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FORSIDEBILLEDE: STEMNING I HAVNEN

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes tirsdag den 29. marts kl. 19.30.. Dagsorden m.v. i næste nr.

Søndag den 20. februar kl. 12 prc.

FASTELAVNSFEST

for børn, damer og herrer af begge køn!

Chokolade, boller og frugt til børnene.
Fine gaver til alle kattekonger og -dronninger!

Mød op i god tid, da vi begynder præcis kl. 12
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NYTÅR 1977
Et nyt år er begyndt, med økonomisk
og menneskelig uvished for mange.
Det er mit håb, at alle vore medlem
mer kommer igennem det nye år
uden at skulle lide afsavn derved.
Med ønsket om et godt nytår skal
der også her siges tak til de kommu
nale og statslige myndigheder vi
igennem året har haft kontakt med.
Vi er klar over at vi lever i en tid med
økonomisk stramning, og som også
er gået ud over os, men alligevel er
vi blevet mødt med forståelse og vel
vilje fra alle sider.
Sundby Sejl-Forening kom vel
næppe igennem det gamle år, uden
at også den i tidens ånd almindelige
utilfredshed har gjort sig gældende
her hos os, og som i visse tilfælde
har været forståeligt, det er min me
ning at der nu har været talt ud om
disse ting fra alle sider, og at vi i den
kommende tid må vise vort fælles
skab og sammenhold til gavn for
medlemmerne og til styrke for
Sundby Sejl-Forening.
Vi glemmer så let i disse hastige
tider, og et tilbageblik over hvad der
er blevet udrettet i det gamle år er
måske gavnligt. Ved det gamle års
begyndelse blev der lagt nyt gulv i
en del af klubhuset; hvem husker ik
ke de mange buler og bølgedale der
efterhånden var livsfarlige, vi fik lige
ledes gjort noget effektivt ved de
lunkne drikkevarer som i flere år hav
de været et problem, og klubhuset
blev malet udvendigt takket være et
medlems frivillige indsats. I havnen
er der yderligere kommet lys og stik
på den søndre mole ligesom kabel
nettet er blevet forbedret på store
dele af pladsen, der er udført visse
forbedringer ved motorskuret lige
som det gamle mastehus er blevet
moderniseret, vi må her med skam
erkende, at ikke alle har kunnet få
plads til Deres mast, en sortering og
oprydning til sommer vil måske være
gavnligt, så husk - at mast og bom
skal være forsynet med mærke
seddel.
Til pladsen er der anskaffet en ny
driftssikker traktor ligesom ophalervognene har undergået visse repara
tioner og forbedringer, et spørgsmål
er det om vi stadigvæk skal køre med

det gamle og tidskrævende materiel,
eller om vi skal finde nye muligheder
for bådoptagningen og udsætnin
gen.
Bestyrelsen har i den anledning
her ved det nye års begyndelse væ
ret ude i andre havne for at se hvilke
muligheder, der er på markedet, og
som kan bruges her hos os; det er
vor mening ved førstkommende ge
neralforsamling at tage hele spørgs
målet op til debat, for at vi kan løse
dette problem efter medlemmernes
ønske.
Den utilfredshed der har været i
havnen i sæsonens løb over de man
ge ulovlige henlæggelser af både
uden plads, navn eller hjemsted i
mange tilfælde, håber jeg vi er kom
met til livs ved de nye love der blev
vedtaget ved just forgangne general
forsamling, idet havneudvalget her
får mulighed for hurtigt og effektivt
at gribe ind, og i den henseende må
jeg her udtrykke min fulde tillid til
de 2 nye havneudvalgsmedlemmer
både hvad angår tildeling af havne
pladser, som overholdelse af lov og
orden på plads og havn.
I forbindelse hermed vil jeg benyt
te lejligheden til at' takke Orla With
for de mange år han har virket i hav
neudvalget under 2 formænd; det er
en uriaspost at skulle gøre et stykke
arbejde på havn og plads, man har
sikkert venner, men får ganske givet
også fjender hen af vejen i et forsøg
på at gøre så mange tilfredse som
muligt.
Det gamle år bragte os også en
bådskat for en del af vore medlem
mers vedkommende, endog både til
Det gamle år bragte os også en
bådskat for en del af vore medlem
mers vedkommende, endog både til
juniorarbejde og skolesejlads bliver
beskattet, sejlsportens organisationerog Dansk Idrætsforbund har
protesteret herimod, men lad mig
sige det igen: vi har ikke noget imod
at betale skat af vor sport eller fritidsudøvelse, hvis der er flertal her
for - den skal bare være retfærdig, og
pengene må under en eller anden
form gå tilbage igen til sejlsporten,
evt. i form af flere havne, øget sikker

hed, støtte til ungdomsarbejde og
sejlerskoler m.m.
Når disse linier skrives er hånd
værkerne gået igang med den mo
dernisering og udbygning af klub
husets køkken, som det blev pålagt
os at udføre af myndighederne. En
del af pengene hertil kommer til veje
ved hjælp af det ekstra kontingent,
som blev foreslået af en del menige
medlemmer, og jeg vil gerne sige tak
for den forståelse og velvilje fore
ningens styrelse her har mødt fra
medlemmernes side. Når klubhuset
atter åbner i midten af februar, håber
vi på at de nye forhold i Kristines
residens også vil komme medlem
merne til gode. For de penge, der er
kommet ind ved spilleautomaten,
har bestyrelsen vedtaget at indkøbe
en motorbåd til brug for undervis
ning - som dommerbåd ved kapsej
ladser og som følgebåd til juniorer.
Det er en kraftig og robust båd, så
den også kan bruges til bugsering
og hjælp under nødopgaver og til
udlægning af bøjer i vor sejlrende.
Som alle ved skal indtægten fra spil
leautomaten gå til en for foreningen
veldædlige formål, og efter den støt
te juniorafdelingen igennem årene
har fået herfra, mener vi det er pas
sende at opfylde det længe nærede
ønske om en båd til de ovennævnte
opgaver, båden vil blive døbt ved
standerhejsningen, og jeg modtager
gerne forslag til et passende navn.
Under vor nye kapsejladschefs le
delse vil der også i dette år blive en
række kapsejladser i Sundby SejlForening, og for motorbådene bliver
der Øresunds-runden at se hen til,
og som vi skal arrangere herfra i
samarbejde med Skånes motorbådsforbund.
Mit arbejde for Dansk Sejlunion
og i Amagerkredsen, kan kun gøres
takket være en god bestyrelse, og
de mange medlemmer, der udfører
et stykke frivilligt arbejde enten i ud
valgene, eller ved at påtage sig en
eller anden opgave til gavn og glæde
for os alle, vil jeg gerne her sige alle
tak herfor.
Jeg ønsker alt godt for Sundby
Sejl-Forening og dens medlemmer i
det nye år 1977.
Godt Nytår.
Hans Guldager
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BESTYRELSESMØDET
den 30. november 1976
Jørgen Bengtsson havde meldt for
fald.
Redaktøren sygemeldt, i stedet var
mødt Frits Kleis.
3 bestyrelsesmedlemmer mødte for
sent.
Dagsorden:
1. protokol
2. beretning
3. havn og plads
4. klubhus og fester
5. sejlerskolen
6. juniorafdelingen
7. kapsejlads
8. joller
9. motorbåde
10. sikkerhed
11. bladet
12. eventuelt.
1. Formanden bød velkommen, og
rettede en skarp henstilling til de
bestyrelsesmedlemmer, der var
mødt for sent, om at møde præcis
til møderne.
Protokollen oplæstes. Der var et
par mindre rettelser, det drejede sig
om nogle sejlnumre, som var refere
ret forkert.
2. Formanden udtalte, at han havde
haft diskussion med OK, om flytning
af olietanken i forbindelse med køk
kenudvidelsen. OK havde ikke væ
ret særlig villige - for lille olieforbrug
o.s.v. - Men det endte da med, at man
erklærede sig villig til at flytte tan
ken, men det kunne nok ikke nåes
indenfor den angivne termin, da der
skulle fremskaffes en kommunal
godkendelse. Bent Knudsen be
mærkede hertil, at en godkendelse
kunne fremskaffes på2 dage.
Det oplystes endvidere, at man
havde formået Henning Nielsen fra
4

»Sundet« til at komme og vise en film
og holde foredrag. Underholdningen
er så omfangsrig, at den strækker
sig over 2 dage, nemlig fredag den
18.2. kl. 19.30 og lørdag den 19.2.
kl. 19.30.
Der oplæstes div. skrivelser, der
togestil efterretning.
Der har været afholdt nogle mø
der i S.S.F. af Københavns Sejl Union
og Flakfortudvalget. Udgifterne ved
disse møder er indbetalt af K.S.U.
med kr. 1.034,- til S.S.F. Det er altså
ikke S.S.F., der har betalt fortærin
gen ved disse møder, udtalte for
manden.
Det har tidligere været drøftet og besluttet i bestyrelsen - at man
vil anskaffe et kombineret ledsageog dommerskib, f.eks. et glasfiber
fartøj af fiskerkuttertype. Forman
den oplyste i den forbindelse, at han
havde talt med Dueholm værft på
bådudstillingen om evt. køb af en
D. M. Fisherman 27. Formanden
havde under forhandlingen opnået
en favoritpris, kr. 89.700,- incl. moms,
men ekscl. motor.
Formanden forespurgte om man
kunne tage en beslutning om køb af
dette fartøj, mens man havde det bil
ligetilbud.
Richard Nielsen spurgte, om det
var noget, man havde talt om på en
generalforsamling.
Formanden svarede, at sagen hav
de været omtalt i formandens beret
ning ved 2 generalforsamlinger, og
ingen havde haft noget at indvende
herimod.
Efter at have drøftet nærmere en
keltheder enedes man om købet.
På forespørgsel om, hvordan det
på efterårsgeneralforsamlingen ved
tagne ekstrakontingent på kr. 200,agtes opkrævet, enedes man om at
opkræve det i 2 rater, nemlig i betalingsterminerne januar og juli, med
kr. 100,- i hver termin.
Formanden omtalte forholdene
på Flakfortet, og foreslog at man fra
S.S.F. og evt. Amagerkredsens side,
skulle gentage S.S.F.s forslag fra
sidste år, om etablering af en vagtmandsordning på Flakfortet. Der op
læstes et forslag fra KSU, som hav
de kontakt med en fisker, der var vil
lig til at påtage sig jobbet, men en af
betingelserne var, at han skulle have
S.S.F.s og West's lokaler. Dette men

te formanden ikke man kunne gå ind
på.
Formanden omtalte hovedbesty
relsesmødet i Svendborg. Man havde
drøftet trænerordningen, til hvilken
Paul Lindemark var blevet foreslået
til rigstræner.
Endvidere oplystes det, at der, til
Sejlerdagen, vil blive foreslået en
kontingentforhøjelse på kr. 3,- pr.
medlem, heraf skulle 1 krone hen
sættes i Olympiadefonden.
DSO har holdt kredsmøde på
Amager, og formanden var forundret
over, at S.S.F. ikke havde været re
præsenteret. Det henstilledes til ju
niorlederen, at sørge for at optimist
lederen følger med i, hvad der fore
går i organisationen.
Et åbent brev fra Henri Madsen,
til bestyrelsen, vil man lade aftrykke
i medlemsbladet.
Endnu et brev fra samme, men
med anmodning om at sammenkal
de til en ekstraordinær generalfor
samling om køkkenspørgsmålet vil
man ikke efterkomme, da den af
holdte generalforsamling var fuldt
lovlig, og det ømtålelige emne var
blevet nævnt i formandens beret
ning. Desuden havde man allerede
ved opfordringens fremkomst, kon
traheret om arbejdets udførelse.
3. Havneudvalget foresog, at det lille
stykke græsplæne foran indkørse
len evt. inddrages til parkering. Arne
Olsen mente, at der kunne blive
plads til 10-12 vogne der.
Formanden udtalte, at man bør
sigte på at lade hele parkeringsplad
sen asfaltere til sommer, hvis vi får
råd. P.-pladsen vil kunne udnyttes
bedre, hvis den bliver opstribet.
Richard Nielsen spurgte, om man
ikke kan gøre noget for at begrænse
kørsel på pladsen.
Endvidere diskuterede man ophalingssystemet.
Et medlem havde, i relation til lov
bestemmelsen om supplering af be
stående udvalg, tilbudt at føre en
slags opsyn i havnen. Havneudvalget
udtalte hertil, at dette ikke var aktuelt
i øjeblikket.
4. Fra klubhus- og festudvalget op
lystes det, at der afholdes juletræs
fest for medlemmers børn d. 19. de
cember. I februar bliver der filmafte
ner med bal bagefter.

Klubhuset er lukket for reparation
og ombygning fra 16. jan. til 16. fe
bruar, begge dage incl.
5. Skolechefen oplyste at undervis
ningen går planmæssigt.
6. Juniorlederen havde fået billigtil
bud på sejl, som omtalt på sidste
møde. Sejlene bestilles straks.
Juniorballet i november havde gi
vet 403 kr. i overskud.
Optimistlederen ønskede at få 4
optimistjoller til kapsejlads alene.
Det oplystes at i andre sejlklubber
havde sejlerne deres egne joller til
kapsejlads. Der søges sejl til opti
mistjollerne, evt. gennem sponsorer.
7. Kapsejladschefen forespurgte om
kapsejladsudvalget. Dette nedsæt
tes af kapsejladschefen under hen
syntagen til foreningens love.
8. Jollelederen var ikke tilstede, men
formanden havde en ansøgning fra
2 jollesejlere om tilskud til sejlads i
Haderslev. Dette blev bevilget.
9. Om motorbåde var der intet.
10. Om sikkerhed. Reinh-Hansen op
lyste, at han havde været til et radiomøde i Århus, hvor ingeniør ved Jysk
Telefon, Phillip Hansen, havde de
monstreret det nye sikringssystem
med selvopkald, som Århusklubber
ne havde etableret. Demonstratio
nen havde været særdeles interes
sant, og R.H. havde fået grej med
hjem til afprøvning.
Det var meningen at forsøge at få
gjort systemet landsdækkende. Der
skal nedsættes et samarbejdsud
valg med deltagelse fra D.S. og
D.M.U., som skal arbejde videre med
sagen.
11. Frits Kleis forespurgte om besty
relsens mål med medlemsbladet,
inden udvalget går i arbejde.
Formanden svarede hertil, at man
havde fået en henstilling fra general
forsamlingen om at søge at billig
gøre bladet, og dette havde man ta
get til efterretning. Man havde ned
sat et udvalg, som nu vil blive ind
kaldt til møde.
12. Eventuelt. Frits Kleis havde fået
refereret, at juniorer havde fået ud
leveret stemmesedler under anden
uddeling på generalforsamlingen.
Formanden spurgte F.K., om han vil
le kommentere sin artikel i bladet,
da det jo var en ganske alvorlig sag,
hvis noget sådant var sket. F.K. kun

ne dog ikke sige, hvilke juniorer det
var, der skulle have fået udleveret
stemmesedler.
Bent Petersen, der havde afstemp
let medlemskortene under udleve
ringen, kunne bestemt sige at han
havde ikke set noget juniormedlems
kort, disse afviger jo stærkt fra aktives medlemskort ved deres farve.
Frits Kleis ønskede ikke at over
tage posten som sekretær ved næs
te generalforsamling, hvilket ellers
havde været nævnt som en mulig
hed. Der var for mange medlemmer,
der skød for meget på bestyrelsen,
og dette ønskede Frits ikke at ud
sætte sig for.
Mødet sluttede kl. 23.35.
Sign. Hans Guldager
formand
Sign. Reinhardt Hansen
sekretær

Fra Julefrokosten 1976
Det var en dejlig julefrokost, Kristine
havde lavet til os, og for at undgå
misforståelser til næste år, har vi
allerede bestilt klubhuset til jule
frokost den 10/12.1977.
Det var dejlig mad, og lad mig
takke vennerne, der var med til at
gøre dagen til en dejlig dag.
Poul Jensen
medi nr. 156

Generalforsamlingen
Jeg havde det tvivlsomme hverv at
være dirigent på generalforsamlin
gen, som fra flere sider har givet an
ledning tii kritik - kritik er godt, men
ikke altid lige velplaceret - for det
første vil jeg lige anføre, at det ikke
er godt, når en del af medlemmerne
møder op med en lille fjer på, som i
løbet af aftenen bliver til en hel høne,
så kan det godt være lidt vanskeligt
at styre en sådan hønsegård.
Med hensyn til F.K.s udtalelse om
at generalforsamlingen ikke var lov
lig indvarslet, må jeg kun beklage, at
dette ikke fandt sted, men finder det
mærkeligt, at F.K. ikke gjorde ind
sigelse på stedet.
F.K. beklager sig ligeledes over,
at jeg deltog i debatten, uden at der
blev valgt en ny dirigent, men det
bruger man ikke, heller ikke i D.I.F. man overlader dirigenthvervet til for
manden, hvilket jeg også gjorde,
men da sov F.K. måske?
Angående truslen om udvisning
af Preben Nielsen vil jeg gerne give
Henri Madsen ret i, at vedkommende
skulle have været udvist med det
samme.
Alt i alt vil jeg dog indrømme, at
det ikke var en generalforsamling,
som var S.S.F. værdig.
K. Blichfeldt Olsen
medlem nr. 632

HUSK!

HUSK!

Det koster 100 kr. ekstra hvis

Kontingent
og pladsleje, der forfalder 1.1.77 ikke er betalt inden
15.3.77
Kontingent er pr. halvår:
Aktive

Kr.

95,00

Aktive, ekstra kontingent ifølge
generalforsamlingsvedtagelse

Kr. 200,00

Passive

Kr.

30,00

Juniorer

Kr.

45,00

Skurleje pr. enkelt skur (incl. forsikring) .. Kr.

50,00

Pladsleje pr.

m2

kr. 20,00 + kr.4,50 i moms pr. fartøj

Kontoret åbner igen 3.2.77
Kasserersken
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Eftertanke efter sidste
generalforsamling i S.S.F.
den 26. oktober 1976.
Jeg vil her prøve at resumere mine
tanker om denne generalforsamling.
Først: Var det rigtigt af bestyrelsen
at lade denne afholde i klubhuset?
Måske, for det er selvfølgelig van
skeligt at forudse et så stort frem
møde, som det blev tilfældet, ca.
250-300 medlemmer, men det betød,
at mange fremmødte desværre måt
te gå igen uden chance for at komme
ind; det i sig selv med så store øko
nomiske beslutninger er principielt
forkert, da medlemmer derved ikke
får mulighed for at deltage i beslut
ningsprocessen.
Det at generalforsamlingen træk
ker ud til næste dags morgen, og at
ca. 60 medlemmer incl. bestyrelsen
er stærke nok til at blive til beslut
ningen om at anvende 460.000 kr. til
istandsættelse af klubhusets køk
ken kom op til debat, og at et med
lem derefter foreslår et ekstrakon
tingent på 200 kr. pr. medlem, som
derefter vedtages med 49 stemmer
mod 11. For mig er der ingen tvivl
om, at forslagsstilleren til ekstra
kontingentet ikke behøver at regne
med 200 kr„ men alle ældre med
lemmer, som er folke- og invalide
pensionister, og dem er der mange
af i S.S.F., giver man ikke en fornuftig
ordning til at betale efter evne, men
forlanger beløbet betalt af to gange.
Og alle de medlemmer, der aldrig
benytter klubhusets faciliteter, og
det er sikkert også mange, vil det
forekomme meget urimeligt, at få
denne udgift presset ned over hove
det af en meget lille minoritet, altså
49 medlemmer, og vi er ca. 1000.
I relation til dette engangsbeløb
har jeg engang forespurgt om an
skaffelse af en ny og moderne kran

specielt fremstillet til optagning og
søsætning af både. Jeg afleverede
et lysbillede af en sådan til vor tid
ligere formand hr. Svend Larsen,
men dengang var foreningens vig
tigste projekt uddybning af sejlrende
og havn, men dette er afsluttet også
regnskabsmæssigt for 1 sæson si
den.
Nu foreslår jeg igen anskaffelse
af en sådan kran og stiller disse to
ting i relation til hinanden: 460.000 kr.
til en køkkenreparation i klubhuset,
som kun benyttes af et forholdsvis
beskedent antal klubmedlemmer og en kran som skal og kan benyttes
til en skånsom optagning, henstil
ling på pladsen og igen søsætning.
En sådan kran koster i dag ca.
250.000 kr. og kan tage både med en
egenvægt påca. 6 tons. Normalvægt
for en stor sejlbåd er ca. 4 tons, og
er en båd over denne størrelse, har
vi dog stadig spil, traktor, vogn og
skinner. Yderligere har en sådan
mobil kran også mulighed for at ind
tjene beløb af betydelig størrelse
ved at hjælpe andre klubber, da en
sådan kran har en meget betydelig
arbejdskapacitet.
Med hensyn til selve generalfor
samlingen, hvor medlemmer disku
terede hinandens gøren og laden,
som er S.S.F. uvedkommende, samt
foreningen ligegyldige emner, skyl
des ene og alene, at man ikke har en
fast forretningsorden for generalfor
samlingen i lovene, så dirigenten
dermed kunne afslutte diskussioner,
som er dagsordenen og medlem
merne uvedkommende.
Med venlig hilsen
en, der ikke kom ind
419, F.H.Jensen

Klubhus og fester
]?" [ e ^ ruar
19. februar
20. februar
19. marts
29. marts
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Film fra de vestindiske øer.
Fastelavnsfest.
Juniorbal.
Generalforsamling.

Nye søvejsregler
De nye internationale søvejsregler,
som blev udarbejdet på en interna
tional konference i 1972, og som
derfor kaldes 1972-søvejsreglerne,
er nu vedtaget af så mange lande, at
det er besluttet at sætte dem i kraft
den 15. juli 1977 kl. 1200 lokal tid.
De nye søvejsregler er optrykt i
handelsministeriets bekendtgørelse
nr. 429 af 24. august 1976 om søvejs
regler.
Da de nye søvejsregler også har
indflydelse på de særlige regler, der
gælder i indre farvande, har det også
været nødvendigt at ændre disse.
Dette er sket i handelsministeriets
bekendtgørelse nr. 430 af 24. august
1976 om særlige regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande. Disse
særlige danske regler træder i kraft
samtidig med de nye internationale
søvejsregler. Altså den 15. juli 1977
kl. 1200.
Bekendtgørelserne kan - som alle
andre love eller bekendtgørelser købes hos J.H. Schultz's boghandel,
København - eventuelt vil din egen
boghandler måske kunne skaffe
dem - og du vil sikkert kunne se dem
på et bibliotek.
De nye søvejsregler vil nok ved
første øjekast forekomme meget
forskellige fra de gamle; men i virke
ligheden er indholdet ikke så meget
anderledes, selv om teksten - og
rækkefølgen - er lavet helt om. For
den sejler, der har benyttet de hid
tidige regler med omtanke, altså
ikke kun efter deres ordlyd, vil der
kun være få og små ændringer, der
virkelig betyder noget.
Det siger sig selv, at eksisterende
lærebøger om de nugældende sø
vejsregler ikke kan bruges, når de
nye regler træder i kraft. Direktoratet
for søfartsuddannelsen har derfor
udarbejdet en ny lærebog om sø
vejsregler - en ny grøn bog - der lige
som den grønne bog, Søvejsregler
m.m., indeholder nærmere forklarin
ger til de enkelte regler, farvetavler,
der gengiver de forskellige lanterne
kombinationer m.v. Bogen vil anta
gelig være i handelen omkring 1.
december 1976. Den-forhandles af
Farvandsdirektoratets Kortudsalg,
Esplanaden 19, 1263 København K.
De fleste boghandlere vil sikkert
gerne skaffe bogen.
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Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 . . . . SU 7473
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
59 39 78
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Vagn Preisler, Artillerivej 44,4., 2300 S
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S
Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30, 2
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerodgade 3

55 79 39
ØB 5923
AM 5844
55 46 86
58 74 05
58 49 37
58 27 72
ÆG 8333

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, c/o Pehrson,
Lyngbyvej 160, st. tv

18 22 76

Redaktør: Holger Moller, Postparken 30, Kastrup
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74
Bestyrelsesværelse:

50 41 01
58 01 76
59 35 80
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havneudvalget
traffes
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kl. 1»—£0.30
i klubhuset
tlf. 5«»35 80
Itedaktoren

tiwltVs den sidste
torsdag' i liver
måned
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BRUG KUN LOVLIGE LEDNINGER

GENERALFORSAMLING
Dagsorden:

Tirsdag den
29. marts
kl. 19.30
præcis
i klubhuset

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 Pedersen
1 medlem af havneudvalget, Richard Nielsen
1 medlem af klubhus- og festudv., Vagn Preisler
1 motorbådsrepræsentant, Holger Nielsen
1 suppleant, Carsten Barner Nielsen
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Anni Lindqvist
Revisor Gosta 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. 8. marts kl. 19.30
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Ophalergrej
I erkendelse af at der må søges nye
veje til ophaling og udsætning af for
eningens fartøjer, foretog bestyrelsen
en bustur til havnene i Holbæk og
Jyllinge, hvor det var muligt at få fore
vist moderne materiel, lifts og selv
kørende kran.
Man forenede det nyttige med det
behagelige, idet Hans Guldager tra
ditionen tro lod sin bådforsikringsprovision gå til den årlige tur for be
styrelsen med damer.
Turen startede fint ud af Vestmotor
vejen, kurs mod Holbæk. Der var højt
humør i bussen, der duvede af sted
under Vagns ledelse. Besværlighe
derne opstod først, da havnen i Hol
bæk skulle anduves. Vel ankommet
til havnen, viste det sig at være den
forkerte havn. Vi fandt dog den nye
marina, hvor man var klar til at fore
vise en selvkørende lift, der let og ele
gant tog både op til 12 tons.

Selvkørende lift, der kan tage selv de største både i havnen.

~ Pladsmanden kunne alene mand
tage 3 til 4 både op eller i vandet pr.
time. Sådan en maskine er meget dyr
men også meget effektiv.
Den ville dog ikke være i stand til
at sætte bådene så tæt ved siden af
hinanden, som vi plejer i S.S.F., men
nogle ville måske sige, at det var en
fordel at få mere plads til albuerne
ved forårsklargøringen.
Fra Holbæk gik turen til Jyllinge.
Her beså vi i snestorm en anden type,
der havde været i brug i Jyllinge i ca.
4 år. Også her var der rosende ord om
systemet med, at en mand med selv
kørende lift klarede optagning og ud
sætning af fartøjerne til aftalt tid og
til en omkostning på ca. 100 kr. pr. båd.
Det vil sige, dette dyre effektive
materiel vil kunne klare sagen i S.S.F.
både hurtigere og billigere og uden
skrammer.
Så gik turen tilbage mod Holbæk.
Da landevejen var under reparation
navigerede Vagn os ind på de små

veje, sneen faldt og sigtbarheden
faldt. Vejen blev til en markvej. Man
begyndte at tale om, hvordan det var
at skubbe en bus, der er kørt fast på
en markvej i snestorm.
Vagn øjnene redningen, en asfalt
vej forude; der stod ganske vist »Gen
nemkørsel forbudt«, men vi er vel fra
S.S.F. - fremad. Ca. 5 km længere
fremme stod heldigvis en bulldozer
på tværs, og det var meget godt, for
vejen stoppede med et »trin« på ca.
1 meter.
Snestormen fortsatte medens
Chafutten bakkede bussen et par ki
lometer, til Vagn fandt en ny markvej.
Vi kørte igennem en bondegård og
kom endelig til turens tredie mål,
»Skomagerkroen«, hvor dagen slut
tede med en bid brød og en dram, så
de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
kunne føle på deres krop, hvor an
strengende, det kan være at være i
S.S.F.s bestyrelse.
F.K.

Havneudvalget på udkig

Uden mad og drikke
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BESTYRELSESMØDET
den 4. januar 1977
Skolechefen meldt forfald.
Redaktøren syg, i stedet mødte Frits
Kleis.
Dagsorden:
1 protokol
2 beretning
3 havn og plads
4 klubhus og fester
5 sejlerskolen
6 juniorafdelingen
7 joller
8 kapsejlads
9 motorbåde
10 sikkerhed
11 bladet
12 eventuelt.
1. Protokollen oplæstes. Der var in
gen kommentarer.
2. Formanden oplæste div. skrivel
ser, der toges til efterrretning. Der var
takkeskrivelser fra Sigv. Walienberg,
S.A.S. m.fl.
Et medlem havde skrevet til besty
relsen om at holde lågerne lukket.
Det er et ønske som netop bestyrel
sen gerne vi! imødekomme, men det
er en stor opgave, da der er medlem
mer, der låner nøgle for at komme ind
på pladsen med deres biler, men som,
desværre, ikke tænker i de samme
baner, når det drejer sig om at lukke
efter sig igen.
Formanden omtalte K.S.U.s gene
ralforsamling, hvor man havde drøftet
en vagtmandsordning, som ville med
føre at S.S.F. og West skulle rømme
deres lokaler, til fordel for vagtman
den på Flakfortet, hvilket var stillet
som en betingelse.
4

Hans havde bragt i erfaring, at den
vordende vagtmand alligevel godt vil
godtage andre lokaler.
Formanden skal fredag d. 7. ds.
deltage i et møde med skatte- og
afgiftsministeren, Mågens Måg fra
D.S. samt Agerskou fra D.I.F. om be
skatning af bådforsikringen.
Der har været afholdt et møde mel
lem repræsentanter fra D.S. og D.M.U.
Det er første gang i mange år, at der
er ved at ske noget godt i retning af
samarbejde mellem de to unioner.
Angående en optagelsessøgende i
S.S.F.s medlemsblad, er der fra Sejl
klubben »Enighed« tilgået os med
delelse om, at den optagelsessøgen
de skylder penge i »Enighed«. Ved
kommende vil blive tilskrevet om at
bringe det økonomiske mellemvæ
rende ud af verden forinden optagelse
kan finde sted.
Søndag kl. 10.00 vil bestyrelsen
drage til Holbæk og Jyllinge for at se
på bådlift, måske er der noget vi kan
bruge i vor havn.
Man vil søge et rentefrit lån i D.S.s
lånefond, til hjælp til det nye dom
merskib, der kan lånes max. 15.000,kr. Man drøftede endvidere, hvilken
motor der skal ilægges båden. Der
var størst stemning for en Perkins
diesel. Arne Olsen tilbød at skænke
et ekkolod til båden.
PåSejlerdagen d. 19. og 20. februar
vil S.S.F. blive repræsenteret af Hans
Guldager, Bent Knudsen og Carl
Steffensen.
Der afholdes Amagerkredsmøde
på Bornholm d. 22. januar i forbindelse
med »Dommer 1« kursus.
Udvalget, som skal sanere med
lemsbladet, har holdt møde. Et tilbud
fra »GRA - KON« var noget billigere,
andre tilbud var dyrere end det sæd
vanlige. Formanden havde talt med
bogtrykker Povlsen om ophævelsen
af samarbejdet. Povlsen ville imidler
tid prøve, om han kunne få prisen
længere ned, da han har trykt bladet i
23 år, og ville gerne fortsætte dermed.
Imidlertid kom der et tilbud fra bog
trykker Arne Olsen (ikke at forveksle
med havneudvalgsmedlemmet), der i
en årrække har trykt bladet for Povl
sen, hvilket vi ikke har været bekendt
med. Der var ca. 25.000,- kroner at
spare; det var da en mærkbar bespa
relse.
3. Jørgen Bengtsson forespurgte
havneudvalget, om Richardt Nielsen
havde beordret pladsmanden til at

flytte nogle gamle joller ud på jolle
pladsen, da der ikke er for megen
plads i forvejen på jollepladsen. R.N.
svarede, at han havde forsøgt at skaf
fe sig af med vragene - dette skulle
dog kun være for vinteren.
Hans Guldager kommenterede
hertil, at i år skal alle, uden undtagel
se, også joller, have pladsmærkater.
Alle både, der ikke har mærkat vil bli
ve skaffet af vejen.
Richardt Nielsen spurgte forman
den, om det var meningen, at vi skal
satse på en af de omtalte bådlifter.
Formanden svarede, at først skal vi
studere tingene, om de kan bruges
hos os. Derefter må vi lægge det op
på generalforsamlingen.
Masteskuret er et problem, der er
ikke plads nok til alle master.
Der klages over, at vinteroplæggere
ødelægger medlemmernes fortøjnin
ger. Man drøftede atter, om man skal
satse på pælefortøjning i hele hav
nen. Arne Olsen har pejlet indsejlingsrenden ved ca. 30 cm. under daglig
vande. Der var kun et sted, hvor der
kun var 1,5 m vand. Man enedes om,
at der skal graves ud inden foråret.
Der var en del ting at ordne på
pladsen. Bl.a. en ny talje på motor
kranen, lyset på pladsen, en frost
sprængning på jolleslæbestedet.
Juniorlederen ville gerne have støbt
foran juniorskuret. Man vil lade plads
manden udføre arbejdet.
4. VP. oplyste, at Juletræsfesten
var gået fint uden nissemand.
Næste arrangement bliver filmafte
nerne om Atlanterhavssejlads. V.P.
sørger for husorkesteret til en sving
om bagefter.
Fra flere sider var der blevet klaget
over, at medlemmer, der havde holdt
julefrokost i klubhuset, var blevet
henvist til Skipperstuen midt under
festen, da restauratricen havde lejet
salen ud til anden side.
Der var enighed om, at klubhuset
skal være for medlemmerne i første
række.
Lennart Larsen udtalte, at der er
koldt i Pejssalen. Kunne tænke sig at
man satte termoruder ind og isolerer.
5. Skolechefen havde til formanden
udtrykt ønsket om nye sejl til »Øve
ballen« pris kr. 2.500,-+ moms, samt
en fok til »Tyveknægten«, kr. 1200,-.
6. Juniorerne får Poul Richardt Høj
Jensen ned at holde foredrag om sejl
og trimning.

Der er startet undervisning for de
lidt større juniorer.
7. Jørgen Bengtsson ville supplere
jolleudvalget med Per Olsen og Allan
Kryger. Dette bifaldtes af den øvrige
bestyrelse.
De nye skure på jollepiadsen, som
ikke er solgte, vil nu blive solgt til an
dre interesserede medlemmer.
8. Bent Knudsen udtalte, at man skal
anskaffe 2 nye bøjer.
Bent kunne tænke sig at lave
»Hveen Rundt« om til anden sejlads.
9. Holger Nielsen skal have møde
med svenskerne om »Øresundsrunden«, der i år falder sammen med
»Sjælland Rundt«.
10. R.H. omtalte radiomøde i Århus,
man vil forsøge at indføre et nyt
selektiv-opkaldsssystem.
11. Til eventuelt var der intet.

Breve til S.S.F.

Danmarks
Lystsejlerkalender
Klubben har igen i år fået Danmarks
Lystsejlerkalender til gratis uddeling
blandt medlemmerne. Fås på konto
ret om torsdagen.

Danmarks

Hjertelig tak for opmærksomheden
til min fødselsdag.
Med venlig hilsen
Gerda Lindquist
Min hjerteligste tak for opmærksom
heden ved min 60 års fødselsdag.
Anders

Sign. Hans Guldager
formand
Sign. Reinhardt Hansen
sekretær.

Farvel til bogtrykkeren.
Tidernes maskinelleog menneskelige
pres og ræs, har gjort at vores bog
trykker gennem de sidste 23 år, ikke
har kunnet klare at trykke bladet for
os til en stadig billigere pris. Vi siger
tak til dig for din store hjælpsomhed
og din indsats for at levere en opgave,
selv om vi er kommet med den i sid
ste øjeblik, så hurtigt dine maskiner
overhovedet har kunne trykke det.
Du har gjort det til lidt af en hobby
at lave dette blad og gøre det lands
kendt for sit udseende og typografi,
så derfor tak fra SSF, for de 23 år.
Hans Guldager
formand

TIL LYKKE
Sejlforeningen Enighed i Sydhavnen
har 90 års jubilæum, og holder i den
anledning reception i sit klubhus fre
dag den 18. februar kl. 16-18.
Vi ønsker til lykke!

Fra generalforsamlingen
Som det mandfolk og den sejlsports
mand Reinhardt Hansen er, modtog
han min uforbeholdne undskyldning.
666 - P. Nielsen

Medlemmer, Aog B,
der ønsker at benytte sejlerskolen for at tage
duelighedsbevis eller bare lære at håndtere
en sejlbåd, kan henvende sig til skolechefen
torsdag i kontortiden inden den 15. marts 1977.
Yderligere oplysning: se andet sted i bladet
Skolechefen
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.-1. til 31.-12.-1976
Indtægten

Ydelser fra medlemmerne:
Indskud
Kontingenter:
Aktive
Aktive (bøder)
Passive
Junior
Pladslejer:
Aktive
Ekstra kontingent
Vinteroplæggere
Afgift skure
Afgift haver

30.890,00
203.016,35
12.300,00
7.827,00
8.747,50

231.890,85

151.147,50
2.400,00
67.146,70

220.694,20
16.985,00
145,00

Salg af:
Emblemer
Stofmærker
Slips-Kasketpuder
Krus-Nøgler m.m.

516,83
174,17
408,32
1.828,93

Ekstra kontingent (klubhus)

7.200,00

510.733,30
6.451,76

Indvundne renter

517.185,06

Udgiften

Havnen:
Fornyelser og repr.
Materialer
Opkrævede havnepenge
Pladsen:
Lejeafgift + skatter
El.forbrug
Løn til pladsmanden
Affaldsbeholdere
Repr. af vogn, skinner, spil
Grus, salt
Materialer
Arbejde på pladsen
Masteskur
El. sdr. mole
Jolleplads
Flytning af både
Forsikring
Udryddelse af rotter
19.580,15
Nye skure
Solgte skure + leje af byggeskur + 9.530,00
Klubhus:
Renter af lån
Istandsættelse af lokaler
Fornyelser og repr.
Forsikring
Lejeafgift
Transport

-s--

1.967,50
3.025,38
1.830,00

3.162,88

51.059,70
23.754,71
42.347,59
13.988,44
39.253,63
2.506,82
9.953,49
11.245,32
20.000,00
36.376,95
2.635,83
667,90
2.627,10
207,00
10.050,15

266.674,63

14.522,07
36.529,16
21.079,88

1.268,00
76.795,00

3.395,89
266.441,62

Endelig har handelsministeriet
først og fremmest til de professio
nelle navigatører udarbejdet en bog:
De internationale søvejsregler 1972,
sammenholdt med 1960-reglerne. I
denne bog, der alene henvender sig
til den navigatør, der kender og har
brugt de gamle regler, er de nye og
gamle regler optrykt ved siden af hin
anden. Der er givet enkelte kommen
tarer til ændringerne, og der er illu
strationer af de nye lanternekombi
nationer, der er kommet frem. Også
denne bog, som er i rødt bind, for
handles af Farvandsdirektoratets
Kortudsalg.
For de, der sejler med små lyst
fartøjer, påtænker Søsportens Sik
kerhedsråd at udsende en pjece
med de oplysninger om lanterne
føring, vigeregler og andet, som det
er strengt nødvendigt at kunne. For
ikke at skabe unødig forvirring vil vi
først udsende denne pjece til foråret
- d.v.s. ret kort tid, før de nye regler
træder i kraft.

Småpluk
Maagens Maag, Bent Agerskov og
Hans Guldager skal den 7. januar til
møde med Skatte- og afgiftsministeren, for at prøve på at få de værste
uretfærdigheder i den indførte båd
skat væk.

HUSORKESTER
Dixiland - Tyroler - Musik
Medlemmer af S.S.F. - unge som gamle
Trommer m.m. meld jer på telf. 58 60 40
hurtigst muligt.
Vi er i forvejen 3-4 mand
THEATER JØRN

efter kl. 18

Klubhuset er lukket til den 16. februar 1977

Metalbukker med skarpe kanter skal Tak
dækkes, så de ikke er til fare for folk, Hjertelig tak for deltagelsen ved min
der færdes mellem bådene.
kone Lis' død og bisættelse.
Leif
Der skal gøres en indsats for at få
"Vivi"
flere pæle nedrammet.

Bestyrelsen har vedtaget at under Tack for ett fantastiskt år.
søge, hvad der findes af mere tids
Sigvard Wallenberg
svarende grej til ophaling af bådene,
og vil i januar besøge nogle havne
for at få demonstreret kraner og selv
Både og joller, der henligger uden kørende lifts.
Hjertelig tak for opmærksomheden
navn, og hvor ejerforhold og pladsved vort sølvbryllup.
leje ikke er i orden, vil blive fjernet til Svagførefesten 1977 er 25 års jubi
Grete og Knud Jensen
foråret. Det samme gælder defekte
læum. Den skal være helt på toppen.
Panda
fartøjer, der har stået på land i flere
Derfor startes indsamlingen allerede
år uden at blive istandsat.
i februar.
Til Sundby Sejl-Forening ved for
manden Hans Guldager. Kære Hans.
Vil du overbringe vor tak til S.S.F.s
bestyrelse og medlemmer for gaven
og opmærksomheden ved SASNILLERS REJSE TIL DE WEST-INDISKE ØER
Klubbens 25 års jubilæum, - med de
et meget interessant filmforedrag, der går over
venligste hilsener og ønskerom fort
sat godt samarbejde frem over
2 aftener.
På sejlerdagen skal der i budgettet
behandles et forslag om at yde
12.000 kr. mere til den nye rigstræ
nerordning.

SAS Sejlklub

1. del - fredag den 18/2 1977 kl. 19.30
2. del - lørdag den 19/2 1977 kl. 19.30
Om lørdagen slutter aftenen med en sving om.

Sundets Marinedistrikt og Stevns
fort ønsker en glædelig jul og et godt
nytår med tak for samarbejdet i 1976.
P. Jakobsen
operationsofficer
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Svar til Henri Madsen og
P.H.Jensen
Undertegnede vil gerne svare H. Mad
sen på hans indlæg i Novemberbla
det angående pladsmand Erik og jeg.
Der har aldrig været uoverens
stemmelser mellem os, og jeg har
aldrig kommanderet med Erik.
Erik er, som du omtaler ham, men
når jeg henvendte mig til ham angå
ende arbejde, som skulle udføres på
pladsen, og som var vedtaget af be
styrelsen, og jeg da som Havneud
valgsmedlem skulle give Erik besked
om sådant arbejde, fik jeg sjældent
noget svar på, om han havde hørt,
hvad der blev sagt; måske højst et
skuldertræk.
Jeg har lært, at når man får en
henvendelse angående arbejde, som
skal udføres, så må man tilkende
give, om man har forstået dette, men
her kneb det meget for Erik. Derfor
talte formanden med Erik for at se,
om han kunne få et svar.

Til P.H. Jensen: Jeg kan give dig
ret i, at bestyrelsen skal skiftes ud,
det er som regel sundt, og det er jo
medlemmerne, der bestemmer det
te; jeg mindes et bestyrelsesmed
lem, der for nogle år siden måtte
skiftes ud mindre end et halvt år ef
ter hans tiltræden på grund af dårlig
optræden.
Efter 8 års indsats i bestyrelsen
er det jo ikke for tidligt at blive skif
tet ud som »uduelig«. - Derimod me
ner jeg ikke, at du skal kritisere af
gående pladsmand Erik for mangel
fuld oprydning på pladsen; han har
haft rigeligt at lave. Du kritiserer jo
også samtidig samtlige bådejere,
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fra hvilke diverse bøtter, klodser og
meget andet affald kommer (dig selv
indbefattet). - Det må være alle med
lemmer bekendt, at der på pladsen
findes containere og skraldebøtter
til alt affald og til fælles brug; jeg
bruger dem selv!
Det er muligt, at jeg har haft en
forkert opfattelse af Havneudvalgets
arbejde, for efter din formening er
det jo Havneudvalget, som skal hol
de ryddeligt på pladsen. Dette arbej
de har vi imidlertid en pladsmand til,
og er een ikke nok, må der jo ansæt
tes en mere; men DU kunne passen
de gå i spidsen for arbejdet med en
trillebør foran Havneudvalget, hvis
du fortsat mener, arbejdet henrører
under dette!
O. With
medl. nr. 341

3,10 meter
Så var vi til bådudstilling endnu
engang, og der var jo nok at se på,
men for en Sundby-Sejler, der tæn
ker på at udskifte båd, var udvalget
begrænset, da der ikke var ret mange
både under 3,10 i bredden. Så vi må
jo nok se hen til, at vores havn bliver
et hjemsted for de små både med en
lille dam i, så man kan tage ud at pil
ke lidt eller gå på jagt på Saltholm.
Men jeg mener bestemt ikke, at
vores økonomi kan køre på den
måde, så derfor har jeg et forslag,
der måske kan hjælpe lidt på den.
Man kunne jo sige, at hvis en båd er
over3,10 meter bred, skal der betales
50% mere i pladsleje. Det må være
retfærdigt, og der ville komme flere
penge i kassen.
P.S. Har mandag den 29/11 set i
B.T., at Socialdemokratisk Ungdom
får 415.000 kroner om året af tips
pengene. Det må da være løgn, og
så skal vores ungdom betale skat af
de penge, de har betalt skat af en
gang. Der er noget at slås for drenge.
Poul Jensen
medl. nr. 156

Søsportens Sikkerhedsråd
meddeler:
Den sidste tids kolde og urolige vejr
har gjort ophold på vandet i åbne bå
de til et barskt forehavende. Allige
vel foregår der et omfattende fritidsfiskeri langs alle vore kyster, og
mange hav- og strandjægere er på
vandet i deres små skydepramme.
Her i vinterhalvåret kulminerer
disse aktiviteter i jule- og nytårsperioden. Mange mennesker har jule
ferie, og det er spændende selv at
fange nytårstorsken.
Desværre må Søsportens Sikker
hedsråd konstatere, at sejlads i små
både på denne årstid kræver sine
ofre. Alene i november måned om
kom 5 personer under fritidsfiskeri,
og som vejret synes at ville arte sig
fremover med kulde, som har bragt
vandets temperatur ned til at være
kun noglefågraderog med skiftende
ofte frisk vind, er der stor risiko for,
at flere vil omkomme.
Søsportens Sikkerhedsråd maner
derfor til forsigtighed ved sejlads
med små både.
Sejl ikke ud i fralandsvind, hvis
motorstop eller tabet af en åre kan
medføre, at båden driver ud på åbent
hav.
Overlast ikke båden ved at være
for mange om bord eller ved at fylde
den med for meget grej eller fangst.
Arbejd med grejet over bådens
ender og aldrig tværs ud over sider
ne, for så er risikoen for kæntring
eller overbordfald stor.
Sørg for ordentlig påklædning.
Afkøling nedsætter reaktionsevne
og omtanke. Modsat hæmmer den
megen påklædning bevægelsesfri
heden.
Bær redningsvest, også selvom
overlevelsestiden i det kolde vand er
kort. Vesten varmer, og den kan være

I FEBRUAR MÅNED HAR
SHOPPEN
åbent

Lørdage

kl. 12-13

afgørende for, om man i en given
situation kan klare sig, indtil der
kommer hjælp, eller for at man selv
kan bjærge sig i land.
Medbring fornødent sikkerheds
udstyr.
Søsportens Sikkerhedsråd har op
gjort antallet af omkomne under fritidssejlads i dette års første 11 må
neder til ialt 23. Dette er mindre end
halvt så mange omkomne som i de
samme 11 måneder i de sidste 5 år.
Også antallet af ulykker og uheld
blandt fritidssejlere og fritidsfiskere
er mindre end i de foregående år.
Søsportens Sikkerhedsråd har
med glæde noteret sig denne udvik
ling, som tyder på en voksende for
ståelse blandt fritidssejlere for farer
ne ved at færdes på vandet.
Rådet håber, at resten af vinter
halvåret vil forløbe uden drukne
ulykker. Ulykkerne kan undgås, hvis
der fortsat vises omtanke og for
sigtighed.

NYE MEDLEMMER
som søger optagelse

A
A
A
A
A
A
A

27 Bent Hansen Kofoed
Øresundsvej 84, S.
105 Kjeld Olesen
Vamdrupvej 54, Rød.
165 Søren Borch Clausen
Kirkegårdsvej 15, S.
395 Irene Nagels
Engvej 62, S.
894 Fr. Chr. Green-Møller
Kolleruplund 41, Glostr.
939 Vagn Chr. P. Jensen
Rødegård 15, S.
941 Poul Erik Jensen
Weimargade 7, S.

Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i
først udkomne nummer af S.S.F.
Protest skal skriftligt tilstilles besty
relsen senest 14 dage efter offent
liggørelsen.

EPISODER FRA EN SØMANDS LIV

Kapt. her havde ingen penge til af
regning, men det gjorde ingenting,
bare jeg fik mine papirer. Derefter gik
jeg til det danske konsulat, hvor
»Hamlet's« kaptajn var. Han kikkede
på mig og sagde, at på hans skib skul
le der ingen subjekter. Han var fra
Svendborg, der har de altid haft et
godt øje til mig, eller også må jeg vir
ke på dem på den forkerte måde.
Det var en hård én at tage, men jeg
hørte konsulen sige, at han ikke hav
de nogen anden med udrejsepapirer.
Så sejler jeg uden, hørte jeg kaptaj
nen sige.
Det var nu hen på eftermiddagen.
»Hamlet« skulle sejle ud ved højvande
om aftenen, men da jeg ikke vidste,
når den var færdiglastet, gik jeg ind i
en bar i Pennarth, hvor jeg vidste, at
»Hamlets« fyrbødere holdt til. Jeg gav
et par drinks og sagde, jeg var deres
nye mand, men jeg ville ikke ombord
og bestille noget, før skibet skulle sej
le. Det kunne de godt forstå, så jeg
kunne bare sætte mig ind i deres lu
kaf, hvis jeg gav en flaske ombord.
Nu var det grundet krigstiden ikke
sådan at få fat i en flaske, men da der
lå en del kød ombord i »Newburgh«,
tog jeg en stor luns med op på be
værtningen, og af barmutter fik jeg så
en flaske whisky for kødet. Med min
køjesæk og flaske gik jeg ombord i
»Hamlet«, uden at nogen anden end
vagtmanden bemærkede mig, sagde,
jeg var den nye mand, og gik ind til
fyrbøderne, agerede beruset og sag
de, de gerne måtte have hele flasken,
bare de lod mig sove i fred.
»Hamlet« gik til søs ved midnat-høj
vande, og efter at have vasket og bar
beret mig og taget det reneste tøj på,
jeg havde, gik jeg op på broen til 1.
styrmand og sagde, jeg gerne ville
tage roret. Han kikkede på mig og
spurgte, hvor jeg kom fra. Jeg sagde,
jeg var meget ked af det, men jeg var
den nye mand, og jeg havde været
meget træt aftenen i forvejen, men det
skulle ikke ske mere. Nå, men han
kunne ikke forstå, at kapt. ikke havde
sagt, at der kom en ny mand. Jeg stod
til rors, da kapt. kom op på broen og
så mig der. Han sagde ikke noget til
mig, men til styrmanden.

Lidt efter blev jeg afløst ved roret
og sendt ned til kapt., der sagde, at
han betragtede mig som blind passa
ger, og jeg ville blive behandlet som
sådan. Da jeg viste ham mine papirer
og fortalte ham grunden til, at jeg måt
te ud af disse forhold, før, som han
selv havde sagt, at jeg blev et subjekt.
Vi havde en lang rejse hjem, men glad
var jeg, da vi d. 17. jan. 1917 styrede
ind gennem spærrebroen til Orlogsværftets kulkaj. »Hamlet« havde ror
grejer op til pejlbroen, og da jeg sty
rede deroppe fra, var jeg for første
gang i lange tider vel til mode.
Jeg fik 150 kr. af kapt. og lovede
ham, at jeg aldrig ville gøre sådan no
get igen, jeg havde sat ham i store
vanskeligheder, da han ikke havde
meldt til de engelske autoriteter, at
der var en blind passager ombord.
Min søster, der da læste i Køben
havn, var ved at besvime, da hun plud
selig så mig dukke op, og efter et knus
lagde hun mærke til min påklædning sixpence, halsklud, falmet blå jakke
og engelske navy-benklæder. Jeg har
sikkert været et kønt syn, men anede
det jo ikke selv.
Efter ekvipering rejste jeg hjem, og
nogle dage senere modte jeg på Fano
Navigationsskole mine to by- og skibskammerater. Her blev man forste gang
betragtet og behandlet som et menne
ske og blev klar over, at man indtil nu
ingen ungdom havde haft.

Amagerkredsen
- afholder kursus til certificat som
Radiotelefonist (til VHF).
Start i S.S.F., onsdag d. 2. februar
kl. 19.00 prc.
Kursus er gratis, der skal kun be
tales kursusmateriale, kr. 8,00 +
eksamensgebyr, formentlig kr. 30,00.
Varighed ca. 20 timer.
Amagerkredsen
Tilmelding snarest til kursuskontakt
manden Jens Green 58 15 13 eller
Reinh. Hansen SU 7473.
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Da jeg ikke grundet mit ulykkestil
fælde havde sejltid nok, måtte jeg til
søs igen og påmønstrede 3 m. bramsejlskonnert Cathrine af Svendborg,
hvor jeg var i 3 måneder, men jeg hav
de meget svært ved at indordne mig
igen under de små forhold. Så med
skonnert Bølger fra Marstal; vi sejlede
med træ fra Varberg til København en
måneds tid, så med 3 m. skonnert Ko
foed af Svendborg, hvor det heller ikke
gik for godt, men sejltid skulle jeg
have og havde nu tilstrækkelig til at
få styrmandseksamen, men ikke certi
fikat.

Det første I.W.W., International World
Union Workers, kommunisternes
første globale indsats blandt trans
portarbejdere, fik magt over alle ski
be, der anløb Buenos Aires, og ingen
kunne få mandskab uden gennem
dem og efter nummer. Vi var tvunget
til at melde os ind og fik nogle meget
høje numre for udmønstring, så vi
kunne ikke se, hvordan vi skulle klare
det.
Kapt. på »Garthsnaid«, Thompson,
en hædersmand, lovede at tage os
selv, da den engelske konsul (min
ven Knox fra Port Said) nægtede at
3 m. Bark Sivah af Svendborg.
tage os, da der gik mange englæn
Gammel finsk jernbark, rep. i Køben dere i land, men heraf ingen sejl
havn, mønstrede jan. 1918, gik til Nor skibsfolk, hvorfor kapt. sagde, at han
ge og lastede props til England. Un tog os alligevel, men vi måtte selv
der stormvejr i Nordsøen begyndte en finde ud til ham på reden, da han var
af sideportene, hvorigennem vi havde bange for ballade, dersom vi gik om
lastet, at arbejde sig læk. Vi fik en bord i havnen.
stor slagside, vendte om, gik ind til
Først havde vi I.W.W., der passede
Kristiansand, lossede og omstuvede på os, så de engelske bums, desfor
lasten for rep., fortsatte til Hull, los uden var der revolution, men der ud
sede og ventede på en ny last. Måtte kæmpedes kun skærmydsler i hav
fortsætte til Buenos Aires i ballast. nekvarteret mellem skyttegrave om
Ved udsejlingen af Humberfloden fik dagen.
vi dønning, mens vi kattede ankeret
op, og det slog hul i boven. Gik for
fair wind ned gennem kanalen og til
Plymouth for rep., derfra endelig på
vej sydover og kom til Buenos Aires i
november.
Her lå vi længe på tørn og ventede
på last. En kammerat ombord fra
Troense og jeg blev'enige om at møn
stre af og søge hyre med et sejlskib,
som skulle rundt Kap Horn, da vi følte,
vi ikke kunne kaldé os rigtige sø
mænd, dersom vi ikke havde prøvet
det, og her var en lejlighed. Vi talte
med kapt. på en 1800 tons

Vi fik (gennem sømandspræsten)
aftale med den norske skibshandler,
at vi selv måtte sørge for at stuve os
bort i hans barkasse om natten, som
han skulle ud med proviant til
»Garthsnaid«. Vi fik så et praj, den
norske delegerede fra I.W.W. holdt
sig borte (igen sømandspræstens
indflydelse), og vi kravlede over to
hold skyttegrave med vore køjesæk
ke og kammeratens papegøje. Vi
kom godt ud til »Garthsnaid« på re
den, men hver gang, vi så en barkas
se nærme sig, skjulte vi os i lasten.
Vi blev så mønstret ombord på
canadisk bark Garthsnaid af Montreal, engelske »articles«, der lyder: bl.
der gerne ville have os, dersom vi meget andet, ingen penge eller land
kunne mønstre af. Det fik vi lov til og lov i fremmede havne undtagen efter
bragte vor afregning til den norske sø- kaptajnens forgodtbefindende, og
mandspræst, Johannes Nielsen, det fi kontrakten gælder 2 år eller engelsk
neste menneske, jeg under mine man havn. Vi tænkte nu ikke så meget
ge oplevelser har truffet. Det ville vare over det, var glade for at slippe bort,
et stykke tid, før »Garthsnaid« var og nu i et pænt engelsk sejlskib på
klar til at sejle. Ved aflevering af min vej rundt hornet til Calliao Peru.
afregning opdagede sømandspræsten,
Det var herligt at komme til søs
at jeg havde fået 100 pesos for meget, igen efter den lange tid ved land,
og fik mig overtalt til at levere penge med fair vind ned langs Patagoniens
ne tilbage til kapt. på »Sivah«, hvilket kyst. Vi sejlede fra Buenos Aires d.
jeg noget modvilligt gjorde, og da 12. dec. 1919, højsommer her og li
vet var dejligt.
kapt. ikke kendte forhistorien, roste
I engelske sejlskibe var man på
han mig, da han senere kom til en
det tidspunkt ikke forvænt med
dansk provinshavn og havde min sø
sejlskibsfolk, og inden længe var vi
sters svigerfar som lods.
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to unge danske blevet topgaster,
d.v.s. man får en mast og dertil alt
hørende som sit arbejdsfelt, som
man over for bådsmanden er ansvar
lig for og han igen over for styrman
den. På »Garthsnaid« var 8 apprentices, d.v.s. elever, der betaler for
deres uddannelse, og herigennem
altid sikker på at kunne blive office
rer i de store selskaber, hvad en sø
mand ingen chancer har for som i
skandinaviske skibe.
Disse lærlinge, som oftest fra en
gelske højere kostskoler, forbliver
lærlinge, til de har tjent 4 år. Vi kun
ne ved henvendelse til bådsmanden
få de lærlinge til hjælp, han fandt
nødvendigt, og det var så en kappe
strid om, hvem der kendte mest til
sit job, og her fik man først rigtig på
en håndgribelig måde forståelsen
af, hvad en hård skole giver én af
ballast, da vi, grundet vor engelske,
som drengene gjorde nar af og for
drejede efter deres forgodtbefin
dende, under alle omstændigheder
skulle vise vor overlegenhed med alt
vedrørende vort sømandskunnen.
Da jeg efter min foregående erfaring
ikke havde noget tilovers for den
måde, England behandler de almin
delige sømænd på, så gik diskussio
nerne ofte ret højt, og man skulle
være forsigtig for ikke at brænde
sig, for så var man færdig, igen vil
jeg gentage, at kapt. Thompson var
en hædersmand. Men hans kone og
6-årige søn så lidt anderledes på os
udlændinge. En dag, jeg stod til rors,
kom den lille dreng hen og talte til
mig, som han ofte havde gjort, hans
mor så det og sagde højt »Don't
speak to those spiting foreigners«.
Det hørte kaptajnen, ét ord fra
ham og madammen og drengen var
ved at falde ned af trappen til kahyt
ten af bare hast og havde ikke for
nøjelsen af at se kaptajnens lune
glimt, som jeg håbede var beregnet
for mig.
Med vidunderligt vejr sejlede vi
ind i Staten Island Strædet og så de
høje sneklædte bjerge på Ildlandet,
men glæden var kort nu. Jeg stod
igen til rors i skjorteærmer og bare
ben, da kapt. kom op på poop'en,
fløjtede til mindskning af sejl, alle
mand ud, og inden for 1 time havde
vi en pibende storm fra S.W. og måt
te vende om og sej le østen om Staten
Island. Dette gjorde vejen betydeligt

længere, vi holdt jul under sejladsen
rundt Kap Horn, der tog mindre end
3 uger. Vi havde næsten 3 måneders
sejlads for at nå til Calliao, Peru.
Foruden vi to danske var der kom
met 3 englændere ombord i Buenos
Aires, hvoraf den ene var en rigtig
udspekuleret cockney. Han havde
udstået en længere fængselsstraf
for tyveri og led meget af fængselsgigt, kaldte de det, han kunne knapt
gå, men havde en særdeles udspe
kuleret evne til at sætte alle op mod
os to danske, der var kommet om
bord i stedet for 2 af hans kammera
ter. Vi fik det at føle hver gang, vi
skulle spise, og han vidste, at grun
det på hans sygdom kunne vi ikke
på sædvanlig måde lukke munden
på ham. Nå, man må tage alt med.
Som omtalt, gives der ingen penge i
fremmed havn, sømændene købte
derfor så meget, de kunne, i stewar
dens slopkiste, tøj og tobak som så
blev omsat i sprit, da vi kom til Calliao.
Min kammerat og jeg var de eneste
ombord foruden lærlingene. Vi ma
lede udenbords, og jeg lagde nok
mærke til, at vor engelske ven gik
ombord og kort efter iland igen, men
hæftede mig ikke særlig ved det. Da
det blev middag, kravlede vi op fra
vore udenbords stillinger og gik ind
i lukafet, hvor jeg kunne se, der var
rodet i mit tøj, og fandt, at mit ur var
forsvundet og blev så klar over, hvem
der havde taget det. Jeg gik til kap
tajnen, som lovede mig støtte, og
jeg fik fri for at finde gerningsman
den, inden hdn fik solgt uret. I Calliao
findes en gade kaldet Shetstreet,
hvor alt kunne foregå, og jeg vidste,
at vor besætning holdt til i en bar,
der tilhørte en letlænder, som kald
tes Russian Fred. Han talte skandi
navisk og hadede englændere. Af
ham fik jeg at vide, at englænderen
havde solgt mit ur og kæde hos en
marskandiser lige overfor. Jeg gik
derover, så mit ur og kæde, men
havde ingen penge til at købe det til
bage for, men han lovede at ville hol
de det tilbage. Nu, da jeg havde be
viser, støvede jeg englænderen op
igen, som stod med et par ligestil
lede og grinede hånligt plus de sæd
vanlige nedsættende bemærkninger
om skandinaver. Det var for meget,
jeg så rødt, fik besærkergang og
kort efter lå to mand i rendestenen,
den treide løb, og jeg kom til mig

selv ved, at Russian Fred sagde
Wonderful Danisk kiss, men jeg kan
ikke tænke mig, at jeg havde nikket
en skalle, det har jeg aldrig gjort. Jeg
gik ombord og sagde til kaptajnen,
at jeg havde fundet uret, og han lo
vede at gå med næste dag og indlø
se det. Men da vi kom derop næste
dag med politiet, kendte marskandi
seren hverken mig eller til noget
købt ur, og det var kun ord mod ord,
så det fik jeg ikke noget ud af. Eng
lænderen lå på hospitalet med bræk
ket kraveben og kammeraten med et
brækket håndled og havde meldt
mig forvold og over for den engelske
konsul afgivet en meget vidtløftig
forklaring, hvorledes jeg havde for
fulgt ham hele rejsen, den syge
mand han var, og nu havde jeg over
faldet ham og gjort ham til invalid,
og vi havde slet ikke ret til at være
ombord, da vi var blinde passagerer,
der ikke kunne blive påmønstret på
det engelske konsulat i Buenos Ai
res grundet tvivlsomme papirer, vi
var slet ikke danske, men forløbne
tyskere. Til at begynde med troede
konsulen på den aflagte forklaring,
men vor kaptajn fik ham dog overbe
vist, kun dte med mønstringen kunne
han ikke fragå. Konsulen må have
følt sig forpligtet til at skulle vise
kapt., at det ikke var så lige en sag
at gå uden om for et engelsk konsu
lats bestemmelser og ville have mig
arresteret for forsøg på manddrab,
homicide - som englænderen kaldte
det, og jeg var lige ved at se rødt
igen, da kapt. tog mig i armen og
sagde til konsulen: »Denne unge
mand er i min varetægt, og der for
bliver han«. Ur fik jeg ikke, og iland
skulle jeg snyde mig til, men da jeg
ingen penge kunne få, havde jeg
kun, hvad min kammerat fra Troense
delte med mig.
Der var ingen af vore sømænd,
der kom tilbage til skibet ved afsej
ling, vi var kun 4 tilbage ag den gam
le besætning, fik et nyt hold ombord
og sejlede til Ischichi på Chilekys
ten. Her lastede vi saltpeter til por
tugisisk S-Ø. Afrika Laurenzo Marquis. Vi havde fået mange mærkelige
mennesker blandt besætningen, og
senere på rejsen kunne man være
heldig på vagterne at høre de sæl
somste oplevelser fra krigens tid.
En stor letlænder havde været vagtsmand på den russiske ambassade i

Cito Bolivia, havde stjålet kassen
véd revolutionen, flygtet op i landet
og vandret frem til Peru og fik at
vide, at hans rubler var værdiløse.
En tysk officer, der var flygtet fra
flåden og vandret hjemløs rundt si
den 1916. Harry, postbudsøn fra
Nørrebro, havde været lige så meget
på vandring som i fængsel i om
trent alle de sydamerikanske stater.
I Ichichi lastedes på reden, og vi
fik landlov, den halve besætning
hver anden lørdag og 10 sh. Vi blev
sat iland ved middagstid af vor egen
båd, men kunne kun komme om
bord igen med toldvæsenets båd,
som vor kapt. venligst betalte, da
han med god grund regnede med, at
vi ikke havde penge til tilbageturen,
og det, han betalte, gik i toldoffice
rens lomme.
(fortsættes)
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Banken der
dækker
hele Amager
Ring direkte hjem med
S.P. VHF-radiotelefon type RT-144

55 kanaler
25 watt
Pris kr. 3500- excl. moms (12 v)

\

S.P. forhandler

Amagerbanken
den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER
KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S
TELEFON (01)58 30 45

ELEKTROMONTØREN
Aut. elektroinstallatør

KBH.
trykker

foruden

medlemsbladet

FRB.

NESA

SEAS

NVE

bl. a. for

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

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V

» 356788

1. november 1976 er vi flyttet
til ny og storre butik (v. Drottning Torget)
Meget nårmere Oresundsbådene
Bådradio og Walkie Talkie

BENO RADIO- & BÅTTILLBEHOR AB
Nye adr. Gronegatan 11 (hj. Norregatan)
21127 - Malmo - Tlf. 0094640 11 1464

Klubbens benyttede elektriker

58 89 50

30 70 02

Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226

Tal System For-sikring med
BALTICA !
Med en Baltica System For-sikring har De alt samlet
i et overskueligt system.
De ved altid, hvad De har. Hvor De har det. Og hvad
det koster.
Men lad os præsentere systemet for Dem i enkeltheder.
Ring til den lokale Baltica-assurandør og aftal tid for
et mode — enten i Deres hjem eller på vort kontor.

- DU ER MEGET VELKOMMEN -

BALTICA
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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36. ÅRGANG

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96
MEDLEM AF DANSK IDRÆTS-FORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11

50 73 23 og

13 73 23
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 . . . . SU 7473
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
59 39 78
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st

55 79 39
ØB 5923

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Vagn Preisler, Artillerivej 44,4., 2300 S
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S
Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30, 2
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, c/o Pehrson,
Lyngbyvej 160, st. tv

18 22 76

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74
Bestyrelsesværelse:

50 41 01
58 01 76
59 35 80

FORSIDEBILLEDET: Øveballen for udgående.

AM 5844
55 46 86
58 74 05
58 49 37
58 27 72
ÆG 8333

Kasserer
formanden og
havneudvalget
træffes
hver torsdag
kl. 19 — 20.30
i klubhuset
tlf. 59 35 80

Redaktøren
træffes
den sidste
torsdag i
hver måned
Husk postgiroen 70 56516. Ved
indbetaling opgiv medlems-nr.

STANDERHEJSNING DEN 7. MAJ

GENERALFORSAMLING
Dagsorden:

Tirsdag den
29. marts
kl. 19.30
præcis
i klubhuset

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt
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Følgende er på valg:
Sekretæren, Reinhard Hansen
Skolechefen, Bent Pedersen
1 medlem af havneudvalget, Richard Nielsen
1 medlem af klubhus- og festudv., Vagn Preisler
1 motorbådsrepræsentant, Holger Nielsen
1 suppleant, Carsten Barner Nielsen
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Anni Lindqvist
Revisor GostaØberg
Revisorsuppleant Erling Sørensen
Redaktøren, Holger Møller
2 juniorudvalgsmedlemmer, Knud Jensen og
Søren Bødtker
2 målere, Klaus Akkermann og Thorup

tta.

BESTYRELSESMØDE
den 1. februar 1977 kl. 19.
Fraværende:
Sekretæren Reinh. Hansen gr. møde
for Dansk Sejlunion.
Rich. Nielsen gr. ferie.
For bladudvalget mødte Frits Kleis
for redaktøren.
Dagsorden:
1 protokollen
2 beretning
3 havn og plads
4 klubhus og fester
5 sejlerskolen
6 juniorafdelingen
7 kapsejlads
8 joller
9 motorbåde
10 sikkerhedsudvalget
11 bladet
12 eventuelt.
1. Protokollen fra sidste møde blev
oplæst og godkendt med et par min
dre rettelser.
2. Formanden oplæste div. skrivel
ser, bl.a. fra Sundby Kajakklub, der på
grund af jubilæum ønskede at benyt
te vort klubhus d. 14. maj. Dette blev
tiltrådt på grund af vort gode nabo
forhold.
Rødvig Sejlklub ønskede at besøge
vor havn i pinsen, hvilket også blev
godkendt. Sekretæren skulle dog
gøre opmærksom på, at vi ingen
gæstepladser har i havnen.
Formanden omtalte ombygningen
af køkkenet i klubhuset, der var blevet
stærkt forsinket på grund af et plud
seligt krav om pilotering fra myndig
hedernes side, det støbte fundament
måtte opgraves inden man kunne gå
videre i arbejdet. Ingeniør Trane Møl
ler ville bistå, og presse sagen igen
nem papirmøllen så hurtigt som mu
ligt, iøvrigt var alle maskiner og mate
rialer indkøbt af entreprenøren og

Navigationseksamen vil finde sted
stod klar på pladsen til opsætning.
Formanden mente at 5 ugers for lørdag d. 12. marts kl. 10.00, med
Gosta Øberg som censor. Der er ind
sinkelse ikke var urealistisk.
Den kommende tids arrangementer sendt andragende til Handelsmini
og Kirstines arbejdsforhold blev drøf steriets søfartsafdeling.
tet, og en nødplan blev lagt for den
6. Fra juniorafdelingen varder intet,
kommende tid.
Formanden oplyste, at der forelå udover, at de første både er ved at
en skriftlig aftale om, at i tilfælde af være klargjorte og forventes at kom
forsinkelse af byggeriet havde vi krav me i vandet først i marts.
på dækning af eventuelle tab på drift
Kapsejlads intet, udover at de
af klubhuset. Formanden ville endvi 7.
dere være tilstede ved samtlige hånd sidste rettelser til kapsejladskalende
værkermøder, og anmodede ligeledes ren kunne nå at komme med til SejBent Knudsen og Lennart om, så vidt lerdagsmødet i Åbenrå.
muligt at være med ved disse møder.
8. Joller intet. Formanden oplyste,
3. Havneudvalget fremlagde planen at de sidste skure på jollepladsen vil
for parkeringspladsen, som vores blive solgt til anden side.
gartner havde tegnet. Gartneren ville
planere pladsen i sin fritid, og havde 9. Motorbåde. Holger Nielsen har
lånt en maskine af Preben Vognmand haft kontakt med Skånes Motorbådstil dette formål. Bestyrelsen påskøn forbund om Øresundsrunden, som i
ner stærkt dette frivillige arbejde, der år skal holdes fra Sundby Sejlher bliver gjort. Den fremlagte plan Forening. Nyt møde er berammet til
blev drøftet og enkelte ændringer d. 12. marts i Malmø. Vagn foreslog,
blev foreslået. Ny plan vil blive frem at man evt. kunne bruge Flakfortet i
lagt.
dette arrangement.
Almindelig utilfredshed med plads
manden blev udtalt fra flere sider. 10. Sikkerhedsudvalget. Radiokur
Formanden mente, at nu burde han set med certificat tegnede fint. S.S.F.
være inde i arbejdsgangen, men da stod som arrangør for hele Amager
det ikke var tilfældet, burde man se kredsen, ca. 30 havde tilmeldt sig. Det
sig om til anden side, dette blev ac var nødvendigt at forlægge undervis
cepteret. Der var almindelig enighed ningen udenfor foreningen, indtil vi
om, at det var et ønske at få den gam dere i KMY's klubhus i Kastrup.
le pladsmand, Erik, igen. Formanden
ville søge kontakt med ham forinden 11. Bladet. Frits Kleis oplæste en
artikel fra et medlem, som redaktio
anden bestemmelse.
nen ikke mente havde medlemmer
4. Klubhus og fester. Nellers fore nes interesse. Der var enighed om, at
drag om sin rejse til Vestindien ville, det var af så privat karakter, at det
som planlagt, finde sted i klubhuset måtte ordnes på anden måde. Vagn
d. 18. og 19. februar, der måtte dog Preisler oplæste hertil en skrivelse,
regnes med, at serveringen ville blive som ville blive sendt til vedkom
indskrænket disse aftener på grund mende.
af køkkenombygningen. Da flere be
styrelsesmedlemmer på dette tids 12. Eventuelt. Dispositionsplanen
punkt var til Sejlerdagen i Åbenrå, for de forskellige udvalg blev tilstillet
blev det pålagt Vagn at bringe en hil disse, de fleste ønsker for 1977 var
sen til alle medlemmerne.
opfyldt.
Vagn omtalte forskellige planer
med kommende arrangementer, bl.a.
en tur til Middelgrundsfortet, og pin
seudflugt til vores lokaler på Flak
fortet.
5. Sejlerskolen. Bent Petersen op
lyste, at towærkseksamen vil finde
sted fredag d. 11. marts kl. 19.00.
Censor vil, som de foregående år,
blive Rigger-Ejner.
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Den, ved tidligere bestyrelsesmø
der, omtalte modernisering af ophalergrejet blev atter gennemgået, be
styrelsen havde kommentarer af for
skellig art til de lifte og vogne, man
havde set på i januar måned.
Bent Knudsen fremkom med et
nyt forslag om en selvkørende kran,
han havde set i Tappernøje. Havne
udvalget, formanden og Bent Knud
sen ville hurtigst muligt tage ned og
se på denne mulighed.
Mødet slut kl. 22.30.
Sign Holger Nielsen
bestyrelsesmedlem
Sign Hans Guldager
fung. sekretær

*
Anker Brinch
Ved en ulykkelig hændelse omkom
vor trofaste ven, og for Sundby SejlForening ihærdig medarbejder.
Ankers død kom som en overras
kelse for os alle, brutal og hård i
første øjeblik, men ved nærmere ef
tertanke alligevel værdig for en mand
af Ankers støbning. Han døde i de
omgivelser og i den havn og blandt
de venner han holdt af, og som holdt
af ham.
Ved Anker Brinchs bisættelse fik
jeg af de efterladte overdraget Ankers
skurvogn som en gave til foreningen,
hvilket jeg med tak har taget imod, vi
kan sagtens finde anvendelse for den.
Til dem der ikke kender Ankers
indsats i SSF, kan jeg kort her nævne,
at han, siden vi indførte havneafgift
for gæstesejlerne, troligt hver eneste
dag har opkrævet betalingen med
stor nidkærhed. Ligeledes forenin
gens toiletter og baderum fik deres
daglige behandling straks fra mor
genstunden. Anker deltog ligeledes
sammen med hans nu afdøde ven
Tom i den store ombygning af moler
ne, som strakte sig over flere år, så
ledes et stort tab for os alle.
Ære være hans minde.
Hans Guldager
formand
4

Ved Ivar Vinds død.
En af dansk sejlsports varmeste for
kæmpere, formanden for Danmarks
olympiske komite, Ivar Vind, døde
pludselig den 11. november 1977 kun
56 år gammel midt i sit arbejde for
danskog international idræt.
Foruden at være formand for Dan
marks olympiske komite, var Ivar Vind
også medlem af den internationale
olympiske komite (IOC) og derigen
nem med sæde i eksekutivkomiteen
og andre specialudvalg, sidst som
formand for det udvalg, der beskæf
tiger sig med amatør status hos del
tagerne i De olympiske lege.
Han var en varm fortaler for Dansk
sejlsports deltagelse ved olympiader
ne, og gav som formand al den støtte,
der kunne gives, eller hentes ad an
dre kanaler, som Ivar Vind var mester
i at finde.
I sin periode som aktiv idræts
mand gjorde Ivar Vind sig også be
mærket.
Som dansk mester i højdespring
satte han en dansk rekord i 1947 med
1.95 m. Denne rekord bestod helt til
1962.
Ære være hans minde.
Hans Guldager
formand

Tak
Hjertelig tak for udvist deltagelse ved
vor kære fader Anker Brinchs begra
velse.
Ruth og Arne
Benny og Lene
og Else Brinch

Tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse.
Thaly Svanborg

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden i
anledning af vort 90 års jubilæum.
Med sejlerhilsen
SEJLFORENINGEN ENIGHED
A. Rasmussen

I APRIL
HAR SHOPPEN ÅBENT
ALLE DAGEKL. 9-18.

NYE MEDLEMMER
som søger optagelse

A 81 Eivor Holst
Fuglegårdsvænget 86, Gent.
A 88 Niels H. Nielsen
Kong Hans Allé 12, Søborg
A100 Kell Nielsen
Arkonagade 3, V.
A119 Michael Ronild
Hillegom Allé 40, Dragør
A 128 Jan Kløjsner Grønhøj
Ungarnsgade 12, S.
A 158 Aksel E. Frandsen
Ramundsvej 23, S.
A168 PerHerngård
Vesterfælledvej 3 A, V.
A 170 Dirch Boesgård
Lygtemagerstien 9, S.
A174 Johnny Jørgensen
Peter Fabersgade 13, N.
A 188 Lasse Bergstrøm
Grønnegade 38, K.
A 205 Jørgen Nordstrøm Jensen
Rantzausgade 20 B, N.
A332 Jonna Worm Shorter
Søvang Allé 31, Ka.
A 398 Hans Frederiksen
Spicas Allé 39, Ka.
A410 Michael Zebis
Amagerbrogade 93, S.
A 426 Ina B. Kristensen
Tårnvej 333, Rød.
A 484 Rolf Elm-Larsen
Åbakkevej 30, VanI.
A685 Karin I. Nielsen
Hardangergade 3,0.
A715 P. Brønnum Jensen
Bjelkes Allé 24 G. K.
A 1038 John Wennemoes Nielsen
Englandsvej 164, S.
A1056 J. Heinz Pakalski
Kastrupvej 3. S.
A 1060 Hans P. Hansen
Reberbanegade 11, S.
A 1063 Finn Bloch
Kongelundsvej 40, S.
A 1073 Poul Andersen
Langdyssen 28, Herlev
A 1098 Erland Markert
Solskrænten 23, Val.
J
61 Svend Nielsen
Hardangergade 3,0.

FlUgger maling
til både og...
Flugger, Danmarks største specialfabrik for bygningsmaling, står nu til søs. Da mange af vore
medarbejdere, fra skipper til gast, selv er sejl
sportsfolk, har vi i flere år brugt malinger fra
fabrikkens standardprogram til bådvedlige
holdelse. I år fandt vi tiden moden til at supplere
disse sødygtige bygningsmalinger med nogle
specialprodukter, så vi nu kan tilbyde landets
skibsredere:
Pensol olie- og fedtfjerner, 1 liter kr. 14,15.
Fluren 37 grundrengøringsmiddel, 0,8 I kr. 9,50.
Palco 1240 rustbeskyttelse, 3 A liter kr. 17,55.
Alflex hæftegrund, 3 A liter kr. 23,60.
Alflex 90 højglans emailler, 3A liter kr. 26,95.
Flugger racing affedtningsmiddel, 1 I kr. 22,75.
Flugger racing glasfiberprimer sikrer binding af
maling på ubehandlet plast, 0,7 liter kr. 35,75.
Flugger racing bundmaling, let strygbar, lysblå,
grøn, rød, hvid og sort. 0,7 liter kr. 69,75.
Flugger kobber bundmaling, klassisk antifouling,
blank kobberrød og sort. 0,7 liter kr. 37,75.
Flugger tætningspasta, sort, 0,7 liter kr. 21,75.
Rapid spartelmasse, 450 g tube kr. 11,00.
Manders bådelak, 1 liter kr. 39,80.

FlUgger byggefinish
Hans Guldager a/s
malerfirma

åben mandag 13-17.30
tirs.-tors. 9-17.30
fredag 9-19
lørdag 9-13

Højdevej 19, Kbh. S. Tlf. (01) 55 73 20.
100 m fra Amagerbrogade. Gode parkeringsforhold
Vendersgade 10 ved Nørreport. Tlf. (01) 13 73 23.
Gode parkeringsforhold

med salg af alt til malearbejdet,også godt værktøj

Resterende plads på nordre mole
forbeholdes mindre både og joller,
som kan tages med trailer og til dem,
som selv vil tage deres båd på land.
Forslag nr. 5.3.
Foreningens kontor opkræver
Efter næstsidste stykke tilføjes:
sammen med kontingent og havneMedlemmer, der ikke har havneplads, pladsleje, gebyr for optagning og ud
men som overvintrer i havnen eller på sætning.
pladsen, må have betalt vinterplads
Pladsmanden får i sit skur instal
leje senest 15. november.
leret telefon med fast pasning hver
Foreslået af bestyrelsen dage mellem kl.12-13, hvor medlem
merne kan bestille tid for op- og ud
sætning, samt kan orientere sig om
tidspunkt.
Bådene forsikres for skader for
voldt ved op- og udsætning, dog ikke
for lak og ridser.
Gebyr for op- og udsætning fast
Ad dagsordenens pkt. 6: Andre forslag sættes til kr. 300,- pr. båd om året,
som betales ad 2 gange.
Forslag til modernisering
En forudsætning for ovennævnte
af ophalergrejet
er at bådejeren eller dennes stedfor
Efter at have gennemgået forskellige
træder, stiller med båden til aftalt tid,
muligheder for en modernisering af
og er behjælpelig med bukke og
foreningens ophalergrej og metoder,
klodser.
fremsættes hermed følgende forslag,
Medlemmerne kan ikke påregne at
som efter vor opfattelse er det bedst
Deres ønsker med hensyn til place
egnede til de forhold vi har på havn
ring af bådene kan opfyldes tilnær
og plads.
melsesvis som nu.

Til generalforsamlingen
Ad dagsordenens pkt. 5:
Lovændringsforslag.
Forslag nr. 5.1.
Paragraf 12 (side 10) efter stk 4 fore
slås indføjet:
Sådanne medlemmer kan, efter sø
sætning af fartøj og hvis der er plads
i havnen, henligge på ledig plads i 8
dage fortilrigning.
Såfremt fartøjet ikke fjernes fra
havnen efter de 8 dages forløb, vil
fartøjet blive taget på land for ejernes
regning og risiko.
Gentagelsestilfælde kan medføre
udelukkelse af foreningen.
Foreslået af bestyrelsen

Forslag nr. 5.2.
I paragraf 12 indføjes:
Vinteroplæggere, der lader deres bå
de ligge mere end 8 dage i havnen
efter søsætningen, kan på havneud
valgets forlangende tages på land.
Taksten vil da være dobbelt op til
pladsmanden og en bøde på det halve
af vinterpladslejen.
Står båden på land længere end 14
dage betales fuld vinterpladsleje.
Formålet med dette forslag er, at
hver gang nogle overtræder 8 dages
bestemmelsen, kan det give penge til
både klubben og pladsmanden. Årsa
gen til, at jeg foreslår dobbelt takst til
ham er, at hvis det er nødvendigt af
pladshensyn at tage en synder på
land, vil pladsmanden måske være
villig til at gøre det uden for normal
arbejdstid!
Lovforslaget er endvidere så
»åbent« at hvis en vinteroplægger
ligger længere end 8 dage i havnen
efter søsætning i marts eller evt. april
måned, hvor der sikkert stadig er rige
lig plads i havnen, vil det være urime
ligt at indlede repressalier over for
ham. Derfor passusen »på havneud
valgets forlangende«.
Foreslået af medlem nr 507
Jannik Cortsen
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SSF indkøber 1 stk. 12 tons Denka Lift
fra Hansen og Skov i Holbæk, pris
kr. 280.000 excl. moms.
Søndre slæbested ombygges til
indpasning i liftvognen.
Parkeringspladsen omlægges til
vinterplads for både.
Nordre plads frem til Juniorhuset
indrettestil parkeringsplads.

Financiering

Der optages lån gennem vor bank
forbindelse med sikkerhed i køretøjet,
samt lån til ombygning af slæbested.
lån til lift
kr. 280.000,lån til anlæg
kr. 60.000,kr. 340.000,-

GODFR. CHRISTENSEN:

•WAfDRtfM U

NÆSTVED AA VED NÆSTVED.

Hvor afsætningsarealet er be
grænset, kan både op til 6 tons
egenvægt ophænges alene i den
flytbare strop og før afsætning
skydes ud foran liften, hvorved tæt
stuvning kan finde sted.

Betales over gebyret på et 5-årigt lån,
og afskrives tilsvarende.
indtægt pr. år.
500 x 300
kr. 150.000,Udgifter det første år.
afdrag på lån
renter14%
lønninger/drift/forsikr.

kr. 68.000,kr. 45.220,kr. 36.780,kr. 150.000

Renteberegning.
1/2 årlig
1 årlig
11/2 årlig
2 årlig
2V2 årlig
3 årlig
3V2 årlig
4 årlig
41/2 årlig
5 årlig

kr. 23.800,
kr. 21.420,
kr. 19.040,
kr. 16.660,
kr. 14.280,
kr. 11.900,
kr. 9.520,
kr. 7.140,
kr. 4.760,
kr. 2.380,

Det mindre renteafkast pr. år vil kom
pensere for formodet større udgifter
til lønninger, vedligeholdelse og drift.
Efter 5 års drift må der påregnes
engangsudgift til større reparation og
eftersyn.
Antager vi at den kan holde i ca. 10
år, vil der være økonomisk grundlag
for investering i nyt materiel til den tid.
Forslaget stilles af bestyrelsen

DENKA-B-LIFT beskrivelse
DENKA-B-LIFT, der er konstrueret og
fabrikeret i Danmark, er markedets
mest avancerede og eneste fuldhy
drauliske bådelift. Legende let løfter
og transporterer den bådene fra van
det til afsætning på land og omvendt
ved søsætning.

Mc/or

DENKA-B-LIFT
tekniske data
Løftekapacitet

12 ton

Hejsehastighed

0-5 m/min.

Firehastighed

0-7 m/min.

Kørehastighed

0-3,1 alt. 0-6,2 km/t

Hjul for

Trelleborg
500-22,5-12 ply
Trelleborg
400-15,5-14 ply
2,5 kg/cm2 for
5,0 kg/cm2 bag

Hjul agter
1) DENKA-B-LIFTENS kørehjulsmotorer er af bedste kvalitet og har to
hastighedsområder, 0-3,1 og 0-6,2
km/t. Motorerne er overlegne selv
ved kørsel på ujævnt terræn.
2) DENKA-B-LIFTEN styresved hjælp
af 2 synkroniserede cylindre. Et
spec. indbygget patenteret arran
gement sikrer denne bådelift per
fekt styring.

Dæktryk
Wire
Motor luftkølet
Egenvægt

4x2strng-120.
VW 126-34 HK
6500 kg

Totalvægt

18500 kg

3) DENKA-B-LIFTENS to kraftfulde
hejse-fire cylindre betjener hver sin
strop. Herved undgås sideværts
slinger af båden under hejs og fir.
De to cylindre betjenes hver for sig,
- dvs. bådens for- eller agterende
hæves eller sænkes uafhængigt
efter behag.
4) DENKA-B-LIFTEN er udstyret med
hydraulisk forskydelige blokke, så
den ene strop kan indstilles i for
hold til den respektive bådlængde.

DENKA-B-LIFTENS
manøvreplads
giver maskinføreren et glimrende
overblik.
DENKA-B-LIFTENS kraftkilde er en
VW 126 34 HK industrimotor, som
gennem et sammenbygget gear
trækker en triplex oliepumpe.
Fra manøvrepulten dirigeres olien
ud til forbrugsstederne, som er:
1. Kørehjulsmotorerne.
2. Styrecylindrene.
3. Hejse-fire cylindrene.
4. Cylindrene for de forskydelige
blokke.
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DENKA -B-LIFT

DKB 02

Tekniske Data.

Jan. 1977

S77QX 57oo

56 85

(m/r? £ 7oo)

E

43oo

4.
5.
6.
7.
10.

syuM/...

Larsen/Olsen Fr.sund
Hoelgård/Barner-Nielsen SSF
Olsen/Woltemaht SSF
Simonsen/Jakobsen SSF
Risvang/Falktofte ÅY.

Uddrag af YACHT nr. 22 dato 28.10.1976

Sejlads om Piratmester
skabstitel i sne og kulde
Sne og kulde midt om sommeren:
Deltagerne i det internationale
schweiziske mesterskab i Piratklas
sen fik kolde hænder og røde næser,
da de skulle rigge til, og klagede des
uden over flowejr, der varede helt til
den sjette kapsejladsdag. Mens man
andre steder stønnede over sommer
varmen, måtte piratsejlerne på St.
Moritzsøen i vejr med skiftende vind
vente helt til den sjette dag og den
fjerde kapsejlads, før der endelig kom
vind. Ved vindstyrke mellem 5 og 6
var der pludselig rigelig af den. Hef
tige vindstød sørgede for, at der fore
kom talrige havarier, knækkede mas
ter og kæntringer. Til sidst fik man
følgende sejrherrer: Entjer/Spect for
an danskerne Larsen/Olsen og østrig
8

Filmaftener
erne Pretscher/Pretscher. De usikre
vindforhold beviste endnu en gang,
hvor problematisk gennemførelsen
af mesterskaber er ved ustadige vind
forhold på søer i dette område.
De danske både i dette stævne, som
regnes for internationale uofficielle
EM blev:
2.
4.
6.
8.
10.

Larsen/Olsen, Fr.sund
Risvang/Falktofte ÅY
Hoelgård/Barner-Nielsen SSF
Olsen/Woltemaht SSF
Simonsen/Jakobsen SSF

Til Sonnenpreis (omdøbt til Regenpreis), som blev afholdt under samme
nedbørsmængder, men med mindre
vind, og samme sted, blev placerin
gerne:

Fredag den 18. og lørdag den 19.
februar afholdt S.S.F. 2 velbesøgte
filmaftener. Det var »Niller« fra Sejl
klubben Sundet, der viste sin film fra
de tre kammeraters tur til de vest
indiske øer, en film, der lyste op midt
i den mørke tid, og som med »Nillers«
friske causeri, gjorde det til to abso
lut vellykkede aftener.

<r
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SUNDBY SEJL-FORENING
1977
April

Lørdag d. 2.4. Kl. 10.00
Søndag d. 3.4. Kl. 10.00

Klubmesterskab - Yngling
Klubmesterskab - Yngling
(Udt. til DM i Silkeborg)

Lørdag d. 16.4. Kl. 10.00
Søndag d. 17.4. Kl. 10.00

Yngling - Stævne
Yngling - Stævne
(Kval. til World Cup)

Maj

Søndag d. 15.5.
Onsdag d. 18.5.
Lørdag d. 21.5.
Søndag d. 22.5.
Onsdag d. 25.5.

Hven Rundt ? (Åben Dist. sejlads)
Aftensejlads
Jollestævne Finn-Pirat-Trapez
Jollestævne Finn-Pirat-Trapez
Aftensejlads

Juni

Onsdag d. 1.6. Kl. 19.00
Onsdag d. 8.6. Kl. 19.00
Onsdag d. 15.6. Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 18.6. Øresundsrunden

Motorbåde

Onsdag d. 22.6. Kl. 19.00
Onsdag d. 29.6. Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads

Onsdag d. 3.8. Kl. 19.00
Onsdag d. 10.8. Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 13.8. Kl. 10.00
Søndag d. 14.8. Kl. 10.00

Jollestævne Finn-Pirat-Wayfarer
Jollestævne Finn-Pirat-Wayfarer

Onsdag d. 17.8. Kl. 18.30
Onsdag d. 24.8. Kl. 18.30
Onsdag d. 31.8. Kl. 18.30

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

August

September Lørdag d. 3.9.
Søndag d. 4.9.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
19.00
10.00
10.00
19.00

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Caprice - Nimbus Stævne
Caprice - Nimbus Stævne

Lørdag d. 10.9. Kl. 15.00
Lørdag d. 17.9. Kl. 15.00

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads

Søndag d. 25.9. Kl. 10.00

Forterne Rundt (Åben Dist. sejlads)

Bent Knudsen

Vandet begynder at blive blødt, og
sæsonen nærmer sig med raske
skridt. Vi starter Sæsonen med at af
holde lukket klubmesterskab for Yng
ling. Alle Ynglingbåde kan deltage,
blot kræves det, at rorsmand og be
sætning er medlem af Sundby Sejl
forening, samt at alle p.g.a. årstiden
er iført våddragt og redningsvest. Sej
ladsen vil blive afholdt d. 2.-3.4. og
blive afviklet over 4 sejladser. Den
bedste klubejede Yngling vil komme
til at repræsentere Sundby Sejlfore
ning ved DM på Silkeborgsøerne. Der
sejles om Skolebetjentens Vandrepræmie, og dér vil blive præmie for

hver 3. tilmeldte fartøj. Tilmelding
foregår på ophængt liste i klubhuset
senest d. 31.3. kl. 1800.
Det første store stævne Sundby
Sejlforening afholder i 1977 er Yngling
-Stævnet d. 16.-17.4., hvor vi regner
med ca. 40 deltagende fartøjer. Dette
stævne gælder bl.a. udtagelse til
World Cup, der afholdes i Holland.
Der vil igen i år blive afholdt mange
sejladser og stævner i Sundby Sejl
forening så - kære sejlere - hold jer
ikke tilbage, det er i høj grad på kap
sejladsbanerne, man drager sine er
faringer.
Bent Knudsen

Episoder fra en sømands liv
Vi var 4 matroser og 3 lærlinge på
vej ned til båden lige før solnedgang,
da en del amerikanske sømænd løb
forbi os ned i toldbåden, stak tolder
ne nogle dollars og sejlede lige for
næsen af os. Lidt efter kom 3 politi
betjente med dragne revolvere hal
sende og stillede sig truende op, og
vi måtte alle følge med i kalabussen.
Her kom så en værtshusholder, der
svor på, at det var os, der havde øde
lagt hans bar. Lørdag aften kunne vi
ikke få fat i nogen konsul, for det var
politiet ikke interesseret i. Fængs
lerne i disse lande er en stor indheg
ning, hvor alle mulige forbrydere fin
der et sted, de eneste ledige ligge
pladser var så nær latrintønderne, at
vi kun kunne finde siddeplads. Fa
milien kommer så med madras og
andet til dem samt bringer dem mad,
for det får man ikke. Da vi jo ikke
havde nogen til at give os noget og
ingen penge, fik vi heller ikke noget
om morgenen, og vi turde ikke drikke
af det avnd, der var tilbage i en balje
fra dagen i forvejen. Kl. 5, før det
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blev lyst, blev vi 20 mand stillet op
på række og geled og delt i 4 hold,
4 sømænd og en fange, der blev
leder af holdet. Så blev vi fordelt i
forskellige gader og pladser med
hver sin lime (træskaft med fast
bundne palmegrene) og kommande
ret til rengøring af byen. På hvert
gadehjørne stod en politibetjent,
men de behøvede ikke at være bange
for, at vi skulle løbe, for hvor skulle
vi løbe hen. Fangen, der ledte mit
hold, var flink, han skaffede os vand
at drikke, hvilket var i høj grad på
krævet, efter at vi havde sat gang i
det lette lag ørkensand i gaderne.
Her regner det kun meget sjældent,
og da der ingen brolægning var, og
vi ikke havde forståelsen af ikke at
feje for hårdt, varede det ikke længe,
før vi ikke kunne se hinanden. Politi
betjenten kom farende og gav fan
gen en på kassen, som det var me
ningen, han skulle levere videre til
hver mand. Men vi må have set for
truende ud, for der skete intet. Kl. 9
var vi tilbage i kalabussen, og kap

tajnen havde fået tilkaldt konsulen,
og sagen blev opklaret, og vi fik lov
at gå med pålæg om ikke igen at
komme i politiets klør, for blev man
taget anden gang, blev man klippet
skaldet, så kunne politiet altid finde
folk til at feje gade. Sådan oplever
man så meget, så vi var glade, da vi
endelig var færdiglastet og stod til
søs rundt Kap Horn igen. Vi havde
en rejse uden særlige begivenheder,
davivar sluppet af med vor onde ånd.
Kort før Mozambique fik vi storm
vejr og mistede noget af riggen, som
vi midlertidig reparerede, ank. til
Dalagon Bay Mozambique, portugi
sisk S.Ø. Afrika, og kapt. var så flink
at afmønstre os, da vi skulle hjem på
skole. Jeg havde 200L i afregning,
og min kammerat lidt mere, som vi
med det samme afsendte gennem
konsulatet. Det var et held, om afte
nen sad vi på en pæn restaurant, jeg
bestilte kaffe med likør, det var det
sidste, jeg huskede, næste morgen
vågnede jeg op smidt på en seng på
min nye hat, og jeg var ikke længe
om at blive klar over, hvad der var
sket. Jeg listede afsted så godt, jeg
kunne, der gloede nogen på mig på
vejen, men ingen antastede mig, de
har været meget skuffede, da de
ku havde fundet et par L i min lom
me. Så gjaldt det om at få hyre igen
hjemover. Først arbejdede vi i en
amerikansk 6 m skonnert, hvor kap
tajnen var norsk-amerikaner.
3 m. fuldrigger af Kristiansand lå
færdiglastet med kul til Goteborg
grundet generalstrejke i England.
Dagen før den skulle sejle, var be
sætningen iland for at bruge for
skuddet, men som de kommer til
deres vante bar, bliver de omringet
af de små iltre portugisiske politi
betjente, slået ned og plyndret. De
gjorde modstand og en af betjentene
kom til skade, om det var skuespil
eller ej, ved jeg ikke, men han blev
kørt på hospitalet, og rygterne gik,
at han var død, derfor skulle alle
dømmes, og skibet skulle have del
vis ny besætning. Rygterne gik også,
at politiet ville have fat i sømænde
ne, inden de havde brugt pengene
på baren.
Jeg fik så hyre på Spangreid, 105 L,
om måneden, vi sejlede så,og det
var et dejligt let skib, kun 4 år gam
melt med moderne hjælpemidler til
fald og brasere, så vagten kunne
næsten klare alt.

Vi havdefint vejr rundt Kap det
gode Håb og fik den friske S.O.passat op langs Afrikas vestkyst. En
morgen, efter vi dagen i forvejen
havde malet skanseklædning hvis,
så vi, at den nye maling var grågul
og lugtede samtidig svovldampe,
der var ild i vor kullast, selvantæn
delse i lasten. Vi forsøgte at grave
os ned til antændelsesstedet, satte
pumpe igang og fyldte vand på, men
det var omsonst. Der blev holdt
skibsråd, styrmanden holdt på at
forsøge at redde skibet ved at sejle
til Permanbuco i Brasilien, men fler
tallet var for St. Helena - også kap
tajnen, da skibet endnu var højt as
sureret. Ilden bredte sig hurtigt, da
vi havde vinden agterind, trækker il
den mod vindretningen i langsomt
tempo, men slog dog op gennem
bakken, der brændte, så ankrene,
der var surret fast her, gled ned gen
nem det brændte trædæk. Jeg kan
ikke huske, hvor mange dage vi hav
de, men det var mere end en uge, in
den vi så St. Helena. Lodsen turde
ikke komme ombord, men fra sin
båd dirigerede han os ind på en sten
revle, vi firede sejlene ned og fik en
lang trosse ind rundt en klippe. Ved
hjælp af pålandsvind og dønning fik
vi agterenden drejet mod land, og
stævnen gled fri. Soldater fra garni
sonen kom og fik slået hul i forskibet
med håndgranat, og sålå»Spangreid«
med vandet lige op over fordækket,
hvor jeg vil regne med, at den ligger
endnu.
Nogle dage efter kom en Union
Castle Liner på vej til England fra
Cape Town. Lloyd's agenten på øen,
kapt. og maskinchefen herfra komdemnerede skibet, og vi blev afmøn
stret. St. Helena er en statskoloni,
ingen må lande uden speciel tilla
delse eller i nødsituation. Befolknin
gen er en blandingsrace af alt mu
ligt, men mest mørklødede. Der var
7 gange så mange kvinder som
mænd, da disse tog ud at sejle man
ge år i træk, før de så vendte hjem,
derfor var efterspørgslen af os lyse
nordboere stor, og pigerne passede
selv på, at enhver fik sit, og at ingen
blev forfordelt. Det var jo en levemå
de, vi ikke var vant til og langt fra
godvillig gik med til, men hvem kan
lave om på en hævdbunden leve
regel.

STØR VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS
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Banken der
dækker
hele Amager
Ring direkte hjem med
S.P. VHF-radiotelefon type RT-144

55 kanaler
25 watt
Pris kr. 3500- excl. moms (12 v)
S.P. forhandler

,

Amagerbanken
- den er nærliggende.

DET ER EN GOD INVESTERING

I. STENGAARD MEYER
KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S
TELEFON (01) 58 30 45

ELEKTROMONTØREN
Aut. elektroinstallatør

at annoncere i Sundby Sejl-

KBH.

FRB.

NESA

SEAS

NVE

Forenings medlemsblad. —
Oplaget er ca. 1500 ekspl.

Klubbens benyttede elektriker

og bliver udsendt til elle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej 16

1. november 1976 er vi flyttet
til ny og storre butik (v. Drottning Torget)
Meget nårmere Oresundsbådene
Båd rad i o og Walkie Talkie

BENO RADIO- & BÅTTILLBEHOR AB
Nye adr. Gronegatan 11 (hj. Norregatan)

21127 - Malmo - Tlf. 0094640 11 1464
- DU ER MEGET VELKOMMEN -

58 89 50

30 70 02

Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226

Den hyppigste årsag til
skader
er dårlig fortøjning
Henvend Dem til Balticas nærmeste kundekontor og få
udleveret brochuren om fortøjningstips.
Bed også om den praktiske vindtabel — lige til at klæbe
på transistorradioen.

BALTICA

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, KASTRUP, 50 41 01 . TRYK: ARNE OLSEN OFFSET, ÅRHUSGADE88, KBH. 0 TLF. TR 9509

266.441,62

Transport
Bladet:
Trykning
Forsendelse
Annonceindtægt

66.735,92
10.315,00
- 15.003,80

62.047,12

72,45
87,65
314,80
8.093,15
1.456,30
162,00
806,03
1.352,99
648,90
389,40
7.167,70

20.551,37

2.193,00
7.500,00
1.480,79
3.893,25
17.682,35
10.982,04
720,90
5.406,83
14.452,45
153,00

64.464,61

Fester:
Juletræ
Filmaften
Fastelavn
Standerhejsning
Set. Hans
Pinsefest
Flakfort åbning
Svagføredag
Fisketur
West-tur
Afriggergilde
Administration:
Telefon
Administration
Frimærker og attester
Gaver
Kontingenter
Kontorartikler
Generalforsamling
Møder - rejsepenge
Krus, emblemer m.m.
A.T.P.

2.351,45

Bestyrelsesmøder
Sejlerskolen:
Undervisning
Materialer
Fornyelser og repr.
Møder
Forsikring
Startpenge

3.277,50
1.866,15
455,70
206,50
2.083,65
455,00

8.344,50

Junior:
Fornyelser og repr.
Materialer
Startpenge
Kontingenter
Forsikring
Canada tur
Juniorballer - møder

-s-

4.015,00
5.764,90
1.090,00
240,00
4.700,15
591,15
397,25

16.003,95

-

4.371,84
6.266,30
4.673,48
900,00
6.718,20

9.493,42

Kapsejlads:
Præmier
Materialer
Fortæring - møder
Trænerordning
Startpenge
Radio-sikkerhed

6.755,00

Årets overskud

60.732,02
517.185,06

Status pr. 31.-12.1976
Aktiver:
Kassebeholdning
1.102,09
Girokonto
9.326,62
Bankkonto
3.497,25
Bankbog
14.381.24
Bankbog
503,28
Bankbog Skolefond
36.292,62
Bankbog brandforsikring skure
4.672,32
Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Optimistjoller
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus inventar
Depositum Kbhn.s kommune
Depositum Kbhn.s belysningsvæsen
Tilgodehavende moms

69.775,42
1,00
1,00
33.001,00
25.001,00
1,00
1,00
1,00
1,00
475.000,00
3.000,00
2.100,00
4.563,76
612.447,18

Passiver:
Prioritetsgæld saldo pr. 1-1-76
h- afdrag
Lån Kbhn.s kommune
- afdrag
Lån Amagerbanken
- afdrag
Skolefond saldo pr. 1-1 76
+ bidrag
-i- til Yngling
-r a conto på motorbåd
Brandforsikring skure
saldo pr. 1-1-76
+ indbetalinger
Skyldig skat
Skyldig ophaling
Kapitalkonto saldo pr. 1-1-76
+ årets overskud
+ ny Yngling

88.787,47
10.715,53
26.000,00
- 4.000,00
69.990,75
- 30.000,00
22.932,20
+ 63.360,42
25.000,00
+ 25.000,00
+

78.071,94
22.000,00
39.990,75

36.292,62

160,00
+ 4.512,32

4.672,32
1.695,00
1.581,87

342.410,66
60.732,02
25.000,00

428,142,68
612.447,18

Erna Christensen
kassererske.
Medlemstal: Aktive 1099, passive 135, junior 98
Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med
foreningens bøger og bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
København februar 1977
GøstaØberg
revisor

Vagn Holm-Rasmussen
revisor.

Den nye sæson står for døren, og vi
starter med sejlerskolemøde lørdag
den 26. marts 1977 kl. 10.00 i klub
huset, hvor der er mødepligt for de til
meldte elever. Her vil hold og klargø
ringsarbejde blive fordelt, så vi, når
solen og foråret dukker op, kan kom
me i gang og have bådene i vandet til
standerhejsningen først i maj. Der vil
i år blive sejlet mandag, tirsdag, ons
dag og torsdag kl. 18 som sædvanlig,
og instruktørerne vil - med ret til æn
dringer* være:
Øveballen:
Mandag
Hans Olsen
Tirsdag
GostaØberg
Onsdag
Jørgen Haar
Torsdag
Poul Frederiksen
Tyveknægten:
Mandag
Einar Olsen
Tirsdag
Jens Green
Onsdag
Kent Nielsen
Torsdag
PerWeichel.
Alle sidste års elever, der skal fort
sætte, samt de til nu andre tilmeldte
har fået tilmeldingsskema, så vil du
være med, så henvend dig ti! mig
snarest inden den 15/3-77. Samlever
sker med og uden attest, der er pas
sive medlemmer af S.S.F. kan dog
også deltage.
Inden du melder dig til, må du gøre
dig klart, at du skal deltage i klargø
ringen af bådene og som noget nyt,
at du deltager i foreningens radiovagt
ordning i forholdet antal vagter/antal
elever og »frivillige« medlemmer.
Specielt dette emne vil vor radio
ekspert Reinhardt fortælle om på mø
det den 26/3, ligesom han vil sørge
for, at hver af jer vil blive orienteret
om proceduren ved opkald, modtag
ning og afsendelse af meddelelser.
Vagterne består i hovedsagen i
nødlyttevagter, alarmering og viderebringning af telefonbesked til pårø
rende om ændrede planer og hjem
komsttidspunkter.

Vedrørende
radiovagtordningen
har jeg et særligt skema, hvor du kan
skrive dig på. En aftenvagt er fra kl.
18.00 til 22.00. Helligdagsvagter og
weekendvagter er delt i 3 vagter:
1. vagt kl. 09.00-13.00
2. vagt kl. 13.00-18.00
3. vagt kl. 18.00-22.00
Regn med ca. 1 aftenvagt og 1, 2
eller 3 helligdag/weekendvagter pr.
måned fra og med maj-oktober.
Sejlerskolens navigationshold vil
holde eksamen lørdag den 12/3 kl.
10.00 i klubhuset. Censor vil være
Gosta Øberg, og direktoratet for søfartsuddannelsen har fået besked om
dette.
Vort tovværkskursus holder eksa
men onsdag den 9/3 kl. 19.00 i klub
huset og censor vil være »Rigger
Einar«.
Beviser for beståede prøver vil blive
uddelt på generalforsamlingen den
29/3 1977.
Bent

Ekspektanceliste
Medlemmer, der er optaget i 1970 el
ler tidligere, og som ønsker at blive
optaget på årets venteliste til ledige
bådepladser, skal i henhold til gene

Kapsejlads
Kapsejladsregler kan allerede nu ind
købes hver torsdag i kontortiden. Så
kan man lige nå at få dem lært inden
sæsonen starter.
Bent Knudsen

ralforsamlingsbeslutning
anmelde
sig overfor havneudvalget inden den
1. marts.
Det sker ved at udfylde en blanket,
der fås på kontoret.

Ansøgning om havneplads i SSF

Navn
Adresse
Medlemsnr.
Bådtype
Længde
Bredde
Indmeldelsesdato

Underskrift
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Flakfortnyt

af vore rum, at vi nu bare skulle »ud af
Jeg skal her gøre rede for de svære røret« og begynde helt forfra.
angreb der i de sidste måneder har
været rettet på vore lokaler på flakVi havde hele tiden påpeget at vi
fortet.
ville være 100% behjælpelige med
Som det måske vil være mange be
istandsættelsen af egnede lokaler,
kendt fremsendte SSF/WEST på en
og at vi endog ville udlåne vore rum,
generalforsamling sidste år et forslag
til vagtmandens var gjort istand.
om en vagtmandsordning på flakforSagen var herefter gået i hårdknude
tet, foranlediget af de mange øde
indtil generalforsamlingen i Kbhvns
læggelser, der vedblivende fandt sted
Sejl Union.
på øen. Den form under hvilken vi
Her klagede Hans Guldager og jeg
fremsendte forslaget blev forkastet,
vor nød, og forelagde generalforsam
bl.a. fordi vi mente at en vagtmand
lingen vore synspunkter, og efter en
kunne som sin aflønning indkassere
lang debat fik vi forståelse for vort
en afgift, enten pr. person, eller pr.
standpunkt, ja mer end det, idet for
båd der landede på øen. Om vort for
manden for FREM udtalte, at han så
slag var godt eller dårligt vil vi over
sandelig heller ikke ville gå hjem til
lade til den enkelte at bedømme, men
sin klub, og sige at han var smidt ud
én ting opnåede vi dog - at flakfortaf sin klubs lokaler på øen.
udvalget fandt ud af at det var tvin
Man blev herefter enige om at in
gende nødvendigt med et opsyn på
gen
klub skulle fraflytte sine rum mod
øen, hvis ikke al den energi og alle de1
deres vilje.
timer vi havde brugt på istandsættel
Preben Vognmand Jakobsen fore
se og forbedringer skulle være spildt;
slog så (ganske genialt) at P.R. fik de
Vi prøvede længe på at finde en følgende lokaler fra vore rum og hen
person der var villig til at bosætte sig til festsalen, og man enedes så om at
på øen, også om vinteren, men for foreslå P.R. dette.
gæves indtil tilfældigt en dag en fis
Her er kun én klub der har gjort sit
ker der besøgte øen, spurgte et besty rum i stand og de viste sig villige til at
relsesmedlem, der »var på arbejde« flytte - en virkelig pæn gestus, - men
derovre, om vi ikke havde lyst til at få til gengæld måtte SSF/WEST også
en fast mand boende og holde øje give noget, nemlig de små østlige
med øen.
rum, med bl.a. vort toilet, da P.R. ag
Dette var jo lige sagen for os, og ter at lave en krostue i det ene rum,
navnlig da manden, en gæv jyde, så og derfor må have tilstrækkeligt toiletud til at være »Kai for sin hat«.
facalitet.
Man havde ved uddelingen af loka
ler taget højde for hvor en evt. vagt
mand skulle have residens, men da
flakfortudvalget viste Poul Rasmus
sen (således hed fiskeren) lokaliteter
ne, fandt han forståeligt nok hurtigt
ud af at SSF/WESTs lokaler var lige
noget for ham, og han skyndte sig
derfor at betinge, da han så hvor ivrige
vi var, at han besatte vore lokaler.
Flakfortbestyrelsen, hvis respek
tive klubber i lighed med de fleste
andre endnu ikke havde sat deres
lokaler i brugbar stand, krævede
derfor at vi rømmede vore lokaler til
fordel for P.R.
Dette affødte på det første møde
med P.R. og bestyrelsen en voldsom
og stormende debat, idet Wests re
præsentant og undertegnede nægte
de at gå tilbage til vore klubber og for
tælle vore kammerater der havde lavet
en så stor indsats ved restaureringen
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Holbæk

Men summa summarum - vi har
fået en vagtmand på øen, højst nød
vendigt da allerede et af de fire nye
toiletter er blevet smadret.
P.R. agter som sagt at lave krostue,
sælge øl og vand, pølser, konserves
m.m., hvilket dog ikke medfører for
bud for os selv at medbringe øl og
div. ved fester og lign.
Vi vandt som sagt »Slaget om Flak
fortet«, men vi må ikke glemme vor
forpligtelse overfor den nye mand,
nemlig at hjælpe med istandsættelse
af hans lokaler, og derfor opfordrer
jeg så indtrængende som muligt alle
der er i stand til at hjælpe os, om at
give en hånd med i de kommende
lørdage-søndage. På tavlen i indgan
gen til klubhuset vil jeg derfor opsæt
te information om hvad der skal fore
gå og hvornår, ligesom plakater på
pladsen, så hvis du med god samvit
tighed vil nyde fortet til sommer er du
mer end velkommen til at give et nap
med.
Festudvalget har en masse planer
med fortet til sommer, bl.a. Pinsetur TRÆF med WEST og Malmøhus o.a.
Vagn

Angående ophaling og
isætning af både.
Et medlem har skrevet i bladet, at det
vil tage ca. 3 mdr. at få resten af bå
dene på land.
Foreningens medlemmer kan da
ikke være tilfredse med alt det foræl
dede grej, der bliver brugt for at få en
båd op.
Så virker spillet ikke, så er vognen
i stykker, eller dunkraften er defekt.
Der skrives at vi må støbe en kaj, til
en lastvogn med kran kan køre ud på
og på den måde tage bådene på land.
Det kan ikke være rigtigt, mener jeg,
at gøre det på den måde. I en så stor
forening må vi selv have råd til at an
skaffe os en kran.
Der opkræves extra kontingent til
udvidelse af klubhuset, så må der
også kunne opkræves extra kontin
gent til en rigtig kran, for det er da
bådene, der kommer i første række,
mener jeg.
Der findes så fine kraner idag, der
kan alt, og kan tage både helt op til
10 tons, og der kun bliver trukket af
en lille folkevognsmotor.
Jeg har været i Jyllinge havn og
set både taget på land med sådan en
kran, og det tog kun 15 minutter, fra
båden lå i havnen, til den stod på
land med klodser og bukke under, og
det ordnede én mand alene, så det
må pladsmanden kunne ordne. Skulle
der være brug for en mand mere, vil
det altid være meget billigere, end
det er idag, så sådant et anlæg skulle
kunne forrente sig i løbet af ca. 3 år.
En båd af middelstor størrelse vil
koste det halve af, hvad det koster i
dag, med det grej vi har til rådighed,
det må være foreningens hovedop
gave at sætte den opgave igang
snarest.
Med venlig hilsen
medlem nr. 816,
Svend Christensen

I MARTS MÅNED HAR
SHOPPEN
åbent

Lørdage

Jyllinge

Til medlem nr. 816 Bongo Svend

Flakfortet

Dit brev indeholder mange gode ting,
som muligvis kan bruges her i Sundby
Sejlforening.
Bestyrelsen har været flere steder
og set på ophalergrej, bl.a. også i
Jyllinge havn. Vi har kigget på kraner
og på lastvogne og meget andet, men
en af de bedste løsninger vi har set er
den som du beskriver, uden at vi har
lagt os fast på nogen løsning endnu.
Det er vor mening, at komme med
forskellige forslag til førstkommende
generalforsamling , også af økono
miskart.
De viste billeder er fra Jyllinge
havn og fra Holbæk sejlklub. Den tek
nisk mest fremragende er den fra
Holbæk, og den kan fås i alle bredder
altså også til 3.10 m., prisen mellem
300 og 400.000 tusind alt efter størrel
se og vægt. Den tager både op til 14
tons og kan køre både på op til 6 tons
frem på 2 arme for bedre at kunne ud
nytte pladsen.
Hans Guldager
formand

Lørdag den 5. februar var den friske
del af S.S.F. på arbejdstur til Flak
fortet for sammen med folk fra West
at gøre klar til, at den første vagtmand
kan flytte ind på fortet.
Den eneste måde at få sat en stop
per for hærværket på fortet er en fast
boende vagt.
Flakfortudvalget har skrevet kon
trakt med en fisker, der har fået fast
bopæl på øen.
Til sommer vil der blive åbnet en
kiosk. Nu har Flakfortet chancen for
at blive den perle i Øresund, som alle
ønsker.

kl. 12-13
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Banken der
dækker
hele Amager
fil

Ring direkte hjem med
Jlk}.

^

S.P. VHF-radiotelefon type
55 kanaler
25 watt

RT-144

Pris kr. 3500,- excl. moms (12 v)

AUT0BANK

^

S.P. forhandler

ismi
—U!

Amagerbanken

I. STENGAARD MEYER

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S
TELEFON (01)58 30 45

- den er nærliggende.

ELEKTROMONTØREN
Aut. elektroinstallatør

KBH.
trykker

foruden

medlemsbladet

bl. a.

FRB.

NESA

SEAS

NVE

for

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk
keren er medlem af S. S. F. -

Prøv et tilbud!

Klubbens benyttede elektriker

Karl Povlsen bogtryk

58 89 50

30 70 02

Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226

SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V

» 35

6788

1. november 1976 er vi flyttet
til ny og storre butik (v. Drottning Torget)
Meget nårmere Oresundsbådene
Bådradio og Walkie Talkie

BENO RADIO- & BÅTTILLBEHGR AB
(hj. Norregatan)
21127 - Malmo - Tlf. 0094640 11 1464
Nye adr. Gronegatan 11

- DU ER MEGET VELKOMMEN -

Tal

System For-sikring med

BALTICA !

Med en Baltica System For-sikring har De alt samlet
i et overskueligt system.
De ved altid, hvad De har. Hvor De har det. Og hvad
det koster.
Men lad os præsentere systemet for Dem i enkeltheder.
Ring til den lokale Baltica-assurandør og aftal tid for
et møde — enten i Deres hjem eller på vort kontor.

BALTICA

5?

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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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 S. • Tlf. 58 32 96
V

MEDLEM AF DANSK IDRÆTS-FORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11

50 73 23 og
13 73 23
58 49 37
53 59 64
59 39 78
55 79 39
ØB 59 23

Næstformand: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
Sekretær: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29,2791 Dragør
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Jørn Tanning Nielsen, Elbagade 75, st., 2300 S
58 60 40
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S
55 46 86
Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30,2
58 74 05
Skolechef: Bent Betersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
58 49 37
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, 2300 S
58 27 72
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtsson, Bregnerødgade 3
ÆG 83 33
Motorbådsrepræsentant: Erik Kristiansen, Moselgade 20,2.th., S .... 59 06 96
Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup
50 41 01
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74
58 01 76
Bestyrelsesværelse:
59 35 80
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FORSIDEBILLEDET: På vej til Saltholm. Foto: Niels Matthiesen.

Kasserer
formanden og
havneudvalget
træffes
hver torsdag
kl. 19 — 20.30
i klubhuset
tlf. 59 35 80

Redaktøren
træffes
den sidste
torsdag i
hver måned
Husk postgiroen 70 56516. Ved
indbetaling opgiv medlems-nr.

500000000000000000000000000000000000000

bukke og klodser pa plads
når båden er kommet i vandet I

Standerhejsning
finder sted
lørdag den 7. maj kl. 16.00

Musik, båddåb, dans m.m.
Festudvalget.
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BESTYRELSESMØDET
den 8. marts 1977 kl. 19.00.
Bent Petersen fraværende på grund
af ferie.
Redaktøren tilstede.
Dagsorden:
1. protokol
2. beretning
3. generalforsamlingen
4. tiavn og plads
5. klubhus og fester
6. sejlerskolen
7. juniorafdelingen
8. kapsejlads
9. joller
10. motorbåde
11. sikkerhed
12. bladet
13. eventuelt.
1. Protokollen oplæstes. Ingen kom
mentarer.
2. Formanden oplæste div. skrivel
ser, der toges til efterretning. Der
skulle findes en censorsuppleant til
navigationseksamen i stedet for for
manden, der var forhindret. Også
næstformanden var optaget andet
steds, så det blev Carl Steffensen der
fik hvervet.
Der var ansøgninger om kontin
gentnedsættelse fra ældre medlem
mer. Disse blev imødekommet i hen
hold til lovene.
Et medlem havde indgivet skriftlig
klage over sin nabo i havnen og an
modede om, at naboen måtte blive
flyttet til en anden plads. Man drøf
tede sagen, og enedes om at indkal
de naboen til en samtale på kontoret.
Der er fra Dansk Sejlunion blevet
bevilget et 5-årigt rentefrit lån på
15.000,- kr. til hjælp til det ny dommerog ledsageskib.

5 medlemmer havde indgivet pro
test imod en optagelsessøgende,
med den begrundelse, at vedkom
mende havde skadet sejlsporten ved
medvirken til loven om beskatning af
lystfartøjsforsikringer. Denne protest
kunne ikke tages til følge, da man i så
fald ville være nødt til at smide halv
delen af foreningens medlemmer ud.
Man kan ikke begynde at sortere
medlemmerne efter politisk farve.
Fra Københavns Kommune er der
bevilget 5.000,- kr. til hjælp til opgrav
ning af indsejlingsrenden.
Det oplystes endvidere, at forenin
gen har opnået »frivillig momsregi
strering«.
Da pladsmanden ikke har kunnet
leve nogenlunde op til de forvent
ninger, der var stillet til ham, har man
måttet afskedige ham. Vi har nu fået
vor tidligere pladsmand, Erik Hansen,
igen, og formanden har udfærdiget
en samarbejdsaftale med Erik.
Man drøftede endvidere prisen for
ophaling og søsætning af både, som
findes at være utilfredsstillende med
mindsteprisen på kr. 75,-, denne øn
skes forhøjet til kr. 100,- eller kr. 6,50
pr. m2.
Formanden omtalte Sejlerdagen,
på hvilken der blev vedtaget en kon
tingentforhøjelse på kr. 3,- pr. med
lem pr. år til D.S.
Et på budgettet optaget tilskud til
trænerordningen på kr. 12.000,-, som
S.S.F. og Amagerkredsen stemte
imod var dog blevet vedtaget med
15.000 for og 10.000 stemmer imod.

4. Havneudvalget ankede over, at op
timistsejlernes tømmerflåde stadig
ligger og hugger ved midterbroen.
Hegnet ved nordre skel vil nu blive
udbedret.
Man drøftede betaling for pladsløse bådejere, som benytter havne
pladserne i ferietiden. Man enedes
om at vente med bestemmelse til
næste møde.
Indsejlingsrenden skal graves ud
visse steder. Arne Olsen har talt med
gravemesteren.
Som afløser for afdøde Anker
Brinch, har Flemming »Fifte« Olsen
påtaget sig jobbet med at opkræve
havnepenge hos gæstesejlerne til
sommer. Dagpengene blev fastsat til
kr. 15,- pr. dag.

3. Man drøftede den kommende ge
neralforsamling. Sekretæren er på
valg og ønsker ikke genvalg. Else
Madsen har dog erklæret sig villig til
evt. at overtage posten som sekretær.
Motorbådsrepræsentanten, Hol
ger Nielsen, ønsker heller ikke gen
valg.
Endvidere juniorudvalgsmedlem
merne Knud Jensen og Søren Bødtker, der heller ikke ønsker genvalg.
Juniorlederen mente at kunne over
tale William Kleis til at afløse Søren
Bødtker.
Et lovændringsforslag, bestyrel
sen havde fremsat på sidste general
forsamling, men som blev trukket
tilbage for en mere klar formulering,
blev pudset af, og genfremsættes.
Endvidere kommer der fra bestyrel
sen et forslag til modernisering af
ophalergrejet.

7. Juniorlederen oplyste, at den før
ste Yngling er blevet søsat.
Der vil blive afviklet sejladser om
klubmesterskab for Yngling. Vinde
ren skal så deltage i DM, der afholdes
på Silkeborgsøen. Bent Knudsen lo
vede at sørge for transporten.
Optimistsejlerne er ved at blive et
problem - skal man køre det som hid
til, eller skal man sigte efter en stor,
selvstændig optimistafdeling? Pro
blemet må tages op til drøftelse
senere.
Endvidere må det hvile til efter 1.
maj med spørgsmålet om, hvorvidt
der kan tages flere juniorer ind.

5. Livet i klubhuset går på bedste be
skub, man håber på at modernise
ringsarbejdet snart bliver færdigt.
Det er blevet lovet, at køkkenet vil
være funktionsdygtigt d. 18. marts,
men ikke færdigt. Når ombygningen
er tilendebragt skal toiletter og bade
rum males.
Dørpumper i klubhus og i portene
skal bringes i orden.
Vagn Preisler omtalte de to virkelig
gode filmaftener med »Neller«s film
om sejladsen til Vestindien. Endvide
re havde der været fastelavnsfest.
Der bliver arrangeret tur til Middelgrundsfortet d. 19. marts, der kan
desværre kun deltage ca. 50 personer.
6. Til Sejlerskolen var der intet.

Har du løg?
fra hyacinter, tulipaner eller
påskeliljer, skulle du give
dem til Allan i stedet for at
smide dem væk.
3

8. Der afholdes navigationssejlads
for motorbåde d. 18. juni. Svenskerne
arrangerer i år.
3.-4. september bliver der Capriceog Nimbusstævne.
9. Til joller var der intet.
10. Motorbådsrepræsentanten anke
de over, at der endnu ikke var kom
met noget lys i motorskuret.
11. Til Sikkerhed - intet nyt.
12. Bladet intet nyt.
13. Under eventuelt redegjorde Vagn
Preisler for arbejdet på Flakfortet.
Sign Hans Guldager
formand

Sign. Reinhardt Hansen
sekretær.

Nye medlemmer
A 24 PeerAabrink
Ved Kløvermarken 6, S.
A 250 Mogens E. Nielsen
Lodsvænget 20, Dragør.
A 317 Thomas Mortensen
Østrigsgade 23, S.
A449 Povl Schmidt
Syvens Allé 3, S.
A571 Sven Scharling
Gyldenlakvej 23, S.
A 643 Arthur E. V. Larsen
Dernavej 12, Ka.
A 756 Vagn Jensen
Romsdalsgade 3,4., S.
A 798 Torben Hansen
Urtehaven 78, Valby.
A 989 Helmuth Christensen
Dirchsvej 7, S.
P 75 Else A. Ryberg
Lyneborggade 26, S.
P 150 Irene Stefansen
Tagensvej 67, N.

Generalforsamling d. 29. marts
Formandens beretning
Det er med sorg, jeg må meddele
generalforsamlingen at 5 af vore
medlemmer er afgået ved døden.
Nov. 76, medlem nr. A 426
C. F. Petersen
(også kaldet Peter Brandmand).
Dec. 76, medlem nr. P 37
Lis Olsen
Febr. 77, medlem nr. A 81
Marcus Sørensen.
Febr. 77, medlem nr. A 365
Richard Svanborg.
Febr. 77, medlem nr. A 484
Anker Brinch,
der omkom ved en ulykkelig hændel
se i Sundby Sejlforening. Ankers død
kom som en overraskelse for os alle,
brutal og hård i første øjeblik, men
ved nærmere eftertanke alligevel vær
dig for en mand af Ankers støbning.
Han døde i de omgivelser og i den
havn og blandt de venner han holdt
af, og som holdt af ham.
Uden for vor forening vil vi lige
ledes mindes Ivar Vind, en af dansk
sejlsports varmeste forkæmpere.
Formand for Danmarks Olympiske
Komite. Han døde pludselig den 11.
november 1976, kun 56 år gammel,
midt i sit arbejde for dansk og inter
national idræt.
Ære være deres minde.
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Ved sidste generalforsamling, hvor
det blev vedtaget at ombygge og mo
dernisere klubhusets køkken, efter
krav fra myndighederne, lovede jeg
her fra denne talerstol, at arbejdet vil
le om ikke være færdigt, så dog funk
tionsdygtigt fra midten af februar
måned.
Dette har ikke kunnet gennemfø
res, og jeg beklager dette over for
medlemmerne og over for Kristine i
køkkenet.
Et velforberedt bygningsprogram
og planlægning fra hovedentreprenø
rens side og med en opstart før tiden
på en forhåndstilladelse fra myndig
hederne blev, da fundamenterne var
støbt, tilbagekaldt med krav om nedramning af 4 funderingspæle. Dette
var der forsåvidt taget højde for ved
en såkaldt tværliggende jernkonstruk
tion frem til de bestående funderingspæle, og som i princippet altså var
givet tilladelse til.
Hovedentreprenøren har selvfølge
lig fulgt disse nye krav, der medførte
opgravning af de nye fundamenter,
beregninger, jordprøver og ny god
kendelse ved kommunen. Køkkenet
er nu så langt fremme, at jeg vil tro, at
det vil komme til at køre igen kort tid
før påske.
Fra Kristine skal jeg bringe en hil
sen og tak til alle medlemmerne for

den hjertelige og forstående måde,
de har taget denne vanskelige tid på.
Foreningens sekretær og mange
årige næstformand, Reinhard Han
sen, siger nu farvel til disse poster i
foreningens ledelse.
Reinhard har gjort et stort og vær
difuldt arbejde, der vil kunne spores
mange år ud i fremtiden. Jeg tænker
ikke mindst på arbejdet inden for
radio-sikkerheden, som du i mange
år har været talsmand for, og på det
sidste din indsats for at få udbredt
det såkaldte selektive opkald, der,
om det bliver gennemført, vil lette
klubberne i deres daglige arbejde
med radiovagterne.
Da jeg blev formand for snart fire
år siden, var din mening den, at du
kun ville sidde i bestyrelsen det halve
år, til du atter var på valg, så der
kunne være et naturligt skift mellem
formand og sekretær.
Nu ved jeg ikke, om det var fordi
han mente, at jeg ikke var opgaven
voksen - eller det var mine overtalel
sesevner; eller det var fordi du godt
kunne lide arbejdet, at du blev så
længe.
Kære Reinhard, vi har allerede
gjort dig til æresmedlem af Sundby
Sejlforening, og vi har ved utallige lej
ligheder rost dig for dit arbejde, så
det er vanskeligt at gøre mere, men
jeg håber, du vil tage vel mod denne
gave som en påskønnelse, og som
en tak fra medlemmerne i SSF.
Et andet medlem af bestyrelsen
gennem mange år, Holger Nielsen,
der er valgt til motorbådsrepræsentant, forlader bestyrelsesarbejdet ved
denne generalforsamling.
Kære Holger, det at være motorbådsrepræsentant har ikke altid væ
ret lige let, efter manges mening har
du nærmest skullet lede efter opga
verne, måske også fordi de daglige
gøremål efterhånden i takt med fore
ningens udvikling er opslugt i de øv
rige udvalg. Du har gjort et stort ar
bejde i radio- og sikkerhedsudvalget,
og du har sat en milepæl i det dansk
svenske samarbejde om vor fælles
motorbådssejlads, Øresundsrunden,
som du har været foregangsmand for
på danske-siden.
Havn og plads. Det nye havneud
valg arbejder med stor iver på hav
nens og pladsens mangeartede pro
blemer, og jeg skal her fremhæve, at
jeg som formand kan give dem min

FlUgger maling
til både og...
Flugger, Danmarks største specialfabrik for bygningsmaling, står nu til søs. Da mange af vore
medarbejdere, fra skipper til gast, selv er sejl
sportsfolk, har vi i flere år brugt malinger fra
fabrikkens standardprogram til bådvedlige
holdelse. I år fandt vi tiden moden til at supplere
disse sødygtige bygningsmalinger med nogle
specialprodukter, så vi nu kan tilbyde landets
skibsredere:
Pensol olie- og fedtfjerner, 1 liter kr. 14,15.
Fluren 37 grundrengøringsmiddel, 0,8 I kr. 9,50.
Palco 1240 rustbeskyttelse, 3A liter kr. 17,55.
Alflex hæftegrund, 3A liter kr. 23,60.
Alflex 90 højglans emailler, 3A liter kr. 26,95.
Flugger racing affedtningsmiddel, 1 I kr. 22,75.
Flugger racing glasfiberprimer sikrer binding af
maling på ubehandlet plast, 0,7 liter kr. 35,75.
Flugger racing bundmaling, let strygbar, lysblå,
grøn, rød, hvid og sort. 0,7 liter kr. 51,85.
Flugger kobber bundmaling, klassisk antifouling,
blank kobberrød og sort. 0,7 liter kr. 27,85.
Flugger tætningspasta, sort, 0,7 liter kr. 21,75.
Rapid spartelmasse, 450 g tube kr. 11,00.
Manders bådelak, 1 liter kr. 39,80.

FlUgger byggefinish
Hans Guldager a/s
malerfirma

åben mandag 13-17.30
tirs.-tors. 9-17.30
fredag 9-19
lørdag 9-13

Højdevej 19, Kbh. S. Tlf. (01) 55 73 20.
100 m fra Amagerbrogade. Gode parkeringsforhold
Vendersgade 10 ved Nørreport. Tlf. (01) 13 73 23.
Gode parkeringsforhold

med salg af alt til malearbejdet,også godt værktøj
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fulde tillid til, at de kan klare de op
gaver, de er valgt til at styre.
I den forbindelse må jeg gøre med
lemmerne opmærksom på at alle far
tøjer, såvel motorbåde, sejlbåde, jol
ler, skydepramme og ikke mindst rojoller skal have en mærkat for 1977
påsat. Vær opmærksom på dette,
den eneste undtagelse er vinterop
læggere.
Vi har atter fået vor gamle plads
mand Erik igen, og det er mit indtryk,
at alle medlemmerne er tilfredse med
dette. Fra Eriks side er der udtrykt
ønske om, at de få medlemmer der
ikke kan sørge for oprydning af affald
og sætte deres bukke og klodser på
plads, efter at de er kommet i vandet,
vil tage sig selv i nakken og få det
gjort i år. Det er til stor ærgrelse for
ham og også os andre, at han skal
bruge mange timer på dette arbejde,
som medlemmer selv er forpligtet til
at gøre.
Som følge af at pladslejerne har
kunnet holdes i ave, er prisen for sø
sætning og ophaling forhøjet. Efter
forhandling med Verner og hans
team, er prisen sat til 6,50 kr. pr. m2.
og mindsteprisen er 100,- kr. Dette
må siges at være rimeligt for dette
tidsrøvende arbejde.
Optagning på vognen for vask eller
kort reparation betales fremover med
den tid, pladsmanden forbruger på
opgaven og indskrives i en journal,
som derefter overgår til kontoret,
hvor betaling kan finde sted, even
tuelt sammen med kontingent eller
pladsleje-betaling. Man kan ligeledes
ikke påregne, at pladsmanden vil
være til rådighed uden for normal
arbejdstid, med undtagelse af ugen
før større kapsejladsbegivenheder,
f.eks. Sjælland Rundt og Møn Rundt
og lignende begivenheder.
Atter i år har vi en række 25 års
jubilarer og en enkelt 40 års. Disse
medlemmer har alle gennem et langt
liv været aktive og til gavn for Sundby
Sejlforening, og vi skal her idag hylde
dem for dette.
25 års tegnet kan tildeles:
medlem nr. A 191, Frits Lampe,
medlem nr. A640, BørgeTheill Hansen
medlem nr. P 55, Johs. Boesen.
40 års tegnet kan tildeles
medlem nr. P. 85 H. S. Christensen.
Som vedtaget på sidste general
forsamling blev der nedsat et særligt
bladudvalg, der skulle forsøge at ned
6

sætte eller omlægge bladets øko
nomi.
Udvalget kom til at bestå af Flem
ming Kempf, Frits Kleis og underteg
nede. Udvalget enedes om at arbejde
ud fra den målsætning, at bladet såvidt muligt skulle bibeholde sit nu
værende udseende. Vi fik flere tilbud
af en række trykkerier, der var inter
esseret i at trykke bladet. Af grunde
som jeg ikke skal komme nærmere
ind på her, fandt vi frem til en offset
trykker, som i forvejen var kendt med
vores blad, og herfra fik vi en pris,
som var ca. 40-45% billigere end vo
res daværende bogtrykkers.
Og som det kan ses på det første
nummer, som netop er udsendt, er
der sket en gevaldig ansigtsløftning,
foruden at det er blevet billigere.
Bestyrelsen har i efteråret indgået
aftale med Dueholm bådværft i Nord
havnen om bygning af en motorbåd
til foreningen. Dens-opgaver vil være
at virke som øvelsesbåd af kommen
de motorbådssejlere, som dommer
skib under kapsejladser og som Øre
sunds første klubejede hjælpefartøj.
Den bliver udstyret med moderne
hjælpemidler, WHF radio, Sumlog og redningsudstyr samt et kraftigt
træktøj, når nogen er gået på grund
eller til bugsering.
Pengene til dette fartøj er kommet
til dels fra spilleautomaten og tilskud
fra medlemmerne, samt som et rente
frit lån fra Dansk Sejlunion. Jeg skal
her tilføje, at vi atter har fået lov til at
opstille spilleautomat, når dette kan
foregå i et særskilt rum i klubhuset,
der er nogle nærmere regler for dette.
Der har i vinterens løb været af
holdt et par vellykkede aftener i klub
huset med Nellers rejse til de vest
indiske øer. Neiler er medlem af
Sundby Sejlforening, og vi må såle
des konstatere, at vi atter har haft
medlemmer på langfart på egen køl.
Juniorafdelingen arbejder støt og
roligt og med gode resultater under
Carl Steffensens ledelse. På nuvæ
rende tidspunkt er der fuldt overteg
net, men vi vil dog her forsøge at
skaffe plads til så mange som muligt,
først og fremmest til medlemmernes
børn. Som flere sikkert har bemærket,
er klubbens Ynglinge allerede søsat
te og sejlklare.
Sejlerskolen har atter i år haft stor
søgning til navigations- og tovværkskursus under Jock og Rigger-Anders'

ledelse. Alle eleverne bestod i tovværkseksamen, mens det kneb mere
for alle at komme igennem naviga
tion. Beviserne herfor vil blive tildelt
kort efter at beretningen har været
under afstemning.
På Flakfortet er der endelig blevet
ansat en fast havnefoged og opsyn,
med fast bopæl på fortet. Hos ham
vil der blive et serveringslokale og
mindre kiosk. Hans nærmere opgave
vil dog være at føre opsyn med fortet,
og jeg må bede medlemmerne rette
sig efter hans anvisninger og de reg
ler, der gælder for området, og som
er de samme som her i Sundby Sejl
forening.
I Amagerkredsen under Dansk
Sejlunion, har der i vinterens løb
været afholdt kursus for WHF radio.
Dette blev afholdt her i Sundby, og
selv om forholdene var primitive her
under ombygningen, og vi har måttet
sende deltagerne ud i andre klub
huse og en enkelt skole, bestod alle
deltagerne den afsluttende prøve for
Post- og Telegrafvæsenet, hvilket må
siges at være særdeles fint. Det er
meningen til næste vinter at genop
tage dette kursus, og interesserede
kan henvende sig til Jens Green
allerede på nuværende tidspunkt.
Af hensyn til generalforsamlingens
afvikling har jeg gjort denne beret
ning så kort som mulig, men jeg vil
dog gerne her takke alle dem, der
stadig gør et stykke arbejde frivilligt.
Det gælder bestyrelsen og dens ud
valg, lærerne på skolerne, kassererne
og ikke mindst vores alle tiders gart
ner, Allan, der dag ud og dag ind plan
ter, river og sår til glæde for os alle.
Ligeledes en tak til alle dem og det
er trods alt det store flertal af med
lemmerne, fordi de fortsat overholder
foreningens love med hensyn til biler,
cykler og hunde. Kan vi få de sidste
medlemmer til at overholde disse få
regler, vil det spare megen tid for be
styrelsen, som vi rigeligt kan bruge til
andet formål.
Hermed har jeg fremlagt min beret
ning for generalforsamlingen.
Hans Guldager
formand
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Kapsejladser i
SUNDBY SEJL-FORENING
1977
April

Lørdag d. 2.4. Kl. 10.00
Søndag d. 3.4. Kl. 10.00

Klubmesterskab - Yngling
Klubmesterskab - Yngling
(Udt. til DM i Silkeborg)

Lørdag d. 16.4. Kl. 10.00
Søndag d. 17.4. Kl. 10.00

Yngling - Stævne
Yngling - Stævne
(Kval. til World Cup)

Maj

Søndag d. 15.5.
Onsdag d. 18.5.
Lørdag d. 21.5.
Søndag d. 22.5.
Onsdag d. 25.5.

Hven Rundt ? (Åben Dist. sejlads)
Aftensejlads
Jollestævne Finn-Pirat-Trapez
Jollestævne Finn-Pirat-Trapez
Aftensejlads

Juni

Onsdag d. 1.6. Kl. 19.00
Onsdag d. 8.6. Kl. 19.00
Onsdag d. 15.6. Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 18.6. Øresundsrunden

Motorbåde

Onsdag d. 22.6. Kl. 19.00
Onsdag d. 29.6. Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads

Onsdag d. 3.8. Kl. 19.00
Onsdag d. 10.8. Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 13.8. Kl. 10.00
Søndag d. 14.8. Kl. 10.00

Jollestævne Finn-Pirat-Wayfarer
Jollestævne Finn-Pirat-Wayfarer

Onsdag d. 17.8. Kl. 18.30
Onsdag d. 24.8. Kl. 18.30
Onsdag d. 31.8. Kl. 18.30

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

August

September Lørdag d. 3.9.
Søndag d. 4.9.

Kl. 10.00
Kl. 1S.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Caprice - Nimbus Stævne
Caprice - Nimbus Stævne

Lørdag d. 10.9. Kl. 15.00
Lørdag d. 17.9. Kl. 15.00

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads

Søndag d. 25.9. Kl. 10.00

Forterne Rundt (Åben Dist. sejlads)

Bent Knudsen

Jollenyt
Forårs-Jollemøde afholdes den 14.
maj 1977 kl. 13 præcis i jollehuset.
Må jeg se et talstærkt fremmøde.
Jørgen

Ny båd
I MAJ
HAR SHOPPEN ÅBENT
ALLE DAGE KL. 9-18.

Lørdag den 26.3.77 blev Hans Chris
tians drøm til virkelighed. Hans Chris
tian Jensen er en af S.S.F.'s lovende
sejlere. Drømmen en 10m (Skærgårdskrydser) »Helco 33«, som Hans
Chr. selv har konstrueret og bygget,
blev søsat og præsenteret på den fly
dende bådudstilling i Skovshoved. Vi
var nogle stykker fra S.S.F., der fik
den ære at være med ombord i »Hel
co 33« til en lille dyst med andre nykonstruerede 10m fra udstillingen.
Denne tur syntes vi lover godt for
Helco 33.
Vi ønsker Helco-Boats held og lyk
ke med projektet.
E. & J. Madsen

Ekspektanceliste 1977
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
Medl
8

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

9
.594
.654
. 18
.504
.420
45
.246
.736
.741
.743
.755
. 90
.296
125
.767
.708
.854
.157
.861
.860
.868
.875
.883
36
124
.851
.306
.329

E. Lagerquist
B. Bendtsen
N. P. Fenger
R. Woltemaht
A. Andersen
P.Suhr
C. Christensen
Arne V. B.
K. Lauridsen
P. Strambou
T. Kragh
J.Johansen
T. Sørensen
M. Andersen
J. Toft
H. Burckel
M. Lindhard
J. Kjeldsen
B. Kleist
H. Jørgensen
P. Frederiksen
E. Djervil
H. Møller
E. Offenberg
M. H. Madsen
S. Andersen
K. Nielsen
P. Rasmussen
K. Hansen
E. Andresen

Middelgrundsvej 11
Bremensgade62
Solbakken 14
Bjørneklovej 8
Skovvej 6
Amager Strandvej 168
Amager Landevej 34
Uggerløsevej 11
Haumann Allé 3
Nybøl Allé 20
Jac. Appelsallé 73
Kålagervej 9
Almegårds Allé 11
Strødamsvej 22
P. Bangsvej 50
Kurlandsgade 28
Breidablik Allé 8
Zinniavej 17
Lavager 17
Liden Kirstensvej 3
Ved Kagså 16
Haslegade 8
Postparken 30
Norsvej 6
Cumberlandsggde 4
K. Sofiesvej 22
Vanløse
Arresøgade 9
Nålemagerstien 73
Tårnvej 337

Indm.
-

-

28/01-38
02/05-53
27/05-55
15/05-64
15/05-64
09/09-65
27/10-66
05/10-67
12/04-67
31/08-67
07/09-67
07/09-67
15/10-67
03/10-68
10/10-68
/10-68
19/06-69
07/08-69
28/08-69
28/08-69
04/09-69
04/09-69
18/09-69
25/09-69
02/10-69
23/10-69
30/10-69
-69
13/11-69
20/11-69

Besøg på
Middelgrundsfortet
Vidste du, at Middelgrundsfortet er
en flyvestation? Det ved nu ca. 50
S.S.F.ere, der deltog i turen til Mid
delgrundsfortet lørdag den 19. marts.
Vi mødtes i S.S.F. ved 9-tiden og
blev i en komfortabel bus kørt til
Langelinie, hvor vi blev afhentet af
to både fra fortet.
Efter ankomsten til fortet fik vi en
kort orientering om fortet af havne
mester Elhardt Madsen, ligesom vi
fik vist nogle lysbilleder af en af for
tets officerer, I. A. Jørgensen. Derpå
blev vi delt i 2 hold, der foretog en
rundgang på fortet, hvor vi fik forevist
raketbatterierne, der er bevæbnet
med HAWK-raketter. Vi fik også fo
revist fortets radarudstyr.
Vi fik også oplyst, at grunden til, at
der ikke må sejles indenfor de gule
bøjer, er, at der er udstråling fra radar
udstyret, der er skadelig for men
nesker. Så husk på det næste gang
du må tage et ekstra kryds for at
komme forbi; det er for din egen
skyld.
Efter rundgangen var der kamme
ratligt samvær i messen, mens vi
ventede på spisetid kl. 12, da vi sam
ledes i gymnastiksalen, hvor der var
dækket lange borde. Der blev serve
ret en sildemad og to stk. smørrebrød
+ ostemad. Kaffen blev senere ser
veret i messen og stemningen havde
efterhånden nået et højdepunkt på
grund af den gode beværtning, så vi
måtte foretage et hastigt opbrud, da
tiden for aftalen med buschaufføren
var en del overskredet.
En rigtig S.S.F.-tur var det - det var
bare en skam at Vagn faldt med hes
ten.
H.M.

Vedr. E. MEYER's
NAVIGATIONSBOG
(Duelighedsprøve, radiocertifikat
samt yachtskippereksamen 3. gr.)

Til ovennævnte navigationsbog er
der udkommet et tillæg omhandlen
de de nye internationale søvejsreg
ler m.v., som træder i kraft den 15.
juli i indeværende år.
TiIlæget kan rekvireres mod ind
sendelse af kr. 9,00 til I. Stengaard
Meyer, Kastrupvej 180,2300 Kbh. S.
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Den ny sæson
Sejlerskolen 1977 startede 26/3 kl. 10
med møde i S.S.F., hvor holdene blev
sat og forårets arbejde fordelt.
Vi starter som tidligere med fuld
besætning, nemlig 40 elever (og 4 på
venteliste), så vi må passe på ikke at
slibe bådene helt væk, når vi starter
på klargøringen. Arbejdet er dog for
delt, så der er lidt til hver elev, jeg hyl
der jo princippet, at alle må være
med, så ingen føler sig snydt og har i
den anledning udnævnt en båds
mand på hvert hold, der skal sørge
for, at der er materialer, og at alle får
lov til at være med. Efter den iver, der
var på mødet med aftaler om arbejds
dage, er jeg sikker på, at bådene er i
vandet til standerhejsningen.

Den overståede sæson
Vinterens arbejde er færdigt med 23
elever til afsluttende prøve i knob og
splejsninger den 11/3. Rigger-Einer
var censor med formanden som meddommer. Alle bestod med godt resul
tat på trods af mildt sagt de specielle
arbejdsbetingelser, der har været på
grund af køkkenudvidelsen i denne
vinter - 25-30 mennesker med tovværksarbejde på kontoret!!! - det er
da en kunst, så der er al mulig grund
til at takke Anders og Bjarne for, at
det er gået som det er. Der skal også
her siges tak til eleverne, der har tagat trængslerne med godt humør og
forsøgt at få så meget ud af det som
muligt.
Følgende elever har bestået tovværkseksamen:
Seniorer

Willy Aastrand
Lissi Aastrand
Svend Alvang
Børge Kleist
Ole Frandsen
Bent Jørgensen
Inga Lisbeth Jensen
Niels Matthiesen
Lillian Lindegaard Christensen

Juniorer

Senioren

Kim Larsen
Claus Sonne Hansen
Karsten Knudsen
Arne Nielsen
Troels Jørgensen
Morten Zachrav
Anette Groth
Winni Hansen
Lars Hauschultz
Chri stan Sonne Horns høj
Ulla Sonne Olsen
Jessie Marina Mc.Dougal
Anette Sonne Nielsen
Jens Poulsen

Leif E. Petersen
Lissi Aastrand
Jan Mogensen
Ulla Ribæk Jensen
Niels Pagh Sillemann
Janie Thygesen
Klaus Bonde
John Bulow Petersen
William Thomassen
Janus Simonsen
Jørgen Bligaard
Ole Kiel Rasmussen
Karl Gaule
Juniorer

Lars Hauschultz

Navigation
Navigationsholdet afsluttede med 21
elever til skriftlig og mundtlig prøve
den 12/3. Gosta Øberg var censor
med junior-Carl som meddommer.
Søfartsuddannelsen havde fået be
sked om prøvens afholdelse, men
mødte ikke op. De ved jo også, at det
går rigtigt til hos os, så der behøver
ikke være kontrol.
7 elever bestod ikke, heraf opgav 2
allerede under den skriftlige prøve. Af
de resterende havde flere så specielle
resultater, at censorerne flere gange
måtte tage krydspejlinger, for at fin
de ud af, hvor de var. Søvejsreglerne
kneb det også lidt med, men det kan
der måske findes en undskyldning
for, da de kommenterede søvejsreg
ler med de nye regler først kom en lil
le måned før prøvens afholdelse.
Samtlige elever har dog haft de nye
regler i fortryk, og de er blevet under
vist efter dem under hele kurset, men
nu skal det ud: man kan ikke lære na
vigation og søvejsregler ved bare at
tænke på det - der skal læses på alle
tider af døgnet, når man har en ledig
stund, ellers går det ikke, og da flere
af opgaverne bar præg af, at passer,
trekant og lineal aldrig har set søkor
tet, er det tørre tårer, der triller fra
mine øjne. Nok om det, 14 elever be
stod på trods af »bælgvantenaviga
tion« på grund af frostgrader i klub
huset flere af undervisningsaftener
ne, med endda særdeles gode resul
tater, og der er grund til at takke både
Jock og eleverne for et vel gennem
ført navigationskursus på trods af
vanskelighederne.
Følgende har bestået navigationsprøven:

Beståede elever, der ikke har fået de
res bevis, kan henvende sig til mig i
kontortiden og få det udleveret.

Duelighedsbevis
Elever, der har bestået den praktiske
og teoretiske prøve til duelighedsbeviset, kan få det endelige bevis
ved at at kontakte mig i kontortiden
inden 1/5 1977, med det tidligere ud
stedte »dobbelte« bevis, fulde navn,
pasbillede, personnummer og oplys
ning om fødested.

Radiovagter
Ved sejlerskolemødet den 26/3 var
der fra nogle elevers side ikke lige
frem julelys i øjnene over den nye
ordning med radiovagterne. Nogle
mente endog, at al medmenneskelig
hed var kastet over bord, og at det var
tyveri ved højlys dag af elevernes tid.
Ved nærmere læsning af februarbla
det må jeg indrømme, at indlægget
om radiovagtordningen kan »misfor
tolkes« så man må tro, at man skal
sidde i skuret op til 4 gange om må
neden og deraf 3 helligdage/WEEK—
END!!! Det mener selv jeg, er i over
kanten, så ved nogen regning frem
og tilbage, fandt jeg ud af, at hvis in
gen andre medlemmer meldte sig fri
villigt, hvad de selvfølgelig gør, vil det
maksimale antal vagter på hele sæ
sonen være ca. 7 pr. elev. Efter denne
udregning gled ordningen ned, og
det er mit håb, at vi hermed har fået
større spredning, så radiovagterne ik
ke hænger på nogle ganske få af for
eningens medlemmer.
Hvis du ønsker at deltage i radio
vagtordningen og ikke er med på sej
lerskolen, kan du kontakte Reinhardt,
motorbådsrepræsentanten eller mig
snarest.
9

Navigationssejlads
Navigationsholdet var traditionen tro
på navigationssejlads med skipper
Richard på hans hjemmeværnskutter
den 17. og 31/3 fra Kastrup industri
havn.. Det er sjovt at se, hvor dygtige
vi er blevet fra år til år, den 17. var vi
så dygtige, at vi mente at kunne navi
gere uden søkort!!! - det blev dog kla
ret fra Richards righoldige lager, der
også bød på kaffe og ostemadder.
Disse ture er meget lærerige for ele
verne, der her - specielt i Øresund ser alle de lys og situationer naviga
tøren kommer ud for på en sejlads
mellem Ryggen og Drogden, og jeg
kan garantere for, at det ikke er små
ting, der er at se og gøre sådan en
aften.
Vi siger hermed Richard og hans
besætning tak for turene, og håber vi
må komme igen næste år.
Med dette lille resume af vinterens
afslutning og forårsstarten i Sejler
skolen, vil jeg ønske instruktører og
elever en god sæson.
Bent P.

Sidste generalforsamling
Det er muligt, jeg ikke evnede at ud
trykke mig tydeligt nok på sidste ge
neralforsamling, og skal her tillade
mig at udtrykke min foragt for den
måde forrige generalforsamling blev
afviklet.
Jeg gik og troede, at den dato en
generalforsamling var indvarslet til,
ikke gjaldt til næste dags morgen,
men jeg har jo nok taget fejl. Imidler
tid kan jeg ikke se andet end, at det
er en uværdighed, imod de hundre
der, der måtte forlade forsamlingen,
fordi der er et job, der skal passes,
eller en babysitter, der skal afløses el.
a.. Derfor foreslog jeg at vi afbrød
forsamlingen, for at også disse med
lemmer skulle have mulighed for at
gøre deres indflydelse gældende.
Jeg mener ikke, det er særligt be
tryggende at ca. 30-40 efter kl. 24.00,
allerede da, på det tidspunkt, jeg for
lod generalforsamlingen, efter de til
råb fra forsamlingen tydeligt viste,
ikke alle var uden indflydelse af spiri
tus, som sikkert ikke er blevet mindre
hen af morgenen blandet med træt
hed og uoplagthed, men disse »helte«
må jo mene, at de er berettiget til at
beslutte og bestemme for de øvrige
medlemmer.
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Sidste generalforsamling viste, at
vi har velfunderede pengemænd
blandt medlemmerne, der ikke går i
vejen for at foreslå at pålægge bl.a.
folkepensionister og mindrebemid
lede ekstra udgifter - måske for at få
ledige pladser i havnen. Der er pen
sionister, der ikke kan tillade sig be
søg i anden havn, fordi havneafgift er
en belastning, men vi følger jo selv
godt efter- -!
Skulle disse velfunderede penge
mænd også have et hjerte som deres
tegnebog, og trues gedeskindet med
at sprænges, og boxen er fuld, kan
disse problemer let løses, da vi i S.S.F.
har to søde piger ved indbetalingslugen hver torsdag 19-20.30, der ger
ne med tak, smil og venlighed mod
tager, og derved løser dette problem.
Heldigvis for os, der skal ha' det til
at løbe rundt, blev sidste generalfor
samling afviklet, således at vi måske
kan få afviklet vort byggeri, inden vi
atter bliver kastet ud i det helt vilde.
Og så en stor tak til vor formand
for de visdomsord, han hviskede vor
dirigent i øret, så vi atter kunne opleve
en værdig generalforsamling i S.S.F.
med venlig hilsen
og god vind, sol, vandm.m.
Niels O. Nielsen
»fty/en«

TAK
Hjertelig tak for opmærksomheden
på min 70-årsdag.
Einar Madsen
EIKA

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved min 75-års dag.
Carl Jensen
Mdl. nr. 44

Nye annoncepriser
1/i

side kr. 600,00 + moms.

Vi side kr. 300,00 + moms.
1/4
1/s

side kr. 175,00 + moms.
side kr. 100,00 + moms.

Bådens akkumulator
Som de fleste andre har prøvet det,
stod jeg for nylig overfor det problem,
at min akkumulator var blevet meget
træt - den var ca. 31/2 år gammel, og
til trods for at den både vinter og
sommer havde været passet med bå
de opladning og efterfyldning med
destilleret vand, så kunne den nu ikke
trække selvstarteren, hvis der
bare var gået en uge efter sidste op
ladning.
For nærmere at se hvad der var
galt, tog jeg akkumulatoren hjem for
at gennemmåle den. Det viste sig at
kapaciteten, der oprindelig skulle væ
re 40 amperetimer, nu var faldet til
kun 7, yderligere kunne man måle, at
spændingen efter afladning holdt sig
på ca. 9,5 volt. og det var derfor nok
kun en af cellerne, der var dårlig.
Grunden til, at akkumulatoren tab
te sin kapacitet efter bare en uges tid,
måtte skyldes selvafladning på grund
af det bundfald, der havde samlet sig
i løbet af de31/2 år.
Da akkumulatorer er ret dyre i an
skaffelse, og da jeg alligevel skulle
have en ny, kunne der ikke ske noget
ved at prøve, om det var muligt at re
parere på den gamle.
Det første jeg gjorde, var at ryste
den godt og derpå tømme syren ud
for at få bundfaldet fjernet, herefter
skyllede jeg efter et par gange med
destilleret vand, for til slut at hælde
frisk syre på igen.
Så ladede jeg akkumulatoren op
og målte ved afladning, at kapacite
ten var steget til12 amperetimer, og
efter næste opladning målte jeg 16
amperetimer. Efter yderligere fire opog afladninger steg kapaciteten til 25
amperetimer, hvilket er lidt over halv
delen af den oprindelige værdi. Siden
har det vist sig, at akkumulatoren
fungerer fint i båden, idet den både
holder ladningen og fint kan starte
motoren, selv når det er omkring fry
sepunktet.
Man må derfor sige, at reparatio
nen er lykkedes, men da man til f.eks.
en Sjælland Rundt skal bruge 8-10
amperetimer pr. nat, så kan jeg ikke
nøjes med 25 amperetimer, så akku
mulatoren skal altså udskiftes allige
vel, men da andre med samme pro
blem måske har en større overskuds
kapacitet, så er det altså muligt, at en
tilsvarende reparation af akkumulato
ren kan udskyde udskiftningen i en

sæson eller mere, og til en motorbåd,
hvor man hele tiden får genopladet
akkumulatoren, kan metoden sikkert
bruges, hvis man hovedsagelig bru
ger akkumulatoren til selvstarteren,
og iøvrigt ikke stiller særlig store krav
til indvendig belysning i ugevis.
Hvis man skal måle amperetime
tallet, er det nemmest at bruge en for
lygtepære fra en bil til at belaste ak
kumulatoren med. F.eks. vil en pære
på 12 volt og 45 watt trække ca. 3,7
ampere, og ved at måle hvor mange
timer en fuldt opladet akkumulator
kan holde pænt hvidt lys i pæren, og
gange timetallet med 3,7 finder man
akkumulatorens amperetimetal.
En akkumulator er først helt opla
det når man, efter at der er en livlig
brusen i syren, yderligere lader i 12 24 timer med nedsat ladestrøm (0,3 til
1 ampere). Dette gøres for at få en
ensartet opladning af alle cellerne
uden at skade akkumulatoren ved
overopladning. Man kan f.eks. sætte
en 12 volt og 10 watt pære i serie
med ladeapparatet for at nedsætte
ladestrømmen, hvis pæren gløder
svagt er strømmen ca V2 ampere.
Akkumulatorsyre bør man købe
færdigt på f.eks. en tankstation, og
for at holde den ren bør den trans
porteres i en ren glasbeholder, hvis
man da ikke tager akkumulatoren
med sig, når man køber syren. Man
kan også selv blande akkumulatorsyre udfra koncentreret svovlsyre og
destilleret vand, hvis man har en
vægtfyldemåler. Akkumulatorsyren
skal have en vægtfylde på ca. 1,25 til
1,30 (blandingsforholdet er ca. 1 del
syre til 2,5 dele destilleret vand). Men
man skal være meget forsigtig, da sy
ren er stærkt ætsende (tag det gamle
tøj på), og specielt er det yderst far
ligt at hælde vand ned i syren da det
på grund af en kraftig varmeudvikling
kan sprøjte til alle sider - derfor hæld
syren i vandet. Bland kun V2 til 1 liter
ad gangen og vent til syren er kølet
af, før den hældes på akkumulatoren.
Forøvrigt skal det bemærkes, at
hvis den trætte akkumulator ikke og
så mister spænding på 1-2 uger, så
er der ikke nogen stor selvafladning,
og man behøver derfor ikke at udskif
te syren, og reparationen kan så ind
skrænkes til blot at op- og aflade ak
kumulatoren 4-6 gange. Skulle man
have glemt at passe akkumulatoren i
løbet af vinteren, vil det sikkert også
hjælpe med nogle af- og opladninger

for at friske den op til sæsonen.
Til slut vil jeg pointere, at mine er
faringer indskrænker sig til det her
beskrevne forsøg, og det er derfor
ikke sikkert, at man hver gang vil
have held med en tilsvarende repara
tion af akkumulatoren, men hvis man
kan nøjes med at op- og aflade nogle

gange, er det jo et forsøg værd, før
man ofrer flere hundreder kroner på
et nyt batteri.
løvrigt ville det være interessant at
vide, om andre skulle have suppleren
de eller korrigerende fiduser til spe
ciel og almindelig akkumulatorved
ligeholdelse.
TUBA

EPISODER FRA EN SØMANDS LIV
St. Helena kniplingerharfraældre
tider været meget eftertragtede, og
på væverierne fik kvinderne 2.V2
pence om dagen, en arbejdsmand
6 pence, 1 glas whisky V2 pence,
men man kunne få ét glas om dagen
og 3 øl ligeledes af V2 pence. Et sæt
tøj, jeg tror af snit 1890, kostede 12
sh. o.s.v. Der fandtes ingen seddel
penge i omløb, så vi fik vor afregning
i sølv i poser. Ærligheden stod højt,
alle kendte alle og passede på alle,
en mærkelig atmosfære, når man
havde færdedes blandt verdens ud
skud, og jeg kan huske, at jeg lovede
mig selv, at skulle alt andet glippe,
ville jeg søge hertil igen.
Der fandtes dejlige heste på øen,
man kunne leje en hest for en dag
for 2 pence, og vi var 4, der red op af
bjerget til Napolions Longwood. Det
var meget interessant, men da vi
vendte ned af bjerget mod byen,
blev vi modtaget med grin, for de
vidste, at vi ikke kunne sidde fast
på hestene, når de løb ned af bjerget
på vej hjem.
Vi var her i nogle og tyve dage;
som ovenfor nævnt, var der efter
krigens ophør generalstrejke i Eng
land, soldaterne kom hjem til intet
arbejde, og mange kvinder var ble
vet beskæftiget. Lloyd George, pre
mierministeren, fandt på en løsning
både beskæftigelsesmæssigt og
nationalt ved at arrangere masseud
vandring til Capkolonien, der under
krigen var lige ved at gå på tyskernes
parti. Hver soldat, der ønskede det,
ville få tilskødet et stykke land, folk
og materialer, så de kunne skabe sig
en eksistens og gøre boernes ind
flydelse mindre. Men andre havde
fundet på modvægt: Skibet, vi kom
med fra St. Helena, havde 2000 frem
tidige kolonister ombord; modpar
ten, hvem det så end var, man har
lob at gætte, arrangerede spillebu
ler, som naturligvis blev godt besøgt
- om ikke af andet så af kedsomhed

på den lange rejse, og det naturlige
fandenivoldske hos de hjemvendte
soldater, som var jaget hjemmefra.
Vi blev straks advaret af 3. hovmes
ter, men ingen brød sig om vore små
penge, det var skøgerne på land, de
var ude efter.
Ø.K.'s Afrika kom til Capetown og
lastede kul til Århus, og jeg gik om
bord for at få lov til at arbejde mig
hjem. Kapt. Ingemann, en gentleman
af den gamle skole, spurgte om,
hvad jeg var. Da jeg var ivrig efter at
komme med, ville jeg arbejde på
dæk eller maskine, hvor der var brug
for en mand. Nej, han skulle ikke ha
ve nogen fyrbøder på dækket eller
matros i maskinen, og iøvrigt var der
ikke plads for nogen nordmand i
hans skib. Da jeg sagde, jeg var
dansk, blev det endnu værre, jeg
skulle skamme mig, at jeg i den al
der havde glemt mit modersmål. Jeg
luskede af, en sådan personlighed
måtte jeg give op overfor. Uden for
stod 1. styrmand Charles Poulsen,
der havde hørt det hele, men var iv
rig efter at få lidt ekstra arbejdskraft,
så han klarede den for mig.
Vi kom til Århus den 16/12-1920
med brand i lasten, der dog kom
under kontrol af brandvæsenet. Den
6/1-1921 begyndte jeg igen på navi
gationsskolen på Fanø og kunne
igen blive behandlet som andre
mennesker, men trods alt kløede
det ofte under skolegangen efter at
mærke et dæk under fødderne igen.
En epoke af søfartstiden var endt,
aldrig mere skulle man efter endt
rejse kunne se op mod den flotte
rigning og føle stoltheden over, at
man havde været med til at bringe
skibet frem i al slags vejr med vin
dens og håndens hjælp.
Men hvad man havde lært, kunne
ingen tage fra én og langtfra min
derne.
Vedlagte digt optrykt med forfat
teren kapt. Vald. Petersens tilladelse.
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Banken der
dækker
hele Amager
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Ring direkte hjem med
S.P. VHF-radiotelefon type RT-144

* •

55 kanaler
25 watt
Pris kr. 3500,- excl. moms (12 v)
S.P. forhandler
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Amagerbanken

I. STENGAARD MEYER
KASTRUPVEJ 180 - 2300 KOBENH. S
TELEFON (01)58 30 45

- den er nærliggende.

DET ER EN GOD INVESTERING

ELEKTROMONTØREN
Aut. elektroinstallatør

KBH.

at annoncere i Sundby Sejl-

FRB.

NESA

SEAS

NVE

Forenings medlemsblad. —
Oplaget er ca. 1500 ekspl.

Klubbens benyttede elektriker

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

58 89 50

30 70 02

Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226

Amager Strandvej 15

LOGBOGEN er nu kommet.
Bogen for alle Sejlere og Motorbåde.
Handy format i søstærk indbinding.
4 fan/et plancher over Søvejsreglerne
i Danmark, Sverige, Tyskland.
God plads til at skrive på - uden
besværlige rubrikker som skal ud
fyldes. 64 sider ialt.
Pris kr. 34,- incl. moms
Sendes med opkrævning.
Fås hos kiosker - boghandlere eller
bestil på 02-85 11 62 og få den sendt
direkte hjem, kr. 34,- + opkrævning, ialt kr. 38,-

1. november 1976 er vi flyttet
til ny og storre butik (v. Drottning Torget)
Meget nårmere Oresundsbådene
Båd rad i o og Walkie Talkie

BENO RADIO- & BÅTTILLBEHOR AB
Nye adr. Gronegatan 11 (hj. Norregatan)

21127 - Malmo - Tlf. 0094640 11 14 64
- DU ER MEGET VELKOMMEN -

EXTRA
Indlagt devitationstabel - lige til at udfylde!

Bestilling:
grafisk ab, Egeløvsvej 20,
2830 Virum.
Tlf.bestiling på 02-851162
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Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11

50 73 23 og
13 73 23
58 49 37
53 59 64
59 39 78
55 79 39
ØB 59 23

Næstformand: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
Sekretær: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Jørn Tanning Nielsen, Elbagade 75, st., 2300 S
58 60 40
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S
55 46 86
Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30,2
58 74 05
Skolechef: Bent Betersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
58 49 37
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, 2300 S
58 27 72
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtsson, Bregnerødgade 3
ÆG 83 33
Motorbådsrepræsentant: Erik Kristiansen, Moselgade 20,2.th., S .... 59 06 96
Redaktør Holger Møller, Postparken 30, Kastrup
50 41 01
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74
58 01 76
Bestyrelsesværelse:
59 35 80

Kasserer
formanden og
havneudvalget
træffes
hver torsdag
kl. 19 — 20.30
i klubhuset
tlf. 59 35 80

Redaktøren
træffes
den sidste
torsdag i
hver måned

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

FORSIDEBILLEDET: Inden dåben.

Foto: j Niels Matthiesen.

Husk postgiroen 70 56516. Ved
indbetaling opgiv medlems-nr.
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Køb vore svagførelodsedler

SCT. HANSAFTEN
Sejlforeningen fejrer Set. Hansaften i klubhuset med stort bal
fra kl. 19.30
Fri entré

Mød op og vær med til at skabe stemning!

2

opkrævet halvårligt. 2 medlemmer
har foreslået at sætte billard op i pej
sestuen, men bestyrelsen anmoder
de 2 medlemmer om at bringe det for
på næste generalforsamling. For
manden Hans Guldager anmoder be
styrelsen om tilslutning til at optage
et rentefrit lån på stort 15.000 kr. i
Dansk Sejlunion, hvilket blev enstem
migt vedtaget af bestyrelsen. Dansk
Sejlunion skal have sikkerhed i den
nye klubmotorbåd.

BESTYRELSESMØDET
den 30. marts 1977 kl. 19.
Redaktøren fraværende på grund af
sygdom.
Dagsorden:
1. protokol
2. beretning
3. havn og plads
4. klubhus og fester
5. sejlerskole
6. juniorafdelingen
7. kapsejlads
8. joller
9. motorbåde
10. sikkerhedsudvalg
11. bladet
12. eventuelt
Formanden indledte bestyrelsesmø
det med at byde de nye medlemmer,
nemlig Erik Kristiansen, motorbådsrepræsentant, Jørn Tanning Nielsen,
klubrepræsentant, og Else Madsen,
sekretær, velkommen, og informe
rede om forretningsgangen i S.S.F.'s
bestyrelse.
Formanden anmodede Erik Kristi
ansen om at overtage arbejdet i sik
kerhedsudvalget efter Holger, og li
geledes blev Bent Petersen anmodet
om at overtage posten som næstfor
mand. Begge indvilligede.
Man gik over til dagsordenens
punkt 2, da protokollen, der skulle
have været læst op under punkt 1,
var blevet oplæst til generalforsam
lingen.
Punkt 2. Beretning:
Takkeskrivelser blev oplæst. Et brev
fra Københavns Kommune oplyste
om en årlig lejeforhøjelse på 12000,00
kr., og Københavns Skattevæsen
meddeler pr. brev, at foreningens
ejendomsskat for eftertiden vil blive

Punkt 3. Havn og plads
Havneudvalget blev bedt om at
undersøge om der er plads til at op
stille et håndspil på Nordre mole.
Ligeledes skal havneudvalget sam
men med pladsmanden samt Jørgen
Bengtson fra jolleafdelingen finde
plads til de joller, der ikke bliver brugt,
men kun ligger i vejen på jolleplad
sen. Tømmerflåden, der er blevet
brugt som dommerstade i optimist
afdelingen, er overdraget Sejlklubben
Amager Strand til ejendom, men
S.S.F. har ret til at benytte denne til
sejladser.
Havneudvalget foreslår, at de både
der undtagelsesvis ligger på låne
plads i havnen udover de 8 dage, der
er fastsat til færdiggørelse af båden,
skal betale 25,00 kr. om ugen, dette
blev vedtaget af bestyrelsen.
Hegnet på Nordre Plads er repare
ret. Begge traktorer er istandgjort og
køreklare. Ophalervognen på Søndre
Plads skal repareres. Sandkassen vil
blive istandgjort og fyldt med sand.
Punkt 4. Klubhus og fester:
Jørn T. Nielsen fortalte, at man
allerede på nuværende tidspunkt er
begyndt at samle ind til svagføre
festen, bl.a. ved lotterier og en spare
gris opstillet i klubhuset.
Af fester vil der den 7.5.77 være
standerhejsning kl. 16.00, den 29.5.77
»Pinsemorgen« i jollehuset, 18.6.77
»Øresundsrunden« (sejlads for mo
torbåde), 23.6.77 Set. Hans fest, 6.8.77
Fisketur, den 10.9.77 Svagførefest,
der iår bliver afholdt for 25. gang,
18.9.77 Westtur og 22.10.77 Afriggergilde.

Den store dumpeprocent mener sko
lechefen skyldes, at eleverne ikke har
læst nok.
Skolechefen anmoder om en ny
krydsfok til Tyveknægten, den kom
mer til at koste 1800,00 kr. Dette blev
bevilget af bestyrelsen. Den 26.3.77
var der sejlerskolemøde med arbejds
fordeling. Sejlerskolen er fuldt opta
get med 40 elever. Sejlerskolens ele
ver skal deltage i radiovagterne. Rein
hard Hansen har lovet at fortsætte
som radioleder, indtil han har fundet
en afløser.
Punkt 6. Juniorafdelingen:
Juniorlederen indledte med at tak»Valdemar« for en pengegave skæn
ket til juniorarbejde, samt Woltecraft
Sails for et optimistsejl. Juniorballet
gav et overskud på 705,00 kr. Der er
en bådebygger igang med at reparere
optimistjoller og den ene juniorbåd.
Alle bådene er blevet bemandet for
sommeren.
Punkt 7. Kapsejlads:
S.S.F. lægger sæsonen ud med
Yngling-stævne, der afholdes den
16-17/4-77.
Hjemmeværnskutter
»Enø« skal være dommerbåd med
Oscar Lauth som fører. Kapsejlads
chefen efterlyser motorbåde, hvis
førere kan tænke sig at være følge
både ved sommerens sejladser.
Punkt 8. Joller:
Preben Vognmand er anmodet om
at køre jord væk fra jollepladsen, man
mener at nogle har brugt pladsen til
aflæsning.
Jollerepræsentanten
spørger, om der er mulighed for at få
et 380-volt stik ude på jollepladsen,
det skal bruges til et svejseværk. Man
vil selv reparere sine jollevogne.
Havneudvalget lovede at se på sagen.

Punkt 5. Sejlerskole:
Skolechefen fortalte at 23 elever
gik til eksamen i tovværk og bestod
alle, mens man på navigationsholdet
havde 14 bestået og 7 ikke bestået.
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Punkt 9. Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten spør
ger, om der ikke kan sættes nogle
skabe, der kan aflåses, op i motor
skuret, således at man kan låse sit
værktøj inde i de dage man arbejder
her. Motorbådsrepræsentanten an
modes om at finde ud af behovet, og
evt. andre mangler i motorskuret, og
hvad det evt. vil komme til at koste.
Punkt 10. Sikkerhedsudvalget:
Intet.

Punkt 11. Bladet:
Intet.
Eventuelt:
Navnet på den nye Klubmotorbåd
er fundet. Båden vil blive døbt ved
standerhejsningen.
Mødet slut kl. 22.05.
Sign. Hans Guldager
formand

Sign. Else Madsen
sekretær

Generalforsamling
den 29. marts 1977 kl. 19.30
Dagsorden:
1.valg af dirigent
2. protokol og form.beretning
3. regnskab
4. valg
5. lovændringsforslag
6. andre forslag
7. eventuelt

3. Formanden kom med nogle få
kommentarer vedrørende regnskabet
og heller ikke dette affødte nogen
særlig debat, og godkendtes derefter.

1. Formanden bød forsamlingen
velkommen, og udtrykte ønsket om,
at generalforsamlingen måtte forløbe
sagligt, og på en for Sundby SejlForening værdig måde.
Udbad sig forslag til en dirigent, og
fra bestyrelsens side foresloges Frits
Kleis. Da der ikke var andre forslag,
var Kleis valgt.
Dirigenten takkede for valget og
udbad sig forslag til et stemmeud
valg. Til dette hverv valgtes Poul
Christensen, Erik Gilsager, Holger
Larsen og Orla With.
Dirigenten konstaterede endvide
re, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet iflg. lovene.
Sekretæren fik herefter ordet til
oplæsning af protokollen fra det sidst
afholdte bestyrelsesmøde. Der var in
gen kommentarer, og protokollen be
tragtedes som godkendt.
Dirigenten oplyste, at der var kom
met et forslag fra et medlem om at
flytte dagsordenens punkt 6 - andre
forslag - frem til behandling lige efter
punkt 3, regnskab. Der var ingen ind
vendinger herimod.
2. Herefter fik formanden ordet til
sin beretning.

6. Man skred nu til punkt 6, andre
forslag, og formanden motiverede
det af bestyrelsen fremsatte forslag
om modernisering af ophalergrejet.
Endvidere hvordan evt. anskaffelse
var tænkt financieret.
Forslaget affødte ikke helt den
store debat, som man havde ventet.
Preben Jacobsen anbefalede dog,
at man, i stedet for en Denka-lift,
skulle købe en lignende, men betyde
lig bedre lift fra K. H. i Svendborg.
Denne kran var nok dyrere i anskaf
felse, men ville blive den billigste i
det lange løb, udtalte P.J., og så be
høvede man ikke at omdanne parke
ringspladsen til afsætningsplads for
bådene.
Eskildsen forespurgte om besty
relsen havde taget med i betragtnin
gen, at, hvis man skulle omdanne Ppladsen til bådplads, så skal der læg
ges vand ind og der skal laves el-stik.
Mente i øvrigt at det nok var en dyr
investering for medlemmerne, men
skulle man betale f.eks. 6,50 kr. pr. m2
for ophaling og søsætning, så ville
det blive lige så dyrt. Anbefalede at
man stemte ja til den dyreste lift.
Søren Christensen mente at P-
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Der var ingen kommentarer til for
mandens beretning, og denne god
kendtes.

pladsen var væsentlig mindre end
ndr. plads, så han var bange for at det
skulle komme til at knibe med plads
til de sidste både.
Finn Hendil udtalte, at før man gik
til afstemning skulle man gøre sig
helt klart, hvad man skulle stemme
om. Mente at man først skulle stem
me om, hvorvidt man i det hele taget
skulle skifte ophalingsgrejet ud eller
ikke. Dernæst kan man stemme om,
om man skal købe det dyre eller det
billige grej. Og til sidst bør man stem
me om, om man skal gå ind for det af
bestyrelsen foreslåede gebyr, eller
om man skal dele det op i forskellige
klasser.
Preben Jacobsen stillede følgende
ændringsforslag: Køb af lift fra K.H. i
Svendborg. Bibeholde søndre slæbe
sted med udbygning af mole. Bibe
holdelse af nordre plads og nuværen
de parkeringsplads.
Da der var begæret afslutning, sva
rede formanden pådiv. spørgsmål:
Om pladsmanden var villig til at tage
både op på lørdage og søndage? Ja,
inden for visse rammer, men ikke
mod ekstrabetaling, men imod kom
pensation af fritid på andre tidspunk
ter. Dette kan vi kun sige ja til. Der er
ikke regnet med installation af el og
vand på P-pladsen i bestyrelsens
forslag.
Bestyrelsen har ikke noget imod
at købe det dyrere grej. Men man
skal, i så fald, ikke regne med at be
regningerne holder stik. Anslår, at
det vil blive kr. 100,— 125,- dyrere pr.
medlem pr. år.
Dirigenten ville sætte ændrings
forslaget under afstemning.
Rasmus Beck, til forretningsorde
nen: Vi skal først stemme om, hvor
vidt vi skal have en ny kran eller om vi
ikke skal have en ny kran.
Under kraftig protest fra forsam
lingen, fastholdt dirigenten sin be
slutning om at sætte ændringsfor
slaget under afstemning.
Formanden fik ordet til en kom
mentar, og udtalte at dirigenten hav
de ret i sin måde at sætte forslagene
til afstemning på. Men ville dog alli
gevel anmode om, at afstemning blev
foretaget i omvendt orden.
Dirigenten indvilgede da heri, og
på begæring herom, blev det sat un
der skriftlig afstemning, om man skal
have nyt grej eller ikke.
Resultatet blev 80 ja-stemmer, 130

nej og 5 ugyldige. Altså: intet nyt ophalergrej denne gang.
4. Valg til bestyrelsen: Den første,
der var på valg, var sekretæren, der
ikke ønskede genvalg. Hans Guld
ager foreslog på bestyrelsens vegne,
den tidligere kapsejladschef, Else
Madsen. Der var ikke andre forslag,
og Else valgtes med applaus.
Skolechefen Bent Petersen gen
valgtes.
Fra havneudvalget var Richard
Nielsen på valg, og villig til genvalg.
Endvidere foresloges Erik Kristian
sen. Resultatet blev: Richard Nielsen
fik 118 stemmer og Erik Kristiansen
fik 63 stemmer. Richard var hermed
genvalgt.
Til klubhus- og festudvalget var
Vagn Preisler på valg, og villig til gen
valg. Endvidere foresloges nr. 312,
kaldet »Teater-Jørn«. Afstemnings
resultatet blev: for Vagn Preisler
stemte 55, og for Jørn stemte 137.
Der var 4 blanke. Jørn var hermed
valgt.
Motorbådsrepræsentanten Holger
Nielsen ønskede ikke genvalg, og
foreslået blev Erik Kristiansen og
Vagn Preisler. Dirigenten foreslog
valg ved håndsoprækning for at spa
re tid. Fra forsamlingen blev der be
gæret skriftlig afstemning. Vagn trak
sig tilbage til fordel for Erik, der her
med var enstemmigt valgt.
Som suppleant til bestyrelsen gen
valgtes Carsten Barner Nielsen.
Kasserersken, Erna Christensen
genvalgtes med akklamation.
Kasserersuppleanten, Annie Lind
qvist genvalgtes ligeledes med akkla
mation.
Revisoren Gosta Øberg genvalgtes
med akklamation.
Revisorsuppleant Erling Sørensen
genvalgtes med akklamation.
Redaktøren genvalgt med akkla
mation.
2 juniorudvalgsmedlemmer Knud
Jensen og Søren Bødtker ønskede
ikke genvalg. I stedet valgtes William
Kleis og Arne Hansen.
Af de 2 målere genvalgtes Claus
Akkermann. Thorup ønskede ikke
genvalg. I stedet foresloges Jørgen
Madsen, der valgtes enstemmigt.
5. Bestyrelsen havde foreslået føl
gende tilføjelse til § 12, efter 4. stykke:
Sådanne medlemmer kan, efter sø

af generalforsamlingen, og havde be
stemt først, om man skulle købe en
ny maskine, eller om man ikke skulle
købe. N.O.N. fordømte meget kraftigt
den måde man holdt generalforsam
ling på, og ønskede dette ført til pro
tokollen.
Et medlem spurgte om ekspektan
celiste for havnepladser, samt om
man ikke kunne tage en ikke-bådejer
ind i havneudvalget til at varetage de
pladsløses interesser.
Brønnum Jensen ønskede gamle
joller fjernet fra jollepladsen inden
påske.
Formanden svarede: Den generen
de plads på midterbroen er sløjfet.
Til Preben Jacobsen: Ja!
Til Hendil: Havneudvalget har med
delt at båkelys og vindmåler er bragt i
orden.
Om ekspektanceliste sagde forman
den, at den vil blive trykt i bladet når
pladserne for i år er uddelte. Man må
dog ikke regne for sikkert med den
ne, da der stadig kan dukke medlem
mer op med mange år på bagen.
Om jollepladsen troede formanden,
at ved samarbejde med havneudval
get ville det kunne køre derude.
Til Niels Nielsen: Det er ikke besty
relsen der bestemmer en generalfor
samling, det er medlemmerne.
Flemming Kempf: Det er vedtaget i
efteråret at man, for at få havneplads
Bestyrelsens sidste forslag, tilfø i år, skulle skrives på liste inden første
jelse til § 12, efter næstsidste stk.: marts, så må der jo også kunne kom
Medlemmer, der ikke har havneplads, me en liste.
men som overvintrer i havnen eller på
Til Kempf svarede formanden, at
pladsen, må have betalt vinterplads- der selvfølgelig kommer en liste, det
leje senest 15. november. Vedtoges te er allerede sagt, men må dog ikke,
med 124 ja-stemmer mod 21 nej ud fra denne liste, tro at næste år har
stemmer og 13 ugyldige.
man en havneplads. Der kan komme
nogle frem, med længere anciennitet.
7. Under punkt eventuelt blev der
Formanden takkede herefter de af
spurgt om den plads ved midterbroen gåede bestyrelsesmedlemmer for
hvor der sidste år havde ligget en båd godt udført arbejde og medlemmerne
til stor gene for sejladsen, stadig var foren god generalforsamling.
der.
Også dirigenten takkede forsam
lingen og motiverede et leve for S.S.F.
Preben Jacobsen efterlyste et uGeneralforsamlingen
sluttede
tvetydigt svar på, om han, når han kl. 22.55.
havde en båd, der målte 3,26 m i bred
de, måtte komme med en ny båd, der
Sign Frits Kleis
dirigent
målte det samme.
Finn Hendil omtalte det yderste
røde båkelys og vindmåleren, der
begge viste forkert.
Sign Reinhardt Hansen.
Niels O. Nielsen takkede forsam
afg. sekretær.
lingen for, at man havde fulgt den lo
giske rækkefølge for gennemførelse

sætning af fartøj og hvis der er plads
i havnen, henligge på ledig plads i 8
dage for tilrigning. Såfremt fartøjet
ikke fjernes fra havnen efter de 8 da
ges forløb vil fartøjet blive taget på
land for ejerens regning og risiko.
Gentagelsestilfælde kan medføre
udelukkelse af foreningen.
Der blev indgivet 2 næsten ens
lydende ændringsforslag, gående ud
på, at fartøjer kun skulle tages på
land efter 8 dages forløb, hvis der er
pladsmangel.
Det vedtoges ved håndsopræk
ning, at ændringsforslagene skulle
nyde fremme, og dirigenten bekendt
gjorde, at ændringens ordlyd ville bli
ve: Såfremt fartøjet ikke fjernes fra
havnen efter de 8 dages forløb, og
der er pladsmangel, vil fartøjet blive
taget på land for ejerens regning og
risiko.
Konsekvensen af vedtagelse af
ændringsforslaget ville blive, at for
slag nr. 5.2 ville bortfalde. Forslags
stilleren, Jannik Cortsen, forklarede
hvorfor han havde stillet forslaget,
men erklærede sig indforstået med
at hans forslag bortfaldt med vedta
gelse af ændringsforslaget.
Efter skriftlig afstemning blev be
styrelsens forslag med ændringer
vedtaget med 133 ja-stemmer, 37 nej
stemmer og 12 blanke.

STANDERHEJSNINGEN
For 54. gang satte S.S.F. sin stander
for en forhåbentlig god sæson, lør
dag den 7. maj, under overværelse
af en talrig skare af medlemmer, på
rørende og gæster.
Ceremonien foregik i dejligt, men
lidt køligt forårsvejr.
I sin tale nævnte formanden, at det
dårlige forårsvejr var skyld i, at ikke
flere både var kommet i vandet. Om
talte også den uretfærdige bådskat
og nævnte, at denne nok ikke havde
fået sin endelige udformning.
Dernæst afslørede han, at to Yngling-besætninger fra S.S.F. havde
kvalificeret sig til World Cup, der i år
afholdes i Holland, hvorefter stande
ren gik til tops under hornmusik og
trommehvirvler.
Umiddelbart derefter var der både
dåb. Først døbtes en optimistjolle
skænket af John Hageman, hvortil
sejlet var en gave fra Woltecraft Sail.
Dåben blev foretaget af Åse Knudsen,
der udtalte:
Når optimisten i vandet går,
ungdommen glæde af dig får.
Under Sundby Sejl Forenings navn,
bliver du kendt i hver en havn.
Dit navn er Shin.
Dernæst døbtes klubbens nye hjæl
pefartøj, dommerskib, bugserbåd osv.
Gudfader var klubbens tidligere for
mand, Svend Larsen, der udtalte:
Når båden i vandet går,
til rådighed for kapsejlads den står.
I Sundby Sejl-Forenings navn,
vil denne bringe ungdommen
sikkert i havn,
Dit navn er Bollen,
hvorefter fartøjet løb af stabelen led
saget af tuden fra fartøjer i havnen,
og under musikledsagelse af klub
bens husorkester.
Derefter fyldtes klubhuset af fest
stemte mennesker og klubben var
vært for en række indbudte gæster,
hvoraf særligt skal nævnes fuld
mægtig Hugo Bechsgård fra Ama
gerbanken, samt Jørgen V. Nielsen
fra Sejl og Motor.
Endvidere var
Skånes Båtforbund repræsenteret af
Rune Holck, mens Motorbådsklubben West var til stede ved sin for
mand Otto Kryger. Fra Københavns
Motor Yachtklub kom Gunnar Ander
sen og fra Dansk Motorbåds Union
6
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Niels Matthiesen.

Per Barfoed, og endelig skal nævnes
John Hageman og Svend Larsen. Til
slut fik Allan overrakt en erkendtlig
hed for sin enorme indsats som gart
ner, der sørger for at området om
kring klubhuset altid tager sig nyde
ligt ud.
Til festen var der indløbet et tele

godt sejlår. Otto Kryger takkede for
invitationen og fremhævede Flakfor
tet, som han mente var et godt ud
flugtsmål.
Harry Schultz havde foræret fore
ningen 15 usædvanlige øloplukkere,
som blev solgt til fordel for svagføre
festen, der i år afholdes for 25. gang.
Tre af de heldige købere forærede
klubben deres trofæ, som blev sat på
auktion, der under Vagn Preislers le
delse indbragte klubben yderligere
62,51 og 60 kr. til svagførerfesten.
Efter spisningen var der bal til
S.S.F.s husorkester og de danse
glade medlemmer fyldte hurtigt dan
segulvet. I pausen underholdt den
gram fra jordomsejleren Carl Nielsen, syngende brandmand Kurt Wilken,
der som æresmedlem var indbudt til der fik publikum til at synge med på
standerhejsningen, men var forhin de populære viser.
dret i at være til stede. Under spis
Ud på natten blev der sat punktum
ningen havde Rune Holck ordet og for en standerhejsning, der levede op
takkede for det gode samarbejde, til hvad der forventes i S.S.F.
specielt samarbejdet om ØresundsH.M.
runden, og sluttede med at ønske et
7

Om radarreflektorer
Jeg sad og læste i et svensk sejlerblad (På KRYSS OCH TILL RORS) fra
august/september 1976 og faldt over
en artikel om radarreflektorer. Da det
er ganske interessant, det der står i
artiklen, synes jeg, medlemmerne i
SSF burde gøres bekendt dermed, og
jeg fremsender hermed en fotokopi,
og tillægger yderligere oplysninger,
jeg selv har indhentet om samme
emne.
Oplysningerne har jeg fra min in
geniør og sejlen/en på ingeniørkon
toret for radar, navigation og radio i
det firma, jeg er ansat i, så det er fra
ganske pålidelig kilde.
Jeg spurgte ham i foråret 1976,
hvad jeg bedst kunne bruge som
radarreflektor, og hvordan den bedst
kunne anbringes. Jeg havde ingen
tillid, til det jeg endnu havde set. Han
svarede mig stort set i overensstem
melse med artiklen.
Der er faktisk intet, der er rigtigt
anvendeligt i dag. De er både for små
og for dårligt udført. Du kan sætte et
krøllet stykke aluminium eller en kon
servesdåse op, det er lige så dårligt.
Han opgav også 30 cm, som absolut
minimum og ikke under 4 m højde
over vandet. Under 4 m højde var 50
cm minimum, men aldrig under 2 m
over vandet, for så ville det reflekte
rende signal drukne i støj. De fleste
ved jo godt, at jo lavere en tv-antenne
anbringes, jo mere støj er der på bil
ledet, og en radarreflektor er at sam
menligne med en antenne, der sen
der signalet tilbage til skibets modta
ger, og jo lavere denne antenne sid
der, jo mere støj kommer der med til
bage, og støjen kan hurtigt drukne
det egentlige signal. Hvis jeg absolut
ville sætte en reflektor op, anbefalede
han anbringelse som billed B. Det
han fortalte mig byggede på under
søgelser, både et engelsk og et ame
rikansk forskningscenter havde fore
taget, begge statslige og uden in
teresser i handel og industri og
begge uafhængigt af hinanden.
Han tilføjede, at man skulle lade
være at sætte noget op, før der kom
mer lov derom med mål og vejledning.
Det andet er at smide penge ud af
vinduet, med mindre din klub kræver
en sådan opsætning. Hvor mærkeligt
det end lyder, så skulle det stående
gods (mast, stag, vant o.s.v.) give bed
8

re refleks end en dårlig reflektor. Pla
derne i reflektoren skal også være
loddet eller svejset sammen i alle
søms hele længde, ellers kan det vir
ke dæmpende på reflekteringsevnen.
Jeg vil hverken råde fra eller til, det
må hver enkelt afgøre med sig selv
og sin samvittighed. Min egen stil
ling er ganske klar: Ingen reflektor
før lov eller klubbeslutning, og jeg
har selv arbejdet inden for emnet i
mere end 30 år.
Medlem 198
H. Larsen

test.
Den understryker vikten av vinkelnog
grannhet, och dårmed stadga i reflektor
ernas konstruktion. Icke heller får man,
då reflektorn hissas i linor som år fåsta i
olika h5rn, stråcka dem så att reflektorn
deformeras.
Reflektorn bOr hissas på minst 4 m
hojd, alltså i vant eller masttopp. Genom
sin lutning år akterstaget helt olåmpligt
fOr åndamålet — men kan lika gårna vara
utan reflektor, då.

Anvånd ratt radarreflektor!
Deutsches Hydrographisches Institut har
i ett uttalande vant sig mot den firsåljning som sker av radarreflektorer av storlekar och konstruktioner vilka icke ger
seglaren något som helst skydd.
En radarreflektors effekt våxer med
kvadraten på kantlångden, och 30 cm
långd på reflektorpyramiden, d. v. s. det
dubbla for den sammansatta reflektorn,
år ett absolut minimum fOr att reflektorn
skall kunna synas på mdtande fartyga radarskårmar, på ett avstånd av 3—4 M.
Den reflekterande pyramiden måste ha
exakt råt vinkel mellan kantytorna. Avvikelsen får uppgå till allra hogst en grad.
Detta innebår att de hopfållbara reflek
torerna som finns i handeln år odugliga,
eftersom de icke på långt når kan ge
denna vinkelnogrannhet.
Slutligen måste reflektorn vara fast
monterad, så hogt som mOjligt och så att
två motsatta pyramiders centrumlinjer
ligger vågrått. Man kan då maximalt utnyttja den vinkel av ca. 45° som pyrami
den kan få avvika från våglinjen utan att
reflektorn ger ett otillråckligt eko. Den
montering i akterstaget, eller slångande i
ett vant, som man ofta ser år alltså helt
fOrkastlig.
I sidled ger en segelbåt som sådan en
godtagbar bild på radarskårmen. Det kan
alltså racka med att fdrstårka ekot i
långskeppslinjen genom att montera enbart två pyramider, placerade ovanfOr el
ler mot varandra, i denna riktning. Sådana dubbelreflektorer, av tillråcklig
storlek och vinkelnoggrannhet samt avsedda for fast montage, borjar komma i
handeln.
DHI understryker att vad som nu har
sagts utgdr en minimifordran på en radar
reflektor for att den Overhuvudtaget skall
kunna gora nytta. De som tror på att en
dålig radarreflektor år båttre ån ingen alls
gdr sig skyldiga till ett misstag som kan
bli ddesdigert fOr dem.
Dessa r5n bekraftas helt av en stort
uplagd undersOkning, som har publicerats av den nya brittiska tidskriften Gear

A

C

Det vanliga såttet att hissa reflektorn,
med spetsen uppåt (bild A), ger dålig ef
fekt i horisontalplanet. Båttre år att hissa
enligt bild B, och allra båst enligt bild C,
då man får sex i stallet for fyra horn som
verkar i vågplanet. Detta gåller upp till
30° krångning på båten, då man vid långa
kryssbogar bor ha mftjlighet att åven
krånga reflektorn.
Många reflektortillverkare år helt
omedvetna om dessa fysikaliska grundlagar, och underlåter dårfor att forse re
flektorerna med hål eller tasten for kor
rekt hissing.
Åven Geartest understryker: Ingen re
flektor år att fdredra framfor en som år
fdr liten, for sladdrig, eller felaktigt hissad.
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SUNDBY SEJL-FORENING
1977
April

Lørdag d. 2.4. Kl. 10.00
Søndag d. 3.4. Kl. 10.00

Klubmesterskab - Yngling
Klubmesterskab - Yngling
(Udt. til DM i Silkeborg)

Lørdag d. 16.4. Kl. 10.00
Søndag d. 17.4. Kl. 10.00

Yngling - Stævne
Yngling - Stævne
(Kval. til World Cup)

Maj

Søndag d. 15.5.
Onsdag d. 18.5.
Lørdag d. 21.5.
Søndag d. 22.5.
Onsdag d. 25.5.

Hven Rundt ? (Åben Dist. sejlads)
Aftensejlads
Jollestævne Finn-Pirat-Trapez
Jollestævne Finn-Pirat-Trapez
Aftensejlads

Juni

Onsdag d. 1.6. KL 19.00
Onsdag d. 8.6. Kl. 19.00
Onsdag d. 15.6. Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 18.6. Øresundsrunden

Motorbåde

Onsdag d. 22.6. Kl. 19.00
Onsdag d. 29.6. Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads

Onsdag d. 3.8. Kl. 19.00
Onsdag d. 10.8. Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 13.8. Kl. 10.00
Søndag d. 14.8. Kl. 10.00

Jollestævne Finn-Pirat-Wayfarer
Jollestævne Finn-Pirat-Wayfarer

Onsdag d. 17.8. Kl. 18.30
Onsdag d. 24.8. Kl. 18.30
Onsdag d. 31.8. Kl. 18.30

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

August

September Lørdag d. 3.9.
Søndag d. 4.9.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
1S.00
10.00
10.00
19.00

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Caprice - Nimbus Stævne
Caprice - Nimbus Stævne

Lørdag d. 10.9. Kl. 15.00
Lørdag d. 17.9. Kl. 15.00

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads

Søndag d. 25.9. Kl. 10.00

Forterne Rundt (Åben Dist. sejlads)

Bent Knudsen

Klubhus og fester
29. maj:
18. juni:
23. juni:
6. august:
27. august:
10. september:
18. september:
22. oktober:

Pinsemorgen
Øresundsrunden med bal
Set. Hansfest
Havnefest
Fisketur
Svagførefest
Westtur
Afriggergilde

Festudvalget takker

Fra havneudvalget

Radiovagter

- herved følgende firmaer for modtag

Bådejere, som ikke har afhentet
deres mærkater til både og joller, be
des afhente dem senest 1. juni.
Både, som ikke har fast plads i
havnen, bedes fjernet senest 1. juni,
da de ellers bliver sat på land for eje
rens regning.
Havneudvalget

Sikkerhedsudvalget søger radiovag
ter til sommerens vagter i radioskuret.
Det bliver ikke mange vagter, hver
især behøver at binde sig for, da sej
lerskolens elever skal stille sig til rå
dighed. Er man interesseret, bedes
man skrive sig på listen, der er op
hængt i klubhuset.
Sikkerhedsudvalget

ne præmier til Svagførerfestens lot
teri:
Datzun v. G. Willumsen, Skudehavnen
Valdemar Petersen, Orø Kro
Beno Radio, Malmø
Dansk Baadeservice, Skovshoved
J P Bacher, Torvegade
Amager Urimport
Elfon Radio, Elbagade
Schwarts, Amagerbrogade
Orla With, SS F
Tak
Jørn Tanning

•••

Fra jolleudvalget
Vi skal gøre opmærksom på, at de,
som har købt skure i den nye skur
række, skal sætte mærkat med med
lemsnummer over døren. Dette har
betydning for, at kontoret og havne
udvalg kan holde orden i hvor mange
skure, der er solgt.
Vær venlige at få dette bragt i or
den hurtigt.
Jolleudvalget

*

Det muntre hjørne
Joachim hørte garanteret ikke til de
pæneste mænd. Ja faktisk var han så
grim, at selv en mor dårligt kunne hol
de af ham. En dag kom han hjem til
sin mor og sagde:
- Mor, kan du se noget særligt ved
mig i dag?
- Nej - har du fået nye sko?
- Nej.
- Har du fået ny hat?
-Nej.
-Jamen så giver jeg op, hvad er det?
- Jeg har gasmaske på.
Mor, hvor er alle de idioter, smal
sporede, sindsyge og livsfarlige bilis
ter henne i dag?
- De er kun ude at køre, når far kø
rer bilen, min dreng.

•••
En tillidssag

Tak
Mange tak for venlig deltagelse ved
min mands bisættelse.
Mette Knutzen
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Efter 20 år som rengøringsdame i
Nationalbanken bad fru Olsen om en
samtale med direktøren.
- Hvad ønsker De, fru Olsen?
- Ja, stammede hun. - Jeg har nu
gjort rent her i banken i 20 år, og jeg
regner med, at De har tillid til mig.

- Helt afgjort fru Olsen; De har pas
set Deres arbejde helt fortrinligt.
- Så synes jeg, direktøren burde
give mig nøglen til bokshvælvningen.
- Jamen dog, fru Olsen, hvad vil De
dog med den?
- Jo. jeg skal sige direktøren, at det
er så pokkers besværligt at dirke
boksdøren op med en hårnål, hver
gang jeg skal gøre rent derinde.
Blandt repræsentanter: Jeg har
fået nogle værdifulde kontakter i dag.
- Ja, jeg har heller ikke solgt noget.
Bag Jerntæppet

Her er den sidste fra Bulgarien:
To meget gode bulgarske venner
var sejlet en tur ud på den lokale ind
sø. Da de var kommet helt ud på mid
ten, hvor der slet ikke var nogen, der
kunne høre dem, hviskede den ene til
den anden:
- Hvis nu grænserne blev åbnet,
ville du så bliver her i Bulgarien?
- Er du tosset? Hvordan skulle jeg
klare mig ene mand i hele landet?

Nye pladser i havnen
Medl. nr.

594
18
504
420
736
743

Navn

Indmeldt

Pladsnr.

Bendt Bendtsen
Rene Woltemaht
Addy Andersen
Chr. Christensen
Paul Strambou
Jørgen Johansen

21 5-53
15/ 5-64
15/ 5-64
27/10-66
31/ 8-67
71 9-67

232
235
129
128
178

80

Kanalen

744
386
520
1

1011

Ole Larsen
Torben Petersen
Jens Karlsen
Jørgen Sørensen
Johnny Jørgensen

NYE MEDLEMMER
A
A
A
A
A
A
P
P
P
J
J

29 Carl Bromer
Tycho Brahes Alle 1, S.
54 Svend E. Thomsen
Sokkelund, Christiania, K.
626 Aksel H. Ohlhoff
Knapmagerstien 26, S.
644 Lars Schaldemose
Ruten 29, Brh.
688 John Hestehave
Snoghøj Alle 82, Ka.
691 Richard Berg-Larsen
Sjællandsgade 16, Esbjerg.
151 Ellen Thanning Nielsen
Elbangade 75, S.
152 Verena Markert
Solskrænten 23, Valby
153 Birthe E. Rasmussen
Caprivej 2, S.
10 Lise-Lotte Woltemath
Bjørneklovej 8, S.
12 Margit Å. Christensen
Milanovej 4, S.
Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems

ansøgning om optagelse aftrykkes i først

21 9-71
31 2-72

3/ 5-74
8/ 5-74

Slettede medlemmer
pr. 15.3.77.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

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

A

dage efter offentliggørelsen.

A
A
I JUNI
HAR SHOPPEN ÅBENT
ALLE DAGEKL. 9-18.

109
111
89
103
99

A
A

29 Helge Robert Hansen
Rhodesiavej 46, Kastrup.
54 Henry Jacob Sørensen
Wildersgade 19, K.
89 B. C. Neister
Bagerstræde 2, V.
93 Ove Stougård
Røde Mellemvej 122, S.
95 Jørn-Erik Jensen
Kongelundsvej 61A, S.
106 Johnny Hansen
Burmeistergade 1 B, K.
118 Jørgen Louis Rasch
Olufsvej 6A, 0.
144 Peter Skov Nielsen
Artillerivej 69, S.
151 Vagn Ostenfeldt-Jensen
Lybækgade 10, S.
187 Lennart F. Åkerlund
Shetlandsgade 2, S.
196 Poul Rasmussen
Strandjægervej 18, Dragør.
203 Birger Bjørn
Englandsvej 4, S.
235 Chr. Ruhoff Andersen
Irlandsvej 132, Kastrup.
372 Jørgen Ebbehøj
Baunestien 2, Nærum.
388 Erland Petersen
Tycho Brahes Alle 19, S.
457 Henry Jakobsen
Humlebjergvej 2, Brh.
470 E. G. Jensen
Tyrolsgade 10, S.

A 487 Chr. Skougård Sørensen
Hulvejen 29, Solrød Str.
A 558 Tim Molbech Taxbøl
Formosavej 23, S.
A 573 Ruddi Kofod-Jensen
Jægersborggade 24, N.
A 603 Flemming A. Kerschus
Sankelmarksgade 19, K.
A 647 Steffen Th. Frølich
Bobakken 23, Vanløse.
A 695 Carlo Hj. E. Linder
Sorrentovej 40, S.
A 718 Henning Wallin
Buntmagervej 12, NV.
A 732 Poul Erik Hansen
Smyrnavej 13B, S.
A 747 Bernt Klemmed
Øresundsvej 41, S.
A 754 Caubert Petersen
Øresundsvej 147, S.
A 782 Poul Conrad Rasmussen
Østerby, Fejø.
A 830 Henning Olesen
Bellmannsgade 7,0.
A 841 Børge Lentz Christensen
Keplersgade 6, S.
A 891 Svend Erik Jørgensen
Kofoed Jensens Alle 5, Ka.
A 901 Ole Hansen
Syvens Alle 1, S.
A 913 Helge Erhard Kold
Istedgade 132, V.
A 929 Karl Bjørn
Parmagade 14, S.
A 940 Preben Rydbirk
Peder Lykkesvej 125, S.
A 1007 Søren Boye Henriksen
Japanvej 22, S.
A 1025 Henning Otto Frøsig
Wittenberggade 41, S.
A1041 Tage Adler Jensen
Hveensvej 1, S.
A1066 Jørgen Nielsen
Ridder Stigsvej 10, S.
A 1090 Steen Andersen
Vodroffsvej 28, V.
P 17 E. B. Borregård
Kessel Alle 37, Dragør.
P 53 Dan Petersen
Vinde Helsingevej 9, Gørlev.
P 68 Arne Abildhøj
Torvet 6, Ebeltoft.
P 78 Kurt Holst
Maltagade 1-3, S.
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Banken der
dækker
hele Amager
S

Ring direkte hjem med
S.P. VHF-radiotelefon type RT-144
55 kanaler
25 watt
Pris kr. 3500- excl. moms (12 v)
S.P. forhandler

3

s

Amagerbanken
- den er nærliggende.

ELEKTROMONTØREN
Aut. elektroinstallatør

KBH.

FRB.

NESA

SEAS

NVE

I. STENGAARD MEYER
KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S
TELEFON (01) 58 30 45

Baltica har den nye vindtabel
lige til at sætte på
Deres transistorradio!
Så kan De let oversætte fra sekundmeter til Beaufort
under vejrudsigterne i rum so. Tabellen har også de
faste tidspunkter for vejrmeldingerne, hvis gasterne
ikke kan dem udenad.
Få tabellen hos det nærmeste Baltica-kundekontor.

58 89 50

30 70 02

Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226

BALTICA

- FOR SÅKERHETS SKULL Kommunikationsradio — Walkie Talkie — Seafarer —
Ekolod — Seafix Radiopejl — Silva kompasser
Helly Hansen flytvåstar

1

BENO RADIO &
BÅTTILLBEHOR AB

Arne Olsen
Offsettrykkeri

Gronegatan 11 (Hornet Norregatan/Gronegatan,
nåra Drottningtorget).
211 27 Malmo
Telefon 009 46 40/11 14 64

Århusgade 88- 2100 København 0
Telefon:(01)Tria 95 09- Giro: 2 25 53 59

ZODIAC — LAFAYETTE — KRACO — SAGANEL
OBS! Ferielukket fra 4. til 23. juli.
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SUNDBY SEJL-FORENING
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KONTORET

MEDLEM AF DANSK IDRÆTS-FORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11
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13
58
53
59
55
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Næstformand: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
Sekretær: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Jørn Tanning Nielsen, Elbagade 75, st., 2300 S
58
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S
55
Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30,2
58
Skolechef: Bent Betersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
58
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, 2300 S
58
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtsson, Bregnerødgade 3
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Motorbådsrepræsentant: Erik Kristiansen, Moselgade 20,2.th., S .... 59
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Køb vore svagførelodsedler

HAVNEFEST
Lørdag den 6. august.
Vi starter kl. 12.00
Medbring madpakke og godt humør
Musik og dans.
Flere store overraskelser m.m.
2

vanskeligt at finde een, bevilgede
bestyrelsen 1500,00 kr. til køb af en
jolle. Den nye klubmotorbåd har væ
ret på prøvetur, og alt fungerer til
fredsstillende.
Vi har ansøgt Dansk Idrætsforbund
om et rentefrit lån til hjælp til tilbyg
ningen af vort klubhus.
Den 14.5.77 er formanden inviteret
til 50-års jubilæum i Sundby Kajak
klub.

BESTYRELSESMØDET
den 3. maj 1977 kl. 19.00
Redaktøren fraværende på grund af
sygdom.
Kapsejladschefen fraværende på
grund af færdiggørelse af den nye
klubmotorbåd.

Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og Plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskole
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Juniorafdelingen
Kapsejlads
Joller
Motorbåde
Sikkerhedsudvalg
Bladet
Eventuelt

Punkt 1: Protokol
oplæst og godkendt.
Punkt 2: Beretning:
Amagerbanken har ved brev anmodet
samtlige bestyrelsesmedlemmer om
at sende deres underskrifter, hvilket
blev gjort. Samtlige takkeskrivelser
blev oplæst. Et brev fra medlem Tor
ben Dam Jensen, der klager over flyt
ning af sin båd til anden plads, blev
behandlet og medlemmet tilskrevet
om bestyrelsens beslutning. Kristine
Larsen har anmodet om lov til at
sætte priserne på »stærke drikke« op,
hvilket blev godkendt af bestyrelsen.
Kreds- og Klubmålerne har ved
brev anmodet bestyrelsen om en jolle
til hjælp ved opmåling. Da man før
har måttet låne sig frem blandt med
lemmer, og da det mange gange var

Punkt 3: Havn og Plads
Gravemesteren, der skulle grave ren
den, er blevet syg, meddeler Arne
Olsen, men han vil hurtigst muligt få
fat på et andet gravefirma.
Havneudvalget har i år uddelt 11
pladser,, men har måttet tage hensyn
til bådenes størrelse således at for
stå, at der måske er medlemmer med
mindre anciennitet med små fartøjer,
der kan ligge i kanalen, der har fået
plads før medlemmer med større an
ciennitet og større fartøjer.
Spillet på nordre mole er defekt,
havneudvalget vil tale med pladsman
den om at få det iorden. Håndspillet
på Nordre mole er kommet på plads
og fungerer.
Punkt 4: Klubhus og fester
Den 13.8.77 vil man forsøge at afholde
en »Krebsefest« i Lomma i Sverige,
altså en familietur, der skal være en
afløsning for manneturen. Man håber
på pæn tilslutning.
Den 10.9.77, samme aften som der
er svagførefest om dagen, vil man
markere 25-års dagen for afholdelse
af denne med en lille fest for klub
bens medlemmer. Musikken til denne
fest vil blive gratis for medlemmerne.
Der er klaget over, at toiletterne på
pladsen ikke bliver gjort rene; man vil
antage en til dette arbejde, samtidig
skal baderummet males.

sig. Man behøver ikke være uddannet
radiomand eller -kvinde for at betjene
radioen.
Punkt 6: Juniorafdelingen
Ynglingene har deltaget i flere kap
sejladser bl.a. klubmesterskab, hvor
nr. 64 med Kim Steffensen som rors
mand vandt, udtagelsesstævne i Hel
lerup og Sundby, hvor klubbåd nr. 101
med Jan Knudsen som rorsmand og
privatejet nr. 64 med Kim Steffensen
som rorsmand begge blev udtaget til
verdensmesterskabet, der i år afhol
des i Holland den 17-23/7-77.
Klubflipper nr. 5036 er inviteret til
at deltage i træningslejr i Auderød
den 6-7-8/5-77.
Optimistafdelingen er så småt ved
at komme i gang, og den 23.5.77 be
gynder træningsaftenerne, medens
junior og ynglinge allerede begynder
den 9.5.77 med træningsaftenerne.
Alt er optaget i juniorafdelingen.
Punkt 7: Kapsejlads
Intet da kapsejladschefen var fravæ
rende.
Punkt 8: Joller
Østre mole bliver hele tiden opfyldt af
nedfaldne sten. Man vil gerne have
støbt en betonvæg og nedsat en
spunsvæg; det vil koste ca. 3500,00
kr. Bestyrelsen gik alle med til ud
bedringen af jolleslæbestedet. Det
380 volt stik på jollepladsen er opsat.

Man ville gerne have nyt tovværk
til spillet på jollepladsen, dette blev
bevilget.

Punkt 5: Sejlerskole
Klargøring af skolebådene er i fuld
gang, og man regner med at bådene
vil være i vandet ugen efter stander
hejsningen.
Reinhard Hansen har desværre
måttet melde fra som radioleder, og
man må hurtigt finde en afløser.
Sikkerhedsudvalget anmodes om
hurtigt at finde et egnet medlem til
posten.
Man mangler stadig vagter til radio
skuret og beder medlemmer melde
3

Punkt 9: Motorbåde
2 motorbådssejlere, en fra Skånska
Bådforbund og en fra Københavns
Motorbådsunion kommer til stander
hejsningen, og man vil så benytte da
gen til at tilrettelægge »Øresundsrunden«. Man håber på stor tilslut
ning - især fra S.S.F.'s motorbådsfolk,
da vi jo er værter, og det er et stort
arrangement at stille på benene.
Man vil gerne have opstillet en skil
levæg i motorskuret med en dør, der
kan låses. Man vil prøve at få det lavet
på frivilligt basis. Der er fremskaffet
et svejseværk, der vil blive opstillet
i motorskuret.
Punkt 10: Sikkerhedsudvalget
Intet.
Punkt 11: Bladet
Intet.
Punkt 12: Eventuelt
Lamperne i klubhuset skal efterses.
Mødet slut kl. 22.00.
Sign. Else Madsen
sekretær

Sign. Hans Guldager
formand

Indkaldelse til
beboermøde i S.S.F.
Ja, jeg kalder det beboermøde; jeg vil
ikke kalde det sejlermøde, da det jo
desværre er sådan, at ikke alle med
lemmer har båd i havnen, men dog er
tilknyttet her på lige fod med alle
andre.
I et beboerkompleks er der altid en
del problemer, der skal løses hen ad
vejen, og det kan være problemer,
som bestyrelsen ikke har kendskab
til. Derfor ville det være rart, om man
på sådan et møde ville komme frem
med netop sit eller sine problemer,
og lad os prøve at løse dem i fælles
skab. Det kan være ris, og det kan
være ros. Det skal ikke være en form
for generalforsamling, men en hygge
aften evt. en pejseaften, hvor med
lemmerne snakker sammen - ikke
skændes, det skal være en aften, der
evt. kan afløse al skænderi, utilfreds
hed, ja endog slagsmål på moler og
kajer, - et forsøg på at genoprette den
gode ånd og det gode kammeratskab
4

og sammenhold i S.S.F., som jeg sy
nes er begyndt at svigte.
Det er ikke meningen, man skal
komme med personligheder f.eks.
som »Lars Pæsen« lånte en pensel
eller andet af mig sidste år, og det har
jeg »sku« ikke fået igen. Det er så
danne småproblemer, det gode kam
meratskab skulle kunne løse af sig
selv. Nej det er systemet, S.S.F. bliver
kørt efter. Går vi den forkerte vej? er
der noget vi overser? eller er der
noget, vi tager os for meget af?
Ved disse beboermøder, som må
ske kunne holdes hver 3. måned, (så
har man tid ind imellem at forberede
sig), synes jeg ikke, der skal være
nogen form for ordstyrer, men hvert
medlem, der har noget på hjerte,
skal selv styre forsamlingen. Det
kræver jo selvfølgelig, at vi alle går
ind for dette system, ellers falder alt
til jorden med det samme, og det er
også klart, at der ved hvert møde vil
være repræsentanter for bestyrelsen,
ikke til at give gode råd, men for at
lære og evt. svare på spørgsmål, der
måtte komme.
Jeg kunne forestille mig, at man
måske dagen før et sådan møde
lagde en lille seddel i kontorpost
kassen. Der behøver ikke at stå, hvad
man har på hjerte, men blot, at man
har noget at sige. På den måde kan vi
have et lille overblik over, hvormange
medlemmer der ønsker ordet og kan
så bare tage dem i rækkefølge, evt.
uddele et nummer ved mødets be
gyndelse.

Første møde, kunne jeg forestille
mig, skulle være sidst i august, når
den store ferietid er overstået. Nær
mere tidspunkt vil blive slået op i
klubhuset og i bladet. Jeg vil selv
følgelig være tilstede og tage notater,
så intet går i glemmebogen.
Else Madsen
sekretær
Jeg giver min fulde tilslutning til dette
forslag.
Hans Guldager

Ikke så mærkeligt
De havde ligget i fast rutefart på Øs
ten i mere end 2 år, da styrmanden
modtog et telegram om, at han var
blevet far.
Han blev ellevild af glæde. Det var
hans første barn, så han gav øl og
cigarer over hele skibet. Da han om
aftenen sad i messen og diskuterede
fremtidsplaner for sin nyfødte, kig
gede kaptajnen på ham og sagde:
- Jamen, hør styrmand, du har jo
slet ikke været hjemme i de to år, vi
har sejlet på denne rute.
- Nej, det måtte styrmanden da ind
rømme.
- Jamen, synes du så ikke, det er
mærkeligt, du er blevet far?
- Ikke spor. Der er da 3 år mellem
min bror og mig.

HUSK!

HUSK!
Det koster 100 kr. ekstra hvis

Kontingent
der forfalder 1.7.77. ikke er betalt inden 15.9.77
Kontingent pr. halvår:
Aktive
Aktive, ekstra kontingent ifølge
generalforsamlingsvedtagelse
Passive
Juniorer

kr. 95,00
... kr. 200,00
kr. 30,00
kr. 45,00

Kontoret åbner igen 4.8.77
Kasserersken

Ny annoncerubrik i Politiken.

De skal kun betale
forannoncen,
hvis båden bli'r solgt
^sktebadeo^C

Sådan bruger De 'Ship O'høj'.
altså 70 kr. for op til 6 annoncei - (0,7%
De får Deres annonce indrykket i af 10.000= 70 kr. ).
Politiken 6 på hinanden følgende lør
Når båden er solgt, skal De blot ringe
til (01) 118511, bede om 'Ship O'høj', så
dage.
Hvis båden ikke er solgt senest 8 standser vi Deres annonce.
dage efter sidste annonce, er alle annon
OBS! De kan skrive op til 25 ord, som
cerne gratis.
Hvis båden bliver solgt, betaler De indrykkes uændret 6 gange.
0,7 % af den annoncerede salgspris (dog
minimum 50 kr.), uanset hvordan De
Sælges: • Motorsejlere
Q] Motorbåde
har opnået kontakt med køberen. For • Joller
en båd til f.eks. 10.000 kr. bliver det • Sejlbåde Q Andre skibe

Bådtype:

Pris:

Tlf.nr:

Bådnummer:
Navn:
Adresse:
By:

Postnr.:
Egenhændig underskrift:

Kuponen sendes til Politiken, 'ShipO'høj', Rådhuspladsen 37, 1585 Kbh. V.
Afleveringsfrist torsdag kl. 13.00.
Hvis vi ikke hører fra Dem inden for annonceringsperioden (6 uger+ 8 dage), får
De automatisk en faktura i form af en giroblanket med annoncebeløbet. Hvis båden
ikke er blevet solgt i perioden, afriver De blot midterste del af giroblanketten og
sender den til os. På denne del ('Tro og love-delen') skriver De Deres underskrift og
erklærer dermed, at båden ikke er blevet solgt, og at De derfor ikke skal betale for
annoncerne.

POLITIKEN LØRDAG

STØT SVAGFØREFESTEN — KØB LODSEDLER
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Navigationssejladsen
Amager Rundt
lørdag den 20. august 1977.
På 16. år kaldes der atter til samling
om Danmarks, ja Nordeuropas stør
ste
navigationssejlads
»Amager
Rundt« for motorbåde og sejlbåde
med motor.
Hele den faste stab er med i sejl
udvalget og er forlængst fordelt i
arbejdsgrupper og forretningsudval
get består af Flemming Boesen, Poul
Andersen og Kay Ronau.
Dommerstaben består af Niels
Rottensten (orlogskaptajn i søvær
net), Aksel Løwendorf, (navigations
lærer) og Steen Petersen (maritime
hjemmeværn).
Sidste år satte sejladsen ny rekord
med 90 deltagende både og det an
ses for helt sikkert, at vi i år når 100
både, som er maximum for, hvad vi
kan tage dette år, og hurtig tilmelding
kan derfor tilrådes. Det er bare blevet
»årets store sejlads«, hvor man mø
des, hvor man bør være med!
Sejladsen er åben for alle motor
både og sejlbåde med motor, der
gennem en klub er tilsluttet en dansk,
svensk eller anden landsunion.

Der er mange smukke præmier,
f.eks. skibsur, barometer, skibs
klokke, dækketallerkener og vaser
etc., med bomærke og inskription og
desuden har Danmarks MotorbådsUnion, Ringkøbing-Senderen, Hvid
ovre Sport, Hvidovre Sejlklub »Suset«
og Vesterbro-Sydvestbladet udsat
hver en meget smuk vandrepokal, og
så modtager hver bådejer og naviga
tør det meget eftertragtede minde
glas med sejladsens bomærke i guld
efter fuldført sejlads. — Der er også
præmier til en særlig konkurrence for
ombordværende piger.
Løbet inddeles som sidste år i to
klasser: klasse 1 for dem, der højst
har duelighedsbevis og klasse 2 for
dem med mere end duelighedsbevis;
på den måde, at opholder der sig én
ombord med mere end dueligheds
bevis, sejler båden efter klasse 2.
Forskellen i klasse gælder ikke sej
ladsen, men der vil til hver deltager,
udover kortopgaven, blive stillet
skriftlige spørgsmål, der skal besva
res efter multi choise-metoden. Disse
spørgsmål vil selvfølgelig være svæ
rere i klasse 2, men ikke mere, end
hvad en mellemklasse kystskipper
kan klare. I løbet indgår ligeledes
praktisk sømandsskab. Der sejles
efter søkort no. 133.

Alle deltagere modtager en vejled
ning, der bl.a. indeholder en skala for
bedømmelsen. Starttider etc. vil frem
gå af sejladsens program, der udle
veres eller tilsendes ved tilmelding.
Tilmelding til sejladsen finder sted
på blanketter i klubberne (eller for
fjernere klubber på giroblanketter —
giro 8 29 44 45) og husk at opgive den
fart i hele knob, man ønsker at sejle
med, samt om man har mast højere
end tre meter, og tilmelding skal
være sekretær Kay Ronau, Kirsebær
haven 6, 2500 Valby, i hænde senest
lørdag den 13. august.
Betaling af indskud, kr. 35,00 finder
sted i sejladsbureauet v/ mk. »West«,
Molestien, Kbh. SV. lørdag den 13. og
søndag den 14. aug. kl. 10-12 samt
mandag den 15. og tirsdag den 16. kl.
17-20, eller over girokort indbetalt
senest den 9. august.
Lørdag aften — efter sejladsen —
mødes vi til Samlingsfest i motorbådsblubben WEST, og søndag for
middag har vi som sædvanlig vor
muntre Jollekapsejlds for de unge og
om eftermiddagen kl. 15 har vi så
Præmieuddeling og resultater i mk.
»West«.
Vel mødt til »Amager Rundt« -77!
På sejladsens vegne
Kay Ronau, sekretær
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Tak til Allan
Kære venner i S.S.F., selvfølgelig har
I trods al travlhed med skivet, allerede
beundret vort store blomsterbed
foran klubhuset, der stråler af farver
og skønhed, der sætter ankeret i
bedets midte i et fornemt relief.
Og selvfølgelig ved alle, at det er
Allan, der rager op over alt dette, og
desforuden planering af P-plads,
fliser v. klubhus o.m.m.m.
Skulle en og anden, alligevel have
haft så travlt, at man er smuttet ind
og ud af bagdøren, så skylder du dig
selv, og når du alligevel, skal over til
vores allesammens Dorte, at standse
op og beundre dette eenmands-initiativ, udsprunget af hjertet i glæde for
egen virketrang, og til vi andres be
undring, der spontant siger dig tak.
På meningsfællers og egne vegne:
Niels,»Rylen«

NYE MEDLEMMER

som soger optagelse

6LwAAq. StyÉføhwinq.

A
A
A
A
A
A
A

89 Kjeld Ørum
RoseliIlevej 86, S.
93 Henrik Lund
Silkeborggade 31,0.
95 J. Damgård Pedersen
Messinavej 24, S.
106 Birger Dirch Madsen
Nebraskavej 5 B, S.
144 Ole Kollberg
Lombardigade21, S.
151 Uffe G. A. Lassen
Åge Berntzens Allé 30, Ball.
187 Lennart Åkerlund
Shetlandsgade 2, S.

A 929 Karl Bjørn
Parmagade 14, S.
A 1045 Ivar Andersen
Attemosevej 34, Holte.
J 26 Jørn Elgård Nielsen
Iranvej 4, S.
J 34 Susanne Thøger
Gyldenrisvej 46, S.
J 43 Jan Rasmussen
Caprivej 2, S.
J 44 Steen Bertram Rasmussen
Caprivej 2, S.
J 49 Gitte M. Elsing
Kastrupvej 156, S.
J 58 Pernille Jensen
Jerslev Allé 38 B, Ka.
J 77 Martin Jensen
Jerslev Allé 38 B, Ka.
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.

Hvem kommer med den største fisk?
Der er mange præmier at hente:
Den store usandsynlige

FISKETUR
afholdes lørdag den 27. august.
Startskuddet går kl. 10.00.
Vejningen starter kl. 16.15.
Kun både, der er indenfor molerne kl. 16.00,
kan få fisk vejet.
Musik i klubhuset fra kl. 17.
Middag kl. 18.
Præmieuddeling og stort bal med fest og stemning.
Se opslag om tilmelding.

STØT SVAGFØREFESTEN — KØB LODSEDLER

Klubhus og fester

6. august:
13. august:
27. august:
10. september:
18. september:
22. oktober.

Havnefest
Krebsefest ?
Fisketur
Svagførefest
Westtur
Afriggergilde

Hvem ringer
klokkerne for?
Klokkeklang-, ej fra malmklokker, ki
mer over vor havn, overdøvende vin
dens hyggeligetuden.
- y.
Eller hvem ringer klokkerne for?
Ihvertfald er det os, der ønsker at
sove i vore både og de gæster, der
måtte ligge i vor havn, der får natte
søvnen spoleret, ved den infernalske
støj, der fremkommer fra de ny
Wti^SåSimmXmmå modens metalmaster og rig-.
J
Kære-, formentlig lykkelige inde
haver
af dette metalstøjeri, der san
nr. 2
maj 77
LYNETTENYT
11 årgang
delig heller ikke om dagen spreder
hygge over vor havn. Hvis det skulle
være tilfældet, at du endnu har lidt
lyst til at glæde dine omgivelser, så
Lynettenyt
Tak
er vi en hel del, der simpelthen vil
Sejlklubben »Lynetten« er efterhån Hjertelig tak for venlig opmærksom blive lykkelige, hvis du skulle finde på
den vokset sig stor med en stor med hed ved jubilæet.
at frigøre riggen fra masten eller surre
Sundby Kajakklub den fast.
lemsskare.
For at have kommunikationen til
medlemmerne i orden, er man be Hjertelig tak for check og stander,
I hensynets forventning, på for
som I glædede os med ved klub hånd tak, fra mig selv og andre lidelgyndt at udgive et blad »Lynettenyt«.
hustes indvielse.
Vi ønsker bladet velkommen.
sesfælder, der har opfordret til dette
Med Sejlerhilsen
S.O.S.
S/F Mellemfortet
Hilsen Niels
p.f.v. Villy S. Olsen
»Rylen«
formand
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Krebsefest

Søges

Trænerordningen

Festudvalget har planer om at arran
gere en familietur til Lomma i Sverige,
hvor der skulle afholdes en Krebse
fest.
Turen skulle afløse Manneturen,
der i de sidste tre år ikke har kunnet
samle ordentlig tilslutning.
Nærmere ved opslag i klubhuset.

Vi søger allerede nu følgebåde og
hjælpemandskab til kapsejladsen
»Forterne Rundt« åben distancesej
lads den 25. september.
Kapsejladschefen modtager gerne
tilmelding.

Amagerkredsen har indsendt anmod
ning til landstræneren om at få af
holdt et kursus, så Amagers sejlere
kan få del i de indbetalte trænerpenge.
Dette kursus skal omfatte Folke
både, Knarr, IF og Spækhugger.

Ny leder af radiostationen

Præmie til kapsejlerne
Frantz og Steen Christensen fra
»Dyvekes Kro« har skænket en flot
præmie til sommerens kapsejladser.

Som leder af radiostationen i SSF er
udpeget vinterens lærer i VHF-radio,
Birger Riis-Hansen.
De af sejlerskolens medlemmer,
der endnu ikke har meldt sig og fået
tildelt vagter, opfordres kraftigt til at
melde sig nu.

Karantæne
Ved bestyrelsesmødet den 31.5. blev
to medlemmer, der havde været oppe
at slås i klubhuset, idømt tre måne
ders karantæne.

S.S.E
K.S.

AMAGERKREDSEN

20-21

AUGUST.

JUBILÆUMSKAPSEJLADSSTÆVNE !

1927- 1977
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Svensk gave

SHOPPEN
HAR ÅBENT
Hverdage
Lørdage
Søndage

juli
kl. 11-18
kl. 9-16
kl. 9-14

august
kl. 13-18
kl. 9-15
kl. 9-13

Sikkerhedsudstyr bør også suppleres, inden du tager på ferie.

Skattevæsenet igen:

Bilisme fremfor sejlsport

Nedenstående er sakset fra
POLITIKEN:
Svær jagt på sorte både
Ejerforholdene kan ikke fastslås

Der blev sidste efterår nedsat en ar
bejdsgruppe, der skulle se nærmere
på etablering af en lystbådehavn i
Frihavnen med plads til 1000 fritidsbåde. Miljøminister Helge Nielsen
kaldte ideen for genial, og overborg
mester, Egon Weidekamp, var også
positivt indstillet overfor tanken.
Nu er planen imidlertid kuldkastet,
idet de 80-årige pakhuse, der skulle
have været brugt til vinteropbevaring
af bådene, nu rives ned, og pladsen
asfalteres og skal bruges til parkering
af japanske turisters biler, medens de
besøger andre europæiske lande.
Det er et brev fra et bilimportfirma,
der har sat bom for planerne om en
lystbådehavn. Firmaet truede med at
sende de japanske biler til Amster
dam, hvis parkeringsforholdene ikke
blev bragt i orden, skrives der i POLI
TIKEN.
H.M.

Skattevæsenets jagt på »sorte for
muer« anbragt i lystbåde er ikke ble
vet den store succes. Skattereviso
rerne har haft store vanskeligheder
ved at fastslå ejerforholdene til de
tusinder af lystbåde, der ligger i de
danske havne.
Det skyldes bl.a. at skattevæsenets
folk har haft svært ved at få adgang
til lystbådehavnenes medlemslister.
Heller ikke de hundreder af både, der
blot slæbes op på stranden, har
skattevæsenet fået fat i.
Derfor overvejer skattemyndig
hederne i stedet i højere grad at sæt
te ind i handelsleddet. Det vil for
mentlig være lettere at fastslå ejer
forholdet gennem en kontrol af køb
og salg.
Skattevæsenets kontrolmulighe
der ligger i at undersøge en eventuel
bådejers privatforbrug og indtægter.
Optræder der pludselig en lystbåd i
»privatforbruget« uden at der er sket
tilsvarende indskrænkninger i det
øvrige forbrug, er det tænkeligt, at
der her er sket en skatteunddragelse.
Skatteyderen skal derfor kunne
redegøre for, hvorfra pengene til en
kostbar lystsejler er kommet. Det
håber skattemyndighederne at kunne
kontrollere gennem indgreb i han
delsleddet.

Ved en sammenkomst (pinsefrokost)
på Flakfortet modtog undertegnede
som flakfortrepræsentant for S.S.F.
og formanden for M/K West, Otto
Kryger, en pengegave på 200 sv. kro
ner fra Skånes Båtforbund og en på
500sv.kr. fra vor venskabskiub Malmo
Segelselskap.
Rune Holck fra Båtforbundet og
formanden forturbåtkomiteen i MMS,
Kurt Stål, udtalte samstemmende, at
denne pengegave var ment som et
symbol for den interesse for vort ar
bejde på Flakfortet, som er til stede
på den anden side af Sundet. Pen
gene kunne vi anvende, som vi fandt
det bedst tjenligt i forbindelse med
vor istandsættelse af fortet.
Man var fra svensk side meget tak
nemmelig for den modtagelse, man
havde vist svenskerne både på fortet
og i S.S.F.
Otto og jeg takkede og udtalte vort
lyse syn på det samarbejde, vi frem
over vil have med svenskerne. Det er
jo glædeligt, når man ikke blot ud
taler rosende ord om vort arbejde for
at skabe et fristed på Øresund, men
at man udmønter sin mening i dejlige
svenske kroner.
Heja Sverige
Vagn

-

Støtte til Pinsefesten.
Tak til folkene i Rittas kælder, Carl
Nielsen og Michael Ronild for støtten
til Pinsefesten og Svagførefesten.
Festudvalget

Husk
Der afholdes veteranskibssejlads i
september.
Se opslag i klubhuset.

— Nej, det betyder ikke, at vi øger
farten. Det betyder, at de stegte
ænder går ud af menuen.
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Konduite?
Fra bogen Jorden Rundt med Nord
kaperen, der er skrevet af vort æres
medlem, Carl Nielsen, bringer vi den
ne oplevelse fra hjemturen, efter
jordomsejlingen.
Man må huske på, at hændelsen
foregår i 1947 lige efter krigen, da der
var strengere restriktioner end nu.

Ved 8-tiden gik vi ind i slusen. Det gik
langsomt. En meget kraftig strøm
bandt os. Vi var i sluse sammen med
flere skibe. Portene lukkede sig bag
os - vi var i Kieler-kanalen.
Der ventede os endnu en over
raskelse. Vore papirer var ikke i orden.
Vi skulle have søgt om tilladelse til
gennemsejling fra den sidste havn,
men det var der ingen, der havde for
talt os. Hvad nu?
Den engelske officer kløede sig i
nakken. Han havde ikke før været ud
sat for, at en båd dristigt sejlede ind i
slusen uden papirer.
- Foreløbig må I komme ud af slu
sen og fortøje inden for. Så skal jeg
undersøge sagen, sagde han.
Han forsvandt til en telefon. Vi
manglede nogle infame militarypermission-stempler. Smut var den
eneste, der havde sine i orden.
Den flinke englænder kom igen.
- Jeg kan ikke få forbindelse med
den mand, der har med det at gøre.
Han opholder sig i Holtenau, i den
anden ende af kanalen.
- Kan vi ikke sejle ned og tale med
ham? foreslog vi lumskt.
- Jo, det kan der vel ikke ske noget
ved, svarede officeren. Måske kan jeg
ordne sagen for jer, før i kommer
frem.

Vi ville sejle uden lods, men den
gik ikke. Skibet var for stort. Der kom
en gammel tysk lods ombord, en hyg
gelig fyr, der kunne tale svensk, men
opvartede til gengæld med en masse
skipperhistorier. For at strække ben
zinen, satte vi alle sejl, og lodsen fry
dede sig som gammel sejlskibsmand
over at få lov til at føre et skib under
sejl igen. Nedslagsvindene mellem
bjergene drillede os nogle gange, alle
sejl slog bak, men motoren klarede
skærene. Flere steder langs kanalen
vinkede folk til os og råbte: Hils hjem
me i Danmark.
Vi skulle skifte lods på vejen. Den
gamle blev afskediget med lidt pro
viant i lommerne.
- Til mine børnebørn, sagde han og
var ved at kysse os.
Den nye lods var ung og kraftig.
Han udryddede hele den gryde pluk
fisk, Poul havde lavet til ham. Bag
efter røg han cigaretter, til han fik
åndenød. Stumperne blev omhygge
ligt gemt.
- De er til min kone, sagde han med
et forlegent smil.
Kl. halvti om aftenen sejlede vi ind
i Holtenau-slusen, og portene luk
kede sig efter os.
Nu begyndte den samme forestil
ling som i Brunsbuttel. Hvordan kun
ne vi komme igennem uden tilladelse?
Man havde åbenbart glemt at mel
de vor ankomst. Vi forklarede forhol
dene, som de var, og de to englæn
dere var såmænd meget flinke, men
lov er lov, og lov skal holdes.
Den øverstkommanderende skulle
næste dag tage stilling til sagen. Om
vi ville fortøje uden for slusen og
vente med at sejle til i morgen? - De
må helst lade være med at gå i land,
sagde officeren venligt. Og så gik vi

over til det mere private og tømte et
par flasker Madeiravin.
Store og små unger stod på kajen
og tiggede for en bid brød, og vi
benyttede lejligheden til at tømme
»Nordkaperen« for al nødprovianten.
Trods landgangsforbudet var Poul
alligevel til bal i land sammen med
besætningen fra en hollandsk motor
sejler, der lå ved siden af os. Ingen
tog sig af det. De flinke hollændere
inviterede Knud og mig over på et par
flasker genever, og vi aftalte, at de
skulle give os en slæbeende op til
Svendborgsund.
Næste dag kom en alvorlig herre i
uniform ombord i »Nordkaperen«.
Det var ham, der bestemte vor skæb
ne.
- Det er meget beklageligt, men de
kan ikke få tilladelse til at sejle gen
nem kanalen. De må sejle tilbage til
København og få passene stemplet
ved en engelsk myndighed.
Det kneb for os at bevare alvoren.
Lå der en fejltagelse til grund for
hans afgørelse, eller var han en fin
sportsmand, der løste et vanskeligt
problem med virkelig diplomatisk
sans? Vi tror det sidste.
Da hans elegante skikkelse var for
svundet uden for hørevidde, saqde
Knud:
- Det må vi huske næste gang.
Hvis vi ingen stempler har i passene,
sejler vi bare baglæns igennem.
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Bankender
dækker
hele Amager
Ring direkte hjem med

VS

f

S.P. VHF-radiotelefon type RT-144

ø

55 kanaler
25. watt
Pris kr. 3500,- excl. moms (12 v)

ø

autobank

S.P. forhandler

•finn

Amagerbanken
- den er nærliggende.

IS1U1

>• STENGAARD MEYER

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH
TELEFON (01) 58 30 45

S

ELEKTROMOIMTØREN
Aut. elektroinstallatør

KBH.

FRB.

NESA

SEAS

NVE

STØT FORENINGEN
Tegn din bådforsikring I SSF

58 89 50

30 70 02

Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226

- FOR SÅKERHETS SKULL Kommunikationsradio — Walkie Talkie — Seafarer —
Ekolod — Seafix Radiopejl — Silva kompasser
>
Helly Hansen flytvastar

BENO RADIO &
BÅTTILLBEHOR AB
Gronegatan 11 (Hornet Norregatan/Gronegatan,
nåra Drottningtorget).
211 27 Malmo
Telefon 009 46 40/11 14 64

iAIArne Olsen
ICllIOffeettrykkeri
0
Århusgade 88- 2100 København
Telefon - (01)Tria 95 09- Giro =2 25 53 59
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OBS! Ferielukket fra 4. til 23. juli.
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36. ÅRGANG

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

\

MEDLEM AF DANSK IDRÆTS-FORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11

50
13
58
53
59
55
ØB

Næstformand: Bent Petersen. Stolemagerstien 17, 2300 S
Sekretær: Else Madsen. Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Jørn Tanning Nielsen, Elbagade 75, st.. 2300 S
58
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S
55
Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30,2
.... 58
Skolechef: Bent Betersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
58
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, 2300 S
58
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtsson. Bregnerødgade 3
ÆG
Motorbadsrepræsentant: Erik Kristiansen, Moselgade 20,2.th., S .. . . 59
Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup
50
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74
58
Bestyrelsesværelse:
59

73 23 og
73 23
49 37
59 64
39 78
79 39
59 23
60 40
46 86
74 05
49 37
27 72
83 33
06 96
41 01
01 76
35 80

FORSIDEBILLEDET: Fremmed besøg i Københavns havn.
Foto: Niels Matthiesen.

Kasserer
formanden og
havneudvalget
træffes
hver torsdag
kl. 19 — 20.30
i klubhuset
tlf. 59 35 80

Redaktøren
træffes
den sidste
torsdag i
hver måned
Husk postgiroen 70 56516. Ved
indbetaling opgiv medlems-nr.

Aftenundervisning i vinter.
Navigationskursus:
Tilmelding starter nu - sidste frist 15.9.77.
Lister er ophængt på tavlen ved kontoret.
Pris: ca. 125 kroner for seniorer, ca. 60 kroner for juniorer.
Start: Uge 39 • tirsdag.
Undervisningsmaterialer: ? ?
Alt vedrørende navigationskurset vil blive opslået på tavlen,
og alle tilmeldte vil få skriftlig besked.

Towærkskursus:
Tilmelding starter nu • sidste frist 1.10.77.
Pris: 30 kroner for seniorer, 15 kroner for juniorer.
Start: Uge 42 - onsdag.
Sted og tid: Skipperstuen kl. 19.00.
Værktøj kan købes hos Anders, når kurset begynder.
Betaling til Anders første mødeaften.
Yderligere vedrørende towærkskurset:
Se på tavlen og i bladet.

Havneudvalget
Havneudvalget
gennemgår
med formanden havn og plads.
Fartøjer, der ikke inden ons
dag den 7. september er mær
ket med pladsnummer eller
medlemsnummer, vil blive ind
draget.

BESTYRELSESMØDET
den 31. maj 1977
Redaktøren fraværende på grund af
sygdom, Frits Kleis mødte i stedet.
Skolechefen fraværende på grund af
arbejde.
Jollerepræsentanten fraværende.
Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og Plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskole
6. Juniorafdelingen
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhedsudvalg
11. Bladet
12. Eventuelt
To medlemmer, der var indkaldt til
bestyrelsesmødet kl. 19.00, nemlig
Erik Gilsager og Holger Nielsen, har
hver fået 3 mdr.'s karantæne fra
1.6.77 at regne, for slagsmål i klub
huset. Erik Gilsager er gået med til at
betale 90,00 kr. i erstatning for ud
slåede tænder på Holger Nielsen.
Punkt 1. Protokol.
Protokol oplæst og godkendt.
Punkt 2. Beretning:
Formanden fortalte at man på
Amagerkredsmøde den 23.5.77 var
blevet enige om, at man ville have del
i den trænerordning, vi havde gået og
betalt til, og har derfor samlet sendt
en ansøgning til Dansk Sejlunion om
at få et kursus i taktik, teknik og
aerodynamik, samt sejladser en lør
dag og søndag i august eller sept.
I første omgang skulle kurset være
for Knarr, Folkebåde, IF og Spæk
huggere.

En ny klub, nemlig Hasle på Born
holm er optaget i Amagerkredsen.
Den 20/21 august afholder Kastrup
Amagerkredsens Hovedkapsejlads,
der samtidig er Kastrups 50-års jubi
læums-sejlads. S.S.F. har lovet at del
tage med et dommerhold.
Samtlige takkeskrivelser blev op
læst. Medlem Svend Pedersen an
moder i brev om tilladelse til at be
nytte vinterskur mod ekstra pladsleje, dette blev bevilget af bestyrelsen.
Check på 500,00 kr. er med tak
modtaget af F. og S. Christiansen,
pengene skal bruges til præmier ved
kapsejlads. Et medlem har på grund
af alder fået bevilget kontingent
nedsættelse.
Bestyrelsen har via breve mod
taget klager fra fru Lydia Bjerregård
Larsen samt Kurt Pheiffer. Disse kla
gerer blevet behandlet af bestyrelsen
og parterne tilskrevet om denne be
slutning.
S.S.F. har tegnet kontrakt med fir
maet Nørholm & Lemming om ved
ligeholdelse af foreningens dørluk
kere for et beløb stort 330,00 årligt.
Punkt 3. Havn og Plads:
Overing. Albrechsen fra Vejkon
toret har spurgt Arne Olsen og for
manden, om vi ikke kunne bruge grus
og skærver på havnepladsen; de ville
også jævne det ud for os, det har
man sagt ja tak til.
Spillet på nordre mole skal synes,
når alle bådene er kommet i vandet.
Hvis spillet ikke kan laves forsvarligt,
må der skaffes nyt, da bremserne
af og til svigter.
Erik Kristensen spørger havneud
valget, om man ikke kan finde en
plads, hvor medlemmerne kan stille
deres bukke og samtidig finde plads
til de store vugger. Erik mener man
evt. kan bede medlemmerne skille
vuggerne ad om sommeren, så de
ikke fylder så meget. Havneudvalget
lovede at se på sagen. Arne Olsen
har talt med gravemesteren, og han
lovede at påbegynde gravearbejdet i
den kommende uge.
Punkt 4. Klubhus og fester:
Jørn T. Nielsen fortalte at pinse
morgen i jollehuset gik fint. Frem
mede jollesejlere har nydt medbragt
spiritus i klubhuset, men da forbud
mod dette blev forelagt dem, bekla
gede de meget, men de kendte ikke

t
Ved en ung initiativrig
sejlers død.
Under ulykkelige omstændig
heder omkom René Woltemath
i vor havn efter årets »Sjælland
Rundt«.
René var en af vore unge sej
lere, der igennem adskillige år
har gjort sig godt bemærket på
kapsejladsbanen. Trods sin
unge alder og med købet af en
L.23-sejlbåd var det givet, at
han med den også ville placere
sig blandt præmietagerne frem
over.
René var næsten født i Sund
by Sejl-Forening, og gennem
sine unge år lærte han vandet
at kende på godt og ondt, og
det var helt naturligt for ham,
da han skulle vælge et ståsted
i livet, at gå i sejlmagerlære.
Endnu inden hans læretid var
færdig, var det givet, at her stod
vi overfor et talent, der i løbet af
nogle år ville slå sit navn fast
som en af landets dygtigste
sejlmagere. Kort efter, at lære
tiden var overstået, åbnede han
da også sit eget værksted på
Strandlodsvej under navnet
»Woltecraft Sails«.
Også vor forening har nydt
godt af Renés initiativ; ved
standerhejsningen i år fik juni
orerne foræret et sejl, foruden
at utallige reparationer af juni
orernes sejl er blevet foretaget.
Vi siger dig tak herfor!
Æret være dit Minde
Hans Guldager
Formand

til forbudet. Klubhusudvalget er ble
vet udvidet med underudvalg bestå
ende af Frits Kleis, Pløk, Otto Myland
og Axel Axelsen.
Kristine Larsen har overtaget ren
gøringen af toiletterne på havne
pladsen.
Punkt 5. Sejlerskole:
Intet da skolechefen var fraværen
de på grund af arbejde.
Punkt 6. Juniorafdelingen:
Den 7.5.77 blev der holdt optimistmøde, men der mødte kun ca. 50%
op, disse fik hver en sejlaften.
2 juniorer har bestået førerprøve.
2 juniorbåde og 2 Ynglinge har
været på pinsetur til Veen. Frits Kleis
spørger om der ikke kan skaffes
stof til en spalte i medlemsbladet
vedr. juniorarbejdet. Karl lovede at se
på sagen.

Punkt 7. Kapsejlads:
Kapsejladschefen fortalte, at han
syntes at de afviklede kapsejladser
var gået godt.
Kapsejladschefen mangler følge
både og mandskab til hjælp ved klub
bens store sejlads den 25.9.77.
Punkt 8. Joller:
Der var kommet en skriftlig ansøg
ning fra pirat D 925 om et tilskud på
290 kr., til et pinsestævne i Kiel, der
blev afholdt den 28-30/5-77, dette
blev bevilget af bestyrelsen. Samtidig
var der en ansøgning fra piratjollerne
D 922-925 og 937, der hver ansøger
om tilskud på 290,00 til E.M. i
Schweitz den 1-7/8-77, dette blev lige
ledes bevilget.

Punkt 9. Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten efter
søger vandrepræmier til »Øresundsrunden«.
Punkt 10. Sikkerhedsudvalg:
Birger Riis-Hansen er blevet radio
leder i stedet for Reinhard Hansen,
der nu er gået af.
Punkt 11. Bladet:
Intet, da redaktøren var fraværende
pågrund af sygdom.
Punkt 12. Eventuelt:
Bestyrelsen vedtog at købe nye
»Fri og optaget« skilte.
Mødet slut kl. 23.00.
sign. Hans Guldager
formand
Else Madsen
sekretær

Hvem kommer med den største fisk?
Der er mange præmier at hente:
Den store usandsynlige

FISKETUR
afholdes lørdag den 27. august.
Startskuddet går kl. 10.00.
Vejningen starter kl. 16.15.
Kun både, der er indenfor molerne kl. 16.00,
kan få fisk vejet.
Musik i klubhuset fra kl. 17.
Middag kl. 18: Kogt laks og dessert.
Præmieuddeling og stort bal med fest og stemning.
Se opslag om tilmelding.

Om radiovagter
Bestyrelsen for S.S.F. vedtog i for
året, at elever på sejlerskolen skulle
tage radiovagter i foreningen.
Undertegnede, medlem nr. 1096,
har derfor sendt bestyrelsen et brev
om dette emne. Der følger et uddrag
af brevet:
Jeg mener ikke, at bestyrelsen kan
pålægge en speciel gruppe medlem
mer en arbejdspligt af denne art og
efter temmelige tilfældige kriterier.
Det, at eleverne på sejlerskolen har
påtaget sig arbejdet med at klargøre
øvelsesbåden, er rimeligt, idet elever
ne er brugere af disse, men at elever
ne skal tage radiovagten, når de ikke
selv har båd eller bådplads, og derfor
ej heller er bruger af radioen, synes
højst urimeligt.
Min som så mange andres tid har
ikke været til dette, og der bliver hel
ler ikke tid i resten af sæsonen, hvor
for skolechefen mundtligt meddelte
til tirsdagsholdet på øveballen, at vi
ikke kunne deltage i øvelsessejlads
efter sommerferien, hvis vi ikke meld
te os til at tage radiovagt.
Under samtalen med skolechefen
udtalte han følgende: »I er nogle dår
lige medlemmer, hvis I kun er med
lemmer for at deltage på foreningens
sejlerskole.« Den bemærkning vil vi
gerne have uddybet.

Jeg anmoder bestyrelsen til endnu
en gang at overveje beslutningen,
idet konsekvenserne af denne beslut
ning strider mod SSF's love § 2 For
eningens formål. Jeg citerer: »For
eningens formål er at skaffe sine
medlemmer de bedste betingelser
for en god og sikker anlægsplads for
deres både, og at fremme sejlsporten.
Hvis bestyrelsen fastholder sin be
slutning, vil medlemmer af forenin
gen, der ikke har ca. 40 timer til rådig
hed for radiovagt, nemlig sejle ud
uden kendskab til sejlads, idet de
ikke kan deltage i foreningens sejler
skole, og dette kan foreningens øv
rige medlemmer samt andre søfaren
de ikke være tjent med.
Det må være i foreningens interes
se, at så mange som overhovedet
muligt melder sig til sejlerskolen.
Bestyrelsen vil muligvis sige, at det
ikke er så mange, der endnu ikke har
haft radiovagt, selv om flertallet var
imod det på sejlerskolens møde før
klargøringen af bådene i foråret. Det
er da klart, at man vil hjælpe en kam
merat, når man bliver presset til det.
Der sker nemlig følgende: Lederen af
radiovagtordningen ringer op og
spørger: »Kan du tage en radiovagt i
morgen, ellers må jeg selv tage den,
og jeg har lige taget 10 på stribe.«
Hvordan ville bestyrelsesmedlem
merne svare på dette spørgsmål?

I ville nok som andre sige ja, fordi det
var I presset til at sige.
Bestyrelsen bedes derfor foran
ledige, at problemet radiovagt-ord
ning i SSF tages op på næste gene
ralforsamling, således at den enten
1) bliver nedlagt (således at den lille
gruppe, der i dag gør det store ar
bejde for andre, kan ånde lettet
op), idet foreningens medlemmer
tilsyneladende ikke sætter pris på
denne ordning, da de ingen vagter
tager selv, eller
2) at samtlige medlemmer med båd
plads skal tage radiovagt, eller
3) at samtlige medlemmer af forenin
gen skal tage radiovagt.
Ved forslag 2) og 3) kan vedtages
gebyr for fritagelse, og dette gebyr
gives til den person, der i stedet tager
vagten som ekstra vagt.
Jeg kan til slut oplyse, at jeg agter
at fortsætte på sejlerskolen indtil jeg
skriftligt fra bestyrelsen modtager
begrundet meddelelse om det mod
satte.
Med venlig hilsen
Niels Matthiesen
Se skolechefens kommentar »Radio
vagter« under Sejlerskolerubrikken.
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NYE MEDLEMMER
, SOM SØGER OPTAGELSE
/

i SuncUhj.

A 196 Finn Lyngholm Andersen
Backersvej 97, S.
A 203 Dieter Betz
Milanovej 17, S.
A 235 Henri V. Olesen
Gravervænget 7, NV.
A 283 Flemming Andersen
Haveforeningen Mozart, Sv.
A 287 Jan Reinholdt Johansen
Pilerækken 5, Ka.
A 372 Børge Hansen
Byglandsgade8, S.
A 388 Allan Lauritzen
Højdevangs Allé 33, S.
A 470 Jørgen Andersen
Bredagervej 11, Ka.

A 487 Hilbert Dahl
Under Elmene 2, S.
A 496 Hans A. Hagild
Store Kongensgade 116, K.
A 526 Bent Jønsson
Kaliforniavej 26, S.
A 588 Ej vin Sveegård
Set. Peders Stræde 39 A, K.
A 573 Søren Hind
Parkvej 77, Tåstrup.
A 603 Birger Bjørn
Englandsvej 4, S.
A 647 Kurt H. Pedersen
Volmer Kjærs Allé 28, Ka.
A 657 Klaus Bøgelund Madsen
Kornskyldsvej 68, S.
A 695 Karen A. Hansen
Brydes Allé 23, S.
A 698 Ernst Lund
Ryumgårdsvej 61, Ka.
A 718 Frants Nielsen
Østervoldgade 20,0.
A 1090 Steen Andersen
Spaniensgade 28, S.

J
J

17 Ester G. Bjørn
Parmagade 14, S.
27 Mary Ann Macrodimitris
Belgiensgade8, S.
91 Søren K. Jensen
Messinavej 20, S.

Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i
først udkomne nummer af SSF. Pro
test skal skriftligt tilstilles bestyrel
sen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen.

Beboermøde
Fredag den 16. september kl. 19.30
indkalder vi til det første beboermøde.
Vi håber på god tilslutning, og
husk, hvis der er specielle emner, I vil
have taget op, lige at lægge en sed
del i kontor-postkassen dagen før, så
vi kan se hvor mange, der ønsker at
få ordet på denne aften.
Hilsen Else,
sekretær
5

Uheld ved udsætning af båd

Da en middelstor Coronet-glasfiberbåd skulle i vandet med kran gav
betonen efter med det resultat, at
lastbilens støtteben borede sig ned,
således at vognen væltede, og det
var igen kun heldet, der skånede
S.S.F. for en ulykke med stor materiel

skade. Risikoen for tilskuerne - der er
jo altid børn og voksne tilstede ved
en søsætning - var også overhæn
gende.
Da generalforsamlingen i foråret
afviste bestyrelsens forslag om, at
modernisere klubbens materiel, så

optagning og udsætning af fartøjer
ne kunne ske hurtigt og sikkert, har
de, der stemte forslaget ned, påtaget
sig et stort ansvar, den dag ulykken
sker.
Fotos: O. With.
F.K.

TRÆNERORDNINGEN
For kapsejladsafgiften på 5 kr. afholdes der i S.S.F.

Fredag den 9. september 1977 kl. 19
et træningskursus med

Poul Richard Høj Jensen
som instruktør i teknik og taktik.

Lørdag den 10. og søndag den 11.
er der kursus i praktisk kapsejlads i KASTRUP SEJLKLUB for
Knar, Folkebåd, IF og Spækhugere.
Alle interesserede er velkomne.
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er indstillet af deres instruktører eller
skolechefen, kan komme i betragt
ning. Når du har meldt dig og er ind
stillet, er der absolut mødepligt, og
kun i specielle tilfælde og med skrift
lig begrundet afbud, kan der arran
geres prøve en anden dag.
Afrigning af bådene starter man
dag den 3.10. i direkte forlængelse af
sejlsæsonen; nærmere arbejdsfor
deling vil komme.

Sæsonen 1977

Vinterundervisning

ne«, det vil sige, at de skal mangle 1
til 2 sæsoner inden førerprøven.
Nærmere angående kurset i næste
blad, men det står fast, at det bliver
om onsdagen i skipperstuen.

Radiovagter
Sejlerskoleelevernes deltagelse i ra
diovagtordningen er gået af h
til,
så er der ikke sagt og skrevet for
meget om det. Hele vagtordningen
startede elendigt, hvis man overhove
det kan tale om nogen start!!! Dette
bærer jeg ansvaret for, og jeg erken
der, at jeg ikke har formået at moti
vere eleverne ordentlig for opgaven,
der fra starten (eftersæsonen 1976)
var tænkt som et led i et sideløbende
kursus i »søsikkerhed i almindelig
hed« inden for sejlerskolen, begrun
det af en formodning om, at der ved
revisionen af kravene i praktisk og
teoretisk sejlads for erhvervelse af
duelighedsbevis, ville komme et så
dant tillæg med specificeret krav. Der
kom ikke noget, der egentlig var til at
tage fat på udover nogle luftige be
mærkninger om sikkerhedsudstyr og
brug af samme, hvilket så småt blev
indarbejdet i navigationsundervisningen i sidste sæson. Dette med
radiovagtordningen blev eleverne
gjort bekendt med først i august
sidste år (1976), hvor der også var en
opfordring til allerede da at melde sig
til ordningen (frivilligt) for resten af
sæsonen. Samtlige elever (på nær 2)
er sammen med tilmeldingsskemaet

Efter overstået ferie er sejlerskolen Angående tilmelding til navigationsi fuld gang igen, og kun to elever er og tovværkskursus, se andet steds i
faldet fra, således at to fra ekspek bladet. Vor navigationsinstruktør,
tancelisten er klemt ind.
Jock, har på grund af manglende tid
Forårssæsonen er forløbet uden sagt fra, så jeg har allerede kontaktet
uheld og med god mødeprocent. en anden, der tidligere har undervist
Øveballens onsdagshold har været på aftenskole og er sejlsportsmand,
lidt tungt at få til at køre med skif men i skrivende stund har jeg ikke
tende instruktører på grund af den detaillerede oplysninger nok angåen
faste instruktørs »ferietur« til det de priser, undervisningsmaterialer
sydamerikanske, men fra midten af m.m.; derom vil de elever, der melder
juni har det kørt normalt.
sig få skriftlig besked, så snart de
Begge både har i week-ender og foreligger. Det, der står fast, er, at det
ferie været benyttet flittigt, så man bliver tirsdag aften, kurset starter uge
må sige, at de opfylder deres plads i 39-40, og at vi laver det så billigt som
foreningen fuldt ud. Sejlerskolens muligt; sidste år kostede det 110 kr.,
elever er jo stort set medlemmer uden så regn med ca. 125 kr. i år for senio
båd, der herigennem har mulighed rer og 60 kroner for juniorer.
for at få deres lyst styret med hensyn
OBS!! Kun juniorer, der skal til
til at komme til søs og samtidig få førerprøve næste sæson, kan komme
indpodet de reaktioner, som mere i betragtning.
erfarne sejlere har i »rygmarven«, og
Tovværkskurset starter medio ok
jeg kan kun anbefale eleverne at tober med Anders og Bjarne som
komme ud så meget som muligt, og instruktør; prisen bliver 30 kr. for se
det er jo stadig tilladt at smutte ned niorer og 15 kr. for juniorer. For juni
og høre instruktøren på de andre orerne gælder, at de skal være »mod
hold, om der er plads den aften.
Tyveknægten har deltaget i »Sjæl
HUSK!
HUSK!
land Rundt« med Jørgen som instruk
tør og med fire elever. De blev nr. 42
Det koster 100 kr. ekstra hvis
af 92 startende Spækhuggere, hvoraf
58 gennemførte. Det var jo i år en
præstation blot at gennemføre inden
for den afsatte tid. 73 timer var de i
søen, så mon ikke de har fået sejlet
der forfalder 1.7.77. ikke er betalt inden 15.9.77
nok i den uge.

Kontingent

Førerprøve
Sejlersæsonen i sejlerskolen afslut
tes med prøve lørdag den 24.9. kl. 10
med reservedag søndag den 25.9., og
instruktørerne bedes indstille de 2.års elever, der har en rimelig møde
procent og er kvalificerede til at af
lægge prøven.
Prøven afholdes i øveballen og
Tyveknægten, og kun de elever, der

Kontingent pr. halvår:
Aktive
Aktive, ekstra kontingent ifølge
generalforsamlingsvedtagelse
Passive
Juniorer

kr. 95,00
kr. 200,00
kr. 30,00
kr. 45,00

Kasserersken
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i år blevet gjort bekendt med ord
ningen, og alligevel er der brok, bøvl
og renderi ustandselig for at få det til
at fungere. Er det virkelig nødven
digt? - det drejer sig om ca. 4 vagter
på 5Vz til 6 måneder, og vel endnu
mindre, da der heldigvis er mange
medlemmer, der gerne vil tage vagter,
og flere sejlerskoleelever har taget
flere vagter end de »tvungne - Nej
vel!!!, se så at få fingrene ud af bage
riet og få taget de vagter; det er jo ikke
for resten af din tilværelse i S.S.F. du
melder dig, men for 2 sæsoner på
sejlerskolen. Resten af de vagter, du
tager, er jo frivillige. Manglende tid
kan ingen jo kæmpe imod, men næg
telse midt i sæsonen begrundet med,
at jeg ikke ifølge foreningens love
kan tillade mig at tvinge nogle med
lemmer (læs sejlerskoleelever) til at
være radiovagter, synes jeg er for
groft. Jeg vil senere kommentere
dette i bladet, da jeg på grund af ferie
i skrivende stund ikke har kunnet
kontakte den øvrige bestyrelse, for at
høre, om jeg har den bag mig, eller
om det er mig, der har misforstået
noget og er så naiv at tro, at når man
er medlem af en forening, er det en
glæde at kunne gøre et stykke arbej
de, tvunget eller frivilligt, for samme
forening - nok om dette nu, der er
lyspunkter, idet mange af eleverne
har taget deres tørn og lidt til, så det
kører. Birger, Amagerkredsens radio
telefoninstruktør (VHF), der har over
taget klubstationen, vil være lykkelig
for at se dig, bare som navn på til
meldingslisten.
Bent

De gamle skuder
skal også være med
Lørdag den 24. september 1977 afholdes

Veteranskibssejlads
for fartøjer der har mere end 25 år bag sig og fører sejl og ikke
normalt kan deltage i klubbens kapsejladser.
Der startes fra SSF kl. 10.00.
og alle samles efter sejladsen på Flakfortet til fællesspisning
(medbragt madkurv).
Deltagergebyr kr. 25,- pr. fartøj vil bl.a. blive anvendt til fug
tige præmier, der kan hjælpe til at gøre opholdet på Flakfortet
festligt.
Arter vejret sig, vil der blive musik og dans på molen.
Tilmelding med anførelse af:
afleveres i en kuvert med kr. 25
i postkassen på kontoret se
nest torsdag d. 23. september
1977 kl. 20. ^

Ejers/føres navn
antal ombordværende
Fartøjets navn
type

byggeår _

Undervejs til Flakfortet vil der blive et par opgaver.
Præmier uddeles under frokosten.
Skippermøde før starten kl. 9.00 i SSF klubhus.

Vel mødt til en sjov dag
Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden
ved jubilæet.
Med venlig hilsen
Kastrup Sejlklub
I. Kyed

!!!

BADNING
OG LEG
med joller
og pramme
er ikke tilladt!

Tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
Renés død og begravelse.
Lis, Tage og Lise Lotte.

t . i..

^

• Yachtklubben "Furesøen"

To hold juniorer fra S.S.F. har været i
Holland for at sejle om verdensmes-

Moc,tag

vor hjerteligste tak for jeres

terskabet for Yngling, og tog direkte

smukke

9ave, som vi nok skal finde

fra Holland for at sejle om Danmarksmesterskabet. De har lovet at skrive

en

en beretning herom til næste nummer af bladet.

arrangementet festligt.

fornufti 9

tin 9 for - °9 sa lak ,or
fremmødet, der var med til at gøre

Med se/lerhHsen
p.b.v. Jørgen Højsten

Ordinær generalforsamling tirsdag den 25. oktober kl. 19.30.
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Pløks 60 års fødselsdag
er en af de dage, der tales meget om
i klubben. Der var skrevet en sang til
lejligheden:
Frit efter PETERS JUL

1.
Jeg glæder mig i denne tid,
nu Egon samler ting med flid,
til dagen som snart kommer
og når han hjem fra sundby går
hans venner rent forundret står
og ser hans store lommer.

2.
I dem er saltet sild og flæsk
og røget lax og andet mæsk
til Egons mange maver
og Einer rent fortvivlet må
på havefolkets vegne stå
og vogte deres haver

3.
For pløkkens lange arm er lang
kartofler napper han med tang
slet ingen der er sikker
og porrer selleri med mer
og jordbær - timian han der
i cykelkurven stikker

4.
I hans bodega stablet står
de ting som han af venner får
og det er sandelig meget
men rør du noget i hans hus
da brøler han' - skrup af din lus
alt her er talt og vejet.

5.
PLAT bryder han sig ikke om,
men kommer du med lommen tom,
da er den ganske sikker
thi mandens hjerte er af guld
og tegnedrengen altid fuld
en skilling han dig stikker.

6.
NÆ' plat er for mig kun en pest
det siger han til hver en gæst
som vil hans skur besøge
dog - kom du blot med hvad du har,
med glæde alt imod han ta'r
som kan hans velstand øge.

7.
Som mesterkok er han charmant
der må vi manden hædre,
hans gryderetter - oh la la
de laves ikke bedre
når PLAMMERDRENGEN i sit skur
fornammer middagsluften
da siger Pløkken koldt til ham
Du må sgu' nøjes med duften.

I Sundby er en båd så fin
den POLYFILLA hedder
i agterstavnen på sin bag
der er det fedberg sidder
med kikkertøjet skarpt mod strand
han let på hånden ryster
og mumler stille for sig selv
OH SE DE SKØNNE --FUGLE.

9.
Så oprandt endelig den dag
hvor alle her i festlig lag
vor kære ven vil hylde
i øjet har han JULELYS
og GERDA hun kom netop nys
fra købmanden tilbage.

Og Pløk selv siger tak for den over
vældende opmærksomhed, som biev
vist ham; det var alt for meget, siger
han. Han siger også, at det var en
skam, at der ikke var nogen æg til
»Plummerbæk«, men så var der jo
mad til 7 andre i stedet.
Samme »Plummerbæk« vil gerne
rette en tak til alle vennerne for den
måde, han blev modtaget på med ind
samlingslisten; det var en ren fornø
jelse, siger han. Vi bringer her et bil
lede af resultatet af hans rundgang.
(Foto: Foto-Knud)

10.
Mon kællingen har bajer med?
si'r EGON mens han rund og bred
får halsen kraftigt skyllet
med den flok drukne ugler her
er 15 kasser ikke nær
nok - det er kun lige til øllet.

11.
Og beostæren gør et hop
og farer op på burets top
og sidder der og vræler
det var dog helvedes til lyd
jeg tænker - mens med salig fryd
med fuglen EGON kæler.

Gamle blade

12.
Nu '-rejs jer op fra jeres plads,
og skænk lidt vin i jeres glas,
når VENNERS VEN vi hylder,
TILLYKKE EGON - gamle ven
vi loverat vi ses igen—
når 65 du fylder.

Redaktøren er ved at rydde op i sit
skab. Der ligger en del blade af ældre
årgange. Er nogen interesseret i at få
nogle af disse, kan der rettes henvendelsetil redaktøren på telefon 504101.
Vagn

Det muntre hjørne
Et godt råd

Maritimt indkøb

Slagteren i den lille by kommer
farende ind til advokaten:
- Er en hundeejer ikke erstatnings
pligtig, når hans hund snupper en
steg fra min butik?
- Naturligvis!
- Så må jeg bede om 50 kr., for det
er nemlig Deres hund, der stjal den!
- Vær så god. Men nu tager jeg de
50 kr. tilbage og må bede om 25 kr.
mere, for mit honorar for et sådant
råd er 75 kr.!

En sømand var hjemme på orlov, og
hans kone havde samtidig fødsels
dag. Hans gave skulle være et flot
sæt undertøj, men han anede intet
om damestørrelser. Efter flere forsøg
spurgte ekspeditricen, om han ikke
kunne beskrive størrelsen på sin
kone. Sømanden lagde hovedet på
skrå:
- Skroget er noget nær det samme
som mit, men overbygningen og
agterspejlet er meget større.

Til indklæbning i lovene
vedlægges lovændringer, der er vedtaget siden 28/10 1975.
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Med »Nordkaperen« på Madeira.
I sidste nummer bragte vi et uddrag
af jordomsejleren Carl Nielsens bog
»Jorden rundt med Nordkaperen«.
Denne gang bringer vi beretningen
om Nordkaperens anløb til Madeira
på udturen i 1946.

blev brudt i sin/bane på grund af klip
peøernes nærhed, malede rundt og
satte søerne op mod hinanden. De
kom fra alle verdenshjørner. »Nord
kaperen« sprang og gjorde umotive
rede hop, så vi måtte klamre os fast.
Lørdag den 20. juli mærkedes en Vinden drejede og kom lige agten fra
begyndende feststemning ombord. og storsejlet blev firet helt ud, næs
Det var den 24. dag i søen, og næste ten tværskibs. Fra nokken af bom
dag ved elleve-tiden skulle vi - hvis men blev der sat en støttetalje ud til
Knuds observationer ellers var rigtige spillet på fordækket. Første gang,
- se det forjættede mål, Madeira, duk »Nordkaperen« tog en ordentlig over
ke op i horisonten. Der blev vasket og haling, dyppede et stort stykke af
bommen og sejlet i vandet, og da vi
strøget - med mere eller mindre godt
resultat - båden fik en overhaling, havde god fart på, sprang støtte
metalbeslagene blev pudset o.s.v. - * taljen som en sytråd. Vi var på et
Ja vi studsede endda hinandens hår hængende hår ved at bomme.
Vi gik straks i gang med at udbedre
og havde det i det hele taget som en
skaden, men ikke så snart var vi fær
mus i en barselseng, mens vi i op
dige, før »Nordkaperen« gentog spø
stemt humør diskuterede de kom
gen, og efter tre reparationer opgav
mende begivenheder.
Tanken om at sende et telegram vi at bruge støttetalje.
Kl. 22 var min vagt forbi - det var
hjem med teksten »Vel ankommet til
min
frivagt den nat - og jeg misundte
Madeira« forøgede den brændende
ikke
Poul og Knud, der skiftevis skul
utålmodighed.
vagten. Ukonstant vind, hekle
have
Allerede tidligt næste morgen sesø,
buldrende
mørke og et udfiret
efter en delvis søvnløs nat - skiftedes
storsejl
uden
støttetalje,
skulle nok
vi til at entre salingen for at spejde
holde
rorvagten
vågen
og
svedig.
efter land. Men først ved middagstid
Tidligt næste morgen, da jeg stak
kom det længe ventede hyl fra Poul:
hovedet
op af lugen, blev jeg forbav
- Jeg har det, jeg har det, lige i stævn!
Og vi andre overbeviste os om, at set .over at se et højt, stejlt bjerg rage
de fjerne blå skygger var bjerge og op af halvmørket tæt ved os. Det så
ikke skyer. Jo, det var Madeiras bjer ud, som om det ville vælte ind over
ge. Glæden var stor, alle de sure og os. Vi var i nattens løb kommet
triste dage i Nordsøen og Kanalen meget tæt ind under Madeiras kyst,
var glemt. Uheldigvis var afstanden, og i det halvdunkle morgengry syne
tiden og vinden ikke til vor fordel. Vi de afstanden mindre end den var. Nu
regnede nemlig ud, at vi ville komme havde vi ventet os grønne bjerge,
til at anløbe om natten, og det var vi terrasser med vingårde og masser af
ikke glade for. Derfor besluttede vi at farver, og i stedet så vi triste, mørke
gå vest om Madeira, en hel rundsej- silhuetter af klipper, der mest lignede
ling, i stedet for at anduve fra øst, gevaldige kulbunker, hvorfra der hist
som det havde været vor hensigt. Vi og her piblede en "tynd stribe røg frem.
Men så kom solen og sendte gav
ville da være i havn næste morgen.
Inden mørket sænkede sig, var vi mildt sine stråler over billedet, og
kommet bjergene på Porto Sando så som ved et trylleslag blev alt foran
nær, at vi kunne skimte dale og skyg dret. Atlantens dronning lå foran os
ger, og Madeira stod som en skarp i al sin pragt, et orgie af klare farver
silhuet i den sydlige horisont. Ved og dunkle skygger, farverne spillede
20-tiden friskede vinden, mere end vi og skiftede, alt som solen steg. De
brød os om, og samtidig rejste der tynde røgstriber kom fra små, rødsig en akavet sø. Havstrømmen, der tagede huse, der var strøet tæt over
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bjergskråninger og dale. Dronningen
var vågnet, hun strakte sig og
spændte brysterne mod den blå him
mel.
Vi manglede endnu 8-10 sømil til
Funchal, Madeiras hovedstad - og så
forsvandt vinden. Der var ikke andet
at gøre end at starte motoren. Det
kneb med benzinen, vi var bange for,
den ikke ville strække til, og vi gik
derfor i gang med at mikse en cock
tail af sprit, petroleum og benzin, og
motoren fandt sig i det trods enkelte
hosteanfald.
Det sidste stykke vej fik vi travlt
med at barbere og vaske os og gøre
klart skib. Skønt vi havde vore papirer
i bedste orden, var det med bange
anelser, vi nærmede os Funchal. Vi
anede ikke noget om myndigheder
nes holdning over for os. Vi kunne
have sparet os vor ængstelse!
Vi fik en modtagelse, der oversteg
vore dristigste forventninger. Vi cirk
lede rundt et par gange uden for hav
nen med karantæneflaget sat, og
straks efter kom lodsen ud i motor
båd. Han bad os om at følge efter, og
vi lod ankeret gå lidt senere i den før
ste fremmedhavn. Vi havde sejlet ca.
2300 sømil og været 25 døgn i søen.
Så snart ankeret var raslet ud af
klydset, blev vi omringet af robåde
med folk, der stillede sig til tjeneste i
forskellige retninger, eller som ville
sælge forunderlige ting - lige fra tøn
der med Madeiravin til kanariefugle.
Vi var for uerfarne til at holde dem på
afstand, men heldigvis kom læge,
toldere og politi. - De kunne få dem
af vejen!
Undersøgelsen og stemplingen af
vore papirer blev ordnet i løbet af en
3-4 snapses tid. De danske flydende
produkter gjorde embedsmændene
venlige og imødekommende, og vi
havde mas med at komme af med
dem igen - en enkelt måtte næsten
bæres fra borde, men vi ville nødig
gøre den berømte gæstfrihed til
skamme. Da vi strøg karantæne
flaget, vrimlede det med nysgerrige
gæster over hele skibet, og vi fik
travlt med at besvare spørgsmål.

Et par skibsagenter så deres chan
ce for at sælge proviant og andre
ting, et skib behøvede. Sådan en mil
lionæryacht måtte der da kunne tje
nes penge på, og de inviterede os
straks til Funchal for at se byen ved
nat - det skulle ikke koste os en skil
ling!
Vi havde rigelig proviant ombord,
og vi var langt fra millionærer, så de
ville få et dundrende underskud, men
vi sagde tak den som byder.
Efterhånden faldt mørket på, og
lysene fra Funchals huse, der lå op
ad skråningerne, som dannede en
tragt ned mod havnen, faldt helt sam
men med stjernehimlen.

De sidste gæster blev lempet fra
borde, vi trak i landgangstøjet, og
vores vagtmand færgede os i land.
Vore værter ventede på kajen, og lidt
efter styrede vi ind i den livsglade by.
Livet var herligt, og vi var gæster.
Det blev en forunderlig nat. Skibsagenterne, der anså os for sikre ofre slæbte os fra dansehus - eller bordel,
om man vil - til dansehus.
Der var mange fristelser for en
langturssømand, og en af dem, var
de dejlige kolde drinks. Agenterne
pumpede os med whisky, gin og øl,
og det forundrede dem, at det tilsyne
ladende havde så ringe virkning på
os. Omsider opgav de at påvirke os,

både i den ene og den anden retning,
og de vaklede forbløffede hjem med
fortinnede øjne og en erfaring rigere.
Vi var alene og måtte klare os, som
vi bedst kunne.
Gennem snørklede gader, der var
brolagt med glatte rullesten, kom vi
til et hus, der var liv og musik i. »Ca
sanova« stod der på et skilt. Dér måt
te vi ind. Det var med største besvær,
vi kunne holde en skare sorte, dekolleterede skønheder på afstand. De
slog ned på os som en hvepsesværm.

(fortsættes)
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HUSK

SVAGFØREFESTEN
LØRDAG DEN 10. SEPTEMBER Kl. 1300
) Vi mangler en del biler til transport af vore venner
samt hjælp til servering! {
Vi opfordrer de af medlemmerne, der kan synge eller på anden måde underholde
om at tilmelde sig hos

25-års jubilæet for svagførefesten
giver anledning for festudvalget til at invitere til en festlig aften

LØRDAG DEN 10. SEPTEMBER Kl. 20.
Lodsedler medbringes — Nittegevinst påregnes.
Dørene åbnes kl. 19.45.
FESTUDVALGET
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Banken der
dækker
hele Amager
IT

Pi
Ring direkte hjem med

i>X

S.P. VHF-radiotelefon type RT-144
55 kanaler
25 watt
Pris kr. 3500,- excl. moms (12 v)

^

»UTOBANK

S} Amagerbanken
- den er nærliggende.

ELEKTROMONTØREN
Aut. elektroinstallatør

KBH.

FRB.

NESA

SEAS

NVE

S.P. forhandler

SIM

I. STENGAARD MEYER

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S
TELEFON (01) 58 30 45

HUSK!
15. september — 31. marts.
I denne periode er lystfartøjer ikke dækket
mod skader, når de - uden søkyndigt mandskab
ombord — henligger uden for havn.
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Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226
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Helly Hansen flytvåstar
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Gronegatan 11 (Hornet Norregatan/Gronegatan,
nåra Drottningtorget).
211 27 Malmo
Telefon 009 46 40/11 14 64
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ffjlOffsettrykkeri
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Kasserer
formanden og
havneudvalget

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

MEDLEM AF DANSK IDRÆTS-FORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11

50 73 23 og
13 73 23
58 49 37
53 59 64
59 39 78
55 79 39
ØB 59 23

Næstformand: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
Sekretær: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Jørri Tanning Nielsen, Elbagade 75, st., 2300 S
58
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S
55
Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30,2
58
Skolechef: Bent Betersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
58
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, 2300 S
58
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtsson, Bregnerødgade 3
ÆG
Motorbådsrepræsentant: Erik Kristiansen, Moselgade 20,2.th., S .... 59
Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup
50
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74
58
Bestyrelsesværelse:
59

træffes
hver torsdag
kl. 19 —20.30
i klubhuset
tlf. 59 35 80

60 40
46 86
74 05
49 37
27 72
83 33
06 96
41 01
01 76
35 80

Redaktøren

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo«
FORSIDEBILLEDET:
Foto: Foto-Knud.

træffes
den sidste
torsdag i
hver måned

Det svenske værtspar ved Krebsefesten.

Husk postgiroen 70 56516. Ved
indbetaling opgiv medlems-nr.
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Husk vinterpladslejen skal være betalt inden 15. november.

GENERALFORSAMLING
Dagsorden:

Tirsdag den
25. oktober
kl. 19.30
præcis
i klubhuset

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Protokol og beretning.
Valg.
Lovændringsforslag.
Andre forslag.
Eventuelt.

Følgende er på valg:
Formanden, Hans Guldager
Kapsejladschefen, Bent Knudsen
Juniorchefen Carl Steffensen,
modtager ikke ganvalg
1 repræsentant til havn og plads.
Arne Olsen
1 repræsentant til klubhus og fester,
Lennart Larsen
1 juniorudvalgsmedlem, Svend Malm
1 jollerepræsentant, Jørgen Bengtsson
1 suppleant, Holger Larsen
Forslag, der ønskes behandlet på gene
ralforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest den 4. oktober kl. 19.30.
Bestyrelsen

Tia.

Referat af Bestyrelses
møde 9.8.77.
Alle bestyrelsesmedlemmer var til
stede.
Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og Plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskole
6. Juniorafdelingen
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhedsudvalg
11. Bladet
12. Eventuelt.
Kl. 19.00 umiddelbart før forman
den indledte bestyrelsesmødet, mød
te medlem Poul Holst Jensen op og
beklagede sig over, at hans barn al
drig kom ud at sejle i optimistjollerne
til trods for, at barnet havde en sejl
dag, nemlig tirsdag, men da der ikke
er nogle voksne til at tage sig af bør
nene, kommer disse ikke ud at sejle.
Bestyrelsen lovede at se på sagen;
man talte om eventuelt at finde nogle
forældre, der kunne tage brovagterne
hvis de faste var forhindret.
Poul H. Jensen forlod herefter mø
det.

Formanden fortæller, at regnskabet
på ombygningen af klubhuset stadig
ikke er afsluttet, arbejdet er ikke fær
digt, ej heller kan byggeudvalget god
kende det regnskab, der er tilsendt
os fra hovedentreprenøren.
I brev, der ligeledes er sendt til
Dragør Sejlklub fra Kastrup Sejlklub,
beklager man sig over, at Dragør har
trukket sig ud af samarbejdet vedr.
Amagerkredsens hovedkapsejlads;
ydermere beklager Kastrup sig over,
at man i det mindste ikke kan respek
tere de andre klubbers kapsejladser.
Man enedes om i bestyrelsen, at
S.S.F. vil deltage i protesten og sende
Dragør en protestskrivelse.
Et medlem, der deltager i forenin
gens sejlerskole, har i brev til besty
relsen ytret misfornøjelse med at
eleverne skal tage nogle radiovagter,
han mener ikke det står i foreningens
love. Hertil svarer skolechefen, at alle
eleverne inden starten på skolen,
blev informeret om denne vagtord
ning, og ingen af eleverne gjorde
indsigelse på dette tidspunkt. Besty
relsen vil tilskrive dette medlem om
sin mening og beslutning. Samtidig
håber man, at det er sidste år, der er
problemer med radiovagterne, idet vi
håber på allerede fra næste år at få
selektivt opkald.
S.S.F. er blevet anmodet om at af
holde Europamesterskab for pirat
joller i 1979; det har bestyrelsen god
kendt.
Ynglingesejler Kim Steffensen sø
ger om tilskud til kapsejlads ved VM
i Holland og DM i Silkeborg. Besty
relsen bevilgede 500,00 kr. i tilskud.

Punkt 5: Sejlerskole

Skolechefen fortæller, at »Tyve
knægten« blev nr. 42 i »Sjælland
Rundt«. Navigationslærer Jock træk
ker sig tilbage som lærer i år, men
Henrik Espersen har lovet at overtage
undervisningen.
Den 24.9.77 vil der blive afholdt
praktisk prøvesejlads med reserve
dag d. 25.9.77.
Punkt 6: Juniorafdelingen

Juniorchefen indledte med at for
tælle, at Arne havde ytret ønske om
evt. at benytte den nye klubmotorbåd
til transport af joller til stævner. Be
styrelsen mener godt, det kan bevil
ges, men ellers er det kun bestyrel
sen og Preben Rasmussen, der må
sejle båden.
Flipper har været til DM i Svend
borg. Bedste resultat blev en 11.plads. Der var 42 deltagende både, så
det er et pænt resultat.
Yngling nr. 101 blev nr. 21 og nr.
64 blev nr. 36 i Holland til VM - der
var 73 deltagende både; også dette
syntes at være et pænt resultat. Ved
DM i Silkeborg blev yngling nr. 101
nr. 12 og nr. 64 blev nr. 13, nr. 31 fik
en 16. plads; der var 20 deltagende
både.
Der har været optimiststævne
med tre deltagende både fra S.S.F.
Resultatet blev ikke særligt godt for
S.S.F.s vedkommende. Der har lige
ledes været optimiststævne i S.S.F.
med deltagelse fra hele Amagerkred
sen. Her fik S.S.F. en 2. plads. Ved
optimistsejlads i Amager Strand Sejl
klub fik S.S.F. en 1. plads.
Karl Steffensen slutter med at sige,
at han ønsker at trække sig tilbage
Punkt 3: Havn og Plads
Arne Olsen fortæller, at havneud ved generalforsamlingen.
valget sammen med pladsmanden vil
gå alle bådene, der ligger i havnen Punkt 7: Kapsejlads
Kapsejladschefen fortalte, at der
igennem og kontrollere, om alle både
den 3 + 4/9 er Nimbus- og Capricebærer mærkater fra 1977.
stævne, endvidere er der den 25.9.77
»Forterne Rundt«.

Punkt 4: Klubhus og fester
Punkt 1: Protokol

Protokollen blev oplæst og god
kendt.
Punkt 2: Beretning

Formanden indledte med at op
læse indkomne takkeskrivelser og
breve, der var bl.a. kommet en ibrug
tagningstilladelse på olietank fra
Staden Københavns Bygningsvæsen.

Klubhusudvalget fortæller, at hav Punkt 8: Joller
nefesten blev en succes. Alle billet
Støbningen af jolleslæbestedet er
terne til Krebsefesten i Sverige er ud tilendebragt og synes at være til
solgt. Tilrettelæggelse af svagføre fredsstillende.
festen går planmæssigt og er under
Ved Piratjolle-DM i Mosede fik
S.S.F.'s joller en 4. og en 9. plads.
kontrol.
Skolechefen efterlyseret rum, hvor Jørgen Bengtsson fortæller, at man
man kan opbevare materiale til tov- har fået gjort jollehuset i stand, og
værkskursus. Lennart Larsen og sko han synes der er et dejligt kammerat
lechefen skal se på sagen.
skab blandt jollesejlerne. Ved Jolle
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mødet i maj mødte 40 medlemmer op,
og her udnævnte man en pladsmand,
der skal holde ro og orden på jolle
pladsen.
Punkt 9: Motorbåde

Erik Kristiansen spørger, om man
kan udstede duelighedsbevis til motorbådssejlere her i S.S.F. Skolechefen oplyser, at alle, der består
duelighedsprøven via sejlerskolen,
kan erhverve duelighedsbevis. Skolechefen fortæller endvidere, at han og
Erik Kristiansen er ved at udarbejde
et kursus for motorbådssejlere, og
måske et motorkursus, hvis der er in
teresse for det. Klubmotorbåden
»Bollen« vil blive brugt som skolebåd
for disse elever.
Punkt 10: Sikkerhedsudvalg

Elektrikeren skal se på løse kon
takter på molerne.
Punkt 11: Bladet

Den 9.9.77 Kursus med Richard
Høj Jensen, ellers intet.
Punkt 12: Eventuelt

Medlemmers børn, der sejler rundt
i havnen i en jolle med påhængs
motor, må selv bære ansvaret i til
fælde af skader eller ulykker, iøvrigt
er det forbudt ifølge foreningens love.
Bent Petersen har lovet at reparere
anduvningsbøjen.
Arne Olsen mener, der bør være
lidt mere samarbejde udvalgene
imellem.

Eksklusion

Klokkeklang igen

Erik Gilsager, der på bestyrelses
mødet den 31. maj idømtes tre måne
ders karantæne, har trods henstilling
ikke overholdt denne, idet han jævn
ligt er kommet i klubhuset.
Bestyrelsen har derfor med 9 stem
mer vedtaget at ekskludere ham med
øjeblikkelig virkning. En undlod at
stemme.
I henhold til foreningens love har
han adgang til at forelægge eksklu
sionen for førstkommende general
forsamling.

Niels fra »Rylen« appellerede i majnummeret ti! ejere af sejlbåde med
metalmaster om at drage omsorg for
at faldene blev gjort fast på en sådan
måde, at de ikke står og klaprer mod
masten, hvilket frembringer en infer
nalsk larm, der er til stor gene for
dem, der bor i båden om sommeren.
Appellen har ikke haft den tilsig
tede virkning, hvorfor den gentages
her:

Sign Hans Guldager
formand

Sign Else Madsen
sekretær

På grund af den stadig herskende
inflation vil bestyrelsen for at få
ballance i regnskabet foreslå den
kommende generalforsamling at
klubbens takster forhøjes, så de
kommer til at udgøre følgende beløb
(beløb i kursiv er uændrede):
Indmeldelsesgebyn

Aktive
Juniorer
Passive/Hustruer
Kontingent:

Aktive
Passive/Hustruer
Juniorer

Pr, m2 årligt

Angående førerbevis til søs.

Ifølge Ekstrabladet har et udvalg,
nedsat af Handelsministeriet under
søgt spørgsmålet om betiméligheden af at indføre et krav om obligato
risk førerbevis til sejlads med fritids
fartøjer efter aflagt prøve.
Udvalget har meget nøje gennem
gået statistisk materiale og er kom
kr. 400,- met til det resultat, at det ikke er
kr. 50,- navigationsfejl, der er årsag til ulyk
kr. 50,- ker med lystfartøjer. Grundstødnin
ger og kollisioner forekommer prak
tisk taget ikke i ulykkesstatistikkerne.
kr. 200,Udvalget kommer til den konklu
kr. 60,- sion, at den frivillige uddannelse gen
kr. 100,- nem klubberne og på aftenskolerne
er fuldt tilfredsstillende. Det oplyses,
at der i fjor var ikke mindre end 6000,
kr. 22,- der på eget initiativ deltog i disse
kursus og aflagde afsluttende prøve.

Vinteroplægning:

Pr. m2 for medlemmer

kr. 11,-

Pladsleje, årlig:

Joller & pramme,
max. 4,0 m lange
hvis havneplads
Skurleje, årlig
Brandkontingent:

Pr. skur

ooooooooc

kr. 120,kr. 30,kr. 48,kr. 10,-

NB!

Største bredde på nye både for plads
i havnen:
3,10 meter

ooooooooc
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Tak!

Nye takster fra
1. januar 1978

Pladsleje:

Mødet slut kl. 23.00

Se så at få gjort de fald ordentlig fast!

Tak
Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed i anledning af vort guldbryllup.
Erna og Hans Bredahl Bønneland
Tolderen

Hjertelig tak for venlig deltagelse
ved min mands - Henri Madsens bisættelse.
Oda Bøye

Uden mad og drikke
Fotos: Foto-Knud.

Krebsefesten
Alle fartøjer dukkede op trods den
hårde sydøstlige vind og blev lodset
trygt i havn af Åge Mortensens smukt
flagsmykkede skib. De deltagere,
som ønskede at sejle med Øresundsfærgen, blev hentet af vore svenske
værter i Malmo havn.
Kl. 20.00 samledes vi i klubhuset,
hvor Eberheim modtog os med kreb
se* hagesmækker, hvorefter vi gik til
et overdådigt, meget smukt pyntet
bord, der henlå i hygge-belysning
med levende lys.
Den svenske formand bød os vel
kommen og lod de store svenske

Stemningen er tip top.
snapse skænke, inden Hans Guld
ager bad om ordet, for at takke for de
mange år, Malmohus bådklub har
været vor venskabsklub. Som tegn
på dette venskab forærede S.S.F.
svenskerne en dobbelt flagmast i
messing fremstillet af Harry Schultz,
således at de to klubbers standere
fremtidig kan hænge side om side
som tegn på evigt venskab. Efter
spisningen dansede vi til tonerne af
Roberts solo-harmonika, som gjorde
stor lykke. Der blev i aftenens løb
knyttet mange nye venskaber.
Endvidere er der grund til at takke
den unge mand, som hentede sit
eget private stereoanlæg.
Om søndagen hyggede vi os i

samtlige både samt svenskernes
små hyggelige havehuse om formid
dagen, som optakt til den fællesfrokost, som blev indtaget i klub
huset. Robert havde trods nattens
anstrengelser kondition til atter at
traktere harmonikaen, så vi igen kun
ne få os en svingom afvekslende
med fællessang arm i arm.
Til slut siger vi hermed en hjertelig
tak til Pløk & Co. for det store arbejde,
de har lagt i dette store, pragtfulde
arrangement.
Også tak til svenskerne, der for
ærede os deres lodsflag, som nu vil
blive ophængt i klubhuset.
Lennart Larsen

Lørdag
den 22. oktober
kl. 18.30

AFRIGGERGILDE
Der serveres: Dyresteg med Waldorfsalat - V2 fl. rødvin.
Is å la melba -1 glas madeira eller portvin.
Billetter å kr. 55,00 købes hos restauratricen eller festudvalget.
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Eksplosion
Per Aabrinks motorbåd, der skulle
have sejlet musikerne over til krebse
festen i Malmo lørdag den 20. august,
udbrændte totalt ved benzinkajen i
SSF. At der ikke skete alvorlig per
sonskade må tilskrives en række
heldige omstændigheder.
Per fortæller: Efter tankningen af
ca. 100 liter benzin var vi ved at gøre
klar til afgang, og da der var flere
både, der skulle hen til kajen ved
tankanlægget, valgte vi at flytte til en
anden plads. De ombordværende
havde mærket betydelig benzinlugt;
der var derfor ingen, der røg.
Motoren blev startet, og fortøjnin
gen blev kastet. Poul Erik så en be
kendt og sprang fra fordækket op på
kajen.
Et par minutter efter motorens
start skete eksplosionen, og alt blev
kaos. Michael Jensen blev med ka
hytstaget blæst ud over siden og
faldt i vandet. Per, der sad ved rattet,

blev løftet op, og da han faldt tilbage,
var stol og dørkbrædder væk. De to
tilbageblevne om bord, Michael Brix
og Per, nølede med at springe i van
det, da man troede, at Poul Erik var i
kahytten.
Varmen tvang dem dog hurtigt til
at springe, og den brændende båd
driver tilbage mod benzinstanderne.
Holger Larsen, hvis båd lå indven
dig ved benzinkajen, blev slynget i
land, han kravler tilbage for at få sin
båd væk, men båden går på grund
ved slæbestedet.
»Skrækkelige Olfert« springer i
vandet med en tovende for om muligt
at få den nu helt omspændte af
flammer brændende båd trukket væk.
Det lykkes ikke, og fordækket på Hol
gers båd bryder i brand. Gunver råber
på ildslukkere, og fra alle sider løber
folk til med pulverslukkere.
De små 1 og 2 kilos slukkere var
helt utilstrækkelige til en brand af
denne størrelse, men da Preben
Vognmand kom til med 10 kg sluk

kere med tragt, blev ilden på Holgers
båd slukket.
Alt dette skete på ganske få minut
ter, og man hørte allerede udryk
ningshornene fra brandvæsenet, der
var blevet alarmeret både fra shop
pen og klubhuset.
Brandvæsenet arbejdede hurtigt
og effektivt, koncentrerede sig om
først at beskytte de ikke antændte
fartøjer og pumpede det nu helt ud
brændte skrog fuldt af vand.
3 mand, Per Aabrink, Michael Brix
og Michael Jensen, blev kørt på hos
pitalet med mindre skader, men blev
udskrevet efter behandling.
Per mener, at grunden til ulykken
må være benzindampe, der har sam
let sig under dørken. Motoren star
tede normalt, og eksplosionen skete
efter at motoren havde kørt ca. 2 -3
minutter.
Den faktiske årsag til brandens
start kendes ikke, men en vågeflam
me i køleskabet, der var gasdrevet,
kan ikke udelukkes som årsag.

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88- 2100 København 0
Telefon: (01)Tria 95 09

STØT FORENINGEN
Tegn din bådforsikring I SSF
HVER TORSDAG MELLEM 19-20 30

Brandvæsenet i funktion. Foto: Foto-Knud
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Holger Larsen, der var nærmeste
øjenvidne fortæller:
Jeg så kahytstaget løfte sig og
hørte så eksplosionen - der gik et par
sekunder, efter at taget var faldet i
vandet med en af de ombordværende,
før flammerne brød frem og hele bå
den brændte.
På Gunvers råb om ildslukkere
kom mange løbende. Min egen sluk
ker var tømt på få sekunder; det er
ikke 1 kg slukkere, der er brug for i en
båd, de er helt utilstrækkelige.
Preben Vognmands kraftige stem
me skabte orden i det begyndende
kaos, som den først mødte politi
patrulje var med til at skabe.
Det var de store pulverslukkere fra
Prebens lastvogne, der stoppede il
den i Holgers båd.
F. Kleis

Det muntre hjørne
Kapløb

En mand kom farende af sted hen
af fortovet. En betjent standsede
ham og spurgte ham om, hvorfor han
havde så travlt.
- Jeg løber om kap med en mand
om et glas øl, svarede den travle.
Straks efter kom en anden mand i
fuldt firspring og bebrejdede politi
betjenten, at han havde ladet den før
ste undslippe.
- Jamen, han løber jo kun om kap
med en fyr om et glas øl, sagde
betjenten.
- Ja, det ved jeg. Han løber om kap
med mig. Jeg er bartender, og han
har ikke betalt.

NYE MEDLEMMER
.
/j\

SOM SØGER OPTAGELSE
L SundÅf. SejifoAenuVf

A 115 Kim Andreasen
Bremensgade 73, S.
A 257 Britta Christoffersen
Stratfordvej 2, S.
A 457 Bent Olsen
Vigerslevvej 235, Valby
A 704 Flemming W. Christoffersen
Stratfordvej 2, S.
A 732 Jørgen Bent Olsen
Amagerbrogade 93, S.
A 735 Kurt E. G. Åbye
Amager Fælledvej 31, S.
A 736 Knut Petersen
H. C. Ørstedsvej 6, V.
A 745 Chr. Johansen
Røde Mellemvej 94, S.
A 747 Jørn Bang
Skovgårdsvej 6, Charl.
A 754 Else M. Andresen
Blykobbevej 60, Ka.
A775 Boy Nielsen
Webersgade 5,0.
A 782 Torben Søgård Andersen
Folkvarsvej 11, F.
A 830 Villy H. Albrechtsen
Set. Annægade 4 B, K.
A 841 Henning Thorsen
Auroravej 49, Rødovre.
A 859 Erik Martin Friis
Gyldenrisvej 32, S.
A 871 PerLaureng
Amager Strandvej 224, S.
A 891 Søren H. Uhlig
P. G. RammsAllé 4, F.
A 894 Troels Marstrand
Dalslandsgade 8, S.

A 1033 Bent Frosy Sørensen
Marsalavej 25, S.
A 1041 Jørgen Riddersholm
Brydes Allé 23, S.
A 1066 Palle Erik Jørgensen
Tømmerupvej 4, Ka.
P 34 Inger Ketty Pedersen
Lyneborggade 6, S.
P 53 Birthe Jensen
Dybendalsvej 63, Vanløse
P 68 Ib Petersen
Blykobbevej 60, S.
P 78 Vibeke Kate Wolfrom
Set. Annægade 4 B, K.
J 18 Thomas K. W. Bruhn
Vingårdsstræde 19, K.
Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i
først udkomne nummer af SSF. Pro
test skal skriftligt tilstilles bestyrel
sen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen.

Yachtskipper
Der vil i år blive mulighed for i S.S.F.
at forberede sig til Yachtskipper af 3.
grad, hvilket svarer til det, der tidlige
re hed kystskipper. Se opslag i klub
huset om det krævede pensum og
træf aftale med skolechefen. Prøven
skal til sin tid aflægges på Naviga
tionsskolen.

I OKTOBER HAR
SHOPPEN
åbent

Lørdage

Sejlerskolen

—

kl. 11-15

Towærkskursus

Start: Onsdag den 12. oktober kl. 19.00
Sted: S.S.F., Skipperstuen
Sidste frist for tilmelding torsdag den 6. oktober i kontortiden.
Se opslag på tavlen i klubhuset.
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Start ved VM med 73 både på startlinien.

yé

Rapport fra Holland og
Silkeborg
Som omtalt i sidste nummer af S.S.F.
har vore juniorer været til verdens
mesterskaber for Yngling i Holland
og til danmarksmesterskaber i Silke
borg i samme bådtype.
Y D64 og Y D101 beretter herom:
World-Cup
Turen derned gik godt både gennem
Tyskland og Holland. Y D101 havde
lånt en bil af Bent Knudsen og Y D64
af Orlå With, og vi takker meget for
den velvilje, vi mødte også ved den
ne lejlighed. Vi skulle sejle på Ijsellmeer ud for Haveren. Vejret dernede
var ikke særlig godt - i de ni dage vi
var dernede, skinnede solen kun én
dag. Vi boede på et fodboldstadion,
og vi måtte ikke betræde fodbold
banen. Det blæste mellem 10-19
sek/m. Tune-up-racet startede søn
dag, og vi var helt oppe på dupperne,
og det var der også andre, der var,
og det viste sig ude ved startlinjen.
Efter fem omstarter blev danskerne
enige om at starte, men da dommer
8

Y D64 på kryds ved VM.

ne opdagede dette, fjernede de
krydsmærkerne og skød sejladsen
af.
Selve vm. startede mandag med
1. sejlads. Dommerne var strikse og
diskede femten både på etminutsreglen, deriblandt Y D101, som ellers
havde opnået en 21-plads - ærgerligt
at skulle bruge sin fratrækker med
det samme. Y D64 fik en 25-plads.
Sejladsen foregik i ret kraftig blæst,
ca. 15 sek/m, så der skulle hænges
(meget). 2. sejlads tirsdag var der
hård vind igen, og den dag skulle vi
sejle to sejladser. Y D64, som sejlede
til en 23-plads, blev disket, og
Y D101 blev nr. 17. I 3. sejlads var
det blæst yderligere op så vindstyr
ken nu var på ca. 19 sek/m. Y D64
blev nr. 26 og Y D101 placerede sig
som nr. 22. Alle var meget trætte, da
vi kom ind, men stemningen var
alligevel høj, da der lå fire danskere
mellem de 10 bedste. Om onsdagen
skulle vi sejle én sejlads, og vi glæ
dede os til at blive færdige, fordi vi
havde resten af dagen og en reserve
dag til at hvile ud i. Ved 4. sejlads var
det stadig meget blæsende - ca. 19
sek/m. og Y D64 blev nr 19 og Y D101
nr. 15. Ved 5. sejlads om fredagen
havde vinden lagt sig noget - Y D64
placerede sig som nr. 53, medens
101 var med helt fremme og kom ind
som nr. 5. I 6. sejlads var vinden
taget til igen, og denne gang var det
Y D64, der klarede sig bedst og blev
nr. 13 og 101 kom ind som nr. 48,
efter at have sejlet to opkryds med
en flækket fok. Ved sidste sejlads

om lørdagen var vinden svag til
jævn, og Y D101 var med helt frem
me og blev nr. 6 og 64 blev nr. 53.
Sammenlagt efter at have kastet
den dårligste placering bort blev
Y D64 nr. 36 og 101 nr. 21 (1976 gav
henholdsvis en placering som nr. 43
og 47).
Vi riggede af og kørte til Silkeborg,
hvor vi var fremme søndag aften kl.
00.000 dut.

Danmarksmesterskabet
Da vi kom til Silkeborg, var vinden
borte. Da vi startede var vinden 2 sekI
m, og under sejladsen drejede den
360°, hvorefter resultatet blev noget
tilfældigt. Ved 1. sejlads kom begge
både godt fra start og lå suverænt
som nr. 1 og 2, men det varede ikke
længe, før vi kom ned som nr. 4 og 6
på grund af vindspring, men heldet
fulgte med vinden, så snart lå vi i
spidsen igen. Så forsvandt vinden
igen, og vi så de andre, der var mere
heldige med vinden, sejle forbi. Det
endelige resultat blev nr. 4 og 18. Ved
de efterfølgende sejladser var vind
forholdene stadig uberegnelige blev
at Y D101 blev nr. 12, Y D64 nr. 13 og
YD31 nr. 16.

•

Close-race ved mærkerunding ved
VM. Y101 er nr. 3 fra højre.

Y D101 glade i mål efter en 5. piads
ved VM.

Tak
Preben Vognmand har vist stor vel
vilje med at tage Ynglingene på land
på mange forskellige tider. Junior
afdelingen takker meget herfor.
Carl

Førsteplads
Ved en sejlads i Sundby opnåede
Y D101 en førsteplads i et felt, hvor
næsten hele den danske Yngling
elite deltog med verdensmestrene,
brødrene Thunbo fra Tårbæk, i spid
sen. 101 blev sejlet af Jan Knudsen
sammen med Janni Funck og Iver
Hass. Resultatet skaber store for
ventninger til fremtidige sejladser
med dette mandskab, hvis resultater
er skabt af stor flid med træningen.

JUNIORBAL
Lørdag den 5. november
kl. 20.

Diskoteksmusik.
Entré: 10 kr.

Sejlerskolen: Yachtskipper af 3. grad
Start: Tirsdag den 4. oktober kl. 19,00
Sted: Peder Lykke-Skolen, Brydes Allé, 2300 Sundby
Sidste frist for tilmelding torsdag d. 29. september i kontortiden.
Se opslag på tavlen i klubhuset.
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Den svenske formand takkede og
sagde, at denne plorebor ville blive
overladt til hans klub. Måske tænkte
han på at gøre gengæld og tilbyde
Hans Guldager transport næste gang
H.G. træffes i Malmo kl. 4 om morge
nen med dild i kasketten og krebs i
lommen, men det er en anden historie.
Endnu en gang tak til festudvalget
og de frivillige hjælpere, der viste, at
det bedste resultat opnås ved at løfte
i flok i S.S.F.
Sidst, men ikke mindst, tak til de
mange sponsorer, der med gaver
støttede S.S.F.s Fisketur 1977.
F.K.

Uafhentede præmier
flaske snaps til »Martha II« for en
fisk på 2,3 kg.
1/2 kg kaffe til Bruun Nielsen »Dax«
foren fisk på 1,8 kg.
Præmierne kan afhentes hos Len
nart eller Pløk.
1A

Festudvalget i funktion. Foto: Foto-Knud.

Fisketuren
Igen har det udvidede festudvalg med
Lennart, Pløk, Poul, Sten og hvem,
der ellers vil være med til at løfte i
flok, overgået sig selv og lavet en
festlig dag lørdag den 27. august.
Kl. 09.00 blev en dragefisk hejst på
radiomasten, og da startskuddet lød,
gled den ene båd efter den anden ud
for at fravriste havet årets største fisk.
Utallige er de kæmpefisk, der sled
sig af krogen igen eller løb med en
11/2 kg-pirk. Var man blevet fugtig ind
vendig, sørgede nogle kraftige tor
denbyger for at mange også blev
dyngvåde udvendig.
Kl. 16.15 startede vejningen. Væg
ten var på grund af det bygede vejr
flyttet ind i snedkerværkstedet. De
helt store kæmper var som nævnt
sprunget af krogen igen. Carsten
ombord på »Capri« fik første-præmie
med en fisk på over 3 kg. 2. præmie
gik til Jørgen på »Anne I« for en torsk
på 2,65 kg. 3. præmie opnåede Hans
på »Havkat« med 2,6 kg. renset vægt.
Disse præmier plus de mange
trøstpræmier blev uddelt, efter at Kri
stines dejlige kogte laks og fine is
dessert var spist. Serveringen var et
godt eksempel på den rigtige SSFklubånd: frivillige serverede, og alle
hjalp til med at få fade og skåle frem
til bordene, og alle blev dejligt mætte.
Musikken, der var startet kl. 17,
spillede nu op til dans, og stemnin
gen fik en tand til.
10

I pauserne blev der uddelt ekstra
præmier og trøstpræmier, så næsten
alle deltagende både fik noget med
hjem.
Præmien for den mindste fisk tro
ede man længe skulle gå til en fisk
på ca. 9 cm.s længde, der blev fore
vist dommeren på en underkop, men
alle bundrekorder blev slået af Preben
Vognmand, der kom med sin fisk på
5 gram i et snapseglas. Belønningen
var en stor frugtkurv. Preben kvitte
rede med et gavekort på en ophaling.
Dansen fortsatte og stemningen
steg. Sælgerne med amerikanske
lotteri kunne knapt nok nå salen
rundt, før der var udsolgt.
I den næste pause blev de ameri
kanske lotterier trukket, og de mange
præmier fra vore velvillige sponsorer
bragte glæde hos de mange glade
vindere.
Vagn bragte med sin kendte mikrofoncharme stemningen til briste
punktet, da han fik vinderen af en
cykel til at køre æresrunde på danse
gulvet til 6-dagesvalsen, og da han
fik vinderen af et gavekort på 500 kr.
til at smøge ærmerne op for at vise,
at der var plads til gevinsten: for 500
kr. tatoveringer. Men vi havde det
bedstetil gode: Formanden for Malmo
segelskap vandt en trillebør - og det
betød, at formanden for S.S.F. kunne
køre formanden for M.S. afsted i tril
lebør - på svensk en plorebor.

' in;

Hende fik I ikke på krogen!

Europamesterskab i S.S.F.
Sundby Sejl-Forening har af den

internationale organisation for Pirat
joller fået tildelt hvervet med at arran
gere Europamesterskabet for Pirat
joller i 1979 i skarp konkurrence med
en klub i Østrig. Der afholdes kun
EM hvert andet år.
Det er en ærefuld, men også
meget krævende opgave foreningen
her har påtaget sig.

Med »FRI« på kapsejlads
Sjælland Rundt

Det fine gavebord. Foto: Foto-Knud.

Sponsorer til Fisketuren 1977
Tatto Svend
Metalsliberiet John Forsman
Hælebaren, Elbagade 35
Middag for 2 personer,S.F. WEST
Herrefrisøren Øresundsvej
A. C. Schmidt, Krimsvej
Bristol Blomster
Fotokæden
Rittas kælder
Harry Schultz
Stjerneborg
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Pub 17, Højdevej

Jacob Skomager
Højden
Malta
Amagerbanken
Auerbach
Dyvekes Kro
Al Sport
Bacher, Torvegade
Pedersen, Strandgade
Frugtforretningen Dragør
Berger Olsen, Guldsmed
Hans Guldager
Andersen, Vestergade

Endnu en gang tak!
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Vi er blevet anmodet om at optage følgende:

Den væltede lastvogn, der blev omtalt i sidste nummer af
S.S.F. tilhørte ikke Preben Jacobsen, der med sit svære grej
uden uheld har løftet mange af foreningens fartøjer.
Hans Guldager

Jeg sejlede alene med båden til Hel
singør om torsdagen, nåede Nord
havnen i løbet af aftenen, fik ankret
godt og fortøjet, og så med sidste
tog hjem, for at være på mit arbejde
næste morgen.
Starten skulle gå fra Helsingør fre
dag aften kl. 20. En proviantliste var i
god tid skrevet, og forgasten Ove
Hvas, godt kendt i S.S.F., påtog sig i
løbet af fredagen at få alt i orden.
Albert Madsen, folkebåd »Klumpe«,
var med som styrmand. Det var jo
udmærkede sejlere, og vi mødtes i
Helsingør fredag eftermiddag, for i
god tid at gøre os klar.
Helsingør Sejlklub kaldte sejlerne
sammen i klubhuset kl. 19, inviterede
på kaffe med tilbehør, og den fore
stående sejlads blev drøftet og pro
gram uddelt. Formanden ønskede
sejlerne god tur, og så var tiden inde
til start. Det meste af eftermiddagen
havde det blæst meget kraftigt fra
nord, til fire omgange på bommen,
så vi regnede med en hård vasketur,
men da vi skulle starte var vinden
løjet meget af, så nu var der kun en
masse sø og meget høje dønninger
fra Kattegat, som vi rullede godt i.
Kl. 20 faldt startskuddet, og alle 22
deltagende fartøjer sejlede med kurs
ned igennem Øresund syd om Sjæl
land. Da vi havde passeret Kronborg
blev spileren sat og det gik stille og
roligt ned forbi Hveen. Hele feltet
fulgtes omtrent side om side til ud
for Middelgrundsfortet, så blev det
mørkt og vi blev spredt. »Fri« pas
serede Dragør kl. 1 nat. Vi tog nu spi-

leren og satte genuafok. Vinden var
ret frisk nordvest, så nu lagde den
øret godt til over Køge Bugt. Stevns
fyr blev passeret kl. 4 lørdag morgen,
og vi kunne nu, da det var lyst, tælle
alle 22 både omkring os. Det gik vide
re, vinden var stadig nordvest, og vi
passerede Bøgestrømstønden kl.
5.40, nu skulle vi være vågne i det
smalle fan/and.

Det blev de bedste timer på denne
rejse. Vidunderlig smuk sommermor
gen, tilpas vind, stille og roligt far
vand, og når man har sejlet den tur i
mange år, så bliver man jo kendt,
som det var hjemme i Øresund.
Vi benyttede tiden bl.a. til at spise
og drikke en masse god kaffe. Det
varmede, men nu var solen kommet
godt op, så det ene med det andet
gav jo godt humør efter en kold nat.
Vi passerede Møenbroen kl. 7.40,
vinden var vest-nordvest, styrke 3-4.
Der var en V-båd samt en større
kutter foran, vi var nr. 3, det gik så
videre vestpå. Da vi havde passeret
Petersværftbroen gik V-båden for
langt ind og stod fast, vi havde jo nu
kryds, og det kostede ham ca. en halv
time at komme klar igen.

Vi passerede Storstrømsbroen kl.
10.17, og nu var vinden ret imod. Det
friskede tilmed, så vi måtte jo regne
med et meget langt kryds. Kl. ca. 12
revnede genuafokken, så vi fik sat en
mindre fok, og kunne dårligt bære
fulde sejl, men vi var jo på kapsejlads,
så »Fri« blev ikke skånet, men måtte
tage, hvad der kom. Vi passerede
Knudshoved-kostene kl. ca. 14, hvor
der var meget sø, forgasten søsyg,
men nu gik det mod Agersøsund, og
så flovede vinden og var lidt skiften
de. Vi var nu førende båd.
Agersø havn passeredes kl. 18, og
vi kunne lige holde kurs op forbi
Korsør, som vi passerede kl. 20. Vi
kom klar af Halskov rev, og det blev
nu igen mørkt og vinden meget frisk,
men vi kunne holde kursen uden at
måtte krydse. Det blev en hård sej
lads hele natten op gennem Store
bælt. Vi så lige en anelse af øen Mus
holmen, og vi fik en sjat vand i hove
det en gang imellem, når »Fri« satte
næsen gennem en sø. Det hjalp til at
12

holde rorsmanden vågen, det var jo
anden nat vi sejlede. Vi fik nu øje på
Refsnæs fyr og havde her et godt
mærke at styre efter. Vi passerede
fyret kl. ca. 0.20 og kunne nu fire 2 tm.
på skøderne, og den som ikke kender
det, aner ikke med hvilken lettelse
man kan fire, efter at skøderne har
været halet tot omtrent et døgn.
Kl. 0.30 nord for Refsnæs fyr kom
vi ud for dette: Styrmand og forgast
var nede at sove. Skipperen, som her
skriver, sad selv ved roret og hører
noget brumme. Jeg ser op omkring
mig, og mener det er flyvemaskiner,
men kan intet lys se. Himmelen var
meget overtrukket af sorte skyer, og
så mørk, som den kunne blive. Jeg
kunne ikke begribe, hvor den stærke
lyd kom fra, men det gik meget hur
tigere end jeg kan skrive om det, for
pludselig ret agterfra, ud af mørket
lige klos forbi os kom to store marine
fartøjer uden det mindste lys. Det var
deres store maskiner, som lavede et
mægtigt spektakel, de gik vel 30-40
sømils fart. Vi havde jo ikke nogen
lanterne, der viste agterud og mente
aldrig, det var nødvendigt, men nu
fik man lært det og fik en ordentlig
forskrækkelse i tilgift. Måske har de
haft radar og set os, men jeg synes,
de var meget tæt på. De var hurtigt
ude af syne.

Jeg purrede mannerne ud af køjen,
og så fik vi en lille en og en kop kaffe
til at styrke os på efter nattens chok,
og nu gik det videre.

Sejerø fyr var i sigte, og det passe
rede vi kl. 2.30, kurs nu mod Snekke
løbet ved Sjællands Odde, og det lys
nede nu atter til en ny dag. Kostene
blev passeret kl. 4.30, og så blev det
spilertur med kurs mod Øresund. Vi
holdt kurs rigeligt øst over af hensyn
til, vi førte spiler, for ikke at risikere at
bomme. Der var temmelig høj sø.
Hesselø passeredes kl. 7.30, og vi
havde da kurs mod Kullen, som vi
svagt skimtede. Lidt senere bom
mede vi og lagde kursen mod Gille
leje, som vi passerede kl. 11.30. Vin
den havde lagt sig helt, så nu gik det
småt, og vi havde god tid til at spise
varm middagsmad. Vi passerede
Hornbæk og talte om, om nogen
af vore konkurrenter måske var i
Helsingør. De kunne jo være gået
forbi os om natten, uden at vi havde
set dem. Lidt senere passerede vi
Ellekildehage, hvor der kom en hjemmeværnskutter på prajehold og øn
skede velkommen hjem og til lykke,
og så blev vi klar over, at vi var først
hjemme.

LODSEDDEL
SVAGFØRERFESTEN 25 ÅRS JUBILÆUM
Ved Svagførefesten blev følgende numre udtrukket:
1-pr.
2. pr.
3. pr.
4. pr.
5. pr.
6. pr.
7. pr.
8. pr.
9. pr.
10. pr.
11. pr.
12. pr.
13. pr.
14. pr.
15. pr.
16. pr.
17. pr.
18. pr.

1 WHF-Bådradio SP RT 144
1 Tjæreborgrejse, 2000,- kr.
Week-end ophold, Orø Kro, 2 pers.
Bordmikrofon, ELFO
Elektronlommeregner
Elektronlommeregner
Vindjakke (Datzun)
Vindjakke (Datzun)
Redningsvest
Redningsvest
Dameur (Amager Ur-Import)
Platte
Platte
Platte
Platte
Platte
Vækkeur
Vækkeur

1902
249
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2623
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2389
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2479
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3591
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POLITIKEN LØRDAG

Vi satte flaget til hilsen og nærme
de os nu vort mål, Helsingør Nord
havn.
Vi passerede målet kl. ca. 13 efter
at have sejlet i ca. 40 timer. Jeg har
gennemført turen 2 gange tidligere.
Et år på 48 timer og et år på 47 timer,
så dette var jo rekord, og det blev
ærespræmie. Tre gange Sjælland
Rundt og tre gange ærespræmie, det
må kaldes et held.
Vi gik ind i nordhavnen, lagde til
kaj, og så kom der gæster. Der var en
masse ønsken til lykke og velkom
men, og alt sådan noget, som varmer,
og man mærker, der er mange som
følger os sejlere med interesse og
som selv kunne ønske at have været
med. Det blev oplyst at en spids
gatter D 38 »Da capo« var gået i havn
på Samsø med havari, og en kutter
var grundstødt på Sejerø nordvest rev,
men bjerget af fiskere og slæbt til
Sjællands Odde havn, hvor den kom
på bedding for reparation.
Nå, efter et par timers ophold,
startede vi atter. Nu var vinden blevet
sydlig. Det blev kryds gennem Øre
sund, men vi var dog hjemme på
Amager kl. 19 søndag aften, og en
helt igennem vellykket sejltur var slut
for denne gang.
Sejlklubben i Helsingør havde invi
teret alle deltagerne til kaffebord og
præmieuddeling en uges tid senere,
alt gratis, og klubhuset stuvende
fuldt af gæster. Der blev holdt flere
udmærkede taler angående Sjælland
Rundt-sejladsen, som er blevet en
fast tradition for Helsingør, og som
også bliver støttet økonomisk af by
rådet. Helsingør Sejlklub fortjener
også tak for tilrettelæggelsen. Den
var helt igennem udmærket. Det har
måske tidligere knebet lidt, men så
må man undskylde en lille klub, som
alligevel år efter år påtager sig et så
stort arrangement.
Tag turen med Sjælland Rundt,
jeg vil gerne give den min bedste
anbefaling, især til de sejlere, som
har en stærk rummelig båd. Det gør
ikke noget, der er motor i, og der er
flere deltagere af samme slags. Mo
toren må selvfølgelig ikke benyttes,
men glæden ved turen kan være ens
med eller uden skrue, når blot kon
kurrenten er lige stillet. Man kan rig
tig få lejlighed til at bruge søkort og
kompas, og vi kan altid lære af det,
men det er ikke en tur for sarte eller
14

Foto: Ib Christensen.

ukyndige. Man må heller ikke tage
det så nøje med at sove, for der skal
jo sejles og passes på hele tiden.
Det er med lidt blandede følelser,
jeg slutter denne artikel, for nu i disse
dage har jeg solgt »Fri«. Dens næste
rejse går til San Francisco, så det
bliver i det store stille hav på Ameri
kas vestkyst, den fremtidig skal vinde
pokaler. Det har været mig en god
båd, som jeg har haft mange vellyk
kede sejlture med gennem 10 år. En
tak til ingeniør Utzen for hans tegnin
ger til »Fri« og hans altid store hjælp
somhed og interesse gennem årene.
Jeg håber så med en anden båd at
komme Sjælland Rundt endnu nogle
gange. - Man kommer til at kunne lide
den tur.
Til dem, som har haft tålmodighed
og læst artiklen, venlig hilsen og
glædeligt nytår.
Aage Sejrbo

Hvornår var det nu, det var?
Den opmærksomme læser har for
længst fundet ud af, at det ikke er
»Sjælland Rundt« 1977, der her beret
tes om. Det ligger nogle år tilbage,
dengang medlemmerne skrev til bla
det om deres oplevelser - suk. Ved at
læse i ældre blade faldt redaktøren
over denne beretning og syntes, at
den store forskel på dengang og nu
var så interessant, at alle medlemmer
skulle have del i den. Samtidig ud
sætter bladet en frokost til to hos
Kristine til den, der kan gætte hvilket
årstal denne kapsejlads fandt sted.
Hvis ingen gætter det, går præmien
til den, der er nærmest, og hvis flere
gætter det, trækkes der lod om præ
mien. Løsningen sendes til Holger
Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup,
inden den 4. oktober 1977, og kuver
ten mærkes »Årstal«.

Det muntre hjørne
Klar til fortsættelse

Det er i den vilde vesten. En lille
mand kommer skridende ind på en
bar og råber vredt:
- Hvem har malet min hest rød?
Et kæmpebrød af en cowboy dre
jer sig rundt og siger:

- Det har jeg makker! Nogen pro
blemer?
- Næh, svarede den lille vrede
mand betydeligt venligere. Jeg vil
bare sige, at nu er den tør, så du kan
give den anden gang.

Med »Nordkaperen« på Madeira.
Vi fortsætter Carl Nielsens beret
ning fra »Nordkaperens ophold på
Madeira:

Vi traf nogle engelske skibsoffice
rer og var snart i godt selskab. Et
5-mands orkester larmede i den ene
ende af det aflange lokale, så vi måtte
råbe til hinanden. Efterhånden havde
vi nået den stemning, som agenterne
gerne havde villet se os i - nu var det
for sent. Symptomerne var tydelige
hos Knud. Han plejede at miste kon
trollen over øjnene, når tågen sænke
de sig, og nu måtte han holde sig på
det ene øje, når han skulle kigge på
distance. Og der var meget at kigge
på. Poul var i fuld gang med at svinge
en lille spaniolerinde, der hed Maria.
Han levede allerede i en anden ver
den - i et par store, sorte, lokkende
øjne. Vi lagde godt mærke til, at han
forsvandt, men fæstnede os ikke
nærmere ved det, før jeg blev præ
senteret for en regning på en flaske
champagne, vi ikke havde fået. Nu
var en flaske champagne ikke særlig
dyr, men jeg protesterede alligevel
kraftigt. Den ulykkelige opvarter kun
ne ikke tale andet end portugisisk,
og det forstod jeg ikke, men han fik
omsider meddelt - ved gebærder og
fagter - at champagnen var serveret
et andet sted i huset til en af mine
venner.
Så gik der en prås op for mig, og
jeg betalte. Selvfølgelig havde jeg
ventet at se Poul angerfuld, da han
omsider kom - med Maria under
armen - men han lod som ingenting
og var, så vidt hans tilstand tillod det,
meget forbavset, da han så regnin
gen.
Det viste sig, at pigen havde bestilt
champagnen i vort navn - en vane,
som Poul ikke kendte. Noget for
noget. Sejrsudtrykket på Pouls an
sigt forsvandt totalt.
Vi forlod lastens hule til stor sorg
for pigerne, men på vej hen mod
noget nyt og spændende forsvandt
Poul atter for os, sank fuldstændig i
jorden. Knud og jeg blev næsten
ædru af nervøsitet, og vi søgte efter

ham i de nærmeste gader, men uden
resultat. Han var og blev væk. Vi
søgte i de nærmeste knejper - håb
løst. En laset mandsperson hagede
sig fast i min arm og prøvede at over
tale os til at besøge et paradis. —
Denne vej, sagde han og prøvede at
trække mig med sig. Han pegede på
en skummel port. Så voksede der én
op af jorden på den anden side og
halede mig i modsat retning. Knud
var også engageret, han bandede og
svovlede, som kun en sømand kan.
To-tre smådrenge satte sig foran
os og tog os i benene. De ville pudse
vore sko. Endelig kom der endnu et
par unger, der ville sælge os aviser fra dagen i forvejen. Det lille opløb
trak flere småhajer til. En lille skilling
eller cigaret kunne vi da nok und
være, mente de.
Knuds tålmodighed var lige på
bristepunktet, og jeg mente at kunne
redde situationen ved at smide et
par mønter og cigaretter i flæng,
men det skulle jeg aldrig have gjort.
Et øjeblik senere var Knud og jeg
hovedfigur i spidsen af en større
procession, der bevægede sig i stør
ste hast op og ned ad de stejle gader.
Langt om længe - efter bønner og
trusler - slap vi af med plageånderne
og faldt udmattede ned på en trappe
sten i en øde sidegade. Vi var midt i
vore overvejelser, da der påny dukke
de en mandsling op foran os. Vi
tænkte på at kvæle ham, men beher
skede os heldigvis.
- Mig vise din ven - kom, sagde han
på engelsk. Vi fulgte ham interes
seret. Guderne må vide, hvor han
kendte os og vore kvaler fra - eller
kendte Poul. Det blev aldrig opklaret.
Turen gik gennem et utal af gader,
op og ned, over en bro, gennem end
nu flere gader, og da vi så småt havde
regnet med, vi var gået i en fælde,
opdagede vi Poul. Han stod foran et
hus, hvoret strålende lysskilt fortalte,
at her var et dansehus, der hed »Ti
voli«. Han var i munter samtale med
et par politibetjente - de morede sig
alle udmærket, slog hinanden på
skuldrene og fortalte vittigheder.

Hvordan de kunne le på de rigtige
steder, var os en gåde, for Poul talte
dansk og betjentene portugisisk.
Pouls jordiske tilværelse var i almin
delig opløsning. - Han ville ind i »Ti
voli« og ha' en godnatbajer - one for
the route - og vi syntes, det var en
god ide. Derinde traf vi vore englæn
dere og den ene agent, der nu havde
fået sit come-back, men han var så
træt, at han kiggede ud gennem
næseborene.
Der blev ikke købt champagne i
denne omgang, og da det så småt be
gyndte at lysne, savnede vi pludselig
»Nordkaperen«. På vej ned til havnen
mødte vi til vor forbavselse vagtman
den, der rettelig burde have været
ombord på skibet. Vi spurgte, hvad
meningen var, og han svarede frej
digt:
- Når I betaler for en vagtmand,
stjæler vi ikke noget.
Det var vort første møde med hav
negangsters.
Vi kom snart i forbindelse med den
danske konsul, P. Mathiasen, der
havde en bunke post til os, og med
den svenske konsul, Chr. Andreasen,
der iøvrigt også var dansker. Bekendt
skabet med de to varmhjertede men
nesker var os til stor glæde og nytte.
Chr. Andreasen var direktør for et
vinkompagni, og han inviterede os
flere gange til en smagsprøve på de
20 millioner liter madeiravin, han hav
de at holde hus med. Vi gik de for
skellige årgange grundigt igennem,
men sporede tilsidst ikke megen for
skel. En dag viste Andreasen os en
flaske vin, der var 150 år gammel. På
grund af det sjældne stof blev glas
sene kun halvskænkede. Vi skålede
højtideligt, drak med lukkede øjne og
smagte længe på det - på samme
måde som konsulen.
Han kiggede spændt på os. - Poul
og jeg kunne ikke smage synderlig
forskel fra anden vin, så vi tav. Men
Knud reddede situationen ved at tage
tilflugt til en gammel vittighed.
- Nå, hvad synes I? - Andreasens
stemme lød sejrssikker.
- Jah, kom det langsomt fra Knud,
skal jeg sige min oprigtige mening,
så er den jo noget lille af sin alder!
Vi fik omgående et glas til.

(fortsættes)
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- den er nærliggende.
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Ekolod — Seafix Radiopejl — Silva kompasser
Helly Hansen flytvåstar
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BÅTTILLBEHOR AB
Gronegatan 11 (Hornet Norregatan/Gronegatan,
nåra Drottningtorget).
211 27 Malmo
Telefon 009 46 40/11 14 64
ZODIAC - LAFAYETTE - KRACO - SAGANEL

Det bedste tilbud får du på Amager . .
Vi har som regel et stort udvalg i nye og brugte
stationer.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09
10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.
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Næstformand: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
Sekretær: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Jørn Tanning Nielsen, Elbagade 75, st., 2300 S
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S
Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30,2
Skolechef: Bent Betersen, Stolemagerstien 17, 2300 S
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, 2300 S
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtsson, Bregnerødgade 3
Motorbådsrepræsentant: Erik Kristiansen, Moselgade 20,2.th., S
Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74
Bestyrelsesværelse:

13 73 23
58 49 37
53 59 64
59 39 78
55 79 39
ØB 59 23
58 60 40
55 46 86
58 74 05
58 49 37
58 27 72
ÆG 83 33
59 06 96
50 41 01
58 01 76
59 35 80

Forsidebilledet: Nyhavn set på en anden måde. Foto: Ib Christensen

træffes
hver torsdag
kl. 19 — 20.30
i klubhuset
tlf. 59 35 80

Redaktøren
træffes
den sidste
torsdag i
hver måned
Husk postgiroen 70 56516. Ved
indbetaling opgiv medlems-nr.

s^iwiHi^ysaaiBiaMttrøoi^aMooooooaataaa^

Husk vinterpladslejen skal være betalt inden 15. november.

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

Dagsorden:

Følgende er på valg:

1. Valg af dirigent.
2. Protokol og beretning.
3. Udelukkelse af Erik Gilsager.
4. Valg.
5. Lovændringsforslaa.
6. Andre forslag.
7. Eventuelt.

Formanden, Hans Guldager
Kapsejladschefen, Bent Knudsen
Juniorchefen Carl Steffensen,
modtager ikke genvalg.
1 repræsentant til havn og plads,
Arne Olsen.
1 repræsentant til klubhus og fester,
Lennart Larsen.
1 juniorudvalgsmedlem, Svend Malm
1 jollerepræsentant, Jørgen Bengts
son, modtager ikke genvalg.
1 suppleant, Holger Larsen.
Bestyrelsen
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samt om afkrævning af nøgler til forenin
gen.

Punkt 5, Sejlerskole:
Øveballen har forårsaget skade på en

Kim Kristensen søger om tilskud til

båd. Dette vil forsikringen dække. Øve

Trapezstævne i Norge stort kr. 328,-.

ballen har fået ny bom.

Dette blev bevilget af bestyrelsen.
Vi har fået tilbagebetalt moms fra

Yachtskipperkursus af 3. grad vil blive
etableret. Skolechefen håber på stor til

klubhusbyggeriet,

slutning.
Tyveknægten har deltaget i sejladsen

der

ifølge

hoved

entreprenør er lovet færdigt den 12.9.77.
Kl. 20.00 blev mødet afbrudt, da Frits
Kleis gav møde. Han havde nogle små
problemer
Ticl

vedr. svagførefesten,

han

gerne ville have løst. Dette blev hurtigt
ordnet, og mødet genoptaget.

Referat fra bestyrelses 
møde den 30.8.77 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og Plads
4. Klubhus og fester

ioptimistafdelingen.

bestyrelsesmøder fra medlemsbladet og
sætte dette i aviserne.

Juniorerne vil gerne holde fest i junior
skuret. Bestyrelsen mener det er i orden.

Der har været møde i Amagerkredsen.
Her var Lynetten vært i S.S.F. Lynetten
vil afholde Amagerkredsens hovedkap
sejlads i 1978.

Ved Ynglingestævne afholdt den 1314/8-77 blev nr. 101 placeret på en 1.-

Den 14.8.77 var der gennemgang af

6. Juniorafdeling
7. Kapsejlads

udvist. Den 4.9.77 vil man igen gennem
gå klubhuset.
Bestyrelsen er enige om, at man til
foråret vil danne et udvalg til kapsejlads,
da det er et stort arbejde at tilrette

Karl Steffensen mødte Vi time senere
på grund af arbejde. Jollerepræsentan

de sig til ham.

Punkt 1:
Protokol oplæst og godkendt.
Punkt 2, beretning:
Formanden indledte mødet med at
oplæse indkomne takkeskrivelser og
breve. Der var brev, der bekræftede, at
S.S.F. skulle afholde E.M. i piratjollesejlads i 1979. Der forelå tilladelse fra
Post- og Telegrafvæsenet til at anvende
radio i »Bollen«. En protestskrivelse
underskrevet af 27 medlemmer ved
rørende det, at Erik Gilsager stadig kom
mer i klubhuset til trods for den karan

Bestyrelsen

forhøjelser

på

Punkt 7, Kapsejlads:
Intet
Punkt 8, Joller:.
Intet.
Punkt 9, Motorbåde:
Mange medlemmer anmoder sejlerne
om de ikke kan stramme deres fald op
støj, da der er mange, der bor og sover

takster for leje af klubhus. Hans Guld

i bådene hele sommeren.

ager sluttede med at sige, at han på
grund af ferie ville være fraværende fra

Punkt 10, Sikkerhedsudvalg:

den 24.9. til 8.10.77. Bent Petersen,
næstformand vil være stedfortræder.

Punkt 3, Havn og Plads:
Bolværket på nordre mole er faldet
sammen. Der må sættes en ny spuns
væg op. Arne Olsen blev anmodet om

karantæne have været udløbet 1.9.77.
Samtidig er der brev fra Holger Nielsen,

uddybes hvert år, da den tilsander mere

der ligeledes protesterer mod Erik Gils
ager; Holger gør også her i brevet besty
relsen opmærksom på, at Gilsager ikke

end nogen sinde før.

som lovet har betalt hans tandlægereg
ning. Bestyrelsen stemte om udelukkel

Punkt 4, Klubhus og fester:
Man har bestemt menu til afrigger-

se af Gilsager fra foreningens område pr.

gildet, nemlig dyresteg, rødvin, is og
kaffe, pris 55,00 kr.
Ventilatorerne i salen er itu. Disse vil
blive istandgjorte.

d.d. og til generalforsamlingen. 9 stemte
for, 1 undlod at stemme. Erik Gilsager
tilskrives om bestyrelsens beslutning,

hovedkapsejlads. Nr. 64 fik en 6. plads.

om natten, så de ikke laver så meget
vedtog

at indhente tilbud på dette arbejde. Ophalervognene, både på nordre og søndre
mole skal repareres. Havneudvalget me
ner, at mange medlemmer nu gerne vil
have pæle i havnen. Bestyrelsen er
positivt stemt for dette. Sejlrenden skal

tæne, han har fået; forøvrigt ville denne

plads og nr. 24 på en 5. plads. Ligeledes
fik 101 en 1. plads ved Amagerkredsens

lægge stævner og sejladser, især da vi
bl.a. har et E.M. på programmet. Kap
sejladschefen efterlyser medlemmer, der
er interesserede og beder disse henven

ten fraværende på grund af arbejde.

mer har lovet at hjælpe med arbejdet

ger-aviserne om ikke at tage referater af

klubhus for ikke-medlemmer. 40 blev

11. Bladet
12. Eventuelt

Punkt 6, Juniorafdeling:
Juniorchefen fortalte, at 2 medlem

Bestyrelsen vil via brev anmode Ama-

5. Sejlerskole

8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhedsudvalg

»Møen rundt«, hvor den blev placeret
som nr. 20.

Erik Kristiansen efterlyser ildslukkere
ved benzinstanderne. Bent Petersen
mener, der bør være et skab med en
ildslukker. Bestyrelsen anmoder sikker
hedsudvalget om at finde ud af, hvad
der kræves.
Punkt 11, Bladet:
Intet.
Punkt 12, Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 23.15.
sign. Bent Petersen
næstformand

sign. Else Madsen
sekretær
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Referat af beboermøde afholdt den 16.9.77 i S.S.F
Så blev det første beboermøde afholdt,
der var ca. 25 fremmødte medlemmer.
Det var ikke mange, men jeg syntes
bestemt at mødet var positivt, oq det
samme tror jeg de fremmødte mente.
Jeg, Else Madsen, indledte mødet

mende gæster - altså gæster, som ikke
er medlemmer af S.S.F. — ej heller i

medlemmer og på en måde, så det bliver

følge med medlemmer. Disse gæster er
ofte meget støjende i deres optræden

ne vi måske også komme de mere eller

og altså slet og ret almindelige værtshus

til livs.

attraktivt at komme i klubhuset. Så kun
mindre maskerede »bodegaer« i skurene

gæster, der har opdaget, at S.S.F.s

Jeg foreslår, at man genåbner adgang

med følgende:

klubhus er et godt og billigt værtshus,

til passivt medlemsskab, evt. som forsøg

- Jeg vil starte med at sige, at jeg står
her som medlem af S.S.F. og ikke som

og dertil er det hyggeligt at sidde og se
på livet i havnen.
Ofte er medlemmerne stillet overfor

medlem af bestyrelsen; herefter vil jeg
byde velkommen til dette lidt utraditio
nelle møde i Sundby Sejl-Forening. Jeg
vil med det samme sige, at dette møde
ikke er beregnet til at rakke ned på nogle
bestemte medlemmer, men det drejer

urimeligt lange ventetider ved buffetten,
fordi der er en lang kø af uvedkommen
de. Det har ikke gjort sagen bedre, at vi
nylig har måttet udvide og modernisere

sig om os alle sammen.

køkkenet for ca. en halv million kroner.
En modernisering som er blevet forlangt

Jeg tror, at I ligesom jeg har bemær
ket, at der er sket noget med ånden og

af myndighederne. Dette har også med
ført et ekstra kontingent på 200 kroner

atmosfæren her i S.S.F. Først tænkte

for alle aktive medlemmer.

i et år. Passive medlemmer skulle betale
et indskud, svarende til halvdelen af det
gældende indskud for aktive, plus de
200 kroners ekstra kontingent, som er
pålignet aktive, da det jo i høj grad vil
være sådanne passive, der nyder godt af
klubhusets og de dertil hørende facilite
ter (også det moderne køkken).
For nu ikke at gøre det urimeligt dyrt
for medlemmer, hvis ægtefælle — som
tidligere — ønsker at støtte foreningen
ved at være passive medlemmer, kunne

jeg på, at det simpelthen skyldtes et

Og til glæde for hvem?

man sætte ægtefællers passiv-kontin

generationsskift, men det gør det ikke,
for det er næsten de samme både, der

Til glæde for alle de nassegæster, som
kommer i vort klubhus, og som ikke be

gent til ca. 35% af det til enhver tid gæl
dende kontingent for aktive. Dette sva

ligger i havnen, som også lå her for 10
år siden. Så tænkte jeg, om det kan

taler 5 øre til driften af samme!

rer nogenlunde til taksterne i øjeblikket.

Da vi i sin tid lukkede for tilgang af

Dette vil svare til det system, man har

være det store medlemstal, vi er her, for

passive medlemmer, var det for at dæm

da vi kun har ca. 358 havnepladser, men
der er 1100 medlemmer, så er der ca.

me op for den stigende tilstrømning af
uvedkommende i vort klubhus. Dette

i visse andre klubber, hvor man kalder
det for »familiekontingent«.

700 medlemmer, der venter på en plads,
så det var meget nærliggende at tænke,

lykkedes dog ikke alligevel, idet jo re-

anciennitet have ret til at overflyttes til

at nogle af disse 700 medlemmer kunne

stauratricen i enhver besøgende ser en
omsætning, og det påstås, at restaura-

ledige indenfor de gældende rammer.

skabe lidt uro, f.eks. på grund af den
lange ventetid på at få en havneplads.

tricen ikke kan leve af de få medlemmer,

Alle andre personer, som ikke er gæs

som kommer i klubhuset til trods for, at
nogle af lokaliteterne lejes ud til fremme
de - ikke alene uden for sæsonen, som

ter i følge med et medlem, eller som ikke

Men nej, igennem lang tid har jeg iagt
taget livet i havnen og i klubhuset, og
har her fundet ud af, at det er de gode
kammerater igennem mange år, der lige
pludselig ikke kan finde ud af det mere.
Vi går allesammen og hvisker på moler
ne, »har I hørt det« eller »nu skal du
bare høre«, og i mange tilfælde bliver
en lille fjer hurtigt til 5 høns. Hvad er
årsagen til denne tilstand? har vi ikke
nok klubliv? har vi i det hele taget noget
klubliv? er vi for mange medlemmer?
eller er der noget galt med bestyrelsen?
Efter dette oplæg bad Reinhard Hansen om ordet til følgende:
Da der blandt medlemmerne har bredt
sig en kedelig misstemning omkring for
holdet til vort klubhus, finder jeg, det er
på tide at gøre noget for, at et normalt

det hele tiden har været regel, men nu
også i sæsonen.
Det vil i praksis sige, at S.S.F.s klub
hus skal drives ved offentlig restaura
tions-virksomhed og udlejning til sel
skabslokaler (medlemmer har dog ret til
at benytte restauranten, hvis de ellers
er interesserede i at plante sig mellem de
tilstedeværende fremmede). Dette kan
vel næppe være fremtiden for en af lan
dets største sejlklubber, der med sin
havn, sin beliggenhed og sine faciliteter

aktivt medlemsskab, når der er pladser

er gæster fra andre sejlklubber, skal
herefter bortvises (også af restauratricen).
Ifølge foranstående tilsigtes det at
opnå et klientel, der er villig til på lige
fod med alle andre medlemmer at betale
for dette: at nyde opholdet i vort klubhus
og vor havn.
Ordningen kan eventuelt indføres for
søgsvis i en afgrænset periode, f.eks. 1 år.
Efter Reinhards indslag, der gav an
ledning til livlig diskussion, fik Poul ordet.
Han mente helt bestemt, at det var det

rummer muligheder for at være et para
dis på jorden.

store medlemstal, der var årsag til, at vi
ikke for tiden havde det så godt i S.S.F.
Dette blev diskuteret meget, og der var

Lad os forsøge at rette skuden op, så
S.S.F.s klubhus igen kan blive stedet,

delte meninger om det, men de fleste
var dog enige med Poul i, at det store

klubliv igen kan komme til udfoldelse i

hvor sejlsportsfolk igen kan mødes over
en hyggelig kop af den ene eller den

S.S.F.
Den væsentligste del af årsagen til, at
så mange medlemmer ikke har lyst til
at komme i klubhuset, er den til tider
helt kritikløse indladelse af uvedkom

anden slags.
Det er klart, at der skal være mulighed
for en rimelig omsætning for restauratricen, men denne mulighed må baseres
først og fremmest på foreningens egne
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Passive medlemmer skulle efter deres

medlemstal nok bar en del af skylden.
Herefter fik Jørn (Teater Jørn) ordet.
Han kom ind på støjende adfærd i klub
huset. Han mente, at det mange gange
var svært at sidde i klubhuset og hygge
snakke, der var for meget støj oq klaver
spil, så man ikke kunne få ørenlyd.

spørger Christian. Det samme spørger vi
andre om. Herefter fortalte Svend Adri
ansen om små kedelige episoder, han
havde været ude for, så kedelige, at han
på trods af at have været i S.S.F. i man
ge år nu var gået over i Lynetten. Man
enedes til sidst om, at hvis der skulle
være nogen dårlig ånd i S.S.F., måtte vi
alle hjælpe med at genne den væk, bl.a.
ved at alle grupperne, alle klikerne, alle
bodegaerne, ja alle medlemmerne i før
ste omgang var joviale over for hinanden
og talte pænt til hinanden.
Poul Bager havde herefter et spørgs
mål, han havde lovet at stille for et med
lem, der ikke selv kunne være til stede.
»Er det tilladt at have en bagdør i sit
skur?« Til dette svarede Hans: Nej, med
Forunderlige Nyhavn

den begrundelse, at der er godkendte
tegninger på skurene.

Foto: Ib Christensen

De fleste af de tilstedeværende gav ham

kom her. Samtidig spurgte han, om man

ret i dette.

ikke kunne blive enige om at låne eller

at afholde generalforsamling en søndag
formiddag; han ville spørge på general
forsamlingen.
Hans Jørgen og Reinhard kom ind på,
om det ikke var praktisk at holde beboer

Hans Jørgen bad om ordet. Han syn

leje et større lokale til at afholde gene

tes, at et medlemsantal på 800 ville være

ralforsamlinger i; han syntes at det var

passende, og dette blev diskuteret. Hans
Guldager mente, at vi automatisk i løbet

meningsløst, at der ikke var plads nok til

af et par år ville komme ned på dette

sile fremmødte medlemmer. Dette kun
ne vi alle give ham ret i, og vi vil tage det

antal, for når nu de store hye havne,

op på generalforsamlingen.

nemlig Lynetten og Kastrup åbner, vil
disse absorbere mange af vore medlem
mer, der står på venteliste. Poul Bager

Hans Jørgen spørger, om ikke de
medlemmer, der skriver til bladet vil un
derskrive sig med fulde navn; alle syntes

Poul spurgte, om det ikke var en idé,

møde umiddelbart før en generalforsam
ling og her diskutere forslag til ændrin
ger af foreningens love igennem, så det
ikke bliver nødvendigt at holde general
forsamling til langt ud på natten. Dette
syntes alle tilstedeværende var en god

mente så, at vi måtte tage flere passive

dette var rimeligt og beder herigennem

medlemmer ind og lade dem betale lidt

om, at det bliver gjort.
Reinhard syntes, det skal understre
ges, at det ikke er nødvendigt for med
lemmerne at købe noget for at opholde

ide, så vi vil forsøgsvis holde beboer
møde umiddelbart før generalforsamlin
gen, det bliver den 21.10.77 kl. 19.30.

sig i klubhuset. Poul mener, at restau
rationen er nødt til at køre, som den gør,
for at klubben overhovedet kan eksistere.

hvorfor der sad så mange ikke-medlem-

Erna fra »Brigga« sagde: »Jeg kan ikke

gyndt at holde gennemsyn på søndage
mellem kl. 14 og 15.30. Den første

højere kontingent, end de gør nu, for
ellers bliver foreningen for dyr at være i.
Hans Jørgen kom ligeledes ind på, at vi
mangler et klubhus, hvor vi kan dyrke
klubliv, for, som han siger, »Jeg kender
mange, der har ting og sager de gerne
vil have hængt op i deres klubhus, men
vi har jo ikke noget«. Dette gav stof til
en livlig diskussion, hvor man talte om
at overtage skipperstuen uden klaver,
og om at lukke pejsestuen af, men som
Poul sagde, det skal jo være et sted,
hvor der er plads nok til alle, for selv om
der er mange, der har den mening, at
sejlbådsfolk og motorbådsfolk mange
gange har svært ved at forstå hinanden,
så blev dette manet til jorden med det
samme, for begge parter har en stor
fællesinteresse - nemlig vandet. Rein
hard kom ind på, at hvis vi blev færre
medlemmer, skal vi også betale mere for
at være her, men hvis så de passive
medlemmer, som Poul Bager var inde på,
skulle betale noget mere, ville det opveje
det nogenlunde. Søren (Ballast) kom ind
på, at han også mente, at klubhuset var
en restaurant og intet andet. Han syntes,
at det kun skulle være medlemmer, der

forstå, at mange ikke kan betragte det
som et klubhus, for os er det altid:
»nu skal vi ned i klubben«. Hans mener,
at der her hos os kommer sejlere fra
mange forskellige klubber, bl.a. Kastrup
og Dragør, for at hygge sig i vores klub
hus. Ballast: Vi sidder her ikke for at
kritisere bestyrelse eller Kristine, men
for at få et klublokale, vi kan kalde vores.
Vi gik over til at diskutere ånden i
S.S.F. Jørn var inde på, at tiltaleformen
medlemmerne imellem var dårlig, ja, han
mente at kammeratskabet manglede
overalt i havnen. Vi prøvede at finde

Dorte og Reinhard ville gerne vide
mer i klubhuset. Hertil svarede Hans, at
det var man ikke blind for; man var be

søndag var der 140 mennesker til stede,
heraf 40 ikke-medlemmer. 24 havde fået
at vide, at de bare kunne komme i klub
huset uden at være i selskab med med
lemmer, 10 kom lige fra gaden, de kend
te ikke nogen i S.S.F., 6 påstod, de var
medlemmer, men var det ikke. 6 uger
efter gik man igen igennem klubhuset,
denne gang var der ingen ikke-medlem
mer tilstede. Man vil fortsætte med at
tage stikprøver. Johnny mente, at hvis
man overholdt det at holde port og låge
aflåst, ville det hjælpe, men det må vi

årsagen til denne tilstand. Chr. Blik for
talte om en samtale, han havde overhørt

alle hjælpe med, ligesom vi alle må hjæl

mellem to bådejere med meget store

da der ikke hele tiden kan være nogen
til stede fra bestyrelsen.

motorbåde. Den ene sagde til den anden:
»Hvis vi kunne få nogle af alle de små
både ud af havnen, ville der være plads
nok til os andre«. Hvor er den gode ånd,

pe med at holde ro og orden i klubhuset,

Mødet sluttede kl. 22.30, og alle
mente det havde været positivt.
E/se Madsen
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Lystfartøjsregister
Vi bringer her det vedtagne lovforslag

værdiafgift på lystfartøjer.

om oprettelse af et lystfartøjsregister, og
samtidig optrykker vi en artikel, som

Omkostningerne ved oprettelse af
registret anslås til 3,2 millioner kroner,
og det er tanken, at registret skal være

Jørgen V. Nielsen har skrevet i Sejl og
Motor.

edb-styret.
Når registret er oprettet, vil ministeren
fremsætte et lovforslag om den på

Det er skatte- og afgiftsministerens
mening, at registret skal danne grund
laget for en periodisk opkrævning af en

tænkte værdiafgift.

Ny vej til bådskat:
af Jørgen V. Nielsen
Som et af de klassiske punkter på
regeringens afgiftsforslag oplever vi igen
i år lovforslag, der skal dræne fritidssejlernes økonomi og rette op på landets
betrængte finanser.
De foregående år har forslagene hed
det: Afgift på salg af nye lystbåde, årlig

Blad nr. V25

Til lovforslag nr. L 2 0 7
Folketinget 1976-77 ('2. samling)

afgift efter længde på lystbåde og 50%
afgift på lystbådeforsikring.
Efterårets afgiftsgyser for fritidsbådsejere hedder lovforslag nr. L207, forslag
om lov om oprettelse af lystfartøjsregis

Forslag
til

Lov om oprettelse af et lystfartøjsregister.
(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den b. september 1977).

ter.
Man lægger ikke skjul på, at et sådant
register skal danne grundlag for opkræv
ning af en periodisk værdiafgift på de
registrerede fartøjer, men der nævnes
intet provenue for, hvor mange penge
man forventer at få i statskassen.
Antallet af fartøjer, der må antages at

§ 1. Ministeren for skatter og afgifter
bemyndiges til at oprette et register over
lystfartøjer, som kan danne grundlag for
opkrævning af en periodisk værdiafgift af
de registrerede lystfartøjer. Ministeren be
myndiges endvidere til at fastsætte regler om
registreringspligt for lystfartøjer og om
mærkning af de registreringspligtige far
tøjer.
§ 2. Ejere af registreringspligtige lystfar
tøjer er efter nærmere af ministeren for
skatter og afgifter fastsatte regler pligtige
at meddele toldvæsenet enhver oplysning
til brug for fartøjernes registrering.
Stk. 2. Bådklubber, havnemyndigheder
og andre, der forestår udlejning eller til
deling af bådplads i lystbådehavne og ved
broer og lignende anlæg, skal efter anmodning
fra toldvæsenet give oplysning om navn og
adresse på personer, der har fast bådplads
ved det pågældende anlæg.
Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter
kan fastsætte regler, der pålægger virksom
heder, som afsætter lystfartøjer til for
brugere, at give toldvæsenet oplysninger
om navn og adresse på kobere af sådanne
fartøjer samt om prisen på de solgte fartøjer.
§ 3. Offentlige myndigheder skal på be
gæring meddele toldvæsenet enhver oplys
ning til brug ved registrering af lystfartøjer.
§ 4. Med bøde straffes den. der over

Min. f. skatter og afgifter. D.T.J.A. 1465/1977.

træder § 2 eller afgiver urigtige eller vild
ledende oplysninger eller fortier oplysninger
til brug for registreringsmyndighederne.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør
af loven, kan der fastsættes straf af bøde
for overtrædelse af bestemmelser i forskrif
terne.
Stk. 3. For overtrædelser, der begås af
aktieselskaber, anpartsselskaber, andelssel
skaber eller lignende, kan der pålægges sel
skabet som sådant bødeansvar.
§ 5. Ministeren for skatter og afgifter
eller den, han bemyndiger dertil, kan til
kendegive den pågældende, at en overtræ
delse kan afgøres uden retslig forfølgning,
såfremt han erkender sig skyldig i over
trædelsen og erklærer sig rede til inden for
en nærmere angivet frist, der efter begæring
kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen
angivet bøde.
Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte
tilkendegivelse finder bestemmelsen i rets
plejeloven om indhold af anklageskrift i
politisager tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller
bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller
afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 6. Loven træder i kraft ved bekendt
gørelsen i Lovtidende.
§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland.

blive omfattet af registreringen, anslås
til ca. 35-40.000, og antallet af robåde
og sejlbåde, som ikke skal optages i
registret, anslås til at være mindst 3
gange så stort.
Fra sejlsportens organisationer prote
sterer man i folketinget mod den nye lov.
Dansk Idrætsforbund og Dansk Sejl
union anførte, at en skat på lystfartøjer
er en skat på sportsrekvisitter, og at
netop søsportsorganisationer er særlig
sårbare på grund af de i forvejen store
udgifter, man har til nødvendigt idrætsmateriel.
Ved indførelse af afgift på forsikring i
december 1976 rettede man et alvorligt
slag mod danske søsportsklubber, og en
undersøgelse foretaget af Dansk Sejl
union viser, at denne afgift alene på
klubejede både, har betydet en ekstra
udgift på 135.000 kroner pr. år for lan
dets 160 sejlklubber. Det oplystes des
uden, at Dansk Sejlunion pr. 1. april i år
havde ialt 11.509 medlemmer under 25
år.
I landets sejlklubber findes ialt 846
klubejede både, og det henstilledes, at
man, hvis der mod forventning i folke
tinget blev flertal for indførsel af afgift
på lystbåde, fik mulighed for at frigøre
disse både for afgift.
Man pegede på, at registrering og
værdiafgift vil kræve en væsentlig ad
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Til Generalforsamlingen

ministration og vil kunne få beskæftigel
sesmæssige konsekvenser for de danske
småskibsværfter.

Benzin-pengene
Dansk Motorbåds Union fremførte
over for skatte- og afgiftsudvalget, at

Ad dagsordenens punkt 3:
Udelukkelse af Erik Gilsager.
Undertegnede anmoder herved besty

Pladsleje, årlig:
Joller & pramme,
max. 4,0 m lange

kr. 120,kr. 30,-

man betalte afgifter på brændstof og

relsen om, at min sag kan komme frem

hvis havneplads

herigennem allerede var beskattet, og at

på førstkommende generalforsamling.

Skurleje, årlig
Brandkontingent:

kr. 48,-

Pr. skur

kr. 10,-

det var penge, man ikke fik noget for.

Venlig hilsen Erik Gilsager

Det offentlige yder ikke tilskud til nogen
service for fritidssejlere, idet bådejerne
selv må betale for anlæg af havnepladser
til deres både.
Også Søsportens Brancheforening
protesterede over for udvalget, idet man
frygter, at en årlig afgift vil mindske
afsætningen på hjemmemarkedet, såle
des at det kan blive nødvendigt at fore
tage afskedigelse af nogle af de 4.000,
der er beskæftiget i branchen.
Søsportens Brancheforening anførte
ligeledes, at de omtalte 35-40.000 store
både, der tales om i lovforslaget, næppe
er tilstede, idet der kun er 25.000 havne
pladser i hele Danmark, og mange af de
både, der ligger i havnene, har en så
ringe værdi, at det bliver et meget lille

medl. nr. 600

(beløb i kursiv er uændrede):

Ad dagsordenens punkt 5:
Lovændringsforslag
Bestyrelsen foreslår, at paragraf 12
ændres til:
- Medlemmer, der har båd, er pligtig
til at have en ansvarsforsikring for sit
fartøj og skal på forlangende forevise
kvittering for betalt præmie.

Forslag nr. 6.2:
Bestyrelsen foreslår kassererens ho
norar forhøjet med 2000 kroner årligt til
10.000 kroner årligt.
Forslag nr. 6.3.
Vi undertegnede stiller hermed forslag
om opstilling af et billard i Skipperstuen i
vinterhalvåret og kun i vinterhalvåret.
Skal det benyttes resten af året, kan
det være overdækket.
Indsendt af: medl. nr. 666 Preben
Nielsen, medl. nr. 528 E. V. Hansen,

Ad dagsordenes punkt 6:
Andre forslag
Forslag nr. 6.1:
Bestyrelsen foreslår takster gældende
fra 1. januar 1978:

antal store både, der bliver belagt med

Indmeldelsesgebyr.

en urimelig høj værdiafgift.

Aktive

Den påtænkte registrering giver myn
dighederne et effektivt værktøj til at
beskatte en sportsgren og fritidsaktivitet,
der altid har været en slags national

Juniorer

kr. 50,-

Passive/Hustruer

kr. 50,-

egenart, vi har været stolte af - og kendt
for. Vore idrætsfolk har gjort Danmark

Aktive
Passive/Hustruer

kr. 60,-

kendt på olympiadebanerne og ved in
ternationale regattaer, og vor bådpro
duktion har været værdsat i mange

Juniorer

kr. 100,-

lande.
Vi må håbe myndighederne har dette

Pr, m2 årligt

i tankerne, når de via registrering lægger

Vinteroplægning:

skat på danske sejleres fritidsrekvisitter.

Pr. m2 for medlemmer

kr. 400,-

medl. nr. 156 Poul A. Holst Jensen,
medl. nr. 169 V. Neumann.

Ad dagsordenes punkt 7:
Eventuelt:
Beboermødet den 16.9 ønskede, at
der eventuelt på generalforsamlingen

Kontingent:
kr. 200,-

E/se Madsen
på beboermødets vegne

Pladsleje:

Arne Olsen
Offsettrykkeri

drøftes muligheden af at leje et større
lokale til afholdelse af generalforsamling,
så alle kan få en plads, og eventuelt at
afholde generalforsamlingen en søndag.

kr. 22,-

kr. 11,-

STØT FORENINGEN
Tegn din bådforsikring I S SF

Århusgade 88 • 2100 Kobenhavn O
Telefon; (01)Tria 95 09

HVER TORSDAG MELLEM 19-20 3C
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DS-NYT

Udvidet bladudvalg

Dansk Sejlunion udsender nu forsøgsvis et informationsblad kaldet DS-NYT, som
indeholder et koncentrat af de ting, som formodes at interessere større grupper af
sejlere.
Det er hensigten med disse publikationer at skaffe en bedre forbindelse mellem

Redaktøren er nu vendt tilbage efter
en længere sygeperiode, og går nu og
tænker på, om vi ikke kunne blive flere
om at lave bladet, idet vi i længere tid

Sejlunionens ledelse og »manden på dækket«, idet man har på fornemmelsen, at

kun har været Fritz Kleis og undertegne

meddelelser fra Sejlunionen sjældent når længere end til klubbernes ledelse.
DS-NYT sendes direkte til redaktørerne af klubbernes medlemsblade i håb om,

de.
Jeg kunne tænke mig, at der var en,

at disse vil bringe det i medlemsbladene, og det er meningen, at det skal komme ca.
seks gange årligt.

skrev juniorspalten, en, der skrev om

Vi hilser dette initiativ velkommen og bringer hermed den første udgave af DSNYT

der skrev om jolle-nyt, en anden, der
hvad der rører sig i havnen, en fjerde,
der skrev om kapsejlads, en, der dækker
hvad der sker i klubhus, både til daglig
og til fest. Hvis vi blev så mange, kunne
vi lave et blad, der i større udstrækning

S-NYT *
September 1977
DS-protest mod afgifter
Sejlunionens formand Maagens Maag har sam
men med repræsentanter for Dansk IdrætsForbund haft foretræde for skatte-og afgifts
udvalget for at protestere mod den foreslåede
registrering og senere afgift på fritidsbåde.

DIF - lånefond
DIF har genoprettet sin lånefond - der er i
første omgang stillet 3 mil. til rådighed. Lån
er rentefri, størrelsen max. 50.000, løbetid
10 år. Låneobjekter f. eks. klubhuse. D. S. har
vedtaget foreløbig at yde garanti for lånene.
Sundby Sejl-Forening har allerede fået låne
tilsagn. Ansøgningsblanketter fås hos DIF.
NB! lån ydes kun såfremt medlemskontingen
tet minimum er 90 kr. årligt for juniorer, 180
kr. for seniorer.

TRÆNERORDNINGEN
Hovedbestyrelsen har stadfæstet at afgiften på
5 kr, også skal erlægges for udenlandske sejle
re der deltager i sejladser i Danmark. Det be
tyder at der også skal svares afgift af NM - EM
- VM og andre internationale sejladser.
Kort sagt: betales der indskud - svares der af
gift!

Ny standardklasse
"RJ 85" er godkendt som STANDARDBAD
og vil som sådan få et fast scandicapmål at sej
le på, såfremt den sejler standard-klasse. Kon
takt sp.ecialklubben.
"BALLAD"en er ændret
BALLAD-klubben har foreslået mindre æn
dringer i standardklassebestemmelserne. Ho
vedbestyrelsen har godkendt forslaget, er du i
tvivl - kontakt din "fagforening", inden der
bliver ballade.

VM i LASER
Afholdes i Brazilien, DS har flottet sig ved at
budgettere med at 2 danske både skulle delta
ge (om muligt). Ved HM blev danskere nr. 1 3 og 5, så nu har DS besluttet at sende disse 3
af sted, det kostede 6.500 extra.

DS KURSUSPLANER 1977/78

dækkede, hvad der rører sig i S.S.F.,

LEDERKURSUS

uden at det blev for uoverkommeligt
for den enkelte. Udover den tid, der går

Tid
Sted
Emner

22/23 oktober 1977
Idrætsskolen, Vejle
Fritidslov og tilskudsordninger.
Mødeteknik og -ledelse, ledelsesfor
mer. Foreningsjura, DS' krav til love.
forsikringer. Sejlsportens organisation
Kluborganisation.
Regnskab og budget.

INSTRUKTØRKURSUS
Tid
28/29 jan. og 11/12 feb.
Sted
Idrætsskolen, Vejle
Forudsætning: godt kendskab til teoretisk og
praktisk sejlads.
Emner Gruppedynamik
Fysisk træning for sejlere.
Sejlsportens organisation.
Tilskudsordninger.
Søsportens fagl. uddannelse.
Instruktørens ansvar.
Instruktionspraktik.
Tilrettelæggelse af kapsejlads.
Trim af sejl og båd.
Meteorologi.

»i marken« for at skaffe stof og »ved
skrivebordet« for at nedfælde det på
papiret, vil der kun blive tale om et re
daktionsmøde en aften én gang om må
neden, hvor vi mødes og ser på, hvad
der er samlet ind i den forløbne måned,
og lige gennemgår, hvad der er »på
tapetet« i den kommende måned.
Jeg har så godt som tilsagn fra én, der
vil skrive om fester, men hvis det også
er det, du kunne tænke dig, er der jo
ikke noget i vejen for, at stoffet kan
deles på flere hænder.
Jeg vil gerne, at du vil overveje, om
ikke du kunne tænke dig at være med i
et sådant bladudvalg. Ring til mig på
telefon 01 - 50 41 01, eller send mig et
par ord. Selv om det er en stille tid, vi

DOMMER 1

går i møde nu, kan vi jo benytte tiden til

Aholdes på kredsplan - spørg din klubledelse

at lære hinanden lidt at kende inden
næste sæson.

DOMMER 2
Tid
14/15 januar
Sted
Nyborg Strand
Forudsætning: tidligere deltagelse i Dommer 1
Emner Kapsejladsreglernes historie og admi
nistration. Fortolkningsproblemer,
anvendelse af "case-law's". Kapsej
ladsdommerens, protestkommiteens
og juryens beføjelser og pligter.
Protestbehandling og appellen.

Holger Møller
P.S.
Vi kan også bruge fotografer og tegnere.

KURSUS FOR INSTRUKTØRER I FYSISK
TRÆNING FOR SEJLERE
Afholdes over 2 weekends i foråret og efter
året 78. Nærmere orientering fremkommer
senere.

Fra Havneudvalget

KURSUS FOR SCANDICAPMÅLERE

ved mastekranen, men skal straks fjer
nes.

Afholdes i februar/marts - dels i Jylland, dels
på Sjælland. Nærmere orientering fremkom
mer senere.
Kunne DU tænke dig at deltage i et kursus?
så henvend dig til bestyrelsen i din klub!

Fortøjningssten må ikke henlægges

Sten må heller ikke henligge ved
Shoppen.
Sten, som allerede ligger de nævnte
steder, bedes venligst fjernet inden 8
dage fra bladets modtagelse.
Havneudvalget
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Tak

A 624 Olav Knudsen

NYE MEDLEMMER
SOM SØGER OPTAGELSE

Festudvalget vil hermed gerne takke
alle, som har været med til at få svag

i

Geddedalsvej 13

SundAy

førefesten op at stå, alle som har skæn

A 903 John Ove Christiansen

ket gaver, alle som har købt og solgt
lodsedler, og de medlemmer, som ved

A 12 Frank A. O. Nielsen

en stor indsats hjalp til med servering,
i køkken m.m. Uden nogen af jer var det
aldrig gået, tak til jer alle.

A 91 Anders F. M. Karstensen
Skolebakken 33, Virum

Festudvalget

Viborggade 79, 0.
A 901 Bent Olsen

Søvang Allé 9, Ka.
Bondehavevej 158, Bagsværd

A102

A 910 Hans R. Mortensen
Dysseager 11, Vanløse
A913 Rusdal
Ved Volden 3, K.
A 922 Poul Erik Møller

Edith Laursen
Vesterfælledvej 77, V

A 193 Benny Kristiansen

Druevej 11, Ølstykke
A 935 Kurt Johannesen

Østerdalsgade 4, S.
A 263 Rita Systad

A 940 Bent Jørgen Flygenring

forgæves til Karl og Michael i »Rittas
kælder« på Bryggen, idet de derovre
købte 50 lodsedler og straks overlod

Stormosevej 29, Måløv
A 428 Flemming B. Jeppesen

Bybækterrasserne 149 E, Farum.
A 958 Henrik Horn

Gustav Adolfsgade 1,0.
A 573 Aksel Bennike

dem til klubben, idet eventuelle præmier

Griffenfeldtsgade 21, N.
A619 Niels H. Hansen

Vanløse Byvej 16, Vanløse
A 962 Niels A. H. Gelineck
Carlsgade 1, S.

Generøst
Som sædvanlig, når der skal spyttes
i bøssen, gik vi heller ikke denne gang

skulle tilfalde denne. Det viste sig, at
1. præmien var blandt disse lodsedler

Gåsebæksvej 15, Valby

P 158 Merete Voss

Hanebred 27, Vanløse

Vejlesøparken 5, Holte.

tilligemed 9. præmien. Det siger vi jer
tak for og kar, tilføje, at pengene for
salget (se annoncen) vil blive brugt på
fornøjeligste måde til fordel for med
lemmerne.
Festudvalget

Svagførefesten
Referat af og billeder fra Svagføre
festen kommer i næste nummer.
Red.

Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i
først udkomne nummer af SSF. Pro
test skal skriftligt tilstilles bestyrel
sen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen.

Strandjægerne
afholder fredag den 4. november kl. 19.00 pr.
Vort store Bankospil i SSF's klubhus
med fasaner, harer og gris på gaflen samt sidegevinster på pladen.
8 gennemgående spil, 3 pi. 12 kr. plus 3 store ekstraspil med mange
fine gevinster.

Gevinster både på 1. og 2. række samt pladen.
Adgangbilletter å 5 kr. kan købes hos
Elo Nielsen, tlf. 57 13 40
Preben Jacobsen, tlf. 58 65 75
Arne Olsen, tlf. 59 70 15
tlf. 5579 39
Mogens Bidstrup, tlf. 50 35 90
Adgangsbiletten er gældende for 1. pi.
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Finale-starten

Klubmesterskabet den 24. september
Kaos og spænding prægede dagen
lige fra starten, ingen vidste med sikker
hed, hvad der skulle ske, og rygterne
var mange. Ca. klokken 9.30 blev der

For Optimistjollerne gik det en smule
livligere til, især for dommerne, der kon

det bedre. Vi fik afviklet 2. og 3. heat,
hvor stillingen blev:

stant havde 12 aktive optimistsejlere

2. heat:

kaldt til skippermøde for alle juniorerne,

stæsende rundt om benene på sig.
Det eneste tidspunkt, de vidste, hvor de

og spændingen blev udløst.

havde dem, var da startskuddet lød, for

Det gjaldt om at komme ud til bådene,

da havde alle mand (og damer) fingrene

rigge til, komme ud af havnen, sejle en

i ørerne.
Da der var 18 deltagere og kun 6 joller,

tur banen rundt, tilbage til S.S.F., rigge
af og tilbage til juniorskuret, hvor målet
var.
Starten gik i fin stil, og vi skal love for,
at aldrig er tre Ynglinge blevet rigget til
så hurtigt, og her var der ikke nogen,

3. heat:

måtte vi afvikle sejladsen på denne måde:
Vi havde 3 indledende heats og derefter
et finaleheat.
Efter 1. heat, hvor Jørn
Bo Nielsson

3
1

Claus S. Hansen
Mette Green Jensen

1
2

Lise Lotte Woltemath
Connie Schmidt
Heidi Jensen

3
4
5

Torben Schmidt

1

Svend Nielsen

2

Gitte Elsing

3

Troels Jørgensen
Henrik Green Jensen

4
5

Søren Jensen

6

der sakkede bagud.

Henrik Nielsen

4

Derefter blev de 2 første fra hvert heat

Sejladsen for de store både blev ikke
den store succes på grund af den mang
lende vind. Faktisk var der kun en Yng
ling, der fuldførte, og det var Y24, der

Lars Jacobsen
Eva Olsen

2
5

udtaget til finaleheat.
Det blev et spændende opgør, hvor

så selvfølgelig blev vinder, med Torben
Lambert, Axel Brask Thomsen og Jens
Andersen som besætning. Bedre gik det
ikke for Flipperne, hvor også kun den
ene fuldførte, nemlig nr. 5036 med Bo
Hansen og Anja Elsing som besætning.

Søren Duus
sejlede, og hvor Bo blev nr. 1 og Lars nr.
2, måtte vi tilbage til S.S.F., både fordi
maverne knurrede, og vejrguderne ikke
var alt for velvilligt indstillet - det var
næsten blevet vindstille.
Efter ca. 1 times tid tog vi ud, for at
prøve lykken igen, og denne gang gik

der i modsætning til de indledende heats
nu sejledes på trekantbane, rigtig olym
piadebane.
Straks efter starten lagde Mette Green
Jensen sig i spidsen, og denne plads
holdt hun indtil topmærket efter andet
opkryds, hvor hun vendte for en bag
bord og tabte hele forspringet.

•Sv

Klar ti! start
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C/ose race ud gennem renden

Fotos: Carl Steffensen

Fest i Juniorhuset

Mette i teten i finalen

Derefter var det Claus S. Hansen, der
overtog føringen, som han holdt indtil
mål. De seks finalister placeredes som
følger:
7. Claus Sonne Hansen
2. Torben Schmidt

Duus, for hans kamp for at fuldføre,
trods det at strømmen satte ham 2 meter
tilbage, hver gang han var kommet 1
meter frem.
Til slut var der en ekstra præmie,

Fotos: C.S.F.H.K.

%

3. Bo Nielsson

som vores kapsejladschef havde skæn

4. Svend Nielsen

ket os: en køletaske, som en junior

5. Mette Green Jensen

bemærkede: »til at holde sodavanderne

En mand, som hver dag cyklede over

kolde i«. Den blev delt ud ved lodtræk
ning, som blev vundet af Y31's mand

grænsen mellem Danmark og Tyskland
med en sandsæk, blev dagligt standset
af tolderne. De visiterede ham hver gang
og gravede dybt i sandet i sækken, men
fandt ikke antydning af smuglergods.

6. Lars Jacobsen
Derefter tog vi ind til præmieover
rækkelsen i Juniorhuset, hvor Dagny
havde dækket et festligt bord med kage,
sodavand og slik til os alle.

skab. Efter et »væddeløb« blev det
Claus Brask Thomsen, der hoppede sig
til sejren.

Hemmeligheden

Da dette havde stået på i flere måne
der, sagde en af tolderne en dag:

planmæssigt. Efter at vi var færdige her
med, var der en lille præmie i overskud,
som vi besluttede os for at give til Søren

Det havde alt i alt været en sjov og
dejlig dag, som vi må gentage til næste
år.
William og Søren
P.S. Husk juniorfesten den 5. november.

smugler - for noget er der.

Ud til 1. start

KOOOOOOOOOOOOOOOOC

Da den værste sult var stillet, gik vi
over til præmieoverrækkelsen, der forløb

Foto: C.S.F.H.K.

- Nu må du fortælle, hvad det er, du
Vi lover dig,

at der ikke vil ske dig noget.
- Det er da meget enkelt, svarede
manden. Cykler!!!

JUNIORBAL
Lørdag den 5. november
kl. 20.

Diskoteksmusik.
Entré: 10 kr.
11

Årstal - løsning og vinder
Som

hovedparten

af

indsenderne

havde fundet frem til, var årstallet for
Aage Sejrbo's sejlads Sjælland Rundt
1956. Nogle, der har Dansk Sejlunions
bog »Til søs«, var kommet nemt til løs
ningen, idet resultatet kunne findes i
denne. Andre havde logisk sluttet sig til
resultatet, bl.a. Aage Sejrbo's søn, Jan,
der har en Polaris Drabant nr. D9 be
liggende på midterbroen. Hans besva

Sæsonen 1977 er nu slut. 13 elever
var til afsluttende prøve i fint vejr, hvor
vinden dog slap op på det sidste, så
eleverne også fik vist deres færdigheder
i roning. Morten Clausen fra Søfartsuddannelsen var ude at sejle med »Tyve
knægten«. Jørgen Haar var instruktør
og der blev fra Søfartsuddannelsens
side

udtalt

tilfredshed med prøvens

afholdelse og elevernes færidigheder.
Gosta Øberg og undertegnede var cen
sorer, og Poul Frederiksen var med
»Øveballen« som »elev«.
Følgende medlemmer har bestået den
praktiske prøve:
Per Christensen
Kart Gaub
Klaus Bonde
Børge K/eist
Willy Aastrand
Jørgen BUgaard
Niels Matthiesen
Hanne Olsen

relse lød:
- Under henvisning til konkurrencen i
vort medlemsblad under reference »Års
tal« vil jeg gerne hermed indgive min
besvarelse af samme, nemlig

— sommeren 1956 —

Mangelvare
Bådsmand Hansen var den eneste
overlevende ved skibsforliset. Han var
heldig og drev ind til en ubeboet ø, hvor
han i mange år levede som en Robinson.
Endelig en dag så han i horisonten
noget, der drev ind mod øen. Tænk, det
var det mest vidunderlige pigebarn, der
skred i land.
Hun tog med det samme ordet, da
hun så den tilgroede bådsmand:
- Jeg har alt, hvad du i mange år har
gået her på øen og savnet, sagde hun.
Hansen udbrød glad:
- Har du snus, din dævl.

idet min Far solgte denne aldeles
pragtfulde 45-m2 Utzon-spidsgatter i ef
teråret 1956, altså umiddelbart før eller
samtidig med, at beretningen om »Sjæl

Udsigt

land Rundt« blev skrevet.
Han har, medens han levede, ofte

siger viceværten til den nye lejer, men

fortalt om den forskrækkelse, han fik i
Storebælt med hensyn til de to hurtigt

Dette værelse har en fantastisk udsigt,
hun kommer ikke hjem før kl. halv-ni.

gående marinefartøjer (antagelig motor
torpedobåde).

Endvidere

havde

Hel

singør Amatør Sejlklub ikke rådighed
over Hjemmeværnskuttere før i begyn
delsen af 50-erne, hvorfor det må blive
1956, som er den korrekte besvarelse

Mundaflæsning
Lige over for den gamle dame sidder
en tyggegummigumlende ung mand.
Efter et stykke tid siger damen:
- Hvor er det elskværdigt af Dem at

af opgaven.
Med sejlerhilsen
Jan Sejrbo
Blandt de rigtige løsninger foretoges

ville underholde en gammel dame som
mig, men det nytter slet ikke - jeg er
nemlig stokdøv.

lodtrækningen på bestyrelsesmødet den

Karin Nielsen
Arne Nielsen
William Tomassen
Svend Benike
Pia Andersen
Hermed en tak til instruktører og
censorer for en veludført sæson og prø
ve, og på gensyn til næste sejlsæson.
Det er med beklagelse, jeg må kon

4. oktober, og resultatet blev at

medlem nr. 393,
Hans Jørgen Sørensen
blev den heldige vinder, der nu kan
invitere sin kone til en frokost i klub
huset for medlemsbladets regning.
Gevinsten er sendt med posten.

Tak

kurset ikke kan gennemføres, da kun 6
medlemmer havde meldt sig, så hvis du
nu ærgrer dig over, at du ikke kom med,
må du til næste år få hevet dine kamme
rater med, så vi kan få startet et hold.
Kurset til duelighedsbeviset er helt
besat med 34 elever og er i fuld gang
med Henrik Espersen som instruktør på

Venner og S.S.F. vil jeg gerne sige
tak for den festlige 60-års fødselsdag,
man var med til at give mig.
Harry Schultz

kan gøres mere levende.
Bent

Så er der bryllup i luften
Unge mand, De har min velsignelse
til at gifte Dem med min datter. Hvornår
har De tænkt Dem, brylluppet skal stå?
- Det vil jeg helt overlade til Deres dat
ter, hr. direktør.
- Strålende. Har De tænkt Dem et
stort eller lille bryllup?

statere, at aftenkurset til Yachtskipper-

Peder Lykke Skolen, hvor der er lys
billedapparat m.m., så undervisningen
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Det muntre hjørne

medlem nr. 981

- Det vil jeg helt overlade til Deres
familie at bestemme, hr. direktør.
- Strålende. Men tillad mig at spørge:
Hvor stor er egentlig Deres årsindtægt?
- Det vil jeg helt overlade til Dem at
bestemme, hr. direktør.

W. H. F. RADIO
W.H.F. radioen fra lotteriet sælges for højeste bud over 3200 kroner.
Skriftligt tilbud til festudvalget. Kuverten mærkes »Radio«.
Festudvalget, J. T. N.
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Efter nogen tids pause bringer vi her
på ny en kryds og tværsopgave, så de
medlemmer, hvis interesse går i den
retning, kan forkorte de lange efterårs
aftener med denne.
For at det hele ikke skal være nytte
løst, udsætter vi igen en frokost for 2

hos Kristine efter lodtrækning blandt de
rigtige løsninger.
Løsninger skal, for at komme med i
lodtrækningen, sendes til Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup, således at
morgenposten den 1. november er sid
ste frist. Kuverten mærkes »Kryds«.

BEBOERMØDE
FREDAG DEN 21. OKTOBER
1977 KL. 19.30
Denne løsning er indsendt af:
Navn
Adresse
Postnr. og postdistrikt.
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Med »Nordkaperen« på Madeira.
Vi slutter Carl Nielsens beretning fra
»Nordkaperen«s ophold på Madeira:

Vore venner, skibsagenterne, der
forgæves havde angrebet os, var nær
ved at få hævn i den sidste ende. Det
firma, de repræsenterede, havde mo
nopol på alt benzinsalg i havnen og
kunne selv bestemme prisen. Vi nær
mede os modstræbende. De forlang
te over det dobbelte af prisen ved
tankene i byen. Repræsentations
udgifterne skulle åbenbart dækkes.
Vi udbad os betænkningstid.
Nede ved havnen stod en told
betjent og døsede i den stærke efter
middagssol. Ligesom tilfældigt stil
lede jeg mig ved siden af ham, bød
ham en cigaret og indledte en sam
tale. Han var interesseret i jordomsejlere, men fik alligevel tid til at
kaste argusblikke omkring for at
være sikker på, at der ikke foregik
noget ulovligt - som han ikke var vi
dende om. Det regnede jeg også
med. En pengeseddel og et par pak
ker cigaretter skiftede ejermand,
vores vagtmand ordnede resten, og
snart flød benzinen ned i »Nord-

kaperen«s tanke. Vi havde sparet
400 kr.
Det var en tvangssituation, der
gjorde os til lovovertrædere, men vi
fortrød det ikke - slet ikke, da vi så
agenternes forbløffede ansigter, da
vi fortalte, vi ingen benzin skulle have.
(Desuden havde vi en højere embeds
mands velsignelse!)
Poul fik et af sine højeste ønsker
opfyldt på Madeira. Han fik tiltusket
sig en luth. Det kostede ham hans
armbåndsur, men når han først sang
og spillede - og det gjorde han næs
ten altid - var han ligeglad med tiden.
Vi var begyndt at længes efter
søen igen.
Efter 8 dages ophold startede vi
tirsdag den 30. juli om eftermiddagen.
Næste mål var Vestindien på den
anden side Atlanten, ca. 2900 sømil
borte. Det blev en bevæget afsked
med mange gaver i form af cigaretter,
tobak, vin, broderier og andre sou
venirs.
Man ønskede os god rejse og på
gensyn. Vi havde lovet at komme
tilbage til Madeira for at slutte ringen
om jorden.

den blege dag iberegnet, og vi begyndte
at diskutere mulighederne for rekord
sejlads over Atlanten.
På Madeira havde vi truffet en ældre
dansker, kaptajn Schlanbuch, der inte
resserede sig meget for jordomsejlinger,
og som havde føling med alt, hvad der
skete i den retning. Han berømmede,
blandt andre, en nova-scotiaman, der
havde ført sit skib fra Madeira til Set.
Thomas på 27 døgn, en virkelig fin re
kord. Hans båd var ikke større end
»Nordkaperen«, men han var professio
nel og en dygtig navigatør, føjede kap
tajn Schlanbuch undskyldende til.
Vi blev enige om at sejle kapsejlads og
forberedte os på det. Alle sejl fik lov at
stå dag og nat, loggen blev hængt ud
og studeret ved hvert vagtskifte. Det
gjaldt jo om at se, hvem der lavede flest
knob.
28 sømil på en vagt på fire timer var
kun nogenlunde, 32 sømil var meget
godt, og når vi kom op på 36, var der
glæde ombord. Den friske brise tog til i
styrke, og efter en uges sejlads lå den i
underkanten af kuling, men holdt sig
støttig, og de gigantiske søer var regel
mæssige. Alle sejl fik lov at blive oppe.
Rekordforsøget var gået os i blodet.
De mægtige søer gav os et godt skub
fremad, når de fangede »Nordkaperen«
i deres kogende bråd. Vi fo'r afsted,
mens det buldrede og larmede omkring
os. — Det var regulær surf-riding. Der

Med Nordkaperen over Atlanten
Vi har fulgt vore tre venner fra »Nordkaperen« i deres færden på Madeira, og hvad
er nu mere naturligt end at tage med dem over Atlanten til Vestindien.
Havet var spejlblankt og vinden død ikke engang en kattepote kunne ses, da
vi fjernede os fra Madeira. Solen strålede
fra en skyfri himmel. Motoren spandt
lystigt - det vil sige: der var en mærkelig
bankende lyd ved den, som vi ikke
kunne lokalisere. Hen under aften blev
lyden mere fremherskende, og en ind
gående undersøgelse afslørede, at et
kardanleje på skrueakslen var brændt
sammen. Vi havde ingen reservedele og
var således afskåret fra at reparere ska
den. Motoren var værdiløs for os.
- Det er den fordømte smuglerbenzin,
mente Poul og talte om nemesis.
Heldigvis lå det ikke til nogen af os at
diskutere et uhelds årsag og ansvar. Det
interesserede os mere at oprette det
skete, så Pouls hypotese vandt ingen
genklang.
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Vi var ikke interesserede i at gå tilbage
for at reparere og besluttede i stedet at
vente på vinden, der skulle føre os over
Atlanten. Et helt døgn lå »Nordkaperen«
og drejede rundt om sig selv. Den ville
helst have stævnen den forkerte vej,
vendt mod Atlantens dronning, der lå
ca. 30 sømil fra os. Om eftermiddagen,
dagen efter at vi var startet, kom der en

var gode udsigter til en fin rekord, men
det gode kan ikke vare evigt.
Torsdag den 8. august kl. 3 om natten
fik vi den første forskrækkelse. Det var
den overbelastede sejlføring, der hævne
de sig.
Knud havde rortørn. Han hørte et
skarpt knald fra riggen og prøvede at
finde årsagen med en tændt elektrisk
lampe. Stor blev hans forbavselse, da
han opdagede, at »Nordkaperen« sej
lede med et formeligt latinersejl. En tom
mebolt var knækket i bombeslaget, og
bommen havde tabt forbindelsen med

svag luftning fra nordøst. Alt, hvad vi
ejede af sejl, blev hængt på »Nordkape
ren« — også læsejl under storbommen.
Den svage luftning blev efterhånden til

I NOVEMBER HAR

en jævn støttig brise, og næste morgen
blev det til en frisk brise, der førte os rask

SHOPPEN
åbent

mod Amerika. — Madeira var langt om
længe forsvundet ud af syne. Vi havde
fanget passaten.
De fire første døgn i søen holdt vi en
gennemsnitsfart af 150 sømil i døgnet,

Lørdage

kl. 11-15

jeg min vagt i kahytten i selskab med en
god bog. Jeg havde lige været på dæk
ket for at tage et overblik, og der var
intet usædvanligt at bemærke, kun vand
og skum til alle sider.
Vejret var mildt trods den stærke vind
— jeg rullede mig en cigaret og gjorde
mig tilværelsen behagelig. Skønt jeg var
midt i et spændende kapitel, opfattede
jeg en lyd, der lød som en menneskelig
stemme fra søen.
Det måtte være fantasier — den slags
hændte, når man var overtræt. Jeg rys
tede den ubehagelige følelse af mig og
prøvede atter at koncentrere mig om
bogen. Der gik et halvt minut. Så lød
en stemme tæt ved båden, et råb:
Ship ohøj!
Jeg tabte bog og cigaret. Forestillin
ger om overnaturlige hændelser — for
liste søfolk — sammenstød og alt det dér
Aftenstemning

Foto: Niels Matthiesen.

masten, var gledet halvt ind over dækket
og havde samtidig flået de underste

ZUO sømil. Både tiden og båden fløj af
sted. I de mørke nætter så rorvagten

hvirvlede gennem mit hovede. Jeg fo'r
op på dækket. Der gik et øjeblik, inden
øjnene var vænnet til mørket. Jeg spej
dede om styrbord, jeg spejdede om bag
bord, men der var ingenting at se.

masteringe af sejlet. Der var stor fare for,
at hele storsejlet ville blive flået i stykker,

intet — hørte kun den evige, kogende
larm om »Nordkaperen«. Hvor var det

Henne fra agterskibet kom en men

og Knud purrede derfor Poul og mig. Vi
gik straks igang med at udbedre skaden.

godt, at riggen var så solid. Sikkerhedskvotienten på alle wirer var 50% mere

neskelig skikkelse imod mig — den hvide
gestalt, der lyste svagt i mørket, blev
tydeligere. Jeg fik et vagt begreb om,
hvad rædsel egentlig var. Skikkelsen

Det var en vanskelig opgave, for vi

end nødvendigt, og det gav en dejlig

kunne ikke lade »Nordkaperen« løbe i

tryghedsfølelse. Båden styrede sig selv —

vinden. Dels ville et løsthængende sejl

den lå fint på roret med spilede sejl i den
regelmæssige sø. Vi præsterede ikke at
røre roret i tre døgn i træk.

blive ødelagt og rive andre ting med sig
i ødelæggelsen, hvis det fik lov til at stå
og blafre i den stærke vind, dels indbød
de kæmpehøje søer ikke til nærmere
bekendtskab med bredside eller stævn
imod.
Det stærke vindpres bevirkede, at vi
heller ikke kunne bjerge sejlet. Det skulle
repareres, mens det var oppe.
Med Poul som en årvågen rorvagt —
en bomning ville gøre opholdet ved mas
ten livsfarligt — begyndte Knud og jeg
et slidsomt reparationsarbejde. Først
riggede vi nødbeslysning op, og derefter
blev vippestænger og kraftige taljer
fundet frem. Bommen måtte bringes på
plads med vindpresset i sejlet. Efter tre
timers forløb var bommen tvunget på
plads, gjort fast til mastebeslaget med
mange surringer af tynd wire.
Det var lyst, da vi var færdige. Poul

Hvis »Nordkaperen« skar lidt ud af
kurs, rettede den sig selv op igen. Den
store klyver, der var anbragt fra nokken
af den lange klyverbom, var halet på
kant (midtskibs) og virkede som vindror.
Når en sø slap os eller fangede os, kunne
»Nordkaoeren« indtage en stilling på 45
grader med stævn eller hæk pegende op
mod de jagende passatskyer. Der havde
ikke været mange reparationer på sejl og
rig under turen fra Danmark til Madeira,
men nu var al fritid optaget af at skifte
ud, splejse tovværk, lave skamfilinger og
klæde eller bøde flængede sejl. Vi arbej
dede næsten i døgndrift, og det sled
svært på vort reservelager. Et gode var,
at det meget arbejde fik tiden til at løbe
hurtigt, så vi ikke mærkede meget til
ensformigheden.

lavede en kop kaffe, og vi fortsatte det

Turen blev rig på oplevelser af for
skellig art. Således fik jeg mit livs chok
en nat, vi havde været en uges tid i søen.

vilde jag.
Den første del af turen over Atlanten

Vi var 1000 sømil fra nærmeste land
og sejlrute. Der var ikke ringeste sand

mindes jeg som en herlig tid, hvor vi

synlighed for at støde på et andet fartøj

havde flere døgndistancer på omkring

eller løbe på grund, og derfor tilbragte

lavede en kop kaffe, og vi fortsatte den
Det var lyst, da vi var færdige. Poul

Jo — hvad var det?

kom stadig nærmere. Til sidst kunne
jeg røre ved den, — og jeg gjorde det.
Var den et spøgelse, eller var den kød
og blod?
Den var kød og blod. Jeg må ha' kil
det den, for pludselig lød en ubehersket
latter. Det var Poul.
Jeg vidste ikke, om jeg skulle le eller
græde. Jeg valgte at le. Knud i stumpet
uldtrøje var lige nået frem til kahyts
trappen. Han havde hørt det sidste råb.
En flom af eder og forbandelser væltede
ud af ham, da han atter gled ind i agter
kahyttens mørke, og længe kunne vi
høre mumlende enetale derindefra.
Poul fortalte, at han ikke havde kunnet
sove og derfor ville spille mig et puds.
Han var forsigtigt kravlet op gennem for
lugen, var listet hen på agterskibet. Han
havde dannet en råber med sine hæn
der og råbt udover søen. Spøgen lykke
des, men den med søvnløsheden troede
jeg ikke på. Han plejede at have et godt
sovehjerte. Jeg tilgav ham hurtigt. Det
var trods alt en afveksling, han havde
bragt os.
(fortsættes}
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Banken der
dækker
hele Amager
Ring direkte hjem med
S.P. VHF-radiotelefon type RT-144

55 kanaler
25 watt
Pris kr. 3500,- excl. moms (12 v)
S.P. forhandler

. .. \. Amagerbanken
- den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER
KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S
TELEFON (01)58 30 45

ELEKTROMONTØREN
Aut. elektroinstallatør

KBH.

FRB.

NESA

SEAS

NVE

Ékaffi-

58 89 50

30 70 02

Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226

RADIOTELEFONANLÆG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.

- FOR SÅKERHETS SKULL Kommunikationsradio — Walkie Talkie — Seafarer —
Ekolod — Seafix Radiopejl — Silva kompasser
Helly Hansen flytvåstar

BENO RADIO &
BÅTTILLBEHOR AB
Gronegatan 11 (Hornet Norregatan/Gronegatan,
nåra Drottningtorget).
211 27 Malmo
Telefon 009 46 40/11 14 64
ZODIAC - LAFAYETTE - KRACO - SAGANEL

Det bedste tilbud får du på Amager . .
Vi har som regel et stort udvalg i nye og brugte
stationer.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09
10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.
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Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup
Næstformand: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, 2300 Kbh. S
Sekretær: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4, 2300 Kbh. S
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st., 2100 Kbh. 0
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
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Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30, 2., 2300 Kbh. S
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, 2300 Kbh. S
Juniorleder: Søren Christensen, Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
Jollerepræsentant: John Simonsen, Amager Boulevard 125, 4., 2300 Kbh. S,
Motorbådsrepræsentant: Erik Kristiansen, Moselgade 20, 2. th., 2300 Kbh. S
Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S
Bestyrelsesværelse:
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Husk postgiroen 70 56516. Ved
indbetaling opgiv

medlems-nr.

FORSIDEBILLEDET: Ord er overflødige. Foto: Holger Møller.

ER DIN FORSIKRING I ORDEN?
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JULETRÆSFEST
for medlemmernes børn afholdes
Søndag den 18. december kl. 14.00
Husk at voksne betaler 10,00 kr. i entré

Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen.
Festudvalget
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skæv, og når nu bøjerne blev taget op

fTia. fåjZÅ&fAJZJfo&vi)

Referat af
Generalforsamling
i S.S.F. den 25.10.77

Vagn Preisler: Det er en alvorlig sag.

manden svarede Riis Hansen: Vi vil ikke

Jeg har selv siddet i bestyrelsen i 8 år,

rette på lysene, vi vil rette på renden.
Ingen andre ønskede ordet til punkt 2,
og dette gik til afstemning og blev ved
taget af generalforsamlingen.

og det har altid været helt klart, at slags
mål ikke kan tolereres. Samme forhold
gælder for Flakfortet. Det er meget
alvorligt, når man negligerer bestyrelsens
beslutning og klubbens love, ellers må vi

Punkt 3: Udelukkelse af Erik Gilsager

lave loven om udelukkelse om til eks

Formanden gik på talerstolen og ind
ledte med at oplæse den paragraf i

klusion, og så kan man absolut ikke blive
medlem af andre klubber under Dansk

S.S.F.'s love, der omhandler udeluk

Idræts Forbund.

kelse. Formanden gik videre ved at sige,

Leif Gilsager gik på talerstolen og

at det er en alvorlig sag, når bestyrelsen

sagde: Kan det ikke være, at Holger
provokerede Erik Gilsager, kan det ikke

må tage denne paragraf i brug, normalt
er en advarsel eller karantæne nok. Men
med Erik Gilsager er det noget andet.
Allerede i 1975 fik han en advarsel af

Dagsorden:

bestyrelsen. Denne Gang har han 3 må

1. Valg af dirigent

neders karantæne for slagsmål på klub

2. Protokol og beretning
3. Udelukkelse af Erik Gi/sager
4. Valg

bens område. Erik Gilsager kom dog på

5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Formanden indledte generalforsamlin
gen ved at byde velkommen og udbad
sig emner til dirigentposten. Formanden
gjorde forsamlingen opmærksom på at
bestyrelsen foreslog Henning »Skæg«.
Henning blev valgt af en enig general
forsamling.
Henning takkede for valget og ind
ledte med at erklære generalforsamlin
gen lovlig jvf. foreningens love. Han ud
bad sig emner til et stemmeudvalg. Poul
Kristiansen, Poul Olsen og Holger Larsen
blev valgt.

trods af karantænen stadig i klubhuset
og tilsidesatte herved bestyrelsens be
slutning. Han kom i køkkenet, trods for
manden adskillige gange havde anmodet
ham om at overholde karantænen.
Erik Gilsager fik ordet og sagde: Jeg
afviser dette, jeg er kun kommet på kon
toret og på toilettet. Jeg har ikke været
i køkkenet, siden formanden bad mig
holde mig væk, og på kontoret kom jeg
kun for at afregne de lodsedler, jeg
havde solgt til fordel for svagførefesten.

have været i nødværge, og at Holger
væltede, fordi han var fuld. Desuden
synes jeg, det er groft af formanden at
tage en gammel sag fra 1975 op.
Buel: Udelukkelse eller eksklusion; jeg
mener ikke, denne generalforsamling er
egnet til at tage en så alvorlig beslutning.
Jeg synes Erik Gilsager skal udelukkes
fra S.S.F. i et år.
Preben Jacobsen: Det skal være ude
lukkelse og ikke eksklusion. Gilsager er
velkommen i Lynetten.
Poul Holst Jensen: Jeg forstår, at
Gilsager kun har prikket Holger i maven,
jeg kan ikke se nogen grund til, at Erik
Gilsager skal udelukkes.
Gilsager gik på talerstolen og sagde,
det hele skete på en torsdag; Holger og

Søren Christensen kom på talerstolen

jeg sad og drak sammen, vi kom op at

og sagde, at dette er en alvorlig sag på

diskutere, men det såkaldte slagsmål var

den måde at forstå, at skal Erik Gilsager

kun nødværge fra min side. Jeg har ikke
nægtet at betale de 90 kr., men jeg vil

blive i foreningen, er bestyrelsen nød
saget til at træde tilbage.
Poul Olsen fik ordet og sagde, at
sagen også var alvorlig for Erik Gilsager;
der burde have været afhørt vidner i

Eskildsen bad om ordet til protokol.

sagen. Jeg kan gå med til at begge de

Han mente at § 12, der blev ændret ved
forårsgeneralforsamlingen ikke havde
rette ordlyd, og han bad om at få pro
tokollen oplæst fra denne generalfor
samling. Reinhard Hansen oplæste af
snittet, der omhandlede dette ændrings
forslag og Eskildsen erklærede sig til
freds.

implicerede i denne sag skal udelukkes.
Formanden fik ordet og fortalte, at der
var fem vidner til episoden. Disse vidner
var alle afhørte. Navne på disse vidner er
tilbageholdt, men vil, hvis generalfor
samlingen forlanger det, blive stillet til
rådighed for denne.
Karl fik ordet. Det er klikerne; før i
tiden var der dejligt i S.S.F., men nu er
der kliker. Jeg har også set Erik i klub

Punkt 2: Protokol og beretning

var det hans ære, det drejede sig om?

for vinteren, passede lysene ikke. For

ikke betale for Holgers tænder, for så
indrømmer jeg jo, at jeg har været oppe
at slås.
Formanden fik ordet: Det er rigtigt, at
Gilsager ville betale 90 kr., men han ville
have lodsedler for pengene. I 1975 var
der krav fra flere medlemmer om ude
lukkelse af Gilsager, men jeg gik imod,
så det kun blev en advarsel. Jeg må op
fordre forsamlingen at udelukke Gilsager
af S.S.F.
Dirigenten oplyser, at der er kommet
et ændringsforslag fra Buel, der lyder
således: Erik Gilsager udelukkes af klub
ben et år, derefter tager generalforsam

Sekretæren oplæste referat af sidste
bestyrelsesmøde fra protokol, og for

huset.
Jørgen Bengtsson: Det kan måske

lingen stilling til Gilsagers fortsatte ude
lukkelse.

manden oplæste sin beretning. Dirigen
ten spurgte, om der var nogen, der øn

være et fortolkningsspørgsmål, hvad der
er klubhus, og Gilsager har ikke nægtet,

Frits Kleis bad om ordet til forretnings
orden. Forsamlingen kan kun forkaste

skede ordet til protokol eller beretning.

at han har været oppe at slås.

Birger Riis Hansen bad om ordet og
spurgte, om man ikke ville ændre på indsejlingslysene her i vinter, for renden var

Medlem nr. 856 spurgte, om ikke det
kunne forholde sig sådan, at Gilsager
måske havde lov at slås den dag - måske

eller godtage bestyrelsens beslutning,
der kan ikke komme ændringsforslag.
Dirigenten bad bestyrelsen tale sagen
igennem igen og gav 10 min. pause til
dette.
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Efter de 10 min. pause, hvor bestyrel
sen forøvrigt ikke trak sig tilbage, gik
formanden på talerstolen og sagde:
Det er bestyrelsens mening, at forenin
gens love skal overholdes, det holder
bestyrelsen fast ved.
Der begæredes skriftlig afstemning,
og dirigenten bad forsamlingen skrive
Biiel eller bestyrelse på stemmesedlerne.
Efter endt stemmetælling viste det sig,
at 149 stemte for bestyrelsens beslutning,
52 for ændringsforslaget, og der var 20
ugyldige stemmesedler. Erik Gilsager er
blevet udelukket af Sundby Sejlforening.

Punkt 4: Valg
Formanden Hans Guldager var på
valg og blev genvalgt ved akklamation.
Kapsejladschefen blev ligeledes genvalgt
ved akklamation. Juniorchef, Carl Stef
fensen ønskede ikke genvalg. I stedet
blev Søren Christensen valgt ved akkla
mation. Carl Steffensen takkede for de
gode år, han havde haft blandt de unge
mennesker. Samtidig fik han overrakt
en gave, der var fra samtlige juniorer også Dagny fik en tak for alle de dejlige
kager, hun havde bagt til dem. En klub
husrepræsentant, Lennart Larsen blev
genvalgt, en repræsentant til havn og
plads, Arne Olsen, blev genvalgt, et
juniorudvalgsmedlem, Svend Malm,
blev genvalgt. En jollerepræsentant, Jør
gen Bengtson, ønskede ikke genvalg,
John Simonsen blev valgt. En supple
ant, Holger Larsen, ønskede ikke gen
valg, Vagn Preisler blev valgt.

Vinterstemning. Foto: Ib Christensen
Der var endnu et ændringsforslag fra
Finn Hendil, der lød: Kun de medlemmer,
der ikke har plads i havnen, skal på
forlangende forevise kvittering. Finn
Hendil trak sit forslag tilbage.
Bestyrelsen trak ligeledes sit forslag
tilbage til fordel for Reinhard Hansens,
der gik til afstemning og blev vedtaget
med 180 ja-stemmer, 20 nej-stemmer og
5 ugyldige stemmesedler.

Punkt 6: Andre forslag
Punkt 6,1:
Bestyrelsen foreslår følgende takster
gældende fra 1. januar 1978:

kan nævne vi har fået en stigning på
leje til Kommunen, Dansk Sejlunion skal
have 3 kr. mere pr. medlem, der er stig
ning på løn til pladsmanden, og der er
stigning på forsikringer af klubbådene,
som følge af den nye bådskat.
Dirigenten satte punkt 6,1 til afstem
ning ved håndsoprækning. Bestyrelsens
forslag blev vedtaget.
Punkt 6,2:
Bestyrelsen foreslår kassererens ho
norar forhøjet med 2000,00 kr. årligt til
10.000,00 kr. årligt. Dette blev ligeledes
vedtaget ved håndsoprækning.

Punkt 5: Lovændringsforslag
Bestyrelsen foreslår § 12 ændret til:
Medlemmer, der har båd, er pligtig til at
have en ansvarsforsikring for sit fartøj
og skal på forlangende forevise kvitte
ring for betalt præmie.
Formanden fik ordet for motivering.
Det er på grund af den brand, vi lige har
haft i havnen, at vi ser os nødsaget til
at ændre lovene. Båden var ikke for
sikret, ej heller var der en ansvars
forsikring.
Eskildsen bad om ordet og pointerede,
at det var § 12 stk. 3 det drejede sig om.
Dirigenten modtog et ændringsforslag
fra Reinhard Hansen, der lød således:
Medlemmer, der har båd, også dem der
ikke har havneplads i S.S.F. er pligtige
til at have en ansvarsforsikring for deres
fartøjer. Kvittering for betalt præmie skal
forevises ved enhver indbetaling af
pladsleje/kontingent og iøvrigt på forlan
gende af havne- og sikkerhedsudvalget.
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Indmeldelsesgebyr:
Aktive
Juniorer
Passive/hustruer

400,00 kr.
50,00 kr.
50,00 kr.

Kontingent:
Aktive
Juniorer
Passive/hustruer

200,00 kr.
100,00 kr.
60,00 kr.

Pladsleje:
Pr. m2 årligt

22,00 kr.

Vinteroplægning:
Pr. m2 for medl.

11,00 kr.

Pladsleje årligt:
Joller og pramme,
max. 4,0 m lange
Hvis havneplads
Skurleje årlig
Brandkontingent pr. skur

120,00 kr.
30,00 kr.
48,00 kr.
10,00 kr.

Formanden motiverede: Medlemmer
ne har mærket på deres krop, at alting
stiger, og det gør det også i S.S.F. Jeg

Punkt 6,3:
Vi undertegnede stiller herved forslag
om opstilling af et billard i skipperstuen i
vinterhalvåret og kun i vinterhalvåret.
Skal det benyttes resten af året, kan det
være overdækket. Indsendt af medl. nr.
666 Preben Nielsen, 528 E. V. Hansen,
156 Poul A. Holst Jensen og 169 V.
Neumann.
Dette emne gav stor diskussion, og
mange talere var på talerstolen og talte
for og imod. Der var et ændringsforslag
fra Vagn Preisler, der lød: Det foreslås
at der opstilles 1 stk. billard i Pejsesalen.
Dirigenten gjorde det klart for forsamlin
gen, at man først ville stemme, om man
skal have billard, ja eller nej. Derefter,
hvis det bliver ja, skal der stemmes om
det skal være i pejsesalen eller i skipper
stuen. Emnet gik efter utallige taler til
skriftlig afstemning. Afstemningen gav
113 nej-stemmer, 27 ja-stemmer samt

1 ugyldig.

Punkt 7; Eventuelt
Beboermødet den 16.9. ønskede, at
der eventuelt på generalforsamlingen
drøftes muligheden af at leje et større
lokale til afholdelse af generalforsamling,
så alle kan få en plads, og eventuelt at
afholde generalforsamlingen en søndag,
underskr. Else Madsen på beboermødets
vegne.
Medl. 856 indledte med at sige, at hvis
man ikke lukkede alle de mennesker ind
ved generalforsamlingen, der ikke var
medlemmer, var der rigelig plads til med
lemmerne selv. Formanden bad om
ordet til forretningsorden. Her gjorde
han sidstnævnte taler opmærksom på,
at ingen uden at vise gyldigt medlems
kort fik adgang til generalforsamlingen.
Jens Green bad om ordet og spurgte,
om det ikke var muligt, at en sejlforening
af Sundby Sejlforenings størrelse, kunne
stille et ordentligt kursuslokale til rådig
hed.
Finn Hendil bad om ordet og sagde,
at han syntes vi udmærket kunne fort
sætte med at afholde generalforsamling
her i S.S.F., men han syntes, det skulle
være en fredag eller en lørdag.
Jørgen Siemens kom på talerstolen
og spurgte, om ikke forsamlingen kunne
få at vide, hvad det medlem, der havde
fået 6 mdr.s karantæne havde gjort.
Solveig Lindemann, der under for
mandens beretning havde fået sin 25-års
nål, takkede her for denne og fortalte,
at hun var meget stolt over at bære
denne nål.
Poul gik på talerstolen og gjorde rede
for beboermødets motivering. Herunder
sagde han, at han absolut syntes søndag
var den bedste dag, for så var vi fri for,
som på sidste generalforsamling, at ca.
60 mennesker den sidste rest af flere
hundrede, skulle sidde langt ud på nat
ten og tage stilling til, om samtlige med
lemmer skal betale 200,00 kr. i ekstra
kontingent.
Michael: Jeg tilslutter mig Pouls tale,
men jeg synes, vi skal smide bordene
ud, så der bliver plads til os alle.
Michael var sidste indtegnede taler
under eventuelt, og formanden gik på
talerstolen for at besvare de sidste talere.
Et medlem har fået 6 måneders karan
tæne; der bliver spurgt, hvad han har
fået det for. Han har slået på et bestyrel
sesmedlem, uden denne selv var skyld
heri. Medlemmet har indrømmet, at han
var fuld og ikke kan huske noget, men

han modtog karantænen. Til Jens Green
kan jeg sige, kursuslokalet vil ikke blive
glemt. Mange medlemmer har anmodet
her i aften, om ikke generalforsamlingen
kan blive afholdt en søndag formiddag.
Det er muligt, vi allerede vil prøve at
afholde forårsgeneralforsamlingen en
søndag. Formanden sluttede med at
takke for i aften og bad forsamlingen
med ham udbringe et leve for dirigenten,
der trods en dårlig mikrofon, som for
manden lovede ville blive istandgjort,
ledede generalforsamlingen fint. Dirigen
ten takkede for dette og bad forsamlin
gen med ham råbe et leve for S.S.F.
Mødet sluttede kl. 23.20.

Nationaløkonomi
Professoren i nationaløkonomi under
holder sig med en flok tidligere elever
og afslører i samtalens løb opgaven til
dette års eksamen.
- Jamen, det er jo samme opgave,
som De gav os for et par år siden, ud
bryder en ung mand.
-Korrekt, indrømmer professoren, jeg
giver samme opgave hvert år.
-Tror De så ikke, at de studerende
giver besvarelserne videre til næste år
gang?
- Sikkert, men det gør ikke noget, for
indenfor vort fagområde varierer svarene
fra år til år.

sign Henning Jensen
dirigent

sign. Else Madsen
sekretær

Nyt tillæg til
Meyers Navigationsbog
Søret (yachtskipper 3.)
Der er til E. Meyers velkendte naviga
tionsbog netop udkommet et nyt tillæg
(Søret), som indeholder det stof, som i
dette emne kræves gennemgået til yachtskippereksamen af 3. grad, dvs. følgende
emner:
1. Skibsregistret, nationalitetsbevis.
2. Statens skibstilsyn, målebrev og ton
nage.
3. Statens skibstilsyn, hoved- og kontrol
syn, fartscertifikat.
4. Statens skibstilsyn, tilsynsbog, kom
pas- og lanternecertifikater.
5. Toldvæsenet.
6. Forhyring og mønstring, lystfartøjers
bemanding.

Emnerne behandles fyldestgørende,
og de forskellige certifikater er gengivet,
hvilket i høj grad er med til at virkelig
gøre stoffet.
Af de fag, som kræves gennemgået
til yachtskippereksamen af 3. grad, inde
holder E. Meyers Navigationsbog for
uden mange andre værdifulde oplysnin
ger, nu:
Navigation.
Sikkerhed.
Søret.
Herudover indeholder bogen som tid
ligere afsnittet: Radiocertifikat til VHF,
der netop er blevet a'jourført.
Tillægget kan rekvireres hos I. Stengaard Meyer, Kastrupvej 180, 2300 S,
mod indsendelse af 10 kr.

Efterlysning
I en klub med næsten 1100 medlemmer må der da være nogen som
kan tegne, og skulle der ikke blandt disse være i hvert fald én, der vil ofre
et par timer om måneden på at levere nogle små fikse tegninger til med
lemsbladet, for at give dette en lille opfriskning.
Tag nu telefonen og ring mig op på 01 - 50 41 01. Regn ikke med, at
det er der nok andre, der gør, for det gør de tilsyneladende ikke.

Holger Møller
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Formandens beretning ved

Generalforsamlingen tirsdag den 25. oktober
Det er med sorg, jeg må meddele
generalforsamlingen, at følgende tro
faste og afholdte medlemmer er afgået
ved døden:
Medlem nr. 736 Paul Strambou.
Medlem nr. 18 Rene Woltemath - ung
og lovende sejler, der
her brat gik bort.
Medlem nr. 428 Emil Bergmann, der i
flere år havde været
medarrangør af forenin
gens fisketure trods
sygdom.
Medlem nr. 108 Henri Madsen, - også
kaldet kinesermads.
Medlem nr. 263 Kaj V. Jensen.
Medlem nr. 287 J. Nielsen - også kaldet
skorstensfejeren,
og for ganske få dage siden
Medlem nr. 9
H. E. Lagerqvist.

Ære være Deres minde.
Ombygningen af klubhusets køkken
er efterhånden ved at være tilendebragt,
om end der endnu er nogle problemer
hist og her at løse, bl.a. har bestyrelsen
ikke kunnet godkende det udførte tagarbejde, og det er da også i disse dage
ved at blive lavet om. De projekterede
byggeomkostninger har stort set kunnet
holdes indenfor de rammer, som blev
oplyst ved vedtagelsen af byggeriet, og
i løbet af efteråret vil det endelige bygge
regnskab blive aftrykt i medlemsbladet.
Det ved generalforsamlingen i 1976 ved
tagne ekstrakontingent vil ved årets ud
gang have indbragt omkring 210.000 kr.
For at holde de bankrenter så lave som
muligt ved de banklån, som foreningen
må optage til restbeløbet, har vi ansøgt
D.I.F. om et rentefrit lån på 50.000 kr.,
hvilket man har givet tilsagn om vil blive
bevilget.
Jeg har lovet på Kristines vegne at
sige tak til medlemmerne for dette nye
køkken, som medlemmerne her har
givet hende at arbejde i. Der skal lige
ledes lyde en tak for den forståelse for
problemerne, der har været i indkørings
perioden.
I havnen er en del af den nordre mole
styrtet sammen inde i kanalen. Dette
bolværksstykke er vel nok noget af det
dårligste, vi har tilbage efter mange års
stadige forbedringer af molerne. Det er
bestyrelsens mening at lade dette stykke
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af bolværket, der strækker sig fra ophalerbeddingen og hen til broen over
kanalen, ombygge i lighed med de øv
rige moler.
Den stadige tilsanding af renden, der
tiltager år efter år, nødvendiggør, at vi i
hvert fald foreløbig må lade renden ud
grave hvert eneste år. Den stærke til
sanding skyldes ifølge eksperterne de
ændrede forhold langs kystlinien sydpå,
samt de store mængder sand, Køben
havns Kommune år efter år udlægger på
Amager Strand. Bestyrelsen vil i den
kommende tid optage forhandlinger
med kommunens embedsmænd om en
generel ændring af dette eller eventuelt
et større tilskud til hjælp til udgravningen,
som fremover vil belaste foreningens
økonomi stærkt.
Den 20. august udbrændte en motor
båd totalt i foreningens inderhavn tæt
ved benzinstanderne. Et gasdrevet køle
skab var årsag til eksplosion og brand.
Flere medlemmers liv og førlighed var i
alvorlig fare. Ydermere sejlede den på
gældende bådejer rundt med en forsik
ring, der forlængst var udløbet på grund
af manglende betaling. Selv om den på
gældende ikke havde havneplads, må
jeg på det skarpeste påtale overfor med
lemmerne at have i hvert fald deres an
svarsforsikring i orden, også for dem,
der ikke har plads i havnen. Der foregår
året igennem en vis kontrol fra besty
relsens side med de både, der har fast
plads i havnen. Det lovforslag, der i dag
ligger på generalforsamlingens bord,
skulle give mulighed for kontrol med de
bådejere, som er medlemmer af forenin
gen, men som ikke har havneplads.
Juniorlederen, Carl Steffensen, har
ønsket ved denne generalforsamling at
trække sig tilbage efter tre års virke. Jeg
vil gerne her på foreningens vegne takke
dig for det store arbejde, du har stået
for, og for din indsats for de unge i
S.S.F. I den tid, du har bestridt opgaven,
er der sket en mærkbar fornyelse af
materiellet, ikke mindst takket være
medlemmernes indsats. Også en tak til
din kone, Dagny, som i høj grad har
været med i arbejdet. I har været vellidt
både blandt juniorerne og de ældre i
foreningen.
Ligeledes jollesejlernes repræsentant i
bestyrelsen, Jørgen Bengtsson, har

ønsket at trække sig tilbage. Du har
stået for mange forbedringer på jolle
pladsen og for en højnelse af standarden
blandt jollesejlerne. Selv om jeg har for
stået, at du også fremover vil virke for
foreningen, skal du her have tak for din
indsats gennem årene.
Der skal atter i år uddeles tegn for
25 og 40 års medlemsskab af S.S.F.,
heraf til mange, som har gjort en sær
deles bemærkelsesværdig indsats gen
nem årene, og som har været trofaste
medlemmer både i modgangs- og medgangstider for foreningen:
25 år: A 355 Martin Andresen
A 462 Arne Vendelbo Jacobsen
A466 A. Jørgensen
A413 Richard Sletsø
P 6 Solveig Lindemann
40 år: A 303 P. R. Bruun
A 333 Robert Frisch
A 347 L. K. Olsen-Vivi-Leif
A 344 A. Pedersen - Niels Peters
P 46 S. F. Skjøt (tidl. A 315) far
Traditionen tro skal der her i efteråret
uddeles en del vandrepræmier og minde
pokaler til juniorer, der i årets løb, har
vist en god sejlsportsmæssig indsats:
Børge Tvillings pokal til Jan Knudsen,
Heidis Vandrepokal til Michael Bo
Hansen, og
Vivi Olsens Mindepokal til Henrik Gra
vesen,
som alle tre har vist S.S.F.s stander ved
Yngling-World Cup.
Førerprøve er den 12.5.77 bestået af:
Lars Hauschultz og Hugo Lund.
Til næste år har S.S.F. 55-års jubi
læum, og i den anledning har bestyrel
sen vedtaget at arrangere en større kap
sejlads. På utallige opfordringer bliver
det »Sjælland Rundt« den modsatte vej
med start fra farvandet omkring Flak
fortet. Vi ønsker ikke at konkurrere med
Helsingørs »Sjælland Rundt« - det, vi
ønsker, er en sejlads for et betydeligt
færre antal både, til en rimelig pris og i
forbindelse med en helligdag, så sejlerne
har mulighed for ikke at skulle sætte en
hel dagløn til. I forbindelse med dette ar
rangement har vi kontakt med en top
sponsor, så sejladsen skulle ikke belaste
foreningens økonomi.
Den internationale Pirat-organisation
har anmodet S.S.F. om at arrangere EM

Nye medlemmer

—

som søger optagelse

Suvict&y, SejllfoMHMtj.

Nyhavn - 300 år. Foto: Ib Christensen.
for Piratjoller i 1979. Vi har sagt ja til
dette stævne, særlig fordi vi jo har et
særdeles stor antal Piratsejlere. Det for
beredende arbejde er så småt gået i
gang blandt jollesejlerne selv.
Klubbens radiostation har trods det,
at mange medlemmer har taget radio
vagter, og at en stor indsats har været
udfoldet fra Birger Riis Hansens side,
ikke altid været bemandet efter hensig
ten, og vi må se i øjnene, at det frem
over kan blive sværere og sværere at få
tilstrækkeligt med frivillige medlemmer
til denne opgave af foreningens liv.
Dette problem er vi ikke ene om at have,
og der er i dag udviklet et system, der
kaldes 11 A-kontakten. Dansk Sejlunion
og Danmarks Motorbåds Union har kraf
tigt anbefalet dette system og har i fæl
lesskab bevilget 23.000 kroner til udvik
ling af basisstationer over hele landet.
Derudover kan der oprettes klubstatio
ner - den såkaldte blå kontrakt. Denne
blå kontakt kan lejes for en engangspris
på 230 kroner. Ved tilbagelevering udbe
tales der 80 kroner. Ved en klubstation,
opstillet et centralt sted i klubhuset, og
som kun åbnes ved en lydpåvirkning
fra den blå kontakt, opnås ganske givet
en væsentlig forøgelse af sikkerheden.
Nærmere vil fremkomme i klubbladet,
ligesom Reinhardt under Eventuelt vil
fremkomme med en redegørelse.
Bådbeskatning
ikke engang et år
efter en såkaldt kaskoforsikrings-skat
blev indført, har regeringen et nyt lov
forslag om oprettelse af et lystfartøjsregister med henblik på beskatning af
disse.
Man har på højeste plan indset, at

den nuværende beskatning er bunduret
færdig og ikke kan indbringe det ønske
de beløb.
Vi må erkende, at der i dag er flertal i
folketinget, for at lystbåde skal beskattes,
og at det er alvor, ses af, at man fore
løbig har afsat 830.000 kroner til en for
undersøgelse, der højst sandsynlig går
ud på, at vi alle skal sejle rundt med
nummerplader, et system man forgæves
har søgt indført i andre lande uden held.
Man er endvidere klar over, at den om
talte registrering alene i oprettelse vil
koste omkring 3 mill. kroner, samt at
man gerne skulle have et beløb.på mel
lem 40 og 50 mill. kroner i kassen alene
på lystsejlere. Med de ca. 30.000 fritidsbåde, der kan blive tale om, vil det sige,
at en gennemsnitlig beskatning på om
kring 1.500 kr. pr. båd, vil blive resultatet.
Søsportens organisationer m.fl. har
forlængst gjort indsigelse mod forslaget
gennem møder med udvalg og minister men forgæves, så nogen lyse udsigter er
der ikke for at undgå denne misundelsesafgift. Vi kan kun håbe på at ordningen,
hvis den kommer, bliver retfærdig, hvad
tidligere forslag i denne retning ikke har
været.
Inden jeg slutter min beretning, vil jeg
gerne herfra takke alle dem, der støtter

A 600 Per Chr. Jensen
Arn. Nielsens Boulevard 12, Hvid.
A 979 Povl B. Jørgensen
Egilsgade 5, S.
A 996 Søren Ebsen
Callisensvej 6, Heil.
A 1007 Benny E. Hansen
Ørnevej 52, NV
A 1021 Benny Skåning
Dyssebakken 9, Heil.
A 1022 Jørn Duus Christensen
Topperne 14, Alb.
A 1025 Hasse G. Persson
Kronens Kvarter 10 A, Alb.
A 1027 Claus Balslev
Fredericiagade 82. K.
A 1028 Frank Andersen
Amager Allé 5, Ka.
P. 159Grethe Vestergård Ehlers
Brydes Allé 88, S.
P. 160Lilian Petersen
H. C. Ørsteds Vej 6, V.
J. 32Michael Stefansen
Tagensvej 67, N.
J 35 Kurt Petersen
Peder Lykkesvej 101,S.
J
J
J
J
J
J

46 Thomas H. Meisl
Greisvej 90, S.
58 Ulrik H. Meisl
Greisvej 90, S.
64 Magnus Vestergård
Strandlodsvej 97, S.
69 Alex H. Klausen
Nygårds Plads 8, Hvid.
71 Dan Wissing Laursen
Kikkelskov Allé 5, S.
77 Karina A. Clausen
Polensgade 14, S.

Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i
først udkomne nummer af SSF. Pro
test skal skriftligt tilstilles bestyrel
sen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen.
foreningen, der gør et stykke arbejde - »øeøwøøøøwoøøøoc

stort eller småt, på havn og plads eller i
klubhuset - ved kapsejladser og fester.
Uden denne interesse fra medlemmer
nes side for at holde sammen på Sundby
Sejl-Forening, ville vi ikke have nået så
langt, som vi er i dag.

Hans Guldager
formand

Det er ganske vist
Fra sædvanligvis pålidelig kilde for
lyder det, at ordforande for Malmohus
Båtklub vil køre Hans Guldager i plorebor, såfremt denne antræffes i Malmo.

Afriggergilde

ten med at bede forsamlingen om at ud
bringe et leve for samarbejdet mellem de

to unioner, en anmodning, der kom så
hurtigt og overraskende, at det blev så elendigt, at det måtte gøres om, men så
blev det også et hurra, der var S.S.F.
værdig.
Efter at den officielle del af aftenen var
overstået,var stemningen tip top, og fes
klagede, at der ved et referat af en tid ten gik videre - en rigtig sejlerfest - men
ligere begivenhed i dette blad, var an det er en helt anden historie, og den vil
givet et forkert tilhørsforhold, hvad også ikke blive skrevet.
undertegnede redaktør må være den Et par slutbemærkninger:
Først: Såvel ventilation som akustik i
første til at beklage.
klubhuset
er elendigt. Alle ved det Per Barfoed fra Københavns Motor
mange
taler
meget om det - nogen siger,
båds Union er snart en fast gæst til vore
de
ved,
hvad
der er galt, men ingen gør
fester, hvilket må bevidne det højt ud
viklede og frugtbare samarbejde også til rigtig noget ved det.
Dernæst: Burde der ikke ved en sådan
den side.
lejlighed
være mulighed for at få alkohol
Endelig lød der en velkomst til Preben
fri
vine
- der findes mange udmærkede
Jacobsen - bedre kendt som Preben
mærker,
og det er lidt mere festligt end
Vognmand, der er et værdifuldt medlem
at
sidde
med
en sodavand.
af S.S.F., men som deltog i festen i sin
Der
er
grunde
nok til at ønske dette:
egenskab af formand for Sejlklubben
Nogle får medicin, som ikke kan for
Lynetten, som nu er den næststørste
enes med alkohol -nogle har et alko sejlklub på Amager, og som er en klub
problem og en enkelt genstand kan øde
man må regne med, og som man vil hø
lægge lang tids gode forsætter og nogle
re mere om i fremtiden.
skal slet og ret køre motorkøretøj.
Tilsidst lød der en tak til den store flok
Til slut: Ros til Kristine og Co.
af mere eller mindre anonyme med
Holger Møller.
lemmer, der var inviteret, fordi de hver
især ved det ene eller andet er med til at
få de mange funktioner, der får klubar
bejdet i så stor en forening, som S.S.F.
er, til at glide på bedste måde.
Derefter konstaterede H.G., at sæ
sonen, trods det milde efterårsvejr, der
var indtruffet op til afriggergildet, var slut
og gav signal til at sænke standeren,
hvilket foregik i projektørlys, medens ly
sene i klubhuset slukkedes og til Teater -

— Et festligt punktum
Der er altid lidt vemodigt over scene
riet, når standeren sænkes på vor flag
mast, men når det foregår under så fest
lige former, som tilfældet er, når S.S.F.
holder afriggergilde, så kan selv den bit
reste medicin glide ubemærket ned.
250 feststemte og festklædte menne
sker - alt hvad der er plads til, når der og
så skal være plads til et beskedent dan
segulv, der alligevel er for lille til lejlig
heden - var med til at sørge for, at den
bitre pille gled ned. En anden medvir
kende årsag var Kristines færdigheder i
køkkenet: en aldeles pragtfuld dyresteg,
der var så mør, at den kunne skæres
med øjenbrynene, garneret af den dej
lige Waldorffsalat og Tyttebærsyltetøj
efterfulgt af desserten: Is a'la Melba,
som rundede aftenens menu af på bed
ste måde sekunderet af diverse flyden
de. Når dertil kommer de piger, der sør
gede for den hurtige fordeling af herlig
hederne til alles tilfredshed, kan alle nok
forstå, at denne optakt til aftenen, var
den bedste grundsten til at bygge afte
nens susses på.
Som vanlig, når S.S.F. byder til afrig
gergilde, var der inviteret en række gæs
ter, som Hans Guldager bød velkommen
i en inspireret tale. Først Gert Linnet fra
Dansk Motorbåds Union, der var ind
budt for yderligere at befæste det gode
samarbejde, der i de sidste år har udvik
let sig mellem sejl - og motorbådsfolk.
H.G. beklagede, at vi kun havde en
DMU - stander, der var forældet, men
denne mangel blev hurtigt afhjulpet, da
Gert Linnet trak en ny stander op af lom
men og overrakte den som gave til den
meget overraskede S.S.F.-formand,
der påstod, at dette ikke var aftalt spil.
Desuden var Københavns Kommune
repræsenteret ved kontorchef Grønlund
fra Jordkontoret, som blev bedt om at
tage en hilsen med til overborgmesteren
- vi fik nok brug for kommunens velvilje
til at løse problemerne med den tilta
gende tilsanding af vor sejlrende.
Endvidere var inviteret ordforande for
Malmohus Båtklub, Hr. Eberheim. Også
med svenskerne er der et voksende sam
arbejde, og H.G. takkede herfor og be
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Jørns ledsagende hornsignaler.
Senere tog hr. Eberheim ordet og tak
kede for velkomsten og udtrykte på bed
ste skandinavisk sin glæde over det vok
sende samarbejde mellem dansk og
svensk, og overrakte til slut en gave, en
meget smuk krystal med sandblæste
bautasten og inskription som han ønske
de måtte blive udsat i en kapsejlads.
Også Gert Linnet priste på D.M.U.s
vegne samarbejdet mellem de to unioner
der udviklede sig støt og roligt trods
skeptikere i begge lejre. Endvidere så
han hen til den dag, da S.S.F. ville søge
optagelse i D.M.U. Erkendte, at der var
noget vemodigt ved et afriggergilde,
men det gik lettere, hvis man så det som
indledningen til begyndelsen til forbere
delserne til næste sæson.
H.G. sluttede den officielle del af fes

Woltecraft Sails
videreføres

Grundet en hel del forespørgsler, kan
jeg herved meddele at Sejlmagerloftet
på Strandlodsvej er solgt til Jørn Bang.
Jørn, der selv er en meget ivrig sejl
sportsmand, og nu også medlem i
S.S.F., har »lært« hos Orkan Sejl og
arbejdet en årrække hos Paul Elvstrøm.
Heraf de sidste par år som leder af sejl
magerloftet i Hørsholm.
Han lægger, ligesom René, vægt på
høj kvalitet i den rigtige dug og skæring,
og frem for alt til fornuftige priser.
Mange har allerede fundet ud af, at
loftet er genåbnet, og flere vil sikkert
komme i fremtiden, måske blot for at få
et godt råd om sejl eller trimning af disse,
af en erfaren mand.
GOD VIND
Tage Woltemaht

Referat af bolværksmøde afholdt den 21.10.77
30 medlemmer mødte op til dette an
det afholdte beboermøde - apropos be
boermøde: Der er flere, der har hen
vendt sig til mig og spurgt, om vi ikke
kan kalde det noget andet; jeg selv per
sonligt synes stadig, navnet er godt,
men man foreslog »Bolværksmøde«
eller»Klubmøde«; man enedes om »Bol
værksmøde«. Beboermøde er herved
omdøbt til »BOLVÆRKSMØDE«.
Jeg er meget ked af, at der stadig er
nogle medlemmer, der ikke har forstået
meningen med disse møder; det er ikke
et sted, hvor vi skal komme og rakke
hinanden ned, det vil jeg meget skarpt
pointere.
Jeg har også flere steder fået at vide,
at der skal være plads til andet end refe
rater af møderne i medlemsbladet, så jeg
må indskrænke mig noget og så håbe,
der kommer flere medlemmer til møder
ne.
Vort første møde har allerede båret
frugt. Klubhusudvalget har lovet at gøre
klubhuset mere hyggeligt, få det til at lig
ne også et klubhus.
Efter at jeg havde budt velkommen,
fik Henning ordet og startede med at si
ge, at han var imod mødet, der havde
emne generalforsamling. Reinhard, Hans
Jørgen og Poul gjorde det klart for Hen
ning, at dette møde ikke var en general
forsamling men et sted, hvor vi i ro og
mag kunne diskutere emner, der skal op
på generalforsamlingen og eventuelt her
også blive enige om nye forslag til en
generalforsamling.
Vagn Preisler kom ind på, at hvis vi
skal samle medlemmer, så disse kan
komme hinanden lidt mere ved, skal vi

lave busture og udflugter, Flakfortet kan
også, hvis det bliver brugt rigtigt, blive et
godt samlingssted og udflugtssted for
medlemmerne. Vi kunne kun give Vagn
ret i det, han sagde, men det kræver, at
medlemmerne selv kommer ud af bus
ken, og at de vil være med i et sammen
hold, for vi må ikke glemme, at der trods
alt også findes mennesker, der har nok i
sig selv.
På dette tidspunkt af mødet var der
mange, der gerne ville sige noget, og vi
blev enige om at vælge en ordstyrer, det
blev Preben.
Vi kom ind på emnet billard, der skal
med på generalforsamlingen. Der var
mange forskellige meninger om dette
emne. Preben mente ikke, billard hørte
til i en sejlforening, det samme mente
Søren. Poul syntes billard ville være en
god ting, for der var trods alt mange
medlemmer, pensionister,skifteholdsar
bejdere og vel også nogle arbejdsløse,
der kom i havnen hver dag, og det ville
være rart for dem, hvis de havde noget
at samles om i vinterens løb.
Efter emnet billard blev "Pæle i hav
nen" taget op. Vi har erfaret, at mange
medlemmer igen ønsker emnet taget op.
Poul mente vi ville miste mange pladser.
Hans Jørgen spurgte, om vi kunne finde
ud af, hvad det ville koste at ramme pæ
le ned, og hvor mange pladser vi ville
miste. Hans Guldager mindede forsam
lingen om, at det ikke var så længe si
den, vi havde ekstraordinær generalfor
samling om netop pæle i havnen, og
hvor det her blev stemt ned. Reinhard:
»Vi kan ikke bare ramme pæle ned efter
de både, der ligger nu, for gjorde vi det,

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88 • 2100 København O
Telefon: (01)Tria 95 09

ville det blive sådan, at køber et medlem
en ny båd af anden størrelse end den,
han havde, må han pænt vente, til der
bliver et hul, der passer til hans nye båd«.
Per kom med et forslag, mange syntes
var godt, jeg selv med. Hvis vi finder ud
af hvor mange pladser, vi vil miste ved
at ramme pæle ned, kunne man over en
periode på 5 år vinde disse pladser ind
ved f.eks., hvis der det første år er 12
pladser ledige til uddeling, kun uddele 9
af dem. Hans Guldager sluttede dette
emne af med at sige, at hvis bestyrelsen
igen blev anmodet om at tage emnet
»Pæle i havnen« op vil man igen ind
kalde til en ekstraordinær generalfor
samling.
Hans Jørgen fik ordet og spurgte, om
det ikke ville være en god idé, hvis vi fik
et Skibsbibliotek. Det skulle være bøger,
man kunne slå op i, hvis man havde fået
en diskussion igang vedr. sejlads eller
alt, hvad der har med søen at gøre. Alle
syntes, det var en god idé, og jeg vil her
gennem benytte lejligheden til at spørge
medlemmerne, om der eventuelt skulle
være nogle, der havde bøger de gerne
ville forære klubben til dette formål. Go
de ideer om hvilke bøger, vi eventuelt
skal købe, vil vi også meget gerne have.
Skibsbiblioteket har vi tænkt os lavet
som et skab, der skal stå i klubhuset.
Det skal være aflåst, men vi blev enige
om, at den nøgle, som alle medlemmer
har, nemlig portnøglen, skulle kunne lå
se skabet op, således at det kun blev
medlemmer, der på denne måde havde
adgang til bøgerne. Poul sluttede emnet
af med at sige, at det kunne være meget

Baltica's lystfartøjsforsikring
betyder:
Landtransport dækkes overalt og hele året
med selvrisiko på 500 kr. ved skader, sket
udenfor oplægningspladsens område!
Indhent nærmere oplysninger hos foreningens
formand,
eller kontakt den lokale Baltica-assurandør.

BALTICA
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godt med bibliotek, men som han sagde
til Ballast: Du kan alligevel ikke læse dig
til, hvordan du skal lave din motor, men
kom over på nordre mole, der vil du al
drig gå forgæves efter en hjælpende
hånd.
Henning kom ind på, om vi ikke kun
ne stille en revy på benene - forsamlingen
syntes, det var en god ide. Hans fortalte,
at han mente, at flere medlemmer alle
rede på nuværende tidspunkt var igang.
Om det stadig kørte, vidste han ikke.
Mødet sluttede kl. 22,30, og jeg tror,
mange gik hjem med det i tankerne, at vi
måske var kommet lidt længere hen af
den vej, der gerne skulle føre til Sundby
Sejlforening med det gode kammerat
skab.
Næste Bolværksmøde vil blive afholdt
i januar måned,1978, nærmere i bladet.
Emner, der eventuelt ønskes taget op
på næste Bolværksmøde, bedes sendt til
mig.

E/se Madsen

Det muntre hjørne
Ved stranden
- Bruger du badedyr?
- Nej, jeg plejer at gå i vandet med
min kone.

Slettede medlemmer
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

49 Gorm Elkjær Madsen
Vestergårdsvej 15, Glostrup.
69 Knud Georg Hansen
Næstvedgade 16, 0.
78 Holger L. R. Christensen
Jacob Holmsgade 4, S.
133 Per V. Kristiansen
Solnavej 49, Søborg
160 Marianne B. K. Gundersen
Oliefabriksvej 118, Ka.
194 Kaj Børge Hansen
Gillesager 268, Hvid.
206 Aksel Sørensen
Chr. d. 2.s Allé 15, S.
238 P. Fabricius
Månevej 11, Hornbæk
269 Erik Hey
Rytterager 22, Dragør
297 Ellen Ulla Nielsen
Ejegodvej 65, Nyk. Fl.
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A 304 Poul Rene Hansen
Ørnebakken 1, Helsingør
A 315 Hans Henning Hansen
Vildtbanevej 37, Tåstrup.
A 337 John Erik Nielsen
Skolesiden 13, Brh.
A 359 Ronald Kurt Larsen
Hegnshusene 18, Brh.
A 367 Ferdinand Kjæld
Holmbladsvænge 12, S.
A 377 Aksel von Deurs
Nyrnberggade 20, S.
A 440 Johnny Erik Jensen
Vejlands Alle 22, S.
A 494 Erik Bach Christensen
Englandsvej 32, S.
A 563 Ib Vinde
Torvelillevej 45, S.
A 581 O. Sejer Jørgensen
Brønsholmsdalsvej 38, Kokkedal.
A 598 James Hansen
Topperne 15, Glostrup.
A 627 Knud Carlsen
Vølundsgade 19, 2200 N.
A 641 Bent Ehlersø
Backersvej 80, S.
A 705 Flemming Jørgensen
Rumæniensgade 6, S.
A 706 Claus Hovmand
Ndr. Fasanvej 192, N
A 709 Mogens Flindt
Doorn Allé 14, Dragør.
A 739 Niels Petersen
Saltholmsvej 4, S.
A 752 Mogens Larsen
Engvej 11, Dragør.
A 809 Jørn Kofoed Møller
Kyelersgade 29, V.
A 955 Claus Jon Jonsen
Ryvangs Allé 58, Heil.
A 973 Tage Finn Johansen
Almegårds Allé 39, Ka.
A 1000 Finn Hjelm Hirshals
Vadsbjerg 21, Måløv.
A 1026 John Chr. Følsgård
Ribegade 1,0.
A 1089 Jørgen Flindtholm Pedersen
Vodroffsvej 57 D, V.
P 30 Oda Jakobsen
Humlebjerg 2, Brh.

<\iorer^

y

Til Juniorerne
Dagny og jeg vil herigennem gerne
sige tak for den dejlige afskedsgave,
som I forærede os ved generalforsam
lingen - vi blev meget glade for den.
Vi siger jer også tak for de tre år, vi har
arbejdet sammen i juniorafdelingen - det
har været en dejlig tid.

Dagny og Carl Steffensen

Sæsonen er slut
Ja, nu er sæsonen forbi, og bådene
er kommet på land. Forårsklargøringen
er allerede startet, for at vi kan få bådene
tidligt i vandet igen. Det foregår i hver
week-end fra kl. ca. 11 til en gang hen
på eftermiddagen. Husk arbejdstøj og en
madpakke.

Tak
Jeg vil også her benytte lejligheden til
at rette en tak til Carl Steffensen for det
store arbejde, han har gjort for forenin
gens juniorafdeling - en tak skal også
lyde til Dagny for hendes store interesse
og velvillighed overfor juniorerne.

Juniorlederen

Efterlysning
Der er nogen, der har lånt to gummi
kabler fra juniorskuret - vi vil meget
gerne have dem igen, da vi savner dem
meget ved klargøringen af bådene.

Juniorlederen

Vinder
Så er spændingen udløst - den heldige vinder af kryds og tværsopgaven i sidste nummer er udtrukket. Det blev

passivt medlem nr. 46, Søren Skjøt.
Desværre manglede der forklaring til 2 bogstaver i den første lodrette
række, men hovedparten af indsenderne havde fundet ud af, at det var to ens.

Veteranskibs-kapsejlads

Sidelæns sejlads for fulde sejl.
Årets veteranskibs - kapsejlads hav
de kaldt mange gamle, gæve, garvede
gutter fra her og hinsidan ud til dyst i det
barske sensommervejr, men selv om det
blæste friskt dagen før og dagen efter,
sørgede Neptun og de øvrige guder, der
bestemmer over vejr og vind, for at vete
ranerne ikke kom til at vise, at det er
vindstyrke 8, der passer dem bedst.
Dommer Else lod startskudet affyre i
vanlig stil, men hun må have ramt en

Trængsel på Flakfortet.

sky, for vinden døde helt hen. Det blev
til, at det var vandet, der sejlede med far
tøjerne, og ikke fartøjerne, der sejlede
gemmen vandet.
Trafikpolicen fra Malmo satte 7 sejl på
sin norske fiskebåd, men drev alligevel
nordpå, andre søgte ind på det flade
vand for at undgå strømmen.
Efter nogle timers forløb blev det klart,
at ingen kunne nå Flakfortet i tide. Mo
torerne blev startet, og man samledes på

Ædel kappestrid.

molen, hvor Anders og Børge dækkede
op til fællesspisning og varme pølser.
Under spisningen dukkede Lindemann op - han var den eneste, der for
sejl havde gennemført distancen, så der
faldt en præmie for udholdenhed.
Da alle præmier var beregnet til fro
kost - brug, fandt dommerne gode grun
de til at uddele flaskerne.
Frits Kleis.

Fotos: Frits Kleis.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
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Fra Klubhusudvalget
Efterlysning

I vinterhalvåret er klubhuset lukket på
mandage, tirsdage og onsdage fra kl. 18.

Desuden er restaurationen lejet ud
følgende aftener:
18. november
25. november
26. november
3. december
9. december
16. december
17. december
18. december

Men du kan disse dage blive betjent i
skipperstuen.

Hvem skal nu betale
Foto: Ib Christensen.

Jeg ved, at der i S.S.F. findes en del medlemmer, der interesserer sig
for kapsejlads, og mon ikke der blandt disse i hvert fald findes bare én, der
vil ofre nogle timer om måneden på at skrive en kapsejladsspalte, således
at medlemsbladet i større grad kan bringe aktuelt stof om dette emne.
Tag nu telefonen og ring mig op på 01 - 50 41 01. Regn ikke med, at
det er der nok andre, der gør, for det har vist sig ikke at være tilfældet.

Holger Møller
KWOQODDOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Tegn din bådforsikring I SSF

I augustnummeret berettede vi om en
eksplosionsbrand, der havde fundet sted
i vor havn, og at flere havde brugt deres
ildslukkere for at være med til at bekæm
pe branden.
En af disse var Pløk, der har bedt os
meddele, at man selv skal betale for på
fyldningen af nyt slukningsmatriale, hvis
den skadelidte ingen forsikring har. Det
ligger nemlig sådan, at det er den skade
lidtes forsikring, der skal dække disse
udgifter. Det er altså lige før, at man skal
bede om at se forsikringspræmiekvitte
ring, inden man stiller sin ildslukker til rå
dighed ved en ildebrand - eller hvad?

Red.
DOOOOOOOHOOOOWOOOODOOOOOOWOOOOOOODO;

Generalforsamlingen
Undertegnede, Jørgen Christiansen,
motiverer hermed sine udtalelser på
generalforsamlingen:
De personer, der ønsker billard, er
efter min mening de samme, der brugte
automaten og dermed skaffede deres
forening tre både: Jackpot, Tyveknæg
ten og Bollen. Dem, der stemte imod,
kommer sjældent i klubhuset i vinter
halvåret og tænker måske ikke på, at for
få medlemmer kommer der i vinterhalv
året. Et billard ville måske trække flere
medlemmer, der kunne gå og have det
lidt hyggeligt samt gavne Kristines om
sætning, så vi kunne undgå at leje ud til
så mange fremmede.
Huset er trods alt vores allesammens!

Jørgen Christiansen
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Efterlysning
Grønt halstørklæde med røde appli
kationer er bortkommet ved afrigger
gildet. Redaktionen modtager gerne op
lysninger herom.

Ambitioner
Følgende dialog udspandt sig mellem
en funktionær på en af de mange ud
flyttede virksomheder og en hjørring
genser:
- Jeg er født københavner, jeg har
levet som en københavner, og jeg vil dø
som københavner
Hertil svarede hjørringgenseren:
- Har du overhovedet ingen ambitio
ner, mand?

I DECEMBER MÅNED HAR
SHOPPEN
åbent

Lørdage

kl. 11-15

Svagførefesten - 25 år
Fotos: William Kleis

Festlig og fornøjelig.
Vi der hjalp i køkkenet og med serve
ringen, mødtes kl. 9 i skipperstuen til
Kristines dejlige morgenkaffe. Dernæst
fik vi lidt information af Frits Kleis an
gående festen.
Bordene blev smukt pyntede med
mange yndige potteplanter skænket af
Jørgen fra Bristol, svulmende frugtfade,
røgvarer m.m.Gæsterne blev transpor
teret af civilforsvaret samt af de medlem
mer, der stillede deres personbiler til rå
dighed. Kl. 13.00 var alle samlet, og
Hans Guldager bød velkommen, og en
vidunderlig fest tog sin begyndelse. Der
blev severet dejligt smørrebrød, som
blev rost meget af alle.
Underholdningen var i topklasse,
Vagn - den perfekte konferencier. Tak til
orkestret, der underholdt med sang og
musik. Poul Reichhardt gav den hele
armen, hele Danmarks dejlige flytte
mand Olsen - der blev sunget sange fra
Morten Korch - filmene, samt vist mor
somme episoder fra Huset på Christians
havn.
Ulla Pia gjorde stor lykke med sin dej
lige stemme og var bestemt ikke nærig
med sine sange. Sigvard Wallenberg og
den kongelige trompetist Ketil, samt de
to humoristiske herrer fra Christiansborg
var en stor triumf.
Ind i mellem underholdningen blev der
serveret kaffe med lækker kringle.
Brødrene Salomonsen har jeg set over
svensk TV, men jeg havde aldrig troet,

Ulla Pia for fuld udblæsning

at jeg skulle opleve dem på nært hold.
Deres religiøse sange og musik er noget
af det skønneste - jeg tror alle giver mig
ret deri. Det beviste bl.a. deres store salg
i klubhuset af kasettebånd og lp - plader.
Jeg købte en af disse skønne LP'er;
når jeg spiller denne plade, mindes jeg
Svagførefesten med glæde.
Hvor var det hyggeligt at servere for
disse søde og tilfredse mennesker, at se
glansen i deres øjne, kun venlige smil og
små søde klap, samt et varmt og vel
ment håndtryk, dejlige små samtaler,
blot ville jeg ønske, at jeg havde haft
mere tid til en lille sludder, for disse men
nesker er bestemt ikke kedelige at være
i selskab med. Vi, der har alle vore
sanser og lemmer i behold - hvor er vi
rige.
Alting får en ende, festen sluttede
med kaffe og ostesnitter, og hver gæst
fik en pakke med ugeblade samt hver en
potteplante. Kl. 18 var alle transporteret
godt hjem.
Til afsked var der mange, der sagde til
mig: »Hvis jeg lever til næste år, vil jeg
glæde mig til den næste Svagførefest«
og hvor jeg forstår disse mennesker, for
hvor mange fornøjelser har de her i livet;
de er desværre ofte glemt af familie og
venner.
Kl. 20 var ballet åbnet for alle med
lemmer med et dejligt orkester samt god
underholdning. Hans Guldager og frue
stod for lodtrækningen af Svagføre
lotteriet.
Vi, der var med til at hygge om vore

gæster, var glade for, at alt var godt
overstået, og kunne slappe af. Jeg vil
gerne sige jer alle tak for jeres gode kam
meratskab, hele dagen var så vellykket,
at man skulle tro, vi aldrig havde bestilt
andet; det gik som på et samlebånd, helt
perfekt - hjertelig tak, kære venner.
Til sidst vil jeg sige tak til Pløk, der
har startet Svagførefesten, med disse
små ord:
altid
altid
altid
altid

renhed i dine tanker,
sand i stort og småt,
føle hjertet banke,
gøre andre godt.

Venlig hilsen
Edith Laursen

Vores allesammens Olsen.

Sigvard Wallenberg underholder

Nyt nød-kaldeanlæg for de danske farvande
Baseret påTI MHz. privatradioanlæg
Unionernes Fælles Radioudvalg, et
udvalg bestående af repræsentanter fra
Danmarks Motorbåds Union og Dansk
Sejlunion, har igennem de respektive
unioner udsendt skrivelser til samtlige
unionernes klubber med oplysninger om
et nyt opkaldssystem, der er baseret på
selektivt opkald.
Selektivt opkald er jo ikke noget nyt,
det kan tilbygges de fleste privatradio
anlæg og kan købes af enhver. Det nye
består i et system af tonefrekvenser,
som ikke findes i almindelig handel og
vandel, og som derfor ikke kan gøres til
genstand for misbrugaf uvedkommende.
Systemet har tidligere været omtalt
her i bladet, da dette blev afprøvet i
Århus Bugt området.
Det blev også vist på bådudstillingen
i Bella Centret i fjor og har sidst været
genstand for en større omtale i SEJL og
MOTOR.
Det fælles radioudvalgs hovedopgave
er at søge oprettet lyttestationer på fyr
0.11gn. i et antal, så alle danske farvande
bliver dækket ind. Der er i øjeblikket op
rettet 8 sådanne stationer, nemlig
1. Norsminde, 2. Sletterhage, 3. Vesborg, 4. Skjoldnæs, 5. Hals, 6. Fornæs,
7. Køge (Falck-Zonen) og 8. Nakkehoved.
Systemet virker i korthed ved, at båd
ejeren til sin privatradio anskaffer en
såkaldt tonegenerator, med hvilken han,
ved at holde tonegeneratoren tæt til sin
mikrofon og aktivere dem begge, ud
sender et to-tonesignal. Lyttestationen
er udstyret med en selektiv-modtager,
som har tonefiltre, der svarer til de fre
kvenser, der afsendes fra tonegenera
toren.
Fidusen ved det er denne, at mod
tagestationen kan lukke fuldstændigt af
for såvel uønsket tale som støj og italie
nervrøvl. Først når der indgår et signal,
der svarer til modtagernes tonefiltre,
åbnes modtageren og en rød lampe blin
ker, samtidig med, at en evt. tilsluttet
ringeklokke eller en sirene træder i funk
tion.
Man har to systemer, det første, kal
det »11 A - kontakten«, skal kunne bru
ges af alle, der færdes på søen, og som
ikke er i besiddelse af et professionelt
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(Walkie-Talkie's)

radioudstyr. »11 A-kontakten« kan kun
benyttes til nødopkald på kanal 11 A, og
sådanne opkald går til lyttestationer på
de angivne fyr, hvor stationen betjenes
af fyrpersonalet. Er stationen anbragt på
et fyr, der ikke er bemandet, bliver sig
nalet via en relæstation givet videre pr.
telefonledning til alarmcentralen på nær
meste politistation, som så foretager det,
der er nødvendigt.
Det andet system, kaldet Klubkontak
ten (eller Blå kontakt), benyttes til op
kald til klubstationer, som er gået over til
dette nye system. Tonegeneratoren til
dette system er udstyret med tonefiltre,
så den kan udsende 16 forskellige totonesignaler incl. 11 A-kontakten. Alle
klubstationer, til hvilke man kan hen
vende sig i alle andre tilfælde end nød
opkald - f.eks. forespørgsler eller an
modning om at afgive telefonbesked
om forsinket hjemkomst o.s.v., bliver
tildelt en to-tonefrekvens, der ikke ligner
naboklubbens, og man kan så kalde
klubben på den kanal, som man nu væl
ger som fast opkaldskanal for klubben.
Der vil blive fremstillet en »Telefon
liste« med kaldenumre, over klubber
med selektive opkaldsstationer, således
at man kan kalde disse, hvor man kom
mer frem, selvfølgelig forudsat, at man
har »Klubkontakten« med de 16 valg
muligheder.
11 A-kontakten koster i anskaffelse
kr. 175,-.
Klubkontakten koster kr. 230,-.
Tonegeneratorerne kan dog ikke er
hverves til ejendom, men når man til
sin tid tilbageleverer generatoren, får
man tilbagebetalt 80% af det indbetalte
beløb. Det overskydende beløb bruges
til anskaffelse og vedligeholdelse af
stationerne.
Der er allerede bestilt masser af
tonegeneratorer over hele landet, og da
det bliver stadig sværere at finde vagter
til vor egen klubstation til trods for, at vi
i år har haft adskillige sejlerskoleelever til
hjælp, vil man også i S.S.F. gå over
til dette nye system. Dette betyder også,
at der vil være vagt al den tid klubhuset
er åbent i stedet for som hidtil kun 4
timer om aftenen plus lørdage og søn-

Brugen:
1. Nødopkald

Radiotelefonens kanalvælger stilles på kanal 11A.
Sendekontakten ses under pegefingeren og mi
krofonen er anbragt under hullerne på apparatets
forside.

11A-kontaktens højttaler er anbragt under den
rund&udfræsning i kassen.

11 A-kontaktens sendekontakt. Når den trykkes
helt ned, udsender højttaleren to toner så længe
kontakten holdes nede.

dage. Det anbefales derfor alle bådejere
med privatradio at bestille en klubkon
takt, men gør det snart, da der skal af
gives bestillinger snarest for at få dem
frem inden næste sæsonstart.

Fra Havneudvalget

Udfyld nedenstående bestillingskupon
eller, hvis du ikke vil klippe i bladet, så
skriv en seddel med oplysning om:
Medlemsnr., Navn og Bådnavnet, og
send det til bestyrelsen eller læg det i
brevkassen til kontoret og inden 15.
december.

Bådejere, som ønsker at have deres
fartøj liggende i havnen efter den 15.
december, bedes venligst meddele hav
neudvalget dette skriftligt.

Reinh. Hansen
NødudsendeIse

BESTILLINGSKUPON
Undertegnede bestiller herved 1 stk.
K/ubkontaktåkr.230,eller
1 stk. 11 A-kontakt å kr. 175,-

Flere sponsorer
til Fisketuren

Medlemsnr.
Navn
Bådnavn
København, d.

Underskrift

Optaget eller ikke optaget
- det er spørgsmålet

1977

Ved en beklagelig fejltagelse var nogle
sponsorer til fisketuren ikke kommet
med i den offentliggjorte fortegnelse,
hvorfor vi hermed bringer et supplement
til denne:

Nynas Olie
Elfon Radio
Edith Laursen.

De 8 oprettede stationer dækker viste
område for faste stationer - 500 mW
dækningsområde.

Opmærksomheden henledes på at
optaget-skiltet på havnepladserne skal
tages ned, når båden er kommet på
land, så der ikke kan herske nogen tvivl.
Der kan konstateres indtil flere pladser,
hvor dette skilt sidder, og hvor båden
forlængst er kommet på land.

ooooooooooooooooooc

Tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
min mands begravelse.

Grethe Lagerqvist

De 8 oprettede slummer du kker \i\tt
omrade Jor bærbare stationei
(hånd-walkie-talkie'erf -100 mh
dækningsområdet.
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Bankender
dækker
hele Amager
S

Ring direkte hjem med
S.P. VHF-radiotelefon type RT-144
55 kanaler
25 watt
Pris kr. 3.675,- excl. moms (12 v)

S.P. forhandler

%

Amagerbanken
- den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S
TELEFON (01)58 30 45

ELEKTROMONTØREN

/rfrr^=m

Aut. elektroinstallatør

KBH.

FRB.

NESA

SEAS

NVE

»yæ--toBlS

58 89 50

30 70 02

Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226

RADIOTELEFONANLÆG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.

- FOR SÅKERHETS SKULLKommunikationsradio — Walkie Talkie — Seafarer —
Ekolod — Seafix Radiopejl — Silva kompasser
Helly Hansen flytvåstar

BENO RADIO &
BÅTTILLBEHOR AB
Gronegatan 11 (Hornet Norregatan/Gronegatan,
nåra Drottningtorget).
211 27 Malmo
Telefon 009 46 40/11 14 64
ZODIAC — LAFAYETTE — KRACO — SAGANEL

Det bedste tilbud får du på Amager . .
Vi har som regel et stort udvalg i nye og brugte
stationer.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09
10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 583296

KONTORET
er lukket

MEDLEM AF DANSK IDRÆTS-FORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup

50 73 23 og
13 73 23
58 49 37
52 59 64
59 39 78

Næstformand: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, 2300 Kbh. S
Sekretær: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4, 2300 Kbh. S
Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S

Richard Nielsen, Hardangergade 3, st., 2100 Kbh. 0

I

55 79 39
ØB 59 23

T ilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Jørn Tanning Nielsen, Elbagade 75 st., 2300 Kbh. S
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30, 2., 2300 Kbh. S
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, 2300 Kbh. S
Juniorleder: Søren Christensen, Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
Jollerepræsentant: John Simonsen, Amager Boulevard 125, 4., 2300 Kbh. S,
Motorbådsrepræsentant: Erik Kristiansen, Moselgade 20, 2. th., 2300 Kbh. S
Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S
Bestyrelsesværelse:

JANUAR

58 60 40

55 46 86
58 74 05
58 49 37
59 62 28

54 92 62
59 06 96

Husk postgiroen 70 56516. Ved

50 41 01
58 01 76

indbetaling opgiv medlems-nr.

59 35 80

FORSIDEBILLEDET: Top-Sikring giver håndslag til sejlsporten. Foto: Holger Møller

Ifølge lovene skal kvittering for betalt forsikringspræmie
forevises på kontoret. — Fotokopi kan evt. indsendes.

JULETRÆSFEST
for medlemmernes børn afholdes
Søndag den 18. december kl. 14.00
Husk at voksne betaler 10,00 kr. i entré

Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen.
Sidste frist torsdag den 15. december.

Festudvalget

Top-sikring giver håndslag til sejlsporten
Som formanden meddelte på general
forsamlingen, vil S.S.F. markere sin 55års beståen med en stor kapsejlads, og
samtidig oplyste han, at der ville blive
tale om »Sjælland Rundt«. Der var op
taget kontakt med en sponsor, som ville
støtte arrangementet økonomisk.
Forberedelserne og forhandlinger er
nu så langt, at vi kan afsløre, at det er
forsikringsselskabet Top-Sikring, der vil
gå ind for sejlsporten og sætte en bety
delig sum på højkant. Foruden kontant
støtte er der tale om at Top-Sikring også
stiller sit EDB-anlæg og -ekspertise til rå
dighed for sejladsen.
Starten til kapsejladsen skal finde sted
i farvandet ved Flakfortet, der også skal
være basishavn for arrangementet. Star
ten går om aftenen fredag den 2. juni,
således at sejlerne har lørdag, søndag og
mandag, der er Grundlovsdag, til at gøre
turen rundt om øen. Med start ved Flak
fortet er man ikke som i Helsingør bun
det til at sende fartøjerne af sted med
Sjælland om bagbord, men kan frit

vælge, om der skal startes mod syd eller
nord, alt efter som vinden er.
Kapsejladsen er ikke tænkt som en
konkurrence til Helsingør Amatør Sejl
klubs »Sjælland Rundt«, men skal være
et alternativ til denne. Ved af lægge sej
ladsen i forbindelse med Grundlovsdag
undgås det også, at man skal sætte en
dagløn på højkant. Det er ikke så få tu
sinde kroner, der udgør den tabte ar
bejdsfortjeneste, når der sejles fra
Helsingør.
Man vil også undgå, at kapsejladsen
bliver for gigantisk, ved at sætte et mak
simum for deltagende både, og endelig
vil startgebyret blive så rimeligt som 100
kroner.
Med Top-Sikring som sponsor vil
arrangementet ikke belaste klubbens
økonomi, men til gengæld vil det kræve
en stor indsats af de medlemmer, som
skal stå for det praktiske arrangement.
Men bestyrelsen er ikke nervøs og er
sikker på at medlemmerne som sædvan
lig vil slutte op, når der er brug for en
hjælpende hånd.

Der forhandles - på den ene side: Chef
konsulent Kurt Serritzslev og kontorchef
Erik Thorsen, TOP-SIKRING.

Der forhandles - på den anden side: Bent
Knudsen og Hans Guldager

mm m>nmm mm%
Dementi
Efter at have deltaget i bolværksmødet
den 21. oktober er jeg blevet refereret af
Else Madsen for at have sagt på mødet,
at jeg ikke syntes, at billard hører hjem
me i en sejlklub. Dette er ikke rigtigt
refereret af Else Madsen, da jeg var for
slagsstiller sammen med tre andre til
billard i klubhuset.

Preben Nielsen
Jeg vil her undskylde, at jeg er kom
met til at referere Preben forkert med
hensyn til billardet. Der skulle have stået,
at Preben gik ind for billard.

De kender til andet end skriveborde hos Top-Sikring!

Else Madsen
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Skatte- og afgiftministeren
brænder 100 sejlere af.
Var Jens Kampmann ikke upopulær
hos de 100 sejlere, der havde taget en
eftermiddag fri for at efterkomme en in
vitation til det møde, som Søsportens
Brancheforening havde arrangeret med
ministeren torsdag d. 8. november kl. 15,
så er han det i hvert tilfælde efter den dag.
Kl. 15 blev det meddelt, at han var Vi
time forsinket på grund af folketingsmøde. Jørgen V. Nielsen benyttede den
derved ledigblevne tid til at orientere om,
hvad der er sket med hensyn til beskat
ning i andre lande. Sverige var det land,
der var gået mest grundig til værks.
Danmark er det eneste land med afgift
på forsikringen.
Kl. 15.30 forlød det, at han nok skulle
komme, men nu blev det udskudt til kl.
16, og Søsportens Brancheforening
spenderede en forfriskning til at udfylde
pausen med. Kl. 16.15 var der ikke duk
ket nogen minister op, men arrangører
ne var vidende om, at han skulle med et
fly kl. 17.25, hvorfor det var urealistisk at
vente yderligere på ham.
Man må kunne forvente af en mini
ster, at han havde så meget styr på sin
tid - han har vel over i købet en sekretær
til det - at han kl. 15 kunne have sagt:

Hvis sejlsporten skal beskattes,må der
også skat på andre sportsgrene.
Der savnes begrundelse for, hvorfor
man tror, at en sejler har større skatte
evne end andre.
Hvis skatten kommer vil en motor
bådsejer blive beskattet 3 gange; forsikringsafgift, benzinafgift og den nye skat

Dansk Sejlunion ventede

(foruden momsen som den fjerde - red.)
Som alternativ nævntes en moms på
brugtbådshandel, der herefter kun skulle
foregå gennem mæglere.
Man kunne blive enige om ikke at sø
sætte bådene et år. - Afgiften skal kun
betales af søsatte fartøjer.
Blokade af havnene som protest.
Udgift til søredningstjeneste kan ikke
begrunde en skat på fritidsbåde. Der
bruges flere penge til at lappe skadede
fodboldspillere sammen end til søredningstjenesten, der iøvrigt er oprettet
med henblik på erhvervssejlads og fiske
ri.
Men mødet blev kun en våd kineser,
der fusede ganske langsomt af - og så
kunne man næste dag læse i avisen, at
ministeren beklagede, for han vil så pok
kers gerne tale med sejlerne, så de kan
hjælpe ham med hurtigst muligt at få
indført den bådskat!I!!!!

Danmarks Motorbådsunion ventede

S.

»KI'UI«'«)

Kære venner, jeg er ked af det, men jeg
Holger Møller Søsportens Brancheforening ventede
kan ikke komme.
Nu blev det til, at repræsentanterne
for Dansk Sejlunion, Danmarks Motor
båds Union og Søsportens Branchefor
ening fortalte, hvad de ville have sagt til
ministeren, men som man kunne for
vente, blev det kun til en masse løse
ender, som hang og dinglede, uden at
man kunne gøre dem fast nogen steder.
Et lille udpluk af, hvad der blev sagt:
Hvis der indføres bådskat, bør pen
gene komme tilbage til sejlsporten under
en eller anden form.
Der er et falsk indtryk i befolkningen
om, at sejlsporten er en rigmandssport
"I I m»»»nm
med deraf følgende misundelse. En
undersøgelse har vist, at kun 9% er vel
Men denne plads vedblev at være tom.
havere, medens 21% er pensionister. WQOQOOOOOOOQOOOOOQGQBQOQOOOOWOOOQgOQC
19% er selvstændige erhvervsdrivende
og 51% måneds-eller ugelønnede.
Skat kan få beskæftigelsesmæssige

Jens Kampmann

Tegn din bådforsikring I S SF

konsekvenser, jfr. Elvstrøm (og nu Botved Boats, red.).

4

ODOOODOOKKWOOOOODODOOOOOOOOOOOODDODW;

Ligeledes i debatoplægget nævnes
der flere gange, at pensionister bør have
lejlighed til at dyrke idræt og motionere
Ny strategi
for derigennem at holde sig i form fysisk
På et møde i Dansk Sejlunion er det og åndeligt.
planlagt, at kampen mod bådskatten
Her i salen sidder der en pensionist 69
skal gribes anderledes an. Alle medlem
år, han er sejlsportsmand,han er ejer af
mer af sejlklubber skal rette henvendelse
en lille sejljolle, der er 10 år gammel,
til deres lokale politikere for derigennem uden motor, hans båd er vel 10-15 tu
at forsøge at vende stemningen. Det før sind værd, han får den motion, der tales
ste skridt ad denne vej er taget, idet
så meget om i debatoplægget, han spa
vores formand, Hans Guldager, har del
rer samfundet for udgifter, fordi han er
taget i et møde, hvor Socialdemokratiets
sund i legeme og sjæl, også han skal
idrætspolitik blev drøftet under over
betale tvangsskat, for at få lov til at dyr
skriften Idrætten og Samfundet. Hans
ke sin idræt, prøv at samligne debat
Guldagers indlæg, der blev holdt efter
oplægget med det, der her er sagt.
indlederens oplæg, gengives her:
Vi kan ikke se, at dette socialdemo
kratiske
oplæg til idræt og samfund har
Det er ganske interessant, at man idag
noget som helst med virkeligheden at
har indbudt Dansk Sejlunion til at del
tage i dette møde om Socialdemokra gøre, det er et falsum, et uhyggeligt
tiets idrætspolitik, al den stund man i propaganda-værk, som ikke tjener
folketinget har fået gennemført den Socialdemokraterne til ære, når det gæl
anden beskatning af aktive sportsfolk i der dansk sejlsport.
Den dag er ikke fjern, hvor også ride
Danmark. Skytterne var de første.
heste
til sportsbrug, fodboldstøvler,bok
Socialdemokratiske ledere over det
og ishockeystave er belagt
sehandsker
ganske land råber hurra, klapper i hæn
med
særskat,
debatoplægget giver
derne, giver håndtryk og skulderklap,
grunde nok dertil.
når danske sejlere henter guld, sølv og
Jeg må i denne forsamling kraftigt op
bronze hjem fra Olympiader, verdens
fordre de socialdemokratiske politikere til
mesterskaber og andre stævner, man
at tage denne særbeskatning op til for
taler om æren, og personlige ofre, disse
nyet overvejelse.
idrætsudøvere må afgive for at være
Vi kan ikke være tjent med, at man
med, og i samme stund har I med jeres
tapper en del af den danske idrætsverstemmer i det danske folketing været
den for en masse penge, som kunne
med til at lægge en tvangsskat på aktive
komme en del af folkesundheden til
sejlsportsfolk, der i forvejen betaler dyrt
gode. Fjern denne særbeskatning, og
til materiel og transport.
lad os så tale om det endelige debat
Men ikke nok med det, landets sejl
oplæg til en fornuftig idrætspolitik.
klubber ska betale omkring 150.000 kr. i
Efter indlægget var der en livlig dis
skat - alene af de både, der anvendes til
kussion,
og det afsløredes, at de tilstede
ungdomsarbejde, og til skolesejlads
værende
politikere ikke var klar over
150.000 kroner for at få lov til at holde en
rækkevidden
af den bådskat, de er med
del af den danske ungdom beskæftiget
til
at
indføre.
med noget fornuftigt og sundt.
Netop de ting, man i debatoplægget
lægger til grund for den kommende
socialdemokratiske idrætspolitik.

Pæle i havnen
Med den sidste efterårsstorm in men
te mener jeg, at det igen er på tide, at vi
tager spørgsmålet om pæle i vores havn
op'
Derfor har jeg startet en indsamling af
underskrifter til en ekstraordinær gene
ralforsamling den 14. februar 1978.

Henning Jensen
med/. A 368
Det trækker sammen.

Referat af bestyrelsesmøde
I.11.77 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskole
6. Juniorafdeling
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhedsudvalg
II. Bladet
12. Eventuelt
Jørn Tanning Nielsen, Bent Knudsen og
Bent Petersen have meldt afbud.
Formanden indledte bestyrelsesmådet
med at byde de nye medlemmer, nemlig
Søren Christensen, juniorchef, og John
Simonsen, jollerepræsentant, velkomne
i bestyrelsen og informerede dem om
arbejdsgangen i bestyrelsen.
Punkt 1. Protokol
Protokollen blev oplæst og godkendt.
Punkt 2. Beretning
Indkomne breve blev oplæst; der var
bl.a. kommet et tilbud fra firma Jakob
Petersen på reparation af molen på
nodre side. Tilbuddet lyder på 88.000 kr.,
hvilket bestyrelsen var enige om, var
meget dyrt. Man enedes i stedet om at
finde nogle medlemmer, der ville gøre
det billigere evt. på fast timeløn. I brev
fra Dansk Idræts Forbund var der afslag
på et rentefrit lån på 50.000 kr., vi havde
søgt om til hjælp til byggeriet.
Der er dannet et koordineringsudvalg,
der skal tilrettelægge Piratjolle-EM. Ud
valget består af Jørgen Bengtsson, Si
mon, Bent Knudsen og Hans Guldager.

5

I brev af 29.10.77 ansøger Flemming
Hansen igen om tilladelse til at lade byggeskuret stå på Nordre Mole. Simon
vil tage ansøgningen med på jollemødet
den 12.11-77. Resultatet vil blive tilsendt
bestyrelsen og Flemming Hansen til
skrevet om udfaldet. Bestyrelsen var
dog enig om, at 1.3.78 absolut måtte
være sidste frist, hvis jollesejlerne gav
tilsagn herom.

Punkt 3. Havn og plads
Havneudvalget spørger, om det ikke
er muligt at få nogle flere affaldsstativer
på Nordre Plads og ligeledes på jolle
pladsen, da det er hårdt tiltrængt. Man
enedes om at finde en løsning på dette
problem.

Punkt 4. Klubhus og fester
Lennart Larsen indledte med at for
tælle, at mange medlemmer klager over,
at klubhuset tit er lejet ud, uden at med
lemmerne ved det, og som følge heraf
går forgæves til deres klubhus uden at
kunne komme ind. Bestyrelsen blev enig
om, at de dage hvor dele af klubhuset
(det er aldrig hele klubhuset) er lejet ud,
skal det stå i bladet.
Gartner Allan spørger, om det ikke er
muligt ar få standset trafikken af biler
rundt om klubhuset, da det ødelægger
for meget. Kristine siger, det kun er
musikere, der kører rundt, så man bedes
sige det til dem.
Lennart fortæller, at der skal indhen
tes tilbud på nye gulvfliser til den nye
afdeling, da de gamle er slidt op. Lennart
oplyser endvidere, at der vil blive afholdt
julefest for børnene den 18.12.77. Besty
relsen blev enige om at forhøje billet
prisen for voksne til 10,00 kr. Børnene
har stadig gratis adgang.

Punkt 5. Sejlerskolen
Intet, da skolechefen var fraværende.

Punkt 7. Kapsejlads
Intet, da kapsejladschefen var fra
værende.
Punkt 8. Joller
Simon oplyste bestyrelsen om, at
Jørgen Bengtsson er trådt ind i Jolle
udvalget, der i øjeblikket arbejder på en
plan over hvilke ændringer, der skal ske
med jollehus og jolleplads. Der er jollemøde den 12.11.77.

A propos:
Generalforsamlingen
Tegninger: John Christiansen

Punkt 9. Motorbåde
Intet.
Punkt 10. Sikkerhedsudvalg
Intet.

Etforslag til anbringelse af billardet.

Punkt 11. Bladet

Redaktøren fortæller, at arbejdet ved
bladet er blevet rationaliseret, og som
følge heraf vil bladet kunne udkomme
ti dage efter hvert bestyrelsesmøde.
Vinderen af Kryds og Tværsen i med
lemsbladet blev P. 46, Søren Skjøt.

Punkt 12. Eventuelt
Hans Guldager fortalte, at forstærker
anlægget i klubhuset er blevet repareret Angående pkt. 3 til generalforsamlingen
og fungerer atter, men en ny må hurtigst
muligt anskaffes.
Motorbådsrepræsentanten meddeler,
at havnemester Flemming Olsen ikke
ønsker at fortsætte til næste sommer.
Simon spørger, om det ikke er muligt
at få nogle stole ud til jollehuset, evt.
gamle stole fra klubhuset, man vil gerne
selv reparere dem.
Mødet slut kl. 22.00.

Sign. Hans Guldager
formand

Michael: Jeg tilslutter mig Pouls tale,
men jeg synes, vi skal smide bordene
ud, så der bliver mere plads til os alle.

sign. E/se Madsen
sekretær

mummmmmm%
Punkt 6. Juniorafdelingen
Søren Christensen fortalte, at Yngling
nr. 101 havde fået flået sin fok i stykker
i Holland og beder om tilladelse til at
købe en ny. Ligeledes anmoder Søren
om lov til at indkøbe en ophalervogn til
optimistjollerne. Bestyrelsen bad ham
tage disse ting med på ønskesedlen til
næste års budget.
Søren afsluttede med at fortælle, at
der ville blive afholdt førerprøve den
13.11.77 samt juniorbal den 5.11.77.
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Tegnere
Efterlysningen af tegnere i sidste nr.
gav et godt resultat. Bladet råder nu
over tre tegnere, som nok vil sætte sine
præg på bladet fremover. - Derudover
har vi en i reserve.

mikmfon

Hvad er et minireb?

JØRN BANG H

SAILS •
Teknisk spalte
Jørn Bang, der efterfølger Rene
Woltemath på sejlmagerloftet på Strand
lodsvej, har givet redaktionen tilsagn om
at skrive en månedlig spalte med teknis
ke oplysninger.
Hans baggrund for at kunne gøre
dette er tusinder af timers sejlads over
alt i verden, der spænder sig fra deltagel
se i Europa- og Verdensmesterskaber i
flere jolleklasser til havkapsejladser og
Admirals Cup og Fastnet Race samt
cruising.
Endvidere har årene sammen med
Paul Elvstrøm på sejlloftet i Hørsholm,
på 12-meteren og sidst i 42-eren Sjæl
land Rundt givet Jørn megen erfaring.
Nogle DM'er i Snipe og IF-båd har været
resultat af omhyggelig forberedelse med
hensyn til sejl og trim.
Efter at have læst dette kan læserne
nok forstå, at redaktionen omgående
slog til, da vi blev præsenteret for dette
tilbud, og vi bringer her det første ind
læg:

\
\

I de seneste år er der fremkommet
en masse nye udtryk, som sejlmageren
bruger, og som ofte er til stor forundring
for den ganske almindelige sejler, der
blot skal have udskiftet sine udsejlede
sejl.
Hvad er f.eks. stærkt ratio, tickiers,
flattening reef, jumbofod, twistfod, cunningham etc. etc. og hvordan bruges
det? I denne spalte og lignende i de føl
gende numre tager vi nogle af disse
udtryk op og ser på, hvad de dækker.
Denne gang tager vi minirebet.
Og minirebet er slet ikke noget egent
ligt reb, men noget til at ændre stor
sejlets facon med, specielt i dets under
ste del. Mere korrekt er det nok at kalde
det et »fladereb«, for man bruger det til
at gøre storsejlet mere fladt med.
20-30 cm over skødehjørnet sætter
man en ekstra ring (fig. 1) således at
agterliget kan hales ned og ud. Fordi
sejlet er smallere mellem for- og agter
lig ved reberingen, end det er ved selve
underliget, kan man virkelig flade sejlet
ved at hale reberingen ned og ud til det
sorte mærke (fig. 2).
I forvejen har man brugt sit bom
udhal til at flade sejlet med, men da et

/

cunningham
hul
fladereb
ring

sejlet halet
ud til sorte
hængebom

\
cunningham
hul justeret.
dugen hårdt strakt her

Minirebet????

Det stod i medlems
bladet for 25 år siden

Redaktøren har det med engang imel
lem at læse i de bøger, der udgøres af
foreningens gamle medlemsblade. I december-nummeret i 1952, altså for nøj
agtig 25 år siden, er der et referat fra
årets sejlerdag, og her kan man bl.a.
læse følgende:
Formanden oplyste, at handelsmini
steriet har nedsat et udvalg, der skal
undersøge spørgsmålet om registrering
af danske fartøjer.
Oa videre stod der:
Marinens repræsentant bad danske
sejlere om altid at meddele klub eller fa
milie, hvor de sejlede hen, og hvor de
eventuelt var gået i havn i dårligt vejr.
sejl bør være syet på maksimumsmål, Sundalarmen havde flere gange været
begrænser denne justering sig, til man startet på besværlige og kostbare efter
når det sorte mærke. Det er herefter søgninger af lystfartøjer, som lå i en
fladerebet tages i brug.
eller anden havn.
Ligesom bomudhalet bruges konti
løvrigt var alle valg til forretningsud
nuerligt skal også fladerebet bruges kon valget genvalg. Sundby Sejl-Forenings
tinuerligt.; altså ikke enten helt sat eller formand er suppleant til dette udvalg.
slet ikke. Ofte kan en Vz eller % give
Der blev endelig anket over den
den ønskede justering af sejlets dybde. tvungne festpåklædning ved landsstæv
Når fladerebet bruges kræves også ju nerne. Formanden oplyste, at påklæd
stering af cunningham.
ningen var givet fri, men man holdt på

?
o

Hvornår var det
nu det var???

'fladereb
helt sat

festdragt, fordi det fra gammel tid var
sejladser man gerne ville gøre mere fest
lig end normalt.
Og under rubrikken Forenings Nyt i
samme nummer kan man læse:
På sidst afholdte bestyrelsesmøde
blev det besluttet at søge arbejdet på det
nye motorreparationsskur begyndt den
15. december.
Pr. 1. december ligger mange fartøjer
endnu i vor havn. Pladsmanden, som
har engageret mandsskab, venter på, at
ejerne skal beslutte sig til at komme på
det tørre.
De første prøver til foreningens helt
store fest, den årlige revy, begynder den
første onsdag i det nye år.
Ja, det var altså for 25 år siden.

Tirsdag den 3. januar - kl. 19.30

«©

Foredrag om A11-kontakten
selektivt opkald
ved medlem af unionernes fællesudvalg for radio,
Ingeniør Alfred Zillesen.

Mød op - alle radiointeresserede!

Søndag den 5. februar
Fastelavnsfest - tøndeslagning
for børn, damer og herrer af begge køn.
Chokolade til børnene.
Fine præmier til alle kattekonger og -dronninger!
Mød op i god tid, da vi begynder præcis kl. 12.00.

Fredag den 10. februar - kl. 19.30
Film og causeri om rejse tværs gennem Rusland
med den transsibiriske
jernbane.
ved formanden, Hans Guldager
Efter det, der hidtil er hørt om denne tur, bliver det
en spændende aften.

Tirsdag den 28. marts - kl. 19.30 præcis
GENERALFORSAMLING.
Dagsorden senere.
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Lørdag den 25. februar - kl. 15.00
Bustur til Orø Kro
sDet helt store, vilde, kolde bord med lidt varmt.
' *:< '•

Dans
Alt dette for kun 70 kroner.
Billetter på kontoret eller festudvalget.
I januar bestilling på 58 60 40.
Med tidligere busture i erindring anbefales det at sikre sig billet i tide.

Torsdag den 16. marts - kl. 23.00
Den store Polens-tur.
Afgang fra København - ankomst til Svinemunde kl. 8.30.
Bus til Stettin - indkvartering på Hotel Continental.
2 overnatninger på dobbeltværelser, halvpension.

Udflugter til etablissementer af maritim karakter eller andet fugtigt kan arrangeres,
hvis ønske herom fremsættes ved billetkøb en måned før.
Afgang fra hotel søndag kl. 8.00 — Færgeafgang fra Svinemunde kl. 11.00.
Ankomst til København kl. 20.45.
Pris kr. 440,- + 60,- kr. til visum. (Husk pas)
Billetter på kontoret, hos festudvalget eller motorbådsrepræsentanten.

Lørdag den 18. marts
Den lille Polens-tur.
Afgang lørdag kl. 23.00.
Musik, dans og hyggebar. Dobbelt-kahyt.
Hjemkomst søndag kl. 20.45
sammen med deltagerne i den store Polens-tur.
Pris: 270,- kr. (Husk pas)
Billetter på kontoret, hos festudvalget eller motorbådsrepræsentanten.

Nye medlemmer --—

Kontoret er lukket i januar

som søger optagelse

SuvMy. SojjIlføtejnMQ.

A

Vore flittige damer på kontoret holder fri i januar. Kontoret åbner igen den 2. febuar.
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49Allan G. Ottsen,
Overgaden n. Vandet 39, K.
A 78 Kaj Mogensen,
Baltorpvej 71, Ballerup.
A 315N. Robbert-Rasmussen,
Zicasvej 7, Klampenborg.
J 85 Peter Toft Olesen,
Willumsvej 26, S.
J 95 Charlotte Toft Olesen,
Willumsvej 26, S.
J 98 Henrik F. Pedersen,
Oxford Allé 75, S.

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Danmarks lystsejler
kalender 1978

Referat af jollemødet den 12.-11.-1977 kl. 1215
Dagsorden:
0. Indledning
1. Huset
2. Pladsen
3. Sejladser
4. Eventuelt

kuteret, hvad der skal foretages på plad
sen og siæbesteaet til vinter. Det står
klart, at vi behøver en længere bro, et
sted at placere master (evt. et halvtag),
istandsættelse af rækværker, spulepladsen skal ryddes, de store jernbetonplader
lægges hen foran slæbestedet, så sand

0. Efter indledning blev det diskuteret,
hvorledes vi kunne organisere os, efter og grus ikke skylles væk i hårdt vejr,
samtidig skal der skaffes mere grus til ny
at Simon havde afløst Jørn B. i bestyrel
sen. Jørn B. (havde meldt afbud) har planering. Spørgsmålet om, hvornår alt
dette skal laves, kunne kun besvares
meddelt, at han fortsat ønsker at arbejde
ved, at vi laver lidt hver jollekomsammen,
for os, hvis vi har brug for ham. Det blev
og
at vi fik hjælp til de »store« opgaver.
vedtaget, at han indtræder i forretnings
Det blev også under dette punkt dis
Samtidig
blev
det
understre
udvalget.
get, at det er Jolleformanden, der i sam kuteret, hvorvidt vi kunne acceptere, at
råd med forretningsudvalget bestemmer, Flemming Felix' skur blev stående til
foråret, og dette punkt var mødet enig
hvor jollerne skal ligge.
1. Der vil blive forsøgt at skaffe penge til om, at han skulle have lov til.
bl.a. isolering, istandsættelse af døre, 3. Der vil blive sørget for, at klubmester
billigere opvarmningsform samt til ind skaber vil blive afviklet i foråret for frem
tiden. Der var stemning for at fortsætte
rettelse af et motionsrum. En del af disse
den hidtidige måde at afvikle tur- og kap
ting kommer under klubbens vedligehol
sejladser på.
delseskonto - resten må vi formodentlig
4. Det blev aftalt at lave jollekomsam
selv finansiere.
men den første søndag i hver måned
Gamle Carl (Strits mand) valgtes til at
kl. 12.00, dels så vi kunne holde socialt
sørge for den finere rengøring m.m.,
samvær, og dels at vi kunne få noget fra
samtidig lovede han at sørge for, at der
hånden.
var varmt i jolleskuret, når der var jolle
ref.
komsammen.
Splint (833)
2. Det blev under dette punkt bl.a. dis

10

Denne bebuder af det nye år er ud
kommet, og kontoret ligger inde med et
større oplag, som udleveres gratis til for
eningens medlemmer.

Fyldig bog for kapsejlerne

Vinteren er over os, og årets kap
sejladser er forbi. Der er ialt afholdt 27
stævner og træningssejladser i S.S.F.
med 1034 tilmeldte fartøjer. Sundby
sejlerne har vist virkelig gode resultater såvel nationalt som internationalt. At
dette bl.a. skyldes den store træningsflid
ved vores onsdags- og lørdagsmatcher,
kan der sikkert ikke herske tvivl om. Der
eksisterer i vor forening en stor interesse
for at sejle kapsejlads, men det er ikke
nok at kunne holde på en rorpind, hale i
et par skøder eller være en god »bøf«.
De nye kapsejladsregler er netop ud
kommet, så se at få dem lært blot no
genlunde, og sejladsens glæder bliver
mange gange større.
I 1978 vil Sundby Sejl-Forening af
holde flere store stævner, heraf kan
nævnes »Top Cup« en sejlads, der vil gå
rundt om Sjælland med start og mål ved
Flakfortet. Endvidere afholdes DM for
Yngling-klassen samt sejladsen »For
terne Rundt«.
Det specielle ved »Top Cup« vil være,

blive sendt enten syd eller nord om Sjæl
land, alt som vejrforholdene tillader.
Starten til »Top Cup« vil være lagt fre
dag den 2. juni om aftenen, der vil blive
2 starter, og sejladsen varer til mandag
den 5. juni kl. 24.00 - således kommer
grundlovsdag i betragtning, og en
mængde mennesker undgår at for
sømme deres arbejde. Startgebyret vil
være 100 kr., og præmierne vil blive ud
delt en gang for alle, således ingen vandrepræmier med heraf følgende besvær
lige statuetter. Det vil under stævnet
være muligt at komme til og fra Flak
fortet, idet det påtænkes at engagere
flyvebådene eller lignende for besejling.
Det vil således være muligt bl.a. at over
være starten på sejladsen, men herom
nærmere underretning.
Til slut skal der lyde en hjertelig tak til
alle gode hjælpere samt M/B »Bollen«
for god hjælp i 1977.

Bent Knudsen
kapsejladschef

at sejladsen vil blive lagt an på standard og scandicapbåde, samt at fartøjerne vil

Dagens skotte
Hvad er det, der er grønt og svinger
sig fra gren til gren?
Det er en skotsk skovrider, der vil
skåne skovstierne.

Vi har fra Det Maritime Forlag ApS.
modtaget »Kapsejladsbogen« med
anmodning om optagelse af følgende
anmeldelse:
Kvalitetsbøger på dansk om kapsej
lads er en mangelvare. »Kapsejlads
bogen«, der netop er udkommet på Det
Maritime Forlag (udgiver af måneds
bladet »Båden i Dag«) udfolder derfor et
stort behov. Tilmed er bogen overdådigt
udstyret med mere end 300 fotos og
tegninger i farver.
Bogen er skrevet af den engelske
kapsejladsekspert Richard Creagh-Osborne, som selv har høstet mange inter
nationale mesterskaber i forskellige bådtyper. Den danske oversættelse og be
arbejdelse er foretaget af den danske
VM-sejler Svend W. Carlsen.
»Kapsejladsbogen« gennemgår kap
sejladsens teknik og taktik og behandler
bl.a. en række emner, som hidtil kun er
blevet behandlet overfladisk - bl.a.
kapsejladspsykologi og taktisk-psykologiske forhold.
Et stort kapitel handler om vind, vejr,
bølger og strøm, hvor vejrfænomener
ne beskrives utroligt detaljeret, så ikke
blot kapsejlerne, men også tursejlere vil
have fornøjelse af at læse det.
Bogen er så righoldig, at sejlere på alle
trin vil have glæde af den. Begynderen
kan lære en masse, og selv den mest
erfarne sejler vil kunne supplere sin viden
i denne bog.

Kapsejladsbogen
Af Richard Creagh-Osborne
Oversat af Svend W. Carlsen
200 sider-ca. 300 illustrationer
Indbundet.
Pris: 133 kr.
Det Maritime Forlag
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Kapsejladser i 1978:
I JANUAR MÅNED HAR
SHOPPEN
åbent

Lørdage

kl. 12-13

Følgende kapsejladser er planlagt i 1978:
1. april
2.-3.-4. og 5. juni
12.-13. august
26.-27.august
24. september

YNGLING-STÆVNE
TOP-CUP - Sjælland rundt.
DM for YNGLING
Jollestævne - Amagerkredsen
Forterne Rundt

SPQQøQPQOqQSWBOOqOOOQøeOOOOOOOOOOQOODC
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Tagbrand på klubhuset

S/ukningsaktionen i fuld gang

Brandvæsenet ankommer

Der har siden ombygningen af køk
kenet været en del vanskeligheder med
taget over den nye afdeling, det var ikke
tæt, så det regnede ned. Fredag den 11.
november var der arbejde i gang med at
udbedre denne misere. Der blev anvendt
svejseflamme med det resultat, at der
gik ild i tagpappet, og der opstod en
mindre brand, som brandvæsenet, da
det ankom, hurtigt fik bugt med. I køk
kenet blev en del madvarer ødelagt, og
nogle elektriske installationer blev be
skadiget. Ovenlysvinduerne smeltede og
dryppede ned i køkkenet. Heldigvis blev
ingen ramt af den smeltede plastik, der
så ville have medført alvorlige forbrænd ninger.
Men nu er der da chancer for, at det
tag bliver ordentlig lavet.

Tak

Foto: Verner Magnusson
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Hjertelig Tak for Opmærksomheden
ved min 80 Aars Fødselsdag.

Efterlysning

Søren Skjøt

Udvalget for EM-Pirat efterlyser et bil-

Hjertelig tak for opmærksomheden
ved vort bryllup.

en P'ratJ°lle for fulde sejl i godt
'ec*e
sejlvejr. - Det skal bruges til en plakat for

Med venlig hilsen
June og Jens Knudsen

^ ^0r P'rater-

HUSK!

HUSK!
Det koster 100 kr. ekstra hvis

Kontingent
og pladsleje, der forfalder 1.1.78 ikke er betalt inden
15.3.78

a

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88 • 2100 København O
Telefon: (01)Tria 95 09

Kontingent er pr. halvår:
Aktive
Kr. 100,00
Passive
Kr. 30,00
Juniorer
Kr. 50,00
Skurleje pr. enkelt skur
(incl. forsikring)
Kr. 58,00
2
Pladsleje pr. m kr. 22,00 + kr. 4,50 i moms pr. fartøj
Kontoret åbner igen 2.2.78

Kasserersken
Benyt venligst vedlagte giroblanket!
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Forresten var jeg nede i Skipperstuen
mandag den 28. november som en kon
trol for at se, hvor mange der kommer.
Der manglede jo nogle »hoveder«!! Til
dem:

Hej opti-sejlere
Nu da sejlsæsonen er ovre, skal klar
gøringen i gang. Lørdag den 3. novem
ber var vi nogle stykker, der ordnede de
syv jollers grej, mangler blev gjort op, så
vi hurtigt kan komme i gang til foråret.
Den første kapsejlads foregår i Dragør
allerede den 13.-14. maj 1978, så den
tidlige træning vil vel nok foregå med
vanter på! Men det vil kun blive dem,
som er med til klargøringen, der vil kom
me i betragtning ved udvælgelsen til
denne kapsejlads. Vi vil arbejde i junior
skuret hver lørdag fra kl. 11.00 til
ca. 14.00

Opti-møde
Jeg var til optimistjollemøde i Dragør
for et stykke tid siden. Her diskuterede vi
de forskellige klubbers måde at drive
deres opti-afdeling på. Det lod ikke til, at
vores gik for godt. Dette vil jeg rette op
på så godt, jeg kan. Men sådan som
afdelingen er nu, kan det ikke undgås, at
det vil gå lidt langsomt i begyndelsen.
Endvidere
diskuteredes
Amager
kredsens optiafdelings stillingtagen til
de mange ændringer, der hele tiden
kommer til jollerne. Det blev vedtaget at
fordømme dem, da de fordyrer jollen
uhyre meget. En ny jolle koster nu over
4000 kroner sejlklar. Læs mere om dette
i Optimist-Nyt, der ligger i juniorhuset.

Bundmaling
På given foranledning, som det så
smukt hedder, har et medlem af SAS
Sejlklub forespurgt Hempels Skibsfarvefabrik om Hard Racing, som det havde
været nævnt i svensk TV, kunne holde i
op til tre år uden fornyelse, og svaret
bringes i SAS Sejlklubs medlemsblad,
hvorfra vi har sakset følgende:
Det er fuldstændig rigtigt, at en af vo
re svenske ingeniører sagde det med de

tre år i en svensk TV-udsendelse. Hvad
han sagde var nogenlunde følgende:
»Der skal fra starten være mindst tre
Mød op for h...!! Det er her sej fulde lag på. Så kan man i mange far
ladsen læres i det teoretiske. Måske er vande klare op til tre år uden forårsdet lidt tørt, men det kan give jer en for arbejde med bunden. Navnlig hvis bun
den under vinteropbevaringen har været
del på banerne til sommer.
William beskyttet mod sol og regn«.
Vi har faktisk en del erfaringer med
Nok en skotte
både, som har sejlet tre år - og endnu fle
En handelsrejsende kom ind i et skotsk re med to år. Ca. halvdelen af bådene i
firma, hvor han traf en yngre mand, til en havn som Bandholm bliver kun malet
hvem han sagde:
hvert andet år. Men det er også sole
-Jeg vil gerne tale med chefen.
klart, at der vil være havne, hvor det ikke
- Chefen har ikke tid til at tale med kan lade sig gøre - ligesom det er bero
repræsentanter i dag, lød svaret.
ende på, hvor meget man sejler, om der
- Jeg må absolut tale med ham, sagde er kloakudløb i nærheden, hvor salt van
den rejsende. Her har De to shillings, det er - og mange andre ting. Og den
hvis De kan skaffe mig i tale med ham.
helt store undtagelse er kapsejlere, der
- Tak, sagde den yngre mand og stak eftersliber bunden. De skal være lykke
de to shillings i lommen. Chefen, det er lige, hvis bare malingen holder een sæ
mig - men jeg skal ikke købe noget i dag! son. Det er også disse mennesker, der
har det største problem med afskalning.
Tilbage til spørgsmålet med Deres
båd. Eftersom der sikkert sidder et godt
S.S.F.-Marked
lag på, er det muligt, at man efter en let
slibning vil kunne sejle yderligere en
sæson uden begroning. Men som vi an
fører på side 20 i »Den lille søstærke«, så
løber man den risiko, at man må tage
båden på land senere på sæsonen.

med venlig hilsen
Yachtafdelingen,
Helge Stargård

+

Kristines åbningstider
jul og nytår;

Min kære ven gennem mange år,
medlem nr. 806,
Emil Helsengreen, er
gået bort efter langvarig sygdom.

Rie

Købes:
Ældre, mindre spidsgatter ønskes. Kon
tant betaling. Stand næsten underord
net, dog har glasfiberbelagt båd ingen
interesse.
Henvendelse tlf.: 01 51 1887

W. Kleis

Juleaftensdag
Juledag
2. juledag
Nytårsaftensdag
Nytårsdag

Kl. 9.00 til 14.00
lukket
kl. 9.00-18.00
kl. 9.00-16.30
kl. 9.00-18.00

-mm tims wm nmm tk

13

Plus
12. november 1977 bjærger »Bollen«
et fartøj med knækket mast i 20 sek./m
vind udfor Sundby Havn.

Så er den enarmede Også de toarmede
på spil igen
er på spil

Minus
Skipperen på det bjærgede fartøj bar
ikke redningsvest. Man konstaterer ofte
skippere uden redningsvest, men de fly
der måske altid ovenpå.

Bollen på redningsaktion

Det er ikke ti! at tage fej1af

En bølge af indbrud, tyveri og hær
værk er her sidst i november skyllet hen
over S.S.F.s havn og plads. Man har
registreret indbrud i 30-35 både, men der
kan godt være tale om flere, for tyvene
har også besøgt både på pladsen, som jo
ikke bliver tilset hver dag. Tyvene er
observeret og antastet, men de er be
væbnet med lange knive, så det er ikke
lige til at anholde dem, og når politiet når
frem, er de over alle bjerge. I klubhuset
er det kun gået ud over en dør, der er
Bliver der mon gevinst?
blevet opbrudt, og nogle øller, der er
stjålet, men på en enkelt båd er der stjå
Ved siden af Skipperstuen er der nu
let og begået hærværk i en størrelses
indrettet et meget hyggeligt rum til spil
orden af ca. 15.000 kroner, så det er ikke
leautomaterne, så vi igen kan få nogle
kun småting, det drejer sig om.
penge i kassen.
Da det havde stået på i tre nætter,
Der er kun adgang for medlemmer, og
besluttede nogle trofaste medlemmer at
der skal købes en speciel nøgle til rum
holde vagt om natten, og siden har der
met, en 22A-nøgle, der kan fås på kon
ikke været besøg af uvedkommende.
toret til en pris af 10 kroner, mod fore
visning af medlemskort. Man får samti
dig med nøglen en startkapital på 10
kroner i 25-ører, og det forventes natur
ligvis at pengene bruges til automaterne,
der nu igen giver rigtige menneneskepenge i gevinst.

Havaristen sikkert i havn

Stormen krævede sine ofre
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Tyvene er bevæbnede - de glemte
denne kniv i en båd.

Nordkaperen - Henrik Videbæk

BÅDUDSTYR
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'VÆRK - BESLAG
SEJLUDSTVR
REDNINGSMATER
SEJLERBEKL/F^*
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SALTVÆRKSVEJ 2,1. sal
hj. af AMAGER STRANDVEJ
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*/ lo % for klub medlemmer.
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Bankender

dækker
hele Amager
S

Ring direkte hjem med
S.P. VHF-radiotelefon type RT-144
55 kanaler
25 watt
Pris kr. 3.675,- excl. moms (12 v)

S.P. forhandler

m Amagerbanken
- den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S
TELEFON (01) 58 30 45

ELEKTROMONTØREN
Aut. elektroinstallatør

KBH.

FRB.

NESA

SEAS

NVE

58 89 50

30 70 02

Dr. Elisabethsalle 1

Valby Langgade 226

RADIOTELEFONANLÆG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.

- FOR SÅKERHETS SKULL Kommunikationsradio — Walkie Talkie — Seafarer —
Ekolod — Seafix Radiopejl — Silva kompasser
Helly Hansen flytvåstar

BENO RADIO &
BÅTTILLBEHORAB
Gronegatan 11 (Hornet Norregatan/Gronegatan,
nåra Drottningtorget).
211 27 Malmo
Telefon 009 46 40/11 14 64
ZODIAC — LAFAYETTE — KRACO — SAGANEL

Det bedste tilbud får du på Amager . .
Vi har som regel et stort udvalg i nye og brugte
stationer.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09
10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.
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