis der var for få joller i en 
klasse, så sejlede de i en samlet pulje ud 
fra det ny jollehandikapsystem. 

Erik B. C. overtager tilmeldingen til 

sejladserne, og anmoder sejlere, der på 
forhånd ved, at de vil deltage i hele sæ
sonen om at tilmelde sig. 

Ved afriggergildet kåres den gennem 
sæsonen bedste jollesejler ud fra handi
kapsystem. 
Ad. 4. Efter de af forretningsudvalget 
udarbejdede retningslinjer vil jollestedet 
blive istandsat. Der vil blive lavet en 
spunsvæg, så man får roligt vand at støbe 
i og slisken må ikke gå længere end 
vandgennemløbshullet. Arbejdet påbe
gyndes i april, umiddelbart efter at ren
den er gravet. 

Det vedtoges at: give jollehus pinotex, 
jævne grus på plads, gøre noget ved ned
slidningen af græsplænen, gøre udluft
ningen af omklædningsrum bedre samt 
opsætte hylder deri, at lægge fliser foran 
bænke. Sejlerne opfordres herved til at 
udføre det pålagte arbejde hurtigt. 
Ad. 5. Efter en del diskussion vedto
ges det at afholde klubmesterskaber for 
samtlige jolleklasser i en weekend, med 
min. 4 sejladser (hvis 5 må dårligste fra
trækkes) - begrundelsen herfor var, at 
det ville give et større felt, da der skal 
startes samlet. 
Ad. 6. Forsamlingen giver herved de 
kølbådssejlere, som flytter joller og glem
mer at sætte dem på plads, en næse (de 
ved godt selv, hvem de er). 

Der vil blive udarbejdet en liste med 
jollesejlernes navn, adresse, medlemsnr. 
og båd — og ud fra den vil pladsen blive 
renset for de både, som kun himlen ved, 
hvorfra de kommer; der nedsattes et ud
valg under forretningsudvalget bestående 
af Hans Søh., Erik B. C. og Simon til at 
varetage denne opgave. 

Forretningsudvalget genvalgtes, det be
står af: 

Jørgen Bengtson (jollerepræsentant i 
bestyrelsen), Simon og Søren Overg. 

Frank Fæ. valgtes til skurmand, og han 
indskærper herved, at der ikke efterlades 
grej i store rum, da der vil blive skredet 
hårdt ind. 

Første fællestur foregår som sædvan
lig til Hven i pinsen. Øvrige ture vil bli
ve opslået på opslagstavlen i hus. 

• 

Skibsproviantering 
Gennem mange år har Osvald forsynet 

os med proviant til bådene, men må nu 
af helbredshensyn holde op. 

Klubhusudvalget har nu efter at have 
indhentet oplysninger om priser flere ste
der, truffet aftale med Per Toft, Bryg
gens Vinhandel, om at overtage leveran
cerne. Udvalget har sikret, at vi får va
rerne til absolut rimeligste priser. 

Der skal lyde en tak til Osvald for 
hans omsorg for os i de forløbne år, og 
samtidig byder vi Per velkommen og hå
ber på godt samarbejde. L. L. 
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Strandsejlads i stadig fremgang 

Der er nu over 30 registrerede aktive 
strandsejlere i Danmark. Det er en kolos
sal stigning inden for det sidste par år. 
En fordobling alene siden sidste sæson. 
Strandsej lerne, der har hovedkvarter på 
Rømø og dyrker denne specielle form for 
sejlsport langs den jyske vestkyst, hvor 
næsten al anden sejlsport er umulig, er 
også meget aktive. 

Udover den stadig tilbagevendende be
givenhed med en international regatta på 
Rømø's excellente strand i juni måned 
omkring grundlovsdagen har man også 
planlagt et flere dages rally i det nord
lige, nemlig i Pandrup mellem Løkken 
og Blokhus, ligesom Danmarksmester
skabet afvikles over 5 regettaer af mindst 
3 løb fordelt over sæsonen fra marts til 
november. 

Det er 7. gang man afholder det in
ternationale stævne på Rømø, og som pri
musmotorer for arrangementet står stadig 
et par af Sundby Sejl Forenings medlem
mer bl. a. »klokkemageren« Andreas 
Hansen. 

Strandsejlerne er opdelt i tre klasser 
udelukkende baseret på sejlareal: 

klasse III 6,5 m2 

klasse II 10 m2 

klasse I 15 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. Under 
klasse III hører den udbredte isbåd 
»DN«, som er modificeret til strandsej
ler. Alle aktive danske piloter har DN-
typen og da klassen er meget snæver, er 
konkurrencen yderst hård. I frisk vind 
10-12 m/sek. kan en strandsejler kom
me op på en anselig hastighed, og det er 
en spændende form for sejlsport. Der er 

f f \  

Selv de mindste kan være med. 

strenge sikkerhedsregler, og det er et ab
solut krav, at man altid sejler med styrt
hjelm. Desuden skal man have fløjte og 
kende »færdselsreglerne«. En særlig løbs-
ledelse overvåger, at strandsejlerne er i 
orden f. eks. monteret med bremse, samt 
at reglerne overholdes, så den første al
vorlige ulykke kan undgås. 

Med det voksende antal aktive strand
sejlere er det meningen fra denne sæson 
at udstede et målebrev eller godkendel-
sescertifikat for selve strandsejleren, lige
som piloter skal være udstyret med et kø
rekort efter tilfredsstillende bestået prø
ve. Medlemskab af Rømø Strandsejler 
Club er påkrævet, da der herved er sør
get for ansvars- og ulykkesforsikring mod 
3. person. Her kan vand-sejlsporten må
ske lære noget af strandsejlerne. 

Hard konkurrence. 

Efter flere henvendelser og forskellige 
ændringer af Rømø Strandsejler Clubs 
vedtægter er vejen nu også banet for op
tagelse i både Dansk Sejlunion og Jysk 
S. U. Dette er af meget stor betydning 
for en ny klub, som sådan set også 
repræsenterer en ny form for sejlsport. 
På Rømø har man fra de lokale myndig
heder mødt megen imødekommenhed: 
Således praktisk hjælp ved afholdelse af 

Med skumsprøjt for »boven«. 

større regattaer - ligesom en speciel del 
af den kæmpemæssige strand i den nu
værende dispositionsplan er forbeholdt 
strandsejlads. 

Også ved deltagelse i regattaer i ud
landet er det af vigtighed, at man kan 
referere til officiel opbakning. Der vil 
sandsynligvis blive dansk deltagelse, når 
verdensmesterskabet fra 13.-19- septem
ber afvikles i St. Peter-Ording lige syd 
for den dansk-tyske grænse. Foreløbig 
vides det, at der vil blive deltagelse fra 
de fleste europæiske lande, samt fra USA, 
Australien, New Zealand og Algeriet. 

I første omgang gælder det imidlertid 
den internationale regatta på Rømø 7. og 
8. juni samt vestjysk rally 24.-27. juli 
ved Pandrup. 

Er man yderligere interesseret i strand
sejlads, kan yderligere oplysninger fås 
ved henvendelse til: 

Leif J. Møller, Stockholmsgade 43, 
2100 København 0, tlf. ØB 3570. 

(Fotos: Leif ]. Møller). 

REGATTA KALENDER 1975 

Lørdag 7/6 
Søndag 8/6 
Lørdag 5/7 
Søndag 6/7 
Torsdag 24/7 
Fredag 25/7 
Lørdag 26/7 
Søndag 27/7 
Lørdag 23/8 
Søndag 24/8 
13/9-19/9 
Lørdag 11/10 
Søndag 12/10 

International regatta, 
International regatta, 
International tysk mesterskab, 
International tysk mesterskab, 
Vestjysk rally-syd 
Vestjysk rally-nord 
Klubregatta, 
Klubregatta, 
Klubregatta, 
Klubregatta, 
V erdensmesterskab, 
Klubregatta, 
Klubregatta, 

Sdr. Strand, Rømø 
Sdr. Strand, Rømø 
St. Peter-Ording 
St. Peter-Ording 
Pandrup 
Pandrup 
Pandrup 
Pandrup 
Sdr. Strand, Rømø 
Sdr. Strand, Rømø 
St. Peter-Ording 
Sdr. Strand, Rømø 
Sdr. Strand, Rømø 
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Husk synk på dine fortøjninger. Ellers vil de være til gene for 
både med skruer. 

Medlemmer, der sælger deres båd, skal give meddelelse til hav
neudvalget - også selv om de ikke har plads i havnen. 

Havneudvalget. 

UHA! UHA! 
I sidste nummer havde vi en liste over 
medlemmerne, der havde bestået tov-
værkseksamen i år - troede vi da. Vi er 
nu blevet bekendt med, at det var nav
nene på eleverne fra sidste år, hvilket vi 
naturligvis er meget kede af og beklager 
på det dybeste. 

Vi bringer hermed listen, som den 
skulle have set ud: 

Michael Bo Hansen 

Henrik B. Gravesen 

Hugo Lund 

Erik Lindsby 

Svend A. Bitzer 

Oluf Bidstrup 

Mogens Nyholt 

Birgith Nyholt Petersen 

Dorrith Verding 

Dorthe Lindrup 

Jørgen Sørensen 

Povl Frederiksen 

Henrik Hansen 

Mitchel Prægel 

Claus Brask Thomsen 

Tonny Heger Larsen 

John Møller 

Henrik Wissing 

Jørgen Jørgensen 

Vibeke Brandt 

Det er altså en af de ovennævnte, man 
kan henvende sig til, hvis man har brug 
for en bådsmandsstol, sådan som vi skrev 
i sidste nummer. 

UHA! UHA! (fortsat) 
Og der er virkelig nogen, der har brug 

for en bådsmandsstol, thi under en rund

gang i havnen ved standerhej sningstide 

kunne man observere indtil flere både, 

der har vendt standeren forkert. - Altså, 

få lånt den bådsmandsstol og kom op og 
få standeren vendt. Den skal vende med 

to spidser nedad og en lige i vejret - se 

billedet på forsiden, og hvor vi ellers har 

billeder af standeren her i bladet. Det er 

flovt at sejle rundt med vor flotte stan

der, når den vender forkert. 
H. M. 

PL** 

KLUBHUS * FESTER 

JUNI 

14. Øresundsrunden - motorbåde - svensk 

deltagelse 

JULI 

5.-6. Indvielse af Flakfortet ???? 

AUGUST 

16. Mannetur 

23. Amager rundt 

23. Havnefest 

30. Fisketur 

SEPTEMBER 

6. Svagførefest 

13. Bandholmstævne 

21. West-Tur 

28. Åben distancesejlads (Hven rundt) 

OKTOBER 

4. Afriggergilde 

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  

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

L A F A Y E T T E  - Z O D I A C - H A N D I C  

Bådradio-
Walkie-talkie 

købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 

Foreningsgaten 8 • 211 44 Malmé 
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Så er der fuld gang i juniorafdelingen. 
Alle fire kølbåde og optimistjollerne be
nyttes i stor udstrækning, og der delta
ges i kapsejladser så tit, der er mulighed 
for det. For juniorbådenes vedkommende 
har det dog knebet noget med at få mod
standere, idet S.S.F.'s juniorer er de ene
ste, der har været tilmeldt. Er juniorbå
den på vej ud af programmet? eller har 
det bare været for tidligt på sæsonen, så 
de andre klubber ikke er færdige med 
klargøringen ? 

Tilgangen til juniorafdelingen har i 
år været så stor, at det kan knibe med at 
skaffe tilstrækkelige sejltimer til alle på 
kølbådene, så det er muligt, at der må 
lukkes for yderligere tilgang indtil videre. 

Som omtalt i sidste nummer deltog 
vore yngling-sejlere i et kursus arrange
ret i Tårbæk af Dansk Yngling Klub. 
Vore deltagere udtrykker stor tilfredshed 

Tak! 
Modtag for hjerteligste tak for den 

flotte hilsen, vi modtog ved vort sølv

bryllup. 

Bess og Peter 

medl. 463. 

Lynetten 

Sejlklubben LYNETTEN må siges at 
have fået en flyvende start. Allerede en 
måned efter den stiftende generalforsam
ling må man standse for yderligere til
gang af medlemmer. Der er nu kun mu
lighed for, at interesserede kan blive op
taget på ekspektanceliste. 

Det viser, at der er en alvorlig mangel 
på havnepladser i Københavnsområdet -
som utallige steder i landet. Det er på 
tide at myndighederne får øjnene op for, 
at alle muligheder må udnyttes. Der er 
ingen tvivl om, at der står idealistiske 
folk parate til at tage fat, når chancen by
der sig. 

H. M. 

med udbyttet af deltagelsen. Dog var 
vejret ikke det bedste, så man ikke fik 
det udbytte af den praktiske del af pro
grammet, som ville have været tilfældet 
under bedre vejrforhold. Derimod var 
den teoretiske del tip-top, f. eks. kunne 
Bo E. Hansen holde hele forsamlingen i 
ånde med sin vurdering af »hvordan man 
under en kapsejlads bedst muligt undgår 
at vade rundt i en gelé af dumme gaster 
og spaghetti«. Også de øvrige foredrag 
gav deltagerne inspiration med hjem. 
Kondien blev der også sørget for. Dyre
haven blev gennemløbet på kryds og 
tværs med spurt op ad »Djævlebakken«. 
Det forlyder at der var to S.S.F.'ere mel
lem de tre første på toppen. Samværet 
med andre klubbers medlemmer var også 
udbytterigt — sådan under hyggelig snak 
kan man få mange fiduser. Det er abso
lut en ting, der bør blive en årlig tilbage
vendende begivenhed. 

En glædelig ting kan vi også meddele: 
DANSK SEJLUNION har bevilget et 
tilskud på 2.200 kr. til de nye sejl, der 
er anskaffet til juniorafdelingen. 

Trods den store tilgang til juniorafde
lingen er der mulighed for større udnyt
telse af optimistjollerne, og bestyrelsen 
vil tillade, at medlemmers børn mellem 
7 og 9 år vil kunne låne en af disse, når 
de ikke er optaget af juniorer. Forældre
ne må træffe aftale med juniorlederen 
eller optimistlederen, og forældrene må 
selv holde opsyn med børnene og har det 
fulde ansvar. 

På given foranledning 

I bekendtgørelse om særlige regler for 
sejlads m. m. i visse danske farvande pa
ragraf 15 står der: 

For kunstigt vedligeholdte løb og ren
der og i deres umiddelbare nærhed gæl
der desuden følgende særlige bestemmel
ser: 

c.) Det er forbudt at anvende fiske
redskaber på en sådan måde, at det er til 
hinder for sejladsen, samt at benytte fi
skeredskaber, som kan rive op i bunden, 
så at sten og sand flyttes. 

I den forbindelse må gøres opmærk
som på, at vor sejlrende går til anduv-
ningsbøjen. 

Det er konstateret, at der er udlagt ru
ser inden for anduvningsbøjen, og hvis 
det er medlemmer, der udlægger disse, 
må de omgående fjernes, eller hvis med
lemmer er bekendt med fiskerne, må hav
neudvalget underrettes. 

Det er flere gange hændt, at motor
både har fået fiskeredskaber i skruen. 
Det må da også være ærgerligt for fi
skerne at få deres grej ødelagt. 

SÅ SKETE DET! At S.S.F. overtog ra
dioklubbens aktiviteter, og radioklubben 
er opløst. Det skete på radioklubbens or
dinære generalforsamling den 29. april. 
Det var vel ikke helt uden vemod — for 
nogle, da - men, vær ikke kede af det 
venner, thi vi skal arbejde videre, som 
om intet er hændt. Den ny radiostation 
er endelig blevet færdig, og der er skam 
rigtig hyggeligt derude, og stationen er 
flyttet derud. 

Det kneb med at få antennen op til 
standerhejsningen, men det gik alligevel. 
I min kvide ringede jeg til »Preben 
Vognmand« lørdag formiddag, og han 
kom blæsende med sin kranvogn øjeblik
kelig, og med endnu et par friske fyres 
hjælp var antennen rejst i et snuptag. 
Med sådan en villighed til at hjælpe er 
det ingen sag. 

Det er dog ikke den endelige antenne, 
der er sat op, men der er endnu ikke gi
vet tilladelse fra kommunen til at rejse 
den store gittermast, men det kommer 
der vel en dag. Antennen, den der står 
der nu, virker iøvrigt fint, idet jeg, da 
antennen var rejst, talte med »Lomma 
Båt 2« ovre i Lomma, og det gik fint; 
så sig ikke, at 100 milliwatt ikke er noget 
værd! 

Nu venter vi bare på, at alle, som har 
vist begejstret interesse for sagen, også 
kommer og tager en vagt. 

Det er lykkedes mig, med megen møje 
og besvær, at vriste min kones nye Aro-
matic-kaffemaskine fra hende; det var 
noget af det sværeste, jeg har været ude 
for, men hun har nu skænket den til ra
diovagterne, så de kan lave sig en kop 
kaffe under vagten (der fulgte oven i 
købet en pakke Gevaliakaffe og filtre 
med). 

Gunnar Desler har lovet at stille radio 
og TV til rådighed, så vagterne behøver 
ikke at kede sig. 

Børge Schlichter og jeg deltog den 7. 
april i et radiomøde i Korsør, hvor der 
deltog repræsentanter fra 6 klubber i 
Storebæltsområdet, nemlig Nyborg, Ker
teminde, Odense, Kalundborg, Korsør og 
Skelskør. 

Der var en dejlig stemning på mødet, 
og der var en stærk enighed om, at NU 
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SKULLE DER NOGET OP AT STÅ. 
Man ville, med vores gule folder som 
grundlag, udarbejde regler og nummer
fortegnelse, som selvfølgelig skal modi
ficeres, så det passer efter de lokale for
hold. 

HELD OG LYKKE TIL i Storebælts-
området ! 

Reinh. Hansen 

S  S  F  -  M A R K E D  
Annoncer til S.S.F.-MARKED er gratis. Annoncer til maj-nummeret sendes 
til redaktionen senest 5. juni. 

HUSK TRILLEFLØJTEN 

Sælges 
14 fods blåt glasfiberskrog i red-
ningsbådsfacon med indbygget op
drift sælges. 
Kr. 2.500. Tlf. ØBro 3570 

Sælges 
NORDSON, Cabine Krydser, uden 
motor, 24 fod, blank mahogni. 6 år 
gammel. 
Kr. 20.000. Tlf. 59 39 78 

Sælges - Røverkøb 
Barneredningsvest, mindste størrelse 
- Elvstrøm. 
Yderst rimelig pris. Tlf. 55 28 59 

Sælges 
BP-gasflaske - 2 kg - sælges for V2 
pris. Gasindholdet følger gratis med. 
Enkeltbrænder kan medfølge. 

Tlf. 50 41 01 

Sælges 
Nye trapezseler sælges. 
Kr. 150. Tlf. ØBro 3570 

Sælges 
FISKEKUTTER, rigget som motor
sejler. 120 hk Volvo Penta Diesel -
Køleskab - SP.-radio med sender 1 
Watt - radiokompas - auto-pilot -
reflex - olieovn - 8 køjepladser. -
Gaffelrigget ca. 30 m2. - L. o.a. 
10,65. - Br. 3,80. - Dybgang 1,50. 
P. Rasmussen Tlf. 59 44 36 

Sælges 
SEAGULL, påhængsmotor - 6 hk. 
Kun brugt én sæson - i meget fin 
stand. 
Kr. 1.000. Tlf. 50 89 63 

• 

Radiovagterne arbejder også 

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

for DIN sikkerhed 

SCT. HANSAFTE N 
fejres traditionelt i S. S. F. 

STORT BÅL STORT BAL 
FESTTEGN 10 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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Banken 
der dækker 
hele Amager 

AUTOBANK 

{S Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
JmaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 6 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, ™a.̂ 35 
FILIAL GRØNTTORVET 79  -  VAlby  238  

Bådlån 
-nemt 
og praktisk 
i Bikuben 

Bikuben 

YAMAHA 
1975 

Den stærke japaner. 

Fra 2 HK til 55 HK 

til petroleum. 

Deres brugte motor 

tages i bytte. 

Klart den bedste 

service hos 

RUDE & CO. 
Bådehavnsgade 21-23 . 2450 København. SV 

Tlf. (01) 17 45 68 . Lev. også fra Shoppen. 

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, KASTRUP, 50 41 01 . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGARDSVEJ 4, KBH. V. TELF.: 35 67 88 
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I  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 581513 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 56 

Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 53 59 64 

Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8-16) 50 33 77 
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 83 33 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. AM 2753 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniHiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiM 

Forsidebilledet: 

Hvem mon har skænket spileren til den nye skolebåd? 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PÅ GRUND AF 

FERIE 

ER KONTORET 

LUKKET I JULI 

MÅNED! 

Husk postgiroen 56 516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

KOOVR (som der stod i annoncen i sidste nr.), er et gammelt 

Amager-Hollandsk ord, der betyder Koner 

Altså: Konerne til deltagerne i 

å\ E 

DELTAGER GRATIS ! 

Den finder sted 

Lørdag den 30. august 1975 kl. 9,00 

Vejning kl. 16 . Musik fra kl. 17 . Spisning kl. 18 

Pris kun 30 kr. for dette store arrangement med flotte præmier og store overraskelser. 

— Tilmelding senest 28. august til: Emil og John, Lennart og Holger. 
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Bestyrelsesmøde 
den 6. maj 1975 kl. 19,30 
Dagsorden: 

1. Beretning 
2. Protokol 
3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Joller 

9. Motorbåde 

10. Eventuelt 

1. Formanden oplæste diverse skrivelser, 

som toges til efterretning. Mod en opta-

gelsesbegæring om medlemskab i S.S.F. 

var der indgivet skriftlig protest. Man 

havde undersøgt baggrunden for prote

sten, og da denne viste sig berettiget, blev 

protesten taget til følge og optagelse næg
tet. 

Formanden havde været til stander

hejsning og klubhusindvielse hos en ny 

sejlklub i Limhamn. Klubbens navn er 

Limhamn Segel Sellskap. 

Københavns Sejlunion arrangerer den 

1.6. en kapsejlads - Flakfortet Rundt. 

Man har fået tilsendt kapsejladskalendere 

for Sydsverige. 

S.S.F. havde ansøgt D.S om tilskud til 
materiel, og formanden oplyste i den an

ledning, at man på sidste hovedbestyrel
sesmøde, hvor ansøgningerne blev be

handlet, havde bevilget S.S.F. 2200 kr. 

Det på Sej lerdagen, af Tårbæk Sejl
klub, fremsatte forslag om trænerordning 

og præmiechecks havde været udsendt til 

høring i klubberne, og resultatet var ble

vet følgende: 

Til hjælpetrænerordning, baseret på 

5 kr.s ordningen havde 36 klubber stemt 

ja, 28 klubber havde stemt nej, og 85 

klubber havde ikke svaret. 

Til cheftrænerordning, baseret på en 

præmiecheckordning, havde 40 klubber 

stemt nej, 22 havde stemt ja. Det vil 
sige, at hjælpetrænerordningen går i 

gang, hvorimod cheftrænerordningen bli

ver udskudt. 

Der vil senere blive givet meddelelse 

om fremgangsmåden ved opkrævning af 

de 5 kroner. 

2. Protokollen oplæstes, Der var ingen 

kommentarer. 

3. Havneudvalget havde uddelt pladser, 

hvilket havde været ret deprimerende, da 

man kun havde haft 11 pladser at dele 

ud. 

Formanden kommenterede dette med, 

at da vi havde havneudvidelse på pro

grammet, da undlod alle de medlemmer, 

som ikke har havneplads, at møde op og 

gøre deres indflydelse gældende. 

Der bliver nu lavet lys på ndr. mole, 

som der har været tale om i flere år, og 

samtidig vil man indhente tilbud på at få 

lys på de andre moler også. 

Man diskuterede båkerne. Inderhavnen 

er nu blevet gravet ud, og jolleslæbeste-

det vil nu endelig blive gjort færdig. 

Jens Green og Vagn Preisler udarbej

der udkast til en folder, som skulle udde

les til gæstesejlere, med oplysning om 

buslinier og andre nyttige ting. 

Sekretæren oplyste, at man kunne få 

folders med alle oplysninger og kort over 

København hos turistforeningen og andre 

organisationer og mente, at det ville være 

billigere for foreningen at benytte sig af 
dette. 

Man drøftede tillige forholdene på 

pladsen. Lågerne står for meget åbne, så 

alt for mange uvedkommende har uhin

dret adgang til pladsen. 

Man enedes om, at indkørselslågerne 

må være åbne til kl. 12, af hensyn til le

verandører o. lign. Derefter skal alle lå

ger holdes lukkede. Det var også en ud
bredt opfattelse, at alt for mange med

lemmer selv havde skaffet sig nøgle til 
de store låger, hvorfor det måtte over
vejes at lade låsene stille om. 

4. Klubhus- og festudvalget averterede 
sej lerbal lørdag den 31. maj, i forbindel

se med SM for Piratjoller, den 31.5.-1.6. 

Vagn Preisler udtalte, at det var noget 

nær en katastrofe, at det ikke var muligt 

at fremskaffe tilstrækkeligt med kolde 

bajere i sommermånederne, fordi restau

rationen ikke råder over tilstrækkelig kø

lekapacitet. V. P. udtalte endvidere, at et 

medlem havde tilbudt at låne foreningen 

10.000 kr. til fordel for en ny kølebar. 

Reinhardt Hansen udtalte sin forun

dring over, at det er såre let at skaffe 

penge, når det drejer sig om restaura

tionsmæssige formål, men at det falder 

meget tungt, når det drejer sig om mere 

nødvendige ting, såsom lys på molerne 

og andre påtrængende ting i forbindelse 

med havn og plads. 

Formanden udtalte, at man skulle ikke 

låne penge af medlemmet, men at han 

ville forsøge banken. Dog måtte intet på

begyndes, før nærmere besked herom blev 

givet. 

5. Skolechefen udtalte, at der er 40 ele

ver på sejlerskolen, og at yderligere 6 var 

skrevet på venteliste. 

Der mangler nogle småting på den nye 

skolebåd, men det vil blive kompletteret 

hen ad vejen. 

Klargøring af den gamle skolebåd skri

der frem og vil være tilendebragt til star

ten, lige efter pinse. 

6. Juniorlederen udtalte, at de gamle 

juniorbåde er ved at være forældede, og 

at man kunne tænke sig at købe en Yng

ling i stedet. Dette er der dog ingen mu

lighed for i øjeblikket, udtalte forman

den, men, hvis vi skulle være så heldige 

at få et tilskud, som vi har ansøgt om, så 

kunne vi vende tilbage til spørgsmålet. 

Man drøftede også muligheden for at 

lade mindre børn komme ud at sejle i 

Optimistjolle under forældrenes opsyn og 

ansvar. 

7. Kapsejladschefen var fraværende på 

grund af sygdom, men man drøftede et 

forslag om at yde kr. 1000,- til en dom

merflåde for Optimistjoller. Der var bred 

tilslutning til forslaget. 

8. Jollerepræsentanten var fraværende 

på grund af arbejde. 

9. Motorbådsrepræsentanten savnede 

kontakt med svenskerne med henbik på 
den forestående Øresundsrunden, ellers 
intet nyt. 

10. Til eventuelt var der intet. 
Sign. 

Hans Guldager 

formand. 

Sign. 

Reinhardt Hansen 

sekretær. 
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Instruktionsmøde 

for radiovagter 

Tirsdag den 10/6 1975 havde sikker

hedsudvalget taget et prisværdigt initia

tiv: Det havde indkaldt til orienterings

møde for nye og gamle radiovagter. Godt 

tyve havde efterkommet opfordringen, 

heraf ca. l/2 fra vore naboer mod syd: SØ

SPEJDERNE, som påtænker at gå med i 

en vagtordning, hvilket vi må hilse med 

megen glæde. Så har Radiostationen på nordre mole 

fungeret i en god måneds tid, og det må 

straks siges, at den fungerer fortræffeligt 

- både på den ene og på den anden måde. 

Med vagterne er det gået ret tilfreds

stillende, idet der er flere, også ikke-

radioejere, der har meldt sig til at tage en 

tørn, og det er da glædeligt, at det er ved 

at gå op for mange flere, at det virkelig 

er en meget nyttig ting med en sådan 

station. 

Selv jollesejlerne, som ellers hidtil har 

holdt sig højt hævet over denne »hobby«, 

har indset, at radiovagterne også arbejder 

for jollesejlerne, selv om disse ikke har 

radio om bord. Det konstateredes en af

ten, da en jolle ikke var vendt hjem efter 

en aftenkapsejlads fra Kastrup. Radiovag

ten tog straks affære, og det blev hurtigt 

opklaret, at sejleren var kommet ind til 

Dragør, og aktionen kunne afblæses. 

Forholdene for vagterne er også blevet 

bedre under det nye tag, og flere synes 

endda, at det er interessant at sidde der

ude. 

Vi kunne dog godt tænke os, at endnu 

flere ville melde sig til tjeneste, thi, som 

tidligere nævnt, jo flere der melder sig, 

jo færre vagter bliver der til hver, og 
inden man ved af det, er sommeren gået 

- uden at nogle få stykker har fået deres 

sommer delvis spoleret af for mange vag
ter, og dermed følgende surhed over sy

stemet. 
Derfor, meld dig til at give et nap med 

og ha' det lidt hyggeligt i en god sags 

tjeneste. 
Reinhardt 

Her er, hvad Radioklubben ved sin op

hævelse har overdraget til S.S.F.: 

Et dobbeltskur, godt isoleret og ind

vendig beklædt med panelplader og 

i øvrigt indrettet til brugen. 

1 stk. bærbar Walkie-Talkie med 3 

kanaler 

1 stk. universalmåleapparat (Ohm-

og voltmeter m. v.) 

1 stk. CB tester (måleapparat) 

2 stk. standbølgemålere 

2 stk. antenner 

3 stk. højttalere 

endvidere omtrent en y>plovmand« i 

rede penge, og på toppen en kaffe

maskine. 

Flere af vagterne har bedt mig bringe 

en tak til Vera for kaffemaskinen, som 

hun har skænket, så vagterne kan holde 

sig vågne. 

Dette være hermed gjort. 

630 

Det er heldigvis ikke de store dramaer, 

der præger radiovagtens tjenestejournal, 

men der har allerede været adskillige op

kald, med anmodning om at bringe en 

besked om forsinket hjemkomst videre. 

Dette er »kun« små ting i rutinearbejdet, 

men det er medvirkende til, at pårørende 

ikke bliver unødigt ængstede, hvilket må

ske kan føre til, at der bliver slået alarm, 

hvor der ingen fare er på færde. 

Børge Schlichter modtog, på sin vagt 

forleden, opkald fra en motorbådssejler 

fra Frederiksværk, på vej til København. 

Han havde fået motorstop og drev ret 

hurtigt nordud. Børge opfordrede ham til 

at ankre, medens man sørgede for assi

stance. Manden svarede, at han havde 

desværre intet anker med (HVA'BE-

HA'R?). Nåh, Børge ringede til Skovs

hoved havn og fik sendt en båd ud der

fra, da det var det nærmeste. Motorbåds-

sejleren blev slæbt til Svanemøllehavnen, 

og alt endte godt. 

Joh . . . årvågenhed og samarbejde, det 
kan nu spare os alle for mange alvorlige 

ting. Jeg vil da gerne ofre noget af min 

tid på dette arbejde . . . Hva' med DIG ? 

Det er nu meget hyggeligt, når red
ningshelikopterne, på deres øvelsesflyv

ninger, lige kalder op og hører, om vi er 

der, det sker jævnligt. Også den svenske 
kystbevogtning har kaldt os, både for at 

søge oplysning og for at give oplysning 
om savnede både. 

OG HUSK SÅ TRILLEFLØJTEN VED 

NØDOPKALD, DEN HØRES BEDRE 

END NOGET ANDET. 

R. H. 

Med sin store erfaring fra radioarbej-

det gennem mange år faldt det ikke Rein

hardt Hansen vanskeligt at give delta

gerne et indblik i, hvad det vil sige at 

være radiovagt, og hvilken stor betydning 

arbejdet har. Aftenen sluttede efter et par 

supplerende spørgsmål og bemærkninger 

fra deltagerne med en kop kaffe og brød 
dertil. 

Måtte aftenen medføre yderligere til

gang af nogle radiovagter, har den ikke 

været forgæves. Jo flere vagter, des færre 

vagter, hvis I forstår, hvad jeg mener. 

ref. 

• 

Skibsproviantering 
i fremmede havne 

Inden du tager på ferie, var det måske 

på sin plads, at du læste, hvad HADERS

LEV SEJL-CLUB skriver i deres med

lemsblad om indførsel af toldpligtige 

varer. 

Apropos 
TtøLWPI.lttTlttE VAISI SS 

Pas på, når De indfører toldpligtige varer. For lystfartøjer gælder nem
lig den særlige regel, at man på rejse fra udlandet kun må medbringe 
så mange toldpligtige varer, som det er tilladt at indføre. Standses man 
af et af toldvæsenets kontrolfartøjer, kan man f.eks. ikke undskylde sig 
med, at den overskydende spiritus vil være drukket, inden båden når 
havn. 

En række vesttyske skibsprovianteringsfirmaer har været ude med 
snøren hos danske sejlklubber. Dette er kommet til toldvæsenets kend
skab, og man har derfor fra Direktoratet for Toldvæsenet udsent en 
skrivelse til Sejlunionen med en påmindelse om, hvor meget en person 
må indføre af toldpligtige varer efter ophold i udlandet. 

Har man opholdt sig uden for toldområdet i over 3 døgn, må der 
indføres: 

V4 liter spiritus eller 3 liter hedvin. 
3 liter bordvin. 
2 liter øl. 
200 cigaretter el. 100 cerutter el. 50 cigarer el. 250 g pibetobak. 
75 g parfume. 
3/s liter toiletvand. 
750 g kaffe el. 350 g kaffeekstrakt. 
1500 g te eller 60 g te-ekstrakt. 

Efter et ophold på under 3 døgn uden for toldområdet må man kun 
indføre: 

3 liter hedvin. 
3 liter bordvin. 
2 liter øl. 
40 cigaretter el. 20 cigarer el. cerutter el. 100 g pibetobak. 
75 g parfume. 
*/s liter toiletvand. 
750 g kaffe eller 300 g kaffeekstrakt. 
150 g te eller 60 g te-ekstrakt. 

For begge perioder gælder, at der samlet ikke må indføres varer for 
mere end 950 kr. (beskattet detailpris), samt at afgiftsfri indførsel af 
spiritus, vin, tobaksvarer og kaffe kun kan foretages af personer, der 
er fyldt 15 år. 

Et dansk lystfartøj skal medføre Dansk Lystfartøjs Toldseddel, som 
fås gratis hos toldvæsenet. Og efter ophold i udlandet skal bådens fører 
ved ankomst til første danske havn melde sig til toldvæsenet. 
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Afdelingsbestyrer Kjeld Andersen sva

rer: I almindelighed meget positivt. Så

fremt man er fast kunde i Bikuben, fun

gerer det stort set som lån til køb af en 

bil. Der tages pant i skibet, og man kan 

låne op til to trediedele af købesummen, 

dog højst 50.000 kroner, til en ny båd. 

Tilbagebetalingen kan foretages over højst 

5 år, idet der må tages hensyn til den op

sparing, kunden har foretaget før købet. 

Amager Afdeling har, ligesom vore øv

rige afdelinger her på Amager, givet flere 

lån til køb af båd. Vi må erkende, at den

ne fritidsinteresse er i stor fremgang. Dri

ves den yderligere gennem en klub, hvor 

man kan få et godt kendskab til sejlspor

tens forskellige faremomenter, må det og

så være sundt og sikkert ikke så farligt 

som at fræse ud ad landevejen i en bil. 

Yderligere kan det vel tilføjes, at penge

anbringelsen er betydelig bedre end køb 

af bil, idet bådenes værdi ikke forringes 

på samme måde som bilernes. 

Så hvis nogle af medlemmerne i Sund

by Sejl-Forening tænker på at udskifte 

båden, eller andre vil starte på en god, 

brugt båd, er man altid velkommen til at 

komme og snakke med os om sagen. Men 

kom endelig til os, før der er handlet, så 

vi har en mulighed for at give gode råd, 

inden din underskrift har bundet dig til 

en kontrakt, der ikke kan godkendes af en 

eller anden grund. 

I øvrigt har vi i Bikuben mange andre 

gode »Varer« på hylderne både til den 

private forbruger og til de erhvervsdri

vende, der søger tilført ny kapital til en 

god virksomhed, slutter afdelingsbestyrer 

Kjeld Andersen, Amager Afdeling. 

Bådlån 
nemt 

og praktisk 
i Bikuben 

Si Bikuben 

SIKKERHED TIL SØS 
REDNINGSVESTEN 
"NORVIK 30 AUT.„ 

Fuldautomatisk vest. 
Godkendt af DVN. 
Lev. i beskyttelseshylster. 

Beskrivelse: 
NORVIK 30 er en automatisk opblæs-
bar redningsvest tor redning til sos. 
Men den er mere end det - den er et 
sikkerhedsudstyr for alle som arbejder 
i nærheden af vand. 
NORVIK 30 er en sammenpakket flyde-
blære i et betræk - den er let og be
hagelig at bære. 

Pris kr. 378,00. 

4- moms 

VIKING-Service 
v/ O. With 
Ved Amager Banen 11 

Phone: (0177) Sundby 279 

VIKING Base No. 146 

AUTOMATIC 
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Hvad med vejret! 
Søsportens Sikkerhedsråd registrerede i 

1973 288 ulykker, uheld og eftersøgnin

ger blandt fritidssejlere. 659 personer var 

indblandet i disse hændelser, og heraf 

omkom, 63, medens de øvrige slap med 

forskrækkelsen, en ufrivillig vandtur eller 

med havari på båd og udstyr. 

I over halvdelen af hændelserne var 

vejret helt eller delvis medvirkende til, at 

sejlturen ikke gik som forventet. 

Vejret har indflydelse på al sejlads. 

Du skal derfor sikre dig, at vejret er godt 

nok, inden du sejler ud, og så vidt muligt 
også, at vejret vedblivende vil være godt 

nok, så længe sejlturen varer. 

Vejret er et begreb omfattende mange 
ting, såsom vindretning, vindstyrke, sigt

barhed, nedbør, lufttryk og temperatur. 

Alle disse ting samt havets tilstand, d.v.s. 

bølgernes størrelse og strømmens retning 

og fart, som jo skabes af vejret, bør du 

orientere dig om, og herefter kan du så 

afgøre, om det er forsvarligt at sejle ud, 

eller om det er klogest at blive hjemme. 

Formålet med denne artikel er at hjæl

pe dig til at kunne træffe denne afgørelse 

og at gøre dig vejrbevidst. 

Først og fremmest skal du aflytte Me

teorologisk Instituts vejrmelding og far

vandsudsigter i Danmarks Radio eller 
over telefonen. 

Oplysninger om vejret gives i et særligt 
vej rmeldingssprog. 

Vejrmeldingssproget 
1. VINDENS RETNING angives ved 

den kompasretning, vinden kommer 

fra. 

2. VINDENS STYRKE og virkning samt 

bølgernes højde fremgår af nedenstå

ende skema, idet dog afstanden fra 

land, vanddybden, stærk regn og strøm 

indvirker på søens udseende og bøl

gernes størrelse, der også er afhængig 

af, om man ser på havet med vinden 

eller imod vinden. 

3. STRØMMEN angives ved den ret

ning, den løber i (f. eks. Søgående) 
og dens fart i knob (1 knob = 1 
sm/t == ca. 1,85 km pr. time. 

sm = sømil. 

Selv i stille og godt vejr kan der løbe 
stærk strøm i vore farvande. 

4. For sigtbarheden i dagslys gælder føl

gende skala på modstående side: 

5. BAROMETERSTANDEN eller luft

trykket angives altid i millibar (mb) 
1 mb = 0,75 mm, 1 mm = 1,33 mb. 

Vindhastighed angivet i: 
Vindstyrkens 

Vindens virkninger 
Omtr. bøl
gehøjde i 
meter på 
åbent hav 

Beau-
fort 

Meter 
pr. sek. 

Knob 
(sm/t.) 

angivelse 
i ord På havet På land 

Omtr. bøl
gehøjde i 
meter på 
åbent hav 

0 0- 0,2 Under 1 Stille Vandfladen spejlblank Ingen 

1 0,3- 1,5 1- 3 
Svag 
luftning 

Små krusninger Vimpler og løv rører sig 
svagt 

0,1 

2 1,6- 3,3 4- 6 Svag Korte småbølger Vimpler løftes. 
Flag rører sig. 

0,2 

3 3,4- 5,4 7-10 Let Brise 
eller 
vind 

Enkelte hvide skumtoppe Vimpler strækkes. 
Flag løftes. 

0,6 

4 5,5- 7,9 11-16 Jævn 

Brise 
eller 
vind Lange bølger, hyppige 

skumtoppe 
Flag strækkes. 
Grene bevæger sig. 

1,0 

5 8,0-10,7 17-21 Frisk Overalt hvide skumtoppe Tykke grene bevæger sig. 
Støv fyger. 

2,0 

6 10,8-13,8 22-27 Kuling eller 
blæst 

Store bølger. Skumsprøjt Blæsten hviner i ledninger 3,0 

7 13,9-17,1 28-33 Stiv kuling 
eller 

Bølgerne tårner op, toppe
ne brydes, skumstriber og 

Det er trættende at gå mod 
vinden 

4,0 

8 17,2-20,7 34-40 Hård blæst -sprøjt overalt Besværligt at gå i det fri 5,5 

9 20,8-24,4 41-47 Storm 
Høje bølger. 
Toppene ,,brækker" 

Vinden rusker i træer og 
huse 

7,0 

10 24,5-28,4 48-55 Stærk storm Brådsøer. 
Havet næsten hvidt 

9,0 

11 28,5-32,6 56-63 
Orkanagtig 
storm 

Overalt frådende skum 
Der opstår skader på huse 
og i naturen 

12,5 

12 32,7 og 
derover. 

64 og 
derover 

Orkan Luften fyldt med 
skum og sprøjt 

14,0 

1 knob = 1 sm. pr. time. = ca. 1,85 km pr. time. 
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Skalatal Benævnelse Synsvidde ca. 

0 Meget tæt tåge under 50 m 

1 Tæt tåge 50 til 200 m 

2 Tåge 200 til 500 m 

3 Let tåge 500 til 1000 m 

4 Dis 1 til 2 km 

5 Ringe sigt 2 til 5 km 

6 Moderat sigt 5 til 10 km 

7 God sigt 10 til 20 km 

8 Meget god sigt 20 til 50 km 

9 Udsædvanlig god sigt over 50 km 

Jo højere man er til vejrs, jo længere kan man se i sigtbart vejr. De anførte afstande svarer til 
5 m øjehøjde. 

ca. 1040 mb = ca. 780 mm = høj 

barometerstand, 

ca. 1013 mb = ca. 760 mm = nor

mal barometerstand 

ca. 986 mb = ca. 740 mm = lav 

barometerstand, 

Det, barometret »står på« (standen) 
giver ingen vejrforudsigelse. Det gør 

standens ændring, og i hvilken retning 

og hvor hurtigt ændringen sker. 

6. TEMPERATUREN angives i Celsius 

grader. Den skala kender vi alle. 

I JTAS området fås vejrudsigten for 

Jylland på nr. 0053 givet af vejrmelde-

station Karup. 

• 

Hvis vejrmeldingerne oplyser, at en 

vejrfront vil passere over landet, så pas 

på, for så skifter vejret; hvis det er en 

koldfront, vær da forsigtig, for den giver 

kraftig vind og pludselige vejrændringer. 

Ofte efterfølges en sådan front af op-

tårnede skyer, men vejret kan også være 

skyfrit. 

Er vejret godt nok 
til at sejle ud i? 

Dette spørgsmål kan du besvare ved 

direkte at iagttage og fornemme vejret; 

men aflyt alligevel Meteorologisk Insti

tuts vejrmeldinger. Er du umiddelbart i 

tvivl, så bliv i land. 

For at fornemme vindens virkelige styr

ke er det ikke nok bare at stikke hovedet 

ud af vinduet. Du må ud, hvor vinden 

blæser frit, eller iagttage et vajende flag 

eller skyernes fart over himlen, og læg så 

lidt til, for på havet er vindstyrken større 

end på land, hvor vinden langs jorden 

taber hastighed på grund af forhindrin

ger (huse, træer, bakker). 

Ved fralandsvind må du ikke lade dig 

narre af, at havet er roligt nær land. Der 

er bølger længere ude, og faren for at 

drive til søs er klart til stede. 

Allerede ved vindstyrke 3 bør små og 

smalle fartøjer holde sig borte fra frit 

farvand. Ved vindstyrke 4 med tilsvaren

de sø kan opholdet selv i store fartøjer 

med ringe dybgang være ubehageligt, så

ledes at børn og nervøse mennesker ofte 

bliver bange. 
Ved vindstyrke j5 og derover bør kun 

store, sødygtige fartøjer med kyndige sej

lere som førere stå til søs. 
Er sigtbarheden dårlig, er det nærmest 

en forbrydelse at sejle uden kompas. 
Overvurder ikke dit fartøjs sejleegen

skaber eller din egen dygtighed som sej

ler. 

Vejrmeldinger 
Uanset hvor godt vejret er, og hvor 

sikkert du mener at kunne vurdere dette, 

så aflyt vejrmelding, inden du sejler ud, 
og tag altid en transistorradio med i bå

den og hør vejrmeldingerne. 

Danmarks Radio udsender daglig på 

program 1 Meteorologisk Instituts vejr

meldinger således: 

Kl. 0600 og kl. ca. 2300: Farvands

udsigter. 

Kl. 0845 og kl. 1800: Særlige vejrmel

dinger, som oplyser, hvorledes vejret er 

rundt om i landet, samt vejrudsigt. 

Radioaviserne: Kort vejrudsigt samt 

eventuelle stormvarsler. 

I KTAS området kan du på telefon-

særtjeneste nr. 0053 høre lokalvej rmel-

ding for Storkøbenhavnsområdet og på 

nr. 0054 vejrmelding for hele landet. 

Uroligt vejr over Danmark forårsages oftest af de barometriske lavtryk, som kommer vest fra, og 
hvis centrum i de fleste tilfælde passerer over Sydnorge eller Skagerrak, altså norden om lan
det. Vejret vil i så tilfælde forløbe efter følgende mønster: 

Skyer og nedbør 

Hvide cirrusskyer 
trækker op 

Himlen let overtrukket. 
Solen ses mat. 

Himlen mørkere og overtrukken. 
Lave skyklatter driver 
med vinden. 

Regn 

Opklarende. 

Qptårnede skybjærge 
(cumulusskyer), evt. byger 

Barometer 

Falder 

Falder 

Falder 
kraftigt 

Falder, 
kraftigt 

Stiger 

Stiger 

Vind 

Vekslende 

Tiltagende fra 
sydlig retning 

Sydlig blæst 
eller kuling 

Sydlig blæst 
eller kuling 

Vindændring 
mod vest 

Vestlig eller 
nordvestlig kuling 

Passerer et lavtryk tværs over Danmark, vil vejret udvikle sig vidt forskelligt afhængigt af, om 
man befinder sig N eller S for lavtrykkets bane. Lavtryk, som går S om Danmark, vil give vind fra 
SØ-lig retning, som drejerom ad 0 til NØ; altså vind fra stik modsatte retninger af, hvad vinden 
bliver, når et lavtryk passerer norden om landet. 
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Vil vejret være godt nok, 
medens du er ude at sejle? 

Dette spørgsmål kan du ikke selv be
svare med sikkerhed. Bedst er det at af

lytte Meteorologisk Instituts vejrmeldin

ger og farvandsudsigter, men ved at iagt

tage skyerne, barometret og vejret i øvrigt 

kan du selv i nogen grad vurdere udvik

lingen. 

Hurtig og stærk ændring i barometer

standen er et sikkert tegn på vejrforan

dring. 

Faldende temperatur er også tegn på 

vejrforandring, om sommeren med mu

lighed for sigtforringelse. 

Himlens udseende (skyerne) giver ofte 

god besked om vejrets udvikling. 

En klar himmel og højt barometer er 

tegn på godt og stabilt vejr. 

Lokale vejrfænomener 
Også i vore farvande forekommer især 

om sommeren og i godt vejr landbrisen, 

som om natten blæser fra land ud over 

søen, og søbrisen, som om dagen blæser 

fra søen ind over land. Landbrisen be

gynder i reglen få timer efter solnedgang 
og kan blæse indtil en time eller to efter 

solopgang. Så flover den af, og søbrisen 

begynder. Søbrisen er den kraftigste og 
kan undertiden mærkes mere end 20 sm 

til søs. Den flover af omkring solned

gang. 

Byger med torden, vind og regn kan 

forekomme, selv om vejret synes godt og 

stabilt. En lokal byge viser sig ved en me

get mørk sky i hastig bevægelse. Vinden 

blæser først mod det optrækkende uvejr. 

Når skyen passerer, kommer der pludse

lig vind fra den stik modsatte retning. 

Med tordenbyger kan følge farlige kaste
vinde. 

Dis og tåge kan opstå hurtigt og uven

tet og forringe sigtbarheden. Varsel her

om kommer ofte i form af faldende tem

peratur. 

Langs kyster med fralandsvind fore

kommer ofte overraskende vindstød, me

dens pålandsvind blæser mere jævnt. 

Ved næs og odder, især hvis disse er 

høje og stejle, kan der, hvis vinden blæ

ser tværs på landet, være ringe vind på 

læsiden, men særdeles kraftig, ja, farlig 

vind ude rundt selve landpynten. 

I snævre sunde kranset af høje kyster 

kan vinden, hvis den blæser ind i sundet, 

tiltage kraftigt i forhold til vindstyrken 

uden for snævringen. 

Hold altid øje med vejret, når du sej

ler. 

BEMÆRK: Helt pålideligt vejr findes 

ikke over Danmark. Ingen vejrmeldinger 

giver 100 procents sikkerhed for vejret. 

Lokale vejrfænomener kan indtræffe. 

(Sakset fra brochure fra 

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD) 

RENE WOLTEMAHT SAILMAKER 

Hurtige SEJL i lange baner 
Storsejl 10-202 m, ca. 82 kr. pr. m2 

Genua, fok, 10-30 m2, ca. 74-80 kr. pr. m2 

Sejlene leveres i dug fra »Bainbridge« 

Smukt og slidstærkt sejlmagerhåndværk. 

Reparationer udføres hurtigt og billigt. 

SEJLMAGER RENE WOLTEMAHT 
Sofienhøjvej 4 (v. Sundbyvester Plads) 

Telefon (01) 55 74 84 
(Ovenstående priser er exclusiv moms 15%) 
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På talrige opfordringer gentager vi 
julespøgen - denne gang som en invita
tion til et sommerkrydstogt med S.S.F. 

Der skulle så være mulighed for lidt tids

fordriv, hvis du blæser inde, og vi håber 

hermed at kunne være med til at forkorte 

den ofte ulidelige ventetid under sådanne 
forhold. 

Løsningen indsendt af: 

Navn: 

Gade/vej: 

Postnr. / distr. 

Vi udsætter også denne gang 2 præ

mier - 50 og 25 kr. - og for at komme 
med i lodtrækningen må løsningen være 

redaktionen i hænde senest den 1. august. 

Den sendes til SUNDBY SEJL FOR
ENINGS medlemsblad, Amager Strand

vej 15, 2300 København S, under mær

ket »Sommerkryds«. 

Undskyld, jeg er da vist gået forkert, men 
jeg var også med sidst, da der var kryds 
og tværs i bladet. 
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JOIJ.E 
TTMM/... 

KIEL, den 3.-4. maj 1975 

Sejlklubben i Kiel stod den 3-4. maj 

for arrangementet af årets første kapsej

lads for piratjoller. 

Takket være samarbejdet mellem Er

win og Simon er det nu muligt for os at 

komme af sted med to joller ad gangen: 

Simon stiller sin dobbelttrailer til rådig

hed, og Erwin har bilen. 

Efter en køretur på 5 timer var vi i 

Kiel kl. 13 og således i god tid til starten 
kl. 15. 

Stort set forløb det hele smertefrit, 

indtil starten skulle gå. Da begyndte nem

lig vejrguderne at drille med springende 

vind, og i øvrigt var det en meget flov 

dag, hvilket gentog sig om søndagen. 

Dette er vejrforhold, hvor tyskerne så at 

sige er urørlige, hvilket da også fremgår 

af resultaterne. Af 45 startende både blev 

bedste danske placering nr. 8, Per Ris

vang, Århus Yachtklub (643), nr. 14, 

Finn »Arkitekt«, Frederikssund (688), 

nr. 17, Erwin og Carsten, S.S.F. (926), 

og nr. 26, Simon, S.S.F. (925). 

C.B.N. 

Pinsestævne i Ploen 
Iblandt de 73 tilmeldte piratjoller til 

pinsestævnet i Ploen i Vesttyskland 
(Ploen er en sø, som er ca. 4 gange så 

stor som Furesøen) var der 6 danske jol

ler, deriblandt 2 fra S.S.F. 

Første start foregik kl. 16 om lørdagen 

i springende let luft. Efter 4 omstarter og 
mange forbandelser på de fremherskende 

sprog (man taler vel tysk), gik starten. 

De danske joller kom ind med bedste 

placering som nr. 5, så tyskerne turde 

godt invitere os til piratkomsammen om 

aftenen, hvor vi tog revanche (tyskerne 

røbede, at grunden til, at der var mulig

hed til at sejle fra os, var, at man fra 

piratjolleklubben var blevet strikse med 

reglerne). 
Anden start søndag kl. 10 : Her var der 

pludselig kommet fart i de danske joller, 

i det mindste i forhold til de tyske. Solen 

strålede, og vinden var så let og sprin

gende, at sejladsen tog time. Bedste 

blev D 643-

Tredje start søndag kl. 15 aflystes. 

Fjerde start mandag kl. 10: Let til mel

lem luft (2-6 s/m), luften stod i striber 

på banen, så det gjaldt om at komme 

først til en af dem. Bedste danske D 643 

som nr. 1. 

Femte start mandag kl. 13: Omsider 

kom der regulær luft (5-10 s/m), de 

danske både var godt fremme, og det 

hjalp på placeringerne, at tyskerne ikke 

så gerne luftede spilerne. Vinder D 643. 

Den endelige liste: 

D 643 Risvang/Dodo nr. 1 

G 2959 Shilling nr. 2 

G 3040 nr. 3 
G 2885 nr. 4 

D 931 Knud/Andrea nr. 5 

G 2800 nr. 6 

D 926 Carsten, S.S.F. nr. 14 

D 925 Simon, S.S.F. nr. 15 

D 688 Finn/Ole nr. 19 
Simon 

I weekenden 31. maj - 1. juni afhold

tes i S.S.F. sjællandsmesterskab i Pirat

jolle. 

Der var tilmeldt 22 joller, overvejende 

kommende fra Sjælland og Lolland-Fal

ster, men også enkelte joller fra Fyn og 

Jyland mødte frem. Der var planlagt 4 

sejladser, som det lykkedes at afholde, 

selv om vejret så sandelig var imod os. 

Om lørdagen meldtes der fra Flyve

vejrtjenesten stærkt springende vind fra 

SV-V, 10 s/m i pustene op til 16 s/m. 
Det holdt også stik, når bortses fra, at 

vinden sprang mere end forventet og pu

stene gik op til 18 s/m. 

Sejladserne om lørdagen var derefter: 

Allerede før første start var gået, var fle

re joller kæntret, og inden dagen var 

endt, var i alt 12-14 joller kæntret. Man

ge af kæntringerne skete som sædvanlig 

ved slagmærket, og flere havde betyde

ligt besvær med at få rejst jollerne igen. 

Søndagen forløb noget bedre. Vinden 

var ganske vist drillende, store vindspring, 

byger med regn og hagl, som gjorde det 

til en undertiden meget kold oplevelse. 

Vindstyrken vekslede mellem næsten 

vindstille og ryk op til 10-12 s/m. 

Resultatlisten indeholder ikke de store 

overraskelser, idet de første mange place

ringer fremviser en næsten monoton ræk

ke af gentagelser fra de sidste års Pirat

stævner. 
1. plads: D 645 Egon Petersen, Lynge 

Thang Jørgensen, 

Nakskov. 

2. plads: D 557 Ole Østergård, Nyborg. 

3. plads: D 926 Erwin Hoelgård, Car

sten B. Nielsen, S.S.F. 

Jeg vil gerne personlig takke de af 

klubkammeraterne, som har hjulpet til 

med afviklingen af stævnet på dommer

båd og i følgebåde. Tak allesammen! 

Jørgen Bengtsson 

jollerepræsentant 
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Alle optagelser er fra stævnet i Kiel. Fotor: Simon. 

Til jollesejlerne! 
Den er efter min mening stadig helt 

gal med ordenen i jollehuset. Der efter

lades af mange en usigelig bunke skidt 

på stole og på gulvet, papirrester, tomme 

ølflasker og grej af enhver art. Jeg fin

der situationen helt uacceptabel. Kunne I 

ikke få bragt dette rod til ophør snart? 

Det gøres ved at starte med sig selv, gøre 

orden efter sig selv, selv om der måske 

ligger andet rod i forvejen, som ikke bør 

give anledning til en slap holdning hos 
en selv. 

Jeg glæder mig til en sommer i et rent 
og ryddeligt jollehus! 

førgen Bengtsson 

jollerepræsentant 

Optimistjollesejlere 
I lighed med sidste år arrangerer 

AMAGERKREDSENs optimistjollesek

tion igen i år kredssejladser fordelt over 
hele sæsonen. 

Planen for resten af sæsonen ser såle
des ud: 

Kastrup Sejlklub: 

Lørdag den 12. juli kl. 10 
Peblingesøen: 

Lørdag den 19. juli kl. 10 
Sundby Sejl-Forening: 

Lørdag den 30. august kl. 10 
Sejlklubben Sundet: 

Lørdag den 6 september kl. 10 

Tilmeldingen skal ske 1 uge i forvejen 

(for både fra S.S.F.) til Søren Bødtker 
(Ballast). 

Fra havneudvalget 
Der er plantet træer langs skurene på 

nordre mole. Havneudvalget håber på en 

varm og tør sommer, men så skal træerne 

vandes, hvis de skal overleve. Vi beder 

medlemmerne på nordre mole om at hol

de øje med træerne og give dem en god 
tår vand, når de trænger til det. 

Tak 
Modtag min hjerteligste tak for de 

flotte opmærksomheder, jeg har modtaget 

fra S.S.F. og Strandjægerne på min 60 
års fødselsdag. 

Medlem nr. 283 

fohannes Løwe. 

Distancer i sømil målt fra vort havneindløb 
Lystbådehavnen (Langelinie) 

Lystbådehavnen 

(Svanemøllen) 

Hellerup havn 

Skovshoved 

Bellevue bro 

Taarbæk 

Strandmøllen 

Vedbæk 

Rungsted 

Nivaa 

Sletten 

Humlebæk 

Espergærde 

3,1 Snekkersten 20,8 

Helsingør, nord 23,2 

4,1 Hornbæk 29,6 

4,7 Gilleleje 34,6 
6,1 Hundested 54,0 

7,1 Rørvig 57,0 
7,7 Saltholm (Barakkebro) 3,6 

9,0 Saltholm (Lusebro) 3,3 

11,5 Kastrup 2,1 

13.8 Dragør 5,0 
16,5 Drogden fyr 8,5 

17.9 Køge 25,2 

18,9 Stevns fyr 25,0 

20,0 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 

Barseback 

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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Så er sæsonen startet - endda med fly

vende start - med 55 både tilmeldt til 

første sejlads den 28. maj. Det var ikke 

det helt store blæsevejr, og et vindspring 

gjorde, at banen ikke blev den helt ide
elle. 

Om det var af den grund, tilslutnin

gen til sejladsen den 4. juni kun blev på 

et par og tyve både, eller det var fordi 

vejrudsigten ikke var den bedste, skal vi 
lade være usagt. 

Vi ønsker alle vore kapsejlere en god 

sæson, både til vore egne sejladser, og 

når de repræsenterer S.S.F. på fremmede 
baner. 

H. M. 

SALTHOLM RUNDT 

AMAGERKREDSENS »SALTHOLM 

RUNDT« blev arrangeret af S.S.F. søn
dag den 9. juni 1975. 

Der deltog 55 både i 12 løb over 3 

starter. Som arrangør må det fra S.S.F.s 

side beklages, at såvel Kastrup som 

Dragør stillede med flere både, end den 

arrangerende klub gjorde. Dog må det 

noteres, at det var en S.S.F.-båd, der blev 

vinder »over alt«, nemlig »Zamboanga«, 

den meget vindende Spækhugger. 

Rent konkurrencemæssigt må sejladsen 

siges at være en svipser, idet sejladsen var 
yderst chancebetonet. Der var var vind
styrker fra 0—3, og vindretninger hele 
kompasrosen rundt, således at det var et 

rent held, om man var de rigtige steder 
til de rigtige tidspunkter. Men vejret var 

pragtfuldt med strålende sol hele dagen 

- der var mange solskoldninger ved hjem

komsten. - Omsejlingen tog fra iy2 til 

9 timer, og 11 både valgte at opgive. 

Vinderne fra de enkelte løb blev: 

1. start - 1.0.R.: 

I Loup de mer, C .Brixmark 

II Check-Check, F. Aae 

2. start - 1. løb - H-både: 

I Breola 

II Mascot 

2. løb - Caprice: 

ingen vinder, da kun 1 deltager 

3. løb - blandet: 

I Marie - Elvstrøm 32 

4. løb - Kuttere: 

SHOPPEN 
har åbent 

Hverdage 

Lørdage 

Søndage 

juli 

kl. 11-18 

kl. 9-17 

kl. 9-16 

august 

kl. 13-18 

kl. 9-16 

kl. 9-15 

HUSK: Konserves til ferieturen kan du købe i SHOPPEN. 

Sikkerhedsudstyret bør også suppleres, inden du tager på ferie. 

I Ballerina 

5. løb — Spækhugger: 

I Zamboanga (vinder over alt) 

6.løb - Vega-Citus: 

I Ulla-Britt 

3. start - 1. løb - Folkebåde: 

Alle seks deltagere udgået 

2. løb - blandet: 

I Storm P - Havkrydser 

II Kridt - Princess 

3. løb - blandet: 
I Lone Neel 

4. løb - Drabant 24: 

I Sayonara 

5. løb - Spidsgattere: 

I Annelise 

h.m. 

SSF MARKED 

KØBES: 

Brugt storsejl samt spiler købes. Højde 
= 8 m. Bomlængde = 2,60 m. 

Kjeld Thorsen Sørensen 

Slotsherrensvej 15, Vanløse 

Tlf. 74 64 20 efter kl. 17, eller 

15 58 58 fra kl. 8-16. 

KØBES: 

Redningsvest købes. Størrelse 10-12 år. 

Tlf. 01 - 49 08 53 

SÆLGES: 
Badestige af letmetal - kun brugt en gang 
- sælges billigt. 

Henv. Bøje 134 

W f 

MANNE 
TUREN 
GÅR I ÅR TIL 

? ? ? ? ? 

Vær med på alle tiders tur i 

week-enden 16-17. august 

Store overraskelser der vil forbavse alle. 

Nærmere ved opslag i klubhuset. Mænnerne. 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 
i S.S.F. 

A 52 Einar Siek Hansen 

Koreavej 23, S 

A 92 Axel Lindqvist 

Emtedalen 20, Herlev 

A 118 Jørgen Louis Rasch 

Heises gade 16, 0 

A 168 Svend Rasmussen 

Kastrupvej 29, S 

A 239 Villy Reich 

Irlandsvej 134, Kastrup 

A 538 Henning Bjørn 

Gerbrandsvej 2, S 

A 688 Carl Åge Hans Jensen 

Portlandsvej 48, S 

A 873 Erik Bjerring Gramstrup 

Jemtelandsgade 8, S 

A 956 John Petersen 

Frankrigsgade 37, S 

A 974 Jan Walseth 

Haregade 29, K 

A 1016 Poul Erik Andersen 

Kong Georgs Vej 104, F 

A 1057 Jan Steffensen 
Rodosvej 10, S 

A 1058 Rene Rister 

Jægersborggade 32, N 

A 1059 Knud Jansen 

Kongedybet 22, S 

A 1060 Peter Drexel 

M. Bechs Allé 98, Hvidovre 

A 1061 Finn Staalfos 

Kompagnistræde 21, K 

A 1062 Jørgen Rørly 
Knudslundsvej 26, Glostrup 

P 97 Gyda Larsen 

Haregade 29, K 

35 Peter Bergstrøm Petersen 

Liden Gunvers Vej 3, S 

48 Lars Ivar Hauschultz 

Spurvevænget 8, Dragør 

53 Mads Kjelgård 

Pallesvej 43, S 

61 Gert Bergstrøm Petersen 

Liden Gunvers Vej 3, S 

73 Johnny Stubkjær 
Hvidovrevej 462, Hvidovre 

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. 

DRAGØRREVYEN 7C 
STRANDHOTELLETS TEATERSAL, K 

med ELGA OLGA og 

GOTHA ANDERSEN 

I samarbejde med 

Kastrup og Dragør Sejl

klubber arrangeres 

fællessejlads til Dragør 

LØRDAG den 9. august 

I forbindelse med revyen holdes fælles klubsamvær. 

* 

BILLETPRIS TIL REVYEN: FAVØRPRIS 20,- KR. 

* 

Evt. bustur arrangeres for ikke sejlende. 

Nærmere om priser m. v. ved opslag i klubhuset. 

Festudvalget 

GAMLE BÅDE 

Bestyrelsen har under en rundgang på pladsen den 3. juni konstateret, 

at der på land liggger 28 både, som er absolut usejldygtige, og som næppe 
kan sættes i yachtmæssig stand. Hovedparten er mærket, og ejeren af disse 

vil nu få et brev om at fjerne disse vrag, som er endnu værre end det, vi 

så i Vikingeskibsmuseet på vor bustur i vinter. 

Nogle er ikke mærket, så bestyrelsen er ikke klar over, hvem de tilhører, 

men de pågældende medlemmer er sikkert selv klar over, hvem det drejer 

sig om. Havneudvalget har lagt besked i de enkelte både, så kig ned til 

din båd, hvis din samvittighed er lidt smånusset, og træf nærmere aftale 

med havneudvalget om, hvordan sagen skal gribes an. 

VI KAN SIMPELT HEN IKKE VÆRE BEKENDT AT 

HAVE DISSE BÅDE LIGGENDE PÅ PLADSEN 
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Sejlerskolen startede den 20. maj 1975 

med 40 elever fordelt på 8 hold. 

Klargøringen er forløbet bedre end 

normalt, hvilket dog ikke er ensbetyden

de med, at det har været helt på toppen. 

Fremmødet har også - som tidligere -

været under middel. 

TYVEKNÆGTEN er målt op til Scan-

dicap og deltager i foreningens kapsej

ladser og er også tilmeldt kapsejladsen 

»Sjælland Rundt«. Det er onsdagsholdet, 

der deltager med Kent som skipper og 

eleverne som besætning. 

Til lærere og elever: Husk, at der ikke 

sejles almindelig øvelsessejlads i juli må

ned, men dette skal dog ikke hindre, at 

der kan sejles, hvis lærer og elever kan 

blive enige om det. Der vil ligge lister i 

skoleskuret, hvorpå der skal skrives, hvor

når og hvorhen, der sejles. Bent 

HVIDOVRE JAGTFORENINGS 
»SYSMOFYT« 

Ja, her ser du Hvidovre Jagtforenings 
meget sjældne »Sysmofyt«. Det er, så vidt 
jeg ved, det eneste udstoppede eksemplar 
nord for ækvator. »Sysmofytten« blev be
skrevet i sidste nr. af medlemsbladet, det
te eksemplar belv taget i omegnen af Ka
strup og er, som før nævnt, udstillet ud
stoppet i Jagtforeningen. 

Deltagerne i manneturene påstår, de 

har set »Sysmofytten« svømme efter bå
den flere steder i Øresund, og selv strand
jægere har set den i Sækken ved Saltholm, 
men det turde være mild overdrivelse af 
fakta. 

Læg engang sejlturen om ad Hvidovre, 
der er en dejlig havn og 2 dejlige klub
huse på havnen, »Suset« og »Jagtforenin
gerne, og bese »Sysmofytten« - noget lig
nende har I aldrig set, I vil ikke fortryde 
det, for der er dejligt derovre i Hvidovre. 

M. A. 

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 

L A F A Y E T T E  •  Z O D I A C  •  H A N D i C  

Bådradio-
Walkie-talkie 
købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 
Foreningsgaten 8 • 211 44 Malm6 

Ferielukning 6.-20. juli incl. 

TRY: 

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  

1 9 6 7  K B H V N .  V  * » 3 5  6 7 8 8  
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EKSPEKTANCELISTEN 
I sidste nummer af bladet kom havneudvalget med et hjertesuk over den langsom

melighed, der er i uddelingen af havnepladser. Kun 11 pladser blev uddelt i år. 

For at medlemmerne kan blive orienteret om deres placering på ekspektancelisten, 

bringes hermed de første 50 medlemmer, der står for tur til at få tildelt havneplads: 

Medl.-nr. Indmeldt den Navn 
455 20-- 9-63 Vagn Holm Rasmussen 
223 22-- 5-64 Henrik L. B. Christensen 
396 11--12-64 Valdemar Bandolowski 
282 3-- 4-65 Bent Leif Poulsen 
473 26-- 8-65 Bent Nielsen 
490 2-- 9-65 Ib Thorlund Sørensen 
649 9-- 2-67 Per Willum Jensen 
372 11-- 5 67 E. Gunnar Jensen 
600 17-- 8-67 E. Gilsager 
689 17-- 8-67 H. F. Sauttaus 
755 5--10-67 F. Sørensen 
784 18-- 4-68 Svend Sølvkjær 
789 25-- 4-68 Thorkild H. Rønskald 
534 30-- 5-68 Karl Pløger 
625 30-- 5-68 Hugo Flindt 
801 20-- 6-68 John Jacobsen 
889 1-- 8-68 Freddy Andersen 
522 8-- 8-68 Ebbe Juhl Kallenbach 

64 15-- 8-68 Søren Christensen 

90 3-10-68 Mogens Holger Andersen 
125 3--10-68 Hardy Biirkel 
130 3--10-68 Bent Nielsen 
145 10-10-68 Sv. Aa. Hansen 
296 10-10-68 I. Toft 
304 10--10-68 Poul Rene Hansen 

438 10--10-68 T. F. Sv. Hansen 

529 27-• 2-69 Villy Kurt Mortensen 

541 6-- 3-69 Bent Petersen 
662 10-- 4-69 Palle H. Keil 

269 17-- 4-69 Erik Hey 
686 12-- 6-69 E. V. Christiansen 
746 19- 6—69 Carl Otto Iversen 
708 7- 8-69 Jens P. Kjeldsen 
391 21-- 8-69 Poul A. Jensen 
851 28-- 8-69 Preben L. Rasmussen 

853 28- 8-69 E. Moisen Paulsen 
854 28-- 8-69 Børge Kleist 
857 28-- 8-69 Henner E. Jørgensen 
861 4-- 9-69 Poul Frederiksen 
865 11-- 9-69 P. Bjørn Jensen 
414 18- 9-69 Frede Bjarne Hansen 
868 18-- 9-69 Holger Møller 
875 25-- 9-69 Erik Offenberg 
883 2-10-69 Mads H. Madsen 

891 16-10-69 Sv. E. Jørgensen 

36 23-10-69 Sv. J. Andersen 

306 15-11-69 K. Sønderberg Hansen 

329 20-11-69 Erling Andersen 
400 27-11-69 Svend Heger 

CD (Q 

Medlemmerne er opstillet i den orden, 

hvori de er indmeldt og kun indtil ud

gangen af 1969. 
Det skulle herefter være muligt for de 

enkelte medlemmer så nogenlunde at be

dømme, hvornår de får tildelt havneplads, 

hvis der regnes med 10-15 nye pladser 

årligt. Meget trist læsning det her! 

Tak 
Til SUNDBY SEJL-FORENING. 

Hjertelig tak for den skønne sammen

plantning, som jeg modtog i anledning 

af min fødselsdag. 

Venlig hilsen 

Gosta Øberg 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

?;M Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

Ferieturen 

begynder i 

MALTA 
FAMILIE
CENTER 

Kirkegårdsvej 2-4 . 2300 Kbhvn. S 

YAMAHA 
1975 

Den stærke japaner. 

Fra 2 HK til 55 HK 

til petroleum. 

Deres brugte motor 

tages i bytte. 

Klart den bedste 

service hos 

RUDE & CO. 
Bådehavnsgade 21-23 . 2450 København. SV 

Tlf. (01) 17 45 68 . Lev. også fra Shoppen. 

Sejlsportsfo/k 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
JmoJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO % 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. ££?9S35 
FILIAL GRØNTTORVET 79 - VAlby 238 

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, KASTRUP, 50 41 01 . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGARDSVEJ 4, KBH. V. TELF.: 35 67 88 
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I  SUNDBY SEJL-FORENING |  
| V" Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 | 

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 1 

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 581513 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 53 59 64 

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

Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 83 33 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. AM 27 53 
Redaktor: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

'IIIMIIIIII!H!!llllllllll!ll!!llllllll!llll!lllllllllllllllllll!!l!llllllllll[l!l[||[|IHIIIIIIII!lli!llllH 

Forsidebilledet: 

Drabant 22 »TRILLE« af S.S.F. på langfart 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

Kasserer 

formanden og-

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. 10-20,30 
i klubhuset 
tlf. 50 35 80 

Redaktoren 
træffes den sidste 

torsdag* i liver 
måned 

Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

Husk kontingentet inden den 15. september 

HUSK 

SVAGFØREFESTEN 
LØRDAG DEIM 6. SEPTEMBER KI.1300 

} Vi mangler en del biler til transport af vore venner 

samt hjælp til servering! f 

Vi opfordrer de af medlemmerne, der kan synge eller på anden måde underholde 

om at tilmelde sig hos 

FESTUDVALGET 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
indbyder i samarbejde med 

SKÅNSKA BÅTFORBUNDET 
f/7 

ØRESUNDSRUNDEN 
NAVIGATIONS- OG M 

PÅLIDELIGHEDSSEJLADS 

FOR MOTORBÅDE 

Lørdag den 13.september 1975 

kl. 9,00 

24- Skippermøde kl. 8,00 

e. ,, . Distance ca. 30 s.m. 
Startsted 

SSF anduvningsbøje Startgebyr kr. 20,-

Søkort 132 

Tilmelding senest 8. september 1975 

til Sundby Sejl-Forening, 

Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S 

Alle medlemmer af klubber under D.S. og D.M.U. kan deltage. 

STOR INTERNATIONAL FEST I KLUBHUSET 





Bestyrelsesmødet 

den 3. 6. 1975 kl. 19.00 

Bestyrelsen begyndte mødet med en 

rundgang på pladsen for at finde ud af, 

hvem der ejer alle de gamle både, som 

står rundt på pladsen. Man fandt 28 

både i mere eller mindre miserabel stand, 

og om hvilke man faktisk ikke ved ret 

meget eller slet intet. Man skal nu for

søge at finde frem til ejermændene. 

Efter rundgangen gik man over til den 

normale dagsorden: 

1. protokol 

2. beretning 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. joller 

9. motorbåde 

10. eventuelt. 

1) Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

2) Formanden oplæste div. skrivelser, 

der toges til efterretning. Det oplystes, at 

nu er alle pengene brugt, men man havde 

jo stort set også nået de mål, man havde 

sat sig ved planlægningen først på året. 

Der kommer lys på nordre mole og strøm 

på spillet på jollepadsen. 

Der efterlystes asfalt eller beton på 

pladsen fra motorkranen til motorskuret, 

så det er muligt at transportere en motor 

til skuret uden at risikere at vognen væl

ter eller kører fast. 

3) Havneudvalget havde, foruden for

annævnte, besvær med at holde orden på 

pladserne, idet bådejere, som ikke har 

havneplads, ikke er til at formå til at 

forlade pladserne, når de har fået bådene 

i vandet. Man var enige om, at det ene

ste, der kan hjælpe, er at tage bådene på 

land for ejernes regning. 

4) Klubhus- og festudvalget bebudede 

alt klart til Øresundsrunden samt til Skt. 

Hans-festen. 

En skrivelse fra arrangørerne af 

Dragør-revyen med tilbud om klubarran

gementer, fandt udvalget værende en god 

idé til en revy-tur, evt. i samarbejde med 

andre Amager-klubber. Udvalget arbej

der videre med sagen. 

Man vil indhente tilbud på en lys

tavle til avertering af numrene ved be

tjening ved buffet'en. 

Der var blevet klaget over, at Sundby 

Sejl Forening havde påbegyndt istand

sættelsesarbejdet på Flakfortet, inden 

overtagelsen af fortet havde fundet sted. 

Festudvalget måtte modtage en »næse« 

for dette. 

5) Skolechefen udtalte, at skolen var 

kommet i gang som planlagt. Det kneb 

med pladser til skolebådene, som man 

gerne vil have anbragt ved siden af hin

anden. Omtalte småfejl ved »Tyveknæg

ten«, som i øvrigt deltager i onsdagssej-

ladserne og er tilmeldt til »Sjælland 

Rundt«. 

6) Juniorlederen oplyste, at en afholdt 

flydeprøve havde vist, at to af klubbens 

joller havde for lidt opdriftsmiddel. Det

te forhold må rettes. Juniorlederen havde 

været til generalforsamling i Yngling-

klubben, hvor det blev oplyst, at yng

lingsejlere pillede flydetankene ud af bå

dene for at lette dem. Der blev proteste

ret kraftigt mod dette, da man selvføl

gelig ikke kan lave den slags operationer 

med klubejede både. 

Endvidere oplystes det, at juniorafde

lingen har fået 500 kroner foræret af 

»Bageren« til en ny fok. 

En opfordring fra Irma-koncernen til 

at stille en »Flipper« og en optimistjolle 

til rådighed for propaganda i »Amager

centret« havde ingen interesse for S.S.F. 

Der ansøgtes om støtte til fremstilling 

af en tømmerflåde til brug ved optimist

jolle-sejladser. Man enedes om, at S.S.F 

støtter sagen med indtil 1000 kroner. 

7) Kapsejladschefen ankede over, at 

skipperen på dommerbåden under sejlad

serne ikke var til at formå til at holde ra

dioen åben under hele sejladsen, hvilket 

hæmmede kommunikationsmulighederne 

i uheldig grad. Omtalte endvidere Ama

gerkredsens »Saltholm Rundt«. 

8) Jollelederen omtalte det afholdte 

Sjællandsmesterskab for Piratjoller. Der 

havde været både dramatik og spænding, 

idet ikke mindre end 14 joller kæntrede 

under sejladserne. Jørgen Bengtsson fo

respurgte om forholdene for hjælpere, 

der evt. kommer til skade under udøvel

sen af deres hverv. Det oplystes hertil, 

at lærere ved sejlerskolen samt hjælpere 

ved kapsejladser er forsikrede. 

9) Holger Nielsen omtalte motorbåds-

sejladsen »Øresundsrunden« og udtalte, 

at han skulle have møde med tidtager

bådene, og at dommerbåd var sikret. 

10) Under eventuelt udtalte forman

den ønske om, at man i fremtiden sætter 

»Sikkerhedsudvalget« som særskilt punkt 

på dagsordenen. 

Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

FRA FORMANDEN. 

Alle fartøjer i Sundby havn skal ifølge lovene føre foreningens 
stander. Gør det, inden jeg skal bede dig om det. 

Ifølge loven skal navn og hjemsted stå på din båd. Til næste år 
kommer ingen både i vandet uden ovennævnte. 

Det er stadig ikke tilladt at lade hunden gå løs omkring på havn 
og plads. Og i klubhuset må den slet ikke komme. 

Al bilkørsel og parkering på havn og plads er forbudt (med und
tagelse af det i lovene nævnte). 

Knallert- og cykelkørsel må ikke finde sted; desuden skal disse 
prægtige køretøjer stilles på de rigtige steder. 

Alle fartøjer, der ikke har fast havneplads og som ikke har truffet 
aftale med havneudvalget, vil blive sat på land for ejerens regning og 
risiko. 

Desuden gøres du opmærksom på, at i klubhuset må kun komme 
medlemmer, deres gæster, eller medlemmer af andre sejlklubber. Har du 
gæster med dig, må du gøre dem opmærksom på, at de kun kan komme 
sammen med dig. 

Desuden håber jeg, at alle har eller vil give en skærv til Sundby 
Sejlforenings svagførefest for de hårdest ramte i samfundet. 
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Lørdag den 30. august 1975 kl. 9,00 

3* 

Afgang fra Sundby kl. 9,00 — hjemkomst kl. 16,00 pr. 

Vejning kl. 16,00 — 16.30 . Musik i klubhuset kl. 17,00 

Spisning kl. 17,30 — derefter 

musik og dans med store OVERRASKELSER — pr. delt. kr. 30,-

Deltagernes damer, der ikke deltager i fiskekonkurrencen, 

deltager gratis til spisningen. 

Indbetaling, sidste frist, torsdag 28. august kl. 19,00 i Skipperstuen. 

TRYK 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

Kar i  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  

L A F A Y E T T E  •  Z O  D I  A C  •  H  A  N  D I C  

Bådradio-
Walkie-talkie 
købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 

Foreningsgaten 8 • 211 44 Malme) 
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Er der fremtid for sejlsporten i Frihavnen? 
Friluftsrådet har barslet med en løs plan 

om at gøre en del af Frihavns-området, 

der ligger ud mod Langelinie, til havn 

for fritidssejlere, og borgmester Egon 

Weidekamp, Københavns bystyre, har 

fulgt dette forslag op ved at erklære, at 

kommunen vil se meget positivt på at 

gøre den efterhånden slumrende frihavn 

til et rekreativt område til gavn for byens 

befolkning til gavn for søsporten. 

Ideen er ikke ny, Københavns Sejl

union har ved flere lejligheder påpeget 

det urimelige i, at store havneområder 

ligger ubenyttet hen og forfalder lang

somt men sikkert. Journalist ved Sejl og 

Motor, Jørgen Nielsen, har skrevet flere 

artikler gennem årene om emnet, og det 

sidste initiativ er taget ved dannelsen af 

sejlklubben Lynetten, hvis formål er at 

arbejde på oprettelsen af en bådhavn i 

den gamle Lynettehavn. 

De største hindringer ligger vel nok 

i, at hverken Frihavnsselskabet eller Kø

benhavns Havnevæsen ser med større vel

vilje på søsporten; man ønsker ikke no

gen større trafik i havnen, idet man me

ner, at det kan genere koffardi-farten og 

de mange passagerbåde, og frihavnen 

mener, at toldvæsenet ikke kan udføre 

nogen effektiv bevogtning, og at man 

desuden har større transporter af svær 

gods, der kræver megen plads. 

Alle disse problemer kan løses på tek

nisk plan, og ved organisation og samråd 

med søsportens sammenslutninger ville 

det ikke være umuligt at etablere endnu 

en udsejlingsåbning i Københavns yder

moler kun til fritidsbåde; man kunne på

byde, at der kun måtte sejles med motor 

inden for et bestemt område, og toldvæ

senet har alle dage forstået at bevogte 

større områder end lige frihavnen (er de 

for resten blevet spurgt?), og endelig si

ger min erfaring mig, som søn af en hav

nearbejder, at virkelige svære godsopga

ver med brug af flere kraner ikke har 

fundet sted i årevis fra østmolen, alene 

af den grund, at forholdene er for dår

lige, og den øvrige havn er bedre egnet 

til dette formål. 

Problemet skal sikkert snarest ses i ly

set af, at disse halv-kommunale selskaber 

er bange for at opgive den gamle drøm 

om at gøre Københavns havn til Nord

europas Hamborg - Porten til øst, transit

havn for Skandinavien m. m. Disse ideer 

havde været gode nok, om man ellers i 

tide havde investeret i fornødne midler 

i anlæg og materiel. I dag, hvor Fri-

havnsselskabets underskud bliver større 

og større, hvor anløbet af tonnage bliver 

mindre og mindre, og hvor gælden til 

Københavns kommune stiger og stiger 

(efter sigende 24 mill. kr. til kommunen 

alene), er det på tide at skifte til nye 

tanker og ideer. 

Søsporten er mere end villig til at gøre 

en indsats, i tider, hvor behovet på båd

pladser anslås til at være 25.000. Alene 

i Københavns-området er der et sundt 

grundlag at arbejde på, og vi kan fuldt 

ud tilslutte os borgmester Egon Weide

kamps tanker og Friluftsrådets idé om 

at udnytte den øde havn til noget fornuf

tigt. Vi kan ikke love at vende under

skuddet til et overskud, vi kan hjælpe til, 

at det ikke bliver større, og at der atter 

kommer liv på de kilometervis af moler, 

der står ubenyttet hen. Bliver vi taget 

med på råd, kan det gøres til priser, som 

alle grupper af den sejlende del af be

folkningen kan betale; det at sejle er jo 

ikke forbeholdt den velspækkede tegne

bog alene. Hans Guldager 

formand 

SSF 

Havnefesten 

blev en stor succes med ca. 130 deltagere. 

Også økonomisk var succes'en hjemme, 

idet der blev et overskud på ca. 1400 kr., 

der går til hjælp til, at vi får en god og 

fornøjelig fisketur den 30. august, med 

en festlig afslutning om aftenen, hvor 

også damerne deltager, og hvor der er 

dans og musik m. m. 

Det er ikke et lille arbejde at arrangere 

en sådan havnefest, hvor der skal skaffes 

borde og stole, ølkasser, opstilles musik

anlæg, serveres, laves lotterier og auktio

ner og ikke mindst oprydningen bagefter 

ud på de små timer, stadig med det gode 

humør i behold. Jeg vil hermed gerne 

takke Emil, John og Holger samt alle de 

andre for den store indsats, og tak til 

vore sponsors: Bager Poul, Gunner Hou, 

Mogens Marott samt mange flere, der var 

medvirkende til, at vi fik en god havne

fest, og dermed er der lagt grunden til 

alle tiders fisketur. 

L.L. 

• 

FLAKFORTET 
K.S.U. overtager Flakfortet. Sådan stod 

der i dette blads augustnummer for et år 

siden, og sådan stod der i aprilnummeret 

i år. Nu er det imidlertid en realitet, og 

på billederne kan man se, at papirerne 

skifter ejer. Distriktschef fra Søværnets 

Bygningstjeneste Poul Rasmussen og 

K.S.U.s formand Uffe Skadegård udveks

ler dokumenterne, medens Bodil Kilde

gård ser til. 

Men nu skal der ske noget derovre, 

inden det virkelig bliver det rekreative 

område, som er meningen. Der er brug 

for masser af frivillig arbejdskraft. Len

nart Larsen fra S.S.F. er formand for 

K.S.U.s Flakfortudvalg, og henvend dig 

trygt til ham; han vil hellere end gerne 

anvise dig arbejde. Det er meningen, at 

der skal arbejdes hver weekend, så tag 

roligt derover og giv et nap med. Der er 

indtil nu en lille snes klubber, der har 

meldt sig som interesseret i at få lokaler 

på fortet, og det er meningen at afholde 

en lille overtagelsesfest i weekend'en den 

13-14. september. 

H. M. 

• 
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Forårssæsonen er slut, ferien er slut, og 

vi begynder nu på anden halvdel af 1975. 

Om første halvdel er der kun at sige, 

at alt andet end øvelsesbådenes placering 

i havnen er forløbet rimeligt med fuld-

tegnede hold og en god mødeprocent. 

Dette med havnepladserne må vi i sejler

skolen nok leve med i år, og så håbe på 

bedre resultat fra havneudvalget til næ

ste år. 

TYVEKNÆGTEN har sejlet ferie-, 

weekend- og dagture hele juli måned med 

lærere og elever. »Øveballen« har lige

ledes været ude mange gange i ferien, og 

det er således glædeligt for både S.S.F. 

og mig, at bådene virkelig bliver benyt

tet til det de skal, nemlig sejle. 

Torsdag den 24. juli lykkedes det at 

knække masten på »Øveballen«. Efter 

besøg på flakfortet skulle man sejle bide

vind hjemad, og lige efter at båden hav

de lagt sig til, og der var kommet vind i 

sejlene, gik masten i dækket med et brag. 

Ankeret kom ud, sejl, mast og tovværk 

blev afrigget. Rorpinden forsvandt, og 

ankeret var ikke til at få op igen, så det 

afmærkede man med en fender på posi

tionen ca. 500 m syd for indsejlingen til 

Flakfortet. Det er dog ikke senere lykke

des at finde det, så det må anses for mi

stet. »Øveballen« blev på forskellig vis 

slæbt hjem til S.S.F. og var inde kl. ca. 

0330. Nok om dette, det var en lærerig 

aften og nat for eleverne - godt at ingen 

kom til skade, og det skal her siges, at 

alle, både de kvindelige og mandlige ele

ver klarede den vanskelige situation på 

bedste måde. 

Også TYVEKNÆGTEN har haft 

uheld - det skete under onsdagskapsej-

lads. Skaden er dog så lille, at reparatio

nen kan vente til efteråret, og skaden på 

den anden båd er udbedret til fuld til

fredshed for ejeren. Samtidig har elever 

og lærer på TYVEKNÆGTEN lært en 

hel masse om kapsejlads, specielt om sik

ker læposition osv. samt hvordan man 

kommer ind og ud af samme. 

De lærere på »Øveballen«, der har 

egen båd, det er Gosta og Hans, har be

redvilligt stillet deres båd til disposition 

for sejlerskolen, medens reparationen på

går — hermed tak fra eleverne og mig 

for dette. 

Til sidst dette til elever og lærere: I 

skuret ligger lister, I kan skrive jer på, 

hvis I vil låne øvelsesbådene til søndags-

eller weekendture, dog sådan at der altid 

skal være en af lærerne eller en anden 

af skolechefen godkendt skipper på både

ne, og husk, at I på disse ture kan tage 

ægtefælle eller andet påhæng med, hvis 

der er plads, og her er det den pågæl

dende skippers skøn, der tæller - og så 

god fornøjelse. 

Bent 

Sikkerhedsudvalget 
har i juli måned taget de første stikprø

ver og er blevet vel modtaget alle steder. 

Alt i alt må det siges, at det rednings

materiel og sikkerhedsudstyr, S.S.F.s love 

kræver i bådene, er i god orden. Der har 

dog været enkelte mangler ved lanterner 

og ildslukningsudstyr, og dette er blevet 

påtalt og vil senere blive efterkontrolleret. 

Vedrørende flydemidler til hver per

son, som vore love forlanger alle skal 

have, er det påfaldende så mange både, 

der kun er udstyret med dette til ejeren 

og nærmeststående - hvad med dine gæ

ster? Føler du ikke ansvar over for dem? 

- vil det ikke være rimeligt ud over dit 

eget at have redningsveste liggende i bå

den til gæster? 

Forbløffende mange både er ikke ud

styret med tågehorn, ekstra anker, anker

lanterne, søkort, navigationsudstyr m. m. 

og det i årets største feriemåned, hvor 

ferie- og tursejlads er normalt forekom

mende. 

Sikkerhedsudvalget er ved at udarbejde 

en liste, hvorefter du kan checke dit red

nings- og sikkerhedsudstyr, så du kom

mer helt på toppen. 

Husk Søsportens Sikkerhedsråds slo

gan: 

KUN EN TÅBE FRYGTER IKKE 

HAVET ! 

Sikkerhedsudvalget 

Holger / Bent 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 

min mands begravelse. 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Pagel. 

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

A 29 Helge R. Hansen 

Rhodesiavej 46, Kastrup 

A 412 Allan Cornelius 

Holsteinsgade 8, 0 

A 944 Jens Chr. Jacobsen 

Kamstrupvej 61, Rødovre 

A 1056 Per B. Frederiksen 

Eskildsgade 18, V 

A 1063 Kaj Glæsner 

Nyhavn 42 B, K 

A 1064 Kurt Hvilsom 

Borups Allé 115, N 

A 1065 Nils B. Pedersen 

Novembervej 15, Herlev 

A 1066 Jørgen Nielsen 

Messinavej 18, S 

A1067 Bent D. Lund 

Helsingborggade 10, 0 

A 1068 Børge Tornoe Biilow 

Grønlunds Allé 34 A, Rødovre 

A 1069 Leif H. Hansen 

Svejbæk Allé 6, Kastrup 

A 1070 Willv Vogelsang 

Soldugvej 4, Kastrup 

A 1071 Birger W. Nielsen 

Halgreensgade 3, S 

A 1072 Jan T. Giessing 

Sognefjordsgade 1, S 

A 1073 H. Højgård Nielsen 

Jægergade 14, N 

A 1074 Poul K. Sørensen 

Overgaden o. Vandet 96 A, K 

A 1075 Flemming R. Schou 

Thyregodsvej 13, Valby 

A 1076 Kaj Larsen 

Primulavej 3, Vanløse 

A 1077 Åge H. Hansen 

Henrik Ibsens Vej 20, F 

A 1079 Michael Sulger Buel 

Gyldenlakvej 19, S 

A 1080 Poul E. Jacobsen 

Vingårdsstræde 22, K 

A 1081 Svend Bennike 

Artillerivej 63, S 

A 1082 Pia L. Andersen 

Artillerivej 63, S 

A 1083 Erik H. Lorentzen 

Dr. Elisabeths Allé 1, S 

A 1084 Erwin Hoelgård Jensen 

Resenbrovej 5 B, Rødovre 

A 1085 Bent J. Andersen 

Tagensvej 77, N 

6 



A 1086 Jørgen Nielsen 

Amager Landevej 140, Kastrup 

A 1087 Henning Laursen 

Oldensti 4, S 

A 1088 Einar Schubert 

Frankrigsgade 90, S 

A 1089 Jørgen Flintholm Pedersen 

Vodroffsvej 57 D, V 

A 1090 Steen Andersen 

Forchhammersvej 15, V 

A 1091 Benny Nielsen 

Saven B 6, Tåstrup 

A 1093 Lilli Duelund Groth 

Nyvang Allé 11, Kastrup 

A 1094 Åse Kromann Kristiansen 

Donaugade 2, S 

A 1095 Kim O. Andersen 

Englandsvej 4, S 

P 102 Karin Sonne Nielsen 

Milanovej 25, S 

P 103 Bente Andersen 

Guldbergsgade 61, N 

J 75 Henrik Nielsen 

Messinavej 18, 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. 

• 

I SEPTEMBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Hverdage kl. 15-18 

Lørdage kl. 9-15 

Søn- og helligdage kl. 10-14 

B R E V E  T I L  S S F  

Hjertelig tak for opmærksomheden på 

min 50 års fødselsdag. 

Erna Christensen 

• 
Hjertelig tak for opmærksomheden på 

min fødselsdag. 

Med venlig hilsen 

Carl Hillers. 

Og dernæst fra Azorerne den 28. 

juli for hjemgående: 

Fejø, den 16. juli 

TYVEKNÆGTEN aflægger rapport: 

den 12. juli: Rødvig og Nyord 

den 13. juli: Nyord 

den 14. juli: Vordingborg 

den 15. juli: Fejø, hvor vi foreløbig 

er indeblæst i Dybvig havn. Vi sejler vi

dere mod Omø, så snart vejret tillader 

det. Kærlig hilsen 

TYVEKNÆGTEN 

• 

Vi har atter hørt fra IDALENE. 

Først fra Bequia, der ligger i De 

Små Antiller. Det er sendt den 1. 

juni, men nåede ikke frem, før 

redaktionen af sidste nummer var 

sluttet. Det lyder: 

Vi på IDALENE sender alle i Sundby 

Sejl Forening en hilsen og håber, I alle 

er kommet godt i vandet. Vi har stadig 

en fin tid, selv om vi må arbejde. Vi ban

ker rust på et gammelt jernskib, men det 

giver lidt penge. Her er fint nu, for alle 

frugterne er modne, og så er de gratis. 

Befolkningen er venlige og pigerne me

get søde, så vi har ingen grund til klage. 

Håber alt vel hjemme hos jer. 

Hilsen IDALENE - Niller 

Vi på IDALENE sender vore venner 

i Sundby Sejl Forening en hilsen fra Azo

rerne, hvortil vi nu er kommet efter 4 

uger på havet med skiftende vejr. Vi 

havde vind fra alle hjørner og i alle styr

ker, så vi prøvede det hele. Her på øen 

er meget at se på, så vi bliver her en uge, 

inden turen går mod Spanien igen, og 

selv om turen går hjemover, har vi stadig 

vores gode humør og kammeratskab i be

hold. Her er meget billigt, og befolknin

gen er meget gæstfri, og det er noget, der 

passer os. Vi ses igen i oktober. 

Hilsen Niller 

Vindere fra sommerkryds 
På bestyrelsesmødet den 5. august blev 

der trukket lod blandt indsenderne af 

S.S.F.s sommerkryds, og resultatet blev: 

1. præmie 50 kr. 

E. Lorentzen, Samosvej 30, 

2300 København S. 

2. præmie 25 kr. 

Eigil Hammelsvang, 

Prinsesse Charlottesgade 33, 3. th. 

2200 København N 

Præmierne vil blive fremsendt pr. post. 

• 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SSF - MARKED 
Under denne rubrik optages gratis 

små korte annoncer om køb - salg -
bytte af ting vedrørende både. Annon
cetekst må indsendes senest den 1. i 
hver måned. 

WALKIE TALKIE sælges. Effect model 

570. 3 kanaler: 11, 16 og 4 — som ny. 

Kr. 400,-. Tlf. 55 28 04 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
-den er nærliggende. 
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FAMILIE
CENTER 
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\ 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 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 .. 

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

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

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 
Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 

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

Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 

Bestyrelsesværelse: 

50 73 23 

SU 74 73 

59 39 78 
581513 
55 28 70 

AM 5844 

55 46 86 

53 59 64 

50 33 77 

58 27 72 

ÆG 83 33 
AM 27 53 
50 41 01 
58 01 76 
59 35 80 

Forsidebilledet: 

Skoleskibet »DANMARK« Foto: Reinhardt Hansen 

Kasserer 

formåii<Ieii og* 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. I9-S0,30 
i klubhuset 
tlf. 50 35 80 

Kedaktoreii 
træffes den sidste 

torsdag- i hver 
måned 

Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

Fra 1. oktober er klubhuset 

lukket fra kl. 18 mandag, tirsdag og onsdag 

GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 

28. oktober 

kl. 19.30 

præcis 

i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Formanden Hans Guldager 

Kapsejladschefen Else Madsen 

Juniorlederen Carl Steffensen 

1 repræsentant til havn og plads, 

Orla With 

1 repræsentant til klubhus og fester, 

Lennart Larsen 

1 juniorudvalgsmedlem, Allan Schmidt 

1 jollerepræsentant, Jørgen Bengtsson. 

1 suppleant Holger Larsen 

Forslag, der ønskes behandlet på general

forsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 7. oktober kl. 19.30. 

BESTYRELSEN 
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SVAGFØR 
Endnu en gang lykkedes det for S.S.F. at 

arrangere en fest for en del af vore ældre 

og svagføre venner, af hvilke en stor del 

må friste en kummerlig tilværelse inden 

for en stues fire vægge, eller sågar i en 

kørestol, medens vi kan boltre os i sol

skin og frisk luft i massevis. 

Det er ikke alene en glæde og fornøjel

se at bidrage til disse arrangementer på 

den ene eller den anden måde, men det 

er også sundt for os at være med og se, 

hvor lidt der skal til for at glæde disse 

handicappede - vi har ikke så ondt af os 

selv bagefter! 

Som sædvanligt havde medlemmer stil

let sig selv og vogne til rådighed, og kl. 

12.00 begyndte afhentningen af gæsterne. 

Til de sværere handicappede i kørestole 

havde, traditionen tro, både Civilforsvaret 

og Forsvaret stillet transportvogne og 

mandskab til rådighed, og til denne del 

af arrangementet hører selvfølgelig sama-

riterne fra A.S.F., der med faglig dygtig

hed »smed rundt« med vennerne, så alle 

blev bænket ved de smukt dækkede og 

pyntede borde; der var virkelig lagt kær

lighed og følelse i arbejdet, og intet 

manglede. 

Så, præcis kl. 13, efter køreplanen, 

kunne formanden Hans Guldager byde 

velkommen til vennerne og til hjælperne 

fra nær og fjern, samt udtrykte ønsket 

om, at alle måtte få en glad dag ud af det. 

Vagn Preisler præsenterede sig med 

EFESTEN 
Foto: Reinhardt Hansen 

vanlig scenevant dygtighed som dagens 

konferencier, og han blev straks dus med 

hele forsamlingen. 

S.S.F.s huspianist JENS og hans mak

ker indledte det righoldige program med 

at spille lettere musik, som mundede ud 

i, at Vagn dirigerede en fællessang, og 

- IH, hvor blev der sunget! 

Derefter gik det slag i slag, med den 

ene gode kunstner efter den anden. 

Først Rachel Rastenni, der jo efterhån

den er tradition ved vore svagførefester. 

Hun synger lige dejligt og fører sig lige 

så ungt, som da jeg hørte Rachel første 

gang for - ja, jeg siger ikke for hvor 

mange år siden, for man tror jo, at det 

er løgn. 

Vor store, hjertegode og muntre ven 

fra Malmø, Sigvard Wallenberg, kom 

herefter på podiet og fortalte, at han hav

de taget en overraskelse med til os i år, 

og det havde han så sandelig også, idet 

han præsenterede førstetrompetisten fra et 

af de førende svenske orkestre, Leif Uve-

mark. Nu er vort klubhus jo ikke just 

bygget som koncertsal, så trompetens to

ner blev nok ikke ydet fuld retfærdighed, 

hvad akustikken angår, men skønt var det 

at høre en række af de kendte trompet-

solonumre. 

Vort medlem, Frantz Grabowski, un

derholdt med lune med sang og guitar

spil, og ind imellem med lune vittig

heder. 

Forventningsfulde festdeltagere 

Trompetisten Leif Uvemark 

Skåningen Sigvard Wallenberg 

Raquel Rastenni Frantz Grabowski Den norske sanger John Fjasted 
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En ny og skøn oplevelse ved vore 

svagførefester var den meget sympatiske, 

norske sanger John Fjæsted, og hans lige 

så sympatiske akkompagnatør fra Island. 

Man kunne have lyttet til denne skønne 

stærke røst i timevis, thi John Fjæsteds 

repertoire spændte vidt, og han kunne 

synge på otte sprog. 

Men tiden går jo hurtigt i godt sel

skab, og der var jo stadigvæk tilbage at 

høre og se vor svenske (nåh, nej, und

skyld! - vor skånske ven) Sigvard Wal-

lenberg. Sigvard behøver ingen beskri

velse - ja, man kan faktisk ikke beskrive 

ham; blot han viser sit kontrafej på 

scenen, ja, så er man solgt. Sigvard sang 

kraftfuldt som en Wagner-sanger og 

smørblødt som den hedeste amerikanske 

filmcharmør. Han klovnede for gæsterne, 

så de lå flade af grin, og som en over

raskelse havde han medbragt visehæfter, 

som blev uddelt til alle, og han lærte os 

en helt ny vise, hvis tekst bestod af teg

ninger, og dertil havde Sigvard købt fle

re store æsker chokolade, der blev givet 

som præmier til dem, der bedst og højest 

kunne synge tegningevisen. Jo, jo, det 

var et overflødighedshorn af kunst og 

gøgl-

Men alting får jo en ende, og man 

måtte forberede hjemtransporten af gæ

sterne inden mørketiden, så på toppen af 

det hele blev der serveret pølser og brød, 

inden hjemkørselen begyndte. 

De smukke frugtfade og skålene var 

næsten ikke blevet rørt, jeg tror, at gæ

sterne har betragtet dem som en fornem 

pynt, så Vagn måtte gøre gæsterne op

mærksomme på, at det var til at spise, og 

at man gerne måtte tage det med i tasken 

hjem. 

Det hele begyndte og endte i køkkenet, 

hvor Kirstine og hendes stab, samt en 

række af frivillige hjælpere arbejdede un

der højtryk. 

Vi må heller ikke glemme Svend Lar

sen og Pløk, som har støvsuget havn og 

klubhus for ti'ere, for at skabe det øko

nomiske grundlag for hele arrangemen

tet - ligesom leverandører og andre har 

bidraget med gode sager. 

Sundby Sejl-Forening takker hver en

kelt, det være sig medlemmer, som ikke 

har kunnet undgå Svends og Pløks lange 

arme og spidse blyanter, som leverandø

rer og andre bidragydere, og sidst, men 

ikke mindst samariterne og de værne

pligtige samt medlemmer, der på en eller 

anden måde har gjort sig nyttig. Vi hå

ber, at vi kan gøre det om til næste år. 

Reinhardt 

Tak 

Hjertelig tak for den pragtfulde hilsen på 

min 70 års dag. 

Edvin Olsen, medl. nr. 498 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

S  S F - M A R K E D  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

Gaster søger fast skipper 
Med S.S.F. tovværkskursus og sejlerskole 

samt bådførercertifikat som ballast søger 

vi en skipper at være faste gaster hos. 

Evt. med henblik på senere makkerskab 

og køb af halvpart. 

Henv.: Ulla og Sven A. Bitzer 

N. Jespersens Vej 11, 

2000 F 

Tlf. GO 9134 

eller til skolechefen. 

Lørdag 

den 4. oktober 

kl. 18,30 

AFRIGGERGILDE 
Der serveres: Dyresteg . 01 . Dessert . Vin . Kaffe 

Billetter å kr. 40.- købes hos restauratricen og festudvalget 
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Bestyrelsesmødet 

den 5. august 1975 kl. 19.00 

Fraværende: 

Else Madsen og Vagn Preisler. 

Dagsorden: 

1. Protokol 

2. Beretning 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Joller 

9. Motorbåde 

10. Bladet 

11. Sikkerhedsudvalget 

12. Eventuelt. 

1) Protokollen oplæstes. Der var ingen 

kommentarer. 

2) Formanden bød velkommen til det 

første møde efter ferien. Oplæste diverse 

takke- og andre skrivelser, som toges til 

efterretning. Der var et brev fra Gunnar 

Hou, som berettede om en tysk gæsts 

uheldige optræden. Man enedes om at 

tilskrive den pågældende klub, når, og 

hvis man kan finde frem til, hvilken klub 

han tilhører. 

Det oplystes, at foreningens kasse for 

tiden er på nulpunktet, men at alle afdrag 

og offentlige afgifter pr. 1. juli er betalt. 

Et medlem havde fået en på tuden af 

et andet medlem, som var blevet anmodet 

om ikke at støje uden for førstnævntes 

skur, da ejeren af skuret skulle sove. 

Formanden og sekretæren havde talt med 

begge parter, men ingen ønskede sagen 

forfulgt. Sekretæren foreholdt, at dette at 

sove i skurene måtte sidestilles med over

natning i både, som henstår på land, og 

at dette er forbudt på grund af brand

fare. 

3) Om oprydningen på pladsen disku

teredes bedre kontakt med pladsmanden. 

Man drøftede at indføre mærkater til 

både med havneplads, som kunne for

tælle om betalt plads og pladsnummer. 

Jørgen Bengtsson ønskede ført til pro

tokols, at man havde vedtaget at indføre 

mærkatsystemet fra næste sæsonstart. 

Orla With oplyste, at der er alt for 

mange både, som hverken har navn, hjem

sted eller foreningens stander, således 

som foreningens love foreskriver. Til næ

ste år vil fartøjer uden navn og hjemsted 

ikke blive søsat, før disse ting er bragt 

i orden. 

Det vedtoges, at nøgler til lågerne i 

fremtiden kun vil kunne købes på kon

toret hos kassereren. 

En sålbænk på klubhuset er faldet ned. 

O. W. havde undersøgt dette, og det vi

ste sig, at der overhovedet intet isolerings

materiale fandtes bagved. Om den før

omtalte tømmerflåde til optimistsejlad

serne udtalte Orla With, at glasfiberrøre

ne måtte graves frem, så han kan få 

dem på værkstedet. 

Der bliver opsat plakater på pladsen 

om, at både, som ikke har plads i havnen, 

må være væk senest den 11. august, ellers 

vil de blive taget på land uden videre 

varsel. 

Jens Green oplyste, at ophalervognen 

på sdr. plads må repareres. Ligeledes må 

traktoren efterses. 

J. G. oplyste, at han havde fået tilbudt 

selvkørende kraner, med 2l/2 tons løfte

evne til kr. 25.000,- og med 7 tons løfte

evne til kr. 40.000,-. 

Dette er dog ikke alene et spørgsmål 

om økonomi, men også om pladsens be

skaffenhed. I øvrigt mente man, at vort 

nuværende system fungerede godt nok. 

4) Lennart Larsen udtalte, at han var 

ked af, at den indkøbte ventilator til kon

toret ikke var blevet sat op endnu. Dertil 

kunne der kun svares, at det har vi andre 

været det sidste halve år. 

Det oplystes, at der havde været af

holdt havnefest på ndr. mole, til fordel 

for fiskekonkurrencen den 30. august. 

Festen havde givet et overskud på ca. 

1400 kr. 

Omtalte endvidere, at Flakfortet nu en

delig er overgivet til sejlsporten. 

Også forberedelserne til svagførefesten 

går sin gang. 

5) Skolechefen omtalte, at man nu var 

kommet igennem første halvdel af sæso

nen. Der havde været et par uheld, og på 

denne baggrund drøftede man mulighe

den for at forsyne skolebådene med wal-

kie-talkies. 

6) Juniorafdelingen havde været på 

sommertur og havde gennemsejlet en di

stance på ca. 400 sømil. Også denne afde

ling nærede ønske om walkie-talkies i 

bådene. 

Man havde mistet sværdet til en af 

flipper-jollerne. 

Carl Steffensen udtalte, at man stadig 

manglede nogle sejl. Dette må man vende 

tilbage til, da budgettet for i år er ud

tømt. 

7) Man drøftede indkøb af præmier til 

kapsejladserne. 

Endvidere oplystes det, at der afhol

des Bandholmstævne i S.S.F. den 13. sep

tember. Formanden gjorde opmærksom 

på, at man i så fald må overholde 5 kro-

nersreglen til fordel for trænerordningen. 

8) Jollelederen ønskede at indkøbe en 

wire til motorspillet på jollepladsen. 

Der var stadig nogle sten, der generer 

ved jolleslæbestedet. 

9) Holger Nielsen omtalte motorbåds-

sejladsen »Øresundsrunden«, der oprin

delig blev aflyst i juni. Den vil blive af

holdt den 13. september i stedet. 

10) Til bladet var der intet. 

11) Sikkerhedsudvalget oplyste, at de 

foreløbig havde aflagt besøg i 32 både. 

Resultatet af prøverne havde været bedre 

end ventet, idet de fleste bådejere stort 

set havde deres sikkerhedsudstyr i orden. 

Man vil udarbejde en liste, efter hvil

ken man kan checke sit udstyr. 

12) Under eventuelt drøftede man an

skaffelse af en ny og større køledisk. 

Man havde fået et tilbud, der lød på godt 

16.000 kr. Man droppede tanken, da der 

fra flere sider blev givet kraftigt udtryk 

for, at man ikke ville gå med til en sådan 

anskaffelse, så længe andre, mere hen

sigtsmæssige projekter, endnu ikke var 

bragt til virkeliggørelse. 

Foreningen har fået foræret en smuk 

model af en skonnert. Et medlem har til

budt at lave en montre til modellen, så 

den passer i et af vinduerne. Havneud

valget og formanden besluttede at gå en 

rundtur på pladsen for evt. at konstatere, 

om nogen sover i skurene. 

Mødet sluttede kl. 23.15. 

Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 
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Fra Strandjægerne 
Amager Avis har bragt nedenstående ar

tikel om evt. fredninger på Amager og 

Saltholm, og Strandjægerne har i den an

ledning anmodet om optagelse af dette 

indlæg: 

Skal Kongelunden, Saltholm 
og Aflandshage være fristed 
for Danmarks bestand 
af trækfugle? 
Når jagten på ænder, gæs og vadefugle 

går ind, er kystområderne ved Kongelun

den, Saltholms østkyst og Aflandshage på 

Amager spækket med jægere, som byder 

trækfuglene velkommen med en omgang 

hagl. Intet sted i Europa er udbyttet større 

end her i landet. Men nu er der kræfter i 

gang for at gøre disse steder på øen til 

trækfuglenes fristeder - sammen med 26 

andre steder i landet. 

Forslaget stammer fra en faglig grup

pe under Dansk Ornithologisk Forening, 

som mener, at i alt 29 danske kyststræk

ninger bør gøres til internationale friste

der for trækfuglene. Særlig vandfuglene 

lider hårdt under jægernes indgreb i be

standen. 

Ornitologerne tænker sig friområderne 

sikret ved hjælp af fredningskendelser 

kombineret med jagtrestriktioner. I for

vejen er 25 steder fredet på lignende vis. 

Hertil kommer, at fuglevennerne vil sikre 

et 100 meter bredt (50 meter ind i landet 

og 50 meter ud i vandet) bælte langs hele 

landets kyststrækninger, hvor det skal væ

re forbudt at skyde ande- og vadefugle. 

Ved et internationalt fuglebeskyttelsesom

råde forstås et sted, hvor der er så mange 

kystfugle, at det har international betyd

ning at bevare stedet ved at sikre det mod 

jagt

inden for denne kategori falder de 

nævnte steder på Amager og Saltholm. 

Der er store chancer for, at planerne 

kan gennemføres. Formanden for den ar

bejdsgruppe under Ornitologiforeningen, 

der er fremkommet med forslaget, er læge 

Lorenz Ferdinand, som er tilknyttet Mil

jøministeriets Naturfredningskontorer. -

Herigennem går alle naturfredningssager. 

JA TIL NATUR 
JA TIL FAUNA 
Jagt har fra Arild's tid været en del af 

kystbefolkningens beskæftigelse, og Dan-

mark's jægere har derfor på et meget tid

ligt tidspunkt indset nødvendigheden af 

en fornuftig lovgivning på jagtens og na

turens område. 

Det er derfor med den største forbav

selse, at man den 8. maj 1975 i Amager 

Avis ser, at en »faglig gruppe« under 

dansk Ornitologisk Forening med megen 

krudtrøg nu vil til at frede (jagtfrede) 

hele Amager's kyst samt Saltholm og 

Kongelunden. 

Man må håbe, at den »faglige gruppe« 

ud over det rent følelsesmæssige også er 

en »saglig gruppe«, det vil sige, at denne 

gruppe er fuldt bekendt med det i den 

pågældende artikel nævnte vildtbestand, 

der er i en særdeles god fremgang. 

Den igennem Vildtbiologi landskendte 

dr. A. Holm Johnsen, der igennem en 

årrække har samlet faglige oplysninger 

om den danske andebestand, kom frem 

til dette resultat, at ingen af de jagtbare 

andearter var i tilbagegang, men tvært

imod i god fremgang, ligeledes har den, 

fra TV internationalt kendte amatørorni

tolog Svend Christoffersen, kunnet kon

statere en overordentlig stor fremgang af 

edderfugle, grågæs, samt flere vadefugle 

på Saltholm, måske netop takket være de 

stedlige organiserede jægere. 

Det er velkendt i alle kredse af be

folkningen, at jægeren gennem jagttegn 

samt kontingenter til forskellige jagtorga

nisationer driver en intensiv vildtpleje, 

samt er det økonomiske grundlag for 

praktisk talt alt vildtpleje i reservaterne 

i dette land. 

Stort Andespil 
afholdes fredag den 24. 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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Det er derimod ingen bekendt, at 

dansk Ornitologisk Forening bidrager 

økonomisk i den retning. 

Naturmiljøet har og vil altid være 

danske jægeres største målsætning kædet 

sammen med oplevelsen. 

Det er derfor, man igen bliver forbav

set, når man læser, at en enkelt mand 

(valgt af hvem?) har en åbenbart be

stemmende myndighed i miljøministeriet. 

Dette ministerium er måske et lukket 

land for resten af befolkningen og ander

ledes tænkende, hr. miljøminister Helge 

Nielsen? 

Jægeren ønsker at beskytte og bevare 

den danske fauna, dette har de bevist 

ifølge den danske vildtstatistik. 

Jægeren ønsker at bevare naturen i 

dens frodighed, men uden usaglig ind

blanding. Den er et folkeeje. 

Sundby Strandjagtforening 

Elo Nielsen 

Dragør Strandjagtforening 

William Jørgensen 

Det er en meget aktiv juniorafdeling, vi 

har i år. Der har været deltagelse i man

ge kapsejladser, og alle bådene har været 

på en 3 ugers sommerferietur. 

Den 27.-29. juni deltog de to Yngling 

i de åbne klassemesterskaber, der blev ar

rangeret af Vedbæk Sejlklub. Y 24 var 

bemandet med Kim, Jan og Jens, og Y 31 

med Torben, Hanne og Claus. 

Det blev til placeringer som henholds

vis nr. 19 og 25. Der deltog i alt 32 både, 

og da det er de skrappeste af de skrappe, 

der er med ved mesterskaberne, må pla

ceringerne siges at være tilfredsstillende. 

Sommerferieturen varede som sagt 3 

uger og foregik under ledelse af junior

lederen, og »Ballast« var også med i sin 

båd. De unge mennesker havde en dejlig 

oplevelse — det er på en sådan tur, man 

bliver rystet rigtigt sammen. Turen gik 

fra S.S.F. til Nyord, videre til Vording

borg, Agersø, Svendborg, Marstal, As

sens, Fænø sund, Bogense, Ballen, Sejerø, 

Rørvig, Gilleleje, Helsingør og derfra 

hjem til S.S.F. Distancen var ca. 400 sø

mil. Vejret var godt, men der var dage 

med meget luft. 

Den 23.-24. august var der Yngling

stævne i Frem. Desværre kunne vi ikke 

komme til start her, da der kræves tre ens 

både, fordi det er holdkapsejlads. Vi må 

sætte vor lid til den ansøgning, vi har lig

gende hos Tuborgfondet om tilskud til 

endnu en Yngling. 

Den 3. august var der Damekapsejlads, 

hvor der skal være kvindelig rors»mand«. 

Y 24's besætning var Grethe, Kim og 

Jan, og Y 31 havde Jannie, Jørgen og 

Claus om bord. Der var meget lidt luft, 

men til gengæld megen strøm. Y 24 blev 

næstsidst, og 31 fik en 8. plads. Der var 

14 både. 

Den 31. august var der kølbådsstævne, 

hvor Y 24 blev sejlet af Kim, Jan og 

Jens, og 31 af Jørgen, Claus og Henrik. 

24 lå på en 3. plads, og 31 på en 8. 

plads, da løbet blev skudt af, fordi der 

ingen vind var, og der gik en stærk strøm 

i Sundet. Ærgerligt var det, da vi endelig 

var med godt fremme blandt de delta

gende 15 både. 

Den 13-14. september skal Y 24 del

tage i et stævne på Furesøen med Jan, 

Jens og Henrik som besætning. »Preben 

Vognmand« sørger for transporten, og vi 

bringer mere herom i næste nummer. 

Y 24 ved de åbne klassemesterskaber 

Sikkerhedsudvalget 
På grund af ferie er der ikke sket så me

get i august måned, men nogle både er 

blevet efterset - med samme resultat som 

tidligere, nemlig at det gennemgående 

er veludrustede både sikkerhedsmæssigt, 

vi har i S.S.F. Gennemgangen vil fort

sætte, til bådene står på land, så du kan 

stadig forvente besøg. 

Hol ger/Bent 

• 

Frokosten nydes i Ballen havn. (Fotos: Carl Steffensen) 
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Fisketuren 
200 glade deltagere fyldte klubhuset lør

dag den 30. august efter alle tiders vel

overståede fisketur arrangeret af Emil, 

John, Holger, Jørgen og Lennart. 

Dette traditionelle arrangement er gen

nem årene vokset til store dimensioner; 

der blev danset og festet til ud på de 

små timer. 

Der var blevet fanget vældige torsk -

to af dem måtte på hospitalet for at få 

kroge taget ud af armen; de blev dog 

ikke vejet og lagt i præmierækken. 

Formanden havde for første gang i 

klubbens historie givet tilladelse til, at 

der blev tørret fiskenet i festsalen. 

Der var mange overraskelser i løbet af 

aftenen. På auktion blev der solgt en ål 

på ca. I.I/2 kg, der var fanget syd for Ven. 

Takket være sponsorerne var der næ

sten præmie til alle, f. eks. fik en sven

sker med en meget lille båd 10 kvadrat

meter fliser, og »Poul Bager« vandt en 

klipning — men han var bare blevet klip

pet dagen før. 

Udvalget er allerede i gang med at 

planlægge næste års fisketur, og de erfa

ringer, der er gjort i år, vil gøre den næ

ste endnu bedre, og overskuddet fra i år 

på 902 kr. vil gøre præmierne flottere. 

Hovedpræmier: 

1. præmie (værdi ca. 300 kr.) 3,3 kg -

Poul Jensen, Relax. 

2. præmie (værdi ca. 200 kr.) 2,9 kg -

Jan Schultz, Tiki. 

3. præmie (værdi ca. 100 kr.) 2,8 kg -

Malmohus. 

Fotos fra Fisketuren: Lennart Larsen. 

Øverst: Vinderen, nederst: En stor og en 

lille. 

SPONSORER -

der har bidraget til S.S.F.s festlige fiskekonkurrence: 

Per Toft, skomager Jørgensen, Elbagade, Hammer & Søn, 
Abro sliberi, Mobiltanken, Kastrupvej, isenkræmmer Ander
sen, Vestergade, Restaurant Kongens Have, Restaurant Sche-
lenborg, A. C. Schmidt, Krimsvej, slagtermester Hugo Ras
mussen, Øresundsvej, bagermester Jens Jensen, Amagerbro
gade, frisørmester »Ågemann«, Sundby Cementstøberi, Orla 
With, Viking redningsflåder, med flere. 

Tak til alle. 

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

A 148 Peter Lindal Jørgensen 

Spicas Allé 5, Kastrup 

A 252 Jørgen Højland Mortensen 

Finsensvej 145, F 

A 1092 William Thomassen 

Valdemarsgade 75, V 

A 1096 Niels V. Matthiesen 

Højegårdstoften 278, Tåstrup 
A 1097 Knud Heller 

Nordmarksvej 101, Kastrup 

A 1098 Finn S. Christiansen 

Liberiavej 7, Kastrup 

A 1099 Jørgen Pedersen 

Nyelandsvej 19, F 

B 1 Jan Errebo 

Dronningensgade 49, K 

B 2 Lennart B. Nordstrand 

Jansvej 2, S 

B 3 Jens Christiansen 

Lillegrund 2, S 

B 4 Lars 0. Schovenborg 

Kornskyldsvej 68, S 

B 18 Jan Hansen 

Nordmarksvej 103, Kastrup 

P 106 Jytte L. S. Haar 

Gersagerparken 38, Greve Str. 

P 110 Else K. Olsen 

Genuavej 13, S 

P 111 Agnes Åse Nielsen 

Græshavevej 8 C, Herlev 

74 Jimmy Arvid Madsen 

Lygtemagerstien 5, S 

77 Michael Andresen 

Torvegade 24 B, K 

78 Nathalie C. Gambill 

Badensgade 12, S 

79 Anja Elsing 

Kastrupvej 156, S 

80 Bo Nielsson 

Messinavej 16, S 

81 Thomas Kås 

Hyben Allé 48, Kastrup 

82 Jesper Leth Mouritzen 

Jens Warmings Vej 51, S 

83 Søren Duus Jørgensen 

Messinavej 26, S 

84 Claus Sonne Hansen 

Syriensvej 34, 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. 

Reserver lørdag den 22.11. 

da gentager vi succes'en og arrangerer 

Mere i næste nummer. 



Ja, så er kapsejladssæsonen ved at være 

forbi. Vi mangler kun at sejle »Veen 

Rundt« den 28. sept. 75. Vi sejler kl. 

9.00 og skyder løbet af kl. 18.00. Kl. 

20.00 er der præmieuddeling. Som før 

skrevet er sejladsen åben, og vi håber på 

stor deltagelse. Der vil blive hængt del

tagerlister op i klubhuset, ingen eftertil-

meldinger. Samme dag sejler piratjolierne 

klubmesterskab. 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden 

til at slå på tromme for en lygte i alle 

både - store som små - til at belyse sej

lene med. Hvis vi igen skulle komme ud 

for at skulle hente både hjem efter mør

kets frembrud, vil det være til stor hjælp 

for os. Der er et hav af lanterner på 

vandet. Så hvem hører os til? Sådan en 

lygte hører for øvrigt til sikkerhedsud

styret. 

E. M. 

• 

Sjælland Rundt 
Tre måneder før dette blad udkommer, 

blev verdens største kapsejlads, SJÆL

LAND RUNDT 1975, sejlet. Når det 

ikke blev omtalt i sidste nummer, er der 

flere undskyldninger, som vi skal forskå

ne læserne for en opremsning af. 

Løbet satte igen i år rekord med hen

syn til deltagerantallet, der nåede op over 

1100. Naturligvis var S.S.F. også repræ

senteret med flere både, og der er opnået 

placeringer, som i høj grad fortjener om

tale. 

To førstepladser blev opnået: I Caprice 

blev »Heidi« nr. 1 og får A. Eisenhardts 

vandrepræmie, og i LA-krydsere blev 

Shangri-la ligeledes nr. 1 og skal have 

Sjælland Rundt Udvalgets vandrepræmie 

for LA'ere. 

Helt ovenud gik det for vore Spidsgat

tere, hvor Gi-Gi, Gorki og Fri 2 besatte 

de tre første pladser blandt 11 både. 

Derudover en 4. plads i Vega til DOT 

II, kun 8 sekunder efter nr. 3, og ligele

des en 4. plads til Bandholm 26 »Peder 

Wessel« kun 19 sekunder efter nr. 3. En

delig i Folkebåde en 11. præmie til To-

bianca blandt 65 tilmeldte både. 

Vi kan også se af resultatlisten, at vor 

skolebåd TYVEKNÆGTEN har gen

nemført i stor stil, ganske vist kun som 

nr. 48 af 63 tilmeldte Spækhuggere, men 

alligeve en frisk præstation af vore elever 

med deres lærer. 

S.S.F. har således på værdig vis vist sin 

stander i den store sejlads, ligesom klub

ben har gjort det lige fra sejladsen star

tede i det små med en halv snes tilmeldte 

både. Det kan læses i vore gamle blade, 

at både fra S.S.F. dengang også besatte 

førstepladser, og der var dengang tale om 

ganske anderledes konkurrence, da der 

ikke var den nuværende løbsopdeling. 

I år var man gået bort fra en præmie 

til over-alt-vinderen, formentlig på grund 

af de ulige forhold, der er, når sejladsen 

er delt op i så mange starter. Men der er 

alligevel en liste over de bedst placerede 

både udregnet efter scandicaptal, og det 
er bemærkelsesværdigt at notere, at der 

blandt de 12 første både er 7 Drabant 22 

- der er nok en vis stolthed i Drabant

klubben oven på dette års SJÆLLAND 

RUNDT. 

MSfD 

^ Arnat^ 

Pirater i Sjælland Rundt 
Sjælland Rundt-udvalget er efter løbet 

kommet med et lille hjertesuk. Det viser 

sig, at der deltager »pirater« i sejladsen, 

forstået på den måde, at der deltager 

både, der ikke er tilmeldt, men kun tager 

med på turen for morskabs skyld. Det 

kan godt bringe lidt forvirring for løbs-

ledelsen og virke forstyrrende på afvik

lingen af sejladsen. Der er nemlig hele 

Sjælland rundt forskellige observations

poster, der afgiver meldinger til løbsle-

delsen i Helsingør, og det hænder flere 

gange, at det bliver meldt, at nu befinder 

den og den båd sig der, og når den så 

skal checkes af på løbslisten, viser det sig, 

at den slet ikke deltager i løbet. Sjælland 

Rundt-udvalget henstiller, at man enten 

tilmelder sig, eller også sejler man ikke 

med på turen rundt om Sjælland i den 

weekend — der er nok af andre week-

end'er, man kan gøre det i. 

H. AL 

• 

Gaffelriggerdagen 
Begge S.S.F.s skolebåde deltog i Gaffel

riggerdagen, der i år blev afholdt den 31. 

august, arrangeret af sejlerskolerne i KAS 

- ØSF og SS. Det er en kapsejlads mel

lem elever fra klubbernes sejlerskole. Den 

er delt op i store skolebåde, øveballer og 

Spækhuggere (selv om de ikke er gaffel-

riggede). 

Vor Øveballe SS 1 fik en førsteplads 

med Ole Hansen ved roret, og TYVE

KNÆGTEN fik en 4. plads af 8 både. 

Desværre var det meget sløjt med vinden, 

så der blev kun sejlet 1 af 3 planlagte 

sejladser. 

• 

Fra Havneudvalget 
På grund af manglende plads på jolle

pladsen skal slæbejoller og lign. for frem

tiden placeres på nordre plads, således at 

slæbestedet ud for juniorskuret benyttes. 

Havneudvalget. 



Søkortet studeres under navigations-

undervisningen. (Foto: Bent Petersen) 

Så starter tovværks- og navigationsunder-

visningen med Jock som navigationslærer 

og Anders som tovværkslærer. 

Navigationen starter med introduk-

tionsmøde tirsdag den 30/9 1975 kl. 19 

i pejsestuen, hvor betaling og bestilling 

af undervisningsmidler finder sted. Pri

sen for kurset er 110,- kr. for voksne og 

55,— kr. for juniores, — undervisnings

midler koster ca. 95 kr. 

Første undervisningsaften er tirsdag d. 

7. okt. kl. 19-00 i S.S.F.s lokaler - an

gående undervisningen se orientering fra 

navigationslæreren. 

Tovværkskurset starter onsdag den 8. 

okt. kl. 19.00 i Skipperstuen, og prisen 

er 25,— kr. for voksne og 15,— kr. for 

juniores. På denne aften kan værktøj 

m. m. bestilles hos Anders. 

Når du læser dette, vil begge kurser 

være næsten fuldtegnede, så vil du være 

med, må du omgående kontakte skole-

chefen for tilmelding. 

Orientering 
fra navigationslæreren 
Aftenundervisning, navigation: 

Navigationskurset strækker sig over 20 

aftener og afsluttes med en prøve. Hver 

aften er på 3 timer: 1 time søvejsregler, 

1 time navigation og 1 time til opgave

regning. 

Den første time med søvejsregler vil 

være en gennemgang af reglerne og over

høring på samme måde som til prøven. 

Navigationstimen bliver forelæsning 

med spørgsmål fra eleverne. I den sidste 

time skal eleverne selv løse nogle opgaver 

magen til hjemmeopgaverne. Læreren er 

til stede for at hjælpe med de problemer, 

der skulle være. Til hver time vil der bli

ve stillet en række hjemmeopgaver, som 

kan løses efter behov. 

Pensummet svarer til den teoretiske del 

af »Duelighedsprøve i sejlads« plus lidt 

ekstra. 

Følgende emner vil blive gennemgået: 

Kurser, pejling, gradnettet, kompas

set, misvisning, deviation, farvandsaf-

mærkning, søkortet, opmåling og udsæt

ning i søkortet, log, lod, afdrift, sted

bestemmelse, strøm samt deviationsbe-

stemmelse. 

Prøven er delt op i en mundtlig og en 

skriftlig del. Den mundtlige er overhø

ring i søvejsregler, og den skriftlige prø

ve er en søkortsopgave og nogle spørgs

mål. 

Undervisningsmidlerne kan bestilles på 

introduktionsaftenen. Følgende undervis

ningsmidler vil blive brugt: 

»Navigation« af K. Bredahl Nielsen. 

»Opgaver i naviagtion« af K. Bre

dahl Nielsen. 

»Søvejsregler med kommentarer«, -

sidste udgave. 

50 cm lineal og transportør. 

Søkort nr. 100 U (undervisnings-

kort). 

Jock 

• 

I OKTOBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage kl. 11-15 

Øveballen har fået sin nye mast, så sej

lerskolen er igen i gang med fuld styrke. 

Ekspektancelisten står stadig som fra for

året, dog er flere meldt til, men da møde-

procenten har været god på alle hold, må 

de, der står der, ikke regne med at kom

me ud i år - I må vente til marts-april 

1976, så vil der være plads til jer. Jeg 

vil dog opfordre til, at I melder jer til 

tovværks- eller navigationsundervisning i 

vinter, så har I en god kontakt med 

S.S.F. og de andre sejlerskoleelever. 

De elever, der har sejlet to sæsoner på 

sejlerskolen, kan melde sig til afsluttende 

prøve, der afholdes lørdag den 5. oktober 

1975 kl. 10.00 med reservedag den. 6. 

oktober 75. Prøven afholdes i Øveballen 

eller Tyveknægten efter eget valg, og 

kun de elever, der indstilles til prøve af 

deres lærer, kan komme i betragtning. 

Bent 

BÆREBØLGEN 

Som det vel nok er de fleste bekendt, er 

P.&T.'s nye bestemmelser om brug af pri

vatradio udkommet, og de medlemmer 

der endnu ikke har fået det lille gule 

hæfte, kan få det ved henvendelse til 

Reinhardt eller til radiovagten. 

Som tidligere antydet indeholder de 

nye bestemmelser forbedringer, så som 

større sendeeffekt og flere kanaler. Man 

må bruge alle kanaler fra 1 til 22, deraf 

er kanalerne 11 A, 16, 21 og 22 kun til 

maritimt brug. Med hensyn til den større 

sendeeffekt på 500 milliwatt, så er det 

ikke så lige en sag at få det gamle appa

rat på 100 mW stillet om til 500 mW, 

idet en sådan omstilling kræver ny type

godkendelse. 

Efter hvad jeg til nu har kunnet få 

oplyst, har ingen importør eller forhand

ler endnu fået ny typegodkendelse på 

gamle apparater. Man har haft travlt 

med at få godkendt nye modeller efter 

de nye bestemmelser. Jeg skal forsøge at 

bringe en fortegnelse af nye godkendte 

apparater i næste nummer. 

Radiovagttjenesten synes at være gået 

godt i denne sæson, det har været lettere 

at få mandskab end tidligere, og en sær

lig stor glæde er det, når kammeraterne 

selv kommer og tilbyder at tage en tørn, 

så føler man, at der stadigvæk er noget,, 

der hedder kammeratskab og fællesskab. 

Nogle få af de gamle er faldet fra, 

men tilgangen af nye har heldigvis været 

større. 
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Jeg er overbevist om, at til næste sæ

son bliver der ligefrem rift om at få 

vagterne. 

Forhåbentlig får vi en ny station inden 

begyndelsen af den ny sæson, for den 

gamle er nu temmelig uudholdelig at hø

re på i 4-5 timer i træk. Men den gamle 

station har vel egentlig også aftjent sin 

værnepligt, den har stået for en hård be

lastning efter 5 års tro tjeneste, hvoraf 

den i 3 år har kørt i døgndrift. 

Nu, da sæsonen lakker mod enden, ved 

vi også, at vejret bliver dårligere, og tra

fikken bliver mindre intens derude på 

vandet. Med disse kendsgerninger stiger 

også risikoen for den, der kommer i van

skeligheder derude, derfor er der grund 

til at være ekstra årvågne på vagterne, 

ligesom det indskærpes alle: LYT MED 

PÅ DIN RADIO, NÅR DU ER I BÅ

DEN - MÅSKE BLIVER DET DIG, 

DER OPFANGER ET SVAGT RÅB 

OM HJÆLP! 

Og: HUSK SÅ TRILLEFLØJTEN !! 

Reinhardt Hansen 

OBS! GRØN RØD 

Her på vor lille plet, foreningsområdet, 

hvor vi alle gerne vil være sommer som 

vinter, er mange af os utroligt letsindige 

uden egentlig at vide det, så derfor skri

ves endnu engang med store bogstaver: 

GRØN RØD 

for at det skal stå meget tydeligt for dig, 

at hver gang I anvender en forlængerled

ning, skal dennes STIKPROP og MEL

LEMLED være GRØN/RØD for at kun

ne bruges på vort område. 

Vi ærgrer os, hver gang HFI-relæet 

har sat ud, lige som vi skulle til at være 

flittig, men som regel er det vor egen 

fejl, der er årsagen hertil. Mange bruger 

almindelige forlængerledninger og lader 

dem ligge i al slags vejr. Det er faktisk 

dødsens farligt. Skulle vi nu ikke tage os 

selv i nakken og få fjernet alle disse for

kerte og foruden mange gange defekte 

ledninger og anskaffe det rigtige, inden 

vi en dag står med den kendsgerning, at 

én eller flere af os er kommet alvorligt 

til skade med ELEKTRICITETEN. 

I sig selv er elektriciteten os en stor 

hjælp; på så mange områder anvender vi 

elektricitet, MEN VI ER BLEVET FOR 

DUS MED DEN og glemmer, at regler 

GRØN RØD OBS! 

og love for brugen af dette gode, ikke er 

lavet for at drille os eller gøre os livet 

besværligere, MEN FOR AT SIKRE 

DINE BØRN, KONE, KÆRESTE EL

LER DIG SELV, mod at blive ramt af 

ulykken. 

Herefterdags vil elektrikeren simpelt 

hen demontere alle tilslutninger, der er 

ulovlige, hver gang han opdager sådan 

noget, men I kan selv hjælpe til med.at 

skabe os et brugbart anlæg: ved simpelt 

hen at sige til naboen, hvis man ser ham 

anvende ulovligt materiale: Den går ikke, 

vi må have fat i en rigtig ledning. 

Foreningens ledelse er godt nok klar 

over, at vi kunne anvende mange flere 

stikkontakter og lampesteder, end vi rå

der over, og udbygger nyanlæg af disse 

så hurtigt og formåls venligt, som nu 

klubkassen formår. I vil, om ikke anden 

mulighed, kunne anskaffe jer nye lednin

ger ved henvendelse på kontoret i normal 

ekspeditionstid. 

ALTSÅ - FOR AT ANVENDE 

FORLÆNGERLEDNING PÅ VORT 

OMRÅDE: SÅ SKAL DET VÆRE 

FORSYNET MED RØD / GRØN 

STIKPROP OG MELLEMLED. 

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 

TRY] 

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

L A F A Y E T T E  • ZO D I  A C  •  H  A N  D l  C  

Bådradio-
Walkie-talkie 
købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BEN O-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 
Foreningsgaten 8 • 211 44 Malm6 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
-den er nærliggende. 

Sej/sportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
JjnaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
FILIAL GRØNTTORVET V 9  -  VAlby  838  

Weekend-turen 

begynder i 

MALTA 
FAMILIE
CENTER 

Kirkegårdsvej 2-4 . 2300 Kbhvn. S 

YAMAHA 
1975 

Den stærke japaner. 

Fra 2 HK til 55 HK 

til petroleum. 

Deres brugte motor 

tages i bytte. 

Klart den bedste 

service hos 

VAMAHft 

RUDE & CO. 
Bådehavnsgade 21-23 . 2450 København. SV 

Tlf. (01) 17 45 68 . Lev. også fra Shoppen. 

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER. POSTPARKEN 30, KASTRUP. 50 41 01 . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGARDSVEJ 4, KBH. V. TELF.: 35 67 88 
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1975 

34. ÅRGANG 



SUNDBY SE JL-FORENI IMG 
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 1C 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 53 59 64 

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

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

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 83 33 
Molorbådsrepræsenfant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. AM 27 53 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

Forsidebillede: 

Flagmasten er totn - standeren er halet ned og regntunge skyer med kuling og byger farer hen over 

Sundby Sejl-Forening's havn. Foto: Reinhardt Hansen 

Kasserer 

formanden ©§• 

havneudvalgret 

t ræf fe s  
hver torsdag: 
kl. 10—30,30 
i klubhuset 
tlf. 59 35 80 

Redaktøren 
træffes den sidste 

torsdag: i hver 
måned 

Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

S T R A N D J Æ G E R N E  
afholder fredag den 7. 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. eller 3 pi. for 10 kr. plus to store extra-
spil med mange fine gevinster. 

Gevinster både på 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 til dans, så vi kan hygge os med en sving

om. 
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HANS ERIC BOESGAARD har i Berlingske Tidende skrevet 

nedenstående artikel. Den er som skrevet ud af vort hjerte, hvor

for vi synes, den skal kendes af alle vore medlemmer. Lystsejlads 
er ikke 
luksus 

Har man båd, selv den 
mest beskedne, kan man 
ikke undgå at bemærke, at 
der for tiden er ved at ind
snige sig en misforstået atti
tude over for fritids-sejlad
sen. Underforstået: ja, det 
har vi rigtignok ikke råd til. 

•Sidst jeg fik serveret be
mærkningen af min bordda
me, der i parentes bemærket 
lever beskedent i et dejligt 
hus i Nordsjælland, har 
sommerhus ved Vesterhavet 
og to biler i carporten. Hun 
havde netop fortalt mig om 
en pragtfuld flyverejse til 
Balearerne, for »i år ville 
familien ihvert fald ikke ri-
sikere, at sommerferien gik 
i vasken som i fjor .. .« 

Men har man et lille 
»skiv« er man i kikkerten 
som en ny Onassis. Det er jo 
ikke alene en vrangforestil
ling, men en opfattelse, som 
er velegnet til at skabe en 
ødelæggende politisk atmo
sfære omkring lystsejladsen. 
Man kører en tur ad 
Strandvejen, ser på Skovs
hoved, Vedbæk og Rungsted 
havne — og konstaterer 
derefter kategorisk, at fri-

tidssejlads, det er en millio
nærspas — det søde liv i en 
nøddeskal! 

Men hvad er så sandhe
den? At båden altoverve
jende i den danske befolk
ning er en billig billet til en 
sund udnyttelse af en'sta
dig mere udstrakt fritid. At 
man tager væk fra storbyen 
og fra de travle weekend-
veje ud .på vandets store 
»rekreative • område« — at 
fællesskabet til søs mellem 
høj og lav er egnet til at 
danne et skoleeksempel for, 
hvordan vi burde have det 
sammen til lands!. Skulle 
der endelig være noget, fri-
tidssejlere reagerer imod, 
så er det netop, hvis nogen 
»ter sig«. 

Og så hele den store skare 
af ungdom, der i disse år 
går til søs i fritiden i stedet 
for at drive omkring og lave 
ballade — hvordan passer 
de ind i denne nye jalousi 
over for sej lerlivet? 

Burde man ikke hellere af 
al kraft styre ungdommen 
med denne opdragende og 
friske sport? 

Det er netop en populari

sering af denne lystsejlads, 
der tidligere var forbeholdt 
velhavere, der er i fuld 
gang. Ikke det modsatte. 

Ser man ud over somme
rens feriehavne, er -det 
vrimlen af sunde, brune, un
ger og glade familier, der 
nyder friheden på vandet, 
der gør det stærkeste ind
tryk. Her kan man også 
konstatere, at de, der virke
lig bruger båden — det er 
langt fra klientellet med de 
største og dyreste fartøjer. 

Men i øvrigt er arten af 

båd vel en privat sag? Det 
må man da håbe. 

En ting, man kunne fore
slå efterårets kommende 
bådudstillingsarrangører, 
var måske at lade være med 
at puste til misundelsens 
hellige ild ved på banaleste 
vis at gøre særlig stads af 
den sejlende super-luksus, 
men lade det »store num
mer« være skibstyper som 
er relevant salgbare. Kun
den til det vældige orgie 
finder nok selv frem til sin 
investering. 

Afriggerfesten 
Afriggerfesten 1975 var igen et værdigt 

punktum for sejlsæsonen. 

Klubhuset fyldtes af feststemte med

lemmer og gæster, der nød Kristines dej

lige dyreryg. 

I sin tale bød formanden velkommen 

til blandt andre: borgerrepræsentant El-

hardt Madsen, formanden for KS, Uffe 

Skadegaard, bankkasserer Jørgen Nielsen 

alle med fruer, og udtalte at denne sejl

sæson havde givet sol, sommer og godt 

vejr til alle. Det havde måske været den 

bedste sommer i dette århundrede. 

SSF havde været godt repræsenteret 

ved alle de store kapsejladser, og mange 

præmier var hentet hjem. Sven Malm 

blev i sin ombyggede Soling overalt-vin-

Harry Schultz ved den flotte model han har 
skænket SSF. 

der i Frems Hovedkapsejlads, og i den 

store svensk/danske motorbåds naviga

tions sejlads blev - i konkurrence med 

alle de skrappe svenskere - Preben Ja

cobsen nummer to. 

Der kan nævnes mange flere, for man 

ser ikke en resultatliste uden at både fra 

SSF er med. 

Det store pres på havnene i Køben

havns-området får en lille lysning. Arbej

det på den nye lystbådehavn på Amager

kysten ved Syrebroen sættes i gang som 

beskæftigelsesarbejde. Efter planen vil 

den fuldt udbyggede havn få plads til ca. 

700 fartøjer. 

Flakfortet var nu overgivet til sejl

sporten, så det er op til de besøgende, om 

det kan blive »Øresunds danske perle«. 

Formanden takkede alle medlemmer, der 

havde arbejdet for foreningen, og med 

en stor eller lille indsats gjorde det mu

ligt at køre SSF så billigt og så godt - til 

glæde og gavn for medlemmerne. 

Svagføreturen blev igen i år takket 

være medlemmernes offervilje gennem

ført på samme gode måde, til glæde for 

vore handicappede gæster. Da vores bog

trykker ikke var nået at komme på ind

samlingslisten, har han i dag givet mig 

en check på et pænt rundt beløb. 

Efter at standeren på stemningsfuld 

måde - lyset i salen blev slukket, og gen

nem vinduerne så vi den projektørbelyste 

flagmast, hvor standeren langsomt blev 

halet ned - udbragte formanden et tre

foldigt leve for SSF. 

ref. 

Formanden byder velkommen. 
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BÆREBØLGEN 

Nu er standeren halet ned og sæsonen er 

officielt sluttet for 1975. Det er også 

slut med radiovagterne for i år, og jeg 

vil hermed gerne sige TAK til hver en

kelt, der har meldt sig til at gøre en ind

sats for at øge SIKKERHEDEN TIL 

SØS. 

Til trods for at der før sæsonstarten 

var enkelte sortseere, der lovede færre 

deltagere til vagterne, fordi det blev be

tydet, at vagterne skulle blive på statio

nen, og ikke, som tidligere, kunne be

væge sig rundt på havneområdet eller 

holde vagten i båden, er det alligevel 

gået over al forventning godt. Der har 

været flere nye ansigter i geleddet, og 

mange flere har været flinke til selv at 

komme og melde sig. 

Det skal ikke skjules, at der har været 

2 (TO) svipsere i løbet af sommeren, 

det må ikke gentage sig næste sæson, man 

må forstå helt og fuldt, at det er en al

vorlig ting, hvis der sker et nødopkald, 

og så hygger vagten sig andet steds. 

Det er en ærlig sag at få forfald og 

melde afbud - ja, det er endda også ær

ligt, hvis man har fortrudt, at sige: Du 

kan rende . . . o.s.v., jeg gider s'gu ikke! 

- Det er snak, man kan forstå, og så sæt

ter man en anden på opgaven. Men det 

er en dødssynd at lade som ingenting. 

Nu er sæsonen jo nok slut, men der er 

stadig mange, der fortsætter med at sejle, 

f. eks. lystfiskere, jægere o.s.v., så jeg an

befaler enhver til at lytte på sin radio, 

når han har anledning til det, det kunne 

jo være . . . 

Vi vil senere få lejlighed til at samle 

alle vagterne til en hyggeaften, hvor vi 

kan drøfte fortid og fremtid og ellers sige 

tak for i år. 

Jeg siger alle kammerater, der har del

taget, lidt eller meget, TAK FOR JERES 

INDSATS, OG PÅ GENHØR TIL NÆ

STE SÆSON! 

SUNDBY SEJL 630 

Reinhardt Hansen 

OG HUSK SÅ TRILLEFLØJTEN! 

B R E V E  T I L  S . S . F .  

Nu er det sket! 

Go-on gled i havnen søndag den 31. 

august. 

Det blev en dag, min kone og jeg al

drig glemmer. 

At så mange mødte op, har rørt os me

get. Det blev for os begge en overraskelse 

uden lige, at netop så mange kammerater 

fra Sundby Sejlforening, Søhesten, Sva

nemøllen og hvor man ellers kom fra, vi

ste os den glæde at møde ved søsætnin

gen. Som tidligere omtalt i vort med

lemsblad husker mange, at »det hele be

gyndte med« en lille reparation, og endte 

med en ombygning. Når så mange kam

merater deltager ved søsætning af så 

gammel en skøjte, ved man ikke, hvordan 

man skal sige tak, men ved redaktionens 

hjælp får vi adgang til at sige tusind tak 

alle sammen, som har tænkt så pænt på 

os. 

De kammeratligste hilsener 

Henny og Peer 

Go-on 

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

B 26 Jørn Gert Jansen 

Amagerbrogade 43 

P 34 Lis Woltemath 

Bjørneklovej 8 

P 112 Britta Larsen 

P. Petersens Allé 17 

J 33 Morten Zachrau 

Adriansvej 20 

J 85 Søren Zachrau 

Adriansvej 20 

J 86 Per Sørensen 

Lygtemagerstien 24 

J 87 Kim Larsen 

P. Petersens Allé 17 

J 88 Anders Burchardt Hansen 

Congovej 9 

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. 

Tak fra 
gæsterne 
Jeg vil gerne på egne og 
alle gæsters vegne takke 
for en dejlig fest i Sundby 
Sejlforening lørdag den 6. 
september. Kunstnerne er 
blevet takket med bragende 
bifald, de var også pragt
fulde, så jeg vil hellere gå 
bag kulisserne, for jeg ved, 
at der før et så stort arran
gement er et kæmpearbej
de, og helt gratis kan det 
jo heller ikke være, så jeg 
vil gerne takke dem der har 
lavet arbejdet og de der har 
måttet løfte pengepungen, 
samaritterne, hjælperne i 
lokalet, Kristine og hendes 
personale for hendes altid 
lækre smørrebrød og gode 
kaffe, chaufførerne, både de 
private og de uniformerede, 
det er jo et stort arbejde 
med så mange »besværlige« 
gæster. Tak allesammen. 

Else Nielsen. 
Højdevej 21 B. 

Tak for en 
dejig 
sammenkomst 
Vi, 19 plejepatienter og folke
pensionister der den 6. sep
tember d.å. en lørdag-som
meraften, biev afhentet af ar
bejdersamaritter og CF'ere, 
og kørt til en herlig og begiven
hedsrig sammenkomst med et 
overdådigt traktement i Sund
by Sejlsports Klub, vil gerne 
herigennem takke alle, der var 
medvirkende til en uforglem
melig aften sammen med ca. 
250 andre pensionister og han
dicappede. 

Vor varmeste tak 
fra Bomi-Parken 
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GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 

28. oktober 

kl. 19.30 

præcis 

i klubhuset 

Bestyrelsesmøde 

den 2. april 1975, kl. 19.00 

Dagsorden: 

1. Beretning 

2. Havn og plads 

3. Klubhus og fester 

4. Sejlerskolen 

5. Juniorafdelingen 

6. Kapsejlads 

7. Joller 

8. Motorbåde 

9. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen til første 
møde efter generalforsamlingen, og ud
talte, at det stadig er den gamle flok, 
der sidder her, hvilket måtte tages som et 
tegn på, at man er tilfreds med at være 
her. 

Der oplæstes div. takkeskrivelser og 
andre skrivelser, som toges til efterret
ning. 

Der var spørgeskema fra D.S. vedrø
rende det på sejlerdagen meget omdisku
terede spørgsmål om etablering af hjæl
petræner- og cheftrænerordning. Man dis
kuterede problemerne indgående, og ene

des om, at man kunne gå ind for hjælpe
trænerordningen, hvorimod man ikke på 
nuværende tidspunkt kunne gå ind for 
en cheftræner, da der tilsyneladende end-

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag. 

5. Andre forslag. 

6. Eventuelt. 

nu er for megen problematik omkring 
finansieringsformen, som tænkes gennem
ført ved en præmiecheckordning. 

Til det, på generalforsamlingen ved

tagne forslag om nedsættelse af et sikker

hedsudvalg valgtes Holger Nielsen og 
Bent Petersen, og til at varetage arbejdet 
med radiokommunikationen valgtes Rein

hardt Hansen og det andet medlem til at 
arbejde med radiotjenesten bliver for
mentlig Per Knudsen. Reinh. Hansen fo
reslog derefter, at Holger Nielsen også 
overtager jobbet som kontaktmand til Sø
sportens Sikkerhedsråd. Også dette blev 

vedtaget. Om standerhejsningen udtaltes 

det, at man havde tilbud om, at Pile-
gårdsskolens orkester ville komme tilste
de og spille. Dette tilbud modtoges med 
glæde og tak. 

Den påtænkte redningsdemonstration i 
forbindelse med standerhejsningen så 
man sig nødsaget til at aflyse, da man 
ikke på dette tidspunkt havde fået noget 
svar fra Flyvevåbnet. 

På en ansøgning om tilskud til del
tagelse i sejlads i Flipper joller ved Kiel, 
bevilgedes der kr. 270,- til hver. 

2. Havneudvalget oplyste, at der kom
mer gravemaskine i løbet af næste uge til 
at grave i kanalen. Man vil også ind
hente tilbud på at lave jolleslæbestedet. 

Det oplystes endvidere, at tagrende og 
afløb på det nye masteskur er i orden. 

3. Klubhus- og festudvalget ønskede 

formica på hylder i køkkenet. En sag 
som Lennart Larsen må tage sig af. 

Vagn Preisler ville gerne vide hvilke 

lokaler man kunne få på Flakfortet, og 

hvornår man kunne gå igang derovre, da 
han ville arrangere en stor indvielsesfest. 

Man mente dog, at afholdelse af indviel
se af Flakfortet måtte tilkomme Køben
havns Sejlunion. Udvalget har iøvrigt 
endnu ikke udarbejdet de nærmere pla

ner. 

Sommerens program ser således ud: 

3. maj, Standerhejsning kl. 16.00 -
18. maj, Pinsefest med morgenudskænk

ning - 31. maj, jollearrangement — 8. 
juni, Saltholm Rundt - 14. juni, Øre-

sundsrunden (motorbådssejlads) - 23. 

juni, Skt. Hansfest - 16.-17. aug., Man

netur - 23. aug., Havnefest - 30. aug., 
Fisketur - 21. sept., tur til WEST - 28. 

sept., S.S.F.s åbne distancesejlads - 4. 
okt., Af riggergilde. Vagn P. oplyste, at to 
af vore medlemmer havde haft hobbyar

bejder med på en udstilling, arrangeret 
af Søfartens velfærdsråd, og havde fået 
fine placeringer. V. P. kunne tænke sig, 
at man stillede montrene i foyeren til rå

dighed, og udstillede de to medlemmers 
arbejder dér, så foreningens medlemmer 

kunne få anledning til at bese de fine ar
bejder. Der var enighed om at søge dette 
gennemført. 

4. Sejlerskolen indleder forårsklargø-
ringen og der er 30 elever. Bent Petersen 

udtalte, at man havde drøftet navn til den 
nye skolebåd, og man ville foreslå at 
kalde den for »TYVEKNÆGTEN«. Der 
var enighed om, at dette var et godt navn. 

5. Juniorlederen oplyste, at der afhol
des juniorbal den 4. april. Udtrykte end
videre ønske om at få lagt asfalt under 
halvtaget i juniorskuret, samt evt. skyde
døre for, i stedet for presenning. 

6. Kapsejladschefen oplyste om møde, 
der afholdes den 17. april, hvor man vil 
fordele opgaverne i sejladsudvalget. 

Man drøftede endvidere dommerskib 
og materiel. 

7. Jollelederen havde intet nyt. 
8. Motorbådsrepræsentanten arbejder 

med Øresundsrunden. 

9. Til eventuelt var det intet. 

Sign. Hans Guldager 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

Ad dagsordenens pkt. 2: Protokol 
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Bestyrelsesmøde 
den 6. maj 1975 kl. 19,30 
Dagsorden: 

1. Beretning 
2. Protokol 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Joller 

9. Motorbåde 

10. Eventuelt 

1. Formanden oplæste diverse skrivelser, 

som toges til efterretning. Mod en opta-

gelsesbegæring om medlemskab i S.S.F. 

var der indgivet skriftlig protest. Man 

havde undersøgt baggrunden for prote

sten, og da denne viste sig berettiget, blev 

protesten taget til følge og optagelse næg

tet. 

Formanden havde været til stander

hejsning og klubhusindvielse hos en ny 

sejlklub i Limhamn. Klubbens navn er 

Limhamn Segel Sellskap. 

Københavns Sejlunion arrangerer den 

1.6. en kapsejlads - Flakfortet Rundt. 

Man har fået tilsendt kapsejladskalendere 

for Sydsverige. 

S.S.F. havde ansøgt D.S om tilskud til 

materiel, og formanden oplyste i den an

ledning, at man på sidste hovedbestyrel

sesmøde, hvor ansøgningerne blev be

handlet, havde bevilget S.S.F. 2200 kr. 

Det på Sej lerdagen, af Tårbæk Sejl

klub, fremsatte forslag om trænerordning 

og præmiechecks havde været udsendt til 

høring i klubberne, og resultatet var ble

vet følgende: 

Til hjælpetrænerordning, baseret på 

5 kr.s ordningen havde 36 klubber stemt 

ja, 28 klubber havde stemt nej, og 8*5 

klubber havde ikke svaret. 

Til cheftrænerordning, baseret på en 

præmiecheckordning, havde 40 klubber 

stemt nej, 22 havde stemt ja. Det vil 

sige, at hjælpetrænerordningen går i 

gang, hvorimod cheftrænerordningen bli

ver udskudt. 

Der vil senere blive givet meddelelse 

om fremgangsmåden ved opkrævning af 

de 5 kroner. 

2. Protokollen oplæstes, Der var ingen 

kommentarer. 

3. Havneudvalget havde uddelt pladser, 

hvilket havde været ret deprimerende, da 

man kun havde haft 11 pladser at dele 

ud. 

Formanden kommenterede dette med, 

at da vi havde havneudvidelse på pro

grammet, da undlod alle de medlemmer, 

som ikke har havneplads, at møde op og 

gøre deres indflydelse gældende. 

Der bliver nu lavet lys på ndr. mole, 

som der har været tale om i flere år, og 

samtidig vil man indhente tilbud på at få 

lys på de andre moler også. 

Man diskuterede båkerne. Inderhavnen 

er nu blevet gravet ud, og jolleslæbeste-

det vil nu endelig blive gjort færdig. 

Jens Green og Vagn Preisler udarbej

der udkast til en folder, som skulle udde

les til gæstesejlere, med oplysning om 

buslinier og andre nyttige ting. 

Sekretæren oplyste, at man kunne få 

folders med alle oplysninger og kort over 

København hos turistforeningen og andre 

organisationer og mente, at det ville være 

billigere for foreningen at benytte sig af 

dette. 

Man drøftede tillige forholdene på 

pladsen. Lågerne står for meget åbne, så 

alt for mange uvedkommende har uhin

dret adgang til pladsen. 

Man enedes om, at indkørselslågerne 

må være åbne til kl. 12, af hensyn til le

verandører o. lign. Derefter skal alle lå

ger holdes lukkede. Det var også en ud

bredt opfattelse, at alt for mange med

lemmer selv havde skaffet sig nøgle til 

de store låger, hvorfor det måtte over

vejes at lade låsene stille om. 

4. Klubhus- og festudvalget averterede 

sejlerbal lørdag den 31. maj, i forbindel

se med SM for Piratjoller, den 31.5.-1.6. 

Vagn Preisler udtalte, at det var noget 

nær en katastrofe, at det ikke var muligt 

at fremskaffe tilstrækkeligt med kolde 

bajere i sommermånederne, fordi restau

rationen ikke råder over tilstrækkelig kø

lekapacitet. V. P. udtalte endvidere, at et 

medlem havde tilbudt at låne foreningen 

10.000 kr. til fordel for en ny kølebar. 

Reinhardt Hansen udtalte sin forun

dring over, at det er såre let at skaffe 
penge, når det drejer sig om restaura

tionsmæssige formål, men at det falder 

meget tungt, når det drejer sig om mere 

nødvendige ting, såsom lys på molerne 

og andre påtrængende ting i forbindelse 

med havn og plads. 

Formanden udtalte, at man skulle ikke 

låne penge af medlemmet, men at han 

ville forsøge banken. Dog måtte intet på

begyndes, før nærmere besked herom blev 

givet. 

5. Skolechefen udtalte, at der er 40 ele

ver på sejlerskolen, og at yderligere 6 var 

skrevet på venteliste. 

Der mangler nogle småting på den nye 

skolebåd, men det vil blive kompletteret 

hen ad vejen. 

Klargøring af den gamle skolebåd skri

der frem og vil være tilendebragt til star

ten, lige efter pinse. 

6. Juniorlederen udtalte, at de gamle 

juniorbåde er ved at være forældede, og 

at man kunne tænke sig at købe en Yng

ling i stedet. Dette er der dog ingen mu

lighed for i øjeblikket, udtalte forman

den, men, hvis vi skulle være så heldige 

at få et tilskud, som vi har ansøgt om, så 

kunne vi vende tilbage til spørgsmålet. 

Man drøftede også muligheden for at 

lade mindre børn komme ud at sejle i 

Optimistjolle under forældrenes opsyn og 

ansvar. 

7. Kapsejladschefen var fraværende på 

grund af sygdom, men man drøftede et 

forslag om at yde kr. 1000,- til en dom

merflåde for Optimistjoller. Der var bred 

tilslutning til forslaget. 

8. Jollerepræsentanten var fraværende 

på grund af arbejde. 

9. Motorbådsrepræsentanten savnede 

kontakt med svenskerne med henbik på 

den forestående Øresundsrunden, ellers 

intet nyt. 

10. Til eventuelt var der intet. 

Sign. 

Hans Guldager 

formand. 

Sign. 

Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet 

den 3. 6. 1975 kl. 19.00 

Bestyrelsen begyndte mødet med en 

rundgang på pladsen for at finde ud af, 

hvem der ejer alle de gamle både, som 

står rundt på pladsen. Man fandt 28 

både i mere eller mindre miserabel stand, 

og om hvilke man faktisk ikke ved ret 

meget eller slet intet. Man skal nu for

søge at finde frem til ejermændene. 

Efter rundgangen gik man over til den 

normale dagsorden: 

1. protokol 

2. beretning 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 
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6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. joller 

9. motorbåde 

10. eventuelt. 

1) Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

2) Formanden oplæste div. skrivelser, 

der toges til efterretning. Det oplystes, at 

nu er alle pengene brugt, men man havde 

jo stort set også nået de mål, man havde 

sat sig ved planlægningen først på året. 

Der kommer lys på nordre mole og strøm 

på spillet på jollepadsen. 

Der efterlystes asfalt eller beton på 

pladsen fra motorkranen til motorskuret, 

så det er muligt at transportere en motor 

til skuret uden at risikere at vognen væl

ter eller kører fast. 

3) Havneudvalget havde, foruden for

annævnte, besvær med at holde orden på 

pladserne, idet bådejere, som ikke har 

havneplads, ikke er til at formå til at 

forlade pladserne, når de har fået bådene 

i vandet. Man var enige om, at det ene

ste, der kan hjælpe, er at tage bådene på 

land for ejernes regning. 

4) Klubhus- og festudvalget bebudede 

alt klart til Øresundsrunden samt til Skt. 

Hans-festen. 

En skrivelse fra arrangørerne af 

Dragør-revyen med tilbud om klubarran

gementer, fandt udvalget værende en god 

idé til en revy-tur, evt. i samarbejde med 

andre Amager-klubber. Udvalget arbej

der videre med sagen. 

Man vil indhente tilbud på en lys

tavle til avertering af numrene ved be

tjening ved buffet'en. 

Sidste nyt 

Der var blevet klaget over, at Sundby 

Sejl Forening havde påbegyndt istand

sættelsesarbejdet på Flakfortet, inden 

overtagelsen af fortet havde fundet sted. 

Festudvalget måtte modtage en »næse« 

for dette. 

5) Skolechefen udtalte, at skolen var 

kommet i gang som planlagt. Det kneb 

med pladser til skolebådene, som man 

gerne vil have anbragt ved siden af hin

anden. Omtalte småfejl ved »Tyveknæg

ten«, som i øvrigt deltager i onsdagssej-

ladserne og er tilmeldt til »Sjælland 

Rundt«. 

6) Juniorlederen oplyste, at en afholdt 

flydeprøve havde vist, at to af klubbens 

joller havde for lidt opdriftsmiddel. Det

te forhold må rettes. Juniorlederen havde 

været til generalforsamling i Yngling

klubben, hvor det blev oplyst, at yng

lingsejlere pillede flydetankene ud af bå

dene for at lette dem. Der blev proteste

ret kraftigt mod dette, da man selvføl

gelig ikke kan lave den slags operationer 

med klubejede både. 

Endvidere oplystes det, at juniorafde

lingen har fået 500 kroner foræret af 

»Bageren« til en ny fok. 

En opfordring fra Irma-koncernen til 

at stille en »Flipper« og en optimistjolle 

til rådighed for propaganda i »Amager

centret« havde ingen interesse for S.S.F. 

Der ansøgtes om støtte til fremstilling 

af en tømmerflåde til brug ved optimist-

jolle-sejladser. Man enedes om, at S.S.F 

støtter sagen med indtil 1000 kroner. 

7) Kapsejladschefen ankede over, at 

skipperen på dommerbåden under sejlad

serne ikke var til at formå til at holde ra-

Sidste nyt 

dioen åben under hele sejladsen, hvilket 

hæmmede kommunikationsmulighederne 

i uheldig grad. Omtalte endvidere Ama

gerkredsens »Saltholm Rundt«. 

8) Jollelederen omtalte det afholdte 

Sjællandsmesterskab for Piratjoller. Der 

havde været både dramatik og spænding, 

idet ikke mindre end 14 joller kæntrede 

under sejladserne. Jørgen Bengtsson fo

respurgte om forholdene for hjælpere, 

der evt. kommer til skade under udøvel

sen af deres hverv. Det oplystes hertil, 

at lærere ved sejlerskolen samt hjælpere 

ved kapsejladser er forsikrede. 

9) Holger Nielsen omtalte motorbåds-

sejladsen »Øresundsrunden« og udtalte, 

at han skulle have møde med tidtager

bådene, og at dommerbåd var sikret. 

10) Under eventuelt udtalte forman

den ønske om, at man i fremtiden sætter 

»Sikkerhedsudvalget« som særskilt punkt 

på dagsordenen. 

Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet 

den 5. august 1975 kl. 19.00 

Fraværende: 

Else Madsen og Vagn Preisler. 

Dagsorden: 

1. Protokol 

2. Beretning 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Joller 

9. Motorbåde 

10. Bladet 

11. Sikkerhedsudvalget 

12. Eventuelt. 

1) Protokollen oplæstes. Der var ingen 

kommentarer. 

2) Formanden bød velkommen til det 

første møde efter ferien. Oplæste diverse 

takke- og andre skrivelser, som toges til 

efterretning. Der var et brev fra Gunnar 

Hou, som berettede om en tysk gæsts 

uheldige optræden. Man enedes om at 

tilskrive den pågældende klub, når, og 

hvis man kan finde frem til, hvilken klub 

han tilhører. 

Det oplystes, at foreningens kasse for 

tiden er på nulpunktet, men at alle afdrag 

BELLA CENTRET 
har tilbudt os billetter til halv pris ved gruppebesøg på mindst 25 pers. til 

BÅDUDSTILLINGEN FRA 8.-16. NOVEMBER 1975 

SSF arrangerer gruppebesøg fredag den 14. kl. 18 og lørdag den 15. kl. 15. 

Mødested: Hovedindgangen 15 minutter før tid. 

Tegningslister vil være ophængt i klubhuset. Tegning er bindende. 

Normal pris 15 kr. Vor gruppepris 7,50 kr. pro persona. 

Bestyrelsen 
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og offentlige afgifter pr. 1. juli er betalt. 
Et medlem havde fået en på tuden af 

et andet medlem, som var blevet anmodet 
om ikke at støje uden for førstnævntes 
skur, da ejeren af skuret skulle sove. 
Formanden og sekretæren havde talt med 
begge parter; men ingen ønskede sagen 
forfulgt. Sekretæren foreholdt, at dette at 
sove i skurene måtte sidestilles med over
natning i både, som henstår på land, og 
at dette er forbudt på grund af brand
fare. 
3) Om oprydningen på pladsen disku
teredes bedre kontakt med pladsmanden. 
Man drøftede at indføre mærkater til 
både med havneplads, som kunne for
tælle om betalt plads og pladsnummer. 

Jørgen Bengtsson ønskede ført til pro
tokols, at man havde vedtaget at indføre 
mærkatsystemet fra næste sæsonstart. 

Orla With oplyste, at der er alt for 
mange både, som hverken har navn, hjem
sted eller foreningens stander, således 
som foreningens love foreskriver. Til næ
ste år vil fartøjer uden navn og hjemsted 
ikke blive søsat, før disse ting er bragt 
i orden. 

Det vedtoges, at nøgler til lågerne i 
fremtiden kun vil kunne købes på kon
toret hos kassereren. 

En sålbænk på klubhuset er faldet ned. 
O. W. havde undersøgt dette, og det vi
ste sig, at der overhovedet intet isolerings
materiale fandtes bagved. Om den før
omtalte tømmerflåde til optimistsejlad
serne udtalte Orla With, at glasfiberrøre
ne måtte graves frem, så han kan få 
dem på værkstedet. 

Der bliver opsat plakater på pladsen 
om, at både, som ikke har plads i havnen, 
må være væk senest den 11. august, ellers 
vil de blive taget på land uden videre 
varsel. 

Jens Green oplyste, at ophalervognen 
på sdr. plads må repareres. Ligeledes må 
traktoren efterses. 

J. G. oplyste, at han havde fået tilbudt 
selvkørende kraner, med 21/? t°ns løfte
evne til kr. 25.000,- og med 7 tons løfte
evne til kr. 40.000,-. 

Dette er dog ikke alene et sporgsrnål 
om økonomi, men også om pladsens be
skaffenhed. I øvrigt mente man, at vort 
nuværende system fungerede godt nok. 
4) Lennart Larsen udtalte, at han var 
ked af, at den indkøbte ventilator til kon
toret ikke var blevet sat op endnu. Dertil 
kunne der kun svares, at det har vi andre 
været det sidste halve år. 

Det oplystes, at der havde været af
holdt havnefest på ndr. mole, til fordel 

for fiskekonkurrencen den 30. august. 
Festen havde givet et overskud på ca. 
1400 kr. 

Omtalte endvidere, at Flakfortet nu en
delig er overgivet til sejlsporten. 

Også forberedelserne til svagførefesten 
går sin gang. 
5) Skolechefen omtalte, at man nu var 
kommet igennem første halvdel af sæso
nen. Der havde været et par uheld, og på 
denne baggrund drøftede man mulighe
den for at forsyne skolebådene med wal-
kie-talkies. 
6) Juniorafdelingen havde været på 
sommertur og havde gennemsejlet en di
stance på ca. 400 sømil. Også denne afde
ling nærede ønske om walkie-talkies i 
bådene. 

Man havde mistet sværdet til en af 
flipper-jollerne. 

Carl Steffensen udtalte, at man stadig 
manglede nogle sejl. Dette må man vende 
tilbage til, da budgettet for i år er ud
tømt. 
7) Man drøftede indkøb af præmier til 
kapsejladserne. 

Endvidere oplystes det, at der afhol
des Bandholmstævne i S.S.F, den 13. sep
tember. Formanden gjorde opmærksom 
på, at man i så fald må overholde 5 kro-
nersreglen til fordel for trænerordningen. 
8) Jollelederen ønskede at indkøbe en 
wire til motorspillet på jollepladsen. 

Der var stadig nogle sten, der generer 
ved jolleslæbestedet. 
9) Holger Nielsen omtalte motorbåds-
sejladsen »Øresundsrunden«, der oprin
delig blev aflyst i juni. Den vil blive af
holdt den 13. september i stedet. 
10) Til bladet var der intet. 
11) Sikkerhedsudvalget oplyste, at de 
foreløbig havde aflagt besøg i 32 både. 
Resultatet af prøverne havde været bedre 
end ventet, idet de fleste bådejere stort 
set havde deres sikkerhedsudstyr i orden. 

Man vil udarbejde en liste, efter hvil
ken man kan checke sit udstyr. 
12) Under eventuelt drøftede man an
skaffelse af en ny og større køledisk. 
Man havde fået et tilbud, der lød på godt 
16.000 kr. Man droppede tanken, da der 
fra flere sider blev givet kraftigt udtryk 
for, at man ikke ville gå med til en sådan 
anskaffelse, så længe andre, mere hen
sigtsmæssige projekter, endnu ikke var 
bragt til virkeliggørelse. 

Foreningen har fået foræret en smuk 
model af en skonnert. Et medlem har til
budt at lave en montre til modellen, så 
den passer i et af vinduerne. Havneud
valget og formanden besluttede at gå en 

rundtur på pladsen for evt. at konstatere, 
om nogen sover i skurene. 

Mødet sluttede kl. 23.15. 
Sign. Hans Guldager 

formand. 
Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet 
den 2. september 1975 kl. 19.00 
Bestyrelsen mødt fuldtallig. 
Redaktøren ikke tilstede - i stedet var 
mødt Frits Kleis. 

Dagsorden: 
1. Protokol 
2. Beretning 
3. Havn og plads 
4. Klubhus og fester 
5. Sejlerskolen 
6. Juniorafdelingen 
7. Joller 
8. Motorbåde 
9. Sikkerhedsudvalget 

10. Eventuelt 

1) Protokollen oplæstes. Der var ingen 
kommentar til denne. 
2) Fra D.S.'s hovedbestyrelsesmøde 
nævnte formanden, at adskillige klubber 
ikke overholder bestemmelsen om 5 kro
ners reglen til hjælpetrænerordningen. 
Endvidere nævntes, at der fra Amager-
kredsens side var 'blevet anket over, at 
D.S.'s havneudvalg ikke er aktivt nok, 
når det gælder om at skaffe nye havne
pladser. Størstedelen af hovedbestyrelsen 
var dog af den mening, at havneudvalget 
arbejdede godt nok i henhold til unio
nens love. 

Der oplæstes div. skrivelser, der toges 
til efterretning. Der var en takkeskrivelse, 
vedlagt en klubstander, fra Eckernforde 
med tak for god behandling i SSF. 

Desværre var der også en klage over, 
at flere medlemmer skulle have opført 
sig mindre pænt over for en gæstesejler 
fra Læsø. Man enedes om at indkalde de 
implicerede medlemmer til et møde med 
bestyrelsen, for at få rede på, hvad der 
var foregået, da vore gæster gerne skal 
behandles lige så godt, som vi selv for
venter at blive behandlet, når vi kommer 
i fremmede havne. Der er blevet klaget 
til forsikringsselskabet »Nordeuropa«, 
der -havde nægtet at erstatte en skade på 
et medlems båd opstået under forsøg på 
at bjærge en kuldsejlet jolle. Det skulle 
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jo gerne være sådan, at det hjælpende 
fartøj bliver holdt skadesløs under bjærg-
ningsaktioner. 
3) Havneudvalget oplyste, at der var 
taget flere både på land, da de pågæl
dende bådejere ikke havde efterkommet 
opfordringen til at fjerne båden fra de 
ikke retmæssige pladser. 

Der må anskaffes nye donkrafte til 
pladsmanden, de gamle er udslidte. Man 
drøftede endvidere taksten for ophaling 
og søsætning. Pladsmanden havde oplyst, 
at han ikke vedblivende kunne yde den
ne service til den gamle takst. Man dis
kuterede problemet, og man enedes om, 
at taksten, indtil videre, må andrage 25 
procent af pladslejen. 

Der må udskiftes en del planker på 
midterbroen inden foråret. 

Traktoren trænger også snart til for
nyelse, men vil, efter reparation, nok 
kunne klare et årstid endnu. 

Jens Green udtrykte sin glæde over 
den dygtige gartner, som vi har fået. Det 
er Allan, der foruden at være skyld i de 
skønne blomsteranlæg, som han endda 
også har holdt rene, også har plantet en 
hæk, der vil danne et naturligt skel mel
lem bådpladsen og pladsen omkring klub
huset. 

Jens oplyste endvidere, at han agtede 
at trække sig ud af bestyrelsen, senest til 
foråret. 
4) Klubhus- og festudvalget oplyste, at 
Svagførefesten nu var fastlagt i alle de
taljer og klar til at løbe af stabelen. 

Fællesturen til »West« bliver den 21. 
september. 

Af riggergildet er lørdag den 4. okto
ber kl. 18.30. 

Der vil blive arrangeret bustur den 22. 
november. 

Lennart Larsen oplyste, at SSF havde 
fået tildelt lokaler på Flakfortet, som 
man skal dele med motorbådsklubben 
»West«. Man drøftede problemerne om
kring Flakfortet, og der var stemning for, 
at der snarest burde søges skabt mulighe
der for ansættelse af en havnefoged, der 
kan holde opsyn med lokaliteterne, så 
ikke at det arbejde, som udføres af klub
berne, bliver ødelagt igen af vandaler. 
Endvidere må de sanitære forhold sna
rest bringes i orden. 

Fisketuren havde været en oplagt suc
ces med stor deltagelse, og der var solgt 
200 kuverter til den efterfølgende fælles
spisning i klubhuset. 
5) Skolechefen oplyste, at man havde 
fået ny mast på den gamle øvelsesbåd, og 

at det var fint arbejde, der var leveret. 
Begge øvelsesbåde havde deltaget i 

»Gaffelriggerdagen«. Resultatet er ikke 
kendt endnu. 

»Tyveknægten« havde deltaget i DM 
for Spækhuggere, og var blevet placeret 
som nr. 9. 

Vinterkurserne var fastlagte, og navi-
gationsundervisningen starter tirsdag den 
7. oktober, og tovværkskurset starter ons
dag den 8. oktober. 

Skolechefen ønskede indkøbt en ny 
skoletavle med lys og ruller til undervis
ningsbrug. Da tavlen er en vigtig ting til 
undervisningen, enedes man om at efter
komme skolechefens ønske. Tovværkskur-
sus vil i år koste 25,00 kr. pr. deltager. 
6) Juniorlederen udtalte, at optimistjol
lerne lider for meget under de mange 
ukyndiges brug. 

Den 25. september starter kapsejlads
kursus. Man agter at sende 2 Ynglinge 
til sejlads på Furesøen. Carl Steff. gentog 
sit ønske om beton eller asfalt i junior
skuret. Man vedtog, at gulvet skulle be-
lægges. 
7) Jollesejlerne vil gerne afholde den 
jollesejlads, der blev aflyst i Dragør. Sej
ladsudvalget foretager det videre for
nødne. 

Jollelederen udtalte, at inventaret i 
jollehuset trænger hårdt til fornyelse. 
8) Kapsejladschefen meddelte, at aften
sejladserne er slut for i år. Der sluttedes 
af i vindstille, og flere både måtte hen
tes hjem pr. bugsering. Det indskærpe

des i denne forbindelse, at man ikke be
nytter de udlagte sømærker som mærker 
til kapsejladser. 

Arrangementet med Bandholmstævnet 
den 13 —14. september glider støt. Lige
ledes sejladsen Hveen Rundt, efter hvil
ken der bliver præmieuddeling den sam
me dag. 

Formanden anmodede jolleleder og ju
niorleder om at drage omsorg for, at alle 
fartøjerne fører de, efter gældende reg
ler, nødvendige skibslys. 
9) Motorbådsrepræsentanten oplyste, at 
tilrettelægningen af »Øresundsrunden« 
går sin gang. 
10) Sikkerhedsudvalget havde intet at 
melde. 
11) Under eventuelt oplystes det, at 
man nu havde nået 1100 aktive medlem
mer, og at nye medlemmer herefter kun 
kan optages på venteliste. 

Mødet slut kl. 23.30. 
Sign. Hans Guldager 

formand 
Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Stort Juniorbal 
lørdag den 22. november kl. 20 

De helt usandsynlige 

(JA RØFIG« CGMB 

underholder 

Pris kr. 10,-

Festudvalget - Juniorudvalget 
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Ad dagsordenens pkt. 3: Forslag nr. 5.3 KLUBHUS > FESTER 

Valg 

Følgende er på valg: 
Formanden Hans Guldager 
Kapsejladschefen Else Madsen 
Juniorlederen Carl Steffensen 
Jollerepræsentanten Jørgen Bengtsson 
1 havneudvalgsmedlem Orla With 
1 klubhus- og festudvalgsmedlem 

Lennart Larsen 
1 juniorudvalgsmedlem Allan Schmidt 
1 suppleant Holger Larsen 

Ad dagsordenens pkr. 4: 

Lovændringsforslag 
Ingen. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

Andre forslag 

Forslag nr. 5.1 
Bestyrelsen foreslår pladslejen forhøjet 
til kr. 20,00 pr. m2 fra 1. april 1976. 

Og kontingentet forhøjet til kr. 190,00 
årligt fra 1. januar 1976. 

Forslag nr. 5.2 
Til den kommende generalforsamling 
skal undertegnede tillade sig at fremføre 
følgende forslag til ændring af Havne-
reglementets § 1 sidste stykke: 

»Fartøjer over 13,0 m's længde og/el
ler 3,5 m's bredde kan ikke tildeles hav
neplads«. 

Forslaget begrundes med at med en så 
lang venteliste, som SSF tillader ved 
umådeholden tilgang af nye medlemmer, 
»bondefanges« eventuelle bådejere, der 
enten allerede har eller satser på bredere 
både, og som måske i en årrække har be
talt kontingent. 

Desuden vil eksisterende bådejere med 
havneplads nu kunne udelukkes idet f. 
eks. »Nauticat 33« er 3,26 m bred og 
flere andre både vil falde for grænsen 
3,1 m. (Sikkert bl. a. formandens). 

Helst sås enhver begrænsning udeladt 
idet man jo heller ikke afviser gæster 
med større både. 

Det antages forøvrigt at fartøjsstør
relsen vil regulere sig selv med havnens 
nuværende facon; men altså under ingen 
omstændigheder love med tilbagevirken
de kraft. Hvorfor forøvrigt netop 3,1 m? 

Med venlig hilsen 
Leif J. Møller 
medlem nr. A 146 

For at forhindre, at medlemmer søger at 
omgå ekspektancelisten til havnepladser 
foreslås følgende til Havnereglementets 
§ 1, efter det fjerde punktum: 

Salg af anpart i fartøj vil kun blive 
godkendt hvis: 
1. Køber af anparten er medlem af SSF, 

og har anciennitet, der giver ret til en 
havneplads. 

2. Hvis salg af anpart sker til nærmeste 
familie, hvorved forstås til far, søn, 
datter eller til søskende. 

I sidste tilfælde: 
Hvis oprindelige fartøjsejer afgår ved 
døden, eller melder sig ud af forenin
gen forinden parthaver har ancienni
tet til havneplads, inddrages havne
pladsen af foreningen. 

Hans Eskildsen 
Medlem nr. 75 

Forslag nr. 5.4 
Undertegnede foreslår, at der tegnes en 
kollektiv brandforsikring på medlemmer
nes skure på kr. 10 pr. år i 10 år, såfremt 
der ikke sker noget i denne periode. 

Pengene skal indsættes på en spærret 
konto til højeste rente. 

K. Blichfeldt Olsen 
medlem nr. 631 

Der er indkommet forslag om at påsætte 
mærkater på bådene fra C. F. Nielsen 
A 77. 

Bestyrelsen takker for forslaget, dette 
er allerede vedtaget - som du kan læse i 
bestyrelses-referaterne. 

Oktober: 
24. Andespil 
28. Generalforsamling 

November: 
7. Andespil 

(Strand jægerne) 
22. Bustur 
22. Juniorbal 

Gæst i havnen 

Kun »mad dogs« og englændere sejler 
langtur til Skandinavien i oktober, sagde 
Hans Guldager i sin tale ved afrigger-
gildet, da han bød velkommen til en be
søgende sejler mr. Terry McKennon, fra 
Newcastle. 

McKennon, der er medlem af Little 
Ship Club, startede i slutningen af juli 
fra Harwich og sejlede over Kanalen til 
Belgien, videre til -Holland, Nordtysk
land og de syddanske farvande. Det me
ste af turen alene om bord. 

Rejsen er foreløbig sluttet ud for SSF, 
hvor båden hilste så kraftigt på en sten, 
at den - båden - må tages op for repa
ration, muligvis skal fartøjet overvintre 
i SSF, som McKennon sagde: »Det er vel 
nok ikke sagen at sejle alene over Nord
søen i oktober/november.« 

F. K. 

Under afriggerfesten fik SSF overrakt 
sejlklubben Lynetten's nye stander. 
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BUSTUR 
til Kronborg Marine Museum med efterfølgende frokost 

på MARIANELUND kro - smukt beliggende gammel 

kro red Gurre sø. 

Med det usandsynlige store kolde bord. 

* 

afg. LØRDAG d. 22. november kl. 9.00 

ank. Helsingør ca. kl. 10.30. 

Rundtur på MARINEMUSEET 

med efterfølgende HÅNDBAJER. 

Afg. Helsingør kl. 12.30 

FROKOST på MARIANELUND kl. ca. 13,00. 

Herefter forskellig underholdning — DANS 

Afg. MARIANELUND ca. kl. 17.00 

ank. SSF ca. kl. 18.30, hvor der bliver lejlighed til at 

fortsætte for dem der har TØST/lyst, idet der er 

juniorbal den samme aften. 

PRIS alt incl kr. 65.00 

Gr. begrænset antal pladser 
- bestil din billet allerede nu 

hos festudvalget, som træf

fes de følgende torsdage ved 

kontortid. 
Vagn 
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Sidste hilsen fra 
„Idalene" 

»Idalene«, som vi regelmæssigt har hørt 
fra i de 2 år, turen til de Vestindiske øer 
og retur har taget, strøg velbeholden op 
gennem Sundet, som en hilsen til SSF på 
afriggerdagen. 

De var startet fra Cuxhafen den 27. 
september, og skriver 'bl. a.: Vi havde en 
god tur fra Azorerne selv om vejret ikke 
var for godt, vi havde storm i 5 dage, 
med vindstyrker på 8-10, og så bliver 
»bakkerne« ret så store der ude, men det 
var samtidig en oplevelse at prøve det. . . 

Vi byder »Idalene« velkommen hjem. 
F. K. 

TAK 
Tak for venlig deltagelse ved min kones 
begravelse. 

Knud Pagh 

Løsning på sommerkryds 
Løsningen på sommerkryds måtte på grund af pladsmangel udgå i sidste nummer. 

For dem:, der måske manglede et par ord, bringer vi løsningen denne gang. 
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I NOVEMBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage kl. 11-15 

Gælder forsikringen 
endnu ? 
Nu er efteråret over os, med byger og 
voldsomme pust. Vore både med de kraf
tige motorer og friske besætninger, har 
nok at gøre med at hjælpe. 

F. eks. blev en båd reddet fra forlis 
den 4. oktober. Det var en af bådene, der 
ligger for svaj, der havde revet sig løs, 
og med god fralandsvind var på vej til 
søs. 

Der ligger flere både ved benzinkajen, 
der er bjærget ind. Husk! Efter den 15. 
september gælder forsikringen kun ved 
fortøjning i havn. 

K. 

ELEKTROMONTØREN 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 30 70 02 
Dr. Elisabethsalle 1 Valby Langgade 226 

DET ER EN GOD INVESTERING 
at annoncere i Sundby Sejl-
Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er ca. 1500 ekspl. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 16 
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DEN BEHAGELIGE KABYS 

Vort medlem nr. A 146, Leif J. Møller, har talt med de amerikanske jordomsejlere, Lin og Larry Par-
dey, om en af de vigtigste arbejdspladser i familiebåden - kabyssen. Om de praktiske erfaringer pet 
området har han skrevet følgende artikel: 

Vil man have sin kone med, må man sørge for, 

Nu, da lystsejlads mere og mere bliver et 
familieanliggende, har yachtkonstruktører 
givet »madlavnings-faciliteterne« lidt mere 
prioritet. 

Det er ikke længere almindeligt at se 
langtursbåde med en feltprimus med to 
blus og en dyb pande som vask. 

De populære fartøjer har nu næsten 
alle en kabysafdeling på et passende sted 
væk fra andre aktivitetsområder. Der er 
nu et ordentlig komfur med ovn og bord
plads for tilberedning af mad. Sådan skal 
det også være, hvis man skal bo om bord 
i længere tid. 

Alt burde gøres for at lette kokkens ar
bejde, da det vil kunne garantere god mad 
for besætningen. 

Det at lave mad er mindst lige så om
stændeligt og vigtigt som navigation. Des
uden skal der jo også laves mad, når man 
ligger i havn. Hvis en mand skal opmun
tre sin hustru til at deltage i sejladsens 

hun har det rart 

glæder, er det en god idé at starte med 
at tilbyde en god kabys. 

Hver gang, vi besøgte et andet fartøj, 
var jeg selvfølgelig altid meget interesse
ret i at se kabyssen, fortæller globetrotte
ren Lin Pardey. I løbet af de sidste 10 år 
har jeg set mange arrangementer, og jeg 
har naturligvis prøvet at inkorporere de 
fleste gode ideer i vor egen lille båd. 

VASKEN 
Efter som 60 % af kokkens arbejde går 
med at vaske op, er det en god idé at 
starte med at se på vasken først. Vasken 
skal være stor nok til at tage den største 
gryde og dryp-bakken stor og høj nok til 
at tallerkenerne ikke falder ned i vasken 
igen. 

Man bør aldrig vælge formica til bord
belægning, da det hurtigt bliver fyldt med 
ridser, og laminatet skilles ad. Man bør 
dog altid have ét løst skærebræt sådan, at 

man, når vejret tillader det, kan foretage 
en del af tilberedningen på dækket. 

VAND 

En kabys bør ikke have en ferskvands-
pumpe, da man som oftest ved brugen 
mangler mindst en ekstra hånd. Elektriske 
pumper løser delvis dette problem, men 
skaber nye, da de kræver en generator og 
måske en elektriker. Den bedste løsning 
er en tank anbragt på dækket og så lade 
tyngdekraften sørge for vandets transport. 
Rørføringen er meget simpel. Når dag
tanken ikke er særlig stor og skal fyldes 
fra hovedtanken pr. håndkraft, har man 
også hele tiden et godt check på vandbe
holdningen. 

En køkkenrulle er også om bord en 
uvurderlig hjælp. Der bruges ca. 1 rulle 
pr. uge. Da køkkenruller tilsyneladende 
har forskellig størrelse i hvert land, duer 
en standard-holder ikke - men to klamper 
under dæk og et stykke kosteskaft løser 
problemet. 

SERVICE 
Plastic-tallerkener synes vi ikke lige er sa
gen, da de minder os om camping i en 
vejgrøft. Vi anvender jernporcelæn, som 
er stuvet lige over vasken. Glas er langt 
sværere at holde, men vi køber billige 
glas i dusinvis - for vi elsker vin til ma
den, og vin bør drikkes af glas, ikke af 
krus eller plasticbægere. 

En krydderihylde er også uundværlig 
for mig, men jeg fik først én efter en rej
se fra Tyskland til England, hvor jeg var 
spsyg, og hvor Larry selv skulle finde di
verse krydderier. 

En brødkniv bør ikke flyde rundt, og 
det er også farligt at have den liggende i 
en skuffe. Den bør kunne stikkes i en 
skedelignende holder i umiddelbar nær
hed af brugsstedet. 

Med hensyn til gryder og pander gælder 
det i høj grad om at finde stuveplads. -
Skabe bør have låger, der åbner i toppen, 
så man kan åbne også under kryds, uden 
det hele vælter ud. Stuverummet bør, hvis 
det er større, deles op som en »kumme
fryser«. Der skal også være dræningsmu-
ligheder fra hvert skab. Lin forbander 
skuffer som noget absolut unødvendigt i 
et mindre fartøj. 

Man skal passe på, en kabys ikke kom
mer til at se ud som en bedre skralde
spand, for det kan være et andet problem 
at komme af med affaldet. 
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GENBRUGSSEJLADS 

Vi skriver den 4. juli, der er Rebild
fest, og det er meget varmt. Det er nu 
ikke Rebildfesten, jeg vil beskæftige mig 
med, for vel har jeg engang glædet mig 
over den prægtige natur ved Rebild, men 
en fest der har jeg aldrig overværet. Nej, 
det er hedebølgen, der nu har stået på i 
mere end en måned, der er skyld i, at jeg 
skriver disse linjer, for det slog mig, at 
der kun er ét sted, hvor man kunne finde 
vejret behageligt, nemlig ude på vandet. 
Der ville luften føles mere sval og i hvert 
fald lettere at ånde i. 

Men når man har nået en alder, der 
har givet en ferie de sidste 12 år, så kan 
man godt ærgre sig. Ikke over alderen, 
men over de gebrækkeligheder, der føl
ger med den, og som for mit vedkom
mende medførte, at jeg nu var uegnet til 
at kunne føre en båd forsvarligt, så der 
var jo ikke andet at gøre end at tage af
sked med det kære fartøj, som gennem 
20 år havde givet mig så mange glæder, 
og blive landkrabbe også om sommeren. 

Er det så forbi altsammen? Er lystsej
ladsen nu et totalt afsluttet kapitel ? Eller 
er der endnu en udvej ? Jo, det er der. I 
hvert fald for mit vedkommende, for jeg 
har i alle de 31 år, jeg har gennempløjet 
vore hjemlige farvande som lystsejler pr. 
motorbåd, ført journal på samtlige lang
ture, og når jeg slår op i journalen og 
følger en sådan tur via de mange rubrik
ker, hvori er noteret alt af interesse, så
som steder, tider, distancer, farter, vejr
forhold osv., så står hele turen for mig, 
som foregik den lige nu, og selv om det 
jo nok er en surrogatrejse, så er det alli
gevel et godt surrogat. 

Tilfældigvis slog jeg denne gang op 
på året 1970. Vi havde været på som
mertur og var vendt hjem en uge ind i 
juli, da jeg nogen tid senere blev invi
teret til en rund fødselsdagsfest på Vest
fyn, og det gav jo anledning til en ekstra
tur, og den tillokkelse var for stor, for 
jeg fandt ud af, at Bogense ville være 
det strategisk rigtige sted at anløbe i det
te tilfælde, og følgelig ringede jeg til 
min ven Heman, der som jeg har ferie 
hele året, og som adskillige gange tidli
gere havde været mig en uforlignelig 
makker på mine sommerture. 

Heman gik ind på spøgen, og vi sej
lede så ud fra S.S.F. den 7. august om 
formiddagen i varmt, diset og meget ro

ligt vejr med Stege som første mål. På 
strækket fra Stevns til Bøgestrømsbøjen 
havde vandet en mærkelig gullig kulør, 
som viste sig at skyldes små, kugleforme
de, lysegule oliepartikler, der som en tæt 
sværm svævende i vandet, ikke alene i 
overfladen, men så dybt, som vi kunne 
se. Årsagen til fænomenet fik vi aldrig 
opklaret, men uden yderligere oplevelser 
ankom vi til Stege efter ca. 6l/2 times 
sejlads. 

Som bekendt er den fremherskende 
vind her i vore farvande modvinden, og 
den indfandt sig da også næste dag, da 
vi fortsatte rejsen med Nyborg som mål, 
men den blev først mærkbar efter, vi 
havde passeret Storstrømsbroen, og holdt 
sig kun, til vi nåede Omøsund, og den 
var ikke særlig generende, så de forskel
lige sømærker, vi skulle passere under
vejs, og som vi jo havde brug for, til at 
kontrollere vor kurs, kom som de forven
tedes og viste, at vi ikke var forsat af 
strøm eller vind, og efter vi havde snoet 
os gennem Omøsund, blev søen rolig og 
holdt sig således, til vi nåede Nyborg. 
Dagens distance havde været 6l sm, hvil
ket var 10 sm længere end vort første 
stræk. 

Vi var i havn ved 17.30 tiden, det var 
på tide at få middagsmad, og da jeg af 
erfaring vidste, at man spiste godt på 
Slotsrestauranten, gik vi derop. Dels slap 
vi for den noget kedelige dåsemad, som 
jo er fast regel efter et længere stræk 
med sen ankomst, dels er det jo, selv om 
man er sømand, også rart en gang imel
lem at bevæge sig med fast grund under 
fødderne, og endvidere er Nyborg jo en 
køn by at gå aftentur i. 

Vi blev ikke narrede. Det var en ual
mindelig god middag, vi fik serveret, så 
god, at vi fandt den værdig at ofre en 
flaske rødvin på, og kaffen og cognac'en 
var absolut upåklagelige, så det var et 
behageligt minde om Nyborg, vi tog med 
os derfra, da vi næste dag ved 12.30 ti
den fortsatte til vor rejses endelige mål: 
Bogense. Det var bygevejr med regn. Og 
vinden? Rigtigt gættet: modvind, men 
den var dog ikke særlig stærk, så vi 
holdt da en meget pæn fart op forbi 
Romsø, rundt Fyns Hoved og videre ned 
efter Æ'belø, og vi gik i havn ved 19 
tiden. 

Nu er Bogense vist ikke en havn, der 

er overrendt af sejlere fra S.S.F., det var 
da først 2. gang, jeg kom der med båd, 
så jeg kan vist godt nævne, at det er en 
lang, smal havn, så smal, at jeg ved mit 
første besøg var i tvivl om, hvorvidt det 
lod sig gøre at vende båden derinde, men 
det var der nu ikke noget i vejen for. Nå, 
men vi fandt os da en kajplads midtvejs 
inde i havnen og på den østre side, og 
her lå vi sikkert og godt i de næste 41/2 

døgn. Vi var jo ankommet i god tid, for 
vejret havde jo artet sig så godt, at vi 
var sluppet for de forsinkelser, vi havde 
forudset muligheden af, inden vi tog 
hjemmefra, så vi havde tid til at slappe 
af, og det gav anledning til endnu et par 
bemærkelsesværdige oplevelser. Inden 
den fest, jeg skulle til, benyttede jeg lej
ligheden til at aflægge frisøren et besøg, 
indfandt mig i hans salon på hovedga
den, satte mig til rette i stolen, bemær
kede en plakat på væggen, der oplyste 
mig om, at klipning kostede 8 kr., og det 
var den operation, jeg trængte til. Nu er 
frisører jo kendt for at være folk med 
talegaver, så jeg generede mig ikke for 
at spørge ham ud. Sagen var, at en ældre 
kusine til mig havde boet mange år der 
i byen, men om hun stadig levede, vidste 
jeg ikke, så jeg begyndte med at nævne, 
at jeg for nogle år tilbage havde besøgt 
denne ældre kusine og spurgte, om han 
tilfældigvis kendte noget til hendes eksi
stens. 

Og det gjorde han. Han kunne fortæl
le mig en hel del om familien, og da og
så, at hun stadig levede. Jeg fortsatte med 
at nævne hendes bror, min fætter, som 
jeg vidste var død for nogle år siden, og 
spurgte, om frisøren også havde kendt 
ham. Ork jo. Han havde da tit besøgt 
skrædderen i Mejlskov osv. osv., så det 
var lige ved frisøren og jeg følte os i fa
milie med hinanden. Det bekræftedes, da 
jeg 'betalte for behandlingen med en 10-
kroneseddel og fik 4 kr, tilbage. Jeg gjor
de ham opmærksom på fejlen, idet jeg 
henviste til hans plakat med prisangivel
serne, hvortil han svarede, at han godt 
kendte sine priser, men vi havde jo fæl
les bekendte, så jeg skulle ikke give mere 
end 6 kr. for klipningen. En lille pudsig 
oplevelse af den slags, der sætter sig fast 
i ens erindring. 
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Endnu en gang skulle Bogense vise sig 
at være en billig by. Sagen var, at vi ikke 
havde tanket op, siden vi gik hjemmefra, 
og det lange ophold her var jo velegnet 
til at få erstattet de 120 1, vi havde brugt 
undervejs. Skibshandleren, til hvem jeg 
henvendte mig, gad åbenbart ikke ulej
lige sig med så lille et kvantum, for han 
henviste mig til tanken ude ved mole
hovedet, hvor fiskerbådene havde deres 
pladser, men kravle frem og tilbage over 
3-4 snavsede fiskerbåde med en fedtet 
olieslange havde jeg ikke lyst til, så jeg 
foreslog Heman, at vi gik ind til Frede
ricia, hvor jeg af erfaring vidste, at vi 
kunne få gasolien under hyggeligere for
hold. Nu havde jeg flere gange set en 
Esso-tankvogn køre ud ad den kaj, vi lå 

ved, og jeg havde et par gange været ude 
for at se, om der var mulighed for at få 
gasolie der, og jeg fandt da også et tank
anlæg, en dynge plastdunke og et skur, 
men personale traf jeg aldrig. Men så, 
medens Heman og jeg drøftede Frederi
cia, kom tankvognen igen forbi på vej 
ud til tanken. Jeg benede derud, fik fat 
i chaufføren, der viste sig at være ene 
om denne del af forretningen, og han 
ville da godt sælge mig, hvad jeg havde 
brug for, fyldte dunke op og kørte dem 
hen til båden. Og prisen var 28 øre pr. 
liter. Da prisen hjemme i S.S.F på samme 
tid var 42 øre pr. liter, havde Bogense 
endnu en gang vist sig fra den venlige 
side. 

Da mit egentlige ærinde var vel over
stået, bestemte vi os for at lægge hjem
turen sønden om Fyn og valgte Fåborg 
som næste mål. Bogense forlod vi den 
15. 8. kl. godt 8, sejlede over Båring Vig, 
forbi Strib, fortsatte i let vind og sol
skin ned gennem det skønne Fænøsund 
og havde stadig godt vejr med svag vind 
om SB på turen østen om Bågø. Videre 
gik rejsen forbi Assens og Torø, så trak 

vi ned efter Helnæs, passerede Horne
næs og Lyø, svingede op til Fåborg, 
hvortil vi ankom efter knap 8 timers rej
se. Det havde været en pragtfuld tur 
gennem et af vore smukkeste farvande. 

I løbet af aftenen skiftede vejret, vi 
fik et par regnbyger, der gav meget vand, 
og det medførte da også, at vi lå meget 
uroligt om natten, så vi forlod Fåborg 
ved godt 8 tiden næste dag, naturligvis i 
modvind, så vi tog en del vand over på 
strækket forbi Svelmø Trille og videre til 
Svendborgsund, men under sejladsen gen
nem sundet var der smult, så der fik vi 
kun af og til lidt vand ovenfra. Til gen
gæld fik vi en grov sø at stampe op imod, 
da vi havde passeret Valdemar Slot på 
Tåsinge, så vi fortsatte østover for at 
komme i læ af Langeland, hvorefter vi 
trak nordpå langs land i den hensigt at 
gå ind til Dageløkke, der dengang vist 
nærmest var afskibningshavn for et tegl
værk, så jeg erindrede havnen som ikke 
særlig stor, men med gode bolværker, 
men det var ikke skæbnens vilje, vi skul
le derind, for indsejlingsmærkerne i ren
den ind til havnen var fjernede, og ren
den antagelig sandet til. Transport af 
teglværkets produkter ad søvejen har vel 
ikke længere betalt sig, landevejstrafik
ken har slået den ud, og havnen var vel 
så blevet urentabel og derfor lukket. Vi 
måtte så fortsætte op til Lohals, hvor vi 
fik agterenden fortøjet til en duc-d'albe, 
og forenden til enden af en bro. Ingen 
anviste os plads eller tog mod en fortøj
ning, men når der kom en hollandsk el
ler tysk lystsejler ind, flintrede havne
fogeden omkring, anviste plads og tog 
livlig del i fortøjningsarbejdet. Helt 
glemt os havde han dog ikke, for senere 
kom 'han da og afkrævede os 12 kr. i 
havnepenge, og det fandt vi nu var en 
grov pris for natlogi, især da vi jo selv 
lagde både soveværelse og køjer til, og 

nogen personlig gavn af ham ved vor 
ankomst havde vi jo heller ikke haft. Lo-
hals røg omgående ned i bunden af vor 

havnerangliste. 
Heldigvis var vinden gået om i et an

det hjørne næste morgen, så vi forlod 
uden sorg Lohals kl. godt 9, trak op 
nord om Langeland og satte Kurs efter 
Omø Tofte. Det varede dog ikke længe, 
før vi observerede, at en kraftig strøm 
satte os nordover, men vi havde kending 
af Omøs sydspids og fik da også fundet 
kostene ved gennemsejlingen på Toften, 
og derefter ændrede vi vor opmålte kurs 
videre frem over Smålandsfarvandet mod 
Storstrømsbroen 15°, og det kom til at 
passe pænt, så vi passerede mærkerne på 
Venegrund og Kirkegrund i den forven
tede afstand, og omsider tonede broen 
frem, så vi havde den at styre efter. På 
den anden side broen fik vi smult vande, 
trak op under Sjælland, fulgte sejlrenden, 
gik gennem Langø Vrid og fortsatte op 
under Mønbroen og gennem den afmær
kede rende til Stege, hvortil vi ankom 
ved 16 tiden. 

Så var der kun det sidste stræk tilbage, 
og det begyndte næste morgen ved 8 ti
den i let morgentåge, men da vi havde 
passeret Nyord havn, klarede det op, så 
vi kunne glæde os over den kønne sej
lads gennem Bøgestrømmen ud til Bøjen, 
hvorfra vi satte kurs efter Stevns. Det 
stille vejr holdt hele dagen, så det blev 
»damesejlads« hele strækket op forbi 
Stevns, videre over Køgebugt og op gen
nem Sundet, og kl. 14.30 fortøjede vi 
i vor gode havn i S.S.F. Vi havde været 
11 dage om turen. Distancen var på i alt 
367 sm, og sejltiden udgjorde 471/? time, 
så gennemsnitsfarten havde været 7,7 
knob. 

Og således har jeg nu, ved at kigge i 
den gamle journal, oplevet denne dejlige 
tur for anden gang. 

G. Østergaard. 

TRY: 

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

LAFAYETTE • ZODIAC • HANDIC 
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Walkie-talkie 

købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

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

Vil Du være sikker! 
på korrekt vinteropbevaring 

af din akkumulator, SKAL du gå til 

fagmanden 

MEXO 
AKKUMULATOR - SERVICE 
Guldborgvej 35 . 2000 København F 

Telefon (01) 19 69 69 

SERVICE . SALG . REPARATION 

YAMAHA 
1975 

Den stærke japaner. 

Fra 2 HK til 55 HK 

til petroleum. 

Deres brugte motor 

tages i bytte. 

Klart den bedste 

service hos 

RUDE & CO. 
Bådehavnsgade 21-23 . 2450 København. SV 

Tlf. (01) 17 45 68 . Lev. også fra Shoppen. 

Y S « A 8 A  
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 3296 

\ 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 581513 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 53 59 64 

Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8-16) 50 33 77 
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 83 33 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. AM 2753 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii^ 

Forsidebilledet: 

Efterår på sundet. Foto: Reinhardt Hansen. 

Kasserer 

formanden og 
havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 

kl. 19-30,30 

i klubhuset 

tlf. 5935 80 

Redaktoren 
træffes den sidste 

torsdagr i hver 

måned 

Husk postgiroen 56 516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

Husk: Knallert- og cyklekørsel er stadig forbudt 

overalt i havnen 

JULETRÆSFEST  
for medlemmernes børn afholdes 

søndag den 21 december kl. 14.00 
Husk voksne betaler kr. 5.00 i entré 

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



( ĵZA t̂ifA££&am) 
Generalforsamlingen 
Tirsdag den 28. oktober 1974 

Formandens beretning 

Det er min tunge pligt at meddele ge
neralforsamlingen, at følgende medlem
mer er afgået ved døden: 

Medlem nr. 222 Henning Freisleben, 
medlem nr. 154 Børge Pagel og medlem 
nr. 148 Tom Larsen. 

For alle, der har kendt de afdøde, er 
det med vemod at tænke på, de ikke er til 
mere. Jeg må bede forsamlingen rejse sig 
og sammen med mig mindes de afdøde. 
ÆRET VÆRE DERES MINDE. 

Året 1975 vil stå i S.S.F.s historie som 
det år, hvor vi måtte lukke for medlems
tilgangen. Som bekendt vedtog general
forsamlingen i foråret, at vi måtte standse 
ved 1100 aktive medlemmer. Dette antal 
medlemmer blev nået i august måned, og 
i øjeblikket er der ca. 50 personer på 
venteliste. 

Vi må tilskrive dette pres på vor for
ening de billige priser, vi har, og de gode 
menneskelige og miljø-mæssige forhold, 
der hersker hos os. 

Overalt i landet, og særlig omkring de 
store byområder, er der en katastrofal 

mangel på bådpladser, hvilket vi også har 
mærket eftertrykkeligt her i vor havn. Jeg 
har i Dansk Sejlunion på Amager-kred
sens vegne rejst spørgsmålet, om der fra 
den øverste top i sejlsporten gøres nok for 
at presse myndighederne til at se mere 
velvillig på søsportens akutte mangel på 
havnepladser. 

Hovedbestyrelsens flertal mente, der 
blev gjort, hvad der var muligt ifølge 
D.S. love. Jeg er ikke enig med hoved
bestyrelsen i dette spørgsmål, og så længe 
kredsens klubber står bag mig, vil jeg 
fortsat presse på for, at D.S. skal gå aktivt 
ind i en debat: det må være et rimeligt 
forlangende, at enhver dansk statsborger, 
der driver søsport, har mulighed for en 
havneplads. 

På havnen er der i sommerens løb på
begyndt opsætning af lys, foreløbigt på 
nordre mole; det er bestyrelsens mening 
til foråret at fortsætte på søndre mole, 
og hvis der bliver penge dertil også på 
midterbroen. Vi kan muligvis ad den vej 
begrænse en del tyverier, der foregår i ly 
af mørket. 

Det såkaldte motorhus, som efterhån
den ikke har ret meget med dette navn 
at gøre, er det bestyrelsens mening at give 
en gennemgribende renovering. Der vil 
blive lagt beton eller asfalt fra motorkra
nen og ind til huset; i selve huset må der 
opstilles enkelte maskiner, ligesom file
bænke og lys skal bringes i orden, således 
at medlemmer, der ønsker at reparere de
res motorer selv, også har mulighed her
for. 

Jollesejlernes slcebested har i mange år 
været et problembarn; dette ser tilsyne
ladende nu ud til at være løst, idet der er 
lagt nogle store jernplader ud som er bol
tet fast. Vi håber dette hermed er til
fredsstillende løst. 

Bag jollehuset er det tanken at bygge 
en række skure specielt beregnet til jolle

sejlerne, idet der efterhånden er trang 
plads i selve huset med den store tilgang, 
vi har fået her de sidste år. 

Bestyrelsen har besluttet, at alle både 
med fast plads samt joller skal forsynes 
med en mærkat, som kan fortælle, hvem 
der har båden, om der er betalt for plad
sen, og om vedkommende har havne
plads. Dette er ikke noget nyt; man har 
det i de fleste andre større lystbådehavne. 
Mærkatet vil få en ny farve hvert år, og 
på denne måde kan havneudvalget og 
medlemmerne dermed få løst en række 
problemer, som til daglig giver anledning 
til stort besvær. Ingen, der ikke har plads 
•i havnen, kan få udleveret mærkatet, og 
der vil ikke være mulighed for, at de kan 
ranes og sættes på en anden båd. Mærka
tet vil blive udleveret, når havnepladsen 
betalés. 

Klubhus- og festudvalg har igennem 
nogle år kæmpet med det store gulv her 
i salen. Vi har nu ikke anden mulighed 
end at forny dette helt fra bunden af. 
Dette arbejde vil finde sted i januar må
ned, når klubhuset er lukket; materiale
valg har vi endnu ikke taget bestemmelse 
om, men vi lytter altid gerne til eksper

terne. 
Klubhusets el-installation er overbela

stet, så hele målerarrangementet må ud
skiftes snarest muligt. Det er sket, at 
klubhuset på en festaften er blevet mørke
lagt, og vi ønsker nødigt, det sker igen. 
Vi må ligeledes se i øjnene, at om få år 
bliver vi nødt til at foretage en gennem
gribende ombygning og modernisering af 
klubhusets køkken, så det er tidssvarende 
og kan leve op til de krav, myndigheder
ne stiller til os. Dette vil koste et ganske 
betydeligt beløb. 

Bestyrelsen har da også indset, at vi 
nødvendigvis må tage denne udgift over 
nogle år, og vi vil søge at tilvejebringe 
et fond til dette formål. 

ELEKTROMONTØREN 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 
Dr. Elisabethsalle 1 

30 70 02 
Valby Langgade 226 

-Han har visst mønstret på en jente denne weekenden! 
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Junior afdelingen har atter i år under 
Carl Steffensens ledelse gjort det godt. 
Der bliver arbejdet, og der bliver sejlet 
med alle foreningens både; presset og ar
bejdsiveren er da også så stort, at vi bliver 
nødt til at anskaffe os endnu en yngling, 
forhåbentlig til foråret, og vi har da også 
1 den anledning søgt Tuborgfonden om 
et tilskud, og jeg må tilføje: vi har ikke 
fået direkte afslag. 

Juniorerne har sammen med juniorud
valget i de sidste par måneder foretaget 
en ombygning og istandsættelse af båd-
opbevaringsrummet, der ligger på bag
siden af det gamle klubhus på nordre 
mole; dette arbejder er udført frivilligt, 
der er støbt beton i gulvet, der er sat 
skydeporte op, og der er malet. Man skal 
ikke idag komme og sige, at den ungdom, 
vi har her i Sundby Sejlforening, er do
ven og ugidelig og kun vil kræve og intet 
yde, tværtimod ... 

Sejlerskolen, der i år fik stillet den nye 
spækhugger til rådighed og nu råder over 
2 både, har haft så stor søgning, at man
ge ikke har fået deres behov for at lære 
at sejle opfyldt. Lærerne her har gjort en 
stor indsats aften efter aften, i godt som 
i dårligt vejr har bådene været på farten, 
enkelte uheld har vi været ude for, bl. a. 
en kollision med spækhuggeren og en 
knækket mast med vores trofaste øve
balle. Takket være at lærerne stillede De
res egen båd til rådighed og skibsbygger 
Hellers hurtige arbejde, skete der ikke 
større afbræk i undervisningen. 

Vinterundervisningen har i år atter 
fuld søgning og mange har måttet afvi
ses. Der undervises både i navigation og 
kapsejladsteknik, samt i tovværk hvor 2 
lærere underviser samme aften for at kla
re opgaven. 

Kapsejladsen er jo indstillet for i år, 
om end med stort besvær. På grund af 
vejret lykkedes det først at afholde den 
traditionsrige sejlads »Hven rundt« efter 
standerstrygningen. Vi har under kapsej
ladschefen, Else Madsens, ledelse afholdt 
en række sejladser i sæsonens løb, her 
skal blot nævnes Amagerkredsens »Hven 
rundt« og Bandholmer-stævnet, alle med 
stor deltagelse. 

Det store motorbådsstævne Øresunds-
runden, som blev afholdt fra S.S.F. her i 
efteråret, også efter en udsættelse på 
grund af vejret, med start fra 5 svenske 
havne og her fra os, blev en stor succes. 
Overraskende var det vel nok, at en 
Sundby-båd blev nr. 2 foran de mange 
skrappe svenske både. Dette stævne vil 

blive afholdt igen til næste år, hvor må
let da vil være en svensk havn. 

I foråret vedtog generalforsamlingen 
på forslag fra bestyrelsen at nedsætte et 
sikkerhedsudvalg med myndighed til at 
påtale mangler, der må forefindes af sik
kerhedsmæssig art ved bådene. 

Bestyrelsen vedtog, at motorbådsrepræ-
sentanten Holger Nielsen og skolechefen 
Bent Petersen skulle varetage udvalgets 
opgaver sammen med Reinhard, der tager 
sig af radiotjenesten. 

Never argue with the Skipper 

Dette sikkerhedsudvalg har gennem
gået omkring 50 både i sommerens løb. 
Det var en glædelig overraskelse, at så 
godt som alle bådene, der blev gennem
gået, opfyldte de krav, der kunne stilles 
til dem. Enkelte mangler var der naturlig
vis hist og her, som blev påtalt og rettet. 
Til næste år tager udvalget fat igen, og er 
der medlemmer, der har dårlig samvittig
hed over manglende redningsveste, kom
pas eller andet udstyr, vil jeg anbefale 
dem at få bragt tingene ii orden, inden de 
får besøg; er der tvivl så spørg sikker
hedsudvalget. 

Som I ved blev Sundby Maritime Ra
dioklub opløst og indgik som en af vo
res aktiviteter i det daglige arbejde. Ra
dioklubben blev ikke opløst på grund af 
manglende tilslutning eller arbejde, men 
vel nok nærmest fordi det grundlæggen
de arbejde og de første spæde pip var 
overstået. 

Radiovagttjenesten er da også fortsat 
uforandret efter de retningslinier, der er 
blevet givet af Radioklubben og til alles 
tilfredshed, og tilgangen af nye vagter 
har vist god fremgang, så Reinhard ikke 
har haft de helt store problemer med det
te, og det skal måske nævnes, at mange 
uden motor i skibet har fundet vej til ra

dioskuret. Jeg vil på bestyrelsens vegne 
hermed sige hjertelig tak for jeres ind
sats. 

Flakfortet blev først officielt overdra
get Københavns Sejlunion i august må
ned, selvom kontrakten fra begge sider 
havde ligget klar i nogen tid. Jeg skal 
ikke her komme nærmere ind på dette 
men blot meddele, at alle nu er i sin gode 
ret til at komme der. 

Motorbådsklubben West og Sundby 
Sejlforening fik tildelt lokaler ved siden 
af hinanden, og da vi i forvejen har gode 
forbindelser og et godt samkvem med 
West er vi blevet enige om at slå loka
lerne sammen og istandgøre dem i fælles
skab. De første fællesarbejder er allerede 
påbegyndt, idet et sammensat hold af 
medlemmer fra begge klubber har arbej
det på istandgørelsen 2 lørdage i oktober 
måned. 

Ca. 20 sejl- og motorbådsklubber er 
blevet tildelt lokaler derovre, og en del 
af klubberne har allerede påbegyndt en 
istandsættelse. Motorbådsorganisationerne 
har forøvrigt indgået et samarbejde med 
Københavns Sejlunion om fortet og beta
ler på lige fod med os andre til udgifter 
og istandsættelser. 

Når foråret er overstået, kan vi påreg
ne at nogenlunde acceptable forhold er 
genindtrådt, og vi kan være bekendt at 
komme der. 

Traditionen tro kan vi atter hylde en 
række jubilarer for lang og trofast med
lemskab af Sundby Sejlforening. For 40 
års medlemskab skal Ivan Lindqvist og 
J. Thomsen have nålen. 

Jeg skal endvidere tildele Werner Jen
sen og Gunnar Melou 25 års tegnet. 

Som det sidste nye er Sundby Sejlfor
ening blevet anmodet om fra Bådudstil
lingen i Bella Centret på samtlige Sejl-
og motorbådsklubbers vegne at stå for en 
udstilling med en arbejdende sejlerskole, 
der samtidig siger til kommende bådkø
bere, at inden de sejler, skal de Icere at 
sejle. Vi vil endvidere vise de kommende 
bådejere og dem, der har båd i forvejen, 
at det kan være nyttigt og sikkert at have 
en Walkie-Talkie radio ombord, hvis øko
nomien eller pladsforholdene gør købet 
af en større radio umulig. 

Der er blevet stillet 84 m2 til rådighed 
af det dyrebare gulv, og her vil vi opstille 
vores gode gamle gaffelriggede øvelses-
båd, der vil blive istandgjort under ud
stillingen. 

Der vil endvidere blive opstillet et sko
lelokale med alt tilbehør, hvor undervis
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Skattevæsenet er ude med snøren ning i navigation, tovværk og kapsejlads
teknik vil finde sted. Det hele skulle ger
ne hvile økonomisk i sig selv, og en ræk
ke institutioner og private firmaer har da 
også stillet sig til rådighed uden at få de
res navn nævnt med andet end en enkelt 
linie. Vi håber med dette initiativ at vise 
vejen for dem, der før eller senere køber 
en båd. 

Foreningens medlemmer kan forøvrigt 
som averteret i bladet komme ind på ud
stillingen for halv pris fredag d. 14. og 
lørdag d. 15. november. 

Jeg vil her slutte med at takke besty
relsen og udvalgene samt de mange med
lemmer, der har gjort et stort eller lille 
arbejde for Sundby Sejlforening; uden 
jeres indsats så vor forening anderledes 
ud. 

Tak alle sammen. 

Hans Guldager 

I skrivelse af 27. oktober har Køben
havns Skattevæsen skrevet til S.S.F. og 
anmodet om navn og adresse på ejere af 
lystbåde, der har plads i vor havn, samt 
oplysning om bådens navn, størrelse, type 
eller fabrikat. 

Baggrunden for henvendelsen er skat
tevæsenets bestræbelser for at gennemføre 
en så retfærdig skatteligning som muligt 
ved at have flest mulige kontroloplysnin
ger til at danne grundlag for vurderingen 
af skatteydernes egne oplysninger på selv
angivelsen. 

Nu har S.S.F. ikke noget egentligt far
tøj sregister, der kunne danne grundlaget 
for oplysningerne til skattevæsenet, og ar
bejdet med at indsamle disse ville være 
ret så betydelig, et arbejde, der skulle 
lægges oven i det i forvejen betydelige 
arbejde, som bestyrelsen udfører i deres 
fritid. Det synes at være et urimeligt for
langende fra skattevæsenets side, og be

styrelsen har da - også på baggrund af 
den opbakning den fik, da sagen blev 
omtalt på generalforsamlingen - meddelt 
skattevæsenet, at foreningen ikke kan 
medvirke ved at indsamle de ønskede op
lysninger. 

Vi kan da også trøste skattevæsenet 
med, at det ikke går glip af særlig værdi
fulde oplysninger, da det er den jævne 
mands båd, der hører hjemme i S.S.F., 
hvad da også fremgik af den undersøgel
se, som blev foretaget i forbindelse med 
forslaget om bådafgift sidste vinter. Man 
kunne måske forstå det, hvis det var hav
ne som Skovshoved, Vedbæk eller Rung
sted, som havde fået en sådan henvendel
se, men så vidt vides er S.S.F. den eneste 
klub, der har fået en sådan henvendelse, 
og der kan måske også sættes et spørgs
målstegn ved, om skattevæsenet har lov
hjemmel til at pålægge en borger at ud
føre et sådant arbejde i sin fritid. 

H. M. 

A 145 S. Å. Hansen 
Slettede medlemmer Kronprinsesse Sofiesvej 40, F. 
pr. 15. september 1975 A 160 Erling Henriksen 

Pommernsgade 2, S. 
A 46 B. Steffensen Hansen A 180 Flemming Rodholt 

Terosevej 14, Ka. Prinsessegade 47, K. 
A 69 Ove Dalgård Jensen A 202 Tom Erik Niebe 

Stations Alleen 28, Herlev Weimargade 5, S. 
A 95 Uffe Steen Larsen A 208 Frede Arthur Mikkelsen 

Yrsavej 15, F. Stengårds Allé 257 A, Sø. 
A 106 Viggo Jensen A 220 Fritz Bech 

Liljevej 9, Hvalsø Grønagervej 54, S. 
A 114 Finn Kåre Mortensen A 235 Kaj Grods Vilh. Sørensen 

Brønshøj Kirkevej 37, Brh. Ved Skansen 5, S. 

K A T T E  K A T T E  K A T T E  K A T T E  

Alle private katte bedes fjernet fra 

foreningens område snarest. 

K A T T E F Æ N G E R E N  

kommer i december måned. 

K A T T E  K A T T E  K A T T E  K A T T E  

A 236 

A 403 

A 427 

A 452 

A 479 

A 493 

A 497 

A 580 

A 715 

A 733 

A 734 

A 738 

A 748 

A 758 

A 781 

Bent Otto Nielsen 
Andreas Bjørnsgade 7, K. 
Erik Leo Christensen 
Ryumgårdsvej 45, Ka. 
Jørgen Arup Nielsen 
Strandlodsvej 120, S. 
Gynther J. Mahlstedt 
Spaden A 3, Tåstrup 
Peter A. F. Rasmussen 
Sundparken 30, S. 
Knud Falk Petersen 
Italiensvej 70, S. , 
Ove Larsen 
Plougslundsvej 237, Billund 
Søren Wolff-Sørensen 
Mozartsvej 7, SV. 
Jens Rerup 
Tovelillevej 105 B, S. 
Carlo Carlsen 
Blekingegade 3, S. 
Hans Rabe Tønnesen 
Tønnes vej 23, S. 
Bjarke Buus Nielsen 
Strandboulevarden 130, 0. 
Steen Westh Nielsen 
Godsbanegade 31, V. 
Finn Levinsen 
Augustagade 33, S. 
Knud Thue Jørgensen 
Harevænget 83, Dragør 
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S.S.F. i Bella Centret 

Der undervises i navigation. 

De opmærksomme elever. 

Knobtavlen var også med. 

6 

Øveballen i dyre omgivelser. 

Reinhardt på radiovagt. 



-et er søkort at forstå 
..et andet 

skib at finansiere 

Sikker 
Sejlads i 
Fritiden 
VIL DU SEJLE.... 

SÅ LÆR AT SEJLE! 

Og det kan vi. Finansieringsinstituttet for Sejlsport A/S er 
specialiseret på bådfinansiering og kan som branchens eneste 
tilbyde lån helt op til 70 % over 5 år. 

Men tal med Deres forhandler. Han kender vore favorable 
vilkår og kan vejlede Dem. De er naturligvis også meget vel
kommen til at henvende Dem direkte til vort kontor. 

Købmagergade 45,1150 København K, tlf. (01) 15 21 51 Sundby sejlforening 

VIL DU SEJLE.... SÅ LÆR AT SEJLE! INTET SKIB UDEN RADIO - - -! 

Sundby Sejlforening i København, der er en af landets største sejl
klubber viser dig her sin sejlerskole. Går du i bådtanker, så bør du 
lære at sejle inden din drøm går i opfyldelse. 

Du kan næppe lære at sejle på en dag eller to, dertil kræves både 
viden om navigation - søfartsregler - tovværk og behandling af 
båden, hvadenten det er en sejl- eller motorbåd du agter at købe. 

De fleste sejlklubber og mange motorbådsklubber, underviser om 
vinteren i navigation og tovværk, og her kan du lære alt om dette, 
så den dag du for første gang skal ud på egen hånd,er du sikker på 
at kunne klare dig selv og dit skib sikkert i havn. 

Mange sejlklubber råder desuden over øvelsesbåde, hvor erfarne 
lærere kan undervise dig i praktisk sejlads. Denne sejlads kan 
foregå i en af de gode gamle gaffelriggede skolebåde som du ser 
her på standen, eller i en nyere glasfiber-båd som mange sejlskoler 
råder over i dag. 
Undervisningen afsluttes som regel med en prøve og udstedelse af 
certifikat. 

Overalt i landet kan du finde anerkendte sejl- eller motorbådsklub
ber, hvor du kan henvende dig og blive medlem for derefter at 
deltage i den undervisning som kræves for at blive en god sejler. 

SIKKER SEJLADS I FRITIDEN 

VIL DU SEJLE. ... 
SÅ LÆR AT SEJLE! 

Når man har lært at sejle, navigere og at binde knob og stik, kan 
man desværre ikke slå sig til ro med den tanke, at nu kan intet ondt 
vederfares båd eller besætning. Det kan der, med eller uden egen 
skyld. Naturen er skøn - - - og lunefuld. Da er det godt at have en 
radio ombord. 

Radio ... ja, men det er jo nederdrægtigt dyrt! 
Ja, VHF-radio, der aflyttes af kystradiostationerne, koster unægtelig 
nogle tusinde kroner, sikkerhed kan være dyrt. 

Men kniber det med det økonomiske eller, måske pladsforholdene 
i den lille båd, da kan selv en privatradio eller Walkie-Talkie gøre 
god nytte. 

Kluber under Dansk Sejlunion og Danmarks Motorbåds-Union arbej
der på oprettelse af klubstationer med aflytning af de maritime 
kanaler, for at medvirke til at undgå mange og dyre sørednings
aktioner, som kunne være undgået, hvis den uheldige sejler havde 
kunnet få kontakt med land eller andet fartøj. 

Spørg hos SSF. - der var den første sejlklub i Danmark med en 
bemandet klubstation, og mange sejlere har, via »SUNDBY SEJL«, 
fået hurtig undsætning. 

SUNDBY SEJLFORENING 
VISER VEJEN 

SIKKERHED TIL SØS 

DEN AUTOMATISK OPPUSTELIGE GUMMI-
REDNINGSFLÅDE 

V I K I N G  

DEN AUTOMATISK OPPUSTELIGE 
REDNINGVEST 

N O R V I K  3 0  

A/S NORDISK GUMMIBAADSFABRIK 
6700 ESBJERG - TLF. 05-15 06 44 
SERVICESTATION I KØBENHAVN: 
VIKING-SERVICE - v/ O. WITH 
VED AMAGERBANEN 11 - 2300 S - TLF. 01(77) SU 279 
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J—M. 
WAJW... 

Som det vil være de fleste S.S.F.-sejlere 
bekendt, har vi her i Sundby i tidsrummet 
1974-75 bygget 15 piratjoller (i glasfiber 
med finérdæk). 

I forbindelse hermed er det interessant 
at notere, at piratklassen har en støt frem
gang i hele Nordeuropa. 

Selvfølgelig giver denne opblussen af 
klassen også anledning til en masse kævl 
og strid (de germanere). Vi bringer her 
et uddrag af den omtale, som »DIE 
YACHT« har givet piratklassen i Trave
munde (hvor 5 S.S.F.-pirater deltog med 
bedste placering som nr. 7 - omtale brin
ges i et senere nummer) oversat af Per 
Olsen. 

Die Yacht 2. oktober 1975 
På den årlige generalforsamling i tysk 
piratjolleklub, medlemstal 254, blev den 
samlede bestyrelse genvalgt. Den består 
af formand, Klaus Janssen, Hamburg, 
Manfred Wehr, Kiel, Jorg Breckwolt og 
Helmut Loos, begge Hamburg. Ligeledes 
blev bestyrelsen i »International Pirat As
sociation« genvalgt. Præsident for de næ
ste to år er Jorg Breckwolt. Resten af be
styrelsen består af den svejtsiske formand 
Jost Meier, den østrigske Gerhard Rei-
mitz, den danske Knud Warnich Jensen 
og Tysklands Klaus Janssen. Som: vigtig
ste opgave ser det Internationale forbund 
en bearbejdelse og internationalisering af 
klassereglerne for at opnå den størst mu
lige ensartethed. Over 500 medlemmer 
er sammensluttet i det Internationale for
bund, som efter en byggepause i årene 
1970 til 1973 igen kan regne med en år
lig tilvækst på over 100 nye pirat joller. 

Die Yacht 16. oktober 1975 
Piraten, igennem årtier Tysklands ene

ste ungdomsjolle, sejler tilsyneladende 
videre på en bølge af nostalgi. I løbet af 
to år er medlemstallet i den tyske pirat
jolleklub vokset fra 120 til over 250. Nu 
findes der imidlertid igen ca. 500 pirater 
med gyldigt målerbrev i Vesttyskland; af 
disse, og det er det overraskende, bliver 
ca. 70 % sejlet af ganske unge menne
sker. 

Piratens konventionelle karakter og 
dens høje anskaffelsespris har tilsynela
dende ikke holdt ungdommen borte. Bå
dens robusthed og lange levetid, samt 
dens velegnethed som turjolle, bliver der
imod igen værdsat, fremfor alt i Nord
tyskland, hvor også kapsejladsaktiviteten 
er i stadig stigning. Piratjollen er en ret 
ukompliceret båd, som ikke stiller ret 
store krav til sin besætning. Ved kapsej
lads spiller først og fremmest taktikken, 
samt et vågent øje over for vindspring, 
den afgørende rolle. Naturligvis forsøger 
man også inden for piratklassen at følge 
med tiden. Således bliver bådene i dag 
for det meste bygget i glasfiber, eller 
glasfiber med krydsfinérdæk. For tiden 
bliver der i Vesttyskland bygget piratjol
ler på fire forskellige værfter til priser 
der ligger mellem 5900 og 9000 mark. 

Die Yacht 21. august 1975 
Et særligt rod tegnede piratjollesejlerne 

sig for, som synes at holde fast ved de 
gamle traditioner. Takket være forskel
lige konstruktive forandringer har piraten 

i de sidste par år fået et come-back; til 
europamesterskaberne i Travemunde var 
der tilmeldt 92 joller, som ikke helt pas
ser til en konservativ klasseånd. Da pirat
jollen, især efter en kæntring, har besvær 
med at lænse cockpittet, viste der sig for 
første gang 2 joller med dobbeltbund. 
Da dette ikke er tilladt ifølge klassereg
lerne, havde værfterne fået en særlig til
ladelse fra det tyske sej lerforbund, men 
den internationale piratjolleklub ville 
ikke godtage denne, så ejerne blev nødt 
til at skære huller i dobbeltbunden for at 
få lov til at starte. 

Formanden for tysk piratjolleklub af
viste dobbeltbunden af prismæssige grun
de: »De nye både vil kun blive anskaf
fet af nogle få sejlere, vi ønsker en jolle, 
der er så billig som mulig og stiller alle 
deltagere lige.« Derfor blev der vel også 
den ballade med Haubold/Werfers, som 
senere suverænt vandt europamesterska
bet. Det var nødvendigt med to kontrol
målinger for at fastslå, at den af Hein 
byggede båd var i 100 % orden. Balla
den opstod først og fremmest fordi Hau
bold/Werfers, som kun har deltaget i 
pirat til europamesterskabet, sejlede fra 
hele piratjolle-eliten. Deres fem sejre i 
fem sejladser gav anledning til at tvivle 
på bådens korrekthed. Successen, som ok-
sejler Haubold og finn-sejler Werfers fik, 
skyldes mindre bådens fart end den måde, 
de sejlede den på. Deres spielerføring, 
deres evne til at trimme aluminiumma

Pirater på spilertjans. 
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sten og deres kondition samt den bedre 
taktik, tyder på en kvalitativ stagnation i 
piratklassen på trods af det kvantitative 
opsving. 

Die Yacht 10. oktober 1975 
Omtalen af pirat jollernes europamester
skab kan ikke forblive uimodsagt. Helt 
anderledes end i andre jolleklasser er det 
til piratjollesejladserne de ældre både, 
der talmæssigt dominerer. At fremkom
sten af sådanne ekstreme både, som den 
vindende, er en trussel mod klassens vi
dere beståen, er indlysende. Vedrørende 
den ballade, der var med den vindende 
båds korrekthed, forekommer det mig 
meget unfair at beskylde piratklassen for 
den. Dietrich Schilling 

Die Yacht 16. oktober 1975 
Som tilskuer til begivenhederne omkring 
den suveræne vinder i piratj olleklassen 
kan jeg kun sige, at den måde en sejr her 
blev vundet på, kun kan betegnes som 
højst usportslig. To gode sejlere, begge 
på ranglisten i henholdsvis finn- og ok-
jolle, reklamerede for et velrenomeret 
værft, hvorved der blev tilbudt dem det 
allerbedste og dyreste materiale samt en 
sejrspræmie. Jeg spørger nu, om to så 
dygtige sejlere virkelig var nødt til det? 
Hele »show'et« omkring præmieoverræk
kelsen var efter min mening en højst ind-
tryksfuld reklame for værftet. 

M. Gelhausen 

& 
Sidst vi hørte fra junioraf delingen lo

vede vi resultater fra kapsejlads på Fure
søen. Det viste sig imidlertid, at det var 
en lukket kapsejlads kun med deltagelse 
af Farum, Hellerup og Tårbæk, selv om 
den stod annonceret i kapsejladskalende
ren. 

Ved en kapsejlads i Frem blev Y 24 
nummer 3 af klubejede både, og ved vor 
egen Hven rundt vandt Y 24 med Jan, 
Torben og Jens knebent foran Y 31 med 
Ivar, Søren og Henrik. 

Juniorskuret er næsten ikke til at kende 
igen. Vilhelm Glarmester har sørget for 
nye vinduer, og i »baglokalet« er der 
støbt betongulve. Preben Vognmand har 
skaffet materialer, og Allan, Poul og de 
store juniorer har leveret arbejdskraften. 

Tak til alle der har medvirket til denne 
forbedring for vore juniorer. 

Sæsonen er sluttet med førerprøve, der 
er blevet aflagt af: 

Jannie Funch, 
Claus Brask Thomsen, 
Henrik Gravesen, 
Torben Lambert. 
Alle gik fint igennem og fik ros af 

skolechefen, og deres beviser overrakt på 
generalforsamlingen af formanden, til
ligemed Jan Knudsen, der skulle have 
haft sit bevis i foråret. 

På generalforsamlingen var der også 
pokaler til uddeling: 

Kim Steffensen fik pokalen for årets 
mest aktive fører, Jan Knudsen fik poka
len for årets mest aktive junior og Heidis 
vandrepokal gik til Jens Andersen. Det 
var vanskeligt at træffe valget, fordi der 
har været stor aktivitet i juniorafdelingen 
i denne sæson. Det var da også nødven-
digft at uddele to ekstra flidspræmier til 
Ivar Haas og Torben Andersen, der sæ
sonen igennem har vist megen flid og ta
get en masse ekstra sejlaftener. 

Nu er bådene på land og juniorerne er 
talrigt repræsenteret på klubbens hold for 
undervisning i navigation, tovværk og 
kapsejladsteknik. C. S. 

I DECEMBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage kl. 11-15 

En dejlig sej lersæson er afsluttet og 
og som altid for sejlerskolens vedkom
mende med aflæggelse af prøve til due-
lighedsbevis. 

Der var 5 oppe til den praktiske prøve, 
som blev afholdt med Jørgen Haar som 
censor. En slap ikke igennem nåleøjet, 
men de fire som bestod har også aflagt 
den teoretiske prøve og har fået deres 
duelighedsbevis overrakt på generalfor
samlingen. 

De fire er: 
Mogens Nyholt, 
Birgith Nyholt Petersen, 
Jens Peder Skov, 
Erik Lindsby. 

& 
SSF-MARKED 

Man skal ikke altid KIMse af en 2-
takts KIM. Til salg 3 hk - 1 cyl. - med 
bundramme og revers. Årg. 1948, hoved-
repareret, start- og driftssikker, kr. 600,-. 

Henri Madsen, Alleen 127, 1., Ka
strup, 50 63 69, eller Sdr. plads, m. jol
len GUNA. 

Til salg 4-polet magnet, næsten ny, Lu
cas A 193 model 4 VRA 360, egnet for 
sole. Kr. 600,-. Medl. 108 
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Slettede medlemmer 
pr. 15. september 1975 

A 841 Sven Nielsen 
Toftegårdsvej 43, Værløse 

A 843 Per Thoudal Christensen 
Amagerbrogade 61, S. 

A 856 Christian Fuglsang 
Jægerhusene 87, Alb. 

A 884 Flemming Torp 
Rosens Kvarter 2 D, Alb. 

A 886 Hanne Grønbæk Fuglsang 
Jægerhusene 87, Alb. 

A 889 Freddy Carl Andersen 
Belfastvej 1, S. 

A 903 Henrik Kruse 
Kongelundsvej 55, S. 

A 906 Jan Kølbæk 
Borgmester Fischersvej 16, 
Valby 

A 922 Mogens Stubbegård Jensen 
Skotlandsgade 8, S. 

A 949 Tony Å. G. Severinsen 
Vestermarksvej 3, S. 

A 970 Ole Verner Pedersen 
Duevej 102, F. 

A 971 Palle Overby 
Torpenvej 125, Humlebæk 

A 1018 Lars Erik Petersen 
Store Møllevej 8, S. 

A 1025 Birthe Geiken 
Kastrupvej 50, S. 

A 1026 Birgitta Lindh 
Rumæniensgade 4, S. 

A 1039 Jan Vandsted 
Grækenlandsvej 112, S. 

A 1060 Peter Drexel 
M. Bechs Allé 98, Hvid. 

P 13 Jonna Persson 
Cypernsvej 10, S. 

P 73 Olaf Ungermann 
Ole Jørgensensgade 12, N. 

P 96 Henry C. Madsen 
Thuja Allé 16, Ka. 

BREVE TIL SSF 

TAK... 

Kære venner. 
Hjertelig tak for al opmærksomhed på 
min 50-års dag. 
Speciel tak til strandjægerne. 

Erik Sølv, 528 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Suyidj&y, So^ohmu ,̂ 

T I A  s a l g  

A 46 Henry L. L. Jensen 
Nyelandsvej 34, F. 

A 69 Knud Georg Hansen 
Næstvedgade 16, 0. 

A 95 Jørn-Erik Jensen 
Kongelundsvej 61 A, S. 

A 106 Johnny Hansen 
Burmeistergade 113, K. 

A 114 Jørgen Iskou Sørensen 
Holmbladsvænge 2, S. 

A 134 Ejvind Pedersen 
Ved Sønderport 24, S. 

A 145 Willy Åstrand 
Avnbøl Allé 18, Ka. 

A 106 Marianne B. K. Gundersen 
Oliefabriksvej 118, Ka. 

A 202 Karl Gaub 
Bakkegårds Allé 11, V. 

A 220 Ib Gudmunn Sørensen 
Limlburg Allé 24, Dragør 

A 222 Frands Ulrich Larsen 
Liberiavej 11, Ka. 

A 236 Hanne Toft Olsen 
Wilkensvej 14, F. 

A 403 Ulver E. C. Engel 
Gartnergade 9, N. 

A 427 Ib Folkmann Andersen 
Østervej 37, Glostrup 

A 497 Lillian K. Gambill 
Badensgade 12, S. 

A 580 Jørgen Axelsen 
Øresundsvej 58, S. 

A 715 Kim Øberg Larsen 
Gårdfæstevej 12, S. 

A 734 Svend Martin Fischer 
N. J. Fjords Allé 8, V. 

A 748 Jørgen Larsen 
Andreas Bjørnsgade 6, K. 

A 756 Jean Petit 
Christianshavns Kanal 6, K. 

A 781 Peter K. E. Petersen 
Svinget 5, S. 

A 841 Erik Pætges 
Kongedybet 27, S. 

A 843 Jørgen A. Landsvig 
Havndalvej 9, Ka. 

A 856 Erik Skarsfeldt 
Hejrevej 34, NV. 

A 884 Jørgen Jensen 
Njalsgade 44, S. 

A 886 Ole Kiel Rasmussen 
Sølvgade 97, K. 

A 888 Niels K. Froeshøj 
Elbagade 77, S. 

A 889 Kirsten V. Rasmussen 
Sølvgade 97, K. 

A 903 Villy E. Blom 
Kvintus Allé 1'5, S. 

A 922 Knud Leo Hallin 
Jerslev Allé 55, Ka. 

A 949 Rolf Unneland 
Holmbladsgade 104, S. 

A 970 Leif Jørgensen 
Øresundsvej 102, S. 

A 1018 Jørn Pagh 
Televænget 30, Ka. 

A 1025 Henning O. Frøsig 
Wittenberggade 41, S. 

B 56 Erna Jakobsen 
Hannovergade 4, S. 

P 117 Grethe Simonsen 
Bygrænsen 54, S. 

P 130 Ulla Ekdahl 
Vedbøl Allé 7, Ka. 

J 47 Steen O. Pedersen 
Klitmøllervej 61, Van. 

J 57 Chr. Sonne Hornshøj 
Østrigs gade 3, 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. 

& 
Tang i skruen 

Har man drukket lidt over tørsten, har 
man tang i skruen. En modernisering af 
sejlskibstiden »at gå for en våd fok«. 
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Sælsomme Historier 
I foråret 1924 var jeg forhyret på S/S 

. . . nå, nej, vi skal vist ikke nævne nav
ne, hverken på skib eller personer. Det 
er måske nok det klogeste. 

Om bord havde vi en 1. styrmand, der 
satte stor pris på de våde varer og især på 
de mere stærke, og det havde da også re
sulteret i, at han et par gange var blevet 
sagt op, uden at disse opsigelser dog var 
blevet effektuerede. Denne styrmand er 
hovedpersonen i den oplevelse, jeg her 
skal berette. En oplevelse, der vel nok 
var tragisk - i hvert fald for styrmanden 
- men med et efterspil, der ikke var fri 
for et humoristisk anstrøg. 

Men som sagt, i foråret 1924 kom vi 
til Barcelona med en last bomuldsballer 
fra Bombay og Karachi, og da vi jo vit
terligt kom fra Østen, blev vi opankret 
ved karantænestationen, hvor en læge de
filerede hurtigt langs rækken af den på 
dækket opstillede samlede besætning. Så 
var vi alle erklærede sunde og raske, men 
ikke skibet. Nej, før vi kunne sejle op i 
havnen og begynde at losse, skulle skibet 
desinficeres. Det kostede 100£ og fore
gik ved, at 2 mand gik langs ad dækket, 
og ved hjælp af hvidtekost stænkede 
væske fra en spand temmelig spredt ud 
over dækket. Væsken var formodentlig 
vandværksvand, for det var nok det bil
ligste, og sikkert lige så virksomt som, 
hvad man ellers havde kunnet finde på 
at stænke på dækket. 

Medens denne renselsesproces foregik, 
måtte der kun befinde sig 2 af besætnin
gen om bord, en fra dækket og en fra 
maskinen, så alle vi andre blev sendt i 
land og skulle vende tilbage 2 timer se
nere. 

Hvad styrmanden havde været ude for 
i de 2 timer, ved jeg ikke, men han var 
»meget træt«, da han kom om bord. Så 
træt, at han omgående faldt i dyb søvn 
på sofaen i sit kammer. 

Lidt senere fik vi besked på at sejle ind 
i havnen, og skipperen kikkede da ind til 
1. styrmand for at give ham besked, men 
da han så liget, der liggende på sofaen 
udåndede spiritusdampe af en styrkegrad, 
der på få minutter kunne slå en voksen 
mand omkuld, så lukkede han stille kam-
medrøren og gav 2. styrmand besked om 
at overtage 1. styrmands normale job på 
bakken, og så måtte bådsmanden klare 2. 
styrmands arbejde på puppen. 

Lyden af maskintelegrafen vækkede 1. 
styrmand, han rejste sig, kikkede ud ad 
koøjet og blev klar over, at skibet bevæ
gede sig, så han storkede ud på bakken, 
hvor han fandt 2. styrmand travlt be

skæftiget med spring og trosser, og der 
udspandt sig da følgende dialog imellem 
dem: 

1. styrmand: Siden hvornår er De ble
vet udnævnt til 1. styrmand? 

2. styrmand: Spørg skipperen. 
1. styrmand: Det vil jeg gøre med det 

samme, 
hvorpå han med skrævende ben væltede 
hen midtskibs, kravlede op på broen og 
spurgte skipperen, hvad det skulle betyde, 
at 2. styrmand var på bakken? 

Det skal betyde, sagde skipperen, at 
De er opsagt. 

Nu kunne denne opsigelse vel have 
fået samme skæbne, som de foregående, 
men den skalle, styrmanden gav skippe
ren, den kunne ikke tilgives, og derfor 
kom opsigelsen denne gang til at stå ved 
magt. 

Senere på dagen - efter et besøg på 
konsulatet - meddelte skipperen styr
manden, at hvis han var at finde om 
bord efter klokken 22, ville han blive 
fjernet af det spanske politi. 

Styrmanden gik så i land og kom til
bage med et kvindemenneske, der skulle 
hjælpe ham at pakke, for selv kunne han 
ikke klare det, kæferten var tilsyneladen
de blevet spædt op i dagens løb. 

I løbet af aftenen fik jeg hans besøg 
adskillige gange, og hver gang var om
kvædet, at han var så tørstig, og om jeg 
ikke havde noget, han kunne drikke, og 
skæbnen ville, at jeg havde 3 flasker 
Vermouth, hvoraf den ene dog var halv
tom, men den fik han hurtigt udryddet, 
og da han stadig indfandt sig med korte 
mellemrum, stadig klagende sin tørst, ja, 
så syntes jeg, at han i hvert fald ikke 
skulle rejse tørstig herfra, hvis jeg kunne 
gøre noget til det, så jeg skænkede op til 
alle flasker var tomme. Så drog 1. styr
mand til banegården og rejste hjem til 

Århus, efterladende en kasse indeholden
de nogle polerede studehorn, cicelerede 
messingbakker og andet ragelse, han hav
de købt i Bombay, men som nok ville 
volde en masse kvaler ved passage af de 
mange toldgrænser på rejsen hjem. Træ
kassen var derefter i 1. mesters varetægt. 

Da jeg nogen tid derefter afmønstrede 
i Antverpen foreslog 1. mester mig at 
tage kassen med rageisen med som en del 
af min bagage, for, som han sagde, da 
jeg jo boede i Århus, var det den nem
meste måde at få kassen i rette hænder, 
og den logiske fidus var jo ikke nem at 
afslå. 

DFDS havde dengang en rutebåd i fart 
mellem Antverpen og Århus, men alle 
køjepladser var udsolgt ca. en måned 
frem, så ad den vej kunne jeg ikke rejse 
hjem, men jeg fik bagagen sendt den vej 
som fragtgods, så jeg kun havde lidt 
håndbagage under togrejsen hjem. 

Nogle dage efter min hjemkomst an
kom fragtbrevet på bagagen, der skulle 
hentes på Toldboden, så jeg spadserede 
over til styrmandens bopæl for at få ham 
med derned, så han selv kunne klare sin 
kasse med indhold. Jeg blev modtaget af 
fruen, hvem jeg i forvejen kendte, og 
hun bad mig indenfor til hendes mand 
kom hjem. Han var gået et ærinde og 
ventedes tilbage inden længe, og i vente
tiden udspandt sig følgende samtale mel
lem os: 

Fruen: Sig mig engang, var Peter ædru, 
da han rejste fra Barcelona? 

Jeg ønskede ikke at give anledning til 
ægteskabelige skærmydsler; og krøb der
for udenom: Da jeg tog afsked med De
res mand, mærkede jeg ikke noget. Og 
jeg kan dårligt tænke mig, at han skulle 
blive beruset på vejen til banegården. 
Men hvorfor tror De da, at han ikke var 
ædru da han rejste fra Barcelona? 

Fruen, med glimt i øjet og et herligt 
smil: Det skal jeg sige Dem, for han kom 
hjem i sommerfrakke og stråhat. Og det 
var snevejr, da han kom. 

Ak ja. Der kan jo - især i forårstiden 
- være stor forskel på klimaet i Barcelona 
og Århus. 

Sindbad 
Søfareren 

' v m  

OdtR Kctbif 

'Hvad ikaJ. dette fo/ieAtJM.e kaffe eULen. 
te / 

• Det ved tkke kvad 4may.en. det af. / 
-Sabe . 

-dd må. det vauie kaffe , teen /unag.en. af 
petnvteiun idaq. , 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
J/naJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

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

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

LAFAYETTE • ZODIAC • HANDIC 

Bådradio-
Walkie-talkie 

købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BEN O-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 

Foreningsgaten 8 • 211 44 MalmS 

Ferie lukning 6 . -20 .  jul i  inc l .  

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 

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30. KASTRUP, 50 41 01 . TRYK: KARL POVLSEN. SVANEMOSEOARDfiVF.) 4 KRH V TFI F <« R7 ftfi 
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lin 

SUNDBY SEJL-FORENING 
V" Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11 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 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 
Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 53 59 64 
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S 58 49 37 

Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 83 33 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. AM 27 53 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

min 

Forsidebilledet: 

Fra busturen til Kronborg. 

KONTORET 
er lukket 
fra den 

19 dec.1975 
til den 

4 feb. 1976 
(begge dage incl ) 

VEDLAGTE GIROBLANKET 

kan benyttes til indbetaling af kontingent m. v. 

KLUBHUS * FESTER 

20. februar Radiomøde 
28. februar Fastelavnsfest 

6. marts Juniorbal 
30. marts Generalforsamling 

H U S K !  H U S K !  

Det koster 100 kr. ekstra hvis 

Kon t i ngen t  
og pladsleje, der forfalder 1.1.76 ikke er betalt inden 

15.3.76 
Kontingentet er pr. halvår: 
Aktive Kr. 95,00 
Passive Kr. 30,00 
Juniorer Kr. 45,00 
Skurleje pr. enkelt skur (incl. forsikring Kr. 50,00 

Pladsleje pr. m2 kr. 20,00 + kr. 3 i moms pr. fartøj 
Kontoret åbner igen 6.2.76 

Kasserersken 
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En uge på Bådudstillingen 
For bådsælgerne var udstillingen sik

kert en stor salgssucces! ingen tvivl om 
det. 

SSF, der var blevet indbudt til at vise 
og fortælle de mange besøgende, at det 
ikke er nok at være ejer af et skib, man 
må også lære at kunne sejle og navigere, 
fik stillet ca. 85 m2 til rådighed til dette 
formål. 

Omkring 85.000 mennesker besøgte 
Bella-Centret i den uge udstillingen va
rede, og vel omkring 55.000 gik forbi 
vores stand. En stor del af dem var i for
vejen sejlere med egen båd, så dem kun
ne vi ikke lære noget; alligevel blev der 
uddelt 16—17.000 brochurer, og en del 
af dem vil vel nok virke efter hensigten, 
det at lære at sejle! inden du sejler. 

På standen var der hele dagen 2 til 3 
medlemmer og om aftenen vel omkring 
6-7 medlemmer, der besvarede en mæng
de spørgsmål af højst forskellig karakter, 
og en del af disse vil sikkert blive husket 
og fortalt videre. 

Takket være en stor arbejdsindsats fra 
medlemmernes side, kunne vi føre dette 
igennem til succes, og jeg vil gerne her 
takke alle for deres indsats, lærere, ele
ver, radiovagter og menige medlemmer, 
der tog en tørn med. 

Standen kom ikke til at koste SSF ret 
meget andet end kaffe og wienerbrød, 
takket være støtte fra: 

Farvands-væsenet 
Københavns Kommune 
Preben Jacobsen, vognmand 
Knud Carlsen Skilte 
Fliigger Byggefinish 
Elfon Radio 
A/S Nordisk Gumrnibådsfabrik 
Finansieringsinstituttet 
for Sejlsport A/S 
Viking Service v/ O. With 
Sundby Sejl Forening siger tak. 

Hans Guldager 
formand 

Skat! 
Det er sikkert alle bekendt, dels gen

nem dagspressen og sejlsportsbladene, at 
skattevæsenet er på jagt efter bådejere, 
der unddrager sig beskatning af sorte 
penge, eller som ikke på selvangivelsen 
har oplyst, at de er ejer af en båd. 
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FIDDLKRg' GREEN 

Navnet på søman
dens paradis. Man 
får et begreb om, 
hvordan der må 
være der, når man 
hører, at i sejl
skibs tiden blev 
alle steder i 
land, hvor der 
var nok af piger, 
munter musik, 
masser af dans 
og endnu mere at 
drikke, kaldet 
Fiddlerrf Green. 

Er der mon nogen af gutterne fra sejlklubben med 
på ovenstående fotografi ?. 

Jeg vil gerne slå fast her, at vi selv
følgelig er enige med skattemyndighe
derne i, at alle skal betale skat af fortje
neste eller formue som borger i dette 
land. 

Vi er uenige med måden, det gøres på, 
og vi mener ikke loven giver medhold 
hertil: at kræve af en idrætsforening, at 
den skal afgive oplysninger om medlem
mernes private forhold. 

På skattemyndighedernes opfordring 
vil jeg gerne gøre de få medlemmer, der 
er i tvivl om, hvad dette nu er for noget, 
opmærksom på følgende: 

På selvangivelsen findes en rubrik, 
hvor man skal angive værdi af bil, cam
pingvogn/motorcykel, herunder en linie 
hvor man anmoder om værdi af skib el
ler lystfartøj. Der skriver du din egen 
anslåede værdi af båden, uanset om det 
er en jolle, sejlbåd eller motorbåd, og 
uanset om din båd har en lille eller stor 
værdi. 

For de fleste af mediemimerne får det 
sikkert ingen skattemæssig betydning, 
idet dette er en formue-angivelse, men 
man skal dog ikke være blind for at det 
kan påvirke en eventuel arveafgift i op
adgående retning, ligesom salg af båden 
kan have en vis betydning, hvis fortjene
sten er større, end værdien er angivet. 

Hans Guldager 
formand 

Nye medlemmer ----
som søger optagelse 

Simd&y. SejllfoAertMfy 

Nye medlemmer 
A 235 Christian R. Andersen 

Irlandsvej 132 
A 474 Børge Hessing Simonsen 

Bygrænsen 54, S 
A 479 Bjørn R. Andresen 

Skottegården 65, Kastrup 
A 906 Finn Hervig 

Engvej 182 
A 1060 Einer Petersen 

Parmagade 14, S 
B 77 Jørgen Thorsted Hansen 

Ørnstrupvej 16, Kastrup 

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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fia. fåjzA&fAjejfc&nS 

Generalforsamlingen 
den 28. oktober 1975 kl. 19.30 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Valg til bestyrelsen 
4. Lovændringsforslag 
5. Andre forslag 
6. Eventuelt. 

1. Formanden bød forsamlingen vel
kommen og udbad sig forslag til en di
rigent. Følgende blev foreslået: Keld 
Blickfeldt og Frits Kleis. Ved afstemning 
valgtes Keld Blickfeldt med 45 stemmer 
mod Frits Kleis, der fik 32 stemmer. 
2. Dirigenten takkede for valget, og er
klærede generalforsamlingen for indvars
let i henhold til SSF's love, hvorpå han 
oplæste dagsordenen, og gav herefter or
det til sekretæren, som oplæste referatet 
af 'bestyrelsesmødet den 7. oktober. 

Der var ingen kommentarer ril proto
kollen, og formanden fik ordet til sin 
beretning. 

. . . Formandens beretning trykt i sid
ste nummer. 

Der var ingen, som ønskede at kom
mentere formandens beretning, og proto
kol og beretning godkendtes med akkla
mation. 

Med forsamlingens billigelse fremkom 
formanden med et ekstra punkt til dags
ordenen, idet man samme dag havde 
modtaget en skrivelse fra direktoratet for 
Københavns Skattevæsen med anmod
ning om, at foreningens ledelse, på sær
lige blanketter, skulle anmelde til skatte
væsenet, hvem der har både i Sundby 
havn, og hvilke bådtyper. 

Formanden oplyste, at sekretæren 
straks havde erklæret, at han ikke på no
gen betingelse ville udføre den slags ar
bejde, og at formanden indtog det sam
me standpunkt. Formanden havde fore

spurgt i Dansk Sejlunion, om man der 
kendte til, om andre sejlklubber havde 
modtaget lignende henvendelser. Det 
havde man ikke, og efter unionens hen
vendelse til DIF, som videre rettede hen
vendelse til skattevæsenet, viste det sig, 
at det var en prøveballon, som var rettet 
til SSF alene, fordi skattevæsenet ikke 
havde nogen mulighed for kontrol i 
SSF, da det var den eneste private havn 
i Københavns område, hvorimod man fra 
andre havne fik sine oplysninger fra hav
nefogeder og lign. 

Forsamlingen gav med kraftige klap
salver udtryk for, at dette arbejde ikke 
er en opgave for en sejlklub. 
3. Man gik herefter over til valg til be
styrelsen. Dette foregik hurtigt idet for
manden genvalgtes med akklamation, 
kapsejladschefen, Else Madsen genvalg
tes, juniorlederen, Carl Steffensen gen
valgtes og havneudvalgsmedlem Orla 
With genvalgtes, alle med akklamation. 

Til klubhus- og festudvalget var Len
nart Larsen på valg, endvidere foresloges 
Knud Pagh. Formanden gjorde opmærk
som på, at Pagh ikke havde de nødven
dige 2 års anciennitet, hvorpå Lennart 
Larsen genvalgtes. 

Til juniorudvalget genvalgtes Allan 
Schmidt, og som suppleant til bestyrelsen 
genvalgtes Holger Larsen. 
4. Lovændringsforslag var der ingen af. 
5. Fra bestyrelsen var der forslag om 
at forhøje pladslejen fra kr. 16,00 til kr. 
20,00 pr. m2, med virkning fra 1. april 
76, samt forhøjelse af kontingentet fra 
kr. 170,00 ril kr. 190,00, med virkning 
fra 1. januar 76. 

Hans Eskildsen havde intet imod at be
tale mere, men syntes ikke at man burde 
forhøje kontingentet. H. E. ville stille 
ændringsforslag, gående ud på, at man 
forhøjer pladslejen til kr. 21,00 pr. m2, 
og så undgå at forhøje kontingentet, det 
skulle, udtalte H. E., give samme pro-
venue. 

Vagn Preisler udtalte, at man også 
måtte forhøje kontingentet, så brugere 
af klubhuset også kommer til at betale, 
hvilket ville være nødvendigt, da man 
står over for store omkostninger på klub
huset, så som nyt gulv i salen og en ny 
køledisk. 

Da Eskildsen ikke, som proceduren 
kræver, havde indgivet sit ændringsfor
slag skriftligt til dirigenten, kunne man 
ikke stemme om dette, og man stemte om 
bestyrelsens forslag, som blev vedtaget 
med kun 4 stemmer imod. 

Næste forslag var fra A 146, Leif J. 
Møller, der foreslog havnereglementets 
§ 1, sidste stykke, der omhandler far
tøjers maksimale bredde, 3,1 m, ændret 
til 3,5 m's bredde, med den begrundelse, 
at nye medlemmer kunne blive bonde
fanget, hvis de gik med drømmen om at 
købe et større skib. L. M. efterlyste for
klaring på, hvordan man var kommet til 
3,1 m. 

Jens Green forklarede, at 3,1 m sva
rede til bredden af en »halvtonner«, og 
mente, at dette var en passende norm
størrelse. 

Hans Guldager udtalte, at han ikke 
forstod den hentydning til hans båd, som 
lå gemt i Leif Møllers forslag. H. G. 
kunne endvidere oplyse, at i Kastrup var 
man helt nede på 2,45 m's bredde for 
nye både. Endvidere vil der ikke blive 
tale om nogen form for tilbagevirkende 
kraft. 

Efter endnu nogle indlæg foretoges der 
afstemning om forslaget. Det blev ikke 
vedtaget, idet kun 14 stemte ja ril dette. 

Hans Eskildsens forslag om tilføjelse 
til havnereglementets § 1 affødte også 
nogen diskussion. Fritz Kleis stillede æn
dringsforslag, der lød således: Såfremt 
et medlem med havneplads sælger an
parter i sin båd, mistes havnepladsen, så
fremt der beholdes mindre end 50 % af 
bådens salgsværdi. 

FRA HAVNEUDVALGET... 

Ejere af skure 
skal have deres medlemsnr. på disse. 

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

medlems nr. 
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Afstemningsresultatet for ændrings
forslaget blev 68 ja, 81 nej, 6 blanke og 
2 ugyldige. 

Resultatet af afstemningen og Hans 
Eskildsens forslag blev 118 ja, 42 nej, 5 
blanke og 2 ugyldige. Forslaget var her
med vedtaget. 

Sidste forslag var fra Blickfeldt Olsen, 
som foreslog oprettet en kollektiv brand
forsikring af medlemmernes skure ved 
at indbetale 10 kr. pr. medlem pr. år i 
10 år. 

Der blev rettet forespørgsel om, hvor
for man ikke forsikrede på normal vis, 
gennem et forsikringsselskab. 

Formanden motiverede med, at forsik
ringsselskaberne ikke gerne tegner den 
slags forsikring. Det vil blive meget dyrt, 
og med meget strenge regler for, hvad 
der må opbevares i skurene. 

Forslaget blev vedtaget med stor majo
ritet. 

Under punkt eventuelt var der forskel
lige indlæg: Hans Eskildsen udtalte s'ig 
om røde og grønne parkeringsskilte på 
havnepladserne, samt om »sikkerhed til 
søs«: kunne man ikke indføre, som i 
M/K West, at man senest 2 år efter hav
neplads skal have erhvervet førerbevis, 
ellers må man ud. 

Jan Bach udtalte sig om uklarhed vedr. 
opkrævning af havnepenge. J. B. mente, 
at man må kræve havnepenge af alle, og
så af svenskerne. 

Finn Hendil fandt, at standernedhalin-
gen foregår for tidligt, kunne man ikke 
udskyde denne et par uger. Om havne
penge mente Hendil, at man måtte gøre 
det helt klart med havnepenge, f. eks. 3 
dage gratis og derefter må alle betale. 

Også problemet med vilde katte på 
pladsen blev berørt, og formanden sva
rede hertil, at der vil blive truffet foran
staltning til fjernelse af kattene i nær
meste fremtid. 

Om »parkeringsskilte« udtalte forman
den, at man måske selv kunne lade 
fremstille sådanne skilte. 

Om erhvervelse af førerbevis sagde 
formanden til Eskildsen, at det kunne 
man tale om, ellers kom med det som 
forslag til næste generalforsamling. 

Om tidspunktet for standernedhaling 
svaredes der, at det ville man tage under 
overvejelse. 

På forespørgsel om bedre udsugning i 
lokalet svaredes der, at også dette vil bli
ve taget op til drøftelse. 

Da dagsordenen var udtømt, takkede 
dirigenten for god ro og orden, hvor
efter han motiverede et leve for Sundby 
Sejl-Forening. 

Sign. K. Blickfeldt Olsen 
dirigent 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

Klubhusets 
LUKKETIDER 

Juleaftensdag lukkes kl. 14 

1. juledag lukket 

2. juledag åbent kl. 9-18 

Nytårsaftensdag lukkes kl. 16 

KLUBHUSET ER LUKKET FRA 
DEN 5. JANUAR TIL DEN 31. 
JANUAR (begge dage incl.) 

Indtil 1. april lukker klubhuset 

kl. 18 mandag, tirsdag og ons
dag. 

I JANUAR MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage kl. 12-13 

KAPTAJNEN ... 

Kaptajnen har efter alle Landets Sø
love en stor Myndighed om Bord i sit 
Skib, men ved Siden deraf har han ogsaa 
et stort Ansvar overfor Rederi, Ladnings
ejer, Assurandører og sit Mandskab. Net
op fordi alt angaaende Skibet og en stor 
Myndighed er lagt i Kaptajnens Hæn
der, har han det for en Del i sin Magt at 
gøre Skibet til, hvad han vil, og er der 
noget Sted, hvor det gamle Ord passer 
»som Herren er, saa følge hans Svende«, 
saa er det om Bord i et Skib. Uvilkaarligt 
vil noget af Kaptajnens Karakter og Op
træden blive optaget af alle dem, der er 
om Bord i Skibet. 

I næsten alle Skibe kaldes Kaptajnen 
mellem Folkene indbyrdes »den Gamle«, 
og han bør ogsaa være den erfarne, den 
kloge, den sindige, den, hvem man hen
vender sig til, naar der er noget paa Fær
de, og saaledes er det ogsaa i de fleste 
Tilfælde. Bliver en Mand syg, gaar han 
hen til »den Gamle« for at faa Raad og 
Medicin, kommer der en Byge, ja saa 
hedder det: Kald paa den Gamle. Faar 
man Land i Sigte: Varsko den Gamle. 
Gaar et Sejl eller noget andet i Stykker: 
Gaa ned til den Gamle. Det samme er 
Tilfældet, om det bliver Taage, Snetyk
ning, Storm, Fare for Paasejling osv. Saa 
snart der er noget usædvanligt, maa Kap
tajnen underrettes derom og vil selv tage 
de nødvendige Forholdsregler. Naar Kap
tajnen er paa Dækket, har han Komman
doen, og den Styrmand der har Vagt, vil 
straks gaa over i Læ. Naar Kaptajnen fø
rer Kommandoen, enten det saa er ud el
ler ind i Havn, ved at vende, halse, lette 
Anker, gaa til Ankers, rebe, bjerge Sejl, 
tage Lods om Bord, lodde, signalere 
m. m., giver HAN alle Ordre, og Styr
mændene sørger for, at de udføres rigtigt. 

Fra »Haandbog i Praktisk Sømands
skab« af Jens Kusk Jensen (1924), 

mmmmtLmsmmmmnrntmm mm mm ah mm x.nm mm<? 

i| Bestyrelsen og redaktionen ønsker samtlige medlemmer l| 

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

Som det kunne læses i sidste nummer 
af medlemsbladet, havde vi, under den 
store bådudstilling i det nye Bella-Cen
ter på Vestamager, flyttet var radiosta
tion til udstillingen, sammen med sejler
skolen. 

Det tør nok siges, at den vakte beret
tiget opsigt. Ikke blot almindeligt nys
gerrige, men mange interesserede sejl
sportsfolk fra det meste af landet kom og 
sagde go'daw, og vi fik en god sludder 
om radio. Enten det nu var Børge Schlich-
ter eller mig, der havde »vagten«, så fik 
de alle at vide, hvordan vi i SSF arbej
der med sagen, og modsat fik vi også at 
vide, hvad man sysler med ude omkring 
i landet, og det er ganske interessante 
ting, der ligger i luften og venter på at 
blive bragt til udførelse. 

F. eks. har de tre store Århus-klubber 
i fællesskab udfundet et system i samar
bejde med en tekniker fra »Jysk Tele
fon«. 

Systemet går i korthed ud på, at et
hvert nødopkald går direkte til en tele
foncentral, som derefter ekspederer op
kaldet videre. 

Der skal afholdes et møde med delta
gelse af DS, DMU, Søsportens Sikker
hedsråd, P&T, samt de tre telefonselska
ber. Det bliver spændende at erfare, hvad 
der kommer ud af det møde. 

Jeg har ellers gået og syslet med tan
ken om eventuelt at udvide vor vagtord
ning fra næste sæson ... Ja, ja, tag det 
nu roligt, det er jo foreløbig kun en 
tanke, men . . . alligevel, det kunne må
ske lade sig gøre. Hvis vi nu var en halv 
snes friske pensionister, eller gerne flere, 
som kunne tørne om vagterne et døgn ad 
gangen. Og tænk, om nu alle radioejerne 
enedes om at betale en mindre »licens«, 
som så kunne gå til at forsøde tilværel
sen for vagterne. 

Ja, som sagt er det jo kun en tanke, 
men er der alligevel nogen, der synes, at 
det er værd at overveje, ja, så er jeg da 
mere end villig til at tale med vedkom
mende om sagen. I ved jo alle, hvor I 
kan få fat i mig. 

løvrigt er det snart slut på det gode år 

1975, i januar 76 er der lukket det me
ste af måneden for reparation, men når 
det er overstået vil vi mødes til en hygge
aften, og så kan vi måske også få en snak 
om den kommende sæson. 

Jeg vil slutte med at ønske Jer alle, 

med familier, en rigtig GLÆDELIG JUL 
OG ET GODT NYTÅR! 

PS. Endnu engang . . . HUSK TRIL
LEFLØJTEN! 

Sundby Sejl 630 
Reinhardt Hansen 

24.-25. april 
22.-23. maj 
28.-29. maj 
13. juni 
6—11. juli 
14.-15- august 
28.-29. august 

28.-29. august 
29. august 

4.-5. september 
19. september 
26. september 
Motorbade 
12.-13. juni 

Kapsejladskalender 
Ynglinge- og Trapezstævne 
Pirat-Cup (banesejlads) 
Dragør Off-shore, Scandicap - IOR 
Saltholm Rundt, Scandicap - IOR 
DM Flipper 
Amagerstævne for Optimister 
Amagerkredsens Hovedkapsejlads -
Inshore for Scandicap og IOR -
Ottetals-løbet 
Pirat-Cup, Amagerkredsen 
Amagerkredsen - Joller, 
Juniorbåde og Yngling 
Bandholmstævne 
Sensommerstævne - Distance 
Distancekapsejlads Hven Rundt 

Øresundsrunden 
Dansk-svensk navigatiomsløb 

Sundby Sejl Forening 
Sundby Sejl Forening 
Dragør Sejlklub 
Kastrup Sejlklub 
Sundby Sejl Forening 
Sundby Sejl Forening 
Sundby Sejl Forening 

Sundby Sejl Forening 
Sundby Sejl Forening 

Sundby Sejl Forening 
S.A.S. Sejlklub 
Sundby Sejl Forening 

Skånes Motorbådsforb. 
Sundby Sejl Forening 

14. juni Dragola Cup 
Hastigheds/pålidelighedsløb 

23. august Drive-in Boat Cup 

Dragør Sejlklub 

Dragør Sejlklub 

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. 
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Juniorbal 
Lørdag den 22. november var der bus

tur til Helsingør, og samme aften var der 
juniorbal i klubhuset. 

Passagererne var kommet helskindet 
tilbage til klubben, og de fortsatte med 
at feste der. Da de trofaste »The Garbage 
Cans« startede musikken kl. 20, var pas
sagererne de første på dansegulvet. Hvis 
vi skal være helt ærlige, var de temmelig 
irriterende, da promillen var ret så høj. 
Men efter iy2 time tyndede det heldig-

The Garbage Cans i funktion. 

vis ud i dem, da det unge publikum be
gyndte at dominere gulvpladsen. Ved 22-
tiden var der faktisk stuvende fuldt. Som 
noget nyt havde orkestret båndoptager 
med, så pauserne [blev fyldt ud med 
diskoteksmusik. Orkestret blev ved til kl. 
0.30, men fortsatte med deres diskotek 
til ca. kl. 1. 

Man kan vist nok sige, at aftenen blev 
en succes alligevel og med pænt over
skud. Lad os få nogle flere fester med 
samme orkester, da de lader til at være 
populære. 

Rita og Anne-Mette 

APROPOS 
sælsomme historier: 

Søfareren Sindbad gør opmærksom på, 
at den sælsomme historie i sidste nummer 
ikke alene er sælsom, men også sandfær
dig. 

BUSTUR 
70 havde efterkommet indbydelsen og 

købt billet til busturen lørdag den 22. 
november 1975. 

Og lad det være sagt med det samme: 
De fik alle en god dag ud af det, og vi 
kunne godt have været lidt flere-. 

Start kl. 9 fra SSF med to komfor
table busser. Der var god tid, for Søfarts
museet, som vi skulle besøge, åbnede 
først kl. 11. Det gik i ro og mag op ad 
Strandvejen, med en afstikker ned gen
nem det gamle Humlebæk, og der blev 
tid til en lille en til ansigtet på parke
ringspladsen foran Kronborg. 

Derefter havde vi en god times tid til 
at bese den interessante udstilling på mu
seet, lige tilpas til en hurtig gennem
gang af lokalerne med de mange skibs
modeller, der viser søfartens historie gen
nem tiderne. 

Derefter afgang til Marianelund Kro, 
hvor en festlig anretning ventede os, og 
da sulten efterhånden havde meldt sig, 
fik vi hurtigt taget det pæne af den an
retning. Ved hjælp af et par genstande 
kom vi i den rette stemning til en. lille 
svingom, der blev afbrudt af diverse kon
kurrencer, hvortil præmier var fremskaf
fet ved hjælp af et par hurtige lotterier. 

Men også det gode får en ende, og tu
ren gik ad motorvej tilbage til SSiF, hvor 
en del fortsatte og deltog i det juniorbal, 
der var fastsat til samme aften, og andet 
sted kan man læse om juniorernes referat 
af dette. 

En god og anstrengende dag med et 
lille hjertesuk til sidst: Sikke priser, de 
har på Marianelund Kro - det var nat
klubpriser ved højlys dag. 

H. M. 

Det galder om at komme ned i knæ. 

Og hun pustede . . . 

Det festlige bord. 

Breve til SSF 
Mine forældres og min hjertelige tak for 
venlig opmærksomhed ved min konfir
mation. 

Hilsen Dorthe Hansen 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
min mands bisættelse. 

Helen Søe 

18. oktober 1975 
Kære alle Venner. 
Hjertelig tak for jeres pragtfulde blom
sterhilsen, I sendte mig her til hospitalet. 
Det varmer så dejligt. 
Jeg er her endnu, men er i god bedring 
og kommer nok snart hjem, og så varer 
det ikke længe, før I ser mig i havnen. 

Venlig hilsen 
Lis Olsen 

VIVI SS 30. 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

&} Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

TRY: 

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 *> 356788 

ELEKTROMONTØREN 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 30 70 02 
Dr. Elisabethsalle 1 Valby Langgade 226 

L A F A Y E T T E  •  Z O D I A C  •  H A N D I C  

Bådradio-
Walkie-talkie 
købes med 10° o rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 

Foreningsgaten 8 • 211 44 Malm6 

DET ER EN GOD INVESTERING 
at annoncere i Sundby Sejl-
Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er ca. 1500 ekspl. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL.FORENING Amager Strandvej 15 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
J/noJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

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

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, KASTRUP, 50 41 01 . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4, KBH. V. TELF.: 35 67 88 
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