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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. 3.675,- excl. moms (12 v)
S.P. forhandler

^b} Amagerbanken
- den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER

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

/7vrTTv=m

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

RADIOTELEfONANLJEG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.

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

BENO RADIO &
BÅTTILLBEHOR AB
Gronegatan 11 (Hornet Norregatan/Gronegatan,
nåra Drottningtorget).
21127Malmo
Telefon 009 46 40/11 14 64
ZODIAC - LAFAYETTE — KRACO — SAGANEL
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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 aile ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.

S.S.F.

JANUAR 1978

Nr. 1

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING

i

Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01)5832 96

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30,2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telf. 59 35 80

Formand:

Hans Guldager,
13 73 23
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup
50 73 23
Næstformand: Bent Petersen,
Stolemagerstien 17,2300 Kb. S
58 49 37
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29,2791 Dragør
53 59 64
Kasserer:
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
59 39 78
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,12300 Kbh. S ... 55 79 39
Richard Nielsen,
Hardangergade 3, st., 2100 Kbh. 0
ØB 59 23
Tilsynsførende Jørn Tanning Nielsen,
med klubhuset Elbagade 75 st., 2300 Kbh. S
58 60 40
og festudvalg: Lennart Larsen,
Højdevej 18, 2300 Kbh. S
5546 86
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen,
Stolemagerstien 17,2300 Kbh. S
58 49 37
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
JolleJohn Simonsen,
repræsentant:
Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
MotorbådsErik Kristiansen,
repræsentant: Moselgade 20, 2. th., 2300 Kbh. S
59 06 96
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95

Redaktionen ønsker hermed læsere
og annoncører et godt nytår.
Som det kan ses er der fra dette
nummer foretaget en lille omgruppering
af bladets faste rubrikker: bestyrelsesliste og annoncer.
Her ved årsskiftet står medlemsbladet
bedre rustet end nogen sinde med hen
syn til medarbejdere. Som det kunne ses
i sidste nummer var der en del tegnin
ger - der foreligger tilsagn fra hele tre
tegnere, der hver især repræsenterer sit
felt. Der er også tre fotografer, som vi
kan henvende os til, når der foregår et
eller andet. Der er også medarbejdere,
der tager sig af junior-, jolle- og
fest-stof, foruden de to »gamle«.
Vi kunne blot ønske endnu et par
medarbejdere: en for kapsejlads og en
for hændelser i havnen, så du har sta
dig chancen for at blive medarbejder i
det team, der i øjeblikket ser det som en
fælles-opgave at lave et blad, der læses
med interesse i alle kredse.
Vi holder et møde på et par timers va
righed hver måned, hvor vi samler og
diskuterer det stof, der foreligger.
Jeg kan betro dig: det er morsomt at
lave et blad, når man er flere om det.
Holger Møller

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
FORSIDEBILLEDET:
Simon til julesejlads i Kastrup.

yTia.

Referat af bestyrelsesmøde
29.11.77 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
11. Bladet
12. Eventuelt
Søren Christensen fraværende
Da der til bestyrelsen var indkommet
skriftlig klage over højrøstet adfærd af
2 medlemmer, var disse indkaldt til be
styrelsesmødet. De indrømmede begge
skyld og gav en undskyldning. Begge fik
en kraftig advarsel og besked om, at
næste gang ville § 9 blive taget i brug.
Punkt 1: Protokol
Protokol oplæst og godkendt.
Punkt 2: Beretning
Formanden indledte med at fortælle,
at vi havde fået brev fra ForeningsRegistret om, at vi var registreret som
forening til 7.5.87. Fra K.S.U. var der
indkaldelse til generalforsamling den 14.
12.77. Denne Generalforsamling vil blive
afholdt i Enigheden.
Claus Schlicter fra »Shoppen« havde
sendt et brev til bestyrelsen, hvori han
anmoder om lov til at udvide »Shoppen«
ved evt. at få en del af juniorskuret, da
han i fremtiden vil få skarp konkurrence
fra bl.a. Stengaard-Meyer, der flytter til
Amager Strandvej. En enig bestyrelse
mente, at »Shoppen« er for Sundby
Sejlforening, og man syntes ikke, der er
grund til eller mulighed for udvidelse af
»Shoppen«.
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Advokat Carl Nielsen har overtaget
sagen vedr. byggeriet, da vi mener det
er uforsvarligt at køre sagen videre selv
uden advokatbistand.
I brev til Hans Guldager protesterer
Dragør Sejlklub over, at sidste kredsmøde blev afholdt samme dag, de havde
generalforsamling, men da mødet skulle
holdes inden hovedbestyrelsesmødet,
der var dagen efter, var der ikke andre
dage siger formanden.
Allerede på nuværende tidspunkt er
S.S.F.'s store kapsejlads-arrangement
Sjælland Rundt eller Top-Cup, som den
skal hedde, lagt i faste rammer.
Ved hovedbestyrelsesmødet blev båd
skatterne atter diskuteret, og man ene
des om at prøve at få kontakt med lo
kale politikere for evt. på denne måde at
blive bedre hørt; formanden havde f.eks.
holdt en tale ved et socialdemokratisk
møde.
»Bollen« er forsikret for hele vinteren.
Nyt forstærkeranlæg og mikrofon er
anskaffet til klubhuset, da det gamle
ikke kunne repareres mere.
Punkt 3: Havn og Plads
Et firma har påtaget sig at udbedre
skaderne på Nordre Mole til en rimelig
pris.
Der er hul i hegnet på Nordre Mole;
det vil hurtigt blive repareret.
Bent Petersen spørger, om ikke heg
net på Søndre Mole kan blive ført igen
nem, så vi på denne måde kan få fore
ningen lukket helt af. Bestyrelsen blev
enige om at tage spørgsmålet op på
næste års budget.
Richard Nielsen fremviste nogle nye
fri- og optaget skilte til en rimelig pris,
nemlig 6,75 plus moms; man blev enige
om at købe 300 stk.
En række medlemmer har bedt om at
få en ekstraordinær generalforsamling
den 14.2.78, der skal behandle emnet
pæle i havnen.
Punkt 4: Klubhus og fester
Juletræsfesten er lagt i faste rammer.
25.2.78 vil der blive en bustur til Orø
med det store kolde bord og dans til en
pris af 70,00 kr. pr. stk. og med afgang
fra S.S.F. kl. 15.
Simon spurgte, om det ikke kunne
lade sig gøre at få en ugentlig klubaften
med foredrag eller film. Hans Guldager
svarede hertil, at han ville starte med en
filmaften og her fremvise sin egen film
fra sin rejse i Sibirien. Man fastsatte
denne aften til den 10.2.78 kl. 19.30.

Klubhuset vil være lukket fra 9. 1. 78 28.1.78.
Lydteknikeren fra Teknologisk Institut
har været her, og han vil sende en rap
port om udfaldet af undersøgelsen.
Ventilatorerne skal renses, medens
klubhuset er lukket i januar måned.
Gulvet i forgangen er slidt og skal
fornyes; det vil koste ca. 2.260 kr. plus
moms, plus hvad det vil koste at rive det
gamle gulv op.
Punkt 5: Sejlerskole
Skolechefen oplyser, at Svanemølle
kredsen afholder kursus for sejlerskole
lærere. Bent mener at samtlige lærere
fra S.S.F. vil deltage i dette kursus.
Punkt 6: Juniorafdeling
Intet, da juniorchefen var fraværende.
Punkt 7: Kapsejlads
Tilrettelæggelsen af Top-Cup går
planmæssigt oplyser kapsejladschefen.
Punkt 8: Joller
Simon oplyser, at der vil komme refe
rat af jollemødet i bladet. Samtidig op
lyste han, at man på jollemødet havde
givet Flemming Hansen frist til 1.3.78.
Der er jollemøde den første søndag i
hver måned kl. 12.00.
Punkt 9: Motorbåde
Intet.
Punkt 10: Sikkerhedsudvalget
Der er stadig ikke kommet ildslukkere
ved benzinstanderne, man vil igen bede
Shoppen om at opsætte disse.
Punkt 11: Bladet
Bladudvalget er blevet udvidet med 6
medlemmer, og der holdes møde man
dagen før hvert bestyrelsesmøde, oply
ser redaktøren.
Punkt 12: Eventuelt
Intet.
Mødet slut kl. 23.00.
Sign Hans Guldager
formand

Sign. Else Madsen
sekretær

Nytårs-interwiev
med SSF's formand
Da vi for tre år siden også havde et
interwiev her i medlemsbladet, var »båd
skat-spøgelset« netop manet i jorden.
Nu truer det igen - tror du, at det er
muligt igen at vende stemningen på
Christiansborg til vor fordel, og hvad skal
SSF's medlemmer gøre i den anledning?
Det vi skal gøre for om muligt at råbe
politikerne op og få dem overbevist om,
at det er bunduretfærdigt at pålægge en
idrætsgren en tvungen skat, må være at
optage personlige kontakter med de
menige politikere, idet det har vist sig, at
meget få af dem er klar over, hvad det
var, de stemte ja til, da de gik ind for op
rettelse af et bådregister med deraf føl
gende beskatning, for slet ikke at tale
om forsikringsskatten. I den forbindelse
er Østersøkredsen (tidl. Amagerkredsen)
og Svanemøllekredsen gået i samar
bejde og har nedsat en Aktionskomité,
der skal tilrettelægge og koordinere ar
bejdet med at overbevise politikere og
befolkningen om det uretfærdige, der er
ved at ske. Her må jeg også nævne, at
»manden på gaden« ikke kan se, hvorfor
vi ikke skal betale skat af alle de kæmpe
lystyachter, der findes. Vi må prøve at
overbevise de mennesker, der normalt
ikke ser noget særligt i sejlsporten, om at
de mange, mange tusinde luksuslinere
er luftkasteller, og at de fleste både
bruges enten til idrætslige formål eller et
sundt fritidsliv for hele familien, samt at
kun ca. 9% med skeptiske øjne kan be
tegnes som luksus.
Der er kræfter i gang for at få pæle i
havnen, og jeg ved at bestyrelsen er po
sitiv indstillet til en ekstraordinær gene
ralforsamling om spørgsmålet.
Hvad vil man gøre ved, at der bliver
færre pladser i havnen?
Bestyrelsen har for et par år siden stil
let forslag ved en ekstraordinær general
forsamling om dels, at hver båd havde
sine pæle, og for at kompensere for det
færre antal pladser at udbygge søndre
bassin med en eller flere broer. Der var
fem forslag udarbejdet af et ingeniør
firma med forstand på sagerne. Ingen af
forslagene faldt i god jord hos medlem
merne, hvilket undrede mig meget, da

de fleste af forslagene gav flere pladser i
havnen, og man ville have forventet, at
de pladsløse ville møde op og stemme
for forslagene. De kom ikke, og forsla
gene faldt til jorden. Hvis de kræfter, du
taler om, der er i gang, vil foreslå pæle til
hver båd uden samtidig at råde bod på et
eventuelt nedgang i antallet af pladser,
og det bliver vedtaget, har vi ikke anden
mulighed end at stoppe for tildeling af
pladser i et - to år. Det må bemærkes,
at der ikke er penge i kassen til pælene,
så de pladshavere må selv betale, hvad
det koster.
Sidste forårsgeneralforsamling stillede
bestyrelsen et forslag om nyt ophalergrej,
men fik ikke flertal for det.
Er det dermed skrinlagt, eller vil det
blive fremsat på et senere tidspunkt?
Det er foreløbig lagt på hylden, og
desuden har vi jo i år set, at man stadig
kan tage både op hurtigt og effektivt på
den gamle maner. Vi har sat meget ind
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på at holde grejet i orden, og vi har også
haft den glæde at se, at en kreds af
medlemmer frivilligt har lavet en ny op
tagervogn til de helt store både, og den
fungerer perfekt. Der udføres altså stadig
frivilligt arbejde i vor forening. Men vi
kan da godt se, at det er et problem sær
ligt for de nye og mest avancerede bådtyper, så selv om forslaget foreløbig er
lagt på hylden, er det ikke glemt, men
kan tages frem og støves af, hvis det
bliver aktuelt igen. Desuden har jeg ladet
mig fortælle, at man i vor søsterklub
»Lynetten«, går med tanker om at lave
en portalkran, der kan køre i hele plad
sens længde. Kan det lade sig gøre hos
dem med held, må vi se om ikke det og
så er noget for os.
S.S.F. vil arrangere en kapsejlads
Sjælland rundt, kaldet Top-Cup med
indtil 700 fortøjer.
Er det ikke en stor mundfuld at gabe
over?
S.S.F. er stadig en af de største sejl
klubber i Dansk Sejlunion, og det vil
være naturligt for os med vore mange
medlemmer og med en stor kreds af
motorbådssejlere til at hjælpe os med at
påtage os et sådant arrangement. Vi har
gennem årene fået flere henvendelser
fra alle kanter af landet, om det ikke
var noget for os at stå for et
arrangement den modsatte vej rundt
om Sjælland. Da vi i øjeblikket har
et særdeles aktivt og initiativrigt kapsej
ladsudvalg, mener vi, at tiden er inde til
at gøre springet rundt om Sjælland. Vi
får særdeles værdifuld hjælp af TOP
SIKRING, som må lægge ryg til en stor
del af arbejdet. Det skal blive spæn
dende at se, når den 5. juni er overstået,
om vi har kunnet leve op til forventnin
gerne. Jeg må i den forbindelse sige tak
til de store kredse af medlemmer, der har
tilbudt deres hjælp.
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S. S. F. 's havn har i mange år været
den største på Amager, men med anlæg
af de nye havne bliver det en af de
mindste. VU S. S. F. mon blive berørt af
det?
Ja, det vil vi højst sandsynligt i form af
et mindre antal medlemmer i nogle år.
Men vi har jo nogle fordele, som de nye
havne ikke foreløbig kan leve op til. Vi
har i kraft af vor alder de billigste priser i
hele Øresundsområdet, og det vil vi sta
dig kunne holde i en årrække. Og så har
vi hyggelige omgivelser og et godt miljø,
som ikke lige med det samme kan ska
bes andre steder. Vi er ejere af et stort
klubhus, hvor medlemmerne kan kom
me og hygge sig med familien og spise
til rimelige priser. Jeg tror og håber dog,
at sejlklubben »Lynetten« i kraft af deres
sammenhold og deres iver for at skabe
noget nyt, vil opnå de samme forhold,
som vi har hos os, men ellers bliver det
svært i de andre nye upesonlige havne at
opnå det, vi her sidder og roser os af.
Er der en begivenhed i det svundne år
inden for S.S.F., der har gjort særligt
indtryk på dig?
Det er klart, at enhver begivenhed en
ten de er pludselige eller mere velover
vejede, altid gør indtryk på det medlem,
der tilfældigvis kaldes formanden. Det er
jo hans pligt at føre S.S.F. igennem alle
begivenheder og problemer uden for
mange flåede sejl. Men af særlige begi
venheder i årets løb må jeg nævne den
voldsomme brand i en motorbåd, som
kunne have kostet flere medlemmer li
vet. Ligeledes anskaffelsen af »Bollen«,
som var en milepæl i vor historie. Den
er blevet brugt flittigt i årets løb både til
bugsering og bjærgehjælp og til brug

ved kapsejlads og mange andre opgaver.
Ligeledes gør det indtryk, at se den
kreds af ungdom, som dygtigt og mål
bevidst dyrker sejlsporten i S.S.F. De er i
år kommet hjem med mange gode resul
tater, der lover godt for fremtiden. Der
må også her tales om vort 25-års jubi
læum for Svagføre-dagen, der blev en
stor succes for vor forening. Mange
invalider kan på denne dag tage minder
med hjem om, at der stadig findes
mennesker som vil gøre lidt for andre.
Og så det klassiske: Har du et ønske
for S. S.F. i det nye år?
Jeg har en hel del ønsker, som vel kan
skitseres på følgende måde: For det før
ste, at regering og folketing kan få øj
nene op for det uretfærdige ved at be
skatte aktivt udøvende idrætsfolk og
familiemotionister. Endvidere, at vor sto
re sejlads Sjælland rundt må forløbe på
bedste måde til alles tilfredshed. Men da
du kun spurgte om ét ønske, vil jeg slut
te med at ønske at sammenholdet og
hjælpsomheden i S.S.F. må fortsætte.
GODT NYTÅR!

Gastebørs
Skipperbørs
Da det må forventes, at en stor
del af S.S.F.s medlemmer vil deltage
i Top-Cup - Sjælland rundt, vil med
lemsbladet oprette en børs, hvor gaster,
der mangler en skipper, og en skipper,
der mangler gaster, kan annoncere. Det
skal ikke koste noget at benytte sig af
dette tilbud.

Om Ha-kontrakten
Tirsdag den 3. januar havde klubben
indbudt til foredrag om selektiv opkald
ved hjælp af den såkaldte Ha-kontakt
eller klubkontakten. Man havde formået
ingeniør Alf Sillesen til at komme og gø
re rede for dette nye på radiokommuni
kationens område.
Det er derfor forstemmende for arran
gørerne, at der kun møder 20 med
lemmer til et sådant arrangement, særlig
taget i betragtning, at man i dagspressen
kunne læse om 2 mennesker, der havde
drevet om i Øresund fra Hven til Malmø
og brugt en stor del af skalaen for nød
signaler, uden at nogen havde bemær
ket det. En radio ombord havde klaret
alle problemerne, udtalte de pågæl
dende, efter at de var kommet heldigt i
land i Sverige.
Der udspandt sig en udbytterig dis
kussion mellem foredragsholderen og
deltagerne, men udbyttet var nok blevet
større hvis der havde været flere delta
gere.
Om det rent tekniske kan der henvises
til Reinhard Hansens artikel i november
nummeret, og kuponen i samme num
mer kan benyttes ved bestilling, der må
være klubben i hænde, således at der
kan afgives samlet bestilling den 1. febuar.
Som andet punkt på dagsordenen vi
ste Jørgen V. Nielsen nogle lysbilleder
og fortalte om krav, der stilles til fartøjer,
for at disse kan blive typecertificeret, og
han sluttede aftenen med at vise en film
om de elementære sikkerhedsregler for
fritidssejlads et emne, der ikke kan om
tales for tit.

Fredag den 10. februar - kl. 19.30

Lysbilleder fra 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.
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Nye medlemmer

Ganske vist er nådderne sjældent hori
sontale og det er da også derfor, man
sætter de sorte tape-striber på, men for
det sikre sejlerøje, giver nådderne alli
gevel den samme information om sejlets
dybde, som de sorte tape-striber.

—

som søger optagelse

i Stmd&y, Sejllfohwwfy

A 133 John h. Poulsen
Øresundsvej 37, S.
A 206 Aksel Sørensen
Chr. II Alle 15, S.
P 162 Sverre Systad

JØRN BANG 1

SAILS i

Stormosevej 29, Måløv

ORIENTERER
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.

»Fart Striber«

I sidste spalte talte vi om faconen i
storsejlets nederste del i forbindelse med
fladrebet.
Lad os denne gang gå lidt højere op i
sejlet og se på hvad det er for nogle
sorte, horisontale striber man ser mere
og mere. Er de der for at se smarte
ud, eller har de en praktisk betydning?
Svaret er både ja og nej!
Hvis man er en erfaren sejler og det
Hjertelig tak for opmærksomheden i an behøver ikke nødvendigvis at være kap
ledning af min 80 års fødselsdag.
sejler, kan man se det samme på
Albert Carlsen nådderne fra sejlets sammensyning.

Tak

HUSK!

HUSK!
Det koster 100 kr. ekstra hvis

Kontingent

Fig. 1. Et storsejl med sorte tape
striber. De tynde streger er nådderne
fra sejlets sammensyning.

Fig. 2
Fig. 2. Sejlets facon set fra oven ved
de sorte tape-striber med masten nogen
lunde ret og uden brug af f.eks.
hækstag.

og pladsieje, der forfalder 1.1.78 ikke er betalt inden
15.3.78
Pig. 3

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
Pladsieje pr. m2 kr. 22,00 + kr. 4,50 i moms pr. fartøj
Kontoret åbner igen 2.2.78
Kasserersken

Fig. 3. Samme sejl men med masten
krummet ved brug af hækstag. Man ser,
at sejlet er gjort fladere og de sorte
striber skal hjælpe til, hurtigere, rent
optisk at se den nøjagtige dybde i sejlet.
I ovenstående eksempel er der tale om
et storsejl, men det samme gør sig
gældende for et forsejl, hvis dybde også
kan ændres ved justering af fald, hæk
stag og skødepunkt.
Enhver sejlmager vil sikkert kunne
montere sorte striber i dit sejl; så er det
op til dig, om du vil betragte det som
pop eller en værdifuld trimindikator.
7

Julemanden slapper af i charmerende
selskab

Troldmanden og hans lærling i funktion

Snørebåndet er gået op

Juletræsfesten 1977
Det var en stor glæde at se festklædte
medlemmer med børn og familie møde
op til den årlige julefest.
Kl. 14.00 var vi alle samlet, og mu
sikerne spillede den skønne melodi:
White Christmas.
Teater-Jørn bød velkommen i en de
fekt mikrofon og bad alle børn kalde på
julemanden, som så ville komme sejlen
de ind gennem havneløbet. Der blev
spillet »Rudolph med den røde tud«, og
alle børn løb ud på molen, og forældre
med mindre børn gik til vinduerne, og
julemanden blev modtaget af alle med
store klapsalver, da han af Røde-Mo

Julemanden ankommer til S.S. F.
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gens blev sejlet sikkert til kaj - lidt hur
tigere end de tilladte 3 knob, men med
tilladelse i dagens anledning. Dette var
det højtideligste øjeblik i hele julefesten tak til Mogens for denne smukke bi
stand.
Børn og voksne deltog nu med jule
manden i dansen omkring juletræet og
sang »Julen har bragt velsignet bud«.
Der var lege med bl.a. »Jeg gik mig over
sø og land«, »Bro, bro, brille« m.m.. Der
er pause omkring juletræet, og i børne
nes øjne kunne man læse: Hvad mon
der nu skal ske?
Ind kom troldmanden og hans lærling,

Fotos: Foto-Knud.
der underholdt med flere numre. Jeg
håber, børnene har haft glæde af denne
underholdning, men det har kun været
de børn, som var heldige at være på
nært hold, for børn, som sad ved borde
ne, kunne intet se, ej heller høre på
grund af den defekte mikrofon. Mikro
fonen burde gennemprøves flere timer,
før en fest tager sin begyndelse, så
denne kedelige fejl kan rettes.
Børnene hentede deres godteposer,
og da de blev åbnet, viste det sig, at der
var meget stor forskel på indholdet i de
forskellige poser. En mor tilkaldte TeaterJørn, og da børnene var meget kede af

Julemanden er kommet velbeholden i land

Præmiebordet ved Julefesten
det, beklagede Jørn meget og tilbød om
gående at give en ekstra til de børn, som
var blevet snydt. Et julearrangement skal
helst være perfekt, da julen jo afgjort er
børnenes fest. Flere af børnene i alderen
8 til 12 år udtalte, at sidste års godte
poser var meget flottere. Personligt
synes jeg, at den sodavand, de fik ikke
var noget at byde på. Hvorfor ikke hel
lere en kop chokolade med en bolle? Det
havde bestemt gjort mere lykke. Hvis
arbejdet med at lave en kop varm choko
lade har været for stort, var der bestemt
mange, der gerne havde meldt sig frivil
ligt med en hjælpende hånd. Flere med
lemmer mente, det var for fladt, når man
tænker på, hvad vi betaler i kontingent,
og på hvad der kommer ind ved salg af
lotterier, som Bente og Mogens solgte
flittigt af. Der var pæne gevinster til de
heldige ved lodtrækningen.
Tilbage til dansen omkring juletræet,
som stråler om kap med alles øjne, eller
det er måske lysene, der spejler sig i øj
nene. Vi synger den skønne julesalme
»Det kimer nu til julefest« og »Glade jul,
dejlige jul« samt »Højt fra træets grønne
top«. Nogle af de helt små sad på mo
ders arm og var faldet i søvn - forvent
ningerne har vel været for store - hvor
var det rørende at se.

Det dygtige orkester.
Julemanden har bestemt gjort sit
bedste, men flere forældre sagde, at han
overhovedet ikke havde børnetække, og
at der ikke var meget pep i ham.
Jeg tror trods alt, at børnene har haft
en god dag, der var jo børn i alle alders
klasser, så hvor meget kan vi forlange,
eller har vi glemt, at vi selv var børn engang?Eller var glæden anderledes den
gang?
Tak til alle der har gjort et stykke ar
bejde til denne julefest, men den største
tak til vore fire medlemmer, musikan
terne Frank, Harry, Otto og Robert; de
spiller virkeligt godt. Jeg undrer mig over
at vi til S.S,F,'s fester lejer musik udefra
til store timelønninger, når vi blandt os
har så fine musikere. Men på den anden
side kunne de jo ikke selv deltage i fest
lighederne, når de skal underholde med
deres musik.
Lad mig slutte med at udtale
lad os alle være venner
lad os alle holde sammen
lad os alle komme hinanden ved.
Det er måske et spinkelt håb, men
hvis vi alle prøver på at gøre en indsats,
så er håbet ikke forgæves.
Godt nytår
Edith Laursen (Nolle)

Hej!! Optimistsejlere.
Håber at I har haft en god jul o.s.v.
Nu begynder forårs-klargøringen for
alvor efter juleferien. Før jul var der en
fast lille skare, der trofast mødte op hver
lørdag. Nu skulle vi gerne nå dertil, at
alle møder op.
Første almindelige arbejdsdag bliver
lørdag den 4. februar.
Husk arbejdstøj, madpakke og godt
humør.
William

Sig pænt farvel

WHF- RADIO- KURSUS
Se opslag i klubhuset.

Der er en del, der er medlemmer både
af S.S.F. og Lynetten, og der er for
mentlig en del af disse, der efter at Ly
nettens havn er færdig, ikke længere vil
være medlemmer af S.S.F. også. Disse
medlemmer bedes foretage skriftlig ud
meldelse inden den 15. marts fremfor
blot at lade sig slette på grund af
restance.
Hans Guldager
formand
9

Pæle i havnen

Pæle i havnen,
eller hvad?
Medlemsbladet har modtaget følgen
de indlæg om emnet på den ekstraor
dinære generalforsamling den 14. febuar:
Pæle i havnen:

Vigtig meddelelse til alle, der
forventer plads i havnen
I sidste nr. af medlemsbladet ser jeg
med forundring, at Henning vil prøve
at få en generalforsamling den 14.2.
1978 til at vedtage fortøjningspæle i hav
nen.
Er Henning Jensen klar over, hvilken
hån et sådant forslag er imod de med
lemmer, der trolig har betalt deres kon
tingent i en lang årrække i sikker for
ventning til, at de i løbet af 6-10 år
ville kunne få en plads?
Bliver dit forslag vedtaget Henning,
ved du udmærket godt, at der nu vil
gå yderligere 6-8 år, før der vil blive
ledige pladser at uddele, da det at ligge
for pæle vil kræve 15-20% mere plads i
havnen.
Vil I så, der har plads i havnen stadig
væk være bekendt og have samvittighed
til, fremover at franarre kontingent og
leve højt på disse medlemmer, der for
venter plads i havnen?
Derfor må de pladssøgende nu stå
sammen.
Mød frem den 14.2.1978 og stem det
te umoralske forslag ned, bliver du væk,
får du ikke plads i havnen i mange,
mange år fremover, men vil kun blive
udsuget for dit kontingent.
Husk, medlemmer med plads i hav
nen udgør kun ca. 35% af medlemstallet
iS.S.F.
Sven Malm

Hr. Henning Jensens forslag
om pæle i havnen.
Det tavse flertal i S.S.F. må nu samle
sig, må nu markere sig. Det tavse
flertal kan ikke se til i passiv tavshed læn
gere. Kommer der pæle i havnen, er det
et tilbageskridt og en uhørt hån mod
medlemmer, der søger plads i havnen,
og som har ventet i årevis. Det tavse
flertal er en magtfaktor i foreningen,
nemlig 60-65% af medlemstallet, som
10

og så snart han begynder at tale om
pæle i havnen, hiver du i snoren.
hidtil i god ro har ladet sig lede i mange
år og betalt kontingent og ekstrakon
tingent og meget andet med glæde.
Men nu vil de trampe på os med deres
pæle i havnen, der giver færre pladser,
og så må vi rejse os og i forening
stemme Hennings forslag ned. Vil Hen
ning og andre have pæle, må det efter
min mening laves i forbindelse med en
havneudvidelse, men det har vore man
ge pensionister ikke råd til, og dem må vi
vise hensyn til, nu hvor en forøget båd
skat er på trapperne.
Derfor stem dette forslag ned.
Medlnr. 125
Hardy Burckel

Det er uden den store ulejlighed lykke
des at indsamle 90 underskrifter for pæle
i havnen. Der vil derfor som nævnt an
det sted blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling tirsdag d. 14.2.1978.
Det er under indsamlingen af underskrif
ter konstateret, at adskillige medlem
mers fartøjer er blevet beskadiget på
skrue, skrueaksel eller undervandsskrog
af de nuværende fortøjningsforhold. Der
kan derfor ikke herske tvivl om, at vi nu
må få banket pæle ned, så vore anlægsforhold kan komme til at svare til de
bedst mulige. Det forslag, der kommer
frem på generalforsamlingen, vil ikke gi
ve færre pladser i havnen. Det viser sig,
at man ved opmåling af både og kaj-

areal er istand til at skaffe 102 pladser å
2.50 mtr. - 82 pladser å 3.00 mtr. - 20
pladser å 3.20 mtr. samt 10 pladser å
4.00 mtr. Denne pælefordeling skal bru
ge 605 mtr. mellem pælene plus 35 mtr.
til pælebredde ialt 640 mtr. Vi råder i de
store bassiner over 662 mtr. kajareal, der
er således 22 mtr. i overskud til hjørner
m.m. Med denne fordeling undgås end
videre de store pladsrokeringer, og
samtlige fartøjer vil få en fornuftig plads
omkring sig. Det er tanken, at pælene
skal bestå af en jernbaneskinne overtruk
Efter at have læst forslaget om pæle i ket med et plastrør. Man undgår ved
havnen, synes jeg, at det er et godt denne pæleform i de fleste tilfælde at
forslag, dog i forbindelse med en udvi »ise« om vinteren, idet skinnerne trækker
delse af havnepladsernes antal, da der bundvarmen op, og således kan isen ikke
bliver færre pladser i havnen med pæle. binde på pælene, ligeledes skånes bådJeg kan som medlem i mange år, uden siden af det overtrukne plastrør. Prisen pr.
endnu at have fået en plads, tilslutte pæl incl. skinne - plastrør og ramning vil
mig, at man flytter midterbroen mod ligge lige under kr. 400.00 altså en lille
nord, og rammer en ny bro i søndre smule dyrere end en god fortøjningssten
bassin. Det burde man nok foreslå til med tilbehør. Firmaet Topsøe Jensen og
en generalforsamling. Det bliver lidt dyrt, Schrøder er istand til at banke pælene
men nu har jeg i mange år betalt til ned på 25 arbejdsdage og kan gå igang
alle S.S.F.s udgifter, så jeg synes, det medio febuar. Det vil sige, at hele arbej
kunne være rimeligt, at de, der har det kan være afsluttet, før bådene igen
plads, kunne være med til at betale skal i vandet. Mød op på generalforsam
ovenstående, og derved hjælpe de lingen og vær med til at give vor dejlige
havn det, den virkelig fortjener.
pladssøgende.
Henning Jensen
Det er jo alligevel meget dyrt at ligge i
Medl. nr. 368
andre havne.
Det vigtigste er, at man i disse tider
skaffer flere pladser, og ikke færre,
som dette forslag vil give.
Vi er trods alt det største flertal uden
havneplads i S.S.F., og vi kan sikkert
bruge det, når det gælder. Hvor
for priviligere dem, der har en plads
på vores bekostning.
Med sejlerhilsen
Bent Baun
folkebåden Susan. Apropos Nytår
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Angående yderligere
beskatning af
fritidsfartøjer

H.C. Hansen,
Fremskridtspartiet

Tak for Deres venlige brev af 15. de
cember d.å. vedrørende yderligere skat
på fritidsbåde udover de allerede eksiste
rende.
Den 15. december skrev redaktionen
Som bekendt er Fremskridtspartiet
til de fem folketingsmedlemmer, der er
gået
imod en egentlig bådafgift. Først og
valgt i Søndre Storkreds = den del af
fremmest fordi vi finder, at skat på sport
Amager, der ligger i Københavns kom
vilvære helt i modstrid med vort partis
mune, at det ville interessere S.S.F.'s
opfattelse af sportens betydning i fremti
medlemmmer at kende deres stilling til
dens Danmark, men også fordi vi fandt,
yderligere beskatning af fritidsfartøjer
at lovforslaget var så dårligt gennem
udover moms, forsikringsafgift og for
tænkt og ville medføre så store admini
motorbåde yderligere benzinafgift.
strative vanskeligheder, at det ville kom
De to socialdemokratiske medlemmer:
me til at virke urimeligt. Dernæst kan vi
Tove Lindbo Larsen og
ikke sige, at vi i den nuværende situation
Winnie Russell
føler særlig trang til at velsigne regerin
har ved redaktionens slutning ikke svaret
gen Anker Jørgensen med større midler.
på forespørgslen, men det kan jo være at
Finansministeriet er jo fuldstændig Da
fristen har været for kort julehelligda
naidernes kar.
gene taget i betragtning, så vi vil bringe
Med venlig hilsen
svarene i næste nummer, hvis de kom
H.C. Hansen (FP)
mer. Der er indkommet følgende tre
besvarelser:

Ib Nørlund, Danmarks
Kommunistiske Parti
Tak for opfordringen til at give min
mening til kende om skat på fritidsbåde.
I betænkningen til lovforslaget om op
rettelse af et lystfartøjsregister af 27. aug.
77 skrev DKP, at vi går imod lovforslaget,
da en registrering af lystfartøjer vil med
føre overflødig bureaukrati uden gen
nemførelse af ansvarsforsikring, og da
det ikke vil nedsætte importen af store
lystfartøjer.
Under debatten ved anden behand
ling den 31. aug. fremhævede mit partis
ordfører, Kaj Hansen, at afgiften på lyst
fartøjer i virkeligheden er et oplæg til en
ny forbrugsskat, og dem er vi mod
standere af.
DKP har i mange år kæmpet for, at
effektivisere skattesystemet hen imod
bruttobeskatning. Vort skatteprincip er,
at man skal betale skat efter evne målt i
bruttoindkomst, og hvordan folk så el
lers vil bruge deres disponible indkomst,
må være statskassen uvedkommende.
DKP er modstander af moms og for
brugsafgifter. Og det gælder selvfølgelig
også skat på fritidsbåde.
Med venlig hilsen
Ib Nørlund, MF.

Knud Heinesen,

Socialdemokratiet
Sundby Sejl-Forening har opfordret
mig til at redegøre for min stilling til en
afgift på lystfartøjer. Det er en opfor
dring, jeg gerne tager imod, også fordi
jeg derved kan få lejlighed til at bringe
nogle konkrete oplysninger om rege
ringens tanker ind i debatten.
Som led i det sidste augustforlig blev
det besluttet at indføre en periodisk af
gift af lystfartøjer. Afgiften skal beregnes
i forhold til bådens værdi.
Forudsætningen for, at en sådan af
gift kan opkræves, er imidlertid, at der
oprettes et lystfartøjsregister. Som et
første skridt henimod afgiften vedtog
folketinget derfor den 6. september 1977
en lov, der bemyndiger ministeren for
skatter og afgifter til at oprette »et regi
ster over lystfartøjer, som kan danne
grundlag for opkrævning af en periodisk
værdiafgift af de registrerede lystfar
tøjer«.
Arbejdet med oprettelsen af dette re
gister er i gang i ministeriet for skatter og
afgifter, der samtidig forbereder næste
fase: et lovforslag om en periodisk
(formentlig årlig) afgift af lystfartøjer.
Det er muligt, at lovforslaget allerede

vil kunne fremsættes i folketinget i
slutningen af indeværende folketings
samling.
Det vil herefter blive toldvæsenet, der
kommer til at stå for den praktiske side
af sagen, oprettelse af register og op
krævning og kontrol med afgiften. Der
kan endnu ikke siges noget endeligt om,
hvor store afgifter, der bliver tale om.
Det er ikke tanken, at robåde, kanoer,
kajakker og mindre sejljoller - der ud
gør hovedparten af vore fritidsbåde skal registreres og betale afgift. Det bli
ver formentlig kun de store både, der
skal betale afgift, men hvor grænsen
skal sættes, er der endnu ikke taget stil
ling til.
De fleste vil nok finde det rimeligt, at
der skal betales afgift af de større og
dyre både i betragtning af, at der alle
rede betales afgift af f.eks. campingvog
ne og sommerhuse, selv om disse ting
kan være rammen om gode fritidsinter
esser.
Jeg forstår heller ikke rigtigt argumen
tet om, at man nu vil til at beskatte
sportsrekvisitter. Det er nok de færreste
motorbådsejere og sejlere, der betragter
deres båd som et sportsrekvisit, og
mange deltager i øvrigt aldrig i en kap
sejlads. Men selv om såvel biler som bå
de i et vist omfang anvendes til sports
udøvelse, kan jeg ikke se, at man alene
af denne grund ikke kan opkræve afgif
ter af disse ting.
Endelig vil jeg gerne afvise påstanden
om, at bådafgiften er begrundet med, at
bådejere almindeligvis er rigmænd eller i
det mindste har en større skatteevne
end andre. Hvis afgifter kun måtte på
lægges forbrugere med en særlig stor
skatteevne, tror jeg, vi blev nødt til at af
skaffe flere af vore afgifter så som afgif
terne på knallerter, øl, kaffe, mineral
vand og konsum-is.
Med venlig hilsen
Knud Heinesen
: :sidste:i i:sidste:j

Umiddelbart før bla
det gik i trykken,
kom der svar fra To
ve Lindbo Larsen, se
modstående side.

HUSK AT MEDBRINGE KVITTERING FOR BETALT ANSVARSFORSIKRINGSPRÆMIE,
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Sejlerskolen 1978
Tilmelding: Torsdage i kontor
tiden til skolechefen.
Sidste frist for tilmelding 9.
marts.
Obs! Se under sejlerskolen andet
sted i bladet.
Skolechefen

Beskatning af
fritidsfartøjer

FOLKETINGET
CHRISTIANSBORG

Tove Lindbo Larsen, KP

DEN.

7..jas...1978

Sundby Sejl-Forening har forespurgt om min
mening med hensyn til indførelse af en af
gift på lystfartøjer, den vil jeg naturlig
vis fremsætte.
I det sidste augustforlig indgik aftalen
om en registrering af lystfartøjer og en
deraf følgende afgift.
Det er naturligvis beklageligt, at vi er
kommet i en økonomisk situation, der nødven
diggør en større indkomst til staten og d
dermed større afgifter for befolkningen.
Der er mange forklaringer herpå, som det
nok er læserne bekendt i forvejen, hvorfor
jeg ikke skal komme nærmere ind på det nu.
Der er mange områder, der rammes af beskat
ning og afgifter. Når jeg kunne acceptere
augustforlig II skal det ses i lyset at man
ved hjælp af et registreringssystem kan be
skatte fartøjer efter størrelse og luksus
udførelse.
Luksusbeskatning er ikke en fremmed tanke
for mig og jeg er tilfreds med at afgifter
ikke vil ramme de mindre både af forskellig
art. Der skulle således ikke være tale om
at beskatte mindre luksuøse fritidsinteresser.
Jeg vil sluttelig erindre om, at der alle

Aktionskomité nedsat
På et møde i Dragør Sejlklubs klubhus
før jul diskuterede formænd m.v. fra
klubber i Svanemøllekredsen og Ama
gerkredsen situationen om et lystfartøjsregister med henblik på beskatning af
lystfartøjer.
Man blev enige om ikke blot at sidde
med hænderne i skødet og se begiven
hederne passere forbi.
Med det formål at skulle præge den
videre udvikling af situationen blev der
nedsat en aktionskomité bestående af
Ib Sørensen, Dragør,
Knud Rødgård, Frem og
Holger Møller, S.S.F.
Komiteen, der senere er blevet udvidet
med Uffe Skadegård, Øst, samler i øje
blikket materiale sammen til vurdering
af, hvor vi står i øjeblikket, og vil snarest
komme med et udspil.

rede forekommer afgifter på en lang række
andre områder, hvorfor man må forstå at lyst
fartøjer ikke kan gå helt fri, hvis man skal
bestræbe sig for at fordele byrderne.
ed venlig hilse
ove Tjindbo Larsen

Motorbådsførerkursus
Start sidst i marts

Er du interesseret, så henvend dig til
motorbådsrepræsentanten inden den
15. marts.
Motorbådsrepræsentanten

Top-Cup
Selv om der er fem måneder til det
store arrangement, som klubben har på
taget sig - Top-Cup -, løber af stabe
len, er forberedelserne allerede langt
fremme.
Der er udpeget en række medlemmer,
der skal påtage sig et nærmere define
ret arbejdsområde. Vi bringer her en liste
over lederne af de forskellige udvalg:
Sejladsledelse:
Bent Knudsen - Hans Guldager.
Sejladsudvalg:
Richard Nielsen
Måldommere:
Carl Steffesen
Bureau:
Bent Petersen
Havneforhold:
Henning F. Jensen
Festkomite:
Vagn Preisler
Presse:
Holger Møller
Kommunikation (teknik):
Erling Sørensen
Regnskab:
Gosta Øberg.
Hvis der er nogle, der vil tilbyde sin
arbejdskraft, kan de henvende sig til
lederen af det pågældende område eller
til sejladsledelsen.
Top-sikring har også udpeget de med
arbejdere, der derfra skal tilknyttes ar
rangementet.

Forsikring

Et forsikringsselskab i U.S.A. har føl
gende motto:
- Vi forsikrer alt: Deres kone, Deres
malerier, Deres møbler og andre kost
bare antikviteter i Deres hus.
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Tyverier igen.

Den dag var det lavvandet i vor havn

Juleaftensdag og natten mellem 1.
og 2. juledag har der igen været tyve
besøg i klubben. Udover nogle opbrudte
døre i klubhuset er der ikke sket noget,
idet de ubudne gæster begge gange er
blevet forstyrret.
Det viser sig altså, at det kan nytte no
get at holde vagt, men der bør være
flere om det, end tilfældet er i øje
blikket, da det kun er ganske få gen
gangere, der påtager sig det lidet mis
undelsesværdige job.
Der ligger liste fremme på kontoret,
hvor man kan tegne sig for en eller flere
vagter.

muc,

Det ville være
rart med nogle flere frivillige

Julejollesejlads i Kastrup!
Så har vi været afsted igen, for at
sejle kapsejlads. Denne gang var det 2.
juledag i Kastrup.
Vejret var fint med 3-5 m/s vest med
en let dis, banen var udlagt lige ud for
Kastrup havn.
Blandt deltagerne var der så kendte
navne som: Carsten & Erwin, Jørn
Bang & søn, Bruhn & Bruhn og Fogh &
Poul R. Høj, så der var lagt op til en
spændende dyst i pirat-jollefeltet.
I år havde man forskudt de to sejladser
så meget, at der var mulighed for at
komme i land og få varmen ind imellem,
hvilket resulterede i at adskillige sejlede
lidt usikkert i anden sejlads og bla. påsej
lede bøjero.m.a.
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Resultatet på sejladserne blev:
på en delt 1. og 2. plads:
D 937 (Barner Nielsen og Hoelgaard
(SSF))
D 952 (Brødrene Bruhn (Solrød
Strand))
på en delt 3. og 4. plads:
D 977 (Bang og søn (SSF))
D 895 (Hans Fogh og Høj (???))
på en 5. plads:
D 925 (J. Simon og Kim Våben
gård (SSF)).
Efter sejladserne var der som sædvan
lig hygge og fortæring i KSs klubhus
under ledelse af Kaj Bendtsen. Alt i alt
en herlig sejlads.
Erna (844)

I FEBRUAR MÅNED HAR
SHOPPEN
åbent

Lørdage

kl. 12-13

Det stod i medlems
bladet for 25 år siden
I formandens nytårsudtalelse kunne
læses:
I den senere tid er der i dagspressen
fremkommet meddelelser om kommu
nens planer om at bygge en stor lyst
bådehavn i stedet for vor nuværende.
Man skal dog lægge mærke til, at det
stadig fremhæves, at det ikke er noget
nært forestående.
Og et udpluk af forskellige fremtræ
dende medlemmers nytårsønsker:
- At det må lykkes dansk og ikke
mindst københavnsk sejlsports ledelse at
gøre myndighederne klar over, at det er
nu, sejlerne mangler havne og vinter
pladser.
- At vi kunne få nogle gode og hygge
lige fester i vort klubhus, som jeg husker
dem fra gamle dage.
- Mit private ønske, at der også var
lidt interesse for præmieuddelingen. Det
ville efter min mening skabe et bedre
forhold og virke i retning af gamle dage,
som vi i den sidste tid har læst så meget
om her i bladet.
- At juniorerne holdes mere i ørerne.
- At vore fremtidige generalforsamlin
ger må blive fri for smålige personlige
divergenser og intriger og i stedet præ
gedes af sund fornuft og saglig behand
ling af problemerne.
Opførelse af nyt klubhus og derefter
mere samling af vore medlemmer til
glæde også for vore damer.
Og fra Københavns Sejl Unions mø
de:
Motorregatta var et andet punkt på
dagsordenen. For vor klub indtrådte kap
sejladschefen Alf Andersen og O. Fiitterer i det udvalg, som skal arbejde med
denne sag.
Hvorledes er det egentlig med vore
motorbådsfolks interesser i denne sag.
Interesser blev efterlyst på sidste gene
ralforsamling: der var den ikke stor.
Foreningsnyt:
Sundby Sejl-Forening havde pr. I. ja
nuar 770 medlemmer, heraf er 60 juni
orer.
Der er 380 hjemmehørende fartøjer
i S.S.F. Disse er fordelt således: ca.
130 sejlbåde, 85 sejlbåde med hjælpe
motor og 115 motorbåde.
Sådan stod der i januarnummeret i
1953.

Anmeldelser
Nyttig bog for Walkie Talkie brugere.
Nu kom den endelig - Walkie Talkie håndbogen, der er skrevet, så den kan
forstås af enhver, uden at besidde et
større kendskab til alle de tekniske navne
og betegnelser, der hører til faget.
Forfatteren Jørgen Weiberg har be
gået en håndbog, der fortæller alt,
hvad man bør vide om privatradioen,
når man bruger en sådan.
Den forklarer om de fleste typer
W.T.-er, om deres anvendelsesmulig
heder og om deres rækkevidde under
alle forhold.
Der forklares om alle antennetyper
med deres fordele og mangler, og der
forklares tydeligt, hvordan såvel statio
nen som antennen skal monteres.
Der gives endvidere anvisning på,
hvordan man kan støjdæmpe installa
tionerne i båden, så man får størst mu
ligt udbytte af sin radio.
Modsat andre forfattere på samme
felt, har Jørgen Weiberg været betyde
ligt mere nærgående i sin beskrivelse
af privatradioen som bådradio. Der for
tælles om opkaldsprocedure, nødproce
durer og meget andet. En liste over
klubstationer rundt om i landet skal man
blot ikke lægge for stor vægt på, da ikke
alle klubberne har faste vagter.
Det nye selektivopkaldssystem er lev
net stor interesse, men oplysninger om
dette dækker selvfølgelig kun det, der var
fremme i forfatterens skrivende stund,
der er jo sket mere på dette område
siden da. Håndbogen giver oplysninger
om de problemer, som privatradiobrugeren jævnligt kommer ud for. Ikke blot
omtales de kontrolinstrumenter, der kan
hjælpe os med at kontrollere appara
ternes funktion, men det fortælles også,
hvordan instrumenterne skal bruges.
De her nævnte, og mange andre inter
essante emner gør, at Walkie Takiehåndbogen bør være selvskrevet i skibsbiblioteket hos bådejeren, såvel som i
klubbens håndbogsbibliotek.
Bogen koster kun kr. 57,00 incl. moms.
Udgivet hos Te/epress Aps. Greve
Strand.
anm. Reinhardt Hansen

Kapsejladsbogen
Der er fornylig udgivet en bog med
dette navn. Bogen henvender sig til alle
kapsejlere og gennemgår stort set de
fleste situationer og fagudtryk, en sejler
måtte komme ud for. Bogen er forsynet
med glimrende illustrationer og god for
klarende tekst gennem alle 14 afsnit.
En interessant og lærerig bog, mange
vil have god gavn af at læse.
Bent Knudsen
Kapsejladschef
Kapsejladsbogen
Af Richard Creagh-Osborne
Oversat af Svend W. Carlsen
200 sider - ca. 300 illustrationer
Indbundet.
Pris: 133 kr.
Det Maritime Forlag
Dialekt
Da en jyde engang gæstede Tåsinge,
hørte han følgende fynske udbrud:
- Røvså bøvle, høwe rånok rilla, gøwe
løwe!
For ikke-fynboer skal vi røbe, at det
simpelt hen betyder: »Rug og boghvede
har vi rigtig nok rigeligt af, Gud være
lovet !<<

I denne rubrik kan medlemmer annon
cere køb, salg og bytte.
Det kan nævnes, at der kom mange
henvendelser i anledning af annoncen i
sidste nummer - ja sågar helt fra Als
reflekteredes der, så det kan altså nytte.
Optagelsen er gratis.
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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.

Ekstraordinær generalforsamling
ifølge lovens paragraf 6
efter skriftlig begæring af 75 aktive medlemmer
afholdes

Tirsdag den 14. februar 1978 kl. 19.30 præcis
i klubhuset.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Pæle i havnen.
Hans Guldager
formand
ooooooooooooooooooooo

Lørdag den 25. februar - kl. 15.00

Bustur til Orø Kro
Det 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.
ooooooooooooooooooooo

HUSK AT MEDBRINGE KVITTERING FOR BETALT ANSVARSFORSIKRINGSPRÆMIE,
NÅR DU BETALER HAVNEPLADSLEJE.
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37. ÅRGANG

Bankender
dækker
hele Amager
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
W5

- den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH

S

TELEFON (01) 58 30 45

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88 2100 Kobenhavn O
Telefon: (01)Tria 95 09

RADIOTELEFONANUEG - WALKIE TAIKIIS
til professionelle og amatører.

- 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
ZODIAC — LAFAYETTE — KRACO — SAGANEL
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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 aile ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.

S.S.F.

FEBRUAR 1978

Nr.2

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01) 58 32 96

Er der noget galt.

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74,2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telf. 59 35 80

Formand:

Hans Guldager,
13 7323
Nyvang Alle 11,2770 Kastrup
50 73 23
Næstformand: Bent Petersen,
Stolemagerstien 17,2300 Kb. S
58 49 37
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29,2791 Dragør
53 59 64
Kasserer:
Erna Christensen,
Milanovej 4,2300 Kbh. S
59 39 78
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S ... 55 79 39
Richard Nielsen,
Hardangergade 3, st., 2100 Kbh. 0
ØB 59 23
Tilsynsførende Jørn Tanning Nielsen,
med klubhuset Elbagade75st., 2300 Kbh. S
586040
og festudvalg: Lennart Larsen,
Højdevej 18,2300 Kbh. S
5546 86
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen,
Stolemagerstien 17,2300 Kbh. S
58 49 37
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
MotorbådsErik Kristiansen,
repræsentant: Moselgade 20, 2. th., 2300 Kbh. S
59 06 96
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

llllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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Vi hører af og til, at vi i S.S.F. havde
det bedre i gamle dage, man kom hin
anden mere ved. Man laver beboermøde
og bolværksmøde for at finde frem til
hvad, der er galt. Men hvad er gamle
dage? I sidste nummer kunne man læse,
at også for 25 år siden, ønskede man, at
det kunne blive som før i tiden.
Er det nu ikke sådan, at den mennes
kelige hukommelse er indrettet sådan, at
man glemmer det dårlige og efterhånden
kun husker det, som var godt. Mænd
husker deres soldatertid som en skøn
tid, og jo ældre de bliver, des mere
julelys får de i øjnene, når de beretter
om deres meriter, og glemmer ganske
og aldeles, at de bandede befalings
mændene langt væk og brokkede sig
gevaldigt over de hårde stroppeture. Det
er nok en af grundene til, at den tid, der
ligger noget tilbage, huskes som en
bedre tid.
En anden ting er, tror jeg, at vi har det
for godt i dag, vi stiller større krav nu end
tidligere. Inde i bladet kan det læses, at
man for 25 år siden bød på filmunder
holdning en søndag eftermiddag for en
krone. Nu her sidst på måneden er der
bustur til 70 kr. pro persona. Alligevel vil
nogle påstå, at vi havde det bedre for
25 år siden. Skulle der laves noget i klub
ben i gamle dage, smøgede medlem
merne ærmerne op og gjorde et stykke
arbejde i fællesskab. Nu til dags for
højer man blot kontingentet og betaler
sig fra det og går glip af det fællesskab,
der ellers ville opstå. Vi mangler noget at
være fælles om.
Derfor ser jeg det som en positiv ting,
at S.S.F. nu skal arrangere TOP-CUP der bliver brug for alle kræfter i S.S.F. i
hvilken retning, de end måtte gå - slut
op om dette arrangement, og lad os
vise, at vi stadig kan løfte i flok i S.S.F.
Så vil ånden fra gamle dage genopstå.
Holger Møller
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En eks-formand udtaler sig
Interview med S.S.F.s formand gennem 1114 år,
Svend Larsen.
Redaktionen har gennem nogen tid gået
og tænkt, at Svend Larsen nok havde
noget at fortælle, hvis han blev spurgt,
og det har vi så gjort.
Var det ikke en stor om
væltning for dig og din fa
milie at gå fra et meget aktivt
foreningsliv?
Nej, jeg syntes, det var passende at
slutte af med Sundby Sejl-Forenings
50 års jubilæum efter 111/2 år som for
mand. Jeg var blevet ældre, men ikke
ked af posten, som jeg aldrig har følt
besværlig. Havde der været f.eks. to år
mere til jubilæet, havde jeg taget dem
med, hvis medlemmer havde ønsket
dette.
Jeg havde også fået nyt arbejde, og
så kan man ikke bede sig fri så mange
gange. Det har ikke været nogen stor
omvæltning for mig, jeg har den evne
at kunne slappe af. Det eneste man kan
sige, at jeg savner, er at træffe de men
nesker, som jeg lærte at kende på sejlerdagen fra klubberne ude i landet. Der fik
jeg mange venner, som jeg satte stor
pris på.
Har du ikke efter at du er
blevet pensioneret, igen fået
lyst til at tage aktivt del i
S.S.F.s ledelse?
Til dit spørgsmål her vil jeg svare:
Bestyrelsen arbejder jo godt, og Hans
har jeg selv været med til at foreslå. Det
vil sige i alle ting kan jeg ikke følge Hans,
men en formand har da også lov til at
gøre fejltagelser som alle andre, men et
godt råd er ikke af vejen hos en, der
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erfaringsmæssigt har forstand på sagen
- jeg tænker her på køkkenet. Denne Ib
Sørensen har efter min mening ikke me
get praktisk forstand på byggeri.
Et af dine principper som
formand var, at S.S.F. skul
le betale kontant. Nu har
klubben stiftet gæld for at få
nyt køkken. Ville du også
have gjort det?
Ja, jeg gik ind for at betale regninger
ne, så snart de kom - så vidste man, at
de penge, der var i kassen, var vore
egne. Selvfølgelig har jeg da også stiftet
gæld, når der var større ting, vi ikke kun
ne tage på en gang, som f.eks. udgrav
ning af havnen, der kostede 184.000 kr.
Da fik vi et rentefrit lån på 40.000 kroner
fra idrætsfonden, som afdrages med
4000 kroner årligt og i dag er nede på
18.000 kroner.
Den sidste tilbygning, der kostede
203.000 kroner med møbler, blev det
også nødvendigt at låne 120.000 kr. for
at betale. Disse bliver afdraget med
20.000 kr. årligt i seks år plus renter. Men
nu må vi til at stoppe, da vor kontrakt
med Københavns Kommune udløber
om 5 år. Jeg tror ikke den bliver forlæn
get, men at vort dyre klubhus kommer
til at ligge på lejet grund med tre måne
ders opsigelse.
Der er forslag fremme om
at få pæle i havnen. Mener
du, at det kan gøres uden at
miste pladser?
Ja, forslaget om pæle i havnen støtter
jeg, så vi kan blive fri for alle de løse en
der af fortøjninger og bøjer. Med hensyn
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Tegning Henrik Videbæk (Katja)

til pladsantallet skulle det blive det
samme.
Det eneste jeg tænker på, er de gamle,
som kun har deres folkepension. For
dem er 400 kroner mange penge at skul
le af med, men det retter sig måske på
den måde, at de kan søge bestyrelsen
om fritagelse.
/ sin tid kæmpede du
hårdt for at få lov til at be
holde benzinpengene. Nu er
vi i den anden grøft og beta
ler skat på vor forsikring, og
en ny bådafgift truer. Føler
du det ikke som en stor uretfærdighed, at pensionis
ter skal beskattes af deres
hobby?
Ja, de 700.000 kr. som de 5 unioner
(Dansk Sejlunion, Motorbådsunionen,
Jydsk-Fynsk Motorbåds Union, Strand
jægerne samt Dansk Jagtforening) til
sammen fik var mange penge. Jeg sad i
udvalget som repræsentant for Dansk
Sejlunion, da pengene blev taget fra os.
Vi var hos et folketingsudvalg. Selv om
der var flere partier i udvalget, var der
ikke en eneste, der kunne forstå os.
Senere var jeg som formand for Køben
havns Sejl-Union hos finansministeren.
Han kunne kun se det som en fritidssport - pengene ville han ikke af med,
selv om vi forklarede ham det urimelige i,
at bådene skulle betale penge til lande
vejene, hvor bådene aldrig kom.
Der mistede S.S.F. 19-20.000 kroner
årlig, og dengang var pengene noget
værd.
Jeg tror ikke det hjælper, lige meget
hvor mange folketingsmedlemmer, man
skriver til. Disse mennesker er partitro og
kan ikke se, at sejlsporten her har rime
lige krav. Det var bedre, hvis de havde
en selvstændig mening. Man kan bedre
forstå dette, når man læser, hvor mange
»ben«, de har - det koster penge og helst
mange penge.

Så kan klubberne stå alene med deres
ungdomsarbejde - frivillig arbejdskraft og gå tiggergang rundt omkring efter
både, og så ligger staten i den anden
ende og brandskatter bådene.
Tror du S.S.F. kan magte
at afholde en Sjælland
Rundt, kaldet Top-Cup?
Ja, hvorfor skulle S.S.F. ikke kunne
lave en Sjælland Rundt? S.S.F. er en
stor forening og har mange medlemmer,
der gerne vil hjælpe til. Jeg tror, at det
med start fra »Flakken« vil blive alle
tiders, og samtidig vil der blive ordnet
en del derovre - jeg tænker på toiletter
og lokaler.
Med hensyn til kritik af sejladsen, sy
nes jeg ikke, man skal tage sig det sær
ligt nær. Det står sejlerne frit for, hvor de
vil starte, og jeg synes, at Dragør selv
har gået deres egne veje de sidste år.
Man holder beboermøder
og bolværksmøder for at
bedre miljøet i S.S. F. Føler
du, at der er noget galt?
Beboermødet synes jeg er et sort kapi
tel i S.S.F.s historie. Det minder mig om
årene sidst i halvtredserne, hvor med
lemmerne skændtes i bladet.
Der er ingen, der skal tro, at jeg møder
op til disse. Vi har jo generalforsamlin
gerne, hvor man kan tale om tingene, så
bestyrelsen dér kan få nogle retnings
linier.
Det er jo bedre redaktøren får noget
godt stof til bladet i stedet for noget, der
ingen steder hører hjemme. Jeg tænker
også på, at bladet kommer ud over hele
landet. Klubberne der ude skulle jo ikke
gerne have et forkert indtryk af S.S.F.
Du har i sin tid udtalt, at
du var den første arbejder i
Dansk Sejlunions hoved
bestyrelse. Følte du det som
et handicap?
Ja, det er rigtigt. Dengang var unio
nen inddelt anderledes i kredse, og
KDY's formand var født formand i
sejlunionen. Her på Øresundskysten
havde vi Københavns Sejl Union og
Sundkredsen.

Da jeg kom som ny formand for
S.S.F. sammen med V. Lindemann og
Kaj Guldbæk til første møde i KSU, ville
Lindberg, som var formand dengang,
ikke hilse på os. Han var dårligt infor
meret af den tidligere formand for S.S.F.,
Willy Tanggård, der sad som kasserer i
unionen. På en generalforsamling fik jeg
lov til at melde os ud af KSU, og vi ar
bejdede så sammen med Sundkredsen,
og når vi så lagde vore stemmer sammen
var Lindberg ude af billedet.
Jeg var ikke meget for at stille op til
bestyrelsen, men strøg til alligevel. Da vi
kom til valget i december 1962, rejste
Lindberg sig op og meddelte at han ikke
stillede op, da nogen var imod hans per
son. Jeg blev valgt og blev budt velkom
men af Peetz. Dermed var jeg den første
håndens arbejder i DS og kom til at sidde
sammen med direktører, fabrikanter,
grosserere, ja så galt var der en konsul,
men samarbejdet var fortrinligt, og jeg
følte ikke, at jeg var uvelkommen, men
jeg har da i de første år hørt, at det nok
havde været bedre med en kontorchef
som formand for S.S.F. Jeg svarede
engang fabrikant Østmann, der var
næstformand i Malmo Yachtklub, da

han spurgte mig, hvordan jeg som kaffetudesvejser kunne komme i Dansk Sejl
union: Ja, ser du, nok sidder jeg sam
men med direktører, fabrikanter og gros
serere og en konsul, men der er ikke en
af dem, der kan svejse en kaffetud. Det
var et brå svar, sagde han.
Senere sagde Laurits Andersen til
Willy Tanggård, at han hellere måtte
nedlægge sit hverv i KSU, ellers fik de
ikke noget godt samarbejde med S.S.F.
Han gik så af, og S.S.F. meldte sig ind
i KSU igen, og jeg blev senere formand
dér.
Er der ting, som din af
løser har gjort, som du syn
tes var helt forkert?
Nej, det synes jeg ikke - bortset fra
køkkenet.
Samtidig synes jeg ikke, vi skal have
flere ekstrakontingenter. Man må også
tænke på de gamle. De skulle jo gerne
stadig kunne være med i S.S.F. De har
dog været med til at få foreningen op at
stå.

Radiokursus
Arrangør:
Amagerkredsen
Kursusleder:
Birger Riis Hansen
Deltagergebyr:
50 kroner + bøger
Start:
Primo april på onsdage
Antal timer:
Ca. 20
Kursuskontakt:
Jens Green Jensen, tlf. 50 63 65.

Det glemte vi i sidste nummer.

Kristine ønsker alle medlemmer af S.S.F.
et godt nytår.

Velkommen
Nytårog velkommen her

Hermed er det gjort - vi beklager. Red.
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topOcup
-medKronborg omstyrbord...

Det største arrangement
i S.S.F.s historie
Den 12. januar var der møde med de
officials der indtil nu er beskæftiget med
TOP-CUP, og flere af de grundliggende
ting blev fastlagt.
Start- og mållinien bliver udlagt fra
Flakfortet i østlig retning. Starten skal gå
mod syd, man skal øst om Saltholm og
Drogden fyr. 1. start går kl. 19, og både
ne herfra skal uden om Møn. 2. start går
kl. 20, og disse både skal gennem Bøge
strømmen. Løbet skydes af den 5. juni
kl. 24.00.
Der bliver sejlads til og fra fortet fra
Kastrup havn. Der sejles i pendulfart,
men af hensyn til de startende både, vil
der ikke blive sejlet mellem kl. 17 og 20
på startdagen den 2. juni. Der vil således
blive mulighed for at lave en familietur
ud af dagen for dem, der ikke til daglig
har lejlighed til at besøge fortet.
Det påregnes, at ca. 100 officials vil
være i arbejde i dagene 2.-5. juni. Sej
ladsbureauet vil have til huse på fortet
og være åbent døgnet rundt.
Et sikkerhedsudvalg vil også være i
funktion. Der bliver mulighed for hurtig
transport fra fortet i påkommende til
fælde, der vil være samarittervagt i hele
perioden, der vil blive foretaget afspær
ringer på steder, hvor der kan være far
ligt at færdes.
Også hos Topsikring er man i fuld

Topsikring og sejladsledelse
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arrangeret af Sundby Sejlforeningogtopsikring

gang med forberedelserne. Deres in
formationstjeneste har påtaget sig at
lave plakater, standere, indbydelser
o.s.v. Også præmier skal der skaffes.
Der bliver en hovedpræmie for første
båd i største løb. Der bliver også præmie
til hurtigste båd efter scandicap i hver
start. Endvidere vil der være præmie for
hver 5 startende både, og endelig er der
erindringspræmie til hvert fartøj.
Der er sat begrænsning ved 700 både
og en minimumsgrænse ved 4,5 i scan
dicap. Sejladsudvalget forbeholder sig
ret til at afvise uegnede fartøjer og flerskrogsbåde.
Ved således at bruge Flakfortet som
operationsbase, håber S.S.F. at slå et
slag for, at fortet vil blive bedre kendt
blandt sejlerne, og de forbedringer, der
er nødvendige for at bruge fortet, vil
blive permanente og således til gavn for
sejlerlivet.
TOP-CUP-bureauet har adresse:
Amager Strandvej15,2300 København S.
Det vil være åbent fra 1. marts til 22.
maj på mandage og onsdage fra kl.
19-21. Telefon 01 - 58 14 24 (evt. 01 59 35 80). Der kan man få alle oplysnin
ger, og yderligere tilmeldingskort vil blive
sendt efter anmodning.
Der vil blive oprettet en købmands
butik, der vil forhandle dagligvarer, og
iøvrigt har festudvalget store planer,
men herom i næste nummer.

Sejladsudvalget

Bureauet

Havneudvalget

Festudvalget og regnskabsføreren

Kapsejladser i 1978
i Sundby Sejl-Forening
Lørdag d. 1. April
Søndag d. 2. April

Kl. 14.00
Kl. 10.00

Yngling Stævne
Yngling Stævne

Onsdag d. 17. Maj
Onsdag d. 24. maj
Onsdag d. 31. Maj

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag d.
Lørdag d.
Søndag d.
Mandag d.

TOP-CUP

Distancekapsejlads
Rundt om Sjælland

Onsdag d. 14. Juni
Onsdag d. 21. Juni
Onsdag d. 28. Juni

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Onsdag d. 9. August

Kl. 18.30

Aftensejlads

2. Juni
3. Jurii
4. Juni
5. Juni

Fredag d. 11. August
Lørdag d. 12. August
Søndag d. 13. August

Danmarksmesterskab for Ynglinge

Onsdag d. 16. August
Onsdag d. 23. August
Onsdag d. 30. August

Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 18.30

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 9. September
Lørdag d. 16. September

Kl. 15.00
Kl. 15.00

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads

Søndag d. 24. September

Kl. 10.00

Forterne Rundt
Distancekapsejlads

Sidst på sæsonen vil der blive arrangeret
old-boys og damekapsejladser.

Bent Knudsen
Kapsejladschef

Nyt fra Aktionskomitéen
mod bådskatten
Resolution på sejlerdagen
Som omtalt i sidste nummer, er der
nedsat en komite, der skal tilrettelægge
en aktion mod den bådskat, som em
bedsmænd i toldvæsenet har sine be
sværligheder med at udforme.
Strategien er klar: På Sejlerdagen den
18. - 19. februar vil der foreligge et for
slag til en resolution, der er vendt mod
bådskatten. Når den er vedtaget må alle
landets sejlklubber aktivisere deres med
lemmer, så de ved enhver given lejlighed
agiterer mod denne nye skat. Det er me
ningen, denne del af planen skal optrap
pes i løbet af foråret og sommeren, og
at den kulminerer i august måned, hvor
alle landets sejlklubber inviterer »man
den på gaden« til et besøg i havnen,
tager ham med på en sejltur, giver op
lysning om sejlerlivet, og om hvorfor
denne skat er urimelig. Alle klubber bør
nedsætte et udvalg, der kan tilrettelægge
denne dag, lave brochurer og plancher
med oplysninger om sejlklubbens liv og
trivsel. Når denne del af strategien er
forløbet, skulle vejen være banet for en
henvendelse til Christiansborg.

I FEBRUAR MÅNED HAR
SHOPPEN
åbent
Lørdage

kl. 12-13

OG I MARTS
Hverdage
kl. 13-18
Lørdage
kl. 9-17
Søn- og helligdage .... kl. 9-17
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Hvorfor skal vi have bådskat?
Det er et godt spørgsmål, som man
siger, når man bliver stillet overfor et
spørgsmål, som man ikke kan svare på.

Har man større skatteevne, fordi
man ejer et lystfartøj?
Det er i hvert fald en opfattelse, der
hersker i vide kredse af befolkningen og
også blandt politikerne på Christiansborg.
Bådudstillinger med deres store og dyre
både har været med til at skabe dette
falske indtryk. Det at have et lystfartøj er
ikke forbeholdt de mere velhavende i
vort velfærdssamfund. For se nu her!:
En undersøgelse foretaget i forbindel
se med det forslag, der var fremme i
1974, men dengang fornuftigvis blev
droppet, viser at bådejerne fordeler sig
således:
1. 51% er uge- eller månedslønnede,
2.21% er pensionister,
3.19% er selvstændig
erhvervsdrivende
4. og kun 9% har en indtægt,
så de kan betegnes som velhavere.
Da sejlerne således er et bredt udsnit
af den danske befolkning, er det klart, at
man ikke kan lave en retfærdig bådskat.
Kategori 1 er ganske almindelige
mennesker med en ganske almindelig
gennemsnitsindtægt. Det er ganske al
mindelige mennesker, der har en hobby,
de går helt og fuldt ind for. Han belaster
ikke samfundet med udgifter til veje og
parkeringspladser, han lider afsavn på
andre områder, han belaster ikke valuta
balancen med udgifter til ferierejser i
udlandet. Det er ganske almindelige
mennesker, der har foretaget en fornuf
tig dispositon, der ikke har noget med
skattefiduser at gøre, Og nu oplever
han, at hans aktivitet skal belønnes i
form af en afgift, som vil vise sig at blive
en ny uretfærdighed.
Det kan ikke være rimeligt!!!
Kategori 2 er mennesker, som i det
meste af deres liv har dyrket en sund
hobby, plejet deres kære »skiv«, så den
trods sin alder stadig er et godt og sundt
fartøj. På grund af bådens alder er ved
ligeholdelsesudgifterne forholdsvis stør
re på den end på den båd, som de 9%
velhavere har. Det er disse mennesker,

for hvem politikerne i denne tid frem
sætter forslag i folketinget om forbedrin
ger på milliardbeløb. Vel næppe for at
han kan betale sin bådafgift, men fordi
hans økonomi skal forbedres. Skal han
betale bådafgift, kan det i bedste fald
medføre, at han må slække på vedlige
holdelsen med fare for, at hans båd i
løbet af nogle år bliver i en sådan for
fatning, at den er til fare for sikkerheden
til søs. I værste fald må han afhænde sit
fartøj. Det skal være samfundets tak til
ham på hans livsaften.
Er dette rimeligt???
Kategori 3 ligner meget »etterne«,
men de har tit en mere begrænset fritid.
Har han forretning, har han i mange til
fælde kun søndagen til sine fritidsaktivi
teter, ofte kan det ikke lade sig gøre for
ham at holde ferie. En bådafgift vil for
ham virke urimelig høj i forhold til den
begrænsede tid, han har til at dyrke sin
hobby.
Påny må man spørge:
Er dette rimeligt???
Kategori 4, der er langt i mindretal,
er altså dem, der med deres store, dyre
både, er med til at bibringe mennesker,
der ikke er så bekendt med de forhold,
der her er gjort rede for, den opfattelse,
at alle, der har et lystfartøj, er velhavere.
Det er deres både, der falder i øjnene,
når man går tur på havnen. Disse men
nesker har indgivet skatteministeren det
indtryk, at deres skatteevne ikke er ud
nyttet, og i sin iver for at ramme dem en minoritet på måske 3000 bådejere -,
begår man en himmelråbende uretfær
dighed mod omkring 33.000, der ikke
har en skatteevne udover gennemsnittet,
og hvoraf endog de 7000 i forvejen lever
på et erkendt eksistensminimum.
Det kan ikke være rimeligt!!!
Der må være en anden måde at be
skatte dem på, en anden måde at få
afløb for sin misundelse på!
Holger Møller

Bådregistrering og bådskat
Fra Dragør Sejlklubs medlemsblad
har vi fået tilladelse til at sakse følgende:
For 3 år siden stod fritidssejlerne ryg
mod ryg og argumenterede mod en båd
skat udregnet efter bådlængde. Den
gang lykkedes indsatsen, og forslaget
blev trukket tilbage; det var en urimelig
måde at beskatte på. Siden har vi fået
bådskat baseret på forsikringssummen,
en anden urimelig måde at beskatte på.
Den 6. september 77 vedtog folke
tinget lov nr. 207. I § 1 står der: Minis
teren for skatter og afgifter bemyndiges
til at oprette et register over lystfartøjer,
som kan danne grundlag for opkrævning
af en periodisk værdiafgift af de regi
strerede lystfartøjer.
Hvad der herefter venter os, ved vi
ikke. Til et bådblad siger Jens Kamp
mann, at bådskatten bliver rimelig.
Vi skal ikke tro ham, for han har også
sagt noget om, at skatten skal være 3%
af bådværdien, og det kan kun være
finansministeren, der mener at dette er
rimeligt.

står for tur nu, er det dem, der må starte Nu bliver vi håndplukket blandt skaren af
idrætsudøvere og måske 'belønnet'
med at tale imod.
Amagerkredsen og Svanemøllens med en minoritetsskat.
klubber har nedsat en aktionskomité,
Er det rimeligt at beskatte udstyr til
bestående af Holger Møller (SSF), sportsudøvelse?
Knud Rødgaard (Frem), Uffe SkadeEr det rimeligt at hæmme en fritids
gaard (ØST) og Ib Sørensen (DS). Den syssel, der rummer store livskvaliteter?
ne komite har kontakt med en tilsvaren
Et tilskud burde have været mere på
de i Århus, og en koordineret indsats er sin plads!«
Ib Sørensen
ved at tegne sig.
Dragør
Sejlklub
En første bøn til sejlerne er: Lad være
med at give Jens Kampmann gode ideer, Intet svar fra Winnie Russell.
lad være med at sende dem til »Bådnyt«,
Redaktionen har ikke modtaget noget
der ikke tjener sejlsportens sag, men
svar på forespørgslen til Winnie Russell
bare leder efter en god historie.
om hendes syn på bådskatten. Da hun
Vær med til at argumentere mod båd
imidlertid nu er trådt ud af folketinget og
skat. Send dine meninger til din klub, så
er rejst til Bruxelles, kan det sådan set
bliver de brugt til gavn for dig, din sport
også være lige meget, hvad hun mener.
og fritidsinteresse.
Ulige mere interessant vil det være,
Jeg vil slutte med et citat fra Baltisk
hvordan hendes suppleant i folketinget,
Søgang »Sejlsporten er en folkelig sport,
Preben Steen Nielsen, stiller sig til båd
der i ordets betydning honorerer alle
skatten, og vi vil spørge ham herom,
krav til en sund og afvekslende fritids
inden han bliver alt for inficeret af den
interesse. Den er mer end konkurrence
bådskattebacille, der findes i visse kredse
idræt for de helt unge. Sejlsporten er
på Christiansborg.
familieidrætten, der nærmer sig en livs
Red.
form og dyrkes af mennesker i alle aldre.

Vi skal ingen skat have overhovedet.
Jens Kampmann opfordrer til, at sej
lerne kommer med gode ideer til beskat
ningsmåde og han siger: »Nu er lovene
en realitet, og så kan vi lige så godt sam
arbejde om at få det bedst mulige ud af
dem.« Tænk at en mand på en af land
ets højeste poster vil være disse ord
bekendt. Det svarer til, at man slår en
mand i hovedet med en knortekæp og
derefter tilbyder at puste på bulen for at
lindre.
Udtalelserne fra Jens Kampmann og
Knud Heinesen om bådskatten tyder på,
at de ikke ved, hvad det er de rører ved i
denne sag.
For dem er det hele teori, og ikke
menneskelighed det drejer sig om. For
dem er det enkelt, for når der er skat på
campingvogne, sommerhuse, mineral
vand og konsumis, så skal der også
være skat på både.
Dette skatteovergreb søges gennem
ført samtidig med at flere politiske par
tier diskuterer samfundets holdning til
idræt og fritid og fremlægger ideale
tanker herom.
Sammenholder man tingene, så virker
det meget arrogant, og det viser, at vi
bliver manipuleret på det groveste.
Det er ikke bare sejlerne, der skal våg
ne nu, det gælder alle, men da sejlerne

Så er det ved tiden igen
Ifølge vedtagelse på efterårsgeneralforsamlingen i1976 skal der
ansøges om at komme på ekspektancelisten hvert år inden den
1. marts. Du skal hente en ansøgningsblanket på kontoret sna
rest, hvis du ønsker at komme i betragtning ved uddeling af hav
nepladser i år. Kun medlemmer, der er indmeldt før 1. januar
1972, kan søge. Nedenstående blanket må ikke bruges.

Ansøgning om havneplads i $$F
Dato

Navn
Adresse
Medlemsnr.
Bådtype
Længde
Bredde
Indmeldelsesdato

Underskrift
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Dette stykke sejldug sættes fast i test
maskinen (fig. 3) og herefter belastes
først kæderetningen, så skudretningen
og sidst de 45°.
Fig. 3

JØRN BANG 1

SAILS I

Fartstriber
På fig. 1 til artiklen om fartstriber i
sidste nummer var nogle tynde streger
forsvundet ved reproduktionen.
Vi bringer her figur 1 med stregerne,
og teksten lød:
Et storsejl med tapestriber. De tynde
streger er nådderne fra sejlets sammen
syning., og det er jo ret uforståeligt,
når der ingen tynde streger er.
Red.

træk

ORIENTERER:
Dugtest og strækforhold
Dette emne tales og skrives der meget
om, og vil man sætte sig nærmere ind i
spørgsmålet, kan man såmænd sagtens
få mange aftener til at gå med at finde
artikler frem og studere, hvad de forskel
lige »lærde« har testet sig til.
Der findes flere forskellige typer test
maskiner, som kan anvendes til stræk
forsøg med sejldug. Principperne er
nogenlunde ens, selv om den prøve,
som indsættes i de forskellige maskiner,
varierer i facon og størrelse.
For enkelthedens skyld skal jeg be
grænse mig til at prøve at beskrive,
hvordan dugen kan prøves i en INSTRON
testmaskine.
Et stykke syntetisk sejldug består af
kædegarn og skudgarn (fig. 1).
Fig.

Pig. 1

På et diagram laver maskinen så tre
kurver (fig. 4), som angiver hvor meget
det indsatte stykke dug strækker sig ved
varieret belastning.
Denne prøve kan gøres på en ny dug,
men man har også apparater, som for
søger at gøre dugen »brugt«, hvorefter
så samme prøve kan udføres og de to
diagrammer sammenlignes.
Apparatet, hvormed man gør dugen
»brugt«, er som regel en rotor, hvorpå
man anbringer dugen og så lader den
suse rundt en halv til en hel time.
I næste nummer skal vi se på, hvad
sejlmageren kan få ud af at se på dia
grammerne med de forskellige stræk
forhold, og hvad de karakteriserer.
Pig. 4

kæde gram

belastning fra o til ca. 22 kg.

Til testning skærer man et stykke sejl
dug ud som vist i fig. 2.
Fi*. 2

Hjælp min båd brænder!!!
ca. 6 cm.
skud

. . . . . .
..
.
.
,.
Når vi så kommer hjem, kan du øve dig
på strygetøjet, Hubert.
10

Ja, det kan jeg se, men må jeg osse lige
s e din præmiekvittering, inden jeg bruudslukkeren?

Annonce:

Til vores kunder i SSF, Lynetten, Kastrup, Dragør, KMK m.fl. ønsker
vi alle et godt Nytår og håber det gode samarbejde også fremover
må fortsætte i fælles interesse.
Vi ville gerne i år have kunnet udvide vores varesortiment med nogle
nye ting, også for at vise vor absolutte konkurrenceevne, men des
værre...
I stedet slår vi nogle flere søm i væggene, skruer nogle flere kroge i
loftet, sætter nogle flere stativer fast imellem gulvsprækkerne og
prøver så at fordele vores nuværende vareudvalg lidt bedre.
Så hvad du ikke kan få øje på i Shoppen, skaffer vi, ligesom tidligere,
hurtigst muligt hjem og selvfølgelig med vores sædvanlige prisgaranti.
På snarlig gensyn
- og fra den 1. marts har vi igen åbent hver dag.
Husk at få en 1978 kalender med vores åbningstider.
SHOPPEN i Sundby Sejlforening, Tlf. (01) 58 9240.
NB: Er du hurtig, kan du nå at købe dine forårsklargøringsmidler til gammel moms,
vi ændrer først vores prismærker fra 1977 i takt med hjemkomsten af nye varer,
d.v.s. i løbet af marts måned.
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Urproblematik
I BALTISK SØGANG, nr. 11, decem
ber 1977 skriver E. Peetz om ovennævn
te emne

og endelig køber den præcisionskrævende kundekategori et kvartsur, enten med
digitalvisning eller såkaldt analog visning,
d.v.s. med normal skive og viser. Alle 3
urtyper er modstandsdygtige overfor
stød og slag. Verdens største urprocucent, Schweiz, stiller således strenge
krav til et armbåndsurs soliditet. Af
prøvningen af et schweizerur omfatter
bl.a. '1 m. fald på vandret flade'. Denne
prøve skal uret kunne tåle uden at præ
cisionen forstyrres.«
Er et ur med flere funktioner - f.eks.
et kombineret stopur/alm. ur mere sår
bart end enklere værker«?
»Ja, en chronograf er dels forsynet
med mere mekanik i værket, dels er urkassen gennemboret 3 steder mod 1 i et
almindeligt armbåndsur. De to trykknap
per der skal aktivere start og stopfunktio
nen skal passes nøje med pakninger,
hvis de fortsat skal være vandtætte.«
»Digitalure med flydende krystaltal har
været 'in' i nogen tid. Er de fremtidens
ure, eller er de blot en spændende
modelune?«
»Personligt tror jeg ikke på denne type
som fremtidens ur. Men spændende ser
det da ud med de skiftende tal. Avan
ceret ungdom og teknikergruppen, der
er vant til at aflæse digitale resultater, vil
nok foretrække denne type. Men frem
tidens ur vil efter min mening kvarts-uret
med analog visning blive: let aflæsning,
normalt ydre og uhørt høj præcision.«
»Er pris altid synonymt med kvalitet eller hvordan sikrer man sig, at man
køber et forsvarligt ur?«
»Ja, vel at mærke indenfor faghande
len. Naturligvis, kunne man sige, for kun
en faglært urmager er i stand til at be
dømme et urs kvalitet bag det måske
smukke ydre. Et forsvarligt ur købes der
for et forsvarligt sted, i fagforretningen.
Urmageren er specialist, - han handler
derfor hverken med radio eller fjernsyn,
ejheller med viktualier eller bøger.«
Efter denne lille snak var det ikke mere
svært at vælge ur, og jeg håber, at andre
kan have gavn af de oplysninger, jeg så
beredvilligt fik.

En reklame for armbåndsuret EDOX
DELFIN bragte mig i tænkeboksen. An
noncen fortalte om urets velegnethed til
søsportsbrug og sagde så ærligt: Garan
teret vandtæt i fem år!
Nu havde jeg netop set mit ur for
svinde i havet, så det dugperlende EDOX
så fristende ud, men før jeg nåede til
urmagerens dør, meldte der sig et
spørgsmål:
Hvad betyder vandtæt?
Sejlsportsfolk stiller betydelige krav til
deres ure, ikke mindst vandtæthed, så
jeg besluttede at gå til EDOX importøren
for at høre noget om emnet.
Importøren, H.H.Petersen i Rungsted,
svarede beredvilligt på mine spørgsmål.
Først - hvorfor annoncerer EDOX med
»vandtæt i fem år«, er et vandtæt ur
ikke altid vandtæt?
»Nej, det kan man ikke sige generelt
og med sikkerhed. Mange ure, der
smykker sig med indgravering 'waterresistant' eller endda 'waterproof' tåler
ikke en tur i baljen. Man søger indenfor
den seriøse europæiske urindustri at
fastlægge bestemte normer for kravet til
vandtæthed, men indtil idag uden ende
ligt resultat. Den danske faghandel - fag
urmageren, der ved hvad han taler om forlanger at et vandtæt armbåndsur skal
kunne modstå mindst 5 atm. tryk. Det er
sjældent, at ure af oversøisk oprindelse
overholder dette krav. Den schweiziske
urfabrik EDOX er fortsat ene om at kunne
give en 5 års garanti for vandtæthed og
mod kondensvand, og jeg må nok næv
ne, at disse ure ikke bliver utætte ved ga
rantiens udløb. Til den tid vil de nok træn
ge til nye pakninger, og vil derefter tjene
sin ejer tro i mange år udover de 5.
Edox-Delfin-uret modstår 20 atm. tryk,
og er konstrueret til at svømme og dykke
med. Vor annoncering skal således for
stås informativt.«
»Kapsejlerens ur skal være både ro
bust og præcist - kan disse egenskaber
forenes i et moderne quartsur, eller skal
man foretrække et 'gammeldags' auto
matisk ur eller måske et værk, man selv
trækker op«?
»Det er lidt af en smagssag. Visse
Hjertelig tak for opmærksomheden
køberkategorier er konservative og
ved vort bryllup.
ønsker et ur 'med håndsving'. Andre er
Lizzie og Ho/ger
moderne og køber et selvoptrækkende

Tak
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Tvungen førerprøve
for lystsejlere
Fra Søsports-Information, der udsen
des af Søsportens Sikkerhedsråd, har vi
hentet følgende:
Dette emne har i de senere år været
diskuteret både blandt sejlere og ikkesejlere. Aviserne har skrevet om emnet,
nogle for, nogle imod. Forespørgsler har
været rejst i folketinget om emnet.
Meget forståeligt har Handelsministe
ren (minister for Handel, Industri og Sø
fart) derfor ønsket sagen belyst af em
bedsmænd. Resultatet foreligger i en
betænkning, og konklusionen af denne
bringes her:
Gruppen mener at kunne konkludere:
at der blandt fritidssejlere generelt set
er en voksende forståelse for, at færdsel
på vandet kræver visse elementære for
kundskaber.
at der på grundlag af det til rådighed
værende statistiske materiale vedrøren
de ulykker blandt fritidsbåde ikke skøn
nes at være et tilstrækkeligt dokumente
ret behov for indførelse af en tvungen
prøve,
at tilbuddet om frivillig uddannelse
udnyttes i stadigt stigende omfang samt
at indførelse af krav til fritidssejlere må
få konsekvenser for de grupper af erhvervsfartøjer, hvor der i dag ikke stilles
krav om sønæringsbeviser.
Under henvisning hertil indstiller ar
bejdsgruppen, at der ikke på nuværende
tidspunkt indføres bestemmelser om ob
ligatorisk førerprøve for førere af fritidsbåde.
Betænkningen er givet i København
den 13. september 1977, men alligevel
vil diskussionen om, hvorvidt sejlerne
skal have »kørekort« eller ej, sikkert fort
sætte.

Sikkerhed på land.
1. Pas på de rådne stiger.
2. Pas på de rådne bukke.
3. Fastgør aldrig pressenningen til
bukkene.
4. Pas på! Der kan være meget glat
på pladsen her ved vintertide.
Og et godt råd oveni, selv om det kan
være lidt sent:
Husk at tappe vandet af maskinen.
Hilsen: Sikkerhedsudvalget

Motorbådsførerkursus

Referat af bestyrelsesmøde
den 8. januar kl. 12.
På grund af sekretærens ferie forelå
referatet ikke ved redaktionens slutning.
Det vil komme i næste nummer.

*
Start sidst i marts
Er du interesseret, så henvend dig til
motorbådsrepræsentanten inden den
15. marts.

^

Motorbådsrepræsentanten

HUSK!

HUSK!
Det koster 100 kr. ekstra hvis

Kontingent
og pladsleje, der forfalder 1.1.78 ikke er betalt inden
15.3.78
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

S.S.F. er stadig
næststørst
Men det er nok sidste gang.
Dansk Sejlunion har igen udsendt
sin årsberetning.
Der er nu tilsluttet 156 klubber, hvilket
er 3 mere end året før.
S.S.F. er stadig den næststørste
sejlklub i Danmark efter K.D.Y. på 1.pladsen. Rungsted Kyst Sejlklub følger
lige efter, og da der må ventes en til
bagegang i vort medlemstal og en stadig
fremgang for Rungsted, må vi regne
med, at vi til næste år kun er nummer
tre.
Vi bringer hermed de 25 største klub
ber med angivelse af placering, med
lemstal, + eller -s- og sidste års placering
i parantes:
1. K.D.Y.
2 S.S.F.
3 Rungsted
4 Holbæk
5 Lynetten
6 Skovshoved
7 Hellerup
8 Roskilde
9 Kbh. Amatør S.
10 Kaløvig
11 Aabenraa
12 Horsens
13 Vedbæk
14 Kolding
15 Suset, Hvidovre
16 Dragør
17 Furesøen
18 Frederikssund
19 Fredericia
20 Sundet
21 Jyllinge
22 Næstved
23 Neptun, Vejle
24 Kerteminde
25 Sejlkl. Frem

4 ( 1)
2530 4 (2)
1337 1328 + 109 (3)
973 + 44 (4)
875 + 774(112)
859 +- 32 (5)
804 + 41 (7)
98 (6)
770
692 + 67 (10)
16 (8)
667
662 + 44 (11)
658 •+• 17 (9)
625 + 129 (20)
616 + 123 (21)
604 + 27 (12)
600 + 67 (15)
576 + 17 (14)
564 + 61 (19)
562 + 56 (18)
548 + 15 (13)
543 + 76 (24)
541 + 104 (26)
537 + 58 (23)
535 + 26 (16)
533 + 25 (19)

Det er et bemærkelsesværdigt spring,
som vor naboklub Lynetten har taget,
fra at være nr. 112 og til nu at være nr. 5.
Det er, som jeg har skrevet før, en klub
man vil komme til at høre meget mere
om i fremtiden.

Kontoret åbner igen 2.2.78
Kasserersken
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ter å 50 øre, som må sikres i forvejen,
fås hos Hans Jensen, Wittenberggade
Skole, og hos mig H. Hansen, sejlads
chef.

SSF REVUEN 1953. Vi har været til
revyprøve med vor fotograf. Vi må altså
ikke fortælle noget, det må man aldrig,
uh! de er så hemmelighedsfulde.

Hvornår var det
nu det var???

Foreningsnyt:

Det stod i medlems
bladet for 25 år siden
/ februarnummeret 1953 kunne man
bl.a. læse følgende:

Spritapparat sælges.
JOBO-ORIGO spritapparat - 2 blus rustfrit stål - kun brugt få gange sælges pris 300 kr.
Jens Rasmussen, Gyldenrisvej 26,
telf. 01 -511564.

Køleskab sælges
»12 volts køleskab (58 I) sælges for
1650 kr.
Højde
54 cm
Dybde
50 cm
Bredde 38 cm
Fin stand«.
Henvendelse: MøllerØB3570eller 154015

Films-eftermiddag, søndag d. 22. fe
bruar kl. 16 - Billetpris - 1 krone. Der
fremvises farvefilmen Tværs gennem
Afrika. Vi gentager successen fra januar
med en billig familietur søndag efter
middag.

Ud og kigge stjerner - Besøg på Bella
højskolens Planetarium. Besøget arran
geres af sejlerskolen og er beregnet for
eleverne, men der er mulighed for enkel
te interesserede medlemmer kan få ad
gang. Linie 5 kører lige til skolen. Billet

Ingeniør Ulmer fra vandbygnings
væsenet har inspiceret de arbejder, som
S.S.F. har udført for benzinpengene.
Ing. Ulmer udtalte tilfredshed med S.S.
F.s forvaltning af de bevilgede midler,
han udtalte, at vi havde fået mere ud af
vore penge end de fleste steder.
Nye regler og love for juniorer er
stadig under udarbejdelse. Husk, hvis du
har fødselsdag i foråret - at tænke på
de lange blå bukser og den blå sweater.

S.S.F. i ny havn 19?? Planer foreligger,
der går ud på at opfylde vor havn og
omdanne den til en strandpark. Nord for
vor havn, henimod benzinøen, omkring
det areal, som kaldes »Sandøen«, skal
så anlægges moler ud i Øresund og byg
ges en havn for ca. 600 fartøjer samt en
ro- og kajakklub.

Skolehistorien
Den nye lærer på centralskolen havde
sportsvogn. Det var en MG, og det gav
anledning til en del vittigheder rundt
omkring i sognet.
En dag Kresten og Wolle mødtes i
brugsen, fortalte Wolle, at nu havde

lærerinden også fået bil. Kresten spurgte, om det også var en MG.
- Nej, svarede Wolle, den er meget
mindre.
- Nå, sagde Kresten, så er det nok
bare en g+.

Klubhus og fester

JUNIORBAL
Lørdag den 4. marts

kl. 20.

Diskoteksmusik.
Entré: 10 kr.
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25. februar Bustur til Orø Kro
4. marts Juniorbal
16. marts Den store Polenstur
18. marts Den lille Polenstur
28. marts Generalforsamling
6. maj
Standerhejsning

Wmm

MARTS
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37. ÅRGANG

Bankender
dækker
hele Amager
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

/rvrm/gm

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

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).
21127Malmo
Telefon 009 46 40/11 14 64
ZODIAC — LAFAYETTE — KRACO — SAGANEL

2

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.

S.S.F.

MARTS 1978
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01) 58 32 96

lp!
r!^jp

Postgirokonto 705 6516

Der må da være noget galt

Ansvarshavende redaktør:
5041 01

Holger Møller, Postparken 30,2770 Kastrup

Bladets ekspedition:
5801 76

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74,2300 Kbh. S
Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88,2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
13 73 23
Nyvang Alle 11,2770 Kastrup
50 73 23
Næstformand: Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15,2300 Kbh. S.
58 33 73
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Erna Christensen,
Kasserer:
Milanovej4,2300 Kbh. S
59 39 78
Arne Olsen,
Havneudvalg:
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S... 557939
Richard Nielsen,
Hardangergade 3 , st., 2100 Kbh. 0 . . . . Ø B 5 9 2 3
Tilsynsførende Jørn Tanning Nielsen,
58 60 40
med klubhuset Elbagade 75 st., 2300 Kbh. S
og festudvalg: Lennart Larsen,
Højdevej 18,2300Kbh. S
5546 86
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S.
58 33 73
Søren Christensen,
Juniorleder:
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
John Simonsen,
Jolle
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
Erik Kristiansen,
Motorbåds59 06 96
repræsentant: Moselgade 20,2. th., 2300 Kbh. S
Jørgen Madsen,
Målere:
Ålegårdsvænget 29,2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95

Formand:

Søsportens Brancheforening har ud
arbejdet et »Forslag til oprettelse af lystfartøjsregister samt gennemførelse af en
værdiafgift«. Desuden er der udarbejdet
kommentarer til forslaget, der er opstillet
forskellige værdigrupper, og endelig er
der foretaget en vurdering af forskellige
almindeligt forekommende bådtyper.
Og til glæde for hvem har man nu la
vet dette arbejde? Hold jer nu fast: Sø
sportens Brancheforening har lavet alt
dette til glæde for Tolddepartementet.
Man må spørge sig selv: Hvis ærinde går
Søsportens Brancheforening? Det kan i
hvert fald ikke være søsportens ærinde.
Der er svært at se, hvad Brancheforenin
gen vil opnå hermed.
Et godt råd til Brancheforeningen og
for så vidt også til Dansk Sejlunion og
Danmarks Motorbåds Union: Lad være
med at deltage i disse møder - det tjener
ikke søsportens formål at hjælpe Toldde
partementet. Lad dem selv finde ud af
det. Det eneste søsportens repræsen
tanter kan sige ved disse møder, må da
være: Vi skal ingen skat have!!!
Alt andet end dette vil være at modar
bejde søsporten.
Holger Møller
Ovennævnte har vi forelagt branche
foreningen, og vi bringer deres svar på
side 4.

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

FORSIDEBILLEDET:
SS 30 »Vivk< tegnet af Robert Frisch
3

På farten med aktionskomitéen.
Dansk Idræts Forbunds møde i Roskilde den 13. februar.

Keld Andersen, konservativ:
Vent og se, Kampmann opgi
ver måske.

Robert Pedersen, socialde
mokrat: Vent og se, hvad
embedsmændene finder ud
af, så kan visnakke om det.

Dragør Sejlklubs møde
den 16. februar

Ib Sørensen, Dragør Sejlklub: Vi skal ik
ke have nogen bådskat overhovedet.

En forklaring
Søsportens Brancheforenings
svar på artiklen side 3.
Som det sikkert vil være Sundby SejlForening bekendt, er der mange, der har
givet deres mening til kende vedrørende
registrering og afgift på fritidsbåde.
Når hr. Holger Møller i sit indlæg anty
der, at Søsportens Brancheforening del
tager i møder med Tolddepartementet til
glæde for Departementet, må det bero
på manglende kendskab til de faktiske
forhold.
4

Jørgen Junior, Fremskridts
partiet: Vi har ikke stemt for
registrering af lystfartøjer.

Peter Brixtofte, Venstre: Vi
skal ikke have flere småafgif
ter - hellere højere moms.

Sejlerdagen 1978

Ib Asboe Jørgensen, hovedbestyrelsen,
forelægger forslag til resolution mod
bådskatten.

Det kan næppe være ukendt, at bran
cheforeningen under bådudstillingen for
søgte at afholde et møde med ministe
ren for skatter og afgifter, Jens Kamp
mann, specielt for at unionerne og sejler
ne kunne få lejlighed til at fremlægge de
res synspunkter direkte over for ministe
ren. Mødet blev jo som bekendt ikke til
noget, da ministeren - trods løfte herom
- aldrig kom til stede, men ved et senere
møde med ministeren har branchefore
ningen haft mulighed for at forelægge
Dansk Sejlunion, Danmarks Motorbådsunion og brancheforeningens indlæg fra
det ikke afholdte møde.
Jens Kampmann gav udtryk for for
ståelse for de forskellige synspunkter,

Ole Jacobsen, Roskilde Sejlklub: Jeg
kan ikke forklare mine piger, hvorfor de
skal betale skat af deres joller, når de ik
ke skal betale for at låne idrætshaller og
-baner.
men fastslog også, at der mellem forligs
partierne var fuld enighed om, at regi
strering skulle gennemføres og en afgift
opkræves.
Ministeren gav imidlertid også udtryk
for, at den fungerende afgift, der i øje
blikket opkræves med 50% af forsikrin
gen, var en dårlig opkrævningsmetode,
og at den efter hans opfattelse burde
bortfalde.
På grundlag af denne omstændighed
har brancheforeningen udarbejdet et for
slag, der fordeler det beløb, man nu op
kræver over forsikringen, på en måde så
sejlerne ikke fristes til at underforsikre
deres både for dermed at spare afgift.
Det er ganske givet ikke branchefore-

ningens ønske, at vi skal have skat på
fritidsbåde.
Vi mener imidlertid, at vi ved at delta
ge i Tolddepartementets møde sammen
med Unionerne kan være medvirkende
til at ændre myndighedernes opfattelse
af, med hvilken vægt en eventuel afgift
skal belaste fritidssejlerne.
Vi er ligeledes af den opfattelse, at en
eventuel kommende afgiftsbyrde vil ska
be arbejdsløshed blandt de ca. 4000 per
soner, der er ansat i branchen.
Vi ønsker ikke skat på både, men vi
mener på den anden side heller ikke, at
lovforslag skal trækkes ned over hovedet
på bådejerne uden, at der er mulighed
for at fortælle myndighederne, hvor uri
meligt det er.
Med venlig hilsen
SØSPORTENS BRANCHEFORENING
Klaus Munter

Stol ikke på Kampmann

RESOLUTION MOD INDFØRELSE AF BÅDSKAT
Vedtaget på Sejlerdagen d. 18. februar 1978
Lov om registrering af lystfartøjer er nu vedtaget. Hensigten med denne lov er, at Fol
ketinget skal kunne pålægge en bestemt befolkningsgruppe en særskat, uden at man
med tilstrækkelig klarhed har kunnet argumentere for, at lystfartøjer på legitim måde
kan gøres til skatteobjekt.
Dansk Sejlunions årsgeneralforsamling - SEJLERDAGEN 1978 - må derfor skarpt pro
testere mod den påtænkte beskatning af lystfartøjer og vil gøre det med følgende moti
vering:
Fritidssejlerne betaler som alle andre borgere indkomstskat og afgifter til staten. Her
udover udfører fritidssejlerne imidlertid en samfundsnyttig indsats via frivilligt og uløn
net arbejde i klubber landet over med det resultat:
—

—
—
—
—
—
—

Tak til Søsportens Brancheforening
for deres forklaring.
Først vil jeg lige citere, hvad Klaus
Munter sagde til Berlingske Tidende den
24. november 1977:
»Både-industriens håb er, at skattemi
nister Jens Kampmanns forslag viser sig
uigennemførligt på grund af administrationsbesvær«.
Det er derfor uforståeligt for mig, at
brancheforeningen har stillet forslag, der
hjælper til med at afhjælpe disse besvær
ligheder.
For det andet må Søsportens Bran
cheforening være den første til at vide,
at man ikke kan stole på Jens Kamp
mann, al den stund at han én gang har
holdt den for nar.
Når det anføres, at Jens Kampmann
giver udtryk for forståelse for de forskel
lige synspunkter, som branchen har
fremført, skal man ikke stole på ham, og
når han også har sagt, at forsikringsafgiften burde bortfalde, skal man heller
ikke stole på ham. Når han siger, at der
er fuld enighed mellem forligspartierne,
om at registreringen skal gennemføres
og en afgift opkræves, så er det måske

at fritidssejlerne i stor udstrækning står sammen om havne- og klubhusbyggeri,
således at statslige investeringer undgås, og kommunale investeringer begrænses
betydeligt,
at der i vore havne skabes gode havnemiljøer, der også kommer andre end fri
tidssejlerne til gode,
at sejlads i fritidsbåde bliver et tilbud, der rettes til alle lag i befolkningen,
at fritidssejlerne har organiseret en uddannelse, der fungerer så godt, at det har
aftvunget myndighederne respekt,
at sikkerheden til søs har nået et højt niveau,
at fritidssejlerne gennemfører et intensivt ungdomsarbejde, uden at deoffentlige
budgetter derved belastes,
at dansk sejlsport befinder sig på et meget højt niveau i internationale sammen
hæng og derved er medvirkende til at skaffe Danmark et tiltrængt PR over for
udlandet.

Politikernes ønske om at lægge skat på en gruppe menneskers fritidsaktivitet og dermed
forringe denne aktivitets gavnlige virkninger på miljø, på ungdomsarbejde, på sikkerhe
den til søs og overhovedet på en idrætsgren, hvor Danmark traditionelt har rangeret
blandt de førende, står i forbløffende kontrast til, hvad de fleste partier har erklæret
som deres målsætning på disse områder: miljø, ungdomsarbejde, sikkerhed og idræt overhovedet. Der er her ikke blot tale om en åbenlys selvmodsigelse, men der er tillige ta
le om et eksempel på det hykleri eller den dobbeltmoral, der gennem lang tid og med
større eller mindre ret hos den brede befolkning har fremkaldt et indtryk af manglende
konsekvens hos danske politikere.
SEJLERDAGEN 1978 må derfor på det mest indtrængende henstille til Folketinget, at
det afstår fra at ødelægge grundlaget for en på flere punkter nyttig fritidsaktivitet, og
det bør følgelig forkaste det lovforslag om periodisk værdiafgift, som Ministeren for
Skatter og Afgifter i medfør af lov nr. 207 er bemyndiget til at fremsætte.

rigtigt nu, men det er dér, vi skal sætte
ind - og der burde brancheforeningen
bruge sine ressourcer - vi må have fat i
politikerne og sørge for, at de bliver eni
ge om ikke handle urimeligt og på tværs
af deres egne ideale debatoplæg om
idræt og fritid.
Der findes altså ikke et grundlag, på
hvilket Søsportens Brancheforening kan
forsvare at udføre et stykke arbejde for
Tolddepartementet. Alt, hvad der kom
mer derind, vil blive brugt mod søspor
ten.
Jeg forstår godt branchens frygt for
arbejdsløshed i forbindelse med indførel
se af en bådskat. Det vil derfor være me
re konsekvent, at branchen står sammen
med fritidssejlerne i en total afvisning af
en værdiafgift og en lige så urimelig af
gift på forsikringen.
Holger Møller

Svar fra Preben Steen Nielsen,
Socialdemokratiet
Som lovet i sidste nummer har redak
tionen spurgt Winnie Russels suppleant i
Folketinget, Preben Steen Nielsen, om
hans syn på yderligere beskatning af
lystfartøjer, og svaret bringes her:
Redaktøren af bladet har bedt mig om
at orientere om min stillingtagen til ind
førelse af afgift på lystfartøjer, idet han
venligt gør opmærksom på, at mange af
Sejlforeningens medlemmer afgiver de
res stemme i Sdr. Storkreds, hvilket for
mentlig skal forstås på den måde, at så
fremt svaret ikke er passende for Sejlfor
eningens medlemmer, så vil det medføre
stemmemæssige konsekvenser.
Jeg har med interesse set de øvrige
svar, der er indgået fra mine partifæller,
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Knud Heinesen og Tove Lindbo Larsen,
og kan oplyse, at jeg er enig med den ar
gumentation, der er fremført fra begges
side. Jeg deler den opfattelse, forenin
gen har givet udtryk for, nemlig at der ik
ke skal ske en afgiftsbelastning af de
mindre både, men deler iøvrigt ikke den
opfattelse, at det ikke vil være rimeligt at
indføre en afgift for de både, der kan si
destilles med campingvogne og som
merhuse.
Når lovforslaget bliver fremsat om af
gifter, vil jeg meget gerne orientere Sejl
foreningen om indholdet heraf, således
at foreningens konkrete bemærkninger
til de enkelte paragraffer i lovforslaget
kan indgå i forhandlingerne forinden lo
vens endelige vedtagelse.
Med venlig hilsen
Preben Steen Nielsen

Til
generalforsamlingen

Sejlerdagen 1978.
Dansk Sejlunions årsmøde
i Falkonercentret
Den 18. februar 1978 afholdt Dansk
Sejlunion sit årsmøde - Sejlerdagen - i
Falkonercentret og 81 af unionens 156
klubber var repræsenteret, heriblandt
naturligvis Sundby Sejl-Forening.

Resolution mod bådskatten
Den altoverskyggende vigtigste sag,
der var til behandling, var det af aktionskomiteen udarbejdede resolutionsfor
slag. Forslaget fik en meget velvillig
modtagelse, og med en enkelt modifika
tion af en lidt kraftig vending, blev den
vedtaget som foreslået. Vi bringer reso
lutionen i den vedtagne form andet
steds i dette blad.

S.S.F.s repræsentanter på sejlerdagen.

ad dagsordenens pkt. 6:
Andre forslag
Forslag nr. 6.1
Bestyrelsen foreslår at, følgende slettes i
havnereglementets paragraf 5: — som
bundfortøjning skal benyttes fast mooring.
Mindste mål for bundsten: 60x60x
max. 15 cm højde, incl. øje.
De med bundstenen forbundne for
tøjninger skal endvidere være forsynet
med synkemidler.

Forslag nr. 6.2
Bestyrelsen foreslår, at der i havneregle
mentets paragraf 5 i stedet for oven
nævnte indføjes: Det er ikke tilladt at
bore i eller på anden måde at beskadige
beklædningen på fortøjningspælen.

Der lyttes ved hovedbordet.

Trænerordningen
En anden sag, som optog Sejlerdagens repræsentanter en del, var Østjyllandskredsens forslag om ophævelse
af trænerordningen. Efter en debat,
hvorunder hovedbestyrelsen kom med
et forslag om reorganisation af ordnin
gen, trak forslagsstillerne deres forslag
tilbage.

Forslag nr. 6.3
Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en re
solution mod bådskatten.

Amagerkredsen skifter navn til
Østersøkredsen
Der var også forslag fra Amagerkred
sen om, at denne ændrer navn til
Østersøkredsen med den motivering, at
et flertal af kredsens klubber ligger uden
for Amager. Forslaget blev vedtaget
uden debat.
I øvrigt afvikledes mødet i en stem
ning af fordragelighed under Erik Laur
sens myndige ledelse, uden de store
sindsbevægelser.
Næste års møde afholdes i Århus.
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En interesseret forsamling.

topOcup
-medKronborg om styrbord...

Selv om der endnu er længe til, at
startskuddet lyder for top-cup, er der
travlhed med forberedelserne til dette
store arrangement. Mandag den 27.
februar gik plakater og indbydelser af
sted til samtlige klubber under Dansk
Sejlunion og til svenske klubber i Øre
sundsområdet.

Databehandling
Der er truffet aftale med Rationel Data
Behandling, R.D.B. i Glostrup. Deltager
listen udskrives, resultaterne beregnes
og resultatlisten udskrives på EDBanlægget, og alt dette er i de bedste
hænder, da det er brødrene Lindquist,
der har dette EDB-firma.

Radiokommunikation
Også radiokommunikationen er der
kommet en løsning på. Hjemmeværns
distrikt III har tilbudt at sørge for denne
vigtige detalje, der har så stor betydning
for, at top-cup kan få et godt forløb.

Hvornår var det
nu det var???

Det stod i medlems
bladet for 25 år siden
Annonce: Se dagens tilbud i vort butiks
vindue. Lejlighedskøb: 38 kvm. spids
gatter kr. 11.000,- - 26 kvm. kr. 4.500 Folkebåd fra 1949 kr. 6.750.
Der er indført bestemmelse om juni
orernes påklædning: mørkeblå sweater
og benklæder samt klubemblem. Ud
valget har ønsket denne uniform, som
også er obligatorisk andre steder, for at
kende de unge mennesker vi har ansva
ret for, iblandt de mange, der færdes i
vor havn.

arrangeret af Sundby Sejlforeningogtopsikring

Vi har fået tilbudt en radiodækning, som
vi slet ikke havde turdet drømme om.
Endvidere sørger Hjemmeværnsdistrik
tet også for sanitetstjeneste i samarbejde
med Røde Kors.

Færgetrafikken
Som nævnt i sidste nummer er der truf
fet aftale om sejlads til og fra Flakfortet
fra Kastrup havn, og en sejlplan vil
senere blive offentliggjort. Derudover vil
»Bollen« sejle fra S.S.F.s havn i for
nødent omfang.

Præmieuddelingen
Da vi kan påregne en meget hurtig
udregning af resultaterne fra top-cup,
kan resultatlisten udsendes så tidligt, at
præmieuddelingen vil finde sted ved en
top-cup-fest lørdag den 24. juni i klub
huset, og festudvalget har lovet, at det
skal blive en værdig afslutning på top

cup 1978.

K.S.U. afholder ferie- og eskadresejlads. Starten foregår lørdag den 11. juli.
Sejladsen, der går gennem Smålands
havet til Kerteminde og retur samme vej,
varer 14 dage. Klubbernes øvelsesbåde
skal deltage, men man forventer også
tilmeldelse af klubbernes mange sejl- og
motorbåde.

Ny udgave af
trafikreguleringsfolder
Fra Søsportens Sikkerhedsråd har vi
modtaget følgende brev:
»Da interessen for og efterspørgslen
af vor tidligere trafikreguleringsplanche
har været meget stor, selv efter at denne
udgik sidste år, har vi nu trykt en ny og
udvidet folder. Denne tilsendes hermed
til orientering.
Vi gør opmærksom på folderen allere
de nu inden sejlsæsonens begyndelse,
således at den kan rekvireres især til ele
ver på de mange frivillige sejlerkurser, in
den disse slutter.
Da rådet, hvad mange godt er blevet
klar over, kun har én telefon, og det i øv
rigt ofte kan være svært at komme igen
nem selv ved handelsministeriets omstil
lingsbord, henstiller vi, at bestillinger på
folderen afgives pr. brev eller postkort. I
mange tilfælde og især fra Jylland er det
også billigere at sende et brev eller et
kort end at telefonere til os.

For Søsportens Sikkerhedsråd
Med venlig hilsen
J. Bilde Jensen
Planchen er specielt beregnet for fritidssejlere og fritidsfiskere. Der er kort over
alle trafiksepareringer og dybvandsruter.
Da det er mest praktisk at afgive en
samlet bestilling, kan du bestille plan
chen hos skolechefen.

Det skete i vor havn

Vor tekniske medarbejder, ingeniør G.
Østergaard, behandler i det følgende
problemer omkring den nye benzin.
Nu kommer sæsonen også for vort alt
for lille klubhus, særlig de store søndage
bliver det galt. Tag hensyn til andre, lad
være at slå rod i spisetiden, lad os gøre
det til regel, at der er 2 spisetider: fra
11.30 til 12.30 og fra 12.30 til 13.30 - så
er der chance for alle til at få en smule
siddeplads og varme de kolde forårs
dage.
Medlemstal pr. 1. januar 1953: 700.

Murer-Børge og Lennart laver en ny kaj
på nordre mole.
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Punkt 10. Sikkerhedsudvalg:
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Referat af bestyrelsesmødet
8.1.78 kl. 12.00
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og Plads
4. Klubhus og Fester
5. Sejlerskole
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhedsudvalget
11. Bladet
12. Eventuelt

I MARTS MÅNED HAR
SHOPPEN
åbent
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 13-18
kl. 9-17
kl. 9-17

OG I APRIL
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 9-18
kl. 9-17
kl. 9-17

Protokol oplæst og godkendt efter en
kelte rettelser.

Punkt 2. Beretning:
Formanden indledte med at oplæse
indkomne breve, der var bl.a. brev fra et
medlem, der ansøgte om kontingent
nedsættelse, da han var blevet pensio
neret. Dette blev godkendt, og medlem
met er tilskrevet om bestyrelsens beslut
ning. K.S.U. har haft generalforsamling,
og her blev Axel Aabye fra Sundet Sejl
klub valgt til formand, Vagn Preisler fra
S.S.F. blev valgt til at stå for »Flakfor
tet«, Lilli Groth, ligeledes S.S.F., er se
kretær, og Grethe Jacobsen, S.S.F.
blev valgt til bestyrelsesmedlem.
Arbejdet med udbygning af køkkenet
er snart helt færdigt, og arbejdet går nu
helt planmæssigt. Arbejdet på bolværket
på nordre mole er påbegyndt.

Punkt 3. Havn og Plads:
Havneudvalget oplyste, at hegnet på
nordre mole nu er repareret.

Punkt 4. Klubhus og Fester:
Klubhusudvalget meddeler, at turen til
Orø nu er lagt i faste rammer, og man
regner med stor tilslutning. Fastelavns
fest vil blive afholdt som sædvanlig.
Vagtmandskab til havnen fungerer
fint, men man kunne godt tænke sig, at
flere meldte sig til dette job, så det ikke
hele tiden er de samme medlemmer der
trækker læsset.
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Punkt 11. Bladet:
Intet.

Punkt 12. Eventuelt:
Lennart Larsen oplyser, at alle vindu
erne er gået efter og repareret.
Mødet slut kl. 13.30. Efter mødet blev
der lagt budget for året 1978.

Hans Guldager
Formand

Punkt 5. Sejlerskole:
Punkt 1. Protokol:

Bent Petersen spørger sikkerhedsud
valget, om det ikke var en ide at få et
stykke om sikkerhed i bladet hver må
ned. Dette syntes man var en god ide og
ville prøve at få det etableret.
Motorbådsrepræsentanten spørger,
om man ikke kan få gjort rent ovre i
snedkerskuret, da alt det affald, der lig
ger, er meget brandfarligt.
Erik meddeler bestyrelsen, at sikker
hedsudvalget er blevet udvidet med et
nyt medlem, nemlig Jørn Tanning, og at
man vil gøre et større arbejde for sikker
heden i havnen.

Skolechefen oplyser, at man den 1.2.
78 begynder indskrivning til sejlerskolen.
Den 18.3.78 vil der blive afholdt sejlerskolemøde. Den 4.2.78 slutter naviga
tionsskolen. Navigationssejlads med Ri
chard Sletsø som skipper vil blive af
holdt. V.H.F.-Kursus vil blive etableret
sidst i februar måned på kredsbasis. Sko
lechefen sluttede med at fortælle, at der
vil blive etableret et motorbådsførerkur
sus, der skal afsluttes med en prøve og
uddeling af certifikat til beståede elever.
Man regner med at påbegynde dette
kursus i marts måned.

Punkt 6. Juniorafdeling:
Intet.

Punkt 7. Kapsejlads:
Kapsejladschefen oplyser, at arbejdet
med »Top-Cup« går planmæssigt, og
han udtrykte sin glæde over, a så mange
medlemmer har meldt sig som hjælpere.
I brev modtaget fra Dragør Sejlklub
udtrykker denne misfornøjelse med, at
Top-Cup falder sammen med Dragør's
Off-Shore. Man mente i Dragør, at må
ske nogle lOR-både ville falde fra i Drag
ør til fordel for Top-Cup. Formanden vil
skrive til Dragør og forklare, at det er en
misforståelse, for S.S.F. har netop ikke
på grund af Dragør taget lOR-både med.

Punkt 8. Joller:
Intet.

Punkt 9. Motorbåde:
Intet.

E/se Madsen
Sekretær

Vinterstemning i havnen

Referat af bestyrelsesmødet d.
31. januar 1978 kl. 19.00.
Sekretæren var fraværende på grund af
ferie. Formanden førte protokollen.

Dagsorden:
1. Protokol (udsat til næste møde)
2. Beretning
3. Havn og plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskolen
6. Juniorafdelingen
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhedsudvalg
11. Bladet
12. Eventuelt
Kl. 19.00 mødte på formandens foran
ledning Henning Jensen i sin egenskab
af forslags-stiller angående pæle i hav
nen. Formanden havde konstateret at 90
medlemmer ønskede en ekstraordinær
generalforsamling om dette punkt; det
var kontrolleret at alle var aktive og
havde betalt kontingent. Den ekstraordi
nære generalforsamling var af forman
den indkaldt til tirsdag den 14. februar.
Alt ifølge lovene.
Henning J. havde fået hjælp af havne
udvalget og Bent Knudsen til udarbej
delse og beregning af pæleforslaget.
Planerne og forslaget blev diskuteret.
Det blev oplyst, at ingen pladser i hav
nen måtte inddrages, samt at i den
inderste del af kanalen ville løsningen
være en kæde mellem faste moringer.
En samlet bestyrelse kunne derefter
godkende forslaget.
Henning J. forlod mødet, og det blev
debatteret, hvordan forslaget økono
misk kunne løses; der var flertal for at
medlemmer med havneplads betalte ud
giften som et ekstra kontingent. For
manden ville udarbejde 3 forslag til
generalforsamlingen.

Beretning
Formanden omtalte det skandaløse
læserbrev, der var optaget i Sejl og
Motors februar-nummer, vedr. pæle i
havnen. Underskriveren af læserbrevet
havde skriftligt dementeret, at det var
ham, hvilket ville blive bragt i Sejl og
Motor. Endvidere havde et medlem,
Svend Malm, påtaget sig skylden skrift
ligt.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer ud
talte det forkastelige i den anvendte

fremgangsmåde og de udtalelser, der
var fremført mod en del af SSF's med
lemmer. Bestyrelsen kunne ikke accep
tere den skrevne undskyldning, og på
formandens foranledning blev spørgs
målet henvist til behandling på næste
bestyrelsesmøde.
Diverse skrivelser, takkebreve og
meddelelser blev oplæst.

Havn og plads
Havneudvalget oplyste at bolværket i
kanalen nu var godt igang trods is og
kulde. Endvidere var der, som vedtaget,
blevet opstillet belysning på midterbroen.
Der var enighed om at vente med udde
ling af pladsmærker i havnen på grund
af pæleforslaget.

Klubhus og fester
Orø og Polensturen var nu i faste
rammer og tegnede godt, fastelavns
festen vil forløbe som planlagt.
Et medlem ville reparere de gamle
stole på sit værksted mod en lille udgift,
nye stole var bestilt til levering inden
generalforsamlingen.

af havde 22 bestået. Endvidere havde
holdet været ude på navigations-sejlads
med Sletsø i en hjemmeværnsbåd. Tovværkseksamen afholdes den 1. marts

Juniorafdelingen
Juniorlederen oplyste, at han skulle
på lederkursus i Vejle en week-end.
Juniorerne havde brug for en jollevogn.
Simon ville se, om der var en på jolle
pladsen, der kunne bruges. Det blev
meddelt, at der var juniorbal d. 4. marts.

Kapsejlads
Forberedelserne til Top Cup gik fint,
og alle var indstillet i SSF for at gå 100%
ind for sagen. Udover hvad der ellers
var blevet annonceret, ville der blive
afholdt en damesejlads i eftersommeren.

Joller
Carl Jensen, 76 år og stadig jollesejler,
havde gjort et godt og prisværdigt ar
bejde på jollepladsen med oprydning og
istandgørelse. Arbejdet med EM 79 i
Pirat gik planmæssigt.

Motorbåde
Sejlerskolen
Bent meddelte, at 24 elever havde
været oppe til navigationseksamen, her-

Skillevæg i motorskuret var under for
beredelse, en løbekat i loftet blev lige
ledes omtalt.

Sikkerhedsudvalget
Formanden omtalte, at Shoppen hav
de anskaffet den forlangte ildslukker.
Ildslukkerne i klubhuset var eftersete og
fornyet.

Bladet
Redaktøren omtalte at flere medlem
mer med tegnekundskaber deltog i re
daktionens arbejde, hvilket havde givet
et nyt medie at arbejde med, alle var

Søkort rettes
Før sommerturen og distance
kapsejladserne få dine søkort
rettet up to date.
For kun 10 kr. pr. kort for ét
års rettelser, 20 kr. pr. kort for
rettelser 1976 - 1977 - 1978.
Et sæt søsportskort 100 kr. for
ét års rettelser.
Sendes til:
M. Skjoldager,
Gartnervej 5,
3060 Espergærde
Tlf. 03-23 4514

enige om, at bladet er i god form for
tiden.

Eventuelt
Den kommende generalforsamling
blev tilrettelagt. Bent Knudsen meddel
te, at arbejdet med indsejlingslysene var
i gang, og trekanterne ville blive selv
lysende røde i følge tilladelse.
Mødet slut kl. 22.30.
Hans Guldager
fung. sekretær

Bent Petersen
næstformand
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Referat af ekstraordinær Gene
ralforsamling afholdt den 14.2.
78 kl. 19.30 i Sundby Sejl
forening.

har taget stilling, men uanset om man
er tilhænger eller modstander af pæle i
havnen, må jeg bede de fremmødte
medlemmer her klart at tage afstand fra
den form for skriverier, som er uværdige

250 fremmødte medlemmer.
Dagsorden:
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Pæle i havnen

for Sundby Sejl-Forening.
Efter dette indslag bød formanden vel
kommen til generalforsamlingen og ud
bad sig emner til dirigentposten. Frits
Kleis blev valgt af en enig generalfor
samling. Dirigenten takkede for valget
og erklærede generalforsamlingen for
lovlig. Et stemmeudvalg på 3 personer
nemlig Orla With, Poul Kristiansen og
Mogens Bidstrup blev valgt.
Henning Jensen gik på talerstolen for
at motivere indkaldelsen til denne gene
ralforsamling og sagde bl.a..følgende:
Så nåede vi frem til dagen, som har
optaget sindene i Sundby Sejl-Forening
gennem flere år nemlig fortøjningspæle i
vor havn. Sagen er jo, at skal vi have
pæle i havnen, så bør det blive i år, dels
er der jo intet, der bliver billigere, og

Formanden indledte med at gå på ta
lerstolen med følgende tale:
Alle har sikkert læst en artikel, eller
hørt om den, som har stået i Sejl og Mo
tors februar nummer med overskriften:
En skammens havn.

Henning forelægger forslaget

Artiklen indeholder en række vildle
dende oplysninger foruden at den på
dutter en række medlemmer, at de er
privilegerede og egoistiske. Jeg må som
formand for Sundby Sejl-Forening på
det skarpeste tage afstand fra den slags
udgydelser, er man modstander af et
forslag kan man skrive i vort eget blad el
ler komme her på generalforsamlingen
og i en anstændig ordveksling give sin
mening til kende. Jeg har personligt talt
med underskriveren af artiklen, der på
det kraftigste nægter alt, og han har
sendt mig følgende dementi: Jeg under
tegnede - må klart og tydeligt afstå en
hver form for indrykning af artikel/læser
brev i sejlerbladet »Sejl & Motor« af ud
gave februar/1978. Underskrevet B.
Struck medl. nr. A 757.
Efter en samtale på »Sejl & Motor«
opklaredes det, at et særdeles kendt
medlem af S.S.F. og modstander af pæ
leforslaget, Svend Malm, har indleveret
denne famøse artikel. Efter at have talt
med Svend Malm, og foreholdt ham det
forkerte, har jeg sammen med Strucks
dementi modtaget følgende fra Svend
Malm:
»Da der tilsyneladende er sket en mis
forståelse mellem underskrevne Sven
Malm og B. Struck vedrørende læser
brev i »Sejl & Motor«, skal jeg hermed
dybt beklage den skete misforståelse.
Samtidig benytter jeg lejligheden til at
gøre opmærksom på, at overskriften i
bladet ikke er som manuskriptet. Der
skulle have stået: SKAL SUNDBYSEJLFORENING VÆRE EN SKAM
MENS HAVN?« som et spørgsmål. Alle
implicerede parter bedes venligst modta
ge min undskyldning. Underskrevet
Sven Malm.
Jeg modtager naturligvis Sven Malms
undskyldning på S.S.F.s vegne, idet jeg
dog må understrege, at bestyrelsen ikke
10

Sven Malm - modstander af forslaget

Poul-Bager synes, at sejlerne nasser på
motorbådsfolkene

Reinhardt stiller ændringsforslag

det er jo nok noget, de fleste har savnet i
mange år. Der har været en vældig til
slutning blandt medlemmerne for pæle i
havnen, og de af vore medlemmer, jeg
har henvendt mig til, som har pæle til
deres båd, skrev sig da også øjeblikkelig
på listen, idet de naturligvis mente, at al
le skulle have samme mulighed for at lig
ge ordentligt fortøjet under alle forhold.
Vi ser jo hvert år, når efterårsstormene
kommer, at selv gamle erfarne medlem
mers både flytter stenen under vindpres
set. Vi ser også gang på gang, at bådene
får en tovende i skruen, eller at de nye
typer sejlbåde får en tovende i spadero
ret. Der er ingen tvivl om, at det vil kun
ne undgås fremover og det vil blive ab
solut nemmere at komme på plads mel
lem et par stræktove, end det er efter
det nuværende system. Endvidere ken
der vi vel alle det, når man kommer ind i
fremmed havn:
Skal vi have anker ud eller er der
pæle? I de fleste tilfælde er der heldigvis
pæle. Der har været røster om, at sejler
ne ikke kan undvære deres svajeplads,
når de skal sætte sejl eller ved anduvning. Hvordan klarer de sig andre ste
der? Ja - dette har jeg ved selvsyn og af
prøvning konstateret, så det, tror jeg,
bliver ikke noget problem.
En del har været modstandere af det
fremsatte forslag i den tro, at der vil blive
færre pladser i havnen, men det gør der
ikke. Det viste sig nemlig, at man ved
gennemgang af kartoteket og nærmere
opmåling af bådene på pladsen samt

Rust- og træbeskyttelse
Palco 1240, rød zinkkromat, rustbeskyttelsesmaling. Hurtigtorrende, rusthindrende, flyder fint sammen. Den er velegnet pa en kold forarsdag
på grund af sin hurtige torring.
Levering: 3 /< og 10 liter.

maling af
både

Palco 1205, blymønje, rustbeskyttelsesmaling, giver den bedste rust
beskyttelse på jern med porositet, og hvor afrensningen af rust- og
glodeskal ikke har kunnet gennemfores tilstrækkelig effektivt. Den
torrer på cirka 12 timer ved 20°C, men er væsentlig langsommere i tor
ringen, hvis temperaturen er lavere. Må ikke overmales med hurtigt
tørrende færdigmalinger.
Levering: 3 /< og 5 liter.
Fliigger 97, træbeskyttelse - fortrinsvis i farvelos - anbefales til dybde
beskyttelse af træ mod råd inden lakering eller maling. Ligeledes egnet
til behandling af teaktræslister m.m. såvel ude som inde i båden, hvor
man vælger at lade teaktræ stå ubehandlet.
Levering: 3 U, 3 og 10 liter.

Spartel- og tætningsmasse
Rapid spartelmasse på urethanbasis er en ideel spartelmasse til det
finere arbejde på en båd. Den er smidig at arbejde med - brug japan
spartel - fylder pænt uden at give skarpe kanter, let at slibe og torrer
fra dag til dag. Bor dog ikke anvendes i for tykke lag - dvs. i huller
bor eventuelt forinden fyldes epoxy-padding. Kan anvendes over og
under vandlinien.
Levering i stor tube.
Plastic-padding, en to-komponent epoxy spartelmasse, er ideel til spart
ling af huller på skrog og kol. Fylder normalt helt i een arbejdsgang
og hærder hurtigt. Da den er noget sværere at slibe og finspartle med
end Rapid spartelmasse, bor de anvendes efter hinanden på flader, der
skal være særlig plane og glatte.
Levering: Tube og 1 kg.
Fliigger tætningspasta, bitumensort er til lukning af huller og revner på
en træbåd - holder sig varig elastisk. Såfremt den skal overmales, bor
den isoleres, ved at man pletter det spartlede med Alflex hæftegrund.
Levering: 0,7 liter.

Bundmaling, emaille og lak
Fliigger racing bundmaling er en antifouling, som er let at pafore.
Giver en glat, hård og hurtig bund. Normalt ma paregnes to strygninger,
for at bunden holdes fri for begroning i en hel sæson. Det kan være
en god ide at pletstryge mellem to fulde strygninger, hvor man erfa
ringsmæssigt ved, at begroning forst opstår - dvs. i eller umiddelbart
under vandlinien. Tåler at stå flere måneder på land inden søsætning.
Levering: 0,7 liter (hvid, rod, lys blå, grøn og sort).
Fliigger kobberbundmaling er en klassisk antifouling til træ- og plast
både. Let at påfore - må gerne sta i flere måneder på land inden sosætning. Ligesom ved racing bundmaling anbefales to strygninger ihvertfald hvor man har erfaring for begroningens start, dvs. i nærheden
af vandlinien.
Levering: 0,7 liter (kobberrod og sort)
Alflex 90, "helblank alkydemaille giver en glansfuld, robust overflade.
Kan påføres forbehandlet træ eller plast med pensel, malepude eller
sprøjte. Torrer på 6-8 timer ved 20°C. Leveres i meget stort kulorudvalg
foruden 1.350 farver, som kan fremstilles på tonemaskine.
Levering: 3 U liter (tonemaskinefarver 1 liter).
Dækso, syntetisk oliemaling - ideel maling til træ, enten til grunding
inden færdiglakering med Alflex 90 helblank alkydemaille - eller som
grund-, mellem- og færdigmaling på træskibe, hvor det er vigtigt at
træværket har fået en effektiv maling, uden at den skal stå med høj
glans. Fås i oxydrod, oxydgul, grøn, blå, gron umbra, hvid og sort dvs. alle gode kutterfarver.
Levering: 3 U og 3 liter.
Manders, engelsk bådelak er en klassisk bådelak, som giver en fyldig,
blank og søstærk overflade. Let 'at stryge - fortyndes til grunding og
mellemliggende lakeringer med terpentin.
Levering: 1 liter.

Vejrliget, maling og iak
Det er vigtigt ved påføring af maling og lak, at man tager hensyn til
vejret, temperaturen, vind, sol og fugtighed.
1. Flader til maling og lakering skal være tørre. Vær opmærksom pa
nattedug og kondensvand for eksempel på kolen.
2. Temperaturen skal være over + 5°C, når der males og lakeres. Visse
speciallakker og malinger kræver mellem 12°C og 20°C - som i ovrigt
også er den bedste temperatur for normal lak og maling.
3. Bemærk at lak og maling skal fortyndes, hvis det er koldt, for ellers
er de for seje og lagtykkelsen bliver for stor. Ekstra fortynding er
også nødvendig, hvis det er særlig varmt eller blæsende, da malingen
ellers sætter sig for hurtigt, og man får ikke en pæn sammenflydning.
4. Husk endelig at maling og lak skal være tor, inden duggen falder
ellers gar fugten ind i filmen, som bliver mat og delvis odelagt. Hvor
der skal males eller lakeres flere gange, skal der være nødvendig
torring imellem behandlinger
bedst gennemtorring sikrer man sig ved
ikke at stryge for tykt pa, dvs. ved en tilpas fortynding.

Fliigger byggefinish
Hans Guldager a/s
malerfirma
Højdevej 19,100 m fra
Amagerbrogade. Tlf. (01) 55 73 20.
Åben mandag 13-17.30, tirs.-tors.
9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13.

11

gangen og divideren af dette, med eksi
sterende kajareal samt det pælene vil fyl
de, kan skaffe plads til alle uden nogen
kommer til at ligge presset. Vi har i de to
store bassiner alt iberegnet 251 fartøjer
liggende, og det skaffes der palds til for
uden, at der vil være adskillige meter til
overlap m.m. Det må da også i fremti
den være en fordel for både pladsansøgende og pladshavende at vide: Hvor
stor en båd kan jeg tillade mig at komme
anstigende med? Dette vil havneudval
get så let kunne forklare den pågælden
de. Tænk jer bare tanken, at 10 selvbyg
gere, medlemmer af Sundby Sejl-Fore
ning, hver bygger en båd på 3 meter og
10 cm, de vil lægge beslag på ca. 35 mtr
kajplads, - hvis de i forvejen har både på
omkring 2 m, der lægger beslag på ca.
25 m. Hvordan skal vi så skaffe plads til
de sidste 10 m. Det må være et sundere
princip, at man med pæle ved, hvad
man har, så ved man nemlig, hvad man
får, og bådene behøver ikke i fremtiden
at blive brokket sammen på en måde,
hvor det uvægerligt vil komme til at gå
ud over både pladshavende og pladssøgende. For dem, der tror, at man med
de nuværende forhold blot kan komme
anstigende med en båd, der er 3,10 m,
kan jeg oplyse, at det har man aldrig
kunnet gøre, idet man altid først har
skullet spørge havneudvalget, om der
var plads til en sådan stor båd, - var der
ikke det, måtte man vente. Til dem, der
mener, at man så ikke i fremtiden kan
komme med en båd på 3,10 m på grund
af den fastlagte pælebredde: Jo, det kan
man godt, idet der henad vejen ikke er
noget til hinder for at arrangere pæleud
stykning om efter havneudvalgets skøn.
Efter Henning Jensens indledning fik
formanden ordet og oplyste generalfor
samlingen om, at bestyrelsen i begyndel
sen var betænkelige, man var bange for,
at vi ville miste nogle pladser, men efter
de beregninger, der er fremlagt, skulle
dette ikke blive tilfældet, - så bestyrel
sen, dog undtaget et medlem, går ind
for pæle i havnen. Bestyrelsen har dog
med det samme indset at S.S.F.s kasse,
ikke kan klare den økonomiske side af
sagen, man har derfor fra bestyrelsens
side udarbejdet 3 forslag til en mulig løs
ning på det økonomiske problem.
Forslag nr. 1:
Samtlige bådejere med havneplads
betaler inden 1. juni 1978 kr, 300.00.
Pensionister og medlemmer uden
arbejde kan betale beløbet å 2 gan
ge. Kr. 150,- pr. 1. juni 1978 og kr.
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Stemningsbillede medio februar:
Det er en kold tid vi lever /'.
150,- pr. 1. oktober 1978.
Nye pladsejere betaler 300,00 kr.
frem til 1983.
Forslag nr. 2:
Et ekstra pladslejegebyr på 15,- kr.
pr. m2, vinteroplæggere betaler kr.
7,50 pr. m2.
Beløbet betales inden 1. juni 1978.
Pensionister og medlemmer uden
arbejde kan dele gebyret å 2 gange,
til betaling pr. 1. juni 1978 og pr.
1. oktober 1978.
Vinteroplæggere betaler gebyret
ved betaling af vinterpladsleje.
Forslag nr. 3:
Ekstra kontingent for samtlige akti
ve medlemmer kr. 120,-, som beta
les med 60 kr. inden 1. juni 1978 og
60,- kr. sammen med kontingent
for vinterhalvåret.
Viggo Hind bad om ordet. Han syn
tes, det absolut skulle være de medlem
mer, der har havneplads, der skal betale
pælene. Reinhard Hansen var ked af, at
denne generalforsamling ikke blev af
holdt efter den almindelige forårsgeneralforsamling, »For så havde vi lidt mere
kendskab til foreningens økonomi vedr.:
Havn og Plads«.
Poul Bager spurgte, om det var alle
pensionister også invalidepensionister
bestyrelsens forslag mente.
Henning Jensen svarede Reinhard.
Det kan ikke nytte, vi tager det hen ad
vejen, det skal være nu, hvor vi har de
gode tilbud. Allerede næste år vil det bli
ve meget dyrere.
Formanden svarede Poul Bager, at
selvfølgelig gælder det alle pensionister
også invalidepensionister.
Vagn Preisler tilsluttede sig for pæle i
havnen, men spurgte, om ikke man kun
ne ramme pæle ned på en mole af gan
gen. Svend Malm ville gerne vide, hvor
mange pladser man havde til uddeling i
år. Formanden svarede Vagn Preisler,

hvis vi ikke slår alle pæle ned på een
gang, vil det blive meget dyrere. Til
Svend Malm, på nuværende tidspunkt
er der 5 pladser til uddeling i år.
Mange medlemmer gik på talerstolen,
og der blev talt for og i mod pæle i hav
nen, men forsamlingen enedes til sidst
om afstemning. Først: »Skal vi have pæ
le i havnen«?
Efter skriftlig afstemning blev resulta
tet 163 ja-stemmer 69 nej-stemmer, 1
blank stemmeseddel og 1 ugyldig.
Reinhard Hansen kom med et æn
dringsforslag der lød:
Økonomisk basis for pæle i havnen fo
reslås opnået ved, at man straks påligner

alle medlemmer med bøjeplads i havnen
en pæleafgift på kr. 100,- årligt. Afgiften
skal betales så mange gange, som det
måtte være nødvendigt for gennemfø
relse af projektet.
Dette ændringsforslag blev dog truk
ket tilbage af Reinhard Hansen, og for
samlingen enedes om at stemme om det
skulle være bestyrelsens punkt 1, 2 eller
3, der skulle dække den økonomiske si
de af sagen »Pæle i havnen«.
Efter skriftlig afstemning blev resulta
tet at 175 stemte for punkt 1, 1 stemte
for punkt 2 og 38 stemte for punkt 3.
Punkt 1 blev vedtaget.
Henning Jensen og formanden takke
de forsamlingen og dirigenten for en god
generalforsamling.
Frits Kleis takkede ligeledes general
forsamlingen og bad denne med ham
udbringe et leve for Sundby Sejl-Fore
ning.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00.

sign Frits Kleis
Dirigent

sign Else Madsen
Sekretær

Sikkerhed på land
Af erfaring ved vi, at flere bruger ulovlige
ledninger og stik på pladsen. For din egen
sikkerheds skyld vil der blive skredet hårdt
ind i år- altså ingen sovekammerledninger.
Slibestøv kan være farligt at indånde.
Forbindingskasse findes på kontoret.

Sikkerhedsudvalget.

Kapsejladser i 1978
i Sundby Sejl-Forening
Lørdag d. 1. April
Søndag d. 2. April

Kl. 14.00
Kl. 10.00

Yngling Stævne
Yngling Stævne

Onsdag d. 17. Maj
Onsdag d. 24. maj
Onsdag d. 31. Maj

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag d.
Lørdag d.
Søndag d.
Mandag d.

TOP-CUP

Distancekapsejlads
Rundt om Sjælland

Onsdag d. 14. Juni
Onsdag d. 21. Juni
Onsdag d. 28. Juni

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Onsdag d. 9. August

Kl. 18.30

Aftensejlads

2. Juni
3. Jurii
4. Juni
5. Juni

Fredag d. 11. August
Lørdag d. 12. August
Søndag d. 13. August

Danmarksmesterskab for Ynglinge

Onsdag d. 16. August
Onsdag d. 23. August
Onsdag d. 30. August

Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 18.30

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 9. September
Lørdag d. 16. September

Kl. 15.00
Kl. 15.00

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads

Søndag d. 24. September

Kl. 10.00

Forterne Rundt
Distancekapsejlads

Sidst på sæsonen vil der blive arrangeret
old-boys og damekapsejladser.

Bent Knudsen
Kapsejladschef

Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.-1.-77 til 31.-12.-77
Indtægter:
Ydelser tra medlemmerne:
Indskud
Kontingenter:
Aktive
Aktive (bøder)
Aktive ekstrakontingent
Passive
Juniorer
Pladslejer:
Aktive
Vinteroplæggere
Afgift skure
Afgift haver

36.865,00

196.095,70
10.800,00
209.123,00
8.431,00
8.757,50

146.312,50
50.239,75

Fester:
Juletræ
Filmsaften
Fastelavn
Standerhejsning
Set. Hans
Pinsefest
Middelgrundstur
Svagføredag
Fisketur + krebsegilde
Øresundsrunden
Havnefest
Afriggergilde

433.207,20

196.552,25
17.358,00
125,00

Salg af:
Emblemer
Stofmærker
Slips og kasketpuder
Krus og nøgler

510,38
213,80
844,22
1732.23

687.408,08

Udgifter:
Havnen:
Fornyelser og repr.
Materialer
Udgravning
Tilskud fra kommunen -sMøder
Opkrævede havnepenge
Pladsen:
Lejeafgift + skatter
El-forbrug
Løn til pladsmandeh
Udlån af pladsmand
Affaldsbeholdere
Repr. vogn, skinner, spil
Grus og salt
Materialer
Arbejde på pladsen
Jolleplads
Flytning af både
Forsikring
Udryddelse af rotter
Solgte skure
Klubhus:
Renter af lån
Istandsættelse af lokaler
Fornyelse + repr.
Køkken
Forsikring
Lejeafgift

2.047,75
2.987,01
15.007,50
5.000.00

10.007,50
49,50
-h 6.405,00

8.686,76

73.010,80
19.051,45
85.243,80
28.007,00

57.236.80
16.260.81
31.089,85
13.633,16
9.284,54
29.066,66
2.616,95
67,66
2.201,30
212,40
10.230,00

8.840,62
7.625,61
9.053,80
249.220,51
1.157,35
- 75.073,75

243.367,06

200.824,14

Administration:
Telefon
Administration
Frimærker og attester
Gaver
Kontingenter
Kontorartikler
Generalforsamling
Møder og rejsepenge
Krus, emblemer m.m.
A.T. P.
Tilskud til diverse stævner
Provision

57.821,22
9.366,62
2.853,80
14.727,76

14.487,33

2.265,19

8.000,00
1.707,37
3.256,80
21.651,20
6.772,97
717,30
4.270,29
4.583,50

186,00
4.382,00
*- 3.631,75

54.160,87
2.354,45

Sejlerskolen:
Undervisning
Materialer
Fornyelser og repr.
Forsikring
Kontingent
Startpenge
Bollen

4.950,98
2.338,40
4.455,10
4.697,55
50,00
385,00
22.715,35

39.592,38

Junior:
Fornyelser og repr.
Materialer
Startpenge
Kontingenter
Forsikring
Juniorballer, møder

10.642,20
4.337,00
1.022,65
460,00
7.581,30
1.701,25

22.341,90

Kapsejlads:
Præmier
Materialer
Fortæring, møder
Startpenge trænerordning

Renter
Årets overskud
55.313,88

200,00
8.070,62
3.607,75
530,95
1.358,15
8.733,20

Bestyrelsesmøder

Radio-Sikkerhed
Bladet:
Trykning
Forsendelse
Ekspedition
Annonceindtægt

1.214,95
670,00
102,00
7.618,30
703,20
535,75

4.686,10
3.919,43

2.888,80
3.859,40

7.634,93
3.280,75
32.772,77
2.590.86

687.408,08

Sæt dine bukke og klodser på plads
når båden er kommet i vandet!
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Status pr. 31.-12.1977
Aktiver:
Kassebeholdning
Girokonto
Bankkonto
Bankbog
Bankbog
Bankbog, Skolefond
Bankbog, brandforsikring skure
Broer og indhegning
Vogne og skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Motorbåd
Optimistjoller
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus inventar
Depositum Kbhvn.s kommune
Depositum Kbhvn.s belysningsvæsen

146,84
6.497,07
7.129,19
14.234,64
5.638,77
972,08
9.745.59

Passiver:
Prioritetsgæld saldo pr. 1/1.77
-s- afdrag

44.364,18

1,00
1,00
33.001,00
25.001,00
100.000,00

1,00
1,00
1,00
1,00
675.000,00
3.000,00
2.100.00

882.472.18

Erna Christensen

78.071,94
^11.312.93

66.759,01

Lån Kbhvn.s kommune
+ afdrag

22.000,00
+ 4.000,00

18.000,00

Lån Amagerbanken
•+• afdrag

39.990,75
•+• 39.990,75

0,00

Skolefond saldo pr. 1/1.77
-s- til motorbåd
Brandforsikring skure saldo pr. 1/1.77
+ indbetalinger
Skyldig skat
Skyldig moms
Skyldig A.T.P.
Diverse kreditorer
Kassekredit
Lån D.S.U. saldo pr. 1/1.77
•+• afdrag
Kapitalkonto saldo pr. 1/1.77
+ årets overskud
+ motorbåd

36.292,62
35.320,54
4.672,32
+ 5.073,27

15.000,00
•*- 1.500,00
428.142,68
2.590,86
63.771.00

972,08
9.745,59
5.753,00
1.458,80
44,00
30.000,00
241.735,16
13.500,00

494.504.54

882.472.18
Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med
foreningens bøger og bilag.

kassererske
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
Medlemstal: Aktive 1065, passive 162, juniorer 100.

København, februar 1978
Gøsta Øberg
revisor

10 års jubilæum på kassererposten
Erna Christensen, i daglig tale Erna, har
her i marts måned været kasserer og en
streng vogter af kassen i S.S.F. i 10 år.
Intet bilag går ubemærket igennem hen
des hænder, og er der en fejl, stor eller lil
le, skal de pågældende nok få det at vide.
Ligeledes medlemmerne, om de har
glemt et skur, eller et par kvadratmeter
eller måske et ekstrakontingent, er hun
på sin post, og vi må omgående slippe
betalingen.

Vagn Holm-Rasmussen
revisor

Hun gør det dog altid på en hjertelig og
charmerende måde, og få af bestyrelsens
medlemmer er vist mere populær end Er
na.
Toldvæsenet og skattevæsen + de
andre væsener, der nu engang skal stikke
fingrene i bilag og kassebøgerne, har kun
ros til overs for den orden og førelse af
regnskaberne, som Erna står for, men det
koster også arbejde og tid både hverdage
og søndage, hvilket medlemmerne må
lægge mærke til, når Deres vej falder for
bi kontoret.
I de 10 år, der er gået, er det ellers ikke
så lidt, vi har budt Erna i form af ekstra
kontingenter til dit og dat, strafkontingent
for for sent indbetaling, indsamlinger til
forskellige formål, udflugter til lands og
til vands, lotterier og meget andet, og
dertil kommer, hvad det offentlige kan
lægge af byrder - moms, kildeskat, om
kostningsdæmpende ydelser samt oplys
ninger til dit og dat. Der skal for at sige
det på sømandssprog - et godt bryst til at
bære alt dette.
Til slut, et til lykke med de 10 år fra
medlemmerne og bestyrelsen, idet vi na
turligvis håber, du vil bestride kasserer
posten endnu i 10 år.

Hans Guldager

Formand
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Fastelavn 1978
Søndag den 5. februar vrimlede det med børn i de mærke
ligste forklædninger, og det skulle være mærkeligt om ikke
nogle pådrog sig en forkølelse, for forklædningen måtte jo ikke
ødelægges af overtøj, og koldt var det med østenvinden ude
fra Sundet. Tøndeslagningen kom i gang med lidt forsinkelse
og med assistance af Mogens og Arne forløb denne planmæS
sigt. Billederne viser nogle af de iderige forklædninger, og pi
gerne her neden under underholdt en tid lang med deres sang.
Der blev afviklet nogle konkurrencer under Vagns profes
sionelle ledelse: Hvad mener du om at vinde en bollespisningskonkurrence og så få et hav af boller i præmie, eller en drikkekonkurrence, hvis præmie var masser af sodavand - jo det var
en god fest den Fastelavn 1978.
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Den ekstraordinære
generalforsamling
Henning fik sine pæle
Der var indkaldt til ekstraordinær ge
neralforsamling den 14. februar for at få
afklaret, om vi skal have pæle i havnen.
Der var på forhånd stor interesse for saDer var på forhånd stor interesse for for
slaget, hvad flere breve til bladet havde
antydet. Der mødte ca. 240 stemme
berettigede, og generalforsamlingen fik
et godt forløb under ledelse af Frits Kleis.
Jeg skal henvise til referatet andet steds
i bladet, og kun slå fast, at det var et so
lidt flertal, der vedtog forslaget om pæle
i havnen.
Henning kan ånde lettet op, men øn
sker at dele æren med Bent Knudsen
og Arne Olsen - det har været et team
work at føre sagen igennem til et heldigt
udfald.

En fin, fin aften

Efterskrift

I sibirisk kulde

Kære Hans Christiansen.

Den 10. februar inviterede vor for
mand til foredrag og lysbilleder fra hans
ferietur tværs gennem Rusland og Sibiri
en. Han havde endda aftalt med Meteo
rologisk Institut, at de sørgede for sibi
risk vejr med sne og frost. Alligevel hav
de ca. 150 trodset vejrguderne, og de fik
en dejlig aften ud af det, bortset fra at
også temperaturen inden dørs var sibi
risk på grund af den stive østenvind, der
stod ind ude fra Sundet.
Hans indledte med et oplysende fore
drag, hvorefter han viste sine optagelser
fra turen. Lysbillederne suppleredes med
et inspireret causeri, hvor han fortalte
om de særprægede oplevelser, de havde
været ude for på turen. For at vi ikke
skulle mistro hans beretning om de rus
siske cigarers kvalitet, blev der uddelt
smagsprøver til de mere modige tilhøre
re.
Det var en dejlig aften at overvære hvis vejret havde været bedre, var der
sikkert kommet endnu flere. Det viser sig
altså, at S.S.F. kan samle sine medlem
mer, når der er noget attraktivt på pro
grammet.

Du har ganske ret i, at det sete afhæn
ger af øjnene der ser ...., og mine øjne
var ikke på forhånd forblændet af hver
ken rødt eller blåt.
Som jeg sagde ved aftenens begyn
delse, skulle jeg komme med ros eller
kritik af det herskende styre og forholde
ne i landet, ville det absolut ikke være
min politiske mening, jeg ville give ud
tryk for.
På en togrejse på 8336 km med 1200
russere og 16 udlændinge, der alle må
leve meget tæt sammen, undgår man
ikke visse oplevelser, også af de farveri
ge.
Jeg talte ikke om et rullende bordel,
men om privat-livets begivenheder for
den, der havde lyst og mulighed herfor,
og du har åbenbart ganske overhørt min
særdeles rosende omtale af:
En livsglad befolkning, der alle ville dø
for det bestående styre.
De meget præcise tog.
Den gode og solide mad.
De renlige gader og stræder.
De teknisk perfekte sovjet-rutefly.
(12000 km med fly).
Deres store indsats for at bevare og
restaurere historiske bygninger og min
desmærker.
Indsatsen for at bevare verdens dybe
ste indsø fuldstændig fri for forurening
til gavn for de 3000 hvide sæler, hvilket
forøvrigt er en gåde, hvordan de er hav
net midt inde i Sibirien.
Min dybe respekt for den måde, de
holder og bevarer minderne om revolu
tionen og verdenskrig II på.
Min forundring over, at vi havde for
holdsvis frie hænder til at gå og komme,
som vi ville (med visse begrænsninger).
De særdeles rimelige priser på alt, der
ikke smagte af luksus.
Mine øjne var nogle gange ganske rig
tigt sløret, men kun i selskab med rus
siske venner.

Holger Møller

Det sete
Formandens lysbilledaften

Holger Møller

Stenene skal op
Når dette blad læses, vil havnen for
mentlig være isfri, og noget af det før
ste, du skal foretage dig, er at få din
sten taget op, således at den ikke ligger
i vejen for pæle-nedramningen.
Stenene skal lægges ved motorskuret.

Trods sne og kulde lokkede jeg fami
lien ned i klubben for at se og høre om
formandens rejse med den transsibiriske
jernbane. Jeg skal love for, at det blev
en oplevelse.
Politi, som tævede ældre mennesker i
biltomme gader, togrejsen med 50 km/t
i det rullende bordel (»to kuglepenne og
et par strømpebukser«), oplevelserne i
det (næsten) krigshærgede område ved
Amurfloden o.s.v.
Utroligt, at det er det samme land, jeg
selv har oplevet og læst så meget om.
Man må atter sande det gamle ord, at
det sete afhænger af øjnene, der ser, og
når de øjne er sløret af vodka og cham
pagne, kan fantasien jo ofte spille en et
puds.

Formanden

Hans Christiansen
medl. 199
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S.S.F.s krotur til Orø den 25.2.1978
En stor succes
I dette referat er ord fattige, det er
næsten umuligt at beskrive denne krotur
- alt var vellykket, jeg tror, det bliver
svært at gentage sådan en fest. Vi var
samlet til en drink i klubhuset, inden bus
serne startede kl. 15.00; allerede da var
humøret godt.
Kl. 17.00 ankom vi til Orø Kro, hvor
dejlige veldækkede borde ventede på os.
Hvad vi fik at spise? Som tidligere be
skrevet i S.S.F.-bladet: Det helt usand
synlige, store kolde bord, og der er be
stemt ikke overdrevet, bl.a. Vi snaps til
hvert bord. Hvordan en tur som denne
kan gøres for 70 kroner, er mig en gåde,
for hele arrangementet var i topklasse.
Kl. 19.30 begyndte musikken at spille
op til dans. Ib og Bente gav den hele ar
men, dansegulvet blev flittigt benyttet,
der var konstant fuldt besat, og dansen
gik til skøn og god musik og sang. Jeg
tror alle, der deltog i festen vil blive glade
for et gensyn i S.S.F.s klubhus til en fest
med musik spillet af disse to dygtige og
friske mennesker.
Der blev solgt lotteri med meget fine
præmier: Førstepræmien var et Week
end-ophold på Orø Kro for to, dernæst
to olympiadeplatter, en redningsvest, et
flot sæt sengetøj samt et dameur. Der
blev danset appelsindans og senere bal
londans. Jeg var så heldig at vinde ap
pelsindansen sammen med Fritz fra Salt
holm. Præmierne i konkurrencerne var
1/2 snaps til herrerne og et halssmykke til
damerne. Da jeg så min præmie blev jeg
virkelig rørt: et sølvanker og en meget

De raske musikanter.
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smuk kæde smedet af sølvsmeden Erik,
et meget smukt og fint stykke arbejde,
hjertelig tak til sølvsmeden! Jeg vil bære
dette om min hals til evig erindring om
denne uforglemmelige skønne tur til Orø
Kro.
Deltagerne i denne krotur var et bredt
udsnit af hele foreningen; det var dejligt,
at deltagerne virkelig blev rystet godt
sammen - nye venner lærte jeg at kende,
som jeg vil glæde mig til at være sam
men med i tiden fremover.
I december og januar er de fleste i
S.S.F. gået i hi, men Orø-turen fik os
samlet igen, det var hyggeligt at se og
hilse på alle. Det er samtidig tegn på, at De sikre vindere i appelsindansen.
vi går en skøn tid i møde: sommeren
Melodi: Slå rommen i glasset.
glæder vi os alle til.
Vi venter på sommer,
Til S.S.F.s fester morer vi os altid,
men
inden den kommer,
men aldrig har jeg set humør og mor
vi
ta'r
os på Orø en dram eller to,
skab som på denne tur. Musikerne Ben
vi
spiser
og drikker,
te og Ib havde en meget stor del af
en
enkelt
han hikker,
æren, de vendte op og ned på dansegul
og
»Bollen«
han svinger i dansen sig
vet. I en af de mange danse var der be
fro,
stemt nogle af herrerne, der kunne have
men
lad
os
nu
se,
vundet guldmedalje i stikkelsbærben og
hvad der ellers kan ske,
sølvmedalje i kulørte underbukser - hele
før bussen os henter, nej ingen det
festlokalet rungede af latter, det var sim
ved.
pelt hen vidunderligt.
Vi
stiller
kompasset,
Busturen gik fint ud og hjem til trods
og tømmer nu glasset
for meget tæt tåge - den generede os
og
skåler på lystighed i S.S.F.
ikke, for humøret var højt, men synd var
Søndag
den 26. var vi flere der mød
det, for på en bustur får man ellers set
tes
i
klubhuset,
alle talte om Orø-turen,
en lille del af vort dejlige land, men jeg si
alle
takkede
Teater-Jørn.
Der er kun ros
ger som Storm P: Alle snakker om vej
og
roser
til
denne
pragtfulde
tur.
ret, men ingen gør noget ved det.
Venlig
hilsen
Som tak fik Valdemar på Orø Kro et
Edith Laursen
S.S.F.-krus. Der var en god fællessang,
»Nolle«
skrevet af Teater-Jørn. Sidste vers lød:

Dansegulvet blev flittigt benyttet

DS-NYT
Nyt fra Dansk Sejlunion

JØRN BANG

=

SAVLS
ORIENTERER
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DS Lånefond
Hovedbestyrelsen har vedtaget at over
føre i alt 80.000 kr. til lånefonden i
indeværende år, derved er fonden oppe
på næsten 400.000 kr. Men med de nys
bevilligede lån samt allerede indkomne
ansøgninger, er der stort set disponeret
over alle til rådighed værende midler i
1978. Nye ansøgere kan tidligst forven
te at komme i betragtning ultimo 78.

Bevilligede lån

Hvordan anvendes
resultater af dugtest?
I fortsættelse af sidste nummers spal
te skal vi se på, hvordan dugtest anven
des. Men først skal jeg måske berette
historien, som verserer i sejlmagerkred
se.
»En succesrig engelsk sejlmager an
skaffede for et par år siden sin egen dugtestmaskine, for nu skulle der laves end
nu bedre sejl. Jo mere han testede, des
mere forvirret blev han. Gode modeller
blev efter dugtest ændret - og blev dårli
gere. Inden han mistede alle kunderne,
skilte han sig af med maskinen og be
gyndte igen at sy på basis af erfaringer
fra aktiv sejlads«.
Hvis man bevarer et vist afslappet for
hold til resultater fra en dugtestmaskine,
kan man nu alligevel få meget ud af dia
grammerne.
For at generalisere lidt kan sejldug de
les op i tre grupper:
1. All-round dug til storsejl og forsejl.
2. Speciel storsejlsdug.
3. Speciel genuadug.
En all-round dug har et strækforhold
på 1 til 8-16, hvor 1 dækker skud og 8-16
45°. Skud og kæde ligger oftest ret ens.
Speciel storsejlsdug bør have et
strækforhold på 1 til 4-8, hvor 1 dækker
skud og 4-8 45°.

Sejlklubben Lynæs: 12.000 til øvelsesbåd. Jyllinge Sejlklub: 13.300 til køb af
"606". Fredericia Sejlklub: 15.000 til
indkøb af "606". Michael Holm Johan
sen og Mogens Birkov Andersen: 10.000
hver til "470". Peter Brøgger og Lasse
Hjortnæs: 5.000/12.500 til brugt/ny
"Finn". Steen Kjølhede: 15.000 til
brugt "Star".

Chefmåleren oplyser:
Som bekendt har ORC i London ved
taget at samtlige målebreve skal indkal
des til fornyelse 1 gang årligt. Til gen
gæld er bestemmelsen om genmåling
hvert 4. år bortfaldet - forudsat der ikke
foretages forandringer på båden!
Af de indkomne licenspenge betaler DS
den årlige afgift til ORC.
Lister over de både der er tildelt startli
cens for det kommende år, vil af kapsej
ladskomiteer eller enhver iøvrigt interes
seret kunne rekvirereres i DS mod et be
løb der dækker trykning + porto.
Målebrevene fornyes ved påføring af føl
gende stempel:
DANISH YACHTING ASSOCIATION
Licence paid - Certificate
Valid to 1. 1. 19.. :

Speciel genuadug bør have et stræk
forhold på 1 til 2-3, hvor 1 dækker skud/
kæde og 2-3 45°.
Måske skal vi lige gentage diagram
met fra sidste nr., som illustrerer en test
af en genuadug.
Ser vi på diagrammet til venstre, vil vi
se, at med en belastning på 8-10 kg.
strækker dugstykket på ca. 6x40 cm.

"Scandicapmåleren"
hedder det nye blad som DS udgiver.
Første udgave er allerede tilsendt samtli
ge klubber under DS samt uddelt på
Sejlerdagen. Yderligere eksemplarer kan
i begrænset omfang rekvireres i sekreta
riatet.
Redaktør: chefmåler William Pedersen.

Søsportens Sikkerhedsråd
Orlogskaptajn Bilde-Jensen bragte på
Sejlerdagen en tak til fritidssejlerne
for "god sejlads i 1977" - og advarede
om 2 ting: "eksplosioner ombord" (dår
lige installationer) samt "nedsejling",
som kan finde sted i stærkt trafikerede
sejlruter - ofte i forbindelse med mangel
fuld lanterneføring, mangelfuld udkig,
dårlig navigation og/eller ditto sømands
skab.
Husk at orientere søfarten om store kap
sejladser, hvor passage af skibsruter ikke
kan undgås!

Nye klubber i DS.
Lillebælt Yacht Club, Skærbæk - tilslut
tes Lillebæltkredsen.
Sejlklubben NORD, Jyllinge - Isefjordkredsen.
Birkerød Sejlklub - Sundkredsen
Hov Bådelaug - Østjyllandkredsen (når
mindre lovændringer er foretaget)

Nye ansigter i hovedbestyrelsen
Østjyllandkredsen: Erling Geday har af
løst Ib Asboe Jørgensen.
Lillebælt Sydkredsen: Jørgen HohwLIChristensen har afløst Gunnar Petersen.
Isefjordkredsen: Per Hansen har afløst
Flemming Kirk Jensen.

3 VM'er til Danmark i 1978
Skovshoved Sejlklub har påtaget sig at
arrangere VM for EUROPA-joller og
505-joller.
Jyllinge Sejlklub holder VM for 420joller på Roskilde Fjord.

sig 1 mm i skud-/kæderetningen og
godt 2 mm på de 45°. Det siger sig selv,
at bliver man præsenteret for en dug
med et strækforhold på 1 til 2, men hvor
der bag ettallet gemmer sig 5 mm stræk
og bag totallet 10mm ved en belastning
på 8-10 kg., er det ikke nogen særlig god
dug til genuaer, selv om den har et
strækforhold på 1 til 2.

yoqopbooqoooqoooooqoqqooqqoqopqqoogoqoe

Tegn din bådforsikring I SSF
belastning fra o til ca. 22 kg
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ved Preben Vognmands hjælp, og vi
siger tak for hans store samarbejdsvilje
og velvillighed overfor juniorafdelingen.

En tak og en opfordring

Aldrig før så tidligt
Ja, vi må nok konstatere, at sæsonen
er startet tidligere end nogensinde før nemlig den 25. februar, da den første
Yngling kom i vandet, trods 15 cm is i
havnen. Alle problemer blev overvundet

Vi vil ligeledes rette en tak til de to
medlemmer, der foranlediget af vor
annonce om de to bortkomne forlæn
gerledninger, var så venlige at forære os
nogle nye forlængerledninger - vi siger
tak.
Dette kan samtidig være en opfor
dring til andre medlemmer, der har ting,
de ikke ved, hvor de skal anbringe: De
kan altid henvende sig til juniorafdelin
gen - vi er altid venlige aftagere.

Vi vil starte med den første undervis
ningsaften torsdag den 6. april kl. 19-21,
hvor vi blandt andet vil snakke om den
forestående kæntringsprøve i svømme
hallen om lørdagen den 8. kl. 8.00 - 9.00.
Vi vil så fortsætte kurset de næste
torsdage, indtil I er blevet så skrappe til
at sejle optimistjolle, så vi ikke kan lære
jer mere.
Husk at skrive jer på listen i klubhuset
(juniorskuret) - vi regner med ca. 15-20
deltagere, så når listen har nået dette
antal, bliver den taget ned, så skynd dig
at blive skrevet på, inden det er for sent.

Juniorlederen

Optimistkursus
Det optimistkursus, der blev annonce
ret i sidste medlemsblad, har nu fået
både dato og klokkeslet.

OPT/IMIST KURSUS^
Nye medlemmer

—

som søger optagelse

i SunÆy, SejifoAwLnq.

Der står da i medlemsbladet, at de er venlige modtagere af alt det, man ikke selv kan
komme af med - ikk'?

Kæntringsprøve
Lørdag den 8. april i Sundby-Badet
(Boblehallen) Sundbyvestervej.
Vi skal være omklædte kl. 8.00, så alle skal møde ved indgangen kl. 7.45.
Vi vil være færdige kl. 9.00.
Vi skal prøve at rejse en kæntret optimistjolle samt svømme 200 m.

Husk: Du skal have din svømme- eller redningsvest med.
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A 47 Vincent Hvenegård
Sverigesgade 16, S.
A 81 John W.Otto
Ungarnsgade 78, S.
A 97 Oscar B. Lagoni
Islevbrovej 27, Brh.
A 127 Poul Nielsen
Nyhøj Allé 8, Ka.
A 187 B. Østerbøl Lauridsen
Jægersborggade 44, N.
A 194 Kai Damsgård
Pilehavevænget 18, Vallensbæk.
A 269 Svend O. Hansen
Kastrupkrogen 26, Ka.
A297 Birger Jacobsen
Amager Boulevard 125, S.
P 152 Jytte I. Hurtigkarl
Pilegårds Vænge 8, Ishøj

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.

JlftlLBÆ.
syuM/...
To unge lovende Trapez-sejlere ,
I sidste sæson har Kim Christensen fra S.S.F. sammen med Palle Wulf Larsen fra
Kastrup deltaget i alt, hvad de kunne overkomme og havde råd til af Trapez-sejladser,
og det er en imponerende resultatliste, de har afsløret overfor redaktionen. Selv om
det på en måde er »gammelt stof«, synes redaktøren, at det må komme ud til med
lemmernes kendskab, at vi tæller en lovende ungdom blandt vore medlemmer.
Her er en udskrift af deres kapsejladskalender:
Udtagelsessejlads til NM, Kerteminde:
Dansk Jolleforbund-stævne, S.S.F.:
Peppar-Cup, Skovshoved:
Danmarksmesterskab, Ringkøbing:
Nordisk Cup, Arild:
Trapez Cup, Hellerup:

Palle og Kim
Togterne: På hvert togt er der 16 delta

nr. 2
nr. 4
nr. 6
nr. 3
nr. 1
nr. 1

gere, heraf 3 bådsmænd og 1 togtleder.
Ægtefæller er velkomne som deltagere.
Køjerne findes på fælles banje. Maden
tilberes af kok. Prisen er inklusiv kost,
men eksklusiv drikkevarer, der kan kø
bes ombord. Sejladserne omfatter ud
Fra Nordisk Mesterskab i Sverige måtte de opgive på grund af sygdom, men de dannelse og træning i det sømandsskab,
lå på en førsteplads, da de rejste hjem.
der er nødvendigt for at sejle en topsejls
Der er også udregnet en stilling beregnet på samtlige sejladser, og her ligger Kim skonnert med 280 m2 sejl. Det er frivilligt
og Palle på en andenplads. Der har i sejladserne været mellem 25 og 40 deltagere, om man vil til tops. Der er lejlighed til at
så det må siges at være et ovenud flot resultat.
deltage i navigationen. Der sejles nor
malt fra 8-18, om aftenen ankres der.
Den kommende sæson
Der er beregnet 1 havneanløb og 1 nat
De to unge vil også sejle sammen i den kommende sæson. De agter at deltage i sejlads for hvert togt.
alt, hvad der tæller, og håber, at kunne leve op til resultaterne fra 1977. De overvejer
Tilmelding: Ring til sekretariatet (03
også at skifte til 505, når sæsonen er et par måneder gammel.
19 05 47), der reserverer een eller flere
Vi skal prøve at bringe resultaterne for den kommende sæson, efterhånden som køjer. Indsend tilmeldingsblanket med
sejladserne sejles.
depositum - 325 kr. for 5 dages togter
og 475 kr. for 7-dages togter. Deposi
Tjalfe Fondens Sejlerskole tummet fremsendes i check eller indsæt
tes på girokonto nr. 5 29 09 29. TjalfeTjalfefonden har udsendt indbydelse
fondens sekretariat bekræfter derefter
til deltagelse på sejlerskolen for 1978.
tilmeldingen, og restbeløbet indbetales
Sejlerskolen arrangerer togter med 1 måned før togtets begyndelse. Ca. 1
topsejlsskonnerten LILLA DAN for se måned før togtet tilsendes nærmere op
niormedlemmer af sejlklubber under lysninger om togtet, udrustning, uddan
Dansk Sejlunion, medlemmer af Tjalfe- nelse, vagter, m.v. samt om LILLA
kredsen samt andre interesserede.
Dan.

Motorbådsførerkursus

Sejlplan 1978
Topsejlsskonnerten »LILLA DAN«

Togt Påmønstring Afmønstring

Antal

nr.

dage

Lørdag
Kl. 10.00

m

8. 8- 9. april
Er du interesseret, så henvend dig ti!
motorbådsrepræsentanten inden den
15. marts.

Pris

Anløb af:
Afhængigt af

Kl. 18.00

vinden.

18

20/5

Fredag 26/5

7

1400

19

10/6

Onsdag 14/6

5

975

Christiansø
Anholt

20

5/8

Fredag 11 /8

7

1400

21

26/8

Onsdag 30/8

5

975

22

2/9

Onsdag 6/9

5

975

Samsø

23

9/9

Onsdag 13/9

5

975

Ærø

Skagen
Dyvig

Ret til ændring i sejlplanen forbeholdes

Motorbådsrepræsentanten
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Med »Nordkaperen« over Atlanten
Det er nu snart længe siden, vi forlod vore venner på Nordkaperen,
og vi har hørt fra flere sider, at man har savnet fortsættelsen. Vi
skynder os her at indhente lidt af det forsømte:
Topsejlet var det svage punkt i sejl
føringen. Skønt det var nyt, måtte det
hver dag ned for at repareres. Det rev
nede jævnligt på kryds og tværs. Topsejlsfaldet var vi også uvenner med —
Det måtte fornyes ustandseligt, og det
var et vovestykke at skære faldet i, for
faldblokken sad oppe under flagknap
pen. Det tog lige så meget på rorsman
dens nerver. Han skulle passe på de
høje, uregelmæssige søer og advare
kammeraten, der klamrede sig fast
oppe i mastetoppen. Mast og rig hvine
de fra den ene side til den anden med
et udslag på over 5 meter til hver side.
Poul og Knud var aldrig bange for at på
tage sig opgaven.
En nat sprang nedhaleren til topsejlet,
og jeg fik at mærke, hvilke kræfter der
skulle til for at holde sig fast, når man
blev svinget 10 meter frem og tilbage
gennem luften. Med en tovende mellem
tænderne entrede jeg op ad masterin
gene til salingen, fik kontrol over det
blafrende topsejl, og mens jeg holdt mig
fast med den ene hånd og »øjenlågene«,
fik jeg med den anden hånd og tænder
ne fastgjort nedhaleren. Da jeg atter
stod på dækket, rystede jeg af træthed
over hele kroppen, og jeg havde endda
kun været i salingen.
Den tiende dag havde vi tilendebragt
halvdelen af turen. Der var stor udsigt
til at opnå en fin rekordsejlads.
Tirsdag den 13. oplevede vi »Nord
kapere™^ første bomning. — Ved 2tiden om natten skulle Knud afløse Poul.
Vinden var særlig frisk den nat, og en
stor sø fik givet »Nordkaperen« et puf,
så den stak storbommen dybt i vandet.
Den drejede rundt som en flue med een
vinge, vinden fik fat i læsiden af sejlene,
og vi bommede med et brag. Støtte
taljerne sprang, topsejlet blæste ned, og
antennen sprang, men heldigvis holdt
både mast og bom.
Der røg en times nattesøvn med at
bøde på skaderne.
De eneste levende væsener, vi så midt
i Atlanten, var flyvefiskene. Hver mor
gen kunne vi samle en del af dem op fra
dækket — de var fløjet indenbords i
nattens løb. Den største høst, vi opnåe
de på een nat, var 16. Vi spiste dem
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også, men ingen af os syntes særlig
godt om smagen. Vi havde desuden
stadig masser af dejlig mad ombord.
Vi slingrede mod Amerika, somme
tider med bommen i vejret eller under
vandet, og med masten i en stilling, der
rettelig var bommens.»Nordkaperen«s
kraftige duvninger og hop gjorde livet
surt for vor kok, Poul. Til tider opførte
han en højst komisk forestilling i kabys
sen.
Engang kom han halvsovende vaklen
de fra den lune køje og begyndte at
pusle med primus'en for at lave den dag
lige havregrød. Primus'en osede og
sendte petroleumsskyer ud i lokalet. Den
blev renset med rensenålen, tændt igen
og brændte nu tilsyneladende fint. Poul
pumpede — og der lød et smæld — og
så havde vi de sorte skyer igen. Omsider
blev havregrøden færdig. Tre tallerkener
blev sat frem på kabysbordet og fyldt op.
Så tog »Nordkaperen« en umotiveret
overhaling, og trods fortvivlet modstand
gled Poul langsomt ned i læ. Han søgte
krampagtigt at redde de to tallerkener
og gryden, den ene tallerken havde han
allerede i hånden. Gryden reddede han,
men tallerkenerne gik i dørken med et
klask. Båden rettede sig op igen, så han
fløj tilbage og tørnede hovedet mod en
dæksbjælke. Med den frie hånd gned
han bulen — og glemte gryden. Så lå
den også på dørken.

Men lidelsens bæger var endnu ikke
udtømt. Atter tog båden en kraftig over
haling, og Poul - stadig med en tallerken
grød i hånden - kunne ikke stå fast på
dørken, der var slimet af havregrøden.
Han mistede balancen og tørnede sam
men med Knud, der var på vej ud fra
toilettet. Begge forsvandt ind i det lille
rum med en fart, som om de var blevet
suget ind.
Hvad der foregik derinde, kunne jeg
ikke se, men luften blev svovlgul af eder.
Poul kom ud med et desorienteret ud-

Giv agt

Hvis du på din ferietur møder en blå
Ballad, der bærer navnet »NINA« hjem
mehørende i S.S.F., skal du tage en
snak med skipperen. Det vil nemlig højst
sandsynlig være enten Jens Kampmann
eller Kjeld Olesen. Fortæl dem, hvad du
mener om bådskatten og dens virkning.

tryk i ansigtet og med den halve havre
grød på tallerkenen. Knud kom bagefter
med resten af havregrøden under foden.
Det blev lidt sent, inden vi fik vores
havregrød den dag.
Hvis vejret fortsatte, som det var be
gyndt, var vi klar over, at vi kunne kryd
se Atlanten på 20 døgn - en enestående
rekord - men det skulle ikke gå sådan.
Den støtte passat blev til et ubehage
ligt vejr med byger, og uheldene satte
ind i serier. Torsdag den 15. blev den
første bygedag, og i min vagt om natten
fra kl. 22 til kl. 2 legede vejret kispus med
os.
Vi førte stadig fulde sejl, spilede forsejl
og stor- og mesanbom firet helt ud med
støttetaljer på. Vinden havde dagen
igennem været ukonstant, men vi men
te, at det var forbigående, og lod alle
sejl være oppe. Omkring midnat trak
sorte skyer op fra vest, og snart var
månen dækket. Regnen kunne høres
længe, før den kom. Det blev til et sky
brud, og samtidig kom der nogle vold
somme vindstød fra nord.
Jeg fik hurtigt ændret kurs, så vi gik
for vejret stik sydpå, for ikke at få sejlene
pisket i stykker. Heldigvis blev søerne
dæmpet af den stærke regn, og »Nord
kaperen« fo'r afsted med forskibet pres
set i vandet til lønningen. Jeg var i tvivl
om jeg skulle vække de andre, men jeg
regnede med, at uvejret snart drev over.
Da vi havde flintret afsted i nogle minut
ter, forsvandt både vind og regn i ef nu.
Jeg trak vejret lettet, men følte mig dog
ikke helt sikker. »Nordkaperen« havde
ligget og drejet uden styring et øjeblik,
da vinden kom igen med fornyet styrke
og denne gang fra syd. Sejlene piskede
og knaldede som et maskingevær, indtil
jeg fik vendt båden - og så fo'r vi tilbage,
hvor vi var kommet fra. Atter en vindstille
pause, så var uvejret der igen, men den
ne gang var jeg parat til at tage imod det.
Jeg havde fået vendt båden, og
denne gang gik det sydøstover. Det kna
gede i riggen, og »Nordkaperen« skov
lede gennem vandet, der røg forbi os i
højde med lønningen. Engang imellem
tabte det en tår indenbords. Midt under
jagten skete det mærkelige, at månen
brød gennem skyerne og kastede sit
spøgelseslys over det regnpiskede hav
og over os. Sjældent eller aldrig har jeg
længtes så stærkt efter afløsning som
den nat, og da Poul tørnede ud kl. 2,
var jeg gennemvåd af regn og sved.
Da det blev lyst, undersøgte vi, om
riggen havde taget skade af nattens vilde

ridt. Fra dækket kunne vi se, at topsejlsfaldet var sprængt, og Knud entrede op
for at udskifte det. På vejen ned op
dagede han, at pigfaldet og fokkefaldet
også var gået sig en tur - kun en kordel
holdt dem sammen.
Beredskabslageret blev undersøgt,
men der var ikke meget tovværk tilbage,
Vi rullede en cigaret og holdt et lille
skibsråd.
- Bliver det sådan ved, har vi ikke
noget tovværk tilbage, når vi kommer til
Set. Thomas sukkede jeg.
- Kunne vi ikke tage stumperne af det
bedste og samle det med langsplejs
ninger, foreslog Poul.
Knud mente ikke, de forskellige tyk
kelser på towæket ville arbejde godt
sammen, og foreslog at stryge topsejlet
og bruge topsejlet til fokkefald.
- Ja, og bruge fokkefaldet til at repa
rere pigfaldet med, indskød jeg.
Alle kom med gode ideer, og efter
mange indviklede beregninger fandt vi
frem til en nogenlunde antagelig løsning.
Vi gik op på dækket for at tage et over
blik over skaderne.
Spørgsmålet løste imidlertid sig selv og på en lidt anden måde, end vi ønskede
og regnede med. En kæmpemæssig sø
kom rullende fra vest; det var en hel
vandmur, der kom brasende på tværs af

Tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse.

de andre søer. Sådan en tidevandsbølge
havde vi ganske vist set før, men ikke så
stor. Muligvis stammede den fra et jord
skælv.
Inden vi kunne nå at imødegå bølgens
virkninger, blev »Nordkaperen« løftet i
vejret, drejede en halv omgang, og med
et øredøvende brag bommede den. Vi
havde smidt os på dækket for ikke at
blive ramt af bommen og for at holde
fast. Styrbords lønningen var under
vand. Denne gang slap »Nordkaperen«
ikke så godt fra det!

(fortsættes)

Til salg

Karen Hillers.
Hjertelig tak for opmærksomheden
ved jubilæet.

Med venlig hilsen
Bjarne Mortensen

30 m2 Utzon spidsgatter - ANNIE -10 hk.
indenbordsmotor til salg.
Henvendelse: G.A.Christensen,
Tlf. (01)581298
(medlem 559)

Sundby Sejl-Forening
v/formanden, hr. Hans Guldager

For Deres opmærksomhed og gode ønsker ved
Amagerbankens 75 års jubilæum bringer vi Dem
vor hjerteligste tak.

Børge Kock

Børge Knuosen

Formand for bestyrelsen

Administrerende direktør
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Vi flytter til Amager Strandvej 124
den 1. april 1978

Yachtudstyr
I. STENGAARD MEYER

Generalforsamling
Tirsdag den
28. marts
kl. 19.30
i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Følgende er på valg:
Sekretæren, Else Madsen.
Skolechefen, Bent Petersen.
1 medlem af havneudvalget,
Richard Nielsen.

Stander
hejs-

1 medlem af klubhus- og fest
udvalget, Jørn Tanning Nielsen.
Motorbådsrepræsentanten,
Erik Kristiansen.
1 suppleant, Carsten Barner Nielsen.
Kasserer Erna Christensen.
Kasserersuppleant Annie Lindquist.
Revisor Gosta Øberg.
Revisorsuppleant Erling Sørensen.
Redaktøren, Holger Møller.
2 juniorudvalgsmedlemmer,
William Kleis og Arne Hansen.
2 målere, Klaus Akkermann og
Jørgen Madsen.

Bestyrelsen

Lørdag

•E

APRIL

37. ÅRGANG

Banken der
dækker
hele Amager
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
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KBH. S.
TELEFON (01) 58 30 45

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

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).
21l27Malm6
Telefon 009 46 40/11 14 64
ZODIAC — LAFAYETTE - KRACO — SAGANEL

2

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.

S.S.F.

Nr.4

APRIL 1978

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01)583296

Postgirokonto 705 6516

Om
Søsportens Brancheforening

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30,2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telf. 59 35 80

Formand:

Hans Guldager,
13 73 23
Nyvang Alle 11,2770 Kastrup
50 73 23
Næstformand: Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15,2300 Kbh. S
58 33 73
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29,2791 Dragør
53 59 64
Kasserer:
Erna Christensen,
Milanovej4,2300 Kbh. S
59 39 78
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,12300 Kbh. S ... 55 79 39
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S.... 52 80 52
Tilsynsførende JørnTanning Nielsen,
med klubhuset Elbagade75st., 2300 Kbh. S
58 6040
og festudvalg: Lennart Larsen,
Højdevej 18, 2300 Kbh. S
5546 86
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
JolleJohn Simonsen,
repræsentant:
Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant: Strandlodsvej82, 2300 Kbh. S
59 88 18
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95

I sidste nummer havde jeg en me
ningsudveksling med Søsportens Bran
cheforening om det forkerte i, at Bran
cheforeningen hjalp Tolddepartementet
med at udforme en lov om beskatning
af lystfartøjer, og jeg sluttede med at op
fordre Brancheforeningen til at stå sam
men med fritidssejlerne om en total af
visning af en værdiafgift.
Siden har Ib Sørensen fra Aktionskomiteen haft et møde med Branche
foreningen, og der er opnået enighed
om, at Brancheforeningen og Dansk
Sejlunions aktiviteter koordineres med
det ene sigte, at vi ikke skal have nogen
bådskat. Hver organisation svarer for sit
område og tager lejlighedsvis den anden
parts argumenter med, når det findes
belejligt.

Holger Møller

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

FORSIDEBILLEDET:
Da Sundby fik pæle - Foto: Holger Møller
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Regeringen overholder ikke augustforlig II.
Behøver andre så gøre det?
Af regeringens samlede oversigt over
lovforslagene i augustforlig II fremgår
det, at bådskatten i 1978 skulle give et
provenue på 20 mio. kr. og derefter
30 mio. kr. årligt.
Ifølge de oplysninger, der foreligger
ved redaktionens slutning, kommer lov
forslaget først på Folketingets bord efter
sommerferien, og loven skal træde i
kraft 1. januar 1979.

Det vil sige, at regeringen bliver nødt
til at slække på forligets aftaler, selv om
Jens Kampmann så stædigt holder fast
ved, at forliget skal overholdes.
Når nu regeringen ikke selv overholder
forliget, behøver forligspartierne vel hel
ler ikke at føle sig bundet af det?

Holger Møller

Kampen mod bådskatten forløber
planmæssigt.
Eksplosiv udvikling i midten af marts.
Jeg skal ikke her komme nærmere ind
på forløbet af kampen mod bådskatten,
det er sikkert forældet, inden bladet ud
kommer.

Medlemmerne må følge slagets gang i
radio, TV, og dagbladenes referater af
begivenhederne.

Holger Møller

Breve til S.S.F. om bådskatten
To socialdemokratiske politi
kere udtaler sig:
I den tid bådskatten har været om
talt i S.S.F., er bladet af redaktionen
sendt til de tre socialdemokratiske folke
tingsmedlemmer, der er valgt på Ama
ger, og sidste nummer blev også sendt
til Socialdemokratiets idrætspolitiske
ordfører, Robert Pedersen, der var om
talt i bladet.
Uopfordret har finansminister Knud
Heinesen og Robert Pedersen kvitteret
for modtagelsen med nedenstående
breve:

Regeringen følger udviklingen:
Tak for Deres brev af 16. ds. hvori De
tager afstand fra tanken om at opkræve
en afgift på lystfartøjer.
Regeringen følger opmærksomt den
kritik, som er fremkommet mod en så
dan afgift, og den vil naturligvis indgå i
de videre overvejelser om dette spørgs
mål.

Med venlig hilsen
Knud Heinesen
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Anstødsstenen hedder ikke
Jens Kampmann!
Redaktør Holger Møller har været så
venlig at sende mig S SF, fordi jeg ikke
finder bådafgiften nogen god ide, men
hermed hører vores meningslighed også
op.
Mine reservationer overfor den nævn
te afgift bygger på følgende begrundel
ser:
- Det er aldrig nogen klog politik at
finde på nye afgifter, fordi de mobiliserer
alle de involverede til kamp mod disse.
- Når det drejer sig om både, så er
disse meget vanskelige at klassificere, og
hvad skal man bruge som grundlag for
en afgift: størrelse, pris, længde eller
evt. motor?
- Mange både ejes af klubberne, og
det kan da ikke være fornuftigt af et
parti, som i anden sammenhæng er
kommet med et godt udspil til idrætten,
at beskatte ulønnet idrætsarbejde.
- Bådejere er ikke kapitalister, som
mange kolleger af alle afskygninger på
Christiansborg mener, men tværtimod
ejes mange dyre både af arbejdere og
pensionister, som selv har bygget disse
i fritiden.

- En bådafgift vil få en uønsket be
skæftigelsesvirkning for mange små
værfter, som i forvejen er udsat for
ubillig konkurrence fra statsstøttede
svenske værfter, ligesom
- det ikke kan være valutabesparende
at kræve afgifter fra den del af befolk
ningen, som holder ferie på hjemme
bane.
Vi kunne sikkert i fællesskab finde på
flere argumenter sammen.
Når jeg derimod må gå i rette med de
mange indlæg mod afgiften i jeres blad,
skyldes det adressen på jeres harme!
Og det er samtlige de forligspartier,
som stemte for Lov om oprettelse af et
lystfartøjsregister i august sidste år.
Også jeg var medskyldig, fordi det dreje
de sig om et helt kompleks af love, hvis
hovedsigte vi var enige om, og hvor blot
en enkelt slinger i valsen ville have for
hindret et storstilet beskæftigelsespro
gram, for nu blot at tage et enkelt punkt.
Det er derfor ikke fair at vende hele
bredsiden mod vores skatte- og afgiftsminister, ja hvad ville folk sige, hvis han
som bådejer gav udtryk for andet end
det, som han hidtil har sagt.
Derfor bør I henvende jer til repræsen
tanter for samtlige forligspartier for at
overbevise dem om, at den trufne be
slutning ikke er klog og må laves om. Og
det kræver nemlig, at samtlige aftale
partnere bliver enige om at erklære for
liget for ikke-gyldigt.
Først og fremmest må I gøre det klart
for Folketingets mange idrætsukyndige,
at bådfolket er et bredt udsnit af befolk
ningen og ikke specielt velbjærgede, for
det var den myte, der farede rundt på
Christiansborg i de travle forligsnattetimer.
Der er mange andre skydeskiver for
jeres vrede end Jens Kampmann.

Ilskov, den 21. marts 1978
Robert Pedersen, MF

Stol alligevel ikke på
Kampmann.

RESOLUTION

Tak til de to politikere, der trods deres
travlhed, har givet sig tid til at holde
S.S.F. underrettet om slagets gang.
Robert Pedersen og jeg kan ikke blive
uenige om ret meget vedrørende båd
skatten, men vi ser på Kampmann med
vidt forskellige øjne.
Jeg skrev i sidste nummer, at man
ikke skal stole på Kampmann, og mens
bladet endnu var i trykken, fik vi endnu
et eklatant bevis på, at påstanden var
rigtig. Tirsdag den 14. marts dementere
de Jens Kampmann i radioavisens middagsudsendelse, at der skulle være et
møde mellem forligspartierne om båd
skatten om eftermiddagen.
Samme dag om aftenen udsendte
han over Ritzaus Bureau meddelelse om,
at forligspartierne på et møde om efter
middagen sluttede op bag augustforlig
II. Onsdag den 15. marts kunne man
konstatere, at enigheden ikke rakte læn
gere end til, at man kunne diskutere for
skellen mellem kan og skal.
Hvis ikke Jens Kampmann er anstøds
stenen, så gør han sig i alle tilfælde store
anstrengelser for at blive det.

Holger Møller

SUNDBY SEJL-FORENINGs ordinære generalforsamling den 28. marts 1978 repræsenterende 1350 medlemmer - udtaler, at den helt og fuldt kan tilslutte sig den
resolution, der blev vedtaget på DANSK SEJLUNIONS årsmøde - SEJLERDAGEN
1978 - og generalforsamlingen må så indtrængende som muligt henstille, at Folketingent afstår fra at ødelægge grundlaget for den aktivitet, der er opbygget i S.S.F.
gennem 55 år ved frivillig indsats og økonomiske ofre fra foreningens medlemmer
- en aktivitet, der omfatter ungdomsarbejde, sejlerskole, både praktisk og teoretisk,
afvikling af kapsejladser og andre nyttige fritidsaktiviteter.
Generalforsamlingen henstiller derfor - ligesom SEJLERDAGEN - til Folketinget, at
det forkaster det forslag om periodisk værdiafgift af lystfartøjer, som Ministeriet for
Skatter og Afgifter er bemyndiget til at fremsætte.

Ny forside
Sparehensyn
Forhåbentlig var der ikke nogen der
blev alt for chokeret, da de fik sidste
nummer af S.S.F. med ny forside sådan
uden varsel.
Ændringen er foretaget for at holde
trykkeudgifterne så lave som muligt
trods de stadig stigende omkostninger.
Som bladet tidligere var med farverne
rød, blå og sort, var det nødvendigt at
trykke forsidens blå farve for sig selv, og
det blev gjort i et antal svarende til et års

forbrug, og den røde og sorte farve blev
derefter trykt i en arbejdsgang måned
for måned.
De fortrykte forsider er nu opbrugt,
og vi agter fremover at spare en tryk
ning, og forskellen på de to røde farver
på forsiden reguleres ved at trykke rødt
og sort sammen.
I skal ikke regne med, at næste blad
bliver lige magen til, idet trykkeriet vil
eksperimentere med de forskellige blan
dinger af rødt og sort.

Holger Møller

Vigtigt - - - vedrørende bådskatten - - - Vigtigt
S.S.F. arrangerer mødeaften med

Kjeld Olesen
Mødet afholdes i S.S.F.s klubhus onsdag den 17/5-1978 kl. 19.30.

S.S.F. og Lynetten arrangerer Sejlerdemonstrationsoptog til Christiansborg.

Sejlerdemonstrationsoptog til Christiansborg
Tidspunktet vil blive bekendtgjort ved opslag i klubhuset og ved meddelelse
i radioen og dagspressen.

5

SS F

NEJ TIL
BÅDSKAT!

Denne side bringes med tilladelse af redaktionen for
BÅDEN I DAG, der bragte den som omslag til bladets
aprilnummer.
Hvis hvert medlem af S.S.F. samler 10 underskrifter,
betyder det 13.000 underskrifter. Send dem til BÅDEN I
DAG (adressen står nederst på siden) eller put den i kon
torets brevkasse, så sørger S.S.F. for samlet indsendelse
af protesterne.

U n d e r t e g n e d e protesterer m o d d e n p l a n l a g t e afgift p a l y s t b a d e fordi:
1) Afgiften er o d e l æ g g e n d e for d a n s k e l y s t b a d eværfter o g vil s e n d e m a n g e u d
i arbejdsloshed.
2) Afgiften begunstiger import af billigere o g r i n g e r e b å d e fra l a n d e m e d m e r e
eller m i ndre statsstottet værftsindustri.

•

3 ) Afgiften vil fjerne grundlaget for d a n s k eksport af lystbade. fordi h j e m m e 
m a r k e d e t r e d u c e r e s s o m g r u n d l a g for eksporten.
4 ) Afgiften vil forringe sosikkerheden, fordi n y e o g d y r e r e b a d e bliver
strafbeskattet. D e t s a m m e bliver sikkerhedsudstyr.
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5 ) D e t er l u m p e n t o g umoralsk at b e s k a t t e e j e n d e l e , d e r er a n s k a f f e t l æ n g e
for n o g e n k e n d t e n o g e t til p l a n e r n e o m b å d s k a t .
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6 ) Afgiften er e t attentat p a e n d a n s k folkesport m e d rige traditioner, s o m bor
b e s k y t t e s i stedet for at b e s k a t t e s .
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7 ) B e s k a t n i n g e n vil tvinge m a n g e s e j l e r e - forst o g f r e m m e s t l a v t l ø n n e d e ,
pensionister o g arbejdsløse til a t skille sig af m e d d e r e s b a d e , fordi d e i k k e vil
v æ r e i s t a n d til a t b e t a l e selv e n m i n d r e afgift.
8 ) D a n s k e s e j l e r e yder e n stor frivillig arbejdsindsats o g økonomisk støtte
til a n l æ g af l y s t b a d e h a v n e m.v., s o m k o m m e r a l m e n v e l l e t til g o d e . Ved frivillig
a r b e j d e i sejlklubber yder d e e n d v i d e r e e n o m f a t t e n d e indsats for ung
d o m m e n o g nedbringer d e r m e d sogningen til offentlige institutioner.
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9) D e e n e s t e , d e r i k k e vil blive r a m t af afgiften, er d e fa, d e r h a r e r h v e r v e t
l y s t b a d m e d s k a t t e u n d d r a g e l s e for oje. H o s d e m - eller d e r e s til formalet
o p r e t t e d e s e l s k a b e r - vil afgiften i n d g å s o m e n driftsomkostning, d e r trækkes
fra p a s k a t t e r e g n s k a b e t .
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10) P r o v e n u e t vil blive negativt p a g r u n d af e n n ø d v e n d i g o m f a t t e n d e
administration, forogelse af a r b e j d s l o s h e d e n , mistet valutaindtjening, foroget
import, flere h a v a r i e r o g k o s t b a r e eftersøgninger o g færre tilbud til u n g d o m m e n .
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Punkt 3. Generalforsamling:

Punkt 8. Kapsejlads:

Formanden spurgte, om alle bestyrel
sesmedlemmer, der var på valg, ville
modtage genvalg. Alle modtager gen
valg.
Bestyrelsen foreslår ændringsforslag
til foreningens love, nemlig til § 5 pkt. 6
stk. 1. Bestyrelsen foreslår ligeledes ved
tagelse af resolution mod bådskatten.
Der var ikke indkommet andre forslag
til generalforsamlingen.

Kapsejladschefen oplyser, at der den
1. og 2./4.-78 vil blive afholdt ynglingeog finnjollestævne.
Der er allerede på nuværende tids
punkt indkommet mange tilmeldinger til
top-cup.
Meningsforskellen mellem S.S.F. og
Dragør sejlklub ang. »Slaget i Køge
bugt« er udjævnet, og grundlag for sam
arbejde er opnået i Østersøkredsen.

Punkt 4. Havn og Plads:

Punkt 9. Joller:

Havneudvalget oplyser, at hegnet på
nordre plads atter er blevet beskadiget.
Man vil spørge Sejlklubben Amager
Strand, om de eventuelt har bemærket,
hvem der ødelægger hegnet.
Fyrbåkerne er kommet på plads og
fungerer tilfredsstillende.
Arne Olsen oplyser, at gravemesteren
vil blive anmodet om at påbegynde op
gravning af renden hurtigst muligt.
Den 9.3.78 vil man påbegynde nedramning af pæle i havnen, og arbejdet
forventes tilendebragt omkring påsketid.
Ophalervognen på søndre plads er i
stykker og skal repareres.
En del ubrugeligt el-materiale, der
ligger i kabelskuret, vil blive fjernet.
Havneudvalget sluttede med at for
tælle, at bolværket på nordre mole vil
være færdigt 10.3.78.

De nye el-kontakter på jollepladsen er
opsat.
Inden jollerne påbegynder sommerens
sejladser, vil jolleudvalget gennemgå
samtlige, og de joller der ikke er i sejladsmæssig stand, vil blive bortvist fra klub
ben.
Pensionistholdet bestående af Ragner
og Carl har udført et stort stykke arbejde
på jollepladsen.
Arbejdet med E.M. for piratjoller går
fint, man har bl.a. sendt en indbydelse til
Østtysk Sejlerforbund og bedt dem del
tage i E.M. i S.S.F.
Samtlige jollesejlere har forevist gyl
digt forsikringskort til Simon.
Simon sluttede med at fortælle, at for
længelse af jollebroen var projekteret.

fta. ^JZA>Up/Lz£s£^L]

Referat af bestyrelsesmøde
afholdt den 8.3.78 kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Generalforsamling
4. Havn og Plads
5. Klubhus og fester
6. Sejlerskole
7. Juniorafdeling
8. Kapsejlads
9. Joller
10. Motorbåde
11. Sikkerhedsudvalg
12. Bladet
13. Eventuelt
To repræsentanter for Amagerbanken
kom tilstede ved mødet for at indhente
samtlige bestyrelsesmedlemmers under
skrift til brug for det lån, vi må optage i
Amagerbanken for i sidste omgang at
kunne dække omkostningerne til pælene
i havnen.
Da de to herrer havde forladt mødet,
gik man over til dagsordenen.

Punkt 1. Protokol:
Protokol fra møderne afholdt den 8.1.
78 og 31.1.78 blev oplæst og godkendt.

Punkt 5. Klubhus og fester:
Udvalget oplyser at turen til Orø gik
over al forventning og med meget stor
tilslutning.
Den 6.5.78 vil der blive afholdt stan
derhejsning.
Simon oplyser, at jollesejlerne har fået
indrammet et luftfoto fra 1966 af havnen.
Dette billede vil man forære klubben til
ophængning i klubhuset.

Punkt 10. Motorbåde:
Der er en del, der har meldt sig til motorbådskursus. Sejlads til dette kursus vil
blive afholdt den 8. og 9. april 1978.

Punkt 11. Sikkerhed:
Sikkerhedsudvalget oplyste, at man
fremover vil sætte forskellige artikler om
sikkerhed til søs i vort medlemsblad.

Punkt 12. Bladet:
Intet.

Punkt 2. Beretning:
Punkt 6. Sejlerskole:
Formanden indledte med at oplæse
indkomne breve og takkeskrivelser. Der
var bl.a. en indbydelse til Flakfortmøde
den 15.3.78. Henning Jensen og Poul
Kristensen vil deltage for S.S.F.
En ansøgning om kontingentnedsæt
telse fra et medlem, der var blevet pen
sioneret, blev godkendt af en enig besty
relse.
Sagen Svend Malm blev behandlet,
og man enedes om at sende et brev til
Svend Malm og anmode ham om at
trække sig tilbage som juniorudvalgs
medlem, og så lade sagen falde med
dette.

Intet.

Punkt 7. Juniorafdeling:
Juniorlederen oplyser, at der den 6.4.
78 vil blive afholdt kursus for vore egne
optimistsejlere. Den 8.4.78 har man 1
time i en svømmehal. Her skal optimist
sejlerne svømme 200 m samt lære at rej
se og tømme en jolle.
En jollevogn til 400,00 kr. til brug for
optimistjoller vil blive bestilt.
160 unge mennesker var samlet til
juniorbal i S.S.F., det gav et overskud
på 1200,00 kr.

Punkt 13. Eventuelt:
Richard Nielsen oplyser, at der er be
stilt 300 stk. fri- og optagetskilte til en
pris af 6,50 plus moms. Disse skilte vil
kunne købes på kontoret.
Mødet slut kl. 22,30.
sign Hans Guldager
formand
sign Else Madsen
sekretær
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Referat af generalforsamling
den 28.3.78 kl. 19.30 i S.S.F.

Det ser ganske pænt ud med pæle i havnen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt.
Formanden indledte generalforsamlin
gen med at byde velkommen og udbede
sig emner til dirigentposten. Frits Kleis
blev valgt til dirigent.
Dirigenten takkede for valget og er
klærede generalforsamlingen for lovlig
jvf. foreningens love.
Et stemmeudvalg på 4 personer blev
valgt nemlig Mogens Bidstrup, Poul
Christiansen, Orla With og Gosta Øberg.
Man gik derefter over til dagsorden:

Punkt 1: Protokol og beretning
Protokol fra sidste bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og godkendt
af generalforsamlingen.

og lad det så lige være sagt igen!!!

Formanden fik ordet til beretning:
Det er atter min tunge pligt at medde
le generalforsamlingen, at en række
gode og for foreningen afholdte med
lemmer er afgået ved døden.
31/ 3-1977 medlem nr. P 44,
Hans Peter Clausen.
4/11-1977 medlem nr. A806,
Emil Helsengreen.
10/11-1977 medlem nr. P 144,
Svend Aage Hansen.
12/ 1-1978 medlem nr. A 307,
K. F. Hillers, der i en årrække
sad i bladudvalget sammen
med så kendte navne som
Martin Andreasen, Øster
gaard og Lorentzen.
1/ 2-1978 medlem nr. P 118,
Einar Kobbelvedt.

Ære være deres minde.

Bådskatten.
Den truende sorte sky hviler atter over
al dansk sejlsport. Vi må i dag konsta
tere, at det tilløb til i al ubemærkethed at
luske forslaget igennem folketinget slog
fejl takket være den kampagne, der har
været ført fra søsportens side i pressen,
og ved møder med folketingets medlem
mer.
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Det må ligeledes noteres som en sejr,
at værfternes brancheforening, der kom
med deres eget forslag til en bådbeskat
ning, nu direkte har sadlet om. Det er
gået op for dem i al sin gru, at en hel del
værfter højst sandsynligt må lukke por
tene, og at andre må skære betydeligt
ned i produktionen med deraf følgende
arbejdsløshed, og der ligger idag bereg
ninger, som er særdeles seriøse, på at
udgifterne til administration, kontrol, ud
betalt understøttelse, formindsket for
brug af i forvejen beskattede forbrugs
varer langt vil overstige det beløb, som
Kampmann i selv sine vilde drømme
havde tænkt sig at få i kassen.

Sejren over bådskatten
er langt fra i hus endnu. Af de tilgænge
lige oplysninger, der er til rådighed nu,
fremgår det, at den atter vil blive frem
lagt i folketinget efter sommerferien, og
til den tid vil forarbejdet med et fartøjsregister ligeledes være færdigt. Som be
kendt var det vedtagelsen af et fartøjsregister, der skulle danne det endelige
grundlag for denne uværdige skat.

minister Anker Jørgensen. Fortæl ham i
brevet, hvad en afgift på din båd vil be
tyde for dig i fremtiden. Dette gøres i
øjeblikket over hele landet efter initiativ
fra Sejlunionen. Adressen er: Statsmi
nister Anker Jørgensen, Christiansborg,
1218 København K.

Det næste vi kan gøre,
er, når lovforslaget forelægges folke
tinget, så omgående at skrive en protest
hver især til folketingets skatte- og
afgiftsudvalg. Det er samme adresse, og
dette gøres også på landsbasis. Men
vent til I får besked på dette fra klubben
og igennem dagspressen.
En del af protesterne til Anker Jørgen
sen vil måske blive læst; mængden af
breve vil under alle omstændigheder
gøre indtryk. Protesterne til skatte- og
afgiftsudvalget skal alle mangfoldiggøres
til udvalget og folketingsgrupperne af
embedsmændene; det er et stort arbejde
for dem.

Demonstration

I forbindelse med lovforslagets frem
læggelse i Folketinget har formændene
Hvad kan vi så gøre på nuværende for Sejlklubben Lynetten og Sundby Sejltidspunkt ?
Forening påtaget sig opgaven med af
Lige i øjeblikket er det vigtigt, at I hver holdelse af et kæmpe-sejlerdemonstraisær sender en skriftlig protest til stats tionsoptog til Christiansborg. Demon-

strationen vil starte fra de 3 sejlsports
centre i København med udgangspunkt
i Svanemøllen, fra Amager og fra Sydhavnsklubberne. De 3 optog vil mødes
foran Christiansborg, hvor der vil blive
holdt taler af sejlsportens kendte ansig
ter. Denne demonstration skal have et
festligt og fornøjeligt præg, hvor vi alle
møder i vort sejlertøj og ungdommen
iført redningsveste. Sejlklubberne i Kø
benhavn vil møde op med standere,
signalflag, transparenter, og der vil på
Christiansborg være opstillet talerstol
og højttaleranlæg til den store forsam
ling. Datoen er ikke fastsat endnu, men
det er vigtigt, den finder sted samtidig
med at lovforslaget er endeligt udformet
og ligger i folketinget. Endelig medde
lelse om tidspunktet vil foregå gennem
klubberne og meddelelser i dagspressen,
men alt er klart og kan hurtigt iværk

lingen, eller en kraftig forøgelse af til
skuddet til opgravning af renden. Kom
munen har endnu ikke taget endelig stil
ling, hvilket sikkert skal ses i lyset af det
nyligt overståede kommunevalg.
Allerede sidste år indgik vi aftale med
en stenfisker fra Dragør om opgravning
ca. 1. april i år. For et stykke tid siden
fik vi underretning om, at firmaet var
kollapset, og at aftalen ikke kunne hol
des. Havneudvalget satte straks alle sejl
til for at finde en afløser, men stenfiskere,
der kan gå ind i vores rende, hænger
ikke på træerne, så vi har måttet helt til
Hornbæk for at finde en, der kunne på
tage sig opgaven for os. Når vejret til
lader det, påbegynder han i Kastrup, og
derefter vil han tage sig af os.
Medlemmerne må i den anledning
være tålmodige, renden skal nok blive
gravet ud.

I klubhuset har det været nødvendigt
at udskifte gulvbelægningen i forgangen
og i salen i den del, som Lennart kalder
Øresundsstuen. Til næste år må vi på
regne også at udskifte gulvbelægningen
i pejsestuen. Spørgsmålet om den dår
lige akustik er stadig til drøftelse blandt
fagfolk; lydteknisk institut har set på
sagen og har barslet med et digert værk,
der sikkert ville være effektivt, men ikke
særligt kønt.

Festudvalget har afholdt forskellige fes
ter og udflugter, alle med stor succes.
Her kan vel særligt nævnes Orø-turen
med stor tilslutning, og for få dage siden
en udflugt til Polen, som flere af delta
gerne sikkert sent vil glemme. Fra den
lokale sejlklub i Stettin eller Schezzin,
som den nu kaldes, blev der udvekslet
standere og gode ønsker om samarbejde.

sættes.

I dag kan vi vedtage en resolution her
i S.S.F., den vil yderligere være en lille
brik i den samlede protest-aktion, dette
vil blive forelagt generalforsamlingen
under forslag.

I havnen er der i vinterens løb foretaget
store reparationer og fornyelser, først og
fremmest er bolværket i kanalens nordre
side fornyet. Arbejdet er udført af en
treprenør Skovlund Hansen og Co. til
den halve pris af, hvad et andet firma
havde givet pris på, og jeg vil gerne tak
ke dem, der har stillet kompressor til
rådighed og leveret forskellige materialer
til dette projekt.
Der er ligeledes på midterbroen kom
met lys og stikkontakter, som har været
et længe næret ønske. Indsejlingsbåkerne er efter flere års vedtagelse endelig
blevet flyttet til en forhåbentlig bedre be
liggenhed; den udfarende kraft i dette
arbejde har været Bent Knudsen, som
også skal have en tak med på vejen.

Pæle i havnen, som blev vedtaget ved
en ekstraordinær generalforsamling i
vinter, er godt i gang og går som plan
lagt. Vejret har stoppet arbejdet i nogle
dage, men folkene på rambukken er vil
lige til at arbejde både lørdage og søn
dage for at blive færdige. Det henstilles
til medlemmerne snarest at fjerne deres
sten. I skal lægge dem ovre ved motor
skuret, og I må gerne lade kæden blive
på, hvis den er noget værd. I forbindelse
med de særdeles rimelige tilbud, vi har
fået på arbejdet og ved hurtig betaling
til entreprenøren og leverandørerne, har
det været nødvendigt at optage et kort
fristet lån i Amagerbanken på 120.000 kr.
Dette lån vil blive tilbagebetalt hurtigst
muligt og i samme takt, som pengene
kommer ind fra medlemmerne, og vil
under alle omstændigheder være ude af
verden inden årets udgang.

Vort problembarn er i øjeblikket sejl
renden, som nu tilsander hvert eneste
år. Jeg har ført nogle forhandlinger med
Københavns kommunes jordkontor om
dette, idet vi har henvist til de ændrede
strømforhold efter Iufthavnsudvideisen,
samt de ikke ubetydelige mængder af
sand, kommunen hver eneste år udlæg
ger på Amager Strand. Vort forslag eller
idé til løsning af problemet er at bygge
en høfde eller spunsvæg syd for indsej

m
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Bør kun skylles ud meget langt til søs.

I en gammel Klub som Sundby SejlForening er det efterhånden blevet en
fast tradition ved generalforsamlingerne,
at der er medlemmer med både 25 og 40
års medlemsskab og enkelte med 50 år,
som vi bør hylde på værdig vis.
Til denne generalforsamling er der 4
medlemmer med 25 års medlemsskab,
vi bør hylde.
medl. nr. A 322 Flemming Jørgensen,
indmeldt d. 16-1-53.
Medlem nr. A 615 Valdemar Rochefsky,
indmeldt d. 8-5-53.
Medlem nr. A 594 Bent Chr. Bendtsen,
indmeldt d. 22-5-53.
Medlem nr. A 631 Kjeld Blichfeldt Olsen,
indmeldt d. 12-6-53.

Kapsejladsen top-cup, Sjælland Rundt
fra Sundby Sejl-Forening tegner allerede
på nuværende tidspunkt til at blive den
helt store succes. Hver eneste dag er der
tilmeldinger til sejladsen, som vel nok
bliver den største opgave, vi sejlsportsmæssigt har påtaget os igennem tiden.
Kapsejladschefen, Bent Knudsen,
trækker her det store læs, men jeg må
allerede på indeværende tidspunkt sige
tak til alle dem, som har tilbudt deres
hjælp; godt og vel 100 medlemmer vil
være aktiveret med selve sejladsen for
uden den hjælp, vi henter alle steder fra
uden for vore porte. En tak til jer alle for
den måde, I vil vise flaget for Sundby
Sejl-Forening på.

Navigations- og towærkskursus har
været afholdt i vinterens løb, og atter
har en stribe af foreningens medlemmer
9

bestået med godt resultat. Traditionen
tro bliver deres papirer her uddelt på
generalforsamlingen.
Følgende har bestået:

Navigation - 21 i alt
Willy Sørensen
Knud Carlsen
Erwin Bjerregaard
Fin Stålfoss
Britta Christoffersen
Birthe Jensen
William Clyde Kennedy
Jens Poulsen
Hans Hansen
Erna Andersen
Martin Friis
Inga Lisbeth Jensen
Børge Kleist
Karen Lyng Antonsen
Johnni Thyge Nielsen
Maria Balslev
Flemming Christoffersen
Bjarne Anker Larsen
Michael Empacher
Svend Bjørndahl Graversen
Allan Cornelius
Tovværk -12 i alt
Bjarne Anker Larsen
Rolf Unneland
Dan Stockmann
Torben Olsen
Hanne Toft Olsen
Joan Møller
Søren Hind
Karl Gaub
Svend Graversen
Michael Empacher
Finn Block
Klaus Bonde.

Et af vore kendte medlemmer har fået
en ganske særlig udmærkelse. En af de
sidste dage har Preben (Vognmand)
Jacobsen fået tildelt Kronborg-Pokalen
af Kongelig Dansk Yachtklub. Det er en
vandrepokal, der hvert år tildeles en, der
har gjort en ganske særlig indsats for
sejlsporten. Preben får den, fordi han
som medlem af én sejlklub har gjort en
stor og fortjenstfuld indsats for en anden
klub uden selv at få en fordel af det.

Min sidste handling her under beret
ningen er af en særlig karat:
Vor kasserer igennem 10 år, Erna
Christensen er af bestyrelsen blevet til
delt Sundby Sejl-Forenings hæderstegn.
Erna du har i 10 år vogtet vor kasse
godt og eftertrykkeligt under 2 for
mænds ledelse og under skiftende kon
junkturer. Din regnskabsførelse og kon
trol med tingene har aldrig kunnet kriti
seres - tværtimod. Moms og skatte
væsen og alle de andre væsener har
været som ler i dine hænder, når de har
kontrolleret os på kryds og tværs, og vi
andre har vel altid følt os trygge ved dit
arbejde, når du har kunnet finde et skur
eller en have eller en anden ydelse, vi
ikke har betalt.
Idet jeg håber, du endnu i en årrække
vil varetage kassererposten, vogte vor
kasse, betale vore regninger og føre
regnskaberne, skal jeg hermed tildele
dig Sundby Sejl-Forenings hæderstegn.
Og endelig til allersidst må vi også
tænke på Ernas mand, Ib, som må und
være sin kone så tit, som S.S.F. har bud
efter hende. Som tak har vi købt en
buket blomster til dig.

Efter formandens beretning forespurgte
dirigenten, om der var nogen, der øn
skede ordet til beretning. Henning Jen
sen bad om ordet og sagde: »Jeg har
noget på hjerte og det er en kæmpebe
brejdelse til vor formand for hans ual
mindeligt dumme indlæg om bådskatten
i dagbladet B.T. Vi hørte, hvor pænt det
var blevet behandlet på højeste plan, vi
har hørt, der er lavet en resolution, vi
skal lave protestmarch, alt det finder jeg i
orden. Jeg er selvfølgelig også modstan
der af bådskatten, men jeg bebrejder for
manden, at han gik med en journalist ud
på en fremmed mands båd, lod sig foto
grafere, udtalte at dette medlem ville bli
ve smidt i havnen, hvis han kom ned i
Sundby Sejl-Forening. Det kan man ikke,
det er hans pligt at beskytte sine med
lemmer, hvis han hører noget i den ret
ning og ikke at udbasunere det, og jeg
og tre andre medlemmer har givet ud
tryk for dette i et læserbrev. Vi er villige
til at gentage dette, hvis formanden gen
tager sin spøg«.
Ove Christensen bad om ordet og
sagde: »Jeg har lyttet til sekretærens re
ferat fra sidste bestyrelsesmøde, jeg har
også lyttet til formandens beretning,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Erna får hæderstegnet

Eksamensbeviserne er hjemme
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Ib får blomster

Fotos: Ib Christensen

men der var en ting, jeg manglede, og
det var noget om inddragelse af skure.
Jeg føler mig en lille smule trådt over tæ
erne, derfor går jeg her op og tager ordet
nu. Jeg har nemlig haft et skur, der er
blevet inddraget, og jeg har også læst i
klubbens love, der står, der skal være
nummer på skurene, og det vil jeg aldrig
finde på at sætte mig imod. Det jeg vil
protestere imod er, at mit skur bare er
blevet taget, at man ikke vil betale mig
de penge tilbage, som jeg har betalt, det
drejer sig om 500 kr. Det er helt i orden,
at klubben inddrager mit skur, når mit
nummer ikke står på skuret, men at de
tager mit skur og ikke vil betale mig de
penge tilbage, jeg har betalt for skuret,
det finder jeg ikke i sin orden. Det grej,
jeg havde i skuret, er forsvundet, det
havde dog en vis værdi for mig. Jeg vil
bede bestyrelsen svare mig på dette.«
Vagn Preisler bad om ordet: Jeg vil
gerne forsvare vores formand for den
udtalelse, der stod i B.T. Jeg ved godt,
i krig gælder alle kneb, og det kan måske
forekomme lidt malplaceret, at man la
der sig fotografere på en båd, der ikke
tilhører en selv, det vil jeg lade stå åben,
men med hensyn til den udtalelse vores
formand skulle være kommet med, da
læste jeg under artiklen, at formanden
havde hørt rygter om, og det er jo ikke
ensbetydende med, at formanden står
klar til at smide nogen i vandet. Man kan
ikke laste formanden for dette. Vi er alle
sammen enige om, at den bådskat er en
byld, der skal skæres væk, og at vi må
gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Jeg
ved personligt, at vor formand har gjort
et meget stort arbejde for at få fjernet
denne byld, derfor er vi nødt til at bære
over med en lille smule ufine metoder.
Formanden fik ordet for at svare de
medlemmer, der havde talt til beretnin
gen: Det så jo nok lidt drastisk ud, hvad
der stod i B.T., men jeg kan fortælle jer,
at selvfølgelig gør jeg ikke sådan noget
uden at have baggrund for det. Jeg har
talt med Kjeld Olesen, han var fuldt ud
indforstået med, at jeg brugte hans båd.
Han har udtalt til journalisten, at hans
båd stod nede i S.S.F., og at han kunne
henvende sig til formanden, hvis han vil
le se den. Journalisten har spurgt Kjeld
Olesen, om han havde hørt noget om de
rygter, der gik på Christiansborg, at han
ikke turde komme ned i sin sejlklub, for
så fik han buksevand. Det vidste han
godt, og han er ikke bange for at komme
her. Alt dette ligger til grundlag for en
artikel i B.T. skrevet af journalist Flem

ming Hansen, der også er sejler. Artiklen
var hård, det indrømmer jeg, det var ikke
det, jeg havde tænkt mig, men der er
sikkert mange, der ved, hvordan journa
lister kan forandre en artikel. Denne har
dog givet resultat. Kjeld Olesen er villig
til sammen med Jens Kampmann at
komme herned til debataften udeluk
kende med S.S.F.'s medlemmer. Her
kan I så forklare dem, hvad I mener om
bådskatten. Dette møde vil finde sted
sidst i april eller først i maj måned.
Som svar til Ove Christensen: Det er
da klart, hvis der skal være nogen me
ning med tingene hernede, hvis bestyrel
sen og havneudvalget skal arbejde i
medlemmernes interesse, hvis der skal
være orden, og det skal der, så må man
også rette sig efter, hvad der bliver skre
vet og sagt samt holde foreningens love.
Der har været mange skure uden numre,
de er alle blevet gennemgået. Rod og uorden var der i mange af skurene, det
tog ca. et halvt år før vi havde fundet ud
af. hvem der ejede skurene uden numre.
Tilbage blev nogle få skure, vi ikke kun
ne finde ud af ejendomsforholdet på.
Der var ikke lås på eller nummer på Ove
Christensens skur. I skuret lå der noget
grej, vi ikke syntes repræsenterede no
gen værdi, taget var utæt, det var i det
store og hele et dårligt udseende skur.
De nærmeste naboer blev spurgt, om de
kendte ejeren af skuret, men ingen
kendte ham. Der kan ikke være noget at
sige til, at havneudvalget, efter at have
set på dette skur igennem et stykke tid,
troede, at ejeren ikke var medlem mere.
Skuret er blevet overdraget til et andet
medlem. Vi fik ingen penge for det, vi
kunne ikke være bekendt at tage penge
for det skur. Den nye ejer har lagt tag
pap på, og selve skuret er blevet repare
ret. Om du kan få dine 500 kr. tilbage, vil
vi tage op på næste bestyrelsesmøde,
det er ikke noget, vi kan tage stilling til
i aften, men sagen skal blive behandlet,
og du skal få et pænt svar.
Ove Christensen bad om ordet for at
svare formanden og sagde: Jeg har
aldrig betvivlet, at klubbens love skal
overholdes, derfor har jeg ikke lavet

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

vrøvl over, at mit skur er blevet inddra
get. Det jeg laver vrøvl over er, at skuret
er blevet inddraget, uden at jeg fik mine
penge tilbage. Der var lås på mit skur,
jeg ved ikke, hvem der har brækket min
lås op.
Palle Simonsen bad om ordet. Han
takkede formanden for, at han havde
fået det møde med Kjeld Olesen og Jens
Kampmann i stand. Samtidig spurgte
han, om ikke det var en ide at skaffe
nogle store lokaler, for der kunne ikke
være tvivl om, at mange medlemmer vil
le møde op til dette møde, og der skulle
gerne være plads til alle. Hertil svarede
formanden, at vi kunne lave det som friluftsmøde, så var der plads til alle.
Formandens beretning gik til afstem
ning ved håndsoprækning og blev god
kendt af generalforsamlingen.

Punkt 3. Regnskab:
Formanden bad om ordet til regnskab:
Med hensyn til det kortfristede lån på
120.000,00 kr. vi har optaget i Amager
banken, har jeg lovet banken, at alle
medlemmer bliver gjort opmærksomme
på, at vi har lånt disse penge. Det er en
ny ordning, der er kommet i bankloven,
man ikke har brugt før. Ingen andre øn
skede ordet til regnskab, der gik til
afstemning ved håndsoprækning og
blev vedtaget.

Søkort rettes
Før sommerturen og distance
kapsejladserne få dine søkort
rettet up to date.
For kun 10 kr. pr. kort for ét
års rettelser, 20 kr. pr. kort for
rettelser 1976 - 1977 - 1978.
Et sæt søsportskort 100 kr. for
ét års rettelser.
Sendes til:
M. Skjoldager,
Gartnervej 5,
3060 Espergærde
Tlf. 03-234514
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Punkt 4. Valg:

Punkt 6. Andre forslag:

Punkt 7. Eventuelt:

Sekretær Else Madsen og skolechef
Bent Petersen blev genvalgt med akkla
mation. Et medlem af havneudvalget,
Richard Nielsen, ønskede ikke genvalg.
Dirigenten udbad sig emner til posten.
Formanden bad om ordet og sagde,
at bestyrelsen foreslog Henning Jensen
til posten. Forsamlingen foreslog Preben
Nielsen. Man foretog skriftlig afstemning.
Her fik Henning Jensen 128 stemmer,
Preben Nielsen 49 stemmer, der var 3
ugyldige samt 8 blanke stemmesedler,
ialt 182 stemmer. Henning Jensen blev
valgt som havneudvalgsmedlem.
Et klubhusudvalgsmedlem, nemlig
Jørn Tanning Nielsen stod på valg, og
han ville gerne modtage genvalg. Vagn
Preisler blev foreslået. Efter skriftlig af
stemning blev Jørn Tanning Nielsen
genvalgt med 139 stemmer, Vagn Preis
ler fik 34 stemmer, der var 0 ugyldige
og 5 blanke, ialt 178 stemmer.
Motorbådsrepræsentanten, Erik Kris
tiansen, var på valg og ville gerne mod
tage genvalg. Reinhardt Hansen blev
foreslået. Her blev der ligeledes foreta
get skriftlig afstemning. Reinhardt Han
sen fik 94 stemmer, Erik Kristiansen fik
74 stemmer, der var 2 ugyldige og 8
blanke, i alt 178 stemmer. Reinhardt
Hansen blev valgt og træder igen ind i
bestyrelsen.
1 suppleant, Carsten Barner Nielsen,
ønskede ikke genvalg. Jørgen Bengts
son blev valgt som suppleant med akkla
mation. Kassereren, Erna Christensen,
blev genvalgt med akklamation. Kasse
rersuppleant Annie Lindqvist var ikke til
stede men havde skriftligt tilkendegivet,
at hun ville modtage genvalg. Annie
Lindqvist blev genvalgt med akklama
tion. Revisor Gosta Øberg blev genvalgt
med akklamation. Revisorsuppleant Er
ling Sørensen blev ligeledes genvalgt
med akklamation. Redaktøren Holger
Møller modtog genvalg, Juniorudvalgs
medlemmer William Kleis og Arne Han
sen modtog genvalg. Foruden de 2
juniorudvalgsmedlemmer skulle der væl
ges ekstraordinært 1 juniorudvalgsmed
lem i stedet for Svend Malm, der ønske
de at træde tilbage. Torben Rottbøl An
dersen blev foreslået og blev valgt med
akklamation.
2 målere Klaus Akkermann og Jørgen
Madsen blev ligeledes genvalgt.

Bestyrelsen foreslog §5 stk. 6 pkt. 1
der lyder:
...som bundfortøjning skal benyttes
fast mooring. Mindste mål for bund
sten: 60 x 60 x max 15 cm. højde incl.
øje. De med bundstenen forbundne
fortøjninger skal endvidere være for
synet med synkemidler.
Ændret til:
Det er ikke tilladt at bore i eller på an
den måde at beskadige beklædning
på fortøjningspæle.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget ved
håndsoprækning.

Jens bad om ordet til eventuelt. Han
ville gerne vide, hvem der kan overtage
havnepladsen, hvis et medlem dør. Kan
andre end enken? f.eks. ens børn over
tage pladsen?
Henning Jensen fik ordet. Han indledte
med at takke for valget. Derefter gik han
over til at give medlemmerne en oriente
ring vedr. arbejdet med pælene i hav
nen. Arbejdet går planmæssigt, der har
dog været lidt problemer hen af vejen,
men alle problemerne vil blive løst. Vi
havde håbet på at pælebankeren havde
kunnet ramme pæle ned ved midter
broen, men det kan desværre ikke lade
sig gøre, der ligger et kridtlag ca.
125 cm. nede. Henning har talt med in
geniøren, der står for arbejdet, og han
mener, at man vil kunne løse problemet
med en vibrator samt en spuleslange.
Helge Hansen bad om ordet. Han ville
gerne vide, hvordan man ville forholde
sig, hvis nu et medlem, der står øverst på
ventelisten til en havneplads, får tildelt
en havneplads, men hans båd er ca. 3,00
m bred, og havnepladsen er kun f.eks.
2,40 m bred, hvad vil man gøre ved det?
Skal medlemmet vente videre? eller vil
man flytte pæle? Henning Jensen sva
rede hertil: Der vil hele tiden ske en roke
ring i havnen, og jeg er overbevist om,
at alle problemerne vil være løst i løbet
af sommeren.
Formanden fik ordet for at svare Jens.
Enker har ret til at overtage mandens

Forslag nr. 6.3:
Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en
resolution mod bådskatten.

se andet sted i bladet.
Finn Hendil bad om ordet og spurgte,
om det ikke var mere passende, at reso
lutionen blev underskrevet på forening
ens vegne og ikke på formandens vegne
alene.
Formanden bad om ordet og sagde,
at såfremt denne resolution blev vedta
get, ville den den følgende torsdag ligge
på medlemmernes bord i folketinget.
Formanden fortsatte: Jeg vil samtidig
benytte lejligheden til her at sige tak til
Holger Møller, der har gjort et stort styk
ke arbejde i kampen mod bådskatten.
Resolutionen blev vedtaget af gene
ralforsamlingen ved håndsoprækning.

Punkt 5. Lovændringsforslag:
Der var ikke indkommet nogle lovæn
dringsforslag.
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Forårsklargøringen er i fuld gang - og fuld af overraskelser.

plads, hvis hun melder sig ind som aktivt
medlem. Andre har normalt ikke ret til at
overtage pladsen.
Preben Jacobsen spurgte, hvornår de
plasticovertræk kommer på pælene.
Birger spurgte, om ledelysene er rettet
ind efter renden, kan man sejle på lede
lysene?
Et medlem spurgte, om to medlem
mer, der hver har halvpart i en båd, kan
overlade sin halvpart til den anden. Hertil
svarede formanden, at dette kun kan
lade sig gøre, hvis begge medlemmer
har anciennitet til en havneplads. Til Pre
ben Jacobsen svarede formanden, at
plasticrørene vil være her i løbet af 14
dage 3 uger. Til Birger svarede forman
den: Lige så snart renden er blevet op
gravet vil man kunne sejle på indsejlingslysene.
Der var ikke andre der ønskede ordet
til eventuelt.
Formanden fik ordet for afslutning.
Her takkede han Erik Kristiansen og
Richard Nielsen for deres arbejde i besty
relsen, samtidig takkede han forsamlin
gen for en god generalforsamling.
Frits Kleis takkede ligeledes forsam
lingen og bad denne sammen med ham
udbringe et leve for S.S. F.
Generalforsamlingen var slut kl. 22.25.

Tak
Jeg vil gerne herigennem sige tak ikke alene til bestyrelsen for tildelingen
af Sundby Sejl-Forenings Hæderstegn,
men også til medlemmerne for den
måde, de på generalforsamlingen tilken
degav, at de var enige med bestyrelsen.
Jeg var ganske overvældet over det
kraftige bifald, der ledsagede overræk
kelsen af nålen.

Fra
generalforsamlingen
Valg til havneudvalget

I APRIL, MAJ
OG JUNI HAR
SHOPPEN
åbent
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 9-18
kl. 9-17
kl. 9 -17

Når der skal vælges nye bestyrelses
medlemmer, synes jeg, at det er bedst,
at der er modkandidater. Når dette er
tilfældet, kan den undskyldning ikke bru
ges at, »jeg var jo den eneste, der ville
påtage mig ansvaret«, hvis der bliver
rejst kritik på grund af fejl og mangler,
ved det eneste opstillede medlems dis
positioner.
Da en del medlemmer spugte mig,
om jeg ville stille op til valget, sagde jeg
klart ja. Må jeg have lov til her i bladet at
sige dem tak for tilliden, som stemte på
mig.
Men det er helt sikkert den bedste
løsning, at Henning Skæg, som man
kalder ham, blev valgt. Han har været
med til at arrangere de nye pæle i hav

Samtidig vil jeg gerne fremhæve et
par ting, der har lettet mit arbejde gen
nem ti år. Først Annies værdifulde hjælp
ved kassen, den er jeg meget taknem
melig for. Dernæst medlemmernes altid
positive reaktioner selv på de ubehage
ligste rykkere, og deres altid venlige op
træden overfor mig.
Tak til bestyrelsen - tak til Annie - tak
til alle medlemmer.

Erna
nen, og så er det bedst, at man har ham
ved hånden, hvis der bliver problemer
med pladserne i den anledning. Det er
jo vedtaget, at kun få medlemmer skal
flytte fra deres hidtidige plads, og det er
blevet lovet, at der ikke blev færre plad
ser i havnen, og det kan kun glæde alle i
S.S.F.
En anden ting er, at jeg personligt ikke
bryder mig om det, at »bestyrelsen an
befaler«. Det er medlemmerne, som
uden påvirkning skal afgøre, hvem de vil
stemme på. Som alle ved, er formanden
meget respekteret, og når han siger, at
bestyrelsen anbefaler, flytter det mange
stemmer. Bestyrelsen skal vel ikke sidde
og vælge sig selv og de nye, som man
gør i de store aktieselskaber, koncerner
og erhvervsvirksomheder.

Venlig hi/sen
Medl. nr. 666
Preben Nielsen

STØT RØDE KORS
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top cup
-medKrønborg omstyrfjord...

arrangeret af Sundby Sejlforeningog topsikring

Brikkerne falder på plads

Foto: Holger Møller

Med Bent Knudsens overblik over situationen skrider forberedelserne til top
cup planmæssigt frem.

To forskellige hjemmeværn
deltager
På et møde med repræsentanter for
Hjemmeværnsdistrikt I og Marinehjem
meværnsdistrikt III er der truffet af
taler om disse enheders deltagelse i top
cup. Begge betragter det som en øvelse
og ser det som en værdifuld ting, at de
to forskellige værn her får lejlighed til at
arbejde sammen.

Ingen vand på Flakfortet
Der har været inspektion på Flakfortet,
og der er ingen grund til at tro, at der
ikke er kapacitet til at klare det store
arrangement. En glædelig overraskelse
var det, at der er adgang til at få elektri
citet i den udstrækning, der er nødven
dig, så vi undgår at låne generatorer til
dette brug, og også telefonforbindelsen
er klaret. Begge dele var en forudsæt
ning for, at vi kunne få en data-terminal
installeret på fortet.
»Chefen« på Flakfortet, Poul Rasmus
sen, investerer et større beløb i udvidel
ser, og han etablerer en kiosk med øl,
sodavand, mælk, pølser o.s.v., og frisk
morgenbrød kan bestilles fra dag til dag.
Der bliver lavet en stor udendørs terras
se, der skal give én den fornemmelse, at
man opholder sig på et skibs soldæk
med redningsbåde i davider o.l.
Man bør være opmærksom på, at der

Michael Ronild, Hjemmeværnet: Vi sør
ger for radiokommunikationen
ikke er mulighed for at få sin ferskvandsbeholdning suppleret på »Flakken«. Poul
Rasmussen sejler kun vand derover til
eget forbrug, så man må altså forsyne
srg rigeligt, inden man tager hjemmefra.

Restriktioner for top-cup
Bent har også været til møde i Han
delsministeriets søfartsafdeling, hvor
bl.a. lodser fra Dragør og København
deltog sammen med repræsentanter fra
farvandsdirektoratet. Indstillingen var
meget positiv, og især udtrykte man
glæde over, at vi i så god tid havde taget
kontakt med ministeriet.
Som naturligt er, må der med det
store antal fartøjer, der kan blive tale
om, være nogle restriktioner for sejlad
sen, så erhvervstrafikken ikke generes i
større udstrækning. Men de restriktio
ner, der bliver tale om, kan vi leve med,
og de restriktioner, vi ikke kan leve med,
har søfartsafdelingen frafaldet. Alt dette
vil blive omtalt i det udførlige program,
som vil blive udsendt hurtigst muligt
efter tilmeldingsfristens udløb den 5. maj
kl. 18.
Rationel Data Behandling har pro
grammeringen klar og vil snarest fore
tage en prøvekørsel, så vi ikke kommer
ud for overraskelser, når deltagerlisten
skal udskrives.

Lerdorff, Marinehjemmeværnet: Vi sør
ger for ledsagefartøjer hele vejen rundt.

Bent Knudsen og Arne Olsen på inspek
tion på Flakfortet

Poul Rasmussen investerer store beløb
på Flakfortet
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Skilte fra Knud Carlsen

Klubhus og fester

Ved et så stort arrangement vil der na
turligvis blive brug for et utal af skilte,
men dette er i de bedste hænder hos
vort medlem Knud Carlsen, der altid er
villig, når S.S.F. har brug for skilte.

Sejlads fra Kastrup
Som tidligere omtalt vil der blive ar
rangeret sejlads fra Kastrup Industrihavn
til Flakfortet fra 1. - 5. juni. Kapaciteten
vil dog være begrænset, og kun dem,
der på en eller anden måde har tilknyt
ning til top-cup, så som gaster, pårøren
de o.I. kan påregne transport med det
chartrede fartøj. Til gengæld bliver sejl
turen gratis for disse.

Røde Kors er også med
Også hos Røde Kors har vi mødt stor
velvilje. De står for sanitetstjenesten og
vil derudover sørge for indkvarterings
muligheder for et større antal officials,
hjemmeværnsfolk m.v. Af sikkerheds
mæssige grunde råder top-cup over et
hurtigtgående fartøj, hvis der er tilfælde,
som Røde Kors ikke kan klare.
Endelig kan vi oplyse, at der torsdag
aften vil være musik, så mandskaberne
på de fartøjer, der i god tid ankommer
til fortet, kan få en fornøjelig aften som
optakt til top-cup, og at der kommer
nogen, er der ingen tvivl om, da tilmel
dingerne indgår i en jævn strøm.

28. april

Formandens causeri om
Sibiriens-rejsen gentages

6. maj

Standerhejsning

14. maj

Pinsemorgen på jolle
pladsen
Indvielse af Lynettens
havn

20. maj

23. juni

Set. Hans-fest

24. juni

top-cup-præmieuddeling

5. august
26. august

Havnefest
Fisketur

9. september Krebsefest

17. september West-tur
23. september Svagførefest
21. oktober
Afriggergilde
31. oktober
Generalforsamling

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

Sejlerskolens skur
for enden af masteskuret (det gamle bomskur) skal tømmes for bomme, pre
senninger, træ m.v., da vi nu skal i gang med at indrette det.
Arbejdet startes sidst i april, og tilbageværende effekter vil blive fjernet på
skolechefens foranledning.

Skolechefen
Røde Kors giver en hjælpende hånd.
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Rust- og træbeskyttelse
Palco 1240, rød zinkkromat, rustbeskyttelsesmaling. Hur t i gt ø r r ende, rusth i n d r e n d e , f l y d e r fint s a m m e n . D e n er velegnet p a e n k o l d f o r a r s d a g
p a g r u n d af s i n h u r t i g e t o r r i n g .
L e v e r i n g : 3 A o g 10 liter.

maling af
både

Palco 1205, blymønje, rustbeskyttelsesmaling, g i v e r d e n b e d s t e rust
beskyttelse p å j e r n m e d porositet, o g h v o r a f r e n s n i n g e n af rust- o g
g l o d e s k a l i k k e h a r k u n n e t g e n n e m f ø r e s t i l s t r æ k k e l i g effektivt. D e n
t o r r e r p å c i r k a 12 t i m e r v e d 20°C, m e n e r væsentlig l a n g s o m m e r e i t o r 
r i n g e n , hvis t e m p e r a t u r e n e r lavere. M å i k k e o v e r m a l e s m e d h u r t i g t 
tørrende færdigmalinger.
L e v e r i n g : 3 U o g 5 liter.
Flugger 97, træbeskyttelse - fortrinsvis i farvelos - anbefales t i l d y b d e 
beskyttelse af t r æ m o d r å d i n d e n l a k e r i n g e l l e r m a l i n g . L i g e l e d e s e g n e t
t i l b e h a n d l i n g af teaktræslister m.m. såvel u d e s o m i n d e i b å d e n , h v o r
m a n vælger at l a d e t e a k t r æ stå u b e h a n d l e t .
L e v e r i n g : 3 A, 3 o g 1 0 liter.

Spartel- og tætningsmasse
Rapid spartelmasse p å urethanbasis e r e n ideel spartelmasse til det
f i n e r e a r b e j d e p å e n b å d . D e n er s m i d i g at a r b e j d e m e d - b r u g japan
s p a r t e l - fylder p æ n t u d e n at g i v e s k a r p e k a n t e r , let at s l i b e o g t o r r e r
f r a d a g t i l d a g . B o r d o g i k k e a n v e n d e s i f o r t y k k e l a g - dvs. i h u l l e r
b o r eventuelt f o r i n d e n fyldes e p o x y - p a d d i n g . K a n a n v e n d e s o v e r o g
u n d e r vandlinien.
Levering i stor tube.
Plastic-padding, e n t o - k o m p o n e n t e p o x y spartelmasse, e r i d e e l t i l spart
l i n g af h u l l e r p å s k r o g o g køl. Fylder n o r m a l t helt i e e n a r b e j d s g a n g
o g h æ r d e r hurt i gt . D a d e n e r n o g e t sværere at s l i b e o g f i n s p a r t l e m e d
e n d R a p i d spartelmasse, b o r d e a n v e n d e s efter h i n a n d e n p å flader, d e r
s k a l være s æ r l i g p l a n e o g glatte.
Levering: Tube og 1 kg.
Flugger tætningspasta, b i t u m e n s o r t e r t i l l u k n i n g af h u l l e r o g revner p a
e n t r æ b å d - h o l d e r s i g varig elastisk. Såfremt d e n s k a l overmales, b o r
d e n isoleres, v e d at m a n pl et t er d e t s p a r t l e d e m e d Alflex h æ f t e g r u n d .
L e v e r i n g : 0,7 liter.

Bundmaling, emaille og lak

$

Fliigger racing bundmaling e r e n antifouling, s o m e r let at pafore.
Giver e n glat, h å r d o g h u r t i g b u n d . N o r m a l t m å p a r e g n e s t o s t r y g n i n g e r ,
f o r at b u n d e n h o l d e s f r i f o r b e g r o n i n g i e n h e l sæson. Det k a n ,være
e n g o d i d e at p l e t s t r y g e m e l l e m t o f u l d e strygninger, h v o r m a n erfa
r i ngs m æ s s i gt ved, at b e g r o n i n g forst o p s t å r - dvs. i e l l e r u m i d d e l b a r t
u n d e r vandlinien. Tåler at s t å flere m å n e d e r p å l a n d i n d e n sosætning.
L e v e r i n g : 0,7 liter (hvid, r o d , lys blå, g r o n o g sort).
Flugger kobberbundmaling e r e n klassisk a n t i f o u l i n g t i l træ- o g plast
b å d e . Let at p å f o r e - m å g e r n e sta i f l e r e m å n e d e r p å l a n d i n d e n sosætning. L i g e s o m v e d r a c i n g b u n d m a l i n g anbefales t o s t r y g n i n g e r ihvertfald h v o r m a n h a r e r f a r i n g f o r b e g r o n i n g e n s start, dvs. i n æ r h e d e n
af v a n d l i n i e n .
L e v e r i n g : 0,7 l i t e r ( k o b b e r r o d o g sort).
Alflex 90, helblank alkydemaille giver e n glansfuld, r o b u s t overflade.
K a n p å f ø r e s f o r b e h a n d l e t t r æ e l l e r plast m e d pensel, m a l e p u d e e l l e r
s p r o j t e . T o r r e r p å 6 - 8 t i m e r v e d 20°C. Leveres i m e g e t stort k u l o r u d v a l g
f o r u d e n 1.350 farver, s o m k a n fremstilles p å t onem as k i ne.
L e v e r i n g : 3 A liter (tonemaskinefarver 1 liter).
Dækso, syntetisk oliemaling - i d e e l m a l i n g t i l træ, e n t e n t i l g r u n d i n g
i n d e n f æ r d i g l a k e r i n g m e d Alflex 90 h e l b l a n k a l k y d e m a i l l e - e l l e r s o m
g r u n d - , m e l l e m - o g f æ r d i g m a l i n g p å træskibe, h v o r d e t e r v i g t i g t at
træværket h a r fået e n effektiv m a l i n g , u d e n at d e n s k a l s t å m e d h ø j 
glans. Fås i o x y d r o d , o x y d g u l , g r o n , b l å , g r o n u m b r a , h v i d o g s o r t dvs. a l l e g o d e kutterfarver.
L e v e r i n g : 3 A o g 3 liter.
Manders, engelsk bådelak e r e n klassisk b å d e l a k , s o m giver e n fyldig,
b l a n k o g søstærk overflade. Let 'at stryge - f o r t y n d e s t i l g r u n d i n g o g
mellemliggende lakeringer med terpentin.
L e v e r i n g : 1 liter.

Vejrliget, maling og iak
Det e r vigtigt v e d p å f o r i n g af m a l i n g o g lak, at m a n t a g e r hensyn t i l
vejret, t e m p e r a t u r e n , vind, s o l o g f u g t i g h e d .
1. Flader t i l m a l i n g o g l a k e r i n g s k a l være tørre. Vær o p m æ r k s o m p a
n a t t e d u g o g k o n d e n s v a n d f o r e k s e m p e l p å kolen.
2. T e m p e r a t u r e n s k a l være o v e r + 5 ° C , n a r d e r m a l e s o g lakeres. Visse
s p e c i a l l a k k e r o g m a l i n g e r kræver m e l l e m 1 2 ° C o g 2 0 ° C
s o m i ovrigt
o g s å er d e n b e d s t e t e m p e r a t u r f o r n o r m a l lak o g m a l i n g .
3. B e m æ r k at l a k o g m a l i n g s k a l fortyndes, hvis det e r koldt, for ellers
e r d e for seje o g l a g tykke l se n bliver f o r stor. E k s t r a f o r t y n d i n g e r
o g s å nødvendig, hvis det e r særlig varmt eller blæsende, d a m a l i n g e n
ellers sætter sig f o r hurtigt, o g m a n far i k k e e n p æ n s a m m e n f l y d n i n g .
4. H u s k e n d e l i g at m a l i n g o g l a k skal være tor. i n d e n d u g g e n falder
ellers g a r f u g t e n i n d i filmen, s o m bliver mat o g delvis odel agt . H v o r
der s k a l m a l e s e l l e r lakeres flere g a n g e , s k a l d e r være n ø d v e n d i g
torring imellem behandlinger
b e d s t g e n n e m t o r r i n g sikrer m a n s i g ved
i k k e at stryge for tykt pa, dvs. ved e n t i l p a s fortynding.

Fliigger byggefinish
Hans Guldager a/s
malerfirma
Højdevej 19,100 m fra
Amagerbrogade. Tlf. (01) 55 73 20.
Åben mandag 13-17.30, tirs.-tors.
9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13.

Førermøde tirsdag den 25. april
1978 kl. 19.
Alle førere skal møde, da vi skal plan
lægge sejlaftenerne for den kommende
sæson. Er du forhindret skal du melde
afbud til juniorlederen.
PS. Husk at møde op til demonstra
tionsaften den 9. maj.

Opti-spalten
Kæntringsprøven

Juniorernes kapsejladssæson
er startet
Ja, nu er vi for alvor startet på den nye
sæson, og vi har allerede deltaget i to
kapsejladser med Ynglingene.
Ved påskestævnet i Hellerup var det
kun Y 101 med Jan Knudsen ved roret,
der deltog, og vi fik en 2. plads.
Ved sejladserne i Sundby, som var
udtagelses-sejlads til World Cup i
Schweiz i 1978, deltog alle vore Yng
linge. Her blev 101 med Jan, Iver og
Henrik nr. 5, 31 med Claus, Jørgen og
Anders nummer 15 og Y24 med Anders,
Axel og Jens nummer 11. Vi fik desværre
kun gennemført to sejladser, fordi der
var for lidt luft den ene dag og for meget
den anden.
Jan ligger nu på en delt andenplads
ved udtagelsessejladserne til WC i
Schweiz, så det kan jo næsten ikke være
bedre.

Søren hjælper lille mand med store problemer

Lørdag morgen kl. 8-9 var der kombi
neret svømme- og kæntringsprøve i
Sundby-Badet (»Boblen«). Dette forløb
planmæssigt.
To optimister blev transporteret fra
S.S.F. til badet af Bent Knudsen og
Søren »juniorleder« Christensen. Kl. 7.45
ventede 15-20 (næsten morgenfriske)
sejlere nogle forældre og hjælpere bl.a.
Søren Bødtker, Arne Hansen og kursus
lederen, Hans.
Prøven blev afholdt for at de små sej
lere under betryggende forhold skulle
lære at rejse en kæntret jolle og derefter
komme op i den igen.
Samtidig ville vi gerne se om alle kun
ne svømme de obligatoriske 200 meter,
uden vest; dette var tilfældet, de fleste
svømmede gerne turen to gange, altså
400 meter. Bagefter var de også stille og
rolige.
Jollerne var rigget til, som når der sej
les normalt med dem. De fleste havde i
begyndelsen svært ved at komme op i
jollen, men fandt hurtigt ud af, at der var

Noget for Søsportens Sikkerhedsråd

et bestemt sted på jollen, hvor man kun
ne komme hurtigt op igen.
Kl. 9 var vand-showet forbi, og joller
og unger blev hevet op af vandet.
De optimistsejlere, der ikke var med i
Sundby-Badet, vil i stedet skulle svøm
me og kæntre ved Amager Strand på et
senere tidspunkt.

Den ny sæson
Klargøringen af jollerne er næsten for
bi. De fem hvide er nu sejlklare. De to
røde vil blive malet og vil derfor komme
senere ud at sejle.
Lørdag den 29. april kl. 10.00 præcis
vil der være opti-sejlermøde, hvor sejl
aftenerne vil blive delt ud. Mødested i
Juniorskuret. Der er mødepligt. Man får
lov til at vælge sejlaften og jolle efter
hvor meget man har lavet ved klargørin
gen, og hvor længe man har været med
lem.

William Kleis

Fotos: William Kleis
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Kæntringsprøve

Nve
medlemmer
1

s

—

som søger optagelse

- Suvid&y. SejllføA&wiQ.

A 304 Niels Bo Schmidt
Grækenlandsvej 2, S.
A307 Niels Jørgensen
Højdevej 20, S.
A 337 Annie Rothberg
Gunløgsgade 14, S.
A 350 Jack Mortensen
Njalsgade 37, S.
A 367 Edvard Wulff Jensen
Dronningens Tværgade 50, K.

Pyh!! - endelig oppe, og så skal man ud igen
oooooooooocooooooooooooooooooooooooooo

Nyt fra
Kronprins Frederiks
bro
Fra Roskilde Sejlklubs medlemsblad
»Kompasset« har vi hentet følgende:

Brovagternes nytårsønsker
Ønskerne for 1978 går ganske enkelt
ud på at alle fartøjer, der har motor til
rådighed, anvender motorkraft ved pas
sage af broen.
Det kan se »smart« ud, når en slank
kutter krydser igennem broen - men det
er det ikke, især ikke i modstrøm. Som
tidligere nævnt er antallet af passerende
både pr. oplukning steget stærkt, og be
gynder man at krydse igennem, blokerer
man stort set for andre både og forlæn
ger den tid, broen er åben, til gene for
den kørende trafik. Alle må hjælpe med
til at fremme passagen - hurtigt og sik
kert, i modsat fald kan brofogeden og
hans særdeles sejlervenlige folk, blive
tvunget til en mere restriktiv politik over
for fritidssejlerne. En styrkeprøve med
bilisterne vil ikke falde ud til vor fordel,
selvom vi råber nok så højt om »havenes
frihed« og »hindring for den frie sejlads«.
Imidlertid er trafikken blevet afviklet
ganske rimeligt de sidste par år, så der er
ingen planer, om at skærpe bestemmel
serne til ugunst for søens folk.
Tak til brofoged Vibe og hans besæt
ning.
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FN har indført
et bådcertifikat
Skema fås hos skolechefen
Fra Århus Skumsprøjt har vi hentet
følgende oplysninger:
I Tyskland og en række andre lande
syd for Danmark kan lystsejlere fra i
sommer blive udsat for at skulle vise et
såkaldt båd-certifikat, som FN's trans
port-komite for nylig har indført.
Certifikatet har det ene formål at op
lyse om ejerforholdet på lystfartøjer.
Derfor har bl.a. Danmark og de øvrige
nordiske lande besluttet at undlade at
kræve det af udenlandske turister, op
lyser Handelsministeriet.
I de lande, hvor certifikatet kræves af
udenlandske sejlere, risikerer man at
blive bortvist fra havnene, når certifikatet
ikke er ombord.
Bådcertifikatet kan fås ved henvendel
se til Dansk Sejlunion, og det koster
50 kroner.
Ansøgningsskema kan fås ved hen
vendelse til skolechefen, og det skal ind
sendes til Sejlunionen sammen med en
kopi af bådens slutseddel eller toldseddel.

A 377 Bent Ravnsborg Sørensen
Dalslandsgade 8, S.
A 440 Niels Peter Christiansen
Reberbanegade 47, S.
A 456 Jan Palmann
Sofienhøjvej 4, S.
A 494 Laila Rømer Sørensen
Prs. Christinesvej 6, S.
A 555 Kirsten Vibeke Rasmussen
Høyersgade 4, 0.
P 23 Ruth Kahn
Njalsgade 4, S.
P 118 Edel Lauritsen
Almegårds Allé 47, Ka.
J 12 Søren Jacobsen
Italiensvej 86, 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.
OOQQOOOOOOOOOOOOOOO

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden
ved min 70-års fødselsdag.

Henry Nielsen

Tak
Min hjerteligste tak for den smukke
vase til min 60-årsdag.

Medl. 804
Søren Hornshøj

POOOQOOKXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Tegn din bådforsikring I SSF
OOOOOOOOOOOOOOOOOMODOOOOOOOOOOOOOOOOO^

Klargøringen

Udlevering af beviser
De elever, der har bestået towærksog navigationseksamen i foråret, og som
ikke var til stede ved generalforsamlin
gen, hvor eksamensbeviset blev delt ud,
kan få beviserne udleveret i kontortiden
om torsdagen.

Holdene er sat
På sejlerskolemødet den 18. marts
1978 blev holdene sat, og klargøringsar
bejdet fordelt. Skolen har i år 37 elever
fordelt med 5 elever pr. dag i »Øvebal
len« og 4 elever i »Tyveknægten«, og
der sejles på ugens 4 første dage, og
starten er berammet til uge 19. Vi holder
sommerferie i juli og slutter uge 39 med
sejladsprøve den 30/9 1978 med reserve
dag den 1/10 1978.
Instruktørerne er i år de samme som
sidste år nemlig:
Hans Olsen
Einar Olsen
Gosta Øberg
Jens Green Jensen
Kent Nielsen
Jørgen Haahr
Poul Frederiksen
Per Weichel

Igen i år er der blevet valgt en båds
mand på hvert hold, hvis opgave er at
sørge for at få tilkaldt holdet til klargø
ringsarbejdet og være kontaktmand til
instruktør og skolechef sæsonen igen
nem. Under klargøringen vil Poul Frede
riksen og Jørgen Haahr virke som in
struktører, så arbejdet bliver rigtigt gjort
og koordineret, så eleverne ikke går
oven i hinanden, og de vil ligeledes sørge
for, at materialer og værktøj er ved hån
den, når det skal bruges.
Alle sejlerskolens sejl har været til
eftersyn hos Jørgen Bang Sails, der lige
ledes har syet en ny bompresenning til
»Øveballen«. »Tyveknægten«s bom vil
blive repareret, og der kommer en ny
og større akkumulator i stedet for den
lille, der var en sand plage sidste år, da
den ikke kunne »holde« på strømmen,
når der skulle bruges lanterner sidst på
sæsonen.

Skolebådene kan lånes
Der vil som tidligere blive mulighed for
at sejle ture lørdage, søndage, week
end, kapsejlads m.m. i det omfang in
struktører kan skaffes. Dette må aftales
med den enkelte instruktør eller skolechefen, og hermed vil jeg ønske alle
instruktører og elever en god sejlsæson.

Sko/echefen

Vintersejladsen for de hårde gutter er
forbi.

Eksamen i tovværk
Som redaktør havde jeg lejlighed til at
overvære eksaminsationen i tovværksarbejde. Jeg må sige, at jeg er fuld af
beundring for de færdigheder i behand
ling af tovværk, jeg blev præsenteret for.
Anders havde virkelig fået lært sine ele
ver med sikkerhed at lave alle knob,
splejsninger og taklinger m.v. De er
virkelig godt rustet til at blive sendt til
søs.

Sikkerhed på land og til søs
Husk ved opladning af batterier kan
der ske eksplosion ved brug af åben ild
og rygning.
Bring bådens sikkerhedsudstyr i orden
inden den går i vandet.
Ved brug af to-komponenter kan der
ske selvantændelse, hvis der bruges for
meget hærder.

Sikkerhedsudvalget

Juniorafdelingen afholder:

Film-og Demonstrationsaften
Tirsdag den 9. maj 1978 kl. 19.30
Falck kommer og demonstrerer kunstig åndedræt og viser os en film om sikkerhed
til søs.

Mød talstærkt op!
Det mener skibshunden også
19

Skolechefen gør status
33 elever på S.S.F.s kurser
33 har bestået towærks- og navigationseksamen i S.S.F. her i foråret. Det
må siges at være et godt resultat af
vinterens arbejde. En tak til Henrik, An
ders og Inga for deres indsats. Tilmel
dingen til towærkskurset kunne være
bedre, men til gengæld var det udførte
arbejde af første klasse. Også tak til
censor Gosta og til Morten Clausen fra
Søfartsuddannelsen.
Når de 33 lægges sammen med den
praktiske sejladsprøve og de personligt
aflagte prøver i året 1977 bliver det ialt
69 prøver til duelighedsbeviset i sæso
nen maj 77/april 78. Det vidner om, at
Sundby Sejl-Forenings medlemmer vir
kelig går ind for at dygtiggøre sig til at
færdes til søs, og det nu startede motorbådsførerkursus vil bringe dette tal yder
ligere op fremover. Det er en personlig
glæde for mig og en stor tilfredsstillelse
for bestyrelsen, at så mange medlem
mer bakker dette arbejde op, og udadtil
virker det fremmende for sejlsporten,
hvilket kan ses af, at Søsportens Sikker
hedsråd siger, at det ikke er de organi
serede sejlere, der kommer galt af sted,
fordi de i klubberne får disse undervis
ningstilbud og benytter sig af dem. Også
forsikringsselskaberne har jo indset, at
den sejler, der har en baggrund i en klub,
der har en teoretisk og praktisk under
visning, og hvor der sæsonen igennem
»tales« sejlsport, ikke laver så mange
skader, som ham, der står uden denne
baggrund.
Så kan man spørge, om dette ikke er
dyrt med instruktører, materiel m.m.
Kan alle være med økonomisk? Dertil
må svares: Jo, det er meget dyrt. Med
de lønninger instruktører på aftenskolen
og lignende oppebærer og dertil afskriv
ning på materiel vil en sejlaften på fire
timer koste en elev 90 kroner!!! Et duelighedsbevis med undervisning i naviga
tion og tovværk og dertil sejlads i to sæ
soner, yderligere klubkontingent, havne
plads, vinterplads, klargøring m.m. vil i
alt koste ca. 4000 kroner, så her kan
ingen »almindelig« sejler være med.
Men gennem klubbens tilskud og den
kendsgerning at 99% af instruktørerne
ingen penge får for disse mange timer,
men gør det af lyst og interesse for
sagen, gør at alle kan være med, ved
blot en beskeden økonomisk indsats.
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Kan dette fortsætte?
Men hvordan vil det gå fremover,
hvis vi får den urimelige bådskat trukket
ned over hovedet? Vil det overhovedet
være muligt at få nogen til at varetage
disse ulønnede jobs som instruktører,
bestyrelse og andet arbejde i klubben,
hvis man oven i hatten skal betale 3-4000
kroner i bådskat? Mange vil jo nok synes,
at det er mange penge, ud over hvad det
i øvrigt koster for at sejle ca. fem måne
der om året, og flere må vel indse, at
de ikke har økonomisk mulighed for
overhovedet at sejle mere, og vil derved
være tabt for sejlsporten. Det hele vil
komme til at ligne en parkeringsplads,
hvor de, som har råd, kan brillere endnu
mere, og vi lønmodtagere kan stå på
molen og se de rige boltre sig. Der bliver
god plads på søen og i havnene for dem,
der har råd.
Jeg vil derfor opfordre dig til at skrive
et brev til statsminister Anker Jørgen
sen, som opfordret af formanden på
generalforsamlingen, og deri sagligt og
dokumenteret forklare ham, hvor dårlig
en idé den bådskat er, og hvor stor ska
de den vil gøre i den brede sejlerbefolkning - alle relevante oplysninger kan du
få på kontoret.

Til salg
2 sæt komplette arbejdskabler (Approb)
2stk. mindre presenninger
5 stk. % " wirestrammere
1 stk. motorbådsrat
1 stk. Bosch horn (highton)
1 stk. håndlampe - komplet (Approb)
1 stk. håndprojektør m/morsekontakt 12 volt
1 stk. søventil
1 stk. olietryk-0-5 kg.
1 stk. kølevandstermometer - 0-100° cel.
og forskellige værktøjer m.m.

med/. A 191
Træffetid - aften (01) 852951

Skolechefen

Til salg
47 HK Perkins Diesel med reduktionsgear, 2 m. rustfri aksel og trebladet 16"
skrue.
Instrumentbræt
Fjernstyring
12 volt-anlæg + ekstra dynamo.

telf. (01) 182276
mellem 16.00 og 20.00
H. Nielsen

Tegning: Robert Frisch

Bollen i aktion igen
Søndag den 2. april viste Bollen påny
sin berettigelse, idet den kom en stran
det Elvstrøm 32'er til undsætning. I den
stærke kuling fra øst gik den på grund
ud for S.S.F., og hvis ikke Bollen havde
været ved hånden, kunne der være
blevet tale om totalforlis. Der var ikke
mange, der ville have udsat sit eget
fartøj for det, Bollen måtte stå for under
redningsaktionen.

Gratis i visse svenske
havne.
Efter aftale om gensidighed kan
S.S.F.s medlemmer ligge gratis i føl
gende havne:
Limhamn
Malmohus
Barsebåck
Lomma.
Du skal føre S.S.F.s stander for at
opnå denne begunstigelse, der er be
grundet med, at vore svenske sejler
kammerater fra de nævnte klubber lig
ger gratis i Sundby.

JØRN BANG

SAILS
ORIENTERER

Denne rubrik holder ferie
På grund af overvældende travlhed på
sejlmagerloftet stopper Jørn Bang for
nogle måneder med denne rubrik. Vi
forventer at vende tilbage til oktober.

Stor dag i Lynettens historie.

Lørdag den 20. maj 1978.

Indvielse af Lynettens havn

Tegning: John Christiansen

på Margretheholmen

For at gøre dagen så festlig som muligt, arrangeres der

Eskadresejlads
Med afgang fra S.S.F. ca. 1 time før indvielsen.
Hold øje med opslag i klubhuset.

Til fordel for svagførefesten
Forsidetegningen på medlemsbladets
februarnummer vil blive reproduceret i
halv plakatstørrelse i 50 nummererede
eksemplarer med tilladelse fra ophavs
manden Henrik Videbech. De vil blive
solgt for 25 kr. pr. stk., og overskuddet
går til svagførefesten. Bestilling hos fest
udvalget eller kontoret.
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Fra SCANDICAP-målerne
Før sæsonen 1978

pkt. 2.3

Da sejlsæsonen 1978 nærmer sig med
raske skridt har målerne følgende be
tragtninger:
De bådejere, hvis SCANDICAP-målebrev udløber i år, bedes snarest kontakte
målerne for nymåling evt. påtegning af
målebrev. Denne påtegning går ud på
forlængelse af målebrevet, hvis der ikke
er sket ændringer af væsentlig betydning
i den forløbne tid.

Spileren må ikke sættes uden spiler
bom, spilerens hals skal altid føres klos
på spilerbommens nok, når spileren er
sat og trækker. Et forsejl må spiles med
spilerbommen, når spileren ikke er sat.
Der må ikke føres to spilerbomme sam
tidig, og når en bom er i brug, må den
kun føres på luv side af den forreste
mast, spilerbommen skal være fastgjort
til masten.

pkt. 2.0

pkt. 2.4

Det er forbudt at ændre bådens trim
ved at øge, flytte eller mindske ballast
eller udrustning med den hensigt at op
nå et lavere måletal; dette gælder både
før og efter opmåling.

Forsejl skal være lidsede til forstaget i
hele deres længde og må således ikke
føres flyvende.

pkt. 2.1
Når et forsejl eller en spiler skiftes, må
det nye sejl sættes og skødes, før det
gamle bjerges, men kun ét storsejl - und
tagen ved sejlskift - kun én spiler må
samtidig være sat.

pkt. 2.2
Ingen sejl må skødes over eller gen
nem udriggere med undtagelse af de
pkt. 2.5 anførte. Ved udrigger forstås
enhver anordning, hvormed et skøde
kan trykkes udefter til et punkt udenfor
rælingen.

pkt. 2.5
Fartøjer, der er målt uden spiler, må
på læns spile forsejlet til luv side med en
stage. Stagens længde og fastgørelse til
båden er fri.

pkt. 2.6
Fartøjer med spiler og et forsejl må,
når de ikke fører spileren, føre to forsejl
samtidig, såfremt det ene føres til luv.
I dette tilfælde behøver kun det ene at
være lidset til forstaget, men halsene
skal være fastgjort tæt ved hinanden.

God sæson 1978
Jørgen Madsen
Ålegårdsvænget 29
telf. 01 - 53 59 64

Klaus Akkermann
Genuavej 22 A
telf. 01 -59 79 95

Priserne for opmåling 1978

Det stod i medlems
bladet for 35 år siden
(1943)
Vi får tilladelse ti! at sejle ud fra
Sundby Sejl-Forening fra omkring den
21. april. Som hidtil gælder, at der kun
er tilladelse til gennemsejlads af farvan
det fra vor havn og ind til København.
Nye medlemmer bl.a. Svend Gosta
Øberg, Hessensgade 38.
Øvelsesfartøjet kommer måske ud i
år. Det undersøges om der kan skaffes
plads i lystbådehavnen på Langelinie.
Fra regnskabet: Øvelsesbådens ved
ligeholdelse
90,89 kr.
Afdrag på lån i Amagerbanken 200,00 kr.
Standerhejsningsfesten, udgifter til
tryksager, servering for gæster,
musik og lignende
198,66 kr.
Set. Hansfesten, musik, assistance,
oprydning,
75,77 kr.
Marketenderiet har haft store vanske
ligheder med at få vore tildelinger til at
slå til. Henry har instruks om at dele de
knappe varer, således at der bliver lidt
til enhver.
Det var andre tider dengang - i de
gode gamle dage.

Komplet måling til aftalt tid
EDB-behandling

130,00 kr.
10,00 kr.

lait

140,00 kr.

Delvis måling f .eks. rig og sejl
Små ændringer - kort varsel

Hvornår var det
nu det var???

75,00 kr.
25,00 kr.

Alle ovennævnte beløb tilfalder S.S.F.s skolefond.

Gastebørs
Jens Poulsen - junior S.S.F. - 17 år
ønsker plads som gast på top-cup Sjælland Rundt.
Kontakt top-cup bureauet.

Husk: Ved enhver tilmelding til kapsejlads altid at opgive målet til nærmeste 1/20 f.eks. SCANDICAP-mål 5,45.
Husk: at få kontrolmålt og stemplet nye sejl.

Begrænsninger vedrørende sejlføring samt sejlgarderobe:
Antal sejl ombord under kapsejladsen begrænses til følgende generelt for alle fartøjer:
Storsejl
1 stk. stormfok
2stk. spilere
derudover fra SCANDICAP-mål 0.00 - 6.95 = max. 3 forsejl
fra SCANDICAP-mål 7.00 - 8.80 = max. 4forsejl
fra SCANDICAP-mål 8.85= max. 5forsejl

Disse regler vil være i kraft pr. 1.4.78.
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Giv melding om andre skibe hver halve
time

Polensturen
Vi ( 45 deltagere) startede fra Tuborg
Havn med det gode skib »Skandinavia«,
hvor vi lærte vore rejseledere, Jytte, Leif
og Karl, at kende og fik lidt instruktion
om den forestående tur. Senere mødtes
vi i skibets velassorterede bar med store
kolde drinks og musik og dans til kl. ?
Næste morgen, den 17. var vi i Swinemunde og kom hurtigt gennem tolden.
Derefter kørte vi gennem de store pom
merske fyrreskove, og Leif og Karl for
talte os en masse om Polens og Pom
merns historie.
Ved ankomsten til Stettin blev vi ind
logeret på Hotel Continental, der er et
udmærket hotel med radio, telefon og
bad på alle værelser og dertil en meget
høflig betjening. Vi aftalte, at vi efter
middagen skulle mødes i natklubben
Kaskada kl. 21. Det blev en festlig aften,
hvor vi kom til at overvære et stort show
af høj international klasse. 2 orkestre
sørgede for at der var rig lejlighed til at få
rørt benene på dansegulvet. Uheldigvis
var der nogle stykker, der ikke kunne
finde hjem, men da de spurgte politiet
om vej, blev de ganske gratis kørt til
hotellet af et par flinke betjente. På ho
tellet havde vi rig lejlighed til at afslutte
en festlig aften sammen med vore rejse
ledsagere fra fodboldklubben Sydvest,
der dagen efter skulle spille en venskabsmatch med en klub fra Stettin.

Den 18. marts
Efter morgenmaden kørte vi en tur
med bussen de 17 km. til grænsen til
DDR, hvor der i ingenmandsland lå en
toldfri shop, hvor man for dollars kunne
købe alverdens spiritus, vin, cigaretter,
krystal og meget mere til en meget bil
lig pris. Efter at vi havde forsynet os,
kørte vi fodboldholdet hen til byens im
ponerende stadion, hvor de havde fået
lov til at træne inden eftermiddagens
kamp. På den efterfølgende sight-seeing
-tur rundt i Stettin fortalte vor polske
guide, Sigmund, om genopbygningen af
byen, der først rigtigt var kommet i gang
for 2 år siden, fordi Warzawa skulle gen
opbygges først. Nu bliver alle husene i
den gamle by restaureret i den stil som
har præget byen gennem århundreder.

! i

Bilkørsel på havnepladsen forbudt

Vi fik også tid til at aflægge et besøg
i Stettins sejlklub, der har eget bådværft,
hvor klubbens medlemmer kan få deres
både repareret, og der var travlhed nu
her op til den nye sæson. Vi havde
Sigmund og Karl med for at klare sprog
vanskelighederne. Ved en lille sammen
komst, hvor klubbens formand deltog,
udvekslede vi standere, og formanden
udtalte, at vi altid ville være velkomne
i deres havn med vore både. Der er en
vanddybde på 4 meter. Efter en dejlig
middag overværede vi fodboldkampen
på stadion, hvor Sydvest trak det kortes
te strå med et nederlag på 2-1. Om
aftenen hyggede vi os på hotellet, hvor
der var dans til ud på de små timer.
Baren holdt åben ekstra i to timer, så vi
kunne få brugt alle vore Sloty.

Tegning John Christiansen

Fodboldholdet havde en slagsang med
omkvædet: Om min mave bliver tyk som
en tromme, vil jeg kun drikke Hof.
Der var ingen vanskeligheder i tolden,
og ombord på vort gode skib indtog vi
de billige drinks, mens vi nød solen og
det smukke panorama, der gled forbi
under den fire timer lange sejltur langs
med kysten op til Rugen, der glimtede i
solen med sine kridhvide klinter - i sand
hed et betagende skue.
Ankomst til Tuborg Havn kl. 21, smer
tefrit gennem tolden, taxa hjem og en
begivenhedsrig tur med mange nye ind
tryk var forbi - vi var alle enige om, at
denne tur måtte gentages en anden god
gang.

Lennart

Den 19. marts
Præcis kl. 8 sad vi alle parat i bussen,
der satte kursen mod Swinemunde. Det
havde sneet i nattens løb, og det var et
betagende skue at køre gennem de
udstrakte skove med de snepudrede
fyrretræer. Maler-Jørgen og Lille-Jørgen
underholdt med sange og historier, og
humøret var højt under hele turen.

Kontoret er lukket torsdag
den 1. juni på grund af top-cup.

tegnet af Robert Frisch
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Lysbilleder fra rejse tværs gennem Rusland
med den transsibiriske
jernbane.
ved formanden, Hans Guldager

^

^

^c

Efter det der hidtil er hørt om denne tur, bliver det
en spændende aften.

Gentages på utallige opfordringer
fredag den 28. april kl. 20.00
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Standerhejsning
finder sted

lørdag den 6. maj 1978 kl. 16.00

Musik og dans m.m.
Mød op og vær med til at give den ny sæson en festlig start.

Husk Pinsemorgen
Vi mødes som sædvanligt på jollepladsen

37. ÅRGANG

Motorbådsog andre sejlere
Forbered ferieturen nu
En højaktuel klubaften

Torsdag den 25. maj kl. 19.30
Emne: Vi retter søkort
med Kaptajn C. O. Christiansen
(Dansk Sejlunions langturs- og motorbådsudvalg).

Helca
L = 10 m. B = 2,33 m. Dpi. = 2,4 tons. Sejl = 42 nf

Pris incl. 18% moms kr. 149.624,00 kr.
leveret sejlklar København.
Incl. prisen er storsejl, fok, spiler, lanterner,
søgelænder, kompas, anker, fortøjninger og
fendere.
Ståhøjde i kahyt, pantry, 4-5 køjer, skabe og
skuffer.
Version II. Pris incl. 18% moms 125.457,00 kr.
Som ovenfor nævnt, men uden aptering.
Leveret sejlklar i København.
Version III. Pris incl. 18% moms 29.500,00 kr.
Skrog med hovedskotter + cockpitdørke.

Tag søkort med og oplev en nyttig og interessant aften.

Motorbådsrepræsentanten

HelcoHoat ApS.

Skovmarken 11,
2770 Kastrup.
Tlf. 01 -51 51 42

To rappe dage

Set. Hans-Aften

p

BÅDUDSTYR
f/in

•

Fredag den 23. juni 1978

Stort Set. Hans-bål, musik og dans.
/ta amafjei

top-cup-fest
Lørdag den 24. juni 1978 kl. 18

Præmieuddeling, musik og dans.
Kom og vær med til at gøre disse to
dage rigtigt festlige.
Festudvalget
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01) 58 32 96

Postgirokonto 705 6516

Status over bådskatten.

Ansvarshavende redaktør:
50 41 01

Holger Møller, Postparken 30,2770 Kastrup

Siden sidst

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509.

Optag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telf. 59 35 80

Formand:

Hans Guldager,
13 73 23
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup
50 73 23
Næstformand: Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15,2300 Kbh. S
58 33 73
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Kasserer:
Erna Christensen,
Milanovej 4,2300 Kbh. S
59 39 78
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,12300 Kbh. S ... 55 79 39
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S ..
54 80 52.
Tilsynsførende Jørn Tanning Nielsen,
med klubhuset Elbagade 75 st., 2300 Kbh. S
58 60 40
og festudvalg: Lennart Larsen,
Højdevej 18, 2300 Kbh. S
55 46 86
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant: Strandlodsvej82, 2300 Kbh. S
59 88 18
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95

Da sidste nummer af S.S.F. blev skre
vet var situationen om bådskat eller ikke
bådskat temmelig kaotisk; situationen
skiftede fra dag til dag, snart var der fler
tal for og snart imod. Nu er der ligesom
faldet lidt ro over sagen, og det er en
passende lejlighed til at standse op og
foretage en bedømmelse af, hvor vi står
i dag.
Lørdag den 11. marts bragte Politiken
den oplysning til torvs, at der ville kom
me en bådskat udgørende 3% af bådens
værdi, og en grænse nedad ved værdien
20.000 kr. Denne artikel satte sving i
mange ting, blot ikke i arbejdet med at
sælge både her i landet. Der blev skrevet
mange artikler og læserbreve både for
og imod. I Århus blev der holdt masse
møde den 31. marts i Vejlby-Riisskovhallen med deltagelse af 3000 sejlere og et
panel af politikere fra fire partier, og i
Odense var der et lignende møde den 3.
april.
(fortsættes på side 4)

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

FORSIDEBILLEDET:
Wilma får vandlinie.
Tegning: Henrik Videbech.
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Status over bådskatten
(fortsat fra side 3)

Resultatet af disse skriverier og møder
var dels, at det viste sig at flere politikere
egentlig ikke vidste, hvad bådskatten in
debar for de enkelte sejlere og dels, at
nogle politikere blev »omvendt« og en
delig indså nogle, at der af hensyn til
bådbranchen måtte finde en afklaring
sted, idet bådhandelen var gået i stå.
Derfor blev der den 5. april fremsat et
dagsordensforslag i Folketinget af CD og
FRP gående ud på, at Folketinget skulle
udtale sig imod gennemførelse af en
bådskat. Dagsordensforslaget kom imid
lertid ikke til afstemning, idet Soc., Rad.
V., Kons. og Venstre fik vedtaget en af
værgedagsorden, der udsatte afgørelsen
en uge.

Aprilforlig
Sagen er foreløbig endt med, at de fi
re nævnte partier har indgået et forlig
gående ud på, at afgiften på forsikringer
ne skal afløses af en værdiafgift, der skal
give de samme penge i statskassen nem
lig 15 mio kroner, og derudover skal sej
lerne betale de 5 mio kroner, som driften
af et lystfartøjsregister vil koste. Der si
ges, at dette vil betyde en forøget udgift
på 80 kroner årligt pr. båd. Flere politike
re har udtalt, at sejlerne fik deres vilje og
betegnet det som en sejr for disse. Og
hvis de virkelig mener dette, viser det
sig, at de ikke har forstået en pind af det
hele. Det er for mig vanskeligt at få øje
på noget positivt ved dette »aprilforlig«.
For det første er politikerne på gyngende
grund, når de taler om 80 kroner årligt,
men det er de jo vant til, når de taler om
bådskat.

På gyngende grund
Hvordan kan de sige 80 kroner, når de
ikke aner det mindste om, hvor mange
både der skal registreres? Det kan de
nemlig ikke vide noget om, før registret
er en realitet. For at komme op på 5 mio
kroner med 80 kroner årligt skal der regi
streres 62.500 både. Hvordan dette tal ri
mer med de 30.000 til 35.000 både, der
hidtil har været tale om, melder historien
ikke noget om. Hvis man skal gå ud fra
sidstnævnte tal, bliver der tale om en
fordobling til ca. 150 kroner. Og ikke en
sjæl kan på nuværende tidspunkt udtale
sig med sikkerhed om, at det vil koste
5 mio kroner at køre dette register. Altså
mere gætteri!
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Påny har politikerne udtalt sig om no
get, som de ikke kan vide noget som
helst om, men ved at bagatellisere sagen
har de gjort det vanskeligt for sejlerne at
protestere og finde gehør for denne pro
test hos den ikke sejlende del af befolk
ningen. Og ingen sejler kan vide sig sik
ker på, at det stopper med disse 20 mio
kroner. Nej, når registret er oppe at stå,
er det meget nemt ved hvert års »månedsforlig« at give skatteskruen en tand
til.
Det er ikke kun 80 kroner, men 20 mio
kroner der er tale om nu, og et ukendt
beløb ud i al fremtid. Se blot på erfaring
erne med bilskatten.

Ulogisk
En anden ting er, at det indgåede for
lig er ganske ulogisk. Bådskatten er en
del af augustforlig II. Formålet med dette
forlig var at skaffe penge til den slunkne
statskasse, hvilket også er fremført som
argument for skatten fra politikerside.
Nu har man opgivet at få en merindtægt
ud af denne skat, og hvordan den så
hænger sammen med augustforliget er
svært at se. Snart er der kun det argu
ment tilbage, at sejlerne er nogle kapita
lister, og de skal kanøfles.

Og hvad får politikerne til at tro, at tin
gene har ændret sig så forfærdeligt me
get, siden Tolddepartementet i brev af
9. maj 1974 skrev til skatte- og afgiftsud
valget, at »en opdeling af lystfartøjer af
vidt forskellig art i afgiftsklasse efter bå
denes værdi vil volde ganske særlige
vanskeligheder«? og selv om Jens
Kampmann opfordrer sejlerne til at kom
me med ideer om et sådant register, skal
han ikke tro, at nogen sejler vil løfte så
meget som en finger for at gøre arbejdet
lettere.
Og lad det være sagt igen, at det sta
dig er en skat, der pålægges en minori
tet, og derfor er den i sig selv urimelig,
også fordi en sejlers skatteevne ikke ud
trykkes af hans båds værdi.

Stadig protestere
Vi skal derfor stadig protestere mod
denne urimelighed, der er ved at blive
begået, og vi skal søge at overbevise
andre om, at det er en urimelighed. I kan
roligt samle de 10 underskrifter således
som der blev opfordret til i sidste num
mer, så har vi dem, når lovforslaget
kommer frem til sin tid. Der er jo nemlig
ikke endnu vedtaget nogen lov om båd
skat, så der er endnu tid til at få omvendt
befolkningen og politikerne. Og den
demonstration, som også blev annonce
ret i sidste nummer, ligger i mølpose, og
vil blive ført ud i livet, når tidspunktet er
inde.
Dansk Sejlunion har nedsat et udvalg,
der skal gå planerne om lystfartøjsregi
ster efter i sømmene og finde de svage
punkter, der må være i disse. Derudo
ver opretter DS et PR-udvalg, der skal
tegne unionen udad til, så befolkningen
bliver klar over, hvad DS står for, og
hvad den mener. Altså, lad os danne en
enig front mod den urimelighed, der er
ved at blive begået mod os, og lad os ik
ke blive dysset i søvn af politikernes søde
musik, der gør bådskatten til en bagatel.

Holger Møller

Billeder, der ikke kom med i sidste nummer.
Fra generalforsamlingen

Preben og Grethe med Kronborgpokalen

Fotos: Foto Knud

Hans med den polske stander.

Fra Polensturen

Lennart og den polske sejlklubs formand
udveksler standere (Foto: Kirsten An
dersen)

Tre x 25-års-jubilarer.
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Referat af bestyrelses
møde den 4.4.78 kl. 19.00.
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og Plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskole
6. Juniorafdeling
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhed
11. Bladet
12. Eventuelt

Sagen vedr. Ove Christensens skur 3. Havn og Plads
blev taget op. Bestyrelsen, undtagen
Gravemesteren vil påbegynde opgrav
Reinhardt Hansen, blev enige om, at ning af indsejlingsrenden den 15.4.78.
man ikke kunne betale ham de 500,00 Arbejdet med pælene går planmæssigt.
kr. tilbage på grund af den ringe stand Plastrørene til pælene vil blive leveret
skuret havde været i, man vil dog tilbyde den 8.4.78.
Ove Christensen et andet skur til en ri
melig pris. Ove Christensen vil blive til 4. Klubhus og fester
skrevet om bestyrelsens beslutning. Der
Festudvalget oplyste at følgende ar
var enighed om, at problemet trænger rangementer vil løbe af stablen: 28.4.78
til revision, det vil blive foretaget af hav Filmaften, 6.5.78 Standerhejsning, 14.5.
neudvalget.
78 Pinsemorgen i jollehuset, 20.5.78
Plambech har lovet at overtage jobbet fællestur til Lynetten, 23.6.78 Set. Hans
som havneopsyn. Man diskuterede, hvil aften, 24.6.78 præmieuddeling for top
ke priser man skulle sætte i år på havne cup, 5.8.78 Havnefest, 26.8.78 Fisketur,
penge for gæster. Bestyrelsen blev enige 9.9.78. Krebseaften, 17.9.78 Westtur,
om at både under 8 m skal betale 20 kr. 23.9.78 Svagførefest, 21.10.78 Afriggerpr. døgn, fartøjer over 8 m 40 kr. pr. gilde og den 31.10.78 Generalforsamling.
døgn. S.S.F.-medlemmer, der ligger på
gæsteplads, skal betale 5 kr. pr døgn, 5. Sejlerskole
disse kan dog højst ligge her i 3 dage ad
Bådene er snart klar til at gå i vandet.
gangen. Juniorerne og kapsejlerne kan 2 instruktører er med på klargøring af
ligge gratis. Fællesture fra andre klubber bådene, sammen med Bent Petersen.
ligger gratis, og gratis ligger ligeledes Instruktørerne er de samme som sidste
vore svenske venskabsklubber. Man år, nemlig Ejnar Olsen, Hans Olsen, Gosenedes til slut om at give havneopsynet ta Øberg, Jens Green Jensen, Jørgen
ret til at køre på cykel på havneområdet. Haar, Poul Frederiksen, Per Winchel og
Kent Nielsen. Alle sejlene fra skolebådene har været til eftersyn hos Jørn Bang
Sails. Der er bestilt en ny bompresen
ning til Øveballen. Blokkene på Øve
ballen skal udskiftes. Sejlerskolens skur,
det der ligger for enden af masteskuret,
bliver nu istandgjort. Man er nødt til at
finde en ny plads til Øveballen, da den
skal have en svajebøje. Der er tilmeldt
/37 elever til sejlerskolen.

John Simonsen fraværende på grund af
arbejde.

1. Protokol

J

Oplæst og godkendt på generalfor
samlingen.

2. Beretning
Formanden indledte med at fortælle,
at ved Flakfortets hovedbestyrelses
møde den 15.3.78 havde man anmodet
S.S.F. om at få 100 stk. af de sten, der
bliver taget op af havnen, der skal helst
være kæde på. Lynetten vil gerne have
lokaler på Flakfortet. På Flakfortmødet
blev man enige om, at hvis bestyrelserne
i West og S.S.F. kunne gå ind for, at
man delte lokalerne med Lynetten, ville
man gøre det. Formanden spurgte, om
bestyrelsen kunne gå ind for dette arran
gement. Alle var enige om, at det var
en god løsning. Lynetten, West og Flakfortudvalget vil blive tilskrevet om besty
relsens beslutning.
Formanden havde ved et møde talt
med Kjeld Olesen. Denne lovede her
hurtigt at finde en dato for bådskatmødet. Der er yderligere anskaffet en
container til nordre mole.
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Havneopsynet må nu cykle på området.

Det stod i medlemsbladet
for 25 år siden

6. Juniorafdeling
Juniorchefen anmoder om, at de 3
juniorudvalgsmedlemmer skal kunne
sejle med Bollen, da de har brovagt og
skal kunne gå ud, hvis der bliver behov
for det. Man enedes om, at de 3 mand
skal deltage i klubbens motorbådskursus
for at få lov til at sejle med Bollen. To
juniorsejlere skal til førerprøve den 29.4.
78. Der er bestilt to bompresenninger
til Ynglingene. En jollevogn til optimist
joller er bestilt. Den 9.5. vil der blive af
holdt en demonstration af Falck samt
vist film.

Fra standerhejsningen

I MAJ
7. Kapsejlads
Den 1-2/4.78 var der Ynglinge- og
Finnjollestævne. Lørdag en sejlads og en
sejlads om søndagen. Sejladserne gæl
der for Ynglinge til udtagelse til verdens
mesterskabet. Bedste Sundbybåd ligger
på nuværende tidspunkt på en 2. plads,
det er Yngling nr. 101. Der var 18 til
meldte Ynglinge.

9. Motorbåde
Reinhardt Hansen vil prøve at aktivere
motorbådssejlerne. Man vil starte med at
arrangere et pålidelighedsløb samt en
familietur. Motorkursus vil blive afholdt
til vinter.
Bollen viste sin styrke søndag den
2.4.78, da den bjærgede en Elvstrøm
32, der var gået på grund.
10. Sikkerhed
Intet.
11. Bladet
Intet.
12. Eventuelt
Der er kommet nye numre overalt på
havnepladserne i havnen. Der er des
værre sket det, at mange medlemmer i
sin tid i god tro har opgivet forkerte mål
på deres fartøj med det resultat, at i dag
er der mange medlemmer, der har fået
tildelt en plads, der ikke passer til deres
båd. Som følge heraf må man flytte om
på mange fartøjer.
Mødet slut kl. 22.20.
Sign. Hans Guldager
formand

Sign. Else Madsen
sekretær

OG JUNI HAR
SHOPPEN
åbent
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 9-18
kl. 9-17
kl. 9 -17

Formanden Erik Nilsson bød vor ene
ste fremmødte gæst, fhv. borgmester
Hedebol, velkommen og takkede ham
for den interesse han viste, ved altid at
møde op, når S.S.F. kaldte.
Hvert eneste år til standerhejsningen
plejer vi at have noget nyt at prale med. I
år har vi det nye motorskur, hvis eneste
fejl er, at det er så flot, at det fordunkler
klubhuset; der skal efter sigende være
mange, der er gået forkert.
Senere på aftenen, da de mere urolige
var gået hjem, og medlemmerne var helt
sig selv, var der helt hyggeligt at være, (hvem er det dog, der henter uvedkom
mende til vort i forvejen alt for lille klub
hus ved sådanne lejligheder?).
Et lille vink til vore sejlerskoleelever og
juniorer: Det havde pyntet vældigt på
dagen, hvis I i det smukke vejr havde
haft jeres fartøjer klar til en lille præsentationssejlads.
S.S.F.s fremtid

Havneopsyn
Havnekontor på nordre mole
Henry Plambech er nu startet som
havneopsyn for sæsonen 1978 og har
fået kontor i det østligste skur på nordre
mole (den gamle radiostation).
Han beder de pladshavende medlem
mer om at anbringe pladsnummeret,
så det er synligt fra kajen.
Endvidere vil han gerne have, at fri/optaget skiltene bruges efter formålet,
således at den grønne side bruges, når
pladsen kan bruges af andre, mens man
er borte i længere tid, på weekend, ferie
o.I. - eller endnu bedre, at man giver
havneopsynet besked herom. Skiltene
kan købes hos havneopsynet eller på
kontoret om torsdagen.
Der er radio på havnekontoret, som
kan kaldes over kanal 11A, hvis man vil
give besked om uforudset forsinket
hjemkomst eller lignende. Efter top-cup
får havnekontoret telefon 01 - 58 14 24.
Plambech advarer mod at spænde
tværtove mellem pælene for at spærre
pladsen, mens man er borte. Det er livs
farligt, hvis nogen i mørke vil benytte
pladsen.
Al henvendelse om havnepenge skal
ske til havnekontoret.

Standerhejsningsdagen erfarede vi på
ny, at der er planer om at flytte vor havn,
og at disse ikke kan være så langt borte,
som man vil forsøge at fortælle os.
Fælles feriesejlads
Efter at der i 1 år ikke har været ferie
sejlads, har der nu vist sig mulighed for
at genoptage disse, idet Frems skolechef
E. Fischer Hansen og Kr. Kristensen,
Sundet, har tilbudt at lede turen.

Gastebørsen
G. Wenckens
Præstefælledvej 58
2770 Kastrup
Tlf. 01 - 51 27 31
Har været med tre gange rundt om Sjæl
land. (Yachtskippereksamen)

Jens Poulsen - junior S.S.F. - 17 år
ønsker plads som gast på top-cup Sjælland Rundt.
Kontakt top-cup bureauet.

En gennemblæst tilhørerskare

Der flages over top i havnen

Standerhejsning 1978
Festlig start på sæson nr. 55
Lørdag den 6. maj satte S.S.F. stan
deren for en forhåbentlig god sæson.
Formanden indledte med at udtale et par
bevingede ord, der fløj bort med den fri
ske østlige vind, der stod ind fra Sundet.
Man ville spare højttaleren i år, med det
resultat, at kun få kunne høre, hvad der
blev sagt. Mens medlemmer, pårørende
og indbudte gæster sang den omdelte
sang, og mens Henrik Green Jensen sør
gede for trommehvirvel, gik standeren til
tops. Man måtte dog holde en lille pause
før sidste vers, mens standeren blev
vendt om, så den kan vaje korrekt fra
mastetoppen. Henrik blev senere lønnet
for sin indsats med en kæmpegodtepo
se, som kunne holde hele ugen.
Efter at denne altid højtidelige cere
moni var overstået, tog gæster og med
lemmer klubhuset i besiddelse, så der
var optaget ved alle borde.
Som vanlig ved slige lejligheder havde
S.S.F. indbudt nogle gæster. I år havde
vi visit af formændene i to af klubberne i
Østersøkredsen, som den tidligere Ama
gerkreds jo hedder nu. Det var Kaj
Thingsig fra Dragør Sejlklub og Preben
Jacobsen fra Lynetten. Derudover så
man Oscar Lauth fra Marinehjemmevær
net, et medlem, som S.S.F. aldrig hen
vender sig forgæves til, når der er brug
for ledsagefartøjer ved vore kapsejlad
ser. Også klubbens æresmedlemmer
blivf* inviteret ved denne lejlighed, og
eprdelig en stor skare af medlemmer, der
på den ene eller anden måde har gjort
foreningen en tjeneste. Som formanden
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sagde i sin tale: pligtarbejde forekommer
ikke i S.S.F., medlemmer gør det bare,
de arbejder for sagen, den sag, der går
ud på at skabe det sammenhold i S.S.F.
som vi er en smule stolte af, men også
den sag, som går ud på, at skabe S.S.F.
ansigt udad til. Fra vort æresmedlem
Carl »Jorden rundt« Nielsen indløb der
under festen et telegram med beklagelse
af, at han ikke kunne være tilstede, men
i stedet sendte han de bedste ønsker for
den nye sæson.

Vi fik endda besøg helt fra Thurø, idet
kassereren derfra ankom og overbragte
ei/i hilsen fra sejlklubben dersteds.
I løbet af aftenen blev det afsløret, at
Oscar Lauth i al ubemærkethed var fyldt
60 år for nogen tid siden. Formanden be
klagede, at S.S.F. ikke havde været op
mærksom på dette og overrakte Oscar
Lauth en af S.S.F.s bordlamper.
I en gentagelse af en del af den tale,
der var blæst væk, nævnte formanden,
at vi havde en meget aktiv stab af junio
rer og jollesejlere, der var med til at gøre
S.S.F. kendt uden for vore egne ram
mer, og man bemærkede, at en stor del
af jollesejlerne var mødt op ved denne
lejlighed.
Preben Jacobsen havde ordet og
redegjorde for forløbet af indvielsen af
Lynettens selvbyggerhavn den 20. maj
og udtalte håbet om, at mange af
S.S.F.s medlemmer ville møde op og
være med til at gøre dagen festlig.

Repræsenteret var også

Thuro Ry

Det er ikke til at se det,
hvis man ikke Uge ve' det

THURO

Standeren på vej op

Preben Vognmand har ordet

I aftenens løb blev der afholdt auktion
over nogle sølvankre, og af det indkom
ne beløb fik jollesejlerne overrakt 400
kroner, der skal medgå til afholdelse af
EM for piratjoller til næste år.
Der blev gjort flitigt brug af dansegul
vet hele aftenen, og Kristine og hendes
flinke piger sørgede for at ingen behøve
de at lide nød.

Midt under al festlighederne måtte
»Bollen« gå til undsætning af en båd,
der stod på 50 cm vand ved stensætnin
gen ovre ved benzinøen. »Bollen« har
rigtigt vist sin berettigelse her i foråret,
idet det er tredie gang, den har været
brugt til bjærgning.
...og så er sæsonen i gang.

Holger Møller

Fotos: Foto Knud

3000000000000000000

Fra Havneudvalget
Angående sten
Der ligger endnu mange sten i havne
bassinet. De skal op, men de skal ikke
ligge på kajen ved motorkranen - de skal
ligge helt oppe ved motorskuret.

Angående spildolie
Der vil nu blive opstillet tønder, såle
des at medlemmerne kan skille sig af
med deres spildolie på lovlig vis.

Angående både for svaj
Både, der ligger for svaj udfor S.S.F.s
havn, bør lægge deres fortøjningssten i
rimelig afstand fra rende og jollebro.

Mere om sten

Standerhejsning eller ej,
»Bollen« var på vej

Det er ikke tilladt at lægge fortøjningssten ud i havnebassinet for at få en svaje
plads. Det er kun »Øveballen«, der har
det privilegium.

Kontoret er lukket torsdag
den 1. juni på grund af top-cup.

Navigationssejladsen »Amager Rundt« lørdag den 19. august 1978
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Så indbydes der atter til Europas
største
navigationssejlads
»Amager
Rundt« for motorbåde og sejlbåde med
motor, og det er 17. år sejladsen af
vikles.
Det er den gamle, faste stab i sej
ladsudvalget, der fordelt i arbejdsgrup
per nu er igang med de mange forbe
redelser og sejladsledelsen består af
Ove Langkjær, Poul Andersen, Kay
Ronau, Tina Månsson, Alice Jensen og
Peter Nicolaisen.
Dommerstaben består af Orla Lean
der Olsen (styrmand), Steen Petersen
(maritime hjemmeværn) og Lars Poul
sen (sætteskipper) assisteret af dom
mersekretærerne Finn T. Nielsen og
Alice Jensen.
Også i år regner man med at be
grænse deltagelsen til 100 både, og da
vi sidste år satte ny rekord med 96 del
tagende både, kan hurtig tilmelding
tilrådes. Dette er jo bare »årets store
sejlads«, hvor man mødes og bør være
med!
Sejladsen er åben for alle motorbåde
og sejlbåde med motor, der gennem
en klub er tilsluttet en landsunion.
Som tidligere er der mange smukke
præmier med inskription og sejladsens
bomærke i guld, og desuden har Dan
marks Motorbåds Union, Ringkøbing-
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Senderen, Hvidovre Sport, Hvidovre
Sejlklub Suset og Vesterbro-Sydvestbladet udsat hver en smuk vandrepokal
og så modtager hver bådeejer og navi
gatør det meget eftertragtede minde
glas med sejladsens bomærke i guld
efter deltagelsen i sejladsen. 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 en ombord
med mere end duelighedsbevis sejler
båden efter klasse 2. Forskellen i klasse
gælder ikke sejladsen, men der vil til
hver deltager, udover kortopgaven,
blive stillet skriftlige spørgsmål, der skal
besvares efter multi-choise-metoden.
Disse spørgsmål vil naturligvis være
sværere i klasse 2, men ikke mere end
hvad en mellemklasse kystskipper kan
klare.
Der sejles efter søkort no. 133.
Regler for evt. protester m.v. vil følge
»Dansk Sejlunion«s kapsejladsregler,
men iøvrigt modtager alle deltagerne en
vejledning, der bl.a. indeholder en skala
for bedømmelsen. Starttider etc. vil
fremgå af sejladsens program, der ud
leveres eller tilsendes efter betaling af

indskudet.
Tilmelding til sejladsen finder sted
på blanketter i klubberne (eller for pro
vins* og udenlandske klubber på giro
blanketter - giro 8 29 44 45), og husk at
opgive den fart i hele knob, man øn
sker at sejle med samt om man har
mast højere end tre meter, og tilmel
ding skal være sejladsens sekretær: Kay
Ronau, Kirsebærhaven 6, 2500 Valby,
ihænde senest lørdag den 12. august
med morgenposten.
Betaling af indskud, kr. 35,00, fin
der sted i sejladsbureauet v/mk. »West«,
Molestien, Kbh. SV. lørdag den 12. og
søndag den 13. august kl. 10-12 samt
mandag den 14. og tirsdag den 15. au
gust kl. 17-20 eller over girokort ind
betalt senest den 8. august.
Lørdag aften - efter sejladsen - mødes
vi til SAMLINGSFEST i motorbådsklubben WEST, og søndag formiddag afvik
les som sædvanlig den muntre JOLLE
KAPSEJLADS for de unge og om efter
middagen kl. 15 har vi så PRÆMIE
UDDELING og resultater i mk. »West«.

På gensyn til
»AMAGER RUNDT« 1978!
p.s.v.
Kay Ronau, sekr.

BÆREBØLGEN
endnu engang!
Når disse linier læses, er der sket en
stor ændring i vort overvågningssystem
på privatradioen.
Det er for mig og sikkert flere af »Ra
diopionererne« i S.S.F. med en blan
ding af vemod og glæde, når det med
deles, at der i sæson 1978 ikke skal op
rettes vagttjeneste som i de foregående
sæsoner. Det var en ret begrænset ind
sats vi gjorde, men vi har dog hjulpet
adskillige sejlsportskammerater ud af
en prekær situation.
Men lad os være ærlige... som årene
gik, blev medlemmerne mere og mere
»magelige«; det var lettere at være fri
og lade de andre om at tage vagterne,
og værst blev det da skolechefen - ud
fra de bedste hensigter - inddrog sejler
skoleeleverne i vagttjenesten. Nogle var
villige, men der var også nogle, der
mente, at de blev tvangsindlagte til
noget helt utilladeligt, og de begyndte
at granske i lovene for at se, hvad man
kunne tillade sig.
Nej, kammerater, det var nu bedre og
hyggeligere, da vi havde »Sundby Mari
time Privatradio-klub« - Da var der også
enkelte som undslog sig, men i det store
og hele var det dog en flok venner, der
gik ind for sagen for sagens skyld.
Nåh! Det er ikke mere, og vi vil vænne
os til det nye, som er kommet. Der er
vel ikke mange, som ikke ved, at der er
oprettet 8 døgnovervågede stationer i
danske farvande, og som bekendt har
søforsikringsselskaberne skænket 25.000
kroner til oprettelse af nye stationer, og
efter hvad jeg har erfaret fra allernær
meste hold, vil Sundet være dækket
med døgnovervågede stationer i den
nærmeste fremtid, idet Unionernes fæl
les radioudvalg har indgået et samarbej
de med Skånske Båtforbundet, så det
skal nok blive godt.
Disse nødstationer må kun kaldes i
virkelige nødstilfælde - eller, hvis man
ved opkald kan give en meddelelse, der
kan afværge en storalarm, som måske
ikke ville være nødvendig.

Opkaldene gives selektivt, og det for
udsætter, at man er i besiddelse af den,
i tidligere blade omtalte, 11 A kontakt.
Også vor klubstation vil blive udstyret
med selektiv-opkald, og til klubben skal
man kunne kalde op og få videregivet
besked om forsinkelse eller ændrede
sejlplaner, således at unødig ængstelse
hos de pårørende undgåes. Til opkald
til klubben bruger man »Klubkontakten«
som har 16 kombinationsmuligheder,
incl. 11 A.
Hver klubstation får tildelt en kode,
bestående af et tal og et bogstav. Man
indstiller da sin sin »klubkontakt« på den

pågældende klubs kode, og man kalder
op.
Det er forbavsende så få medlemmer,
der har bestilt »klubkontakten«, men det
er jo en kendt sag, at mange vil »lige se,
hvordan det virker«. Men man risikerer
jo, at man må vente længe på at få
en kontakt, og det er jo bare kedeligt.
Jeg har imidlertid forhørt mig om,
hvordan det ligger med efterbestilling,
og det blev betydet mig, at der er mulig
hed for at få endnu nogle få stykker i
denne omgang - men det haster!

Reinhardt H.

MOTORBÅDSSEJLERE OHØJ!!!
Er det rigtigt, at motorbådssejlerne i
S.S.F. er en flok »Nathuer«, og at det
kun er sejlerne (altså dem med kludene)
der er aktive???
NEJ!.... Det behøver i hvert fald ikke
at være rigtigt.
Men vi må aktiveres, og vi må hjælpes
ad allesammen, én mand kan ikke gøre
det alene.
Kommet hovedkuls ind i opgaven, og
med det program, der allerede foreligger,
har det ikke været mig muligt at få en
dag presset ind på denne side af som
merferien, men vi har jo ØRESUNDSRUNDEN, som i år skal arrangeres af
Båtklubben »MALMOHUS«.
Det er synd at sige, at S.S.F.s motorbådssejlere har brilleret ved stort frem
møde, det sidste par år, hvad der så kan
være årsag til dette, men jeg ved 100%
at S.S.F. har mange dygtige navigatø
rer, som sagtens kan gøre sig gældende
i dette selskab.

»Nathuer«???
Jeg vil derfor på det kraftigste opfor
dre alle, som kan, til at melde sig til, når
tiden er inde — det bliver i week-enden
10.-11. juni. Den nøjagtige tid bliver be
kendtgjort ved opslag i klubben. Når jeg
henviser til de mange dygtige navigatø
rer, vi har, så betyder det ikke, at de
mange, som måske ikke føler sig helt så
stive i navigationskunsten, skal blive
hjemme - Nej, de skal ud af busken, det
vigtigste er ikke at vinde, men at være
med, og dette er meget vigtigt, da man
kan lære og drage erfaringer af at være
med i sådan en sejlads. Og så er det
sjovt, der hænger jo altid lidt fest ved et
sådant arrangement.
Altså, MOTORBÅDSSKIPPERE, UD
PÅ VANDET!!!
TAB OG VIND MED SAMME SIND!
Der er kun een, der kan blive nr. 1.
Men det er lige så stensikkert, at der kan
også kun blive een nr. sidst, så du har
altid en chance.

Reinhardt H.
Tegning: Robert Frisch
11

-medKronborg om styrbord...

Under omtalen af top-cup er Flakfor
tet nævnt igen og igen. For nye med
lemmer og også for gamle bringer vi
hermed lidt oplysninger om fortets
historie:

Flakfortet
Historie
Flakfortets opførelse blev påbegyndt
samtidig med Middelgrundsfortet i 1910,
og forterne stod færdige i 1914. Man
havde sænket nogle gamle skibe i en
ring og pumpet sand ovenpå disse og
derefter støbt selve fortet ovenpå dette
fundament.
I begyndelsen af 1970-erne blev fortet
desarmeret og forladt, men med alle
indvendige installationer i funktionsdyg
tig stand og ubevogtet.
Ukendte hærværksmænd og kendte
stenfiskere hærgede derefter fortet i en
sådan grad, at alle vinduer og toiletter,
el-kabler og maskiner m.v. enten var
ødelagt eller fjernet med salg for øje, og
hvad værst var: en stor del af stensæt
ningen rundt om fortet var fjernet. At
molestenene var fjernet medførte, at for
tet lå blottet i stormvejr, idet molekanten
ved daglig vande kun ligger 10-20 cm
over vandoverfladen. En voldsom no
vemberstorm for nogle år siden anrette
de stor skade på selve fortets overflade sten blev skyllet i kanalen sammen med
en kanonstillings fundament, og sand
fra den nordvestlige side af fortets over
flade blæste væk, så en stor del af
skrænten lå ubeskyttet hen uden be
voksning.
Det var fortets situation, da Køben
havns Sejl Union, kraftigt tilskyndet af
Sundby Sejl-Forenings formand Hans
Guldager, overtog Flakfortet til leje af
Forsvarsministeriet i 10 år. KSU gik i
samarbejde med Danmarks Motorbåds

arrangeret af Sundby Sejlforeningog topsikring
Union, København om det kæmpe-restaureringsarbejde, der forestod, og
samtlige klubber, der er tilsluttet de to
organisationer, fik tilbudt lokaler på for
tet, mod at de selv satte dem i brugbar
stand.
Man ansøgte Københavns Kommune
om et tilskud til dette projekt og fik be
vilget 50.000 kroner til materialer, idet
arbejdet skulle udføres gratis af klubber
nes medlemmer.
Man gik i gang med opgaven i 1975,
men til trods for at alle kunne se, at der
foregik en restaurering, forekom der
stadig nye tilfælde af hærværk derude:
ruder, der netop var sat i, blev knust,
låse og døre smadret, og selv så vigtig
en installation som en nødtelefon blev
flere gange misbrugt og til sidst helt fjer
net.
Det stod efterhånden helt klart for
DSU/KMUK, at skulle man stoppe disse
ødelæggelser, var det nødvendigt med
en fastboende vagtmand.
Man kom i kontakt med en fisker,
Poul Rasmussen, der var villig til at ud
føre vagttjeneste på fortet mod, at han
fik lov til at indrette lokaler til beboelse

og til restaurant. Han har indrettet en
ualmindelig nydelig restaurant, der kan
anbefales meget varmt. Dette arrange
ment har vist sig at være særdeles ef
fektivt, således at der nu kun forekom
mer meget få tilfælde af hærværk.
Siden overtagelsen er der indrettet
toiletter, og elektricitetsforsyningen er
bragt i orden, og der er plantet ca. 1800
buske på de nordlige skrænter for at
holde på sandet. De tilplantede områder
er afspærret, og sejlerne bedes respek
tere afspærringerne.
Som det forstås af det anførte, er der
lagt mange frivillige arbejdstimer på for
tet, men der forestår stadig flere opga
ver, og selv om forholdene ikke er ideelle,
er de dog tilstrækkelige til at danne basis
for arrangementet af top-cup.
— oOo —

Flakfortet under top-cup
Der arrangeres sejlads for pårørende
m.v. til og fra Flakfortet fredag den 2.
juni, søndag den 4. juni og mandag den
5. juni. Der sejles efter behov fra Kastrup
Industrihavn, hvor der er ubegrænsede
parkeringsmuligheder.
Det vil være muligt i en vis udstræk
ning at købe småfornødenheder på for
tet, men egentlig proviantering kan ikke
påregnes.
Morgenbrød kan bestilles fra dag til
dag.
Ferskvandsbeholdningen kan ikke
suppleres på Flakfortet.

STØT RØDE KORS

Der er kommet 210 tilmeldinger til top-cup
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Nye medlemmer
som søger optagelse

DS-NYT *
Maj 1978

SimdÉy.

Nyt fra Dansk Sejlunion
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
J
J
J

23 Fl. Larsen Jensen
Australiensvej 22, 0.
490 Herluf Eriksen
Kronprinsessegade 68, K.
560 Carsten Bo Hansen
Holmbladsvænge 2, S.
563 Jens Lykke Nielsen
Scharlingsvej 2, Valby
581 Gert Madsen
Godthåbsvej 12, F.
598 Gert Mellin
Rantzausgade 20, N
614 John Stamatiov
Sundbyvester Plads 9, S.
623 Villy Peter Jensen
GI. Kirkevej 38, Ka.
627 Bent Mogensen
Gardes Alle 23, Heil.
705 Brian Pastoft
Ravnsborggade 21, N.
26 Evy Silleman
Kongedybet 12, S.
8 Henrik Hurtigkarl
Pilegårdsvænget 8, Ishøj
11 Bolette Guldager
Langelandsvej 19, F.
68 Henrik Petersen
H. C. Ørsteds Vej 6, V.

Nye standardklasser
På hovedbestyrelsesmødet i april god
kendtes følgende bådtyper som STAND
ARDBÅDE:
MAXI 77 - GRANADA 24 - CAPRICE POLAR IS DRABANT. Desuden blev
Teknisk Udvalg bemyndiget til at god
kende GRINDEN når et par tvivlsprøgsmål var afklaret.
Nye regler for DM på vej
Under forudsætning af godkendelse fra
DIF, vil det blive tilladt udlændinge at
deltage i DM-sejladser, men DM-titlen vil
under alle omstændigheder være forbe
holdt bedste dansker. Et DM vil kræve
deltagelse af min. 16 fartøjer hvoraf min.
8 skal være danske. Disse 8 skal repræ
sentere min. 4 forskellige klubber un
der DS, samt komme fra min. 2 forskel
lige kredse. Der skal nemlig gerne være
forskel på et DM og et klubmesterskab.
Nyt afgørelsesprincip ved pointlighed
Ved DM har man hidtil måttet dele en
placering i tilfælde af lighed i såvel po
int som i placeringer i de enkelte sej
ladser. Man søger nu DIF om tilslut
ning til, at sidste sejlads bliver afgørende
for den endelige placering, såfremt 2 el
ler flere både har samme point og sam
me placeringer i de afholdte sejladser.

Ny klub i DS.
Toreby Sejlklub er blevet optaget i unionen, klubben tilknyttes Sydstævnekredsen.
Tombola 1978
I forbindelse med bådudstillingen i Bel
lacentret d. 11.-19. november er der at
ter i år stillet en tombola til rådighed for
Dansk Sejlunion. Klubber, der måtte
være interesserede i at drive tombolaen,
kan rette henvendelse til sekretariatet.
Ny næstformand i DS.
På nys afholdte hovedbestyrelsesmøde
blev Valdemar Christensen fra Odense
valgt som næstformand. Han afløser Ib
Asboe Jørgensen fra Århus, som er ud
trådt af bestyrelsen. I forretningsudval
get blev Asboe afløst af Henning Melin
fra Hobro.
Eyvin Schiøttz er død.
D. 10. april døde den navnkundige kap
sej ladsregelekspert Eyvin Schiøttz efter
lang tids sygdom, netop da man troede
Schiøttz var ved at komme sig. Dansk
Sejlsport har hermed mistet én af sine
bedste mænd, han vil blive savnet og hu
sket meget længe.
Kun 5 dage før sin død, havde DIF be
villiget forbundets ÆRESTEGN til
Schiøttz - han nåede ikke at få denne anerkendelse, som var så berettiget.

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftlig tilstilles besP/re/sen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Svagførelodseddel
Der er fremstillet 2000 x 5 lodder, der
sælges til fordel for svagførefesten. De
sælges i kuverter med 5 i hver, for 5 kr.
Trækningslisten står uden på kuverten,
således at man med det samme kan se
om, man har vundet. Der er 106 præ
mier, og det kan ligeså godt være dig,
der vinder, som alle andre.

Sikkerhed til søs
og til lands
Om redningsveste
Det står i foreningens love, at der skal
være en redningsvest til hver person om
bord - efterlev dette.
Børn, der færdes på havneområdet,
bør være iført redningsvest.
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SLETTEDE MEDLEMMER
Tak
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Hjertelig tak til alle, der glædede mig
med deres opmærksomhed på min 60års fødselsdag.

70Michael R. Christensen
Messinavej 26, S.
128 Jan Kløjsner Grønhøj
Ungarnsgade 12, S.
151 Uffe G. A. Lassen
Åge Berntsens Allé 30, Bal.
165 Søren Borch Clausen
Tømmerupvej 194, Dr.
208 Hans Henning Christensen
Kaldæavej 5, S.
222 Frands U. Larsen
Liberiavej 11, Ka.
250 Mogens E. Nielsen
Lodsvænget 20, Dr.
283 Flemming Andersen
Haveforeningen Mozart, SV
343 Thorben Nørgård
Vangedevej 215, Søborg
450 Kjeld Stjerndrup
Idrætsvænget 5, Solrød Str.
480 Poul Zimmermann
Grindsted Alle 25, Ka.
487 Hilbert Dahl
Borgbygårds Alle 15, Ka.
597 Ole Erik Elsang
Huginsvej 10, Bagsv.
611 Hans Henrik Viuf
Lombardigade 6, S.
724 Jan Wilken
Brigadevej 24, S.
753 Svend Giessing
Marathonvej 21, S.
764 Flemming Larsen
Nialsvej 3, Frederikssund
870 Bent T. Lavsen
Skottegården 25, Ka.
894Troels Marstrand
Dalslandsgade 8, S.

sex-nul-sex
Preben Rasmussen

Klubhus og fester
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Set. Hans-fest

24. juni

top-cup-præmieuddeling

5. august
26. august

Havnefest
Fisketur

9. september Krebsefest

17. september West-tur

A 942 Peter M. Christiansen
Oldenvej 31, Virum.
A 1079 Michael S. Biiel
Gyldenlakvej 19, S.
P 57 Gersi Offenberg
Norsvej 6, V.
P 82 Birthe Stjerndrup
Idrætsvænget 5, Solrød Str.
P 84 Ketty R. M. Hansen
Esromgade 24, N.
P 143 Georg Irdahi
Skotlands Plads 6, S.
J 34 Susanne Thøger
Gartnertoften 51, Ka.
J 57 Christian S. Hornshøj
Østrigsgade 3, S.
J 93 Michael L. Petersen
Barritsvej 3, Ka.

23. juni

23. september Svagførefest
21. oktober
Afriggergilde
31. oktober
Generalforsamling

Det muntre hjørne

tegnet af Robert Frisch

Fata morgana
- Far, hvad er et fata morgana for
noget?
- Det er, ligesom når man bliver for
elsket og gifter sig. Først forsvinder
slottet, så palmetræerne og til sidst er
der kun kamelen tilbage.

Kapsejladser i 1978
i Sundby Sejl-Forening
Lørdag d. 1. April
Søndag d. 2. April

Kl. 14.00
Kl. 10.00

Yngling Stævne
Yngling Stævne

Onsdag d. 17. Maj
Onsdag d. 24. maj
Onsdag d. 31. Maj

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag d.
Lørdag d.
Søndag d.
Mandag d.

TOP-CUP

Distancekapsejlads
Rundt om Sjælland

Onsdag d. 14. Juni
Onsdag d. 21. Juni
Onsdag d. 28. Juni

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Onsdag d. 9. August

Kl. 18.30

Aftensejlads

2. Juni
3. Jurii
4. Juni
5. Juni

Fredag d. 11. August
Lørdag d. 12. August
Søndag d. 13. August

Danmarksmesterskab for Ynglinge

Onsdag d. 16. August
Onsdag d. 23. August
Onsdag d. 30. August

Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 18.30

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 9. September
Lørdag d. 16. September

Kl. 15.00
Kl. 15.00

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads

Søndag d. 24. September

Kl. 10.00

Forterne Rundt
Distancekapsejlads

Sidst på sæsonen vil der blive arrangeret
old-boys og damekapsejladser.

Bent Knudsen
Kapsejladschef

Med fritidsbåden i norden
Handelsministeriet har udgivet en in
formationsbrochure for nordiske fritidssejlere. Det er et digert værk, men redak
tionen synes, at S.S.F.s medlemmer må
være interesseret i at kende indholdet af
denne, og medlemsbladet vil lejligheds
vis bringe uddrag af brochuren.
Den er opdelt i følgende afsnit:
Indledning
Toldbestemmelser
Søkort og sejlhåndbøger
Miljøbestemmelser
Særlige sejladsforskrifter
Havneoplysninger
Søredning m.m.
Vejrmeldinger
Kontakter
Hvert afsnit er opdelt efter landene
Danmark, Norge, Sverige og Finland.
Vi bringer her de første afsnit:

Toldbestemmelser
Danmark

Så er jeg her med Deres informations
brochure for nordiske fritidssejlere.

Norge

Indledning
Danmark
Danske farvande byder på rige mulig
heder for afvekslende fritidssejlads. De
er godt afmærkede, og der er altid mu
lighed for at finde læ og hyggelige anker
pladser.
For statsborgere i de øvrige nordiske
lande kræves ikke pas for indrejse til
Danmark, og de danske myndigheder
stiller ingen særlige krav med hensyn til
fritidsbåde under 20 tons eller til deres
besætninger. Den danske sølovs almin
delige bestemmelser om en førers an
svar for skibets sikre sejlads gælder dog
i samme udstrækning for førere af fri
tidsbåde - uanset størrelse - som for fø
rere af handelsskibe.

Finland
Den finske skærgård byder på rige
muligheder for fritidssejlads med mange
afmærkede farvande, hvorfra der aldrig
er langt til beskyttede ankerpladser.
For medborgere i de nordiske lande
kræves ikke pas, men for båden skal der
være et af hjemlandets myndighed ud
færdiget certifikat eller et af en bådklub
udfærdiget medlemsbevis.
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Svenske myndigheder stiller ingen
krav om internationalt bådcertifikat eller
obligatorisk ansvarsforsikring.

Den norske kyst, indre fjorde og far
vande byder på et vekslende tilbud for
fritidssejlere.
På grund af Norges store udstrækning
i nord/sydlig retning og store variationer
i klima og andre forhold er det vanskeligt
i en kort brochure at give fuldstændige
oplysninger. De tre største fritidssejlerorganisationer har medlemmer i alle lands
dele og kan sædvanligvis hjælpe til med
nødvendige oplysninger og kontakter.
Det samme gælder organisationernes
publikationer »Seilsport«, »Sjøsport« og
»Seilas«.
Den norske søfartslovs bestemmelser,
som stort set er sammenfaldende med
andre nordiske sølove, gælder for båd
førerens ansvar, for eget fartøj og for
ombordværendes sikkerhed, samt for
skader påført andens ejendom eller an
den person.
Det er ikke tilladt at føre båd i beruset
tilstand.
Nordiske statsborgere kan rejse i Nor
ge og norske farvande uden pas.

Ethvert fartøj, herunder lystfartøjer,
der befinder sig i dansk toldområde, er
undergivet toldvæsenets kontrol.
Fartøjer hjemmehørende i et af de øv
rige nordiske lande er fritaget for anmel
delse til toldvæsenet, når de ankommer
fra et af disse lande, og når de ikke med
fører indførselsforbudte varer.
Hvad angår indførsel af told- og af
giftsfrie varer gælder de almindelige told
bestemmelser.
Ved ophold af over 24 timers varighed
er det således tilladt afgiftsfrit at indføre
% liter spiritus (eller 2 liter hedvin og 2 li
ter bordvin) og 200 cigaretter.
Rejseudstyr og rejseproviant kan med
føres til personligt brug. Proviant og an
dre varer kan ikke indkøbes afgiftsfrit.

Idé til Set. Hans-aften
Nu da vi har fået pæle i havnen, har et
medlem stillet følgende forslag.
Hver bådejer køber en Nefa-cykellygte og stiller den på sin bagbordspæl
Set. Hans-aften - både med lige plads
numre køber en rød lygte og ulige plads
numre køber en hvid lygte. Det vil sand
synligvis blive et stemningsfyldt syn.

Sverige
Det bør ikke være noget større pro
blem at navigere i svensk farvand. I Sve
rige gælder nemlig overalt de internatio
nale søvejsregler.
Pas kræves ikke for medborgere fra
Danmark, Finland, Island og Norge ved
indrejse i Sverige direkte fra et af disse
lande.

Selvfølgelig tror jeg da på, at De har
glemt Deres cykellygte på en fortøjningspæl hr.... har De nydt spiritus?

Finland
Man må afgiftsfrit indføre % liter spi
ritus, 1 liter vin, 2 liter øl, 200 cigaretter,
rejseproviant og rejseudrustning til per
sonlig brug. Hvis man har mere end det
te eller andre toldpligtige varer om bord,
skal man indklarere og direkte anløbe
toldplads for toldklarering.
Levende dyr må ikke indføres uden
særlig tilladelse.
Rejsende fra udlandet må indføre va
luta, finske sedler og mønt i ubegrænset
beløb.
Yderligere oplysninger om toldbe
stemmelser og toldpladser kan fås ved
henvendelse til:
Tullstyrelsen
Georgsgatan 8-10 A
SF-00120 Helsingfors 12
Telf. 90-661 411

Fritidsbåde, som er hjemmehørende i
Norden, og som er registreret af offent
lig myndighed eller af en bådorganisa
tion, er fritaget for meldepligt, dersom
der ikke medføres proviant og udstyr ud
over det, som er nødvendigt for rejsen.

Sverige
Man må afgiftsfrit indføre % liter spi
ritus, en liter vin og 200 cigaretter pr.
person. Har man mere end dette eller
andre toldpligtige varer om bord, skal
man, når man kommer til Sverige med
fritidsbåd, gå direkte til toldpladsen og
anmelde sig på toldkontoret.
Levende dyr må ikke indføres uden
særlig tilladelse.

Finland

Enhver fritidsbåd, som befinder sig i
Norge eller norske farvande, er under
lagt Tolddirektoratets bestemmelser.

Den finske skærgård er meget van
skelig at besejle, og der findes mange
urene områder, hvorfor det er absolut
nødvendigt at være forsynet med rette
de søkort eller bådsportkort. Sådanne
sælges hos de fleste større boghandlere
og skibsprovianteringsforretninger i hav
nebyerne.

Mælkevogne i havnen

t
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I København er hovedforhandlerne:
I.C. Weilbach & Co. A/S
Amaliegade 30
1256 København
samt
Blankensteiners Eftf.
Esplanaden 48
1263 København K.
Her forhandles også søkort fra de øv
rige nordiske lande.

Norge

Ja - sådan lyder det, når det blæser, og
faldene slår mod alu-masterne, så det
lyder som mælkeklokker.
Sur faldene, så vi andre ikke mælkedrikkere også kan være her.

gennemgås, inden man starter.
Jo sikrere man er i sin sejlads, jo
større fornøjelse får man af turen.
Danske søkort laves efter international
standard og findes også i lille format,
som er specielt beregnet for fritidssejlere.
Danske søkort fremstilles og forhand
les af Farvandsdirektoratet, Esplanaden
19, 1263 København K.
Endvidere forhandler næsten alle
skibshandlere og boghandlere søkort og
sejlhåndbøger.

Hallo, tror ni pojkan vi/l have ett stycke
chokolade? hva'heter du liten pojka?

Norge

Langs den norske kyst er farvandet
Rejsende fra udlandet må indføre rej
relativt urent, og det er nødvendigt, at
sevaluta til et beløb på højst 6.000 kr. i
fritidssejlere har god øvelse i at navigere
svenske sedler og mønt (dog ikke sedler
efter kort og kompas.
af højere værdi end 100 kr.) og et ube
Norske søkort og kysthåndbogen
grænset beløb i udenlandske sedler og
»Den Norske Los« udgives af Norges
mønt.
Sjøkartverk, 4000 Stavanger. Oversigts
Yderligere oplysninger om toldbe
kort over norske søkort inkluderet båd
stemmelser og toldpladser kan fås i en
sportkort er udgivet som kortblad nr.
speciel brochure »Tullbeståmmelser for
350.
fritidsbåtar«, som kan fås hos svenske
Liste og beskrivelse af norske fyr,
ambassader, de svenske toldkontorer og
lysbøjer og sømærker udgives af Kyst
Generaltullstyrelsen (Fack, S-103 10
direktoratet, Dep., Oslo 1.
Stockholm).
Da afmærkningen langs kysten stadig
forbedres, må der kun benyttes nye eller
ajourførte kort.

Søkort og sejlhåndbøger
Danmark

Sverige

For at finde vej i danske farvande er
det ligeså nødvendigt at have kort og
beskrivelser, som det er for finde
rundt i en storby.

Stockholm

Enhver tur bør forberedes, og søkort
og sejlhåndbøger, som dækker de far
vande, man påtænker at besejle, bør

Kartcentralen
Vasagatan 16
telf. 08/11 16 97

Nordiske søkort og bådsportkort sæl
ges i Sverige på bl.a. følgende pladser:
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Liber Kartor
Regeringsgatan 20
telf. 08/23 89 00

Forøvrigt har man i Norge gode mulig
heder for frit at færdes i naturen. Den,
som færdes på en anden mands ejen
dom eller på søen ud for, har imidlertid
pligt til at optræde hensynsfuldt og var
somt for ikke at volde skade eller ulempe
for andre.

Nautiska Forlaget
Sjokortshallen AB
Roslagsgatan 7
telf. 08/34 54 93

Det er ikke tilladt:

Nautiska Magasinet AB
Skeppsbroen 10
telf. 08/10 00 08

Goteborg
Nautic
Skeppsbroen 3
telf. 031/1124 21

Jeg sagde jo, at klimaet skiftede jo højere
vi kom nordpå.

Miljøbestemmelser

af fiske i andres vandløb uden tilladelse
og uden at have betalt fastsat fiske
afgift på nærmeste postkontor.

Danmark
De danske øer byder på en stor rig
dom af plante- og dyreliv, og det hen
stilles til sejlerne, at de viser omtanke og
hensynsfuldhed, hvis de går i land uden
for de normale anløbspladser.
På flere af de mindre, ubeboede øer
er oprettet naturvidenskabelige reser
vater og vildtreservater, og det tilrådes,
at man i tiden fra 1. april til midt i juli
undgår at gå i land på sådanne øer. Visse
steder er der ved skiltning direkte ned
lagt forbud mod at gå i land.
Det henstilles også, at fritidssejlere
respekterer private områder, og det skal
i den forbindelse nævnes, at det i hen
hold til Naturfredningsloven ikke er til
ladt at opholde sig på privat strandbred
inden for 50 meter fra beboelsesbygnin
ger.
Campering uden for de godkendte
campingpladser er ikke tilladt.

Finland
Den finske skærgårdsnatur kan let
ødelægges, hvorfor man bør befærde
den med omtanke og følge afmærkede
ruter. Det er desuden ikke tilladt:
af færdes på andres ejendom, mark eller
eng, når jorden ikke er frossen eller
dækket af sne.
afkaste anker ved beboet strand uden
ejerens tilladelse.
af fortøje til land ved beboet område
uden ejerens tilladelse,
af fortøje ved andres bro,
af bade fra andres ejendom eller bro,
af beskadige bevoksning,
af plukke nødder, tage bark, kogler etc.
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at tænde ild uden ejerens tilladelse,
af lade affald ligge og flyde,

- at færdes på en anden mands jord
(gårdsplads, have, dyrket mark, ny
plantning o.lign.)
- at benytte en anden mands bro
- at skade eller plukke fredede planter
- at samle fugleæg eller reder fra fre
dede fuglearter
- at tænde bål i eller i nærheden af
skov i tiden 15. april til 15. september
- at forurene.
Behold affaldet om bord og aflever
det til en affaldsplads i havn. Oplysnin
ger om, hvor affald kan leveres, findes i

Norge
Den norske skærgård har et rigt dyreog planteliv. Vis derfor omtanke, når du
færdes i naturen, således at dyre- og
plantelivet ikke forstyrres eller ødelæg
ges unødigt.
- Vis særlig omhu i fuglenes yngletid
(april til juni).
- Undgå at plukke planter med rod.
Enkelte steder langs kysten er der op
rettet reservater, hvor det på visse tider
af året er forbudt at gå i land (tidspunk
tet falder i de fleste tilfælde sammen
med yngletiden).

Husk at beholde hjelmene på i hele sejlersæsonen.

Ta'hensyn
til fuglene
Dansk ornitologisk Forening opfordrer alle, der færdes i naturen i de
kommende måneder, til at tage hensyn til fuglene langs vore kyster.
Fra april til hen i juli har fuglene æg og unger. I den tid er navnlig ænder,
vadefugle og terner, der holder til på strande, enge og småøer samt holme,
meget sårbare over for forstyrrelse.
Men netop i fuglenes yngletid færdes der ekstraordinært mange mennes
ker ved kysterne: sejlsportsfolk, campister og strandgæster i almindelighed.
Især er den øgede trafik af fritidssejlere af alle kategorier i de indre danske
farvande mange steder en hård belastning for fuglene - specielt hvis der
gøres landgang på småøer og holme, hvor fuglenes reder ofte ligger tæt.
Ornitologer har derfor under slogan'et »Ta' hensyn til fuglene« iværksat
en oplysningskampagne over hele landet med støtte af friluftsrådet. Der
opsættes plakater og uddeles foldere på tysk og dansk i sejlsportshavne, ved
badestrande, på campingpladser og på turistkontorer.

en brochure udgivet af organisationen
»Hold skjærgården ren«, Kingosgt. 22,
Oslo 4.
Hvis der er toilet om bord så pas på,
at brugen af det ikke generer andre. Toi
letudskyl skal ske i åben sø - og ikke i
havne eller indelukkede farvande.

Sverige
Områder med adgangsforbud
I bådsportkort er afsat lukkede områ
der, hvor det af en eller anden grund er
forbudt at komme.
Dels findes der militære områder, som
ikke uden videre må besøges. Udenland
ske fartøjer skal i sådanne lukkede områ
der færdes i bestemte ruter og benytte
bestemte ankerpladser. Opholdstiden i
de lukkede områder er begrænset. Nær
mere oplysninger om disse bestemmel
ser kan fås hos politimyndighederne.
Dels findes der områder, som er luk
kede af hensyn til dyrelivet, og som det
er forbudt at besøge på visse tider af
året, i almindelighed om foråret og først
på sommeren.
At overtræde adgangsforbudet er
strafbart.
I Sverige har man store muligheder for
frit at færdes i naturen, dog må man
iagttage følgende:
Det er ikke tilladt:
afgå ind på andres grund uden tilladelse
eller at gå på mark med voksende af
grøde eller betræde nyplantning, så
den skades
afgå i land på andres grund
af fortøje i længere tid ved andres bro
af bade fra andres grund eller fra andres
bro, hvis den er landfast
af campere eller fortøje på en måde, som
indebærer skade af mark eller anden
ulempe for ejeren
af køre på knallert, motorcykel eller i bil
udenfor veje eller på private veje og
områder
af efterlade markled åbne
af plukke fredede planter, at plukke nød
der og at afbrække kviste og grene
eller beskadige træernes bark
aftage vand fra andres brønd uden tilla
delse
af tænde bål, således at der kan opstå
fare for brand
af efterlade affald. Affald må opbevares
om bord og kan afleveres ved affalds
containere
af jage og fiske uden tilladelse
af samle fugleæg og skade fuglereder.
Fremfor alt vise omtanke, når De fær
des i vor natur. Tænk f.eks. på, at hvis

De tænder bål på en klippe, kan denne
sprænges, og der kan opstå varige rev
nedannelser. Bål kan også forårsage
græs- og skovbrande.

Tyveri fra masteskuret
Medlem nr. 87, Hurtigkarl, har bedt
redaktionen meddele, at der er sket
tyveri fra hans mast, der lå i masteskuret,
idet flere ting er fjernet.
Han foreslår, at der sættes lås på
masteskurets døre, så det er begrænset,
hvem der har adgang til dette. I hvert
fald anbefaler han, at man selv fjerner
de ting fra masten, der giver anledning
til tyveri - også de ting, hvortil der skal
bruges værktøj for at fjerne dem.

Sidste fra Hurtigkarl

»Lynetten« er næsten færdig med den store selvbyg
gerhavn.

tegnet af Robert Frisch
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Optispalten
Kapsejlads
Som de foregående år havde Dragør
Sejlklub arrangeret årets første optimist
stævne, det såkaldte Store Bededagsstævne, fredag den 21. og lørdag den
22. april.
Der deltog ialt 69 joller, hvoraf 4 var
fra S.S.F., nemlig Claus S. Hansen i
3179, Mette Green Jensen i 3025, LiseLotte Woltemath i 4 og Henrik G. Jen
sen i 5.
Om fredagen blev jollerne transpor
teret til Dragør, hvor de sidste ting blev
klargjort, før man gik til skippermøde.
Derefter sejlede man ud til start. Det
blæste godt, og det var koldt for de fles
te. Der skulle sejles tre sejladser på
olympiadebane.
Mette og Lise-Lotte sejlede kun én
sejlads, så fandt de ud af, at det var
bedre at udgå og komme ind og få en
is (?!). Henrik troede, at der kun var to
sejladser, så han kom ind. Claus var den
eneste, der var med i alle sejladser om
fredagen.
Om aftenen var der en hyggelig sam
menkomst for deltagerne med the, hve
der og film.

7. sejlads er i gang om fredagen
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Lørdag formiddag skulle 1. start have
været i gang kl. 10, men den blev udsat
på grund af for lidt luft. Vinden kom
dog, så sejladsen kunne begynde. Efter
første sejlads var der pølser og sodavand
til deltagerne. Der var planlagt to kap
sejladser om eftermiddagen, men den
sidste sejlads blev skudt af på grund af
dis. Inden dette skete, var Mette, Henrik
og Lise-Lotte dog på vej hjem efter
deres første større kapsejlads. Selvfølge
lig blev de ikke placeret særlig godt, for
det var et skrapt felt, men bedre held
næste gang.

Sejlaftener
Lørdag den 29. april blev der delt sejl
aftener ud til dem, der var mødt frem.
Der er dog stadig ledige pladser på nogle
af jollerne.
Vi prøver i år at lave en opdeling på
jollerne, ligesom den, der gælder på køl
bådene. Der bliver en bådsmand/dame
for hver jolle. Disse skal så sørge for,
at jollen er i orden. Til gengæld giver det
visse fordele m.h.t. kapsejlads, sejlads i
weekenden m.v.

Om øvelsessejladsen
Ja, nu er sejlaftenerne blevet delt ud,
og hvis du ikke er tilfreds med den dag,
du har fået tildelt, så kan du henvende
dig til din fører eller juniorlederen, så din
tid kan blive ændret, hvis det er muligt.
Sejlaftenerne vil blive bekendtgjort ved
opslag i juniorskuret, så bevæg dig ned
og kontroller, hvornår og med hvem du
skal sejle.
Vi starter øvelsessejladsen lige efter
standerhejsningen.

Sommertur
Der vil i år blive afholdt fælles som
mertur for juniorafdelingen i perioden fra
1. juli til 23. juli 1978.
Der vil senere blive afholdt et møde,
hvor vi kan planlægge, hvor turen skal
gå hen. Hvis du vil med på sommer
turen, så skriv dig på listen i klubhuset.

Juniorlederen

William Kleis

Fotos: William Kleis

Mette på vej til slagmærket.

Is-pause

MUML.
Gennemgang af joller

Claus på vej ind ti! frokost om lørdagen

I weekenden den 27. og 28. maj vil der
blive foretaget en gennemgang af de
joller, der henligger på jollepladsens område. Alle joller skal være forsynet med

/
4
medlemsnummer. De joller, hvor man
kan konstatere ejerforholdet, vil
blive bortvist.

Med »Nordkaperen« over Atlanten
Da vi forlod »Nordkaperen« for
nogen tid siden var der opstået en
kritisk situation. Her får vi slut
ningen på færden over Atlanten.
Støttetaljerne sprang selvfølgelig, top
sejlet flagrede fra een ende, storsejlet
faldt ned, fokken gik i vandet, vor interi
mistiske reparation af bommen kunne
ikke holde, bommen gik sine egne veje
og flåede de fleste masteringe af. Anten
nen havde med snedig omhu viklet sig
ind mellem fald og stag. Dækket flød
med toværk og sejl, det halve af det
udenbords, og løse ender flagrede om
ørerne på os. Alt var kaos - kort sagt:
en fuglerede. »Nordkaperen« havde lagt
sig med bredsiden til søerne, og vi måtte
hurtigst muligt sætte stormstorsejlet
som bredfok for at rette kursen op og få
gang i kassen. Derefter gik vi i gang med
det slidsomme oprydningsarbejde. Det,
der hang udenbords, blev halet ind,
bommen blev anbragt på sin plads, og vi
søgte at hitte rede i alle de løse ender.
Der måtte en mand til tops for at redde
antennen ud af tovværk og wire.
Skiftevis måtte vi springe hen til rattet
for at rette kursen op, når »Nordkape
ren« truede med at skære helt ud. En
gang turen kom til mig, gik det galt.

I bunden af cock-pit'et stod en rusten
oliekande - jeg vidste det godt, men et
par oliebukser dækkede forræderisk over
den lange spids, der gik igennem mine
sko og en god tomme op i foden, da
jeg sprang ned for at give ror. Jeg mær
kede ingen særlige smerter med det
samme og rettede båden op, før jeg
begyndte at trække oliekanden ud.
Uheldigvis knækkede spidsen oppe i
foden. Knud kom til med en bidetang og

Min fod hævede, og jeg fik stærke
smerter og feber. Vi spejdede efter be
tændelse, og Knud sleb en kniv til, hvis
det skulle blive nødvendigt at skære.
Foruden hans andre gode egenskaber
var han en god kirurg. For en sikkerheds
skyld indtog jeg en større dosis sulfanid,
og allerede fjerdedagen følte jeg mig
godt tilpas og kunne sidde en times tid
på dækket.
Flere nætter måtte Poul og Knud
fik stumpen halet ud. Efter en foreløbig være på dækket på een gang, når nogle
forbinding passede jeg roret et par timer, hidsige tordenbyger gik over os, og jeg
mens Knud og Poul fortsatte oprydnin følte mig ikke godt tilpas ved at mærke
gen på dækket. Så måtte jeg give op og båden duve under det stærke vindpres,
blev lempet til køjs.
se lynene glimte gennem skylight'et eller
Nu kom vort rekordforsøg over At høre Knuds og Pouls banden og stam
lanten i fare. Vejret var blevet meget pen på dækket, når det gik hårdt til. Jeg
ukonstant, så vi opgav at reparere stor ville gerne have været med og mærkede
sejlet og satte stormsejlet i stedet. Det dobbelt hjælpeløsheden.
bevirkede, at vor gennemsnitsfart blev
De sidste døgn i søen slæbte »Nord
reduceret fra 7-8 knob til 3-4 knob. Tre kaperen« sig af sted som en stækket
mands besætning på »Nordkaperen« and, men endelig oprandt dagen, da vi
havde været lovlig lidt, og med to mand kunne vente at se fyr eller land. Det
var det slidsomt job. I de syv dage, det skete onsdag den 21. kl.2 om morgenen,
varede, før vi nåede frem, sejlede Knud og Knuds ord lød som musik:
og Poul båden alene. Sejlede, repare
- Så er der fyr forude, skipper!
rede, sov, lavede mad og var sygeplejer
Det var fyret på Vestindiens forpost,
ske for mig.
den lille ø, Sombrero. Det første lysglimt,

21

STØT SVAGFØREFESTEN — KØB LODSEDLER
vi havde set i tre uger, hilste os velkom
men. Kl. 5.30 havde vi øen tværs og
manglede nu kun en dagsrejse til Set.
Thomas. De sædvanlige landgangsforberedelser blev gjort, og vi håbede,
trods det sammenbrændte leje, at moto
ren kunne rokke os i havn, men så gjorde
vi den kedelige opdagelse, at den var
løbet fuld af vand. En eller anden hane
havde svigtet, så motoren ikke var
meget mere end en klump rust. Der blev
noget at reparere, når vi kom i havn.
Næste dag ved daggry dukkede flere
små øer op, og da vi nærmede os Set.
Thomas, satte vi Dannebrog på flagmas
ten og karantæneflaget i vantet. En mo
torbåd, bemandet med uniformerede
negere, kom ud mod os. Jeg var ved at
falde i vandet af forbavselse, da de
mørke herrer spurgte os om, hvad lands

mænd vi var. Jeg troede, vort flag var
faldet ned.
- Du skal ikke svare det krapyl, sner
rede Knud, men vi skyldte dem et svar.
- Vi er kinesere! råbte jeg.
De så desorienterede ud, vendte deres
båd og sejlede ind. Så måtte vi i øvrigt
selv om, hvordan vi ville komme ind i en
fremmed havn uden storsejl og motor.
Vi fik os dog krydset ind i havnen,
kom heldigt fri af sten, der ragede op af
vandet, og dryppede anker kl. 9 tæt ved
Charlotte Amalies kaj.
Set. Thomas' hovedstad - og eneste
by - Charlotte Amalie havde en havn,
der lå lunt og godt i læ, omgivet af
bjerge på alle sider.
Vi var nået dertil i hurricanetiden, en
forklaring på de urolige vejrforhold. Hel
digvis var der år imellem alvorlige orka

Sejlervenlig vejrmelding.

ner over øerne, men når de endelig kom,
var de frygtelige. En af vore første hand
linger var at skrive til kaptajn Schlanbuch,
at vi havde krydset Atlanten på 22 døgn
og 18 timer. - Hans nova-scotiaman
kunne godt gå hjem og lægge sig. (Han
havde brugt 27 døgn! - red.).
En anden målestok for vor rekord
hentede vi fra en bog, vi havde med.
Den omhandlede den svenske kutter
»Frida«s jordomsejling. »Frida« var på 44
tons - »Nordkaperen« var på 28. »Frida«
havde 11 mands professionel besætning
- »Nordkaperen« 3 amatører. »Frida«
havde 500 kvadratmeter sejl - »Nord
kaperen« 140. »Frida«s gennemsnitsfart
på samme stræk var 5,19 - »Nordkaperen«s var 5,3 knob.
Hvorfor skulle vi ikke føle os stolte?

Til fordel for svagførefesten

Fra nytår 1978 indstillede radioen ud
sendelse af den vejrmelding, der blev
sendt kl. 8.45, hvilket vakte mishag hos
sejlerne, idet morgenvejrmeldingen nu
blev sendt allerede kl. 5.50 og derefter
var der først vejrmelding igen kl. 11.50.
Nu har den afgåede radiorådsformand
Jørgen Kleener udvirket, at der også
udsendes en vejrmelding kl. 8.45, så sej
lerne kan høre vejrmelding, inden de
letter, uden at skulle forfærdeligt tidligt
op.

Spiler, mål: underlig 6,30 m
sidelig 10,0 m.
Pris: 1500 kroner.
Henvendelse: Mogens, plads 55
eller Belfastvej 1, 2300 København S.

Medlem nr. 421
Sælges
1 stel sejl - Fabrikat: Woltecraft
Storsejl: Mastelig
5,70 m.
Bomlig
2,30 m
Fok:
Forlig
5,80 m
Underlig
2,70 m
Pris: 2500 kroner.
Henvendelse: Bent Pedersen,
Skolechef.

Forsidetegningen på medlemsbladets
februamummer vil blive reproduceret i
halv plakatstørrelse i 50 nummererede
eksemplarer med tilladelse fra ophavs
manden Henrik Videbech. De vil blive
solgt for 25 kr. pr. stk., og overskuddet
går til svagførefesten. Bestilling hos fest
udvalget eller kontoret.
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Tegning Henrik Videbæk (Katja)
S3

Banken der
dækker
hele Amager
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
AUTOBANK

Amagerbanken
den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER

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

S

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

RADIOTILEFONANLJEG - 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.

37. ÅRGANG

Sikkerhed til Søs
Når en bro ser sådan ud, bør man kaste anker.

'ntU'O'u

S.S.F.
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01)583296

ficL

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
13 73 23
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup
50 73 23
Næstformand: Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Kasserer:
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
59 39 78
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S ... 55 79 39
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S ..
54 80 52.
Tilsynsførende Jørn Tanning Nielsen,
med klubhuset Elbagade75st., 2300 Kbh. S
586040
og festudvalg: Lennart Larsen,
Højdevej 18, 2300 Kbh. S
5546 86
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant:
Strandlodsvej82, 2300 Kbh. S
59 88 18
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95

Referat af bestyrelsesmøde
2.5.78 kl. 19.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Protokol
Beretning
Havn og Plads
Klubhus og fester
Sejlerskole
Juniorafdeling
Kapsejlads
Joller
Motorbåde
Sikkerhedsudvalg
Bladet
Eventuelt

Ove Christensen havde anmodet be
styrelsen om en samtale og kom til stede
kl. 19.00. Han ville gerne vide, hvem der
havde brudt hans skur op; han havde
vidner på, at der havde været lås på
hans skur. Bestyrelsen kunne ikke for
tælle ham, hvem der havde brudt hans
skur op, men man kunne oplyse ham

KONTORET
er lukket
•

i

JULI
Husk postgiroen 70 56516. Ved
indbetaling opgiv medlems-nr.
FORSIDEBILLEDET:
Tyveknægten - Sjælland Rundt 1977
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om, at da skuret blev inddraget, var der
ikke hverken lås eller nr. på. Ove Chris
tensen fortæller derpå, at han kan frem
vise mange skure, der ikke har numre
på. Envidere siger Ove Christensen, da
det nu er sådan, at vi skal overholde for
eningens love, ville han gerne vide, hvor
dan det kan lade sig gøre, at flere med
lemmer har mere end et skur. Besty
relsen svarede Ove Christensen, at man
meget hurtigt vil lave et kartotek over
samtlige skure og på denne måde få sat
system på denne sag.
Kl. 19.20 forlod Ove Christensen mø
det, og man gik over til dagsorden.

Pkt. 1: Protokol.
Oplæst og godkendt med enkelte
rettelser.

Pkt. 2: Beretning.
Indkommet post blev oplæst, der var
bl.a. brev fra Malmo Segelselskap, der
spurgte, om de måtte holde fællestur
her til SSF i pinsen. Et brev vil blive
sendt med et velkommen.
I brev fra Farvandsdirektoratet har vi
fået tilladelse til at smide det opgravede
sand fra renden ved Middelgrunden. Et
garantibevis på vores tag lydende på
• 10 år har vi modtaget fra firma Hotaco.
En ansøgning fra Jan Hansen om til
skud til deltagelse ved et jollestævne i
Kerteminde blev afslået, da man en
gang er blevet enige om, at der kun ydes
tilskud til større sejladser.
På en forespørgsel fra klubmålerne
blev man enige om at lade de både, der
ligger til opmåling, ligge gratis i 1 døgn
eller indtil målerne er færdige.
Et medlem, der er udelukket af klub
ben kom ind i klubhuset. Formanden
bad ham forlade dette, men han nægte
de; han forlod først klubbens område da
politiet blev tilkaldt.
I tilfælde af at »Bollen« bjærger et far
tøj, og dette fartøj ikke kan klare sig ved
egen hjælp, kan vi gennem forsikrings
selskaberne anmode om symbolsk bjær
geløn. Dette vil dog kun blive aktuelt ved
større udgifter ved bjærgningen.

Pkt. 3: Havn og Plads.
Efter fornyet skriftlig henvendelse fra
Kurt Pheifer, enedes man om at tilbyde
ham anden plads, og et medlem var vil
lig til at bytte med ham.
Den nye container er sat på plads.
Havneudvalget klager over, at der er
medlemmer, der igen er begyndt at læg
ge sten ud i havnebassinet for at bruge
dem som svajebøje. Disse medlemmer
vil snarest få besked om at fjerne dem.

Det er kun skolebåden, der må have en
svajebøje.
Reinhardt Hansen spørger, om der
ikke er mulighed for at få stikkontakt på
Nordre Mole, samt om der ikke kan stil
les nogle olietønder ved containerne til
brug for spildolie. Havneudvalget lovede
at se på sagen.
Simon spørger, om man ikke kan hen
stille til ejerne af de både, der ligger for
svaj, om at lægge sig længere væk fra
indsejlingsrenden, da de er til stor gene
for ind- og udsejling.
Spørgsmålet om havnepenge blev at
ter taget op, man enedes om at sætte
priserne til 25 kr. pr. døgn for både under
10 m. og 40 kr. pr. døgn for både over
10 m.

Pkt. 4: Klubhus og fester.
Jørn Tanning fortalte, at man ved
standerhejsningen havde fået overrakt et
luftfoto af havnen - en gave fra jolle
sejlerne. Dette vil hurtigt få en plads i
vort klubhus.
Pinsemorgen vil blive afholdt i jolle
huset fra kl. 7-9.
Lennart spørger, om det ikke er en ide

Sælges
1 stel sejl - Fabrikat: Woltecraft
Storsejl: Mastelig
5,70 m.
Bomlig
2,30 m
Fok:
Forlig
5,80 m
Underlig
2,70 m
Pris: 2500 kroner.
Henvendelse: Bent Pedersen,
Skolechef.

Tegn din bådforsikring I SSF
HUSK!

HUSK!
Det koster 100 kr. ekstra hvis

Kontingent
og pladsleje, der forfalder 1/7 1978 ikke er betalt inden

15/9 1978.

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
Pladsleje pr. m2 kr. 22,00 + kr. 4,50 i moms pr. fartøj

Kasserersken

at få kulørte lamper på terrassen, man vil

Pkt. 9: Motorbåde.

selv i klubhusudvalget finde en udvej for
udgifterne.
Den kommende svagførefest blev dis
kuteret; man enedes om, at finde en god
udvej for at gøre festerne lidt billigere
men dog stadig gode.

Motorbådsrepræsentanten fortæller,
at der er arrangeret 3 hold med 4 på
hver til motorbådskursus. Der vil blive
afholdt en lukket motorbådssejlads.
Reinhardt Hansen vil få etableret en
klubaften, hvor sejlerne kan få instruk
tion og hjælp til at rette søkort.

Pkt.5: Sejlerskole
Skolechefen fortalte, at alt går plan
mæssigt - ellers intet.

Pkt. 6: Juniorafdeling.
Juniorlederen oplyser bestyrelsen om,
at sommerturen for juniorer vil blive fra
den 1. juli-23. juli. Han vil selv være
ledsagefartøj.
Bent Knudsen efterlyser juniorer til
hjælp ved istandgørelse af »Bollen«.
Han mener, at juniorerne benytter den
til mange sejladser, så det kan kun være
rimeligt, at de hjælper til ved vedlige
holdelsen af denne. Bestyrelsen var enig
med Bent Knudsen, og man bad Søren
lade dette gå videre til juniorerne. De to
røde optimistjoller er blevet slebet helt i
bund og vil nu blive malet.

Pkt. 10: Sikkerhed.
Selektiv opkald er på trapperne. Bent
Knudsen lovede at skaffe rør til antenne
på taget af klubhuset.
Jørn Tanning beder bestyrelsen om at
påtale overfor forældre til børn, der fær
des på havneområdet, at de skal bære
redningsveste.
Ildslukkeren, der stod i jollehuset, er
fjernet, man ved ikke af hvem, man an
moder om at få en ny.

Pkt. 11: Bladet.
Intet.

Pkt. 12: Eventuelt.
Den 17. maj 1978 vil der blive afholdt
møde med Kjeld Olesen; han vil her for
klare, hvad den nye bådskat indebærer.

I JUNI HAR
SHOPPEN
åbent
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 9-18
kl. 9-17
kl. 9 -17

OG I JULI
Hverdage
kl. 11-18
Lørdage
kl. 9-16
Søn- og helligdage...kl. 9-14

Pkt. 7: Kapsejlads.
Kapsejladschefen oplyser, at der er
helt check på top-cup.

Pkt. 8: Joller.
Jollerepræsentanten oplyser, at der
er lavet mastehalvtag og nødtoilet for
damer på jollepladsen.

Der er stadig joller, der ikke er forsynet
med numre; disse vil få en frist. Der er
jollesejlere, der har fået windsurfer.
Simon spurgte, om man ikke kunne
blive enige om, at medlemmer,der både
har jolle og windsurfer, skulle betale
40 kr., samt at medlemmer, der kun har
windsurfer, skulle betale 120 kroner.
Dette enedes man om i bestyrelsen.

Mødet slut kl. 22.25.

Sign Hans Guldager
formand
Sign E/se Madsen
sekretær

Aldrig om søndagen
I sidste nummer kunne vi meddele, at
Meterorologisk Institut igen ville sende
vejrmelding kl.8.45, og det har nok for
årsaget at mange sejlere har lyttet for
gæves på dette tidspunkt om søndagen.
Hvis ikke disse selv har fundet ud af det,
kan vi meddele, at denne udsendelse om
søndagen finder sted kl.7.45. Altså må
vi stå en time før op om søndagen, hvis
vi skal ud at sejle.

Herbert!! ~ Stop! Det er ikke vores radio, der er noget galt med

-medKronborg omstyrbord...

arrangeret af Sundby Sejlforeningog topsikring

Arrangementsmæssig succes
Sportsmæssig fiasko
Som læserne af de sidste fem numre
af S.S.F. vil vide, har forberedelserne til
top-cup været mange og grundige. Der
har været ført forhandlinger til mange
sider, og S.S.F. har mødt stor velvilje
alle steder, hvor vi har haft brug for det,
og stor er den skare af medlemmer, der
i det stille har gjort et stort stykke ar
bejde, som har gjort det muligt at afvikle
top-cup. Det er derfor en stor tilfreds
stillelse for initiativtagerne, at alle disse
anstrengelser har båret frugt i form af en
perfekt afvikling af det hidtil største kapsejlads-arrangement, som S.S.F. har af
viklet.
Men vejrguderne ville det anderledes
og lavede det mest pragtfulde sommer
vejr med masser af sol og kun lidt luft
med mange perioder med total vindstille,
således at det sportsmæssige resultat af
top-cup blev reduceret til et minimum,
alt som tiden skred frem og nærmede
sig det kritiske tidspunkt: mandag den
5.juni kl.24, hvor tidsfristen for at krydse
mållinien udløb, og hvor der kun var ta
get 20 både i mål.

Møn, men i løbet af eftermiddagen
havde 1. start sejlet sig op, således at de
to starter blev smeltet sammen til et stort
felt.

Præmierne man kæmpede om i 76 timer

Vinden var stadig ikke kapsejladsven
lig, og det blev søndag morgen, inden
Stigsnæs var passeret, og hele søn
dagen gik med at komme gennem Sto
rebælt. Mandag morgen rapporterede
en ledsagebåd, at den lå ved Hundested
omgivet af både til alle sider i total vind
stille, en melding vi efterhånden havde
hørt indtil det trivielle. Nu begyndte mel
dingerne gennem telefonen om, at far
tøjer var gået i havn og havde opgivet
den videre deltagelse, at indløbe, og
mandag morgen kl.9 havde 63 fartøjer
afgivet denne melding, men samtidig
havde »Medete« givet melding om, at
den første båd var passeret Helsingør,
og dommerstadet blev bemandet, så
man var parat til at tage bådene i mål.

Første båd gik over mållinien mandag
kl.15.37.15, det var en Ylva, »Collux II«
med Gelbjerg Hansen fra Dragør Sejl
klub. Han blev modtaget i stor stil med
Champagne og velkomsttale med hurra
råb. Der var derefter et spring på godt
21/2 time til næste båd, der var
»Fandango« fra S.S.F. med Niels P.
Petersen, og nu nærmede flere både sig
målet ved Flakfortet, og da den sidste
båd gik over mållinien kl.23.59, havde 20
både fuldført inden tidsfristen, heraf var
de 9 Spækhuggere. Der var på dette
tidspunkt en del lanterner inden for
synsvidde, og der er nok en del, der har
ærgret sig over at tidsfristen ikke var tirs
dag morgen, som tilfældet er ved Hel
singørs Sjælland rundt.

Sejladsens forløb
For os, som havde lejlighed til at følge
sejladsen gennem meldingerne fra led
sagefartøjer, var det en spændende op
levelse, og optimismen var stor, da de to
starter fredag den 2.juni kl. 19 og 20 var
perfekt afviklet i en frisk sydøstlig vind,
der krævede en krydsstart. Så stor var
denne optimisme, at vi fortalte radioen,
at de første både kunne ventes i mål
søndag formiddag, hvis vejret holdt ved.
Selv en melding fra »Sjask« om, at der
var vindstille syd for Saltholm, kunne
ikke rokke ved denne optimisme, det
måtte være et enkelt vindhul i den ellers
friske blæst.
Lørdag middag var de fleste både fra
2. start passeret Kalvehave, medens
1. start lå i et vindstille område syd for
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Man kan ikke sige, at der blev blæst på top-cup

Så går starten

1. båd i må! - Collux II

Resultatlisten

2. start 1. løb Spækhugger:

1.start 1.løb Commander

1. start 4. løb Shipman
5 både udgået

1) Nille, C.Olsen, VS
2) Swift II, P.Skogstad, SS
3) Miraculix, L.Beyer, ØSF
4) Nicoline, P.Richelsen, HS
5) Rimfaxe, M.Hauschultz, SSF
6) Moar Danmark, J.Hørløck Jensen,
7) DOC, P.Iversen, Øst
ØSF
8) Spækuline, P.Gregersen, ØSF
9) Natascha, E.Larsen, SS
11 både udgået

1. start 5. løb
1) Collux II, P. Gelbjerg Hansen, DS

2. start 2. løb IF-krydser
11 både udgået

1. start 6. løb
10 både udgået

2. start 3. løb Nordisk Folkebåd
12 både udgået

1. start 7. løb
1) Gambrinus, M.Munksdorf, RS
4 både udgået

2. start 4. løb Maxi 77
9 både udgået

1) Maj-Britt, A. Hansen, S.S.F.
3 både udgået.
1. start 2. løb Ballad
5 både udgået.
1. start 3. løb
5 både udgået

1. start 8. løb
1) Fandango, Niels P.Petersen, SSF
2) Ni-Ni, B.Præstrud, KAS
8 både udgået
1. start 9. løb
1) Tam-Tam, G.Rohde, SSF
5 både udgået

2. start 5. løb L 23
6 både udgået
2. start 6. løb Vega
6 både udgået
2. start 7. løb Drabant 22
5 både udgået
2. start 8. løb Bandholm 26
4 både udgået

2. start 13. løb
5 både udgået
2. start 14. løb
6 både udgået
2. start 15. løb
6 både udgået
2. start 16. løb
8 både udgået
2. start 17. løb
5 både udgået
2. start 18. løb
1) Flying Apple, I.Højerslev, Furesøen
6 både udgået
2. start 19. løb
1) Gi-Gi, J.Knudsen, SS
5 både udgået
2. start 20. løb
8 både udgået
2. start 21. løb
4 både udgået
2. start 22. løb
4 både udgået
2. start 23. løb
4 både udgået

2. start 9. løb H-båd
3 både udgået
1. start efter Scandicap:
Båd
Collux II
Tam-Tam
Fandango
Maj-Britt
Ni-Ni
Gambrinus

Sc-mål

Slut kl.

Pointtid

8.10
6.95
7.25
6.35
7.25
6.15

15.37.15
18.11.10
18.09.53
19.53.18
18.16.32
21.36.33

76.34.54
77.12.19
77.42.06
77.44.03
77.44.45
79.00.37

2. start 10. løb Drabant 24
1) Firkløver, H.Jensen, Triton
2) Cacahouette, P.Aabrandt, SS
2 både udgået
2. start 11. løb
5 både udgået
2. start 12. løb
1) Karin, U.Schnack, KAS
4 både udgået

7

2. start efter Scandicap:
Båd

Sc-mål

1) Nille
5.75
2) Swift 2
5.75
3) Miraculix
5.75
4) Nicoline
5.75
5) Rimfaxe
5.75
6) Moar Danmark 5.75
7) Flying Apple
5.60
8) Gi-Gi
5.65
9) Doc
5.75
10) Spækuline
5.75
11) Karin
5.50
12) Firkløver
5.60
13) Cacahouette
5.60
14) Natascha
5.75

Slut kl.

Pointtid

18.56.35
19.04.43
19.07.50
19.25.38
19.28.55
19.49.18
20.37.37
21.49.15
21.53.10
22.12.10
23.06.05
23.44.30
23.57.40
23.59.00

74.19.05
74.27.13
74.30.20
74.48.08
74.51.25
75.11.48
75.37.37
76.56.45
77.15.40
77.34.40
77.51.05
78.44.30
78.57.40
79.21.30

Sejren fejres med Champagne

Eminent EDB-løsning
Rationel Databehandling havde lavet alle
tiders EDB-system til sejladsen. Der var
udskrevet lister over deltagerne sorteret
på sejlnummer, på navn og på skrog fan/e, således at man på ret sparsomme
oplysninger kunne identificere de enkelte
fartøjer. Når en båd blev taget i mål blev
tidspunktet indtastet på en EDB-terminal i dommerstadet, og en anden
EDB-terminal placeret i bureauet kunne
så med det samme udskrive en foreløbig
resultatliste med oplysning om hvilke
både, der efter Scandicap-mål endnu
kunne opnå en placering foran den aktu
elle båd, og på hvilket klokkeslet de an
dre både skulle gå over målstregen for
at placere sig foran. Dette blev udleveret
skipperen, når han gik i land på Flakfor
tet for at aflevere logblad og startnum
mer i bureauet. Uheldigvis var der strøm
svigt netop som den første båd indgik,
men iøvrigt fungerede systemet upåkla
geligt, da de næste både kom over mål
stregen, og det vakte stor beundring hos
deltagerne.

Interview med vinderen
Efter sejladsen havde vi lejlighed til at
stille et par spørgsmål til vinderen P.Gelbjerg Hansen fra Dragør Sejlklub.

Har det været en hård sejlads?

Dommerstadet på toppen af Flakfortet
- tre mand har trukket det derop

Har du nogle bemærkninger om ar
rangementet?
Ja. Jeg vil gerne sige, at det var
ualmindelig godt arrangeret fra A-Z, og
ideen med at sende feltet sydover er helt
rigtig, og der er ingen tvivl om, at der vil
komme større tilslutning til næste år.

Og så et lille drilsk spørgsmål: Hvad
siger man i Dragør Sejlklub til, at du del
tager i top-cup i stedet for Dragørs
Off-shore?

Der arbejdes ved EDB-terminalen

Taktil Marine
hjemmeværnet
Også Marinehjemmeværnet havde
gjort et prisværdigt stykke arbejde ved at
lave en fuldstændig operationsplan for
alle ledsagefartøjer, og der var da også
deltagere, der udtalte, at de virkelig føl
te, at de blev overvåget hele tiden.

Fandango og
Tam- Tam fra S.S. F. kom også i mål
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Ikke fysisk, men nok psykisk, og så
var vi taget afsted med varmt tøj og kun
mad til 2 dage, men havde mest brug for
sommertøj, og skulle strække maden til
4 dage, men det slog til.

Jeg er blevet hånet en del for denne
disposition, men har svaret, at jeg del
tager i top-cup for at forsvare Dragør
Sejlklubs farver, og det mener jeg, at jeg
har gjort.

Statistik
Og hvilke klubber har så deltaget i

Tak

top-cup? Vi har gennemgået anmeldel
serne, og kan opstille følgende oversigt:
Sundby Sejl-Forening
43
S/K Lynetten
Københavns Amatør Sejlklub
S/K Sundet
Kastrup Sejlklub
Rungsted Kyst Sejlklub
Øresunds Sejlklub Frem
Hvidovre Sejlklub Suset
Dragør Sejlklub
Sejlklubben Øst
Vedbæk Sejlklub
Sejlklubben Greve Strand
Skovshoved Sejlklub
Kongelig Dansk Yachtklub
Sejlklubben Triton
Brøndby Strand Sejlklub
Hellerup Sejlklub
Søværnets Idræts Forening
S/K Grønsund
Sejlforeningen Enighed
Espergærde Sejlklub
Sletten Bådeklub
S/K Ulvsund, Kalvehave

Tak for gaver, blomster og besøg
på min fødselsdag den 12.maj.

32
19
14
10
10
9
9
7
7
6
5
3
2
2
3
2
2

Frantz Christensen,
Dyveke Kro
Tak for opmærksomheden ved vort
bryllup.

Grethe og Kim
Mange tak for gaven til vort sølv
bryllup.

Hilsen Tage og Lis Woltemaht

Klubhus og fester

Tårbæk Sejlklub
S/K Rødvig Stevns
Helsingør Amatør Sejlklub
Rørvig Sejlklub
Marbæk Sejlklub
Tuborg
Veddelev Strand Bådelaug
Furesøen Yachtklub
Køge Sejlklub
Præstø Sejlklub
Bisserup Sejlklub
Søspejderne
S/K Esrum Sø
S/K Snekken, Vordingborg
lait 37 klubber, det må siges at være
en ret bred repræsentation, og der kan
som sagt ventes større tilslutning til
næste år. Det kan næsten se ud, som
om en del klubber har sendt bare en del
tager for at »spionere«, og med de ud
talelser vi har hørt, vil de kunne melde
gode nyheder, når de kommer hjem.

Holger Møller

Svagførelotteriet
Det første Svagførelotteri er nu ud
solgt, men der er startet et nyt, så køb
bare løs.

>•

.v

5. august
26. august

Havnefest
Fisketur

9. september Krebsefest

17. september West-tur

Q-s.v.

23. september Svagførefest
21. oktober
Afriggergilde
31. oktober
Generalforsamling

Sponsorer
Følgende sponsorer, som har ydet et
uvurderligt bidrag til svagførefestens
lotterier, siges hermed hjertelig tak:

Arne Olsen Offset
Beno Radio, Malmø
E/fon Radio, Elbagade
Rittas Kælder, Bryggen
A.B.L. Radio, Amagerbrogade
Festudvalget
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S/K Lynettens havn på Margre
theholmen indviet

Fotos: Ole Rasmussen

Vejrguderne var i feststemning
Det var bare skønt
Som jeg skrev i annoncen om ind
vielse af S/K Lynettens havn i april
nummeret af S.S.F. var den 20.maj en
stor dag i Lynettens historie - jeg vidste
bare ikke, at den ville blive så stor.
Det er svært at referere den begiven
hed - læserne vil tro, at jeg overdriver,
hvis jeg bruger de tillægsord, som begi
venheden berettiger til.
Men lad os begynde fra en ende af:
Jeg ankommer sejlende til havnen, og
på molehovedet står et lynettemedlem
og meddeler, hvor i havnen, jeg kan
lægge mig - service.
Efterhånden strømmer indbudte til, og
kl. 11 er der reception med en lille en til
halsen. Da det skønnes, at alle er an
kommet, bænkede man sig ved de leje
de borde i »Masteskuret«, og der blev
serveret smørrebrød til 300 indbudte
gæster. Der blev holdt mange taler, og
disses rækkefølge blev inspirerende ledet
af Lynettemedlem, skuespiller Preben
Neergaard, der som Hans Guldager, der
var første taler, sagde, skulle aftjene sine
pligttimer på denne måde. Hans havde
S.S.F.'s hæderstegn med til Preben
Vognmand. Som skrevet var talerne
mange og repræsenterede de organisa
tioner, institutioner m.v., som Lynetten
på en eller anden måde har haft forbin
delse med i anledning af havnebyg
geriet. Vi kan nævne: Niels Erhardt fra
KDY, havnebygmester Warming fra Kø
benhavns Havnevæsen, Jan Lerup An
dersen fra KDY talte for Grethe, Kom
mandørkaptajn Laub fra Flådestationen,
der havde et våbenskjold med. Rune
Holck fra Svenska Båtunion, Linnet fra
Danmarks Motorbåds Union, Hugo
Bechsgaard fra Amagerbanken, Bengt
Arnesen fra Malmo Segelselskap, or
logskaptajn Bilde Jensen fra Søsportens
Sikkerhedsråd, Kaj Thingsig fra Dragør
Sejlklub, der gav Grethe dagens knus,
P.G.Hansen fra Køge Bugt-kredsen,
John Hinke fra Sejlforeningen Enighed,
politikommisær Aaberg fra Station 4,
klokkemager Andreas Hansen, der hav
de lavet et Lynetteur og rådgivende
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.Der hilses goddag

Efter frokosten

Klokkemageren med Lynette-uret
ingeniør Sten Christensen, der nævnte,
at der havde været en del vanskelig
heder under byggeriet, men at de alle
var overvundet. Reinhardt Hansen, en af
klubbens stiftere og dens første for-

300 til frokost
mand, der fik den urimelige bådskat ind
flettet i sin tale, afsluttede den lange
række af talere, inden Preben Vogn
mand kunne afslutte frokosten med en
varmhjertet tak.

Talerne var mangfoldige
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Fra standerhejsningen

Næste punkt på dagsordenen var
standerhejsning. I sin tale omtalte Pre
ben det store arbejde, der var udført og
det gode sammenhold, der var opstået,
og som stadig eksisterer - Lynetteånden.
Fhv. overborgmester Urban Hansen hej
ste standeren, efter at han bl.a. havde
udtalt, at alt stort er skabt i det små af de
små. Han fremhævede også det lysende
eksempel, som her var vist for projektet
med de mange havnepladser i Køge
Bugt. Før standerhejsningen underholdt
Helsingør Pigegarde med musik og tatoo,
og det gode vejr klædte de søde piger.
Efter standerhejsningen var der afslø
ring af en mindeplade på en kæmpe
mæssig sten, der var kommet til veje un
der havnebygningsarbejdet.
Så gik man over til næste punkt på
dagsordenen: Dåb af øvelsesbåde - to
selvapterende Folkebåde - som fik nav
nene Lyn og Nette. Og så fulgte det
ellers slag i slag med det, der i program
met var kaldt forskellige aktiviteter - man
bliver næsten helt stakåndet af at skrive
om det. Der var helikopterdemonstra
tion, Stengaard Meyer demonstrerede
redningsflåder og redningsveste, Brand
væsenets pionerer reddede en dukke op

fra en bil, der var kørt i havnen, og hejste
derefter hele bilen op. Brandvæsenet
viste også sin største stige og pumpede

Manden i centrum

Erik Henriksen
fra Lynettens festudvalg

en masse skum i havnen. Så var der
bådedåb igen: 2 laser-joller skænket af
Amagerbanken fik navnene Amager

L ynettens indvielse var et
overflødighedshorn af dejlige oplevelser
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drengen og Amagerpigen, og GunnarNu stod for dåben af 12 optimistjoller,
der var skænket af forskellige: Coke 24
fra Coca Cola, Hoffmalene og Hoffsørine fra Hoffmann og Sønner, Lynette
fra Handelsbanken, Privat fra Privatban
ken, Maxine II fra Pelle Petterson, Maxi,
Lord Nelson fra Nelson Marine, Johanne
fra Johnson og Søn, Børgine fra Børge
Jacobsen og Søn, Capt. Meyer fra
Steengaard Meyer, Special fra Tuborg
og Lyn fra S/K Lynetten selv.
Indtil nu var det gået slag i slag, man
var gået direkte fra den ene store ople
velse til den anden, men nu var der et
lille pusterum, så man kunne slappe lidt
af, inden Civilforsvaret serverede Skip
perlabskovs til alle - gratis. Der blev spist
2000 portioner i de fire telte, der var op
stillet for det tilfælde, at det skulle blive
regnvejr. Da spisningen var overstået,
var der dans både i teltene og i maste
skuret. Preben Neergaard underholdt en
times tid, mens der var pause i musik
ken, og dagen sluttede med et virkeligt
festfyrværkeri, sammensat af Tivolis fyr
værker - et værdigt punktum for den
store dag.
Holger Møller

Nye medlemmer
som søger optagelse

Preben Neergaard dirigerede talestrømmen

Preben siger tak

Kære sejlervenner

Initiativtagerne ti! S/K Lynetten

Det var en stor dag for Grethe og mig,
da vi indviede S/K Lynetten, og et af
dagens højdepunkter var, da Hans Guld
ager overrakte mig SSF's hæderstegn.
Jeg blev for en gangs skyld stum og
måtte samle mig i en halv snes minutter.
Det var en komplet overrumpling. Jeg
kan kun sige tak for den store ære, og
jeg glæder mig til at bære det ved alle
festlige lejligheder, helst ville jeg have det
på altid på min vanlige bør, men jeg er
klar over, at et tegn af den karat skal
bæres, som det er givet, med hæder.

Preben R. Jacobsen
medlem nummer 417

Bådedåb

70 Poul P. Jarlhof
Skydebanegade 34, V.
128 Esben Immerkær Hansen
Chr. Il's Allé 9, S.
151 Ole Rosbach
Næsbyholmsvej 3.
165 Villy Andersen
Knud Anchers Vej 25, Rød.
208 Karsten Jensen
Holbækgade 3, 0.
222 Søren Spangholm
Marbjergvej 21, Brh.
250 Børge Hansen
Willemoesgade 35, 0.
283 Bent Mortensen
Keplersgade 1, S.
343 Peter D. Nielsen
Hellasvej 29, S.
450 Flemming Larsen
Frederiksborgvej 50 A, NV.
641 Knud Wilken
Ravnsborggade 21 A, N.
44 Gurli Johansen
Siciliensgade 5, S.
57 Tonne Ankerstjerne
Cypernsvej8, S.
15 Lene Kukkerig
Brydes Allé 72, S.
17 Lars D. Johansen
Højdevej 49, S.
19 Johnny M. Jensen
Vanløse Byvej 23, Vanløse
28 Robert Sølvkjær
Lygtemagerstien 4, S.
34 Brian Sølvkjær
Lygtemagerstien 4, S.
39 Per Dalby
Amagerbrogade 55, S.
65 Henning Jacobsen
Philip Schousvej 19, F.

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.

Skum til alle

Nydøbte optimister
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Møde med
Kjeld Olesen
Den 17.maj 1978 indbød S.S.F. sine
medlemmer til at komme og stille
spørgsmål om bådskatten til trafikminis
ter Kjeld Olesen, der som bekendt er
medlem af S.S.F. Ca. 150 havde efter
kommet opfordringen, og de kom til at
overvære, hvordan en dreven debattør
klarer sig overfor en hel forsamling af en
anden opfattelse.
Aftenen indledtes med, at formanden,
Hans Guldager, bød velkommen og tak
kede K.O. for, at han ville komme til ste
de for at gøre nærmere rede for en del
ubesvarede spørgsmål om bådskatten.
Derefter fik Ib Sørensen fra Dansk
Sejlunions bådskatteudvalg ordet og stil
lede en række spørgsmål til K.O.:
1) Hvilke motiver er der lagt til grund
for opkrævning af en bådskat?
2) Hvorfor forlade skat-efter-evneprincippet?
3) Hvilke samfundsomkostninger kan
begrunde en bådskat?
4) Har politikerne overset det frivillige
leder-, ungdoms- og uddannelsesarbejde, der udføres i klubberne?
5) Hvad med pensionisterne?
6) Må vi få en redegørelse om beslut
ningen om de 15 mio. + 5 mio. kroner,
og om de 80 kr. årligt i merbeskatning,
der tales om?
K.O. svarede, at der står 4 partier bag
bådskatteforslaget, der var blevet til
under vanskelige forhandlinger om at
løse en dyb økonomisk krise. Det var
nødvendigt med en økonomisk stram
ning på flere områder. Indkomstskatten
var høj, hvorfor det var nødvendigt at
finde nye skatteobjekter. Var klar over, at
det altid var upopulært hos dem, der
rammes af disse, og udtalte, at det var
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umuligt at lave et retfærdigt skatte
system. Er klar over, at der foregår et
stort uegennyttigt lederarbejde, men
mener ikke, at det er hovedparten af sej
lerne, der er beskæftiget ved dette. Me
ner iøvrigt, at registrering af lystfartøjer
har været velkommen i andre lande.
Augustforligets partier er enige om, at
registreringen gennemføres, og at der
opkræves 15 mio. kroner, der svarer til
forsikringsafgiften, og dertil 5 mio. kro
ner til drift af registeret. 80 kroner mere
årligt i bådskat kommer ikke fra regerin
gen, men fra sejlernes egne organisatio
ner.
Der udspandt sig derefter en dis
kussion mellem K.O. og Ib Sørensen,
der viste, hvor stor kløften er mellem
sejlerne og augustforligets partier. Efter
hånden deltog også S.S.F.'s medlem
mer i diskussionen, og konklusionen må
blive, at det står fast, at der skal opkræ
ves 20 mio. kroner årligt, og at det er
teoretisk muligt, at bådskatten forhøjes,
hvis et flertal i Folketinget går ind for
dette.
Det må lige nævnes, at et medlem
støttede K.O. og syntes, at det er rime
ligt med en bådskat. Ham vil jeg gerne
tale med om ti år, når bådskatten ikke er
hverken 2 eller 3 %, men er af en stør
relsesorden som den, vi kender fra biler.
Holger Møller

Bådskatten igen
Vi har fået følgende brev fra Folke
tingsmedlem Preben Steen Nielsen,
Socialdemokratiet:
Tak for det tilsendte eksemplar af
medlemsbladet for april måned samt det
medfølgende brev, hvori du anmoder
om en forklaring på sammenhængen
mellem bådskatten og augustforlig II.
I den forbindelse kan jeg oplyse, at du
har ret i vurderingen af, at meningen
med augustforliget var selvsagt at få
nogle flere penge i statskassen. Som du
også er bekendt med, endte forhand
lingerne om afgiften på lystbåde med et
forlig, som augustforligspartierne tilslut
tede sig, gående ud på, at der ikke skal
komme flere penge i statskassen.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at
man på længere sigt, når registeret er
oprettet, vil tage spørgsmålet op til ny
forhandling, såfremt de politiske mulig
heder for at realisere intentionerne i det
oprindelige augustforlig II skulle være
til stede.
Håber at ovenstående oplysninger er
tilfredsstillende.
Med venlig hilsen
Preben Steen Nielsen

Man må sno sig; sagde K. O.
- undskyld! Ålen, mener jeg

VM i Yngling
VM for Yngling afholdes i Schweiz i
midten af juli. Yngling nr. 101 med Jan
Knudsen, Henrik Gravesen og Iver Haas
har deltaget i otte udtagelsessejladser og
har placeret sig som nr.2, selvom de i den
sidste sejlads måtte udgå på grund af
havari. Der ligger et ihærdigt træningsarbejde bag denne præstation, og vi
ønsker mandskabet held og lykke på
rejsen.

DM i Yngling
I dagene 11., 12. og 13.august afvikles
DM for Yngling, og det er S.S.F., der
står som arrangør. Sejladserne vil blive
afholdt ved Flakfortet, og fortet, der
viste sig velegnet som basis for top-cup,
vil også denne gang blive brugt som
sådan.

Dementi

Vi retter søkort
SSF opretter rette-service
Torsdag den 25.maj havde S.S.F.
indbudt til klubaften med emnet: Vi ret
ter søkort. Aftenen havde stor kon
kurrence med friluftsaktiviteter på grund
af et ualmindeligt godt vejr, så der mød
te kun ca. 10 tilhørere.
Hvis disse ti, der mødte op med sø
kort under armen, havde ventet, at få
deres søkort ført a'jour, blev de skuf
fede. Vi havde formået kaptajn
C.O.Christiansen fra Korsør til at komme
og fortælle noget om dette emne, og vi
få, der var tilstede, fik en vejledning i,
hvordan foreningen kan oprette en retteservice, så medlemmerne selv kan rette
deres søkort, og hvordan det gøres, skal
vi herved bringe en orientering om.
Det vil ske på den måde, at S.S.F.
tegner et abonnement på Efterretninger
for Søfarende, der udkommer hver uge.
Redaktionen vil efter disse føre en proto
kol over hvilke søkort, der er ændringer
til. Der vil være et afsnit, der omhandler
Sundet, et andet om Storebælt o.s.v.,
og medlemmerne vil i denne protokol,
der vil være tilgængelig for alle, kunne se
om der er ændringer af interesse for de

I sidste nummer oplyste vi, at sejlerne
fra S.S.F. kunne ligge gratis i visse sven
ske havne. Vi har fået følgende brev fra
Kåvlinge Kommune:

Fra Havneudvalget
Da det har vist sig umuligt at få fat i en
gravemaskine, vil der ikke blive foretaget
yderligere uddybning af renden. Bøjerne
vil nu blive udlagt, og der er konstateret
en vanddybde på 2 meter ved daglig
vande mellem bøjerne.
Alle både, der har plads i havnen, skal
føre S.S.F.'s stander, og den skal vende
rigtigt. Det gælder også dem, der har
låneplads.
Medlemmerne gøres opmærksom på,
at det er god sejlerånd at oplyse med
skilt og besked til havnekontoret hvor
lang tid, man tager på ferie, således, at
pladsen kan bruges af turister i mellem
tiden og er ledig ved hjemkomsten.
Havneudvalget

I Er medlems-tidning nr. 4/1978 har vi
noterat att overenskommelse skulle foreligga melian vår hamn och Er for att
medlemmarna skall få gratis gåsta hamnen.
Detta måste givetvis bero på ett missforstånd, då någon sådan overenskom
melse ej tråffats med hamnstyrelsen for
Barsebåckshamn eller Segelsallskapet
Pinhåttan, Barsebåckshamn.
Vi halser Er naturligtvis vålkomna att
gåsta vår hamn och från och med denna
sommar oppnas en livsmedelsaffår i
hamnen, vilket kanske kan underlåtta Er
visteise hos oss.
Gåstbåtsavgiften år 15:- kr/dygn en
ligt faststålld taxa.
HAMNSTYRELSEN
Lennart Stjårnfåldt
Ordforande
Havneopsynet er underrettet om at
sejlerne fra Barsebåck herefter må betale
sædvanlig takst i vor havn.

søkort, de har, og kan så låne de aktuelle
E.f.S. ved henvendelse til redaktionen.
Permanente ændringer føres med rødt
og foreløbige med blåt.
I første omgang vil vi få alle E.f.S., der
er udkommet i 1978, og så fremover hver
uge, så der er noget at gå i gang med,
med alle de rettelser, der har været i år.
Men der er noget, der tyder på, at det
er for sent på året til, at man kan samle
en større forsamling, uanset hvor inter
essant og aktuelt emnet er.

Til VM i Schweiz
Som nævnt andet sted i dette blad skal 3 af vore juniorer til Schweiz for
at deltage i VM for Yngling, og i den anledning søger de en lastvogn, som
de kan låne til transport af deres båd fra ca. 12.juli - 25.juli

Hurtigt svar til;
Henrik, Ivar og Jan
i juniorskuret eller
til Henrik Gravesen
01 5157 48
Evt. mod kilometerbetaling.
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Bankender
dækker
hele Amager
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
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KBH. S.
TELEFON (01) 58 30 45

/7\f7TT)r^m

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

RADIOTELEFONANLÆG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.

- 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
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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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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Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
. 53 59 64
Erna Christensen,
Kasserer:
59 39 78
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S.. . 55 79 39
Henning Jensen,
54 80 52.
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S ..
Tilsynsførende Jørn Tanning Nielsen,
58 6040
med klubhuset Elbagade 75 st., 2300 Kbh. S
og festudvalg: Lennart Larsen,
55 46 86
Højdevej 18, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
58 7405
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
Skolechef:
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
58 33 73
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Søren Christensen,
59 62 28
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
Jolle
John Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S .54 92 62
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant:
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S
59 88 18
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
. 535964
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95

11

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

Dagsorden:
Punkt 1: Protokol
Punkt 2: Beretning
Punkt 3: Havn og Plads
Punkt 4: Klubhus og fester
Punkt 5: Sejlerskole
Punkt 6: Juniorafdeling
Punkt 7: Kapsejlads
Punkt 8: Joller
Punkt 9: Motorbåde
Punkt 10: Sikkerhedsudvalg
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Lennart Larsen fraværende på grund af
arbejde.

Punkt 1: Protokol
Oplæst og godkendt med enkelte ret
telser.

Punkt 2: Beretning
Formanden indledte med at sige, at
alle kun kunne være tilfredse med den
fine måde, top-cup blev afviklet på, og
han sagde samtidig, at det kun kunne
lade sig gøre ved de mange medlem
mers arbejdsindsats.
Ved Sejlklubben Lynettens indvielse
fik Preben Jacobsen S.S.F.'s hæders
tegn.
Vi har modtaget en stævning vedr. ar
bejdet på indretningen af vort køkken.
Det drejer sig om 6.000,00 kr. for eludstyr. Vor sagfører har overtaget sagen
for os.

FORSIDEBILLEDET:
Kapsejlads i vindstille.
Foto: Ib Christensen.

HlllilllllllHllllllllllllllillll
3

I et brev til bestyrelsen meddeler
Freddy Hornshøj, at han er utilfreds med
at den plads, han har fået tildelt, bliver
brugt af en anden; ydermere har man
sat hans båd på land. Bestyrelsen har
overfor Hornshøj beklaget det skete, og
man vil hurtigt få bragt tingene i orden.
Yngling nr. 101 er til reparation, og
man håber båden bliver i orden til V.M.
Henning spørger, om ikke bestyrelsen
hvert kvartal kan få et overslag over
foreningens økonomi. Formanden sva
rer hertil, at hvert år til januar bliver
der lagt en økonomisk plan, som hvert
medlem af bestyrelsen får.

ver nogen sejlerferie for juniorer, da der
ingen tilslutning er.
Juniorafdelingen har fået 4 garde
robeskabe foræret af Allan Schmidt.
Der vil blive opsat hylder i juniorskuret
til brug ved opbevaring af sejl. Junior
chefen oplyser yderligere, at Bent Knud
sen og Børge Malm har lovet at stille et
nyt stel sejl til rådighed for yngling 101
til brug ved V.M. i Schweiz, men kun
hvis båden bliver i fin sejlklar stand. Efter
V.M. vil sejlene blive foræret til S.S.F
Juniorchefen sluttede med at fortælle,
at han har sendt et optimistsejl til repa
ration.

Punkt 10: Sikkerhedsudvalg
Sikkerhedsudvalget gør opmærksom
på, at de medlemmer der har Gingeildslukkere skal lære at bruge dem rig
tigt, for ellers er de ikke effektive.

Punkt 11: Bladet
Intet.

Punkt 12: Eventuelt
Formanden meddeler, at han holder
ferie fra 9.6. - 2.7.78.
sign. Hans Guldager
formand

Punkt 3: Havn og Plads
Havneudvalget spørger, om ikke vi
skal sætte flere el-stik op på Nordre mo
le, da der er mange, der har brug for
dem. Reinhard Hansen foreslår hertil, at
man eventuelt kan få lavet mærkater,
som de medlemmer, der betaler for
strøm til deres både, kan sætte på disse.
Man enedes om at få et tilbud på flere
el-stik.
Juniorchefen spørger, om det ikke er
muligt at få gjort noget ved pælene,
hvor juniorbådene ligger, da der ikke er
plads mellem pælene til dem. Havne
udvalget lovede at se på sagen og slut
tede med at fortælle, at fortøjningskæderne snarest vil blive udlagt i kanalen.

Punkt 4: Klubhus og fester
Jørn Tanning fortæller, at man er
godt igang med forberedelserne til svag
førefesten; man har sat endnu et lotteri
igang. Set. Hans aften vil blive afviklet
som planlagt med musik og dans.
Flere i bestyrelsen syntes ikke, at klub
husudvalget helt fungerer som det burde
i øjeblikket. Man mener, at det måske
skyldes, at Lennart Larsen er meget væk
fra klubben på grund af arbejde i pro
vinsen. Et flertal i bestyrelsen besluttede
derfor, at anmode Lennart Larsen om at
trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet
og så indkalde 1. suppleanten. Man
besluttede endvidere at bede medlem
Mogens Bidstrup om at træde ind i et
underudvalg af klubhusudvalget.

Punkt 5: Sejlerskole
Skolechefen beklager at skolebåden
»Øveballen« ikke er sejlklar endnu, men
det skyldes, at de elever, der skulle gøre
den istand, er udeblevet. Han mener, at
båden er sejlklar i løbet af en uge.

Punkt 6: Juniorafdeling
Juniorchefen oplyser, at der ikke bli
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Punkt 7: Kapsejlads

sign. Else Madsen
sekretær

Kapsejladschefen meddeler, at selv
om der kun var 20 både der gennem
førte top-cup, er der mange sejlere fra
mange forskellige klubber, der har rost
arrangementet, så vi i S.S.F. kan kun
være tilfredse.
Den 24.6.78 vil der blive afholdt præ
mieuddeling for top-cup.
Den 11.8. -13.8.78 vil der blive afholdt
DM i Yngling ved Flakfortet.

Punkt 8: Joller
Jollechefen oplyser, at der er bestilt
6m forlængelse af jollebroen; det er
hvad man har råd til i år. Broen vil blive
leveret en af dagene og derefter opsat.
Jollehuset giver sig, så vinduerne sprin
ger, så det er nødvendigt at lægge perle
grus på taget igen. Det vil blive gjort
snarest.
Der vil fra næste år blive markeret en
rende fra jollested til S.S.F.s rende, så
jollesejlerne kan komme ud uden at
smadre deres ror på de moringer, der er
udlagt på en meget ubetænksom måde.
Foreløbig henstiller jollesejlerne til om
ikke, at de, der ligger for svaj tættest på
jollestedet, vil flytte deres moringer til en
bedre svajeplads.

Punkt 9: Motorbåde
Motorbådsrepræsentanten oplyser, at
sejladsen »Oresundsrundan« vil blive
afviklet, men desværre er der ingen del
tagelse fra S.S.F.
Motorbådskursus vil blive genoptaget
til efteråret. Den klubaften, der var afsat
til at rette søkort, blev ikke som mange
medlemmer havde håbet på, men Hol
ger Møller vil fremover føre en journal
over samtlige søkortændringer. Denne
journal vil være tilgængelig for alle. Sø
kortændringerne vil også komme i vort
medlemsblad.

Sælges
Blå Lynette-Jolle med årer sælges.
Henvendelse:
Kjeld Sørensen,
Limfjordsvej 59
01 -19 69 19.

Fra klubhusudvalget Sankt Hansaften
Vi synes egentlig, at udsmykningen i
klubhuset kunne trænge til kraftig for
bedring. Når man ser bort fra de mange
signalflag og klubstandere, kan man
godt blive i tvivl om den maritime sam
menhæng (Nå, jo, der er jo også kom
mandobroen). Det er bestyrelsens agt at
gå igang med planer til fornyelse af ind
retning og udsmykning. Det vil bl.a. ind
befatte nymaling, nye billeder og pynt
(ikke alt gammelt skal kasseres) evt. nye
møbler. F.eks. kunne man tænke sig en
hyggeligere indretning af pejsestuen.
Om den slags planer er der naturligvis
mange meninger, og vi regner med, at
mange af jer medlemmer har knippel
gode idéer til en bedre indretning af
vores klubhus. Vi vil derfor opfordre de,
som har lyst, til i den kommende tid at
fremkomme med forslag, meget gerne
forslag til helhedsløsninger.
Det vil formentlig komme til at koste
en del penge, og projektet er derfor ikke
noget, der kommer til at løbe af stablen
lige med det samme. For at starte op og
pynte på det, vi har, vil vi begynde med
billedudsmykningen. Der er sikkert
mange medlemmer, som ligger inde
med smukke maritime billeder, som
egner sig til ophængning. Vi ser meget
gerne, at I roder skuffer og fotoalbums
igennem og viser billederne frem til be
styrelsen. De benyttede billeder vil blive
belønnet med en lille flaske.
Rent praktisk skal I lægge jeres bille
der i en kuvert til klubhusudvalget i post
kassen på kontoret. Husk at vedlægge
navn og medlemsnummer.

Jeg synes, det er en god tradition at
holde fest Sankt Hansaften, men hvor
var de mange medlemmer, som ellers
altid er med til at give en fest i S.S.F.
den rette stemning. Måske har mange
siddet i bådene og haft det skønt, for
senere på aftenen, da det var begyndt
at regne, kom der mange kendte ansig
ter, men familie og venner var i flertal.
Jørn bød alle velkommen og udtalte
håb om, at vi måtte få en god aften, og
god blev den bestemt - vi morede os
godt allesammen. Musikken fra Orø
turen, Bente og Ib, glædede vi os alle
over - de spiller fantastisk godt. Det be
tyder utroligt meget til en fest, da musik
ken og dansen er glæden i hele festen.
Bente og Ib fortalte mig, at vi i S.S.F.
er nogle friske folk at spille for, det be
tyder utroligt meget for deres musikalske
udfoldelse.
Kl. 21 blev bålene tændt, men på
grund af regn og torden blev de fleste
siddende indendørs, men vi nød alle det
smukke syn alligevel.
Der blev solgt lodsedler med flotte
gevinster - førstepræmien var en messingbakke med tre lysestager; der var
virkelig gods i den gevinst. Fru Inge
Nordin, der vandt denne 1. præmie, var
så benovet over gevinsten, at hun har
besluttet at få graveret S.S.F. - Sankt
Hansaften 1978 til erindring om denne
aften.
Det var ikke kun de voksne, der blev
tænkt på - Jørn opfordrede alle børn til
at komme ud på dansegulvet til en kon
kurrencedans. Vinderne fik en godte
pose, for danse kunne de.
Det var meget fint, Jørn, for hvorfor
skal det altid være de voksne, der løber
af med gevinsterne.
På familiens, venners og egne vegne
siger jeg tak for en god aften.
Venlig hilsen
Edith Laursen (NOLLE)

Vagtværn
Nu nærmer sig den mørke tid, og ihu
kommende den bølge af tyverier og hær
værk, der skyllede ind over S.S.F.
sidste vinter, opfordrer bestyrelsen til, at
medlemmer danner et frivilligt vagtværn
i lighed med sidste år, da dette skete
spontant.
For at kunne organisere det lidt bedre
i år bedes de villige melde sig på kontoret
eller til et bestyrelsesmedlem, og redak
tionen er også parat til at være med.

I AUGUST HAR
SHOPPEN
åbent
Hverdage
kl. 13-18
Lørdage
kl. 9-15
Søn- og helligdage ... kl. 9-13

OG I SEPTEMBER
Hverdage
Lørdage

Generalforsamling
Tirsdag den 31. oktober
Det skal jo være noget maritimt!!!
Jamen, den blev osse skudt nær ved et
vandhul.

Dagsorden i næste nummer

kl. 15 -18
kl. 9-15

Det bugnende præmiebord

Hans Guldager fortæller om top-cups tilblivelse.

topØCUD
-medKronborg omstyrbord...

arrangeret af Sundby Sejlforeningog topsikring

top-cup-festen
Festligt punktum på top-cup 1978
Fotos: Kaj Nørring, topsikring

Niels Peter hentede ikke sin præmie.
Lørdag den 24. juni blev der sat et
festligt punktum på det hidtil største
kapsejladsarrangement i S.S.F.s historie,
da der blev afholdt en festlighed i an
ledning af præmieoverrækkelsen til de
præmieberettigede deltagere i top-cup
1978.

C. Olsen får top-cup

Samtidig benyttede foreningen lejlig
heden til at sige tak til de mange, der på
den ene eller anden måde havde gjort
en fortjenstfuld indsats ved afviklingen
af top-cup.
Da der ikke var så mange præmietagere, var deltagelsen i festen forholds
vis begrænset, også fordi S.S.F.s egne

medlemmer nok havde fået tilfredsstillet
deres forlystelsessyge dagen før ved
Sankt Hans-festen.
Men vi kan notere,
at P. Gelbjerg Hansen, der var første
over målstregen med Collux og hur
tigst efter scandicap i første start fik
sin præmie,
at C. Olsen, der med Nille var først i
største løb og hurtigst efter scandicap
i anden start fik overrakt top-cup og
sin præmie,
at Niels Peter ikke hentede sin præmie,
at Ib Olsen, Jasda, fik præmien til første
båd på grund,
at Kristine serverede en aldeles pragtfuld
middag bestående af Wienerschnitzel
og jordbær med råcreme,
at aftenen forløb på bedste måde,
at vi hermed afslutter reportagen om
top-cup 1978.

Gelbjerg Hansen er stolt af sin præmie.

INDBYOKl.SK f il

Distance
kapsejlads
for
standard- og
sjearidieapbådc

Børge Malm giver top-cup det blå stempel.

Ib Olsen med præmien ti! første »grundejer«.

Bådforsikringer hos topsikring
5% rabat til medlemmer af S.S.F.

Efterhånden som top-cup-forberedelserne skred frem og kulminerede med en
perfekt afvikling af det største kapsej
ladsarrangement i S.S.F.s historie har
medlemmerne fundet ud af at topsikring
også tegner bådforsikringer, og vi har
fået flere forespørgsler om, hvad det
koster o.s.v. og vi har fra topsikring fået
nedenstående priseksempler.
Og, tilføjer Willi Milan fra topsikring,
vi giver fremtidig 5% rabat til Sundby
Sejl-Forenings medlemmer.
Vi har endvidere spurgt Willi Milan om
hvilke fordele topsikring kan byde på, og
vi har fået følgende redegørelse:

topsikrings bådforsikring er bygget op
omkring to forskellige systemer.
Grundsystemet, eller vor almindelige
tarif, starter man i. For hvert år, der så
sejles skadefrit, rykker man til en lavere
præmieklasse. Laveste præmie opnås
efter fire år. Er man blevet bådejer for
første gang og ikke har fast havneplads,
ikke er medlem af en sejlklub eller har
erhvervet certifikat eller anden form for
nautisk eksamen, starter man altså med
grundpræmien. Dette betyder en noget
højere præmie, men hver af disse ting
giver så også lige så meget rabat som et
års skadefri sejlads. Dette vil i praksis si
ge at langt de fleste sejlere starter med

Sejl- og motorbåde med indenbords motor

Sejlbåde med/uden påhængsmotor

Undtaget er både med udenbordsdrev og både med hastighed over 20 knob

Sum

Selvrisiko

Præmie

1/2
selvrisiko

Præmie

Sum

Selvrisiko

Præmie

1/2
selvrisiko

Præmie

40.000
70.000
100.000
140.000
200.000
250.000
300.000

2.000
2.500
2.500
3.000
3.000
4.000
4.000

194
284
386
489
647
698
788

1.000
1.250
1.250
1.500
1.500
2.000
2.000

256
366
474
593
760
839
934

30.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000

2.000
2.000
2.500
2.500
2.500
3.000
3.000

156
219
272
340
434
494
586

1.000
1.000
1.250
1.250
1.250
1.500
1.500

228
294
366
439
535
617
712

1/2-årlig ansvar + kasko.
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rabatter, der svarer til sejlede skadefri år,
og derfor også hurtigt vil blive placeret i
billigste præmieklasse. Er man nu så
uheldig at pådrage sig en skade, rykker
man to rabattrin tilbage. Dette behøver
dog ikke altid straks at betyde præmie
forhøjelse, for har man sejlet i top
sikrings laveste præmieklasse i 2 år eller
mere, rykker man godt nok i princippet
tilbage, men da præmien jo er den
samme, bliver det altså ikke dyrere.
I dette system kan man frit vælge, om
man ønsker selvrisiko. Den kan efter
eget ønske variere fra 500 kr. og opefter,
eller man ønsker måske slet ikke at have
en sådan, men jo højere selvrisiko, jo
lavere bliver præmien.
Det andet system, vi har, er for ham,
vi benævner
»elitesejleren«,
altså
skipperen med erfaring, og som ikke har

Priserne er incl. afgift 1978

haft skade de sidste fem år. Her stiller vi
dog yderligere krav om fast havneplads,
og båden skal være fremstillet af glas
fiber. Sejljoller og små åbne både med
påhængsmotor kan dog ikke optages i
denne gruppe. Elitesejleren har fast
præmie og selvrisiko, så uanset skade
forløbet forbliver præmien den samme.
Fælles for begge forsikringer er, at top
sikring lægger ud for selvrisikobeløbet,
som så eventuelt kan afdrages over 6
måneder.
Mange bådejere står sikkert tilbage
med spørgsmålet: Er det i det hele taget
nødvendigt at forsikre bådene. I disse år
anskaffer flere og flere sig fritidsbåde for
at komme ud og opleve vore kyster og
den fri natur, selv at kunne bestemme
sin færden, og det at være sig selv,
hvilket jo er mere end forståeligt.
Bestanden af fritidsbåde i Danmark er
skønsmæssigt anslået til ca. 180.000, alt
medregnet fra turbåde til strandjoller.
Når så mange mennesker med et
stærkt varieret kendskab til sejlads og
vilkårene på havet står til søs, kan det
desværre ikke undgås, at der også
opstår et stigende antal uheld og
ulykker.
I mange situationer har det så vist sig
at være en lykke at have sin forsikring i
orden. Endvidere er det ved at blive et
krav i de fleste af landets havne, at der er
tegnet ansvarsforsikring for båden, så
der er sikret dækning for den skade,
man eventuelt pådrager andre.
Familiebåden i dag andrager meget let
en værdi på omkring 100.000-200.000 kr.
i gennemsnit og er derfor ofte en stor
post på familiens budget, og det er jo let
at forestille sig den økonomiske tragedie,
det kan blive, hvis båden får en større
skade eller måske forliser helt, hvis ikke
man havde været så klog, at få tegnet en

kaskoforsikring. Den er jo i realiteten
ganske billig.
Hvilket selskab skal man så vælge at
lade sin båd forsikre i? Tilsyneladende er
der jo ikke meget forskel fra det ene
selskab til det andet - og alligevel er der.
topsikring har i dag en af de mest
moderne bådforsikringer. Det skyldes
nok, at vi er forholdsvis unge i branchen
(ca. 8 år). Dem, der beskæftiger sig med
det til dagligt, er selv aktive sejlere og
navigatører, så når problemerne opstår,
kan vi altid hjælpe hurtigt og effektivt.
En særlig fordel sejlerne også har i
topsikring som eneste selskab er, at for
volder man skade på en andens fartøj
uden at belaste sin egen kaskoforsikring,
dvs. samtidig får skade på egen båd,
mister man ikke sin selvrisiko eller bonus
for skadefri år.

Efter dette er der måske nogle, der
kunne tænke sig, at skifte til topsikring,
og vi har spurgt, hvordan man skifter
forsikringsselskab, og hertil svares der:

Har man sin forsikring i et andet sel
skab og ønsker at lade sig overflytte, er
dette ganske nemt, idet topsikring blot
behøver en underskrift på en færdigtrykt
fuldmagt, der tilbagesendes sammen
med policen. Vi ordner så det videre for
løb. Samtlige skadefri år i andre sel
skaber kan direkte overføres.

Herefter mener vi, at have tilfredsstil
let de videbegærlige medlemmers spør
gelyst.

Et farvel
og en tak

I mere end 6 år har SSF' s medlemmer
vist mig den tillid at vælge mig til for
eningens bestyrelse samt til klubhus- og
festudvalg. Det har været nogle dejlige
år, hvor jeg efter bedste evne har forsøgt
at løse de opgaver, jeg har været stillet
overfor, så godt som muligt.
Beskæftigelsessituationen også in
denfor mit fag har forårsaget, at jeg nu
arbejder så langt væk som i Nordvest
sjælland. Den store afstand til Amager
betyder, at jeg kun er hjemme hver
week-end.
Specielt arbejdet i klubhusudvalget
kan ikke klares tilfredsstillende på nogle
få timer lørdag og søndag, men kræver
næsten ens daglige tilstedeværelse i
klubben, hvilket selvsagt ikke kan gen
nemføres, når jeg er så langt væk og
fortsat vil være det i nogle måneder.
Det har jeg taget konsekvensen af og
nedlagt mine poster i såvel fest- som
klubhusudvalget, ligesom jeg også er
udtrådt af bestyrelsen.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er
med beklagelse, jeg har følt mig tvunget
til dette, men ingen kan være tjent med,
at tingene ikke bliver passet som de skal.
Det mener jeg ikke under de givne om
stændigheder at se mig i stand til at
kunne gøre.
Til slut: Tak til alle, der har vist mig
tillid ved at vælge og genvælge mig til
bestyrelse og udvalgene gennem årene.
Det har som nævnt været en dejlig tid,
som jeg nødigt ville have undværet.
Lennart Larsen
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Forårssæsonen
Efter overstået ferie er sejlerskolen i
gang igen, og jeg vil håbe, at der bliver
mange gode aftener, så bådene kan
komme ud af havnen, inden vi slutter i
begyndelsen af oktober. Vi kom jo lidt
sent i gang i år, specielt med Øveballen
kneb det kolossalt - den var først sejlklar
den 19.juli!!! og det må siges at være for
dårligt, men ansvaret for dette er mit
alene, og jeg vil ikke her forsøge at give
hverken elever eller de hjælpende
instruktører nogen del af skylden for
dette. Skal der findes en skyld (og det
mener jeg der skal af hensyn til tilrette
lægningen til næste år), er der flere
faktorer, der gør sig gældende, bl.a. mit
engagement i foreningens top-cup —
Sjælland rundt, der for nogle var ved at
udvikle sig til et fuldtids-job - for mig ikke
så meget tiden vedrørende selve sejl
arrangementet som den grundlæggende
klargøring af lokalerne på Flakfortet, der
stort set blev udført i week-ends op til
sejladsen. Disse lokaler er nu klar, så de
kun skal have en lille opfriskning ved
fremtidige arrangementer, hvis vi ellers
har mulighed for at passe på dem. Det
kunne foreningens medlemmer bl.a.
hjælpe til med ved at rydde op og rense
ud efter brug af lokalerne. Ud over dette
mener jeg, at de medhjælpende instruk
tører ved forårsklargøringen har været
for »flinke«. Det er meget få elever, der
kommer frivilligt og spørger, om der er
mere at gøre, så bådene kan komme i
vandet. Nej, den almindelige indstilling
er den, at nu har jeg gjort mit, så må de
andre s'gu om resten, uanset at bådene
ikke er klar. Så skal der ringes og ringes
-man må bede, forlange og i nogle til
fælde skændes med folk for at få tinge
ne gjort, men det er helt normalt, og
sådan har det været i al den tid, jeg har
været tilknyttet sejlerskolen som elev,
instruktør og nu skolechef, og det går jo
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normalt udmærket, men der skal en fast
hånd til, for at få det til at køre, og lykke
ville det jo være, hvis eleverne følte sig
engageret i hele klargøringen, for det er
nok den egentlige kerne i sagen: man vil
gerne sejle og er egentlig i januar,
februar og marts måned opsat på at gøre
det, der skal til for at komme ud at sejle,
men når så solen og foråret får magt,
skal bilen, sommerhuset og ens eget far
tøj klargøres og »luftes«, og så kniber
det med tiden til det hele, og sejler
skolen - nå, der er jo så mange, så de
klarer sig nok uden mig o.s.v.
Jeg plejer på denne tid af året at skrive,
at til næste år må jeg finde på en bedre
måde til at motivere eleverne og til at for
dele arbejdet, så det vil jeg slutte disse
betragtninger med, og gentage, at ingen
skal specielt kritiseres, og at ansvaret er
mit alene.

Førerprøve
Sejlersæsonen i sejlerskolen afsluttes
med prøve i praktisk sejlads lørdag den
30.september kl. 10 med reservedag søn
dag den 1 .oktober, og instruktørerne må
indstille de 2.års elever, der har en rime
lig mødeprocent og er kvalificerede til at
aflægge prøven.
Prøven afholdes i Øveballen eller
Tyveknægten, og kun de elever, der er
indstillet af deres instruktør, kan komme
i betragtning.
Når du har meldt dig og er indstillet, er
der absolut mødepligt, og kun i specielle
tilfælde og med skriftlig begrundet afbud
kan der arrangeres prøve en anden dag.
Afrigning af bådene starter uge 41 i
direkte forlængelse af sæsonen - nær
mere arbejdsfordeling vil komme.

Vinterundervisning
Tilmelding til aftenskole i navigation
og towærkslære starter nu, men jeg har
i skrivende stund ikke detaljerede oplys
ninger nok angående priser, undervis
ningsmaterialer m.m., ej heller hvor og
hvornår kurserne starter, men de elever,
der melder sig, vil få skriftlig besked,
ligesom der vil komme opslag på tavlen i
klubhuset, så snart der foreligger nær
mere.
Jeg formoder, at navigation bliver tirs
dag med start medio oktober, og at det
kommer til at koste ca. 145 kroner for
seniorer og 70 kroner for juniorer, hvor
til kommer undervisningsmaterialer.
Towærkskurset bliver onsdage med
start medio oktober, og det vil koste
50 kroner for seniorer og 20 kroner for
juniorer.
OBS!!! For juniorer gælder, at de skal
være »modne«, det vil sige, at de mang
ler 1 til 2 sæsoner inden førerprøven.
Bent P.

Svagførefesten,
den 23. september 1978
Hjælp os med transport.
I lighed med de foregående år vil vi gerne bede medlemmer
med egen bil om at være os behjælpelig med kørsel af svagføre
til og fra klubben, samt til hjælp til servering og i køkkenet.

Henvendelse på kontoret om torsdagen
Hilsen Festudvalget

DU FINDER DIN NYE
BÅD I POLITIKEN.
CA.600 BÅDE TIL
SALG HVER LØRDAG I
DANMARKS STØRSTE
BÅDMARKED.

Lidt om

ildslukkere..
nærmere betegnet »Ginge-slukkere«.
Et medlem kom til mig en dag og be
sværede sig over sin Ginge-pulverslukker. Medlemmet fortalte mig, at han,
efter at have hørt om andre medlemmers
erfaringrville konstatere, om hans egen
pulverslukker heller ikke virkede, da det
jo er falsk tryghed at sejle rundt med en
ildslukker, der ikke kan virke, hvis ulyk
ken skulle indtræffe. Det gjorde den
ikke, sagde han. Han trykkede på den
sorte knap, og ud kom der en stråle
grønlig væske - færdig.
Vor ven ville også gerne vide noget
om, hvor længe man kunne regne med,
at ens ildslukker er brugbar (lagerhold
barhed). (Det skal lige nævnes, at det
her drejer sig om de små 1 kg. slukkere).
Jeg kontaktede en konsulent på
»GINGE«, der fortalte mig, at det ikke
var første gang, han blev stillet overfor
dette spørgsmål. Han sagde, at de fleste,
når de har trukket sikkerhedssplitten ud,
trykker den sorte knap ned til indholdet
af syrepatronen sprøjter ud igennem
strålespidsen, og det er forkert.

Der sker det, at når man trykker den
sorte knap ned, aktiverer man syre
patronen, og når man slipper den sorte
knap igen med det samme, så løber
syren ned og aktiverer pulveret, og så
virker den rigtigt.
Med hensyn til lagerholdbarheden
siges den, ifølge konsulenten, at være så
godt som ubegrænset.
Personligt finder jeg, at en 1 kg pulver
slukker, til en motorbrand, er lig med
ingen slukker. En 1 kg. slukker kan være
meget nyttig at have hængende ved
siden af pantryet, hvis der skulle gå ild i
stegeflæsket (her er et stort grydelåg
også godt), men ellers skal man i både
med små motorer have mindst en 2 kg.
slukker, og ellers større, eller flere, efter
størrelse og behov.
løvrigt er 2kg. slukkerne (Ginge) for
synet med et måleinstrument, der hele
tiden viser, hvilken stand slukkeren be
finder sig i.
R.H.

Følgende klubber har fået monteret
selektivt opkald på deres klubstation:

Lidt om

Radio-kommunikation
Er der nogen, der har lagt mærke til,
at der er anbragt en radio i klubhuset,
nærmere betegnet, ved buffetten???
Nej, ikke en lyd høres der, før der er en
eller anden, der skal have afleveret en
besked eller i anden anledning skal have
kontakt med klubben.
Den tyste modtager skyldes det selek
tive opkald - det vil sige, at for at komme
i forbindelse med klubben, må man
kunne åbne selektivet, og det kan man
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kun gøre, hvis man er i besiddelse af en
KLUBKONTAKT, hvormed man, via sin
Walkie Talkie, sender de dobbelttoner,
der skal til for at åbne selektivet på vor
stations modtager.
Systemet har tidligere været omtalt i
vort medlemsblad, nemlig i nr. 11,
november 1977 og i nr. 5, maj 1978.
Det er kun få, der har bestilt en klub
kontakt, ud af de hundrede eller flere,
der har W.T. i deres både her i S.S.F.,
og det er egentlig ret bemærkelsesvær
digt, da det er en ret nyttig ting. Men jeg
regner da også med, at når man nu ser,
at systemet fungerer, uden at nogen får
dårlige nerver af at høre på et skrattende
og hylende apparat, så kommer der vel
pludselig en masse medlemmer og vil
have en klubkontakt.
Vel, vi har endnu ikke fået alle dem,
vi har bestilt, men det vil da være klogt
at bestille snarest, hvis man da vil være
med, for der er nok ventetid på.1/i
Det er rart at kunne snakke med andre,
men det er bedre at kunne få kontakt
med sin klub (eller andre klubber), hvis
det er nødvendigt.
Bestilling hos undertegnede.
Reinhardt Hansen

Opkald kode
Brøndby Strand Sejlklub
D2
Bådeklubben Valby
C1
Bådelauget Søhesten
B1
Fredericia Motorbådsklub
B4
Kolding Motorbådsklub
D3
Kolding Sejlklub
D3
Motorbådsklubben Slusen
C2
Københavns Motorbådsklub
B2
Nykøbing S. Sejlklub
B4
Odense Sejlklub
A2
Ribe Sejlklub
B4
Roskilde Motorbådsklub
D4
Roskilde Sejlklub
D4
Rørvig Sejlklub
B1
Motorbådsklubben West
C3
Sundby Sejlforening
B3
Vejle Motorbåds-Klub
D1
Desuden 2 på kanal 11A med op
kaldskode A4
Kronborg
Stevns fyr.

De far alle 6 annoncer
for 30 kr., hvis båden ikke
bliver solgt.
Sådan bruger De Ship O'høj.
De får Deres annonce indrykket i
Politiken 6 på hinanden følgende lør
dage.
Hvis båden ikke er solgt senest 8
dage efter sidste indrykning, har de 6
annoncer kun kostet Dem 30 kr.
Bliver båden solgt, betaler De, ud
over ekspeditionsgebyret, 0,7% af den
annoncerede salgspris (dog minimum
50 kr.), uanset hvordan De har opnået
kontakt med køberen. For en båd til
f.eks. 10.000 kr. bliver det altså 70 kr.
for op til 6 annoncer (0,7% af 10.000 =
70 kr.).

Når båden er solgt, skal De blot
ringe til (01) 1185 11, bede om 'Ship
O'høj', så standser vi Deres annonce.
OBS! De kan skrive op til 25 ord,
som indrykkes uændret 6 gange.
Sælges: D Motorsejlere
Q Joller
• Motorbåde
• Sejlbåde D Andre skibe
Ønsker De et 'Til salg-skilt' til at
sætte på båden bedes De sætte kryds i
dette felt D

Kuponen sendes til Politiken, 'Ship O'høj', Rådhuspladsen 37,1585 København V,
vedlagt check på 30 kr. til dækning af ekspeditionsgebyr. Afleveringsfrist torsdag
kl. 13.00.
v Bådmodel:

c

Pris:

Tlf.nr.

c
<

Bådnummer:
Navn:
Adresse:
By:

Postnr.:
Egenhændig underskrift:

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 giroblanket
ten og sender den til os. På denne del ('Tro og love-delen') skriver De Deres under
skrift og erklærer dermed, at båden ikke er blevet solgt, og at De derfor ikke skal
betale for annoncerne. Såfremt tro og love-delen ikke er afsendt 14 dage efter
modtagelsen indtræder betalingsforpligtelsen ubetinget.

POLITIKEN LØRDAG
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Nye medlemmer ---som søger optagelse
SuyMy,

SejQfohawu).

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

69 Leif Roos
Øresundsvej 22, S.
108 Jan Billsten Knudsen
Tinggården 9, S.
128 Leo Hedegård
Snorresgade 1, S.
235 Per Korsgård
Tagensvej 15, N.
241 Bjarne Møller
Hørsholmsgade 28, N.
252 Egon Andersen
Englandsvej 160, S.
277 Yvonne Rosenkilde-Ulbæk
Arabiensvej 4, S.
480 Johnny Hjort Petersen
Woltersgade 7 A, S.
487 Anne Wessberg
Våbenstedsvej 8, Herlev.
509 Flemming Koch
Ravnsborggade 7, N.
597 Niels O. Svejgård Sørensen
Højdevej 30, S.
611 Henry J. Sørensen
Randkløve Allé 108, Ka.
706 Gert Wretlind Clemmensen
Brydes Allé 23, S.
709 Gurli Wretlind Clemmensen
Sverrigsgade 24, S.
724 Tove I. sanger
Enghave Plads 20, V.
739 Jens P. Krogh Johansen
Rødager Allé 67, Rød.
741 Jørgen Faber
Rubinsteinsvej 23, SV.
57 Kirsten Døhring
Snorresgade 2, S.
59 Jens A. Madsen
Ålegårdsvænget 29, Dragør.

Rettelse af søkort
Spar dine udgifter til
nye søkort.
Der har ikke været den store interesse
for at tjene en lille skilling ved selv at
rette sine søkort, hvilket vi omtalte i
sidste nummer. Men det har måske ikke
fremgået tydeligt nok i sidste nummer,
hvordan man forholder sig.
Derfor disse oplysninger:
I mellemgangen ved kontoret og skip
perstuen vil du finde en sort protokol.
I denne indføres de numre af Efterret
ninger for Søfarende (E.f.S.), der har
indeholdt rettelser med angivelse af
nummeret på det aktuelle søkort. Proto
kollen er opdelt i afsnit efter de forskel
lige farvande, Østersøen, Sundet o.s.v.,
så du hurtigt kan se, om der er rettelser
til dine søkort. E.f.S. kan du så låne hos
redaktionen og lave dine rettelser på sø
kortet. Når rettelserne er foretaget, an
fører du nederst i venstre hjørne num
meret på de E.f.S. i henhold til hvilken
kortet er rettet, så du altid har et overblik
over, hvor langt du er kommet.
Selv til de i maj udkomne søkort over
Sundet er der allerede en del rettelser,
så det er bare med at komme i gang der er virkelig penge at spare.

Klubhus og fester

26. august

Fisketur

9. september Krebsefest

17. september West-tur
23. september Svagførefest
21. oktober
Afriggergilde
31. oktober
Generalforsamling

Tak
Vi takker for opmærksomheden ved
indvielsesfesten lørdag den 20. maj
1978.
Sejlklubben »Lynetten«
Preben Jacobsen

Spar penge !! ret se/v.

Husk - Husk - Husk - Husk - Husk - Husk - Husk - Husk Old Boys- og Damesejlads i september

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.

Se opslag i klubhuset.
Bent Knudsen

Tegn din bådforsikring i SSF
Du kan vælge mellem Baltica og topsikring
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HUSK!

Advarsel
På positionen 55°42'6 N - 12°39'8 E
nord for lossepladsen på Middelgrunden
har et fartøj med en dybgang på 1,3 m
haft grundberøring.
Det er altså rigtigt, hvad der står på
søkortet: Dybderne er upålidelige på
lossepladsen.

HUSK!
Det koster 100 kr. ekstra hvis

Kontingent
og pladsleje, der forfalder 1/7 1978 ikke er betalt inden

15/91978.

Advarsel
Fiskeriinspektøren i København hen
leder opmærksomheden på, at der ved
kysterne i Sundet foregår et udstrakt fis
keri med ruser og sildegarn i månederne
august, september, oktober og novem
ber.

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

Meddelelse
Skagens Rev fyrskib er genudlagt på
positionen 57°47' (09" ) -10°46' (06" ) E.

Kasserersken

Maske er De præmieskipper
Tre skadefri år er nok.

Tal lystfartojsforsikring
med

BALTICA
Telefon 01-12 24 36

OOOODOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOØDOOOOOOOOOOOOODOOOOO

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

FISKETUR
afholdes lørdag den 26. 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: Roastbeef med kold kartoffelsalat
og/eller pommes frites og øl.
Præmieuddeling og stort bal med fest og stemning.
Alt dette for kun 66 kroner, og så må du tage en
dame (M/K) med for denne pris.
2

Se opslag om tilmelding.

Ifåsh D "MNS

SEPTEMBER

1978

37. ÅRGANG

Banken der
dækker
hele Amager
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

S} Amagerbanken
*3^

- den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER

AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KBH. S.
TELEFON (01) 58 30 45

rvTvrTTy^n-i

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

RADIOTELEEONANLJEG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.

- 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
ZODIAC — LAFAYETTE — KRACO — SAGANEL

2

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.

S.S.F.
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NR.9

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01) 58 32 96

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30,2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telf. 59 35 80

Formand:

Hans Guldager,
13 73 23
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup
50 73 23
Næstformand: Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29,2791 Dragør
53 59 64
Kasserer:
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
59 39 78
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S ... 55 79 39
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S ..
54 80 52.
Tilsynsførende Jørn Tanning Nielsen,
med klubhuset Elbagade 75 st., 2300 Kbh. S
58 60 40
og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
54 58 44
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant: Strandlodsvej82, 2300 Kbh. S
59 88 18
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

Bådskatten og den nye
regering
Det er i skrivende stund ikke sivet ud,
hvordan den nye regering stiller sig til
bådskatten, og om den har været med i
drøftelserne om regeringsdannelsen. Et
står dog fast: Jens Kampmann er ikke
længere skatteminister, så bådskatten
kan godt droppes, uden at han taber
ansigt.
Da debatten om bådskatten gik højt i
foråret var Venstre mod skatten, og den
nye skatteminister, Anders Andersen,
gik på »bådskattemødet« i Århus den 31.
marts ind for højere moms i stedet for
nye afgifter, og vi håber, at han stadig
mener dette nu, da han har fået sin høje
re moms.
Under forhandlingerne om den nye
regering udtalte det konservative parti,
at hvis der blev dannet en SV-regering,
følte det sig ikke længere forpligtet af
indgåede aftaler, hvorunder »april-for
liget« om bådskatten må henhøre.
Vi har heller ikke hørt noget til lystfartøjsregistrets oprettelse i lange tider,
så hvis bådskatten som aftalt skulle
træde i kraft den 1. januar 1979, er told
departementet da vist ved at komme i
tidnød.
Der er således 4 punkter, hvorpå den
optimistiske redaktør kan støtte sin for
håbning om, at Jens Kampmann har
taget bådskatten med sig ud i det uvisse,
hvor han og den ikke kan gøre nogen
skade.
Holger Møller

Forsidebilledet
Fra Molefesten.
Tarzan kendte jungleloven - alle kneb
gælder
Foto: William Kleis.
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Den 12.8.78 skal den nye havn i
Kastrup indvies. Holger Møller med frue
vil her repræsentere S.S.F.

^Flol ^jz&btfAJUØ&eWj

Referat af bestyrelses
møde den 1.8.78
Dagsorden:
Punkt 1: Protokol
Punkt 2: Beretning
Punkt 3: Havn og plads
Punkt 4: Klubhus og fester
Punkt 5: Sejlerskole
Punkt 6: Juniorafdeling
Punkt 7: Kapsejlads
Punkt 8: Joller
Punkt 9: Motorbåde
Punkt 10: Sikkerhedsudvalg
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Punkt 1: Protokol
Oplæst og godkendt.

Punkt 2: Beretning
Formanden indledte bestyrelsesmødet
med at fortælle, at han havde talt med
kontorchef Grønlund fra Jordkontoret
ang. vort tilsandingsproblem. Kontor
chef Grønlund fortalte, at flere specialis
ter havde set på problemet, og alle er
enige om, at det ikke er lufthavnen, der
er årsag til tilsanding af vort havneindløb,
men derimod den mængde sand, man
hvert år lægger ud på Amager Strand.
Grønlund fortalte endvidere, at man i år
havde begrænset mængden af sand,
samt at man tillige med havde beplantet
det.
Retssagen mellem el-installatør Ib
Sørensen og S.S.F. blev udsat, da Ib
Sørensen ikke mødte i retten den fast
lagte dag.
Bridgeklubben, der benytter vort klub
hus hver onsdag i vinterhalvåret, har i
brev til bestyrelsen anmodet om at få lov
til at benytte vort højttaleranlæg. Besty
relsen enedes om, at de mod betaling
kunne få lov til dette.
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Espergærde Sejlklub har sendt et brev
til os, hvori de spørger, om det ikke er
muligt at få foræret en S.S.F. stander til
brug ved udsmykning af deres nye klub
hus. Bestyrelsen enedes om at sende
klubben en stander med stang.
Finn Hendil har i brev til bestyrelsen
gjort denne opmærksom på, at det røde
indsejlingslys lyste hvidt. Formanden
samt Finn Hendil har repareret dette.
Finn Hendil har yderligere i brev fore
slået, at de sejlere, der i sommerens løb
betaler havnepenge i fremmede havne,
fik disse penge tilbage af havnepenge,
der er indkommet i vor havn, da det jo,
som han siger, er vores pladser gæster
ne ligger på. Bestyrelsen kan ikke gå ind
for dette forslag.
Plambeck spørger, om ikke han må
benytte »Bollen« til at sejle ud i i det til
fælde, at nogen kommer i nød. Bestyrel
sen gav tilladelse til dette mod at Plam
beck fik instruktion i at sejle »Bollen« af
Bent Knudsen.

Punkt 3: Havn og Plads
Kæden i kanalen er ikke udlagt endnu,
da kranen, der skulle benyttes til dette
arbejde, er i stykker.
Formanden efterlyser listen med ud
delte
havnepladser.
Havneudvalget
meddeler hertil, at listen vil blive opsat i
næste uge.
Jørn Tanning spørger, om det kan
være rigtigt, at medlemmer må benytte
vandslanger og vand til havevanding på
Søndre Mole. Bestyrelsen er enige om,
at dette ikke må finde sted.
På formandens initiativ vil et skilt med
påmaling »Største bredde i havnen
3,10 m« blive opsat for enden af midter
broen, således at det er synligt for ind
sejlende både.

mærksom på, at flere mennesker direkte
fra gaden benytter vore baderum, det
er så slemt, at Kristine ikke til tider har
varmt vand i køkkenet. Bestyrelsen vil
være opmærksomme overfor dette pro
blem.

Punkt 5: Sejlerskole
Skolechefen oplyser, at vinterkursus
er tilrettelagt.

Punkt 6: Juniorafdeling
Sejlerskolen vil blive genoptaget efter
sommerferien. Juniorafdelingen stiller
både til rådighed for et old-boys og oldlady sejlads, der vil blive afholdt i sep
tember måned.

Punkt 7: Kapsejlads
Ved DM for Yngling, vil jollehuset
blive brugt som bureau.

Punkt 8: Joller
Forlængerbroen er sat på plads. En
vognladning ral skal bestilles til jolle
husets tag. Arne lovede at bestille dette.
El-spillet er repareret af et forstående
medlem, så man ikke får stød mere.

Punkt 4: Klubhus og fester
Svagførefesten er kommet op at stå
også økonomisk. Havnefest og Fisketur
vil blive afviklet som planlagt. Jørn Tan
ning spørger, om ikke man igen skal
etablere et vagthold på klubbens område.
Holger Møller vil gennem bladet anmode
frivillige om at melde sig, samtidig vil
formanden stille et forslag op om dette
til generalforsamlingen. Simon foreslår
klubhusudvalget, at man sætter klubhus
reglementet op i klubhuset. Klubhus
udvalget lovede at sørge for dette.
Bent Knudsen gør bestyrelsen op

Punkt 9: Motorbåde
Motorbådsrepræsentanten oplyser, at
Øresundsrundan blev aflyst på grund af
vejret. Den 19.8.78 vil der i S.S.F. blive
afholdt pålidelighedsløb for motorbåde.
Reinhardt Hansen spørger, om der er
nogen i bestyrelsen, der har kendskab
til de brædder, der ligger i motorskuret.
Havneudvalget mener, at det er et med
lem, der har anbragt dem der. Skille
væggen i motorskuret vil nu blive sat op,
Reinhardt Hansen vil sørge for, at mate
rialer bliver indkøbt og væggen opsat.

Punkt 10: Sikkerhed
Der er nu kommet selektiv opkald i
klubhus og havnekontor.
Simon efterlyser stadig ildslukkere i
jollehuset. Henning fortæller, at der står
7 ildslukkere. Det var dem, man brugte
på Flakfortet under Sjælland Rundt.
Disse vil nu blive fordelt på havne
området.
Reinhardt Hansen fortæller, at han
har optaget forskellige oplysninger på
forskellige ildslukkere. Han vil sætte et
indlæg i bladet om dette emne.
Formanden spørger sikkerhedsudval
get, om ikke man skulle genoptage
eftersynet af både. Man var enige om i
udvalget, at man hurtigst muligt ville
genoptage dette arbejde.

Punkt 11: Bladet
Holger Møller fortæller, at man har
tegnet abonnement på »Efterretning for
Søfarende«.

Punkt 12: Eventuelt
Nogle medlemmer har forespurgt be
styrelsen, om ikke det er muligt at få
opsat en benzinautomat, således at det
er muligt at købe benzin uden for Shop
pens åbningstider. Bestyrelsen vil i brev
til Shoppen høre, om der er mulighed
for at få opsat en benzinautomat.
Mødet slut kl. 21.45.
sign. Hans Guldager
formand

sign. Else Madsen
sekretær

S.S.F.s Familie-Motorbåds Regatta.
Lørdag d. 19. august afvikledes
S.S.F.s Familie-Motorbåds Regatta i
strålende solskin og en frisk vind.
Der var en god stemning fra starten dog kunne der godt have været mange
flere deltagere, men det kommer der
forhåbentlig næste gang, der bliver kaldt
ud for motorbådsfolkene.
Sejladsen var formet som et pålidelighedsløb, altså 2 gange rundt på en
bane, med mindst mulig tidsforskel på
omsejlingstiderne, og for at sætte lidt
krydderi på labskovsen, var der indlagt
et par opgaver fra søvejsreglerne. Og
endelig, som smørklat på labskovsen,
skulle »Skipperkonen« sejle den ene
omsejling.
Lad det være sagt med det samme:
vore »Skipperkoner« er bestemt i lige så
fin form som »Skipperne« selv. Det
kunne ses på de fine omsejlingstider, og
havde det ikke været for de indlagte
opgaver undervejs, hvor deltagerne
havde lejlighed til »at dumme sig lidt«, så
måtte dommerkollegiet have været nødt
til at tage lodtrækning i brug for at finde
de rigtige placeringer.
En båd udeblev fra start, skipperen
fandt søerne for grove til hans åbne
jolle. Det får han kun ros for. - Det er
rart at se, at folk kan være fornuftige.
En båd udgik efter første omsejling,
da et besætningsmedlem blev ramt af et
ildebefindende (Vi håber, at Kaj har det
bedre igen).
Resultaterne blev:

En båd udgik

Efter sejladsen var der fælles skafning
i klubhuset, hvor der serveredes Labs
kovs med øl og snaps. Efter præmie
uddelingen fik vi en lille svingom med
»Skipperkonerne«, og vi hyggede os til
det blev »halvsent«.
Hjertelig tak til dommerne i kontrol
bådene, til overdommeren med »Skriver
karl« og tak til Bent i Malmo, for sin
aldrig svigtende interesse for sin gamle
klub.

Nr. 1 Jørgen Hansen, »Søkalven«
En tinvase, skænket af S.S.F.
Nr. 2 Verner Magnusson, »Giser«
En tinstage, skænket af S.S.F.
Nr. 3 Erna Andersen, »Brigga«
En tinstage, skænket af S.S.F.
Nr. 4, Ivan Lindqvist
En elektronregner
Nr. 5, Ib Petersen, »Britt«
En batterishaver
Nr. 6, Holger Larsen, »Bente«
En batterishaver
4., 5., og 6. præmierne er skænket af
vort medlem og annoncør i medlems
bladet, Bent Nielsen, BENO Radio i
Malmo.

Formanden, Hans Guldager, der
havde fungeret som overdommer, med
fru Lilli som »Skriverkarl«, havde været
så tilfreds med sejladsens afvikling, at
han bevilgede et af S.S.F.s smukke
askebægre til hver af:
Nr. 7, Børge Schlichter, »Ophelia«,
Nr. 8, Henning Jensen, »Helios« og
Nr. 9, Chr. Carlsen, »Tona«.
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Nok en havneindvielse på Amager
Endnu 350 havnepladser er
taget i brug
Og der er projekteret ligeså mange.

Borgmesteren erklærer havnen for ind
viet

Sådan ser havnen ud

Lørdag den 12. august kunne borg
mester Torkild Feldvoss erklære den nye
lystbådehavn i Kastrup for indviet, og
det foregik ved en velbesøgt havnefest
arrangeret af Kastrup Sejlklub og Kø
benhavns Motor Yachtklub, der begge
er daglige brugere af havnen. Forman
den for Tårnby Kommunes kulturelle
udvalg dirigerede rækkefølgen af de
indtegnede officielle talere og gav først
ordet til borgmesteren, der redegjorde
for historien bag havnebyggeriet og for
talte, at det var en kæmpebunke af jord
samlet gennem flere år, der havde givet
idéen til at konvertere jordbunken til
dækmoler til havnen. Som en flot gestus
til sejlerne er anlægsudgiften fuldt af
skrevet, således at det kun er den dag
lige drift, sejlerne skal betale.
Formanden for Dansk Sejlunion,
Maagens Maag, opfordrede andre kom
muner til at lave sådanne jordbunker og
ville gerne at Tårnby Kommune ville for
tælle, hvordan man kringlede sig uden
om Hovedstadsrådet.
Formanden for Danmarks Motorbåds
Union, Geert Linnet, havde en pokal
med, og bad Tårnby Kommune om at
udsætte denne i en kapsejlads.
Vor egen formand, Hans Guldager,
repræsenterede både Østersøkredsen og
S.S.F. og havde en check med til Kas
trup Sejlklub, hvis formand forinden
havde takket kommunen for den flotte
havn.

Hans Guldager overrækker Bent Thom
sen en check

Maagens Maag vi! gerne have fiduser

Fotos: Ole Rasmussen

Så mange mennesker var der

Torkild Feldvoss med pokalen

Optimister på rad

Kultur- og miljøministeren ønsker tillykke
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Kultur- og miljøminister, Niels Matthi
asen, sluttede talernes række med at
lykønske Tårnby Kommune og sejlerne
med den nye havn.
Derefter var kommunen vært for en
indbudt skare af repræsentanter for
berørte organisationer m.m.
Senere var der helikopterdemonstra
tion, som trak mange mennesker til, og
bagefter demonstrerede Tårnby Brand
væsen sit materiel. Samtidig var der op
visning af vandskiløb på mange måder,
men man gik altså glip af det ene, hvis
man ville se det andet. Det burde have
været koordineret bedre, så man kunne
have haft lejlighed til at overvære begge
dele.
Dagen sluttede med en svingom i
danseteltet.

Det var temmelig svært at overskue det
hele på een gang

Sømandens klagesang!
For 20 år siden kom min kone og jeg i
en lille Kragejolle ind i Langelinie Lyst
bådehavn og fik en snak med et par
ældre mennesker, som havde tid til at
sejle rundt til forskellige havne hele som
meren igennem. Dengang talte vi om, at
når vi engang fik folkepension, ville vi
gøre det samme, idet vi syntes, at det
måtte være en dejlig måde at tilbringe
sine ældre dage på. - Nu, til næste år
ville vi virkeliggøre drømmen, men det
lader sig desværre ikke gøre mere. Grun
den er de store havneudgifter, man skal
betale næsten alle steder. Det lyder
måske ikke af så meget at skulle slippe
ca. 20 kr pr. døgn, men er man ude i
længere tid, bliver det hurtigt til mange

/ Danmarks Motorbåds Unions blad Motor-Søsport - skriver unionens for
mand følgende:

HAVNE
For nylig indviedes der en ny lystbåde
havn i Kastrup på Amagers østkyst.
Havnebyggeriet var finansieret af Tårnby
Kommune. Umiddelbart efter byggeriet
blev anlægsudgifterne afskrevet, således
at der kun var driftsudgifterne tilbage.
Disse udgifter bliver dækket af en rimelig
havnepladsleje. I sin indvielsestale gav
borgmesteren udtryk for den naturlige
opgave, det var for kommunen at sikre
den sejlende del af indbyggerne en havn,
på samme måde som kommunen byg
ger idrætsanlæg og sportshaller af for
skellig beskaffenhed til kommunens øv
rige fritidsinteresser. Borgmesteren for
talte endvidere, at man anlagde havnen i
forbindelse med et parkanlæg, vel viden
de at havnemiljøet ville være et yndet
mål for den øvrige befolknings aften
eller søndagsture.
På den anden side af Amager, ved
Køge Bugt, er man også i færd med at
anlægge en stor rekreativ strandpark på
kommunal basis. Her er det flere kom
muner, der er gået sammen om projek
tet. Også her vil man anlægge lystbåde
havnene i forbindelse med anlægget.
Men her er det ikke, i følge amtsborg

penge, ca. 600 kr. om måneden. På en
3-4 måneder løber det op over 2.000 kr.,
og når de daglige leveomkostninger
plus forsikring, evt. bådskat samt små
fornyelser til båden kommer til, er man
hurtigt oppe på udgifter, man simpelthen
ikke kan klare, hvis man kun har sin fol
kepension.
Med andre ord: Drømmen om at nyde
sit otium er forsvundet i den blå luft. Er
der da intet håb forude? Jo, hvis man
får gennemført, at pensionister betaler
halv havneafgift. Det vil næppe betyde
større udgifter på kommunernes bud
getter, men vil betyde alverden for de
gamle sejlere, som gerne vil være aktive
et par år endnu.
Johs. Lindberg
medlems nr. 358

mesteren, en naturlig opgave for kom
munerne at finansiere havneanlæg.
Strandparken bliver betalt af kommuner
ne, men havneanlæggene skal betales af
sejlerne. Ikke sådan at forstå, at sejlerne
kan købe havnene. Næh, havnene for
bliver kommunernes ejendom og for
valtes på kommunernes præmisser. Ud
giften til anlæg af havnene, som altså
sejlerne selv skal betale, forrentes heller
ikke.
Dette var to eksempler på myndig
hedernes syn på havnebyggeri inden for
et snævert geografisk område. Ud over
landet findes der talrige eksempler på
kommunernes forskellige måder at be
handle dette problem på.
Men er det rimeligt, at borgerne i dette
land er udsat for så stor forskelsbehand
ling. Der er i henhold til lovgivningen
kommunalt selvstyre. Det vil sige, at det
er op til den enkelte kommune selv at
udskrive sine skatter og forvalte de mid
ler, der kommer ind. Det er da også
rimeligt, at den enkelte kommune i for
hold til sine indbyggeres sammensæt
ning og behov kan prioritere sine op
gaver. Men det kan aldrig have været i
lovens ånd, at den opgave, som den ene
kommune løser som et naturligt led i den
service, den giver sine indbyggere, af
nabokommunen bliver afvist som væ
rende kommunen uvedkommende.
Geert Linnet

I SEPTEMBER HAR
SHOPPEN
åbent
Hverdage
Lørdage

kl. 15-18
kl. 9-15

OG I OKTOBER
Lørdage

kl. 11 -15
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DS-NYT
Nyt fra Dansk Sejlunion

Sælges omgående
Albin 25 Delux motorsejler, 7,6 x 2,
6 x 0,7 mtr. 36 HK Volvo penta diesel separate kahytter, tag børnene og/eller
vennerne med. Båden er sejlklar med alt
tænkeligt udstyr, bl.a. varme, køleskab,
ekkolod o.s.v. Pris 110.000 kr. Ring og
bestil en prøvetur - tlf. 01 - 59 40 70.
medl. nr. 660
Erik Brester

Købes
Medlem nr. 185 ønsker at købe et skur.
tlf. 01-306527
J. C. Holm

Motorbådskursus
Der vil i vinter blive arrangeret et
motorlære-kursus, hvis fornøden tilslut
ning opnås. Hold øje med opslag i klub
huset eller tal med motorbådsrepræsentanten.

Motorskuret
De motorer, der henstilles i motor
skuret, skal være mærket med navn og
medlemsnummer. 15. oktober vil de
motorer, der ikke er mærket, blive fjer
net.
8

Grinden
er nu godkendt som "standardbåd" hvil
ket bl. andet indebære, at der efter an
søgning til DS, er mulighed for at afhol
de DS-mesterskab i den pågældende
klasse.
Sept. 1978

Nye DM-regler
Dansk Idræts-Forbund har nu godkendt
at Danske Mesterskaber indenfor sejl
sport kan have udenlandsk deltagelse,
men kun danske statsborgere, der samti
dig er medlemmer af en, under Dansk
Sejlunion organiseret sejlklub, kan blive
mester.
Ordningen har primært betydning for de
bådklasser, der ikke har den store natio
nale udbredelse (f. eks. Soling) og hvor
konkurrencen derfor ikke er tilstrække
lig hård. Er den ikke det, risikerer man
at de bedste sejlere tager til udenlandske
stævner for at træne og dyste, hvorved
et DM mister noget af sit formål.
Ligeledes er det vedtaget at i tilfælde af
pointlighed vil den endelige placering
afhænge af hvem der har flest 1. pladser,
2. pladser o.s.v. Skulle 2 eller flere både
også have nøjagtig samme placeringer (f.
eks. 3 både, der alle har en 1., en 2. og
en 3. plads) vil den indbyrdes placering
i sidste sejlads være afgørende for den
endelige placering. Denne regel træder i
kraft 1. januar 1979.
Forsikringsudvalget
Medlem af unionens forsikringsudvalg
assurandør Ole Carstensen, Roskilde dø
de d. 24. juni kun 49 år gammel. Udval
get har suppleret sig med tidligere direk
tør i NORDLYSET Niels de Bang, som
ligeledes er velkendt i søassurance-kredse

Afrodite 101
Hovedbestyrelsen har henstillet til Tek
nisk Udvalg at arbejde på at AFRODITE
101 kan blive éntype-klasse ( som f.eks.
Nord. Folkebåd) Det medfører at målto
lerancerne bliver meget små.
24 timers udvalget
har søgt om 23.000 kr. til indkøb af pla
ketter. Hovedbestyrelsen har bevilget
10.000 kontant samt et lån på 13.000 dækkende ca. 5 års forbrug
Brejning Båd Klub
er blevet optaget i Dansk Sejlunion pr.
1. oktober. Klubben tilsluttes Øst-Jyllandkredsen.
KDY 15m2
er nu godkendt i glasfiber under forud
sætning af, at man anvender den "Master-plug" som findes på Ejvinds Både
værft, Svendborg. Pluggen kan lejes.
Bådudstilling
I dagene 11-19 november afholdes der
udstilling i Bellacentret. Dansk Sejluni
on har atter i år fået stillet en stand til
rådighed.

Langtursudvalget
har udsendt et hæfte med titlen: Takster
og faciliteter i danske havne 1978, Alle
klubber bedes snarest indsende rettelser
og tilføjelser til sekretariatet, så 1979udgaven kan blive endnu bedre.

Til vinteroplæggerne!
Husk! Ved indbetaling af vinterpladsleje skal kvittering for betalt ansvars
forsikring medbringes.
Endvidere skal de medlemmer, som
ønsker at ligge i vandet i vintersæsonen,
fremvise en helårsforsikring.

... fra sekretariatet
Foranlediget af nogle telefoniske hen
vendelser til sekretariatet, har forret
ningsudvalget meddelt at specialklubber (klasseorganisationer/-klubber prin
cipielt ikke optages som medlemmer af
D.S. De enkelte sejlere er medlemmer
under D.S. i kraft af medlemsskab af de
res lokale sejlklub.

Chefmåler William Petersen er nu ansat
på fuld tid. Arbejdsområdet har vist sig
at være så stort, at det har været nød
vendigt at fuldtidsansætte måleren, så
fremt de opgaver, som unionen ønsker
at få løst, skal klares indenfor en over
skuelig fremtid. Næppe tvivl om at den
ne disposition vil være medvirkende til
højnelse af "målekulturen" over hele
landet til gavn for sejlsporten og dens
udøvere.

0

KURSUSPLAN 1978/79
Lederkursus 18-19 november 1978 Nyborg Strand
Kursus henvender sig til nuværende og kommende medlemmer af sejlklubbestyrelser
Dommerseminar 2 - 3 december 1978 Nyborg Strand
Seminaret tager sigte på efteruddannelse af de allerede uddannede DOMMER II folk.
Dommer II
12 - 13 - 14 januar 1979 Idrætsskolen, Vejle
Der er tale om en videreuddannelse af DOMMER I folk, hvorfor tidligere deltagelse i
DOMMER I er en forudsætning.
Instruktørkursus 2 - 3 - 4 s a m t 2 4 - 2 5 f e b r u a r 1 9 7 9 I d r æ t t e n s H u s i G l o s t r u p .
Kursus henvender sig til nuværende/kommende ledere indenfor Optimist- Junior
eller Sej lerskolearbejdet.
Scandicap-målerkursus

25. februar 1979
11. marts 1979
Kursus henvender sig nye scandicapmålere.

Sjælland
Jylland

Scandicap-seminarer
?
?
Med henblik på efteruddannelse af nuværende målere er nogle seminarer under over
vejelse - de vil i givet fald blive landsdækkende.
Dommer II A
?
?
Dette kursus er under overvejelse. Det er tænkt som et "sidste udkald" til de dom
mere, som ikke har gennemgået DOMMER I, men som gennem nogle års arbejde på
kapsejladsbanerne, har erhvervet sig stor erfaring. Instruktionsudvalgets dommergrup
pe forbeholder sig ret til at afvise ansøgere som ikke skønnes at have den fornødne
baggrund.
Dansk Sejlunion, Strandvænget, 2100 København 0.

Sæsonen slutter
Nu lakker sæsonen mod enden, og vi
skal snart have bådene på land, men vi
skal jo gerne have dem brugt også det
sidste stykke tid. Mød derfor op på jeres
sejlaften - aftal eventuelt med jeres fører
om at starte tidligere, så I kan få mere
sejlads ud af det.
Det er gennem sommeren konstate
ret, at der er skabe, hvis ejere ikke har
benyttet dem. Skabene skal være for
synet med tydeligt navn. Samtidig gøres
der opmærksom på, at der skal være to
om hvert skab undtaget for førernes
vedkommende.

Vinterundervisning
Igen i vinter vil vi forsøge at stable et
kursus på benene for optimistjollesejlere
udover de kurser, foreningen afholder i
tovværk og navigation. Der vil komme
opslag om dette i juniorskuret. Hold øje
øje med tavlen og skriv dig på, når den
er kommet op.

MB!! Husk navne på alle skabe!

Medlemmer, der er tildelt plads i havnen pr. 15.8.1978:
Plads nr. 98 medlem nr. A 124 Kent Nielsen, indmeldt 30.10.1969
Plads nr. 95 medlem nr. A 868 Holger Møller, indmeldt 18.9.1969
Plads nr. 139 medlem nr. A 875 Erik Offenberg indmeldt 25.9.1969
Plads nr. 156 medlem nr. A 9 Grethe Lagerquist indmeldt 28.7.1937
Plads nr. 142 medlem nr. A 469 Jørgen Christensen, indmeldt 11.4.1958
Plads nr. 182 medlem nr. A 461 Arne Kristensen, indmeldt 23.4.1961
Plads nr. 94 medlem nr. A 751 L. Becker, indmeldt 1.10.1967
Plads nr. 96 medlem nr. A 58 Jørn Ibsen, indmeldt 1.4.1971

Lånepladser i havnen kan kun opnås
ved forudgående aftale med havneud
valget. Fartøjer, der uden tilladelse er
henlagt i havnen, vil omgående blive
taget på land for ejers regning og risiko.
Aftaler vedr. havneforholdene kan
kun træffes med havneudvalget, der vil
være tilstede på kontoret hver torsdag
kl. 19.00 - 20.30.
31.8.1978

Havneudvalget
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Plads nr. 181 medlem nr. A349 H. F. Andersen, indmeldt 4.9.1964
Plads nr. 151 medlem nr. A 124 Hardy Burckel, indmeldt 3.10.1968
Plads nr. 124 medlem nr. A 559 G. A. Christensen, indmeldt 12.4.1967
Plads nr. 18 medlem nr. A 800 Bjarne Winther, indmeldt 18.6.1970
Plads nr. 17 medlem nr. A290 Finni Larsen, indmeldt 29.3.1973
Plads nr. 66 medlem nr. A 588 K. Raahauge, indmeldt 12.2.1970
Plads nr. 227 medlem nr. A632 J. H. Uslar, indmeldt 22.10.1970
Plads nr. 240 medlem nr. A 860 Erik Djervill, indmeldt 4.9.1969
Plads nr. 256 medlem nr. A 876 Preben Olsen, indmeldt 3.8.1972
Plads nr. 249 medlem nr. A 426 Palle Rasmussen, indmeldt 7.6.1973
lait 18 pladser.

BØRGE KNUDSEN
AMAGERBANKEN

2300 K Ø B E N H A V N S, DEN

11.8.1978

SUNDBY SEJLFORENING,
Amager Strandvej 15,
230 0 København S.-

Med en hjertelig tak for et meget harmonisk samarbejde,
som har været med til at gøre mit daglige arbejde i banken
til en oplevelse for mig, takker jeg for Deres venlige
hilsen og det smukke krus og askebæger, som De glædede mig
med ved min fratræden.

Med venlig hilsen
/

Nye medlemmer - - —
som søger optagelse

A

i Suvid&q, SejllfoheniyUj.

NYE MEDLEMMER
A752 Ulla Helium
Gimles Allé 1 B, S.
A 764 Kaj E. Kure
Kurlandsgade 7, S.
A 765 Svend Jul Hansen
Tibbevænge 11, Herlev
A 770 Tage Bøgh Jensen
Holmbladsgade 52, S.
A 794 Lars Lindsby
Rhodosvej 68, S.
A 806 Birthe Hendil
Lerås 3, Greve Strand
A 809 Peter M. Sørensen
Nordlandsgade 11, S.
A 836 René Christiansen
Flemløsevej 8, Ka.
P 9 Alis B. Schmidt
Borthigsgade 6, 0.
J 25 Thorbjørn A. Hendil
Lerås 3, Greve Strand
J 54 Jesper Nykær Andersen
Obdams Allé 14, S.
J 76 Jane Petersen
Peder Lykkesvej 101, S.
J 93 Nicki Petersen
Højdevej 34, 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.

Tak

Molefesten

Tak til S.S.F. og jollesejlerne for den
store opmærksomhed, jeg modtog i an
ledning af min 70-års fødselsdag.

Der er blevet tradition for, at der i
begyndelsen af august måned afholdes
en Molefest for at skabe det fornødne
økonomiske grundlag for den Fisketur,
som ligeså traditionelt afholdes i slutnin
gen af august. Molefesten afholdtes i år
den 5. august og af vejrmæssige grunde
rykkede man indendørs under junior
skurets halvtag. Man startede kl. 12 med
den medbragte madkurv, og stemnin
gen var god fra starten, og der var i
dagens anledning indrettet en bardisk
ved den ene væg.
Kl. 14 var der arrangeret en kapsejlads
i optimistjoller sejlet af seks kendte an
sigter i klubben. Der var lidt tvivl om,
hvornår starten egentlig gik, for Pløk
måtte affyre indtil flere skud, inden feltet

Ragnar

På klubbens vegne fremsendes her
med vor hjerteligste tak for det tilsendte
beløb i forbindelse med havneindvielsen
af Kastrup Strandpark.
Med venlig hilsen
for KASTRUP SEJLKLUB
A. Kyed
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kom fri af startlinien, og da det endelig
skete var det kun Lennart, som ikke
havde været en tur i baljen, men på det
punkt blev der taget revanche på et
senere tidspunkt. Der var et utal af pud
sige situationer, og det vil føre for vidt
med et udførligt referat af løbet, men
skal nøjes med at nævne, at vor næst
formand, Bent, blev den sikre vinder,
der måtte trække sin jolle svømmende
og først i sidste øjeblik inden startlinien

Fisketuren
vil blive referet i næste nummer.

Deltagerne præsenteres

Alle måtte i vandet flere gange

kravle op i denne, at vor formand, Hans,
blev diskvalificeret, fordi han brugte en
paraply som spiler og at Henning meget
overbevisende demonstrerede, at en
optimistjolle lige så godt kan sejles bag
læns.
Efter fornøden omklædning var der
præmieuddeling, og præmien var for
nuftig nok diverse flasker med forkølelsesforebyggende indhold, og ligesom
der var en våd trøje til alle deltagere, var
der også en præmie til alle blot afvigende
i størrelse og indhold.
Efter dette fornøjelige indslag kunne
man med god samvittighed fortsætte
festen, og med diverse lotterier og an
den »plat« kom der et passende beløb
ind til fisketuren.

Fotos: William Kleis

En vandgang før starten

Henning var første mand til en svalebajer ved rundingsmærket.

Starten er gået

Den glade vinder med den fugtige præmie.
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Old-boys and ladies-sej

)
^KøNSTbS

Lørdag den 30. september afholdes
der en old-boys og ladies sejlads. Sej
ladsen afholdes som en lukket sejlads og
i S.S.F.s Ynglingbåde. De, der ønsker at
deltage, må samle sig i bådhold å 3 per
soner, hvoraf den ene skal være en
dame. Hvert bådhold skal samlet repræ
sentere en samlet alder på mindst 120 år ff
samt være i besiddelse af elementært
kendskab til sejladsreglerne. Sejladserne
vil endvidere blive afviklet efter forhold
og deltagerantal samt dommernes skøn.

|DoPiMfrPRøvi:

Samtlige bådhold samles i klub
huset til skippermøde 30. sep
tember kl. 9.30.
Der vil være præmieuddeling i klub
huset kl. 16.,00 i forbindelse med præ
mieuddelingen for aften- og lørdagsmatcher. Danseri og musik vil blive
foretaget.

Tilmelding på opslag i klubhuset.
- og det er i orden med Olsen

Det var en pudsig farve, fru Zimsen.

!!! Der vil blive foretaget dopingprøve samt kønstest efter endt sejlads!!!

Fra YD 101's deltagelse i WM 1978
Igen i år lykkedes det for YD 101 at
kvalificere sig til deltagelse i WM for
Yngling. Dette foregik på Genevesøen i
Schweiz fra den 15. til den 22. juli.
Ved udtagelserne, der sejledes i 4
week-ends, fik vi - Jan, Iver og Henrik en samlet 2. plads.
Dansk Sejlunion yder et tilskud til rej
sen på kr. 2.800,- til de 3 første både.
Disse penge sammen med vor 2. plads
var det første skridt på vejen til Schweiz.
Det er en bekostelig affære, når 3 mand
og en kølbåd skal 10 dage til Schweiz,
især kan det knibe for en besætning, der
består af en lærling og 2 skoleelever.
Vi besluttede os derfor til at søge
hjælp hos nogle firmaer, og de firmaer,
jeg besøgte her på Amager, var meget
velvillige, så takket være
HELLY HANSEN-IMAK
AMAGERCENTRET
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AMAGERBANKEN
SUNDBY SEJLFORENING
GRAAE & HILMAND
v. Bent Knudsen
kunne vi den 12. juli kl. 19 starte med
kurs mod Geneve.
Vort første stop var på Falster. Vi
overnattede hos Iver's familie. Derfra
var der ikke så langt til Gedser, når vi
tidligt næste morgen skulle med en
færge til Travemunde, hvor vi kørte i
land kl. ca. 9.
Vi kørte i et stræk til Lausanne i
Schweiz, kun afbrudt af fodring af bil og
mandskab. Det tog c. 14 timer, og godt
trætte indlogerede vi os på et hotel lidt
før Lausanne.
Efter morgenmad, med friske rygge,
men 83 fr. fattigere, kørte vi gennem
Lausanne mod Geneve. Ca. kl. 12 mid
dag rullede vi ind på havnen og mødte

her YD 43's mandskab. Vi fik båden af
bilen og ned i dens rette element, hvor
efter vi kørte de 2 km til campingpladsen,
vi skulle bo på. Her fandt vi let den
danske lejr og fik vore telte slået op,
spiste, og drog atter ned til havnen.
Båden skulle rigges til, og vi skulle kryd
ses af som ankomne. Resten af dagen
gik med at vænne sig til omgivelserne
og især til den kraftige varme, ca. 30° i
skyggen.
Næste dag købte vi lidt ind, sendte
vore familier et kort og tog så til havnen.
Farvandet skulle afprøves og båden, der
jo var ude for et »havari« tidligt på sæ
sonen og først kom i vandet kort tid før
vor afrejse, skulle ligeledes prøves. Vi
havde ikke sejlet sammen i den siden
udtagelserne. De nye sejl, som Bent
Knudsen og Børge Malm havde foræret
os, var også uprøvede af Iver og mig.

YD 101 klar til hjemturen

Vejret var temmelig stille, men det gik
meget godt. Vi tyggede af på den ene
halse, men på den hvor båden var blevet
repareret gik det mindre godt. Den
måtte trimmes, når vi så hvordan vejret
ville blive til selve sejladserne. Ved 17 tiden trak vi båden på land, fik den vas
ket, slebet og poleret - vi var klar til
næste dags Tune Up Race.
Næste dag var vejret fint - stille - med
kun 3-4 sm., så vi blev slæbt til start
stedet. Vi fik trimmet den »dårlige« halse,
og efter 3 omstarter med den hårde 1
minuts regel kom vi afsted. Vi fik ikke
nogen god start, men fik os sejlet op, og
rundede 1. mærke som 7. båd. Heldet
var med os hele banen rundt, og vi blev
nr. 1 i denne første sejlads med verdens
bedste Ynglingsejlere.
Det er gammel overtro, at man ikke
skal vinde Tune Up Racet, og jeg er lige
ved at tro på det gamle ord.
I første sejlads næste dag, hvor det
rigtigt gik løs, lagde vi ud med en place
ring som nr. 62, anden sejlads blev kun
lidt bedre, en 32. plads blev det til. Det
gamle ord står til troende.
Det var som om vor optimisme havde
fået et knæk, og bedre blev det ikke i de
følgende dages sejladser. Kun i een sej
lads tittede optimismen frem en kort
stund. Det lykkedes os at sejle os op på
en 5. plads, men ak - heldet svigtede
endnu engang.
Bortset fra to 12. pladser som bedste
placeringer var der intet at råbe hurra for
i Y 101; samlet blev det kun til en 38.
plads af ca. 70 deltagende både, så man
kan sige, at »vi levede ikke op til vort
bedste«.
Nå - vi kunne da, sammen med de
øvrige danskere, juble over at det igen i
år blev til et dansk verdensmesterskab.

Jørgen Ring, juniorleder i KDY blev for
tjent nr. 1.
Samme aften blev sejren fejret, og
efter en god nats søvn pakkede vi, og
startede mod Danmark.
Turen til København blev kørt i et
stræk, så da vi mandag morgen kl. ca. 9
nåede vore hjem, var vi godt trætte,
men en dejlig oplevelse rigere, hvilket vi
hermed siger vore sponsorer en hjertelig
tak for:
HELLY HANSEN-IMAK, der for
ærede os hver en »fedtmuledragt«,
en »ud-i-eet«dragt samt en rednings
vest.

BENT KNUDSEN og BØRGE MALM,
der stillede et nyt stel sejl til rådighed.
Og sidst, men ikke mindst en tak til
GRAAE & HILMAND v. Bent Knudsen,
kendt i SSF som kapsejladschefen, der
stillede en lastbil til disposition for os.
Til allersidst skal lyde en tak til de, der
hjalp os at få båden repareret til tiden,
og til alle, der har hjulpet med de mange
små ting, der gør en deltagelse i et så
dant arrangement muligt.
Iver, Jan og Henrik
YD 101

AMAGERCENTRET - AMAGERBAN
KEN og SUNDBY SEJLFORENING,
der alle ydede et tiltrængt kontant
tilskud.

Sådan begyndte historien om
»Nordkaperen«
Vi er fra flere sider blevet opfordret
til at bringe begyndelsen af beretnin
gen om »Nordkaperen«s jordomsej
ling, og det være hermed gjort.
Du er skør!
Han sendte mig et medlidende blik.
Knud og jeg sad i »Niklasson« og
hang over et glas øl, og jeg havde lige
ladet en bemærkning falde om at starte
en jordomsejling i eget skib. Selvom det
var glemte længsler, der brød frem gen
nem de løst henkastede ord, havde jeg
dog heller ikke ment det alvorligt.
Efter en kort pause sagde jeg: - Teo
retisk kan det godt lade sig gøre.

- Jah - teoretisk kan man flyve til
månen, sagde Knud og indtog en pas
siv holdning.
Knud Larsen var mørk af lød, lignede
nærmest en sydlænding. Han var en
mand af få ord og blev mellem venner
kaldt »den tavse dansker«. Men hans
temperament var ikke sydlændingens.
Han var ligevægtig og behersket indtil
det irriterende. Imidlertid må hans fanta
si være kommet i svingninger. Jeg spo
rede en svag opmærksomhed, da han
rømmede sig et par gange og endelig
spurgte, om jeg ikke kunne forklare min
teori lidt nærmere.
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- Jo - kort og godt: Vi køber en gam
mel båd, fikser den op, får fat i en tre
djemand, overtaler min kone til at give
mig ferie et par år og til at passe min
forretning, får suget de nødvendige
kundskaber sammen - og så - ja, så sejler
vi!
- Nå, gør vi det - skål!
Nu havde Knud atter genvundet ba
lancen. I få ord gjorde han mig opmærk
som på vanskeligheder og forhindringer.
- Det er jeg ikke blind for, svarede jeg,
men hvis...
- Hvis hvad?
Vi tog »hvis'erne« i rækkefølge, og jeg
blev selv mere og mere forbavset over
de muligheder, der åbnede sig for pla
nens gennemførelse.
Det første sædekorn var lagt. - Næste
gang vi mødtes, lurede vi spændt på
hinanden. Mon han nu også mente det,
han sagde sidste gang? Ja - interessen
havde udviklet sig yderligere, vi var sim
pelthen fanget af planen.
Vi trak vejret dybt, tog beslutningen
og lovede hinanden, at der ikke skulle
blive slinger i valsen. Nu skulle der arbej
des!
Det var under besættelsen - i somme
ren 1944. De første både vi så på, var
alt for dyre for vores pengepung, men vi
søgte videre og fandt til sidst en båd i
Helsingør. Den blev til »Nordkaperen«.
I første omgang indfriede den ikke vores
forventninger, men den billige pris af
gjorde sagen. Efter gentagne besigtigel
ser købte vi skibet - terningerne var
kastet - og vi fortrød det ikke senere.
Båden, vi købte, var yawlrigget, byg
get i 1905 specielt til regatta, og var på
18 tons. Vi fandt, at det var en fordel,
at den var bygget af stål, da kobberforhudning på det tidspunkt var umuligt
at få fat på.
Da vi havde fået kvittering og skibs
papirer, underkastede vi vore ejendele
et nærmere eftersyn. - Når jeg skriver
»vi« og »vore«, skal det ikke tages bog
staveligt. Skib og omkostninger var
mine. Mast, rig og andet grej fandt vi
dels på åben mark, dels i et skur i nær
heden af kajen.
Efterhånden som vore undersøgelser
skred frem, blev vi mere og mere skuf
fede. Det lange ophold i fri luft havde
gjort både mast og rig ubrugeligt til en
jordomsejling. Nye master, rig og tov
værk var en nødvendighed - en mærkbar
forøgelse af de økonomiske vanskelig
heder - for ikke at tale om en personlig
indsats i arbejdsmæssig henseende.
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- Jah, teoretisk kan man flyve til månen,
svarede Knud

Men det sidste afskrækkede os ikke - vi
ligefrem spruttede af energi.
Efter at vi havde måttet nedværdige
os til »allernådigst« at bede besættelses
magten om tilladelse til at få »Nord
kaperen« slæbt til København, kunne
arbejdet begynde.
Ombygningen skulle vare et år, så vi
var klar til at stikke i søen straks efter
krigen. Med hensyn til krigens varighed
regnede vi rigtigt, men vi blev hurtigt
klar over, at med ombygningen havde vi
taget galt bestik, og vi fastsatte starten
til 1946 - et år senere end først beregnet.
Den første tid lå »Nordkaperen« i
Christianshavns Kanal, og vi gik straks i
gang med ovenbordsarbejde. Motoren
var meget medtaget. Vi pillede den ud
for at give den en generalomgang. Den
blev anbragt oppe på kajen med en
pressenning over - næste morgen var
den væk. Tabet blev ikke begrædt
meget - den var ikke meget mere værd
end gammelt jern.
Lidt af træværket synede noget surt.
Vi pillede det ud og konstaterede, at alt
træværk i båden var surt og svampet lige med undtagelse af det halve dæk.
Det var et trøstesløst syn, da vi havde
fjernet det svampede træ - kun en dæksplanke var levnet hist og her. Men målet
var ikke fuldt endnu. En dag vi bankede
rust indvendig i bunden, sprang et veri

tabelt sprinvand frem. Det var vist ikke
en bund, man kunne være bekendt at
sejle jorden rundt med!
Nu var de økonomiske vanskeligheder
ved at vokse mig over hovedet, men har
man sagt A, må man også sige B, og
knofedt manglede vi ikke noget af.
Vi fik slæbt båden på land, før den
sank, og begyndte så at pille alt mis
tænkeligt ud af den. Tilbage blev over
delen uden træværk, sejl og kølen.
På
det tidspunkt kunne jeg sælge båden
med god fortjeneste. Kølen viste sig
nemlig at være af bly, hvilket den for
rige ejer havde overset. - (Jeg håber,
han må læse dette).
Vi ville dog ikke sælge chancen for en
jordomsejling, selv om mange lokkede
og sagde, vi var tossede. Vi lukkede
ørerne og begyndte sammenbidt at
bygge op. I mellemtiden sluttede krigen,
og den tredie-mand, min svoger Poul
Larsen, kom hjem fra Sverige som brigadér. Så blev tremandspagten beseglet
med et håndslag - een for alle og alle for
een.
skaldet, hørte til de mennesker, der gik i
folk med træsko på. I godt selskab
havde han altid en sang på læben. Hans
livsalt var sejl, vind og vand. Poul og
Knud var vidt forskellige, men nu, da
eventyret er forbi, er jeg klar over, at en
af de vægtigste grunde til turens heldige

min fødselsdag - men inden vi sejler, vil
jeg forklare lidt om »Nordkaperen«s ind
retning.
»Nordkaperen« var - som sagt - byg
get af stål og stærk som en tønde, og
den var meget hurtigtsejlende. Den
havde strøget dæk, d.v.s., at der var
ingen opstående dækshuse eller kahyt
ter, et gode i hårdt vejr, når der skulle
arbejdes på dækket. Samtidig bød det
søerne mindre modstand. Bredde og
længde henholdsvis 11 og 50 fod.
»Nordkaperen«s store dybgående
- ca. 8 fod - gav den »bid« i vandet og
formindskede afdriften. Over dæk var
der alt i alt taget hensyn til fart, sikker
hed og sejlevne. Der var ikke skelet til
det behagelige. Dette fandt man imidler
tid under dæk i form af brede, bløde
køjer, polstrede hynder og hyggelige
omgivelser.
Man kom ned i midterkahytten - fæl
lesstuen - gennem kappen midtskibs, og
havde den lille kabys - Pouls laboratori
um - om styrbord. I bagbordssiden fand
tes toilettet. En lille dør førte ind til forkahytte, hvor der fandtes to køjepladser.
Tilbage blev overdelen uden træværk, sejl og kølen
Her sov Poul. Fra forkahytten kom man
gennemførelse, var valget af mandskab. tet - det blev vort valgsprog, og det ud i forrummet, hvor sejl og grej opbe
fulgte os jorden rundt. Der kunne så varedes. Gennem en luge kom man her
Det var gutter, der var deres plads vok
sen i en storm som i et drikkelag, og de mænd opstå situationer nok, hvor man fra op på fordækket.
Agterude var der en kahyt med to
havde begge den sjældne egenskab, at end måtte lade tilfældet råde.
dobbelte
køjer. Her boede Knud og jeg.
de hellere gav end tog.
Lad mig nu ikke fortabe mig i det forHeldigvis kunne vi alle holde på et berende arbejde. - En skønne dag - og Det var ikke altid morsomt med de brede
stykke værktøj, og ingen tog det så nøje en skøn dag - lå »Nordkaperen« færdig. køjer. I søgang rullede vi rundt, hvis vi
med en skramme eller lidt gravrust på Ny af udseende og formålstjenligt ind ikke sprossede os selv af.
Under dørken havde vi fået plads til en
hænderne. Vanskelighederne var som rettet. Den var ligeså stærk - om ikke
lille
motor. Den var selvfølgelig rart af
sagt store, men ikke uoverkommelige,
stærkere - end den dag for 40 år siden,
vejen,
men det skete nogle gange, at
og arbejdet gik støt fremover.
da den løb af stabelen.
den
løb
fuld af vand. I resten af agter
Knud, der var maskinist, fik overdra
Derefter gennemprøvede vi bådens
skibet
var
der rum til reservegods, værk
get ledelsen af ombygningen, der der sejlevner ved en række ture i Kattegat,
tøj
samt
ferskvands- og benzintanke.
ved kom i de bedste hænder. Små fortrinsvis i hårdt vejr. Vi ændrede lidt
Reservegods,
værktøj og håndelag
skader som jernsplint i øjet eller en afre ved riggen, ligesom der blev trimmet
manglede
der
ikke
noget af, og det kom
vet negl kunne ikke undgås. Selv fik jeg med ballasten, og omsider virkede det
os til gode mange gange under jord
skrabet skinnebenet ved at træde gen hele tilfredsstillende.
nem en løs planke i dækket. Det kos
Den store sværm af hovedrystende omsejlingen.
De sidste dage før starten var der
tede 10 dage på hospitalet. Somre og skeptikere, der havde fulgt vort arbejde,
vintre gik med regn og sne, men vi var efterhånden skrumpet kendeligt ind. febrilsk travlhed om bord. Der blev ind
nærmede os målet mere og mere. De Folk begyndte at vise os interesse, men ladet proviant - fra tændstikker til spege
mørke aftener blev brugt til at opfriske stadig var der en del med »fint smil«, pølser - apotek, hvor der heller ikke
sprogkundskaber og til at studere navi der ikke ville gi' sig. Da deres profetier manglede sulfanid eller morfin, videre:
gationens indviklede krinkelkroge.
om, at »Nordkaperen« aldrig ville blive navigationsbøger, personlige genstande,
I to år blev flammen holdt tændt, i to til båd, ikke gik i opfyldelse, blev det til: reservegods lige fra kobbersøm til sejl
år blev der arbejdet skulder ved skulder i - De kommer ikke længere end i Nord dug, underholdningslitteratur, spillekort,
terninger, skakspil, fiskeredskaber, jagt
intakt samarbejde, der lovede godt for søen!
planens gennemførelse.
Igennem den livlige brevveksling, jeg våben, o.s.v. i een uendelighed.
Det sidste vi fik ombord, var gode
Aldrig sagde man: - Det går sgu nok!
førte med min kone, erfarede jeg, at de
Hvis der opstod den mindste tvivl om samme mennesker ikke mente, vi kom ønsker fra de mange, der kom for at
tings styrke eller duelighed, blev den over Atlanten o.s.v., indtil vi kom til tage afsked med os. - Gode ønsker fyl
der ikke ret meget, men de luner -!
skiftet ud.
København igen. Først da gav de sig.
Af forberedelserne afhænger resulta Starten blev sat til den 23. juni 1946 15

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

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol og beretning.
3. Valg.
4. Lovændringsforslag.
5. Andre forslag.
6. Eventuelt.

Følgende er på valg:
Formanden, Hans Guldager
Kapsejladschefen, Bent Knudsen
modtager ikke genvalg
Juniorlederen, Søren Christensen
1 repræsentant til havn og plads, Arne
Olsen
1 repræsentant til klubhus og fester,
Vagn Preisler
Jollerepræsentanten, John Simonsen
1 suppleant
1 juniorudvalgsmedlem, William Kleis.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest den 10. oktober kl. 19.30.
Bestyrelsen

Lørdag den
21. oktober
kl. 18.30

Afriggergilde
Kristine serverer en af sine sædvanlige gode middage.

Billetter kan købes hos restauratricen eller festudvalget

OKTOBER

1978

37. ÅRGANG

Banken der
dækker
hele Amager
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
AUTOBANK

« w} Amagerbanken
- den er nærliggende.

I STENGAARD MEYER

AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KBH. S.
TELEFON (01) 58 30 45

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

RADIOTELEFONANLIEG - 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
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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.

S.S.F.
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Nr. 10

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01)583296

Tto.

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
13 7323
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup
507323
Næstformand: Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29,2791 Dragør
53 59 64
Kasserer:
Erna Christensen,
Milanovej4, 2300 Kbh. S
59 39 78
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S ... 55 79 39
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S ..
54 80 52.
Tilsynsførende Jørn Tanning Nielsen,
med klubhuset Elbagade 75 st., 2300 Kbh. S
58 60 40
og festudvalg:
Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
54 58 44
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
JolleJohn Simonsen,
repræsentant:
Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant: Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S
59 88 18
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95

Referat af bestyrelsesmøde
5. september 1978
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt 8
Punkt 9
Punkt 10
Punkt 11
Punkt 12

Protokol
Beretning
Havn og Plads
Klubhus og Fester
Sejlerskole
Juniorafdeling
Kapsejlads
Joller
Motorbåde
Sikkerhedsudvalg
Bladet
Eventuelt

Formand:

Jørn Tanning ikke til stede.
Punkt 1 Protokol
Protokol oplæst og godkendt.
Punkt 2 Beretning
Formanden indledte med at oplæse ind
komne breve, der var bl.a. brev fra Schlicter »Shoppen«, hvis indhold blev taget til
efterretning af bestyrelsen. I brev fra K.S.U.
gøres S.S.F. opmærksom på at Poul Ras
mussen, vagtmanden på Flakfortet, har an
modet om at få sin kontrakt forlænget med
5 år mod at udføre en del arbejde på Flak
fortet for egen regning. Dette arbejde skulle
bl.a. være at forbedre toiletforholdene, fortøjningsforholdene, lys på molerne samt
fylde hullerne op, så ingen kan komme til
skade her. S.S.F.s bestyrelse går ind for
denne forlængelse af Poul Rasmussens
kontrakt, og man vil via brev til K.S.U.
orientere om dette. K.S.U. oplyser end
videre, at KMU ikke har betalt kontingent
til Flakfortet.

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.

FORSIDEBILLEDET:

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

Stille vejr i Køge Bugt
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Formanden har kontaktet overborgmes
terens kontor og bedt om et møde for her
at ansøge om yderligere tilskud til udgrav
ning af indsejlingsrenden. Formanden vil
blive indkaldt til et møde.
Et medlem hvis sep. mand nyligt er af
gået ved døden, anmoder om lov til at over
tage sin afdøde mands anciennitet, der er
fra 1971. Hun er selv aktivt medlem fra 1976.
Et flertal af bestyrelsen går ind for at konen
overtager mandens anciennitet. Det skal
her bemærkes, at der ikke er tale om båd
eller havneplads. Bestyrelsen vil fremsætte
forslag til generalforsamlingen, så der, hvis
det går igennem, vil være nogle klare ret
ningslinier m.h.t. arveforhold.
Punkt 3. Havn og Plads
Havneudvalget oplyser, at der er uddelt
18 pladser i år, de fleste er dog små pladser.
Pladsmanden er blevet bedt om at gennem
gå alt ophalergrej, inden man begynder at
tage både på land. 3 både, der ligger i hav
nen uden at have fået tildelt plads, vil blive
taget på land, bådejerne er flere gange
blevet anmodet om at fjerne deres både.
Under reparation af el-systemet på nor
dre mole har man konstateret, at et medlem
har taget strøm direkte bag sikringsgruppen.
Da dette er meget farligt, må man finde ud
af, hvem det er. Formanden spørger, hvor
fortøjningskæderne i kanalen bliver af.
Havneudvalget meddeler, at man ikke har
kunnet få nogen til at udføre arbejdet.
Formanden sluttede Havn og Plads med
at fortælle, at han syntes, at pæleprojektet
er løst meget fint, man har indvundet 6
pladser ved at sætte pæle i havnen.

Punkt 4 Klubhus og Fester
Udvalget oplyser at havnefesten fik et
fint forløb. Fisketuren blev en stor succes
med mange præmier fra mange sponsorer.
Krebsefesten den 9.9.78 må desværre af
lyses, men West-turen den 17.9.78 vil blive
afviklet som sædvanlig. Musikken hertil vil
blive betalt af overskuddet fra havnefest og
fisketur.
Klubhusreglement er opsat i klubhuset.
Punkt 5 Sejlerskole
Der er anskaffet nyt storsejl til Tyve
knægten. Den 30.9.78 vil der blive afholdt
sejladsprøve. Gosta Øberg og Bent Peder
sen vil være censorer.
Instruktion i tovværk og navigation vil i
år have samme instruktører som sidste år.
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Punkt 6 Juniorafdeling
Juniorchefen fortæller, at der desværre
ikke er mange af de unge, der vil sejle
juniorbåd. Man vil gerne have lov til at
sælge dem og evt. købe en ny Yngling.
Man er villige til i juniorafdelingen at sælge
lotterier, samt lade overskud fra fester gå
til hjælp til dette formål.
Der vil igen i år blive etableret kursus for
optimistsejlere.
Punkt 7 Kapsejlads
Old-boys og old lady sejlads vil blive af
viklet den 7.10.78 med efterfølgende fest
samt præmieuddeling for efterårets ons
dags- og lørdags sejladser.
Klubmesterskab for joller vil blive afholdt
1.10.78.
Kapsejladschefen sluttede med at fortæl
le, at han ikke ønskede genvalg ved den
forestående generalforsamling, hvor han er
på valg.

Til næste år vil man lægge sejladsen tid
ligere på året.
Skillevæggen i motorskuret er sat op.
Punkt 10 Sikkerhed
Reinhardt Hansen og Hans Guldager vil
sammen gennemgå både for sikkerheds
udstyr.
Punkt 11 Bladet
Intet.
Punkt 12 Eventuelt
Formanden og bestyrelsen gennemgik
forskellige forslag man evt. ville tage med
på generalforsamlingen.
Mødet slut kl. 00.15.

sign. Hans Guldager
formand

sign. E/se Madsen

Punkt 8 Joller
Kim Christensen, Carsten Rohde samt
Jan Hansen ansøger bestyrelsen om rejse
tilskud til kapsejlads ved Nordisk mester
skab i Trapez-joller. Bestyrelsen bevilgede
tilskuddene. Der er mange fine resultater i
jolleafdelingen i år. I Finn-jolleklassen har
Michael Bech placeret sig som nr 3 ved DM
afholdt i Hvidovre. I piratjolleklassen blev
Erwin Hoelgård og Carsten Barner Nielsen
placeret som nr. 3 ved DM på Fejø, og i
Trapezjolleklassen placerede Kim Christen
sen samt Palle sig som nr. 1 ved NM i
Ångelholm.
Jollerepræsentanten sluttede med at for
tælle, at der er lagt grus på taget af jolle
huset.
Punkt 9 Motorbåde
Svenskerne har spurgt, om ikke det var
muligt at finde en anden dag, hvor man
kunne afvikle Øresundsrundan. Motorbådsrepræsentanten mener dog, at det er blevet
sent på året, så der vil ikke være tilslutning
nok herfra S.S.F. Motorbådsrepræsentanten mener iøvrigt, at man bør finde en
anden form for sejlads til afvikling af Øre
sundsrundan. Han mener, det vil give større
tilslutning. Han vil tale med vore svenske
venner om dette.
Den 15.8.78 blev der afholdt motorbåds
løb. Der var tilmeldt 15 både hvoraf 9 fuld
førte sejladsen. Efter sejladsen var der
præmieuddeling med efterfølgende spis
ning og fest.

sekretær

I OKTOBER og
NOVEMBER HAR
SHOPPEN
Sbent
Lørdage

kl. 11-15

Til Generalforsamlingen
Tirsdag den
31. oktober
kl. 19.30
præcis
i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol og beretning.
3. Valg.
4. Lovændringsforslag.
5. Andre forslag.
6. Eventuelt.
Følgende er på valg:
Formanden, Hans Guldager
Kapsejladschefen, Bent Knudsen
modtager ikke genvalg
Juniorlederen, Søren Christensen
1 repræsentant til havn og plads, Arne
Olsen
1 repræsentant til klubhus og fester,
Vagn Preisler
Jollerepræsentanten, John Simonsen
1 suppleant
1 juniorudvalgsmedlem, William Kleis.

Ad dagsordenens pkt. 4,
Lovændringsforslag
Forslag nr. 4.1
Arne Thorsen, Box 615, 3900 Godt
håb foreslår nyt stk. 4 til paragraf 11:
Aktive medlemmer, der har fast bo
pæl i udlandet, herunder Færøerne og
Grønland, kan efter ansøgning til besty
relsen få kontingentet nedsat med 50%.

Ad dagsordenens pkt. 5
Andre forslag
Forslag nr. 5.1
Bestyrelsen foreslår pladslejen forhøjet
med 5 kr. til 27 kr. pr. kvm.

Forslag nr. 5.2
Medlem nr. 75, Hans Eskildsen fore
slår nyt stykke på side 18 i love og reg
lementer, efter sætningen »overgår til
foreningens disposition«:
Bestyrelsen/Havneudvalg udfærdi
ger en fortegnelse, der ophænges i
mellemgangen over havnen, indehol

dende pladsnr., medlemsnr. og navn,
samt indmeldelsesdato og år. Forteg
nelsen skal være ajour senest den 1.6.
og meddelelse om evt. nye pladsinde
havere skal optages i juninummeret af
medlemsbladet.
Forslag nr. 5.3.
Forslag om tilføjelse til havnereglementets
§ 1.

I tilfælde af en fartøjsejers død kan der
dispenseres fra foranstående regler om ret
ten til havneplads, såfremt bestyrelsen skøn
ner, at afdødes efterladte hustru/mand/samlever/ske (samme adresse i åremål),
evt. søn eller datter, igennem passende tid,
har deltaget i afdødes aktiviteter i forenin
gen, eller har været passiv/aktiv medlem i
længere tid forinden dødsfaldet. Er ved
kommende efterladte ikke i forvejen aktivt
medlem, overtages afdødes medlemsskab
med rettigheder og pligter.
Forlsag nr. 5.4.
Bestyrelsen foreslår ændring af havne
reglementets §1, sidste stykke således at
følgende udgår:
:
.... og/eller3.10m. bredde....
§1, sidste stykke kommer herefter til at lyde
således: Fartøjer over 13.0 m. længde kan
ikke tildeles havneplads.
Motivering:
Efter at der er kommet pæle i havnen,
må det være bredden imellem pælene, der
er afgørende for, om et fartøj kan tildeles
plads i havnen.

Forslag nr. 5.5.
Forslag fra bestyrelsen til:
Generalforsamlingsbeslutning
om
etablering af en vagtmandsordning.
Bestyrelsen foreslår etableret en
vagtmandsordning i tiden fra d. 1. ok
tober til d. 1. marts.
Vagtordningen skal omfattes af alle
medlemmer under 65 år, der har fartøj i
havnen eller har fartøj stående på land
på foreningens område. Hvert medlem
skal melde sig til mindst 1 nattevagt,
og hvert vagthold skal bestå af mindst
3 medlemmer, hvoraf det ene skal op
holde sig i klubhuset ved telefon, og
mindst 2 skal patruljere på havn og
plads. Både den indeværende og de
udegående vagter skal være forsynet
med walkie-talkies.
Vagterne skal ikke foretage anhol
delser, men skal alene ved deres tilste
deværelse, og ved overvågning, virke
præventivt.
Patruljerende vagter, der observerer
noget unormalt, skal straks, via W.T.
rapportere til indeværende vagt, som
da straks skal tilkalde politi.
Vagterne må ikke være i besiddelse
af våben eller andre genstande, som er
i strid med dansk lovgivning om våben
besiddelse.
Vagten skal fungere i tiden fra kl.
22.00 aften til kl. 06.00 morgen. Vagt
mændene må ikke forlade klubhuset
alene, der skal være mindst 2 i følge.
Foreningens næstformand leder og
fordeler vagterne, og skal, i videst mu
ligt omfang, tage hensyn til medlem
mernes ønsker om vagternes afvikling.
Tilsyn med vagternes rettidige frem
møde og, i tilfælde af forfald, tilkaldel
se af afløser skal udføres af bestyrel
sens medlemmer på skift efter en nær
mere fastlagt plan.
Medlemmer, som ikke kan, eller ikke
ønsker at deltage i vagtordningen, skal
betale et gebyr på kr. 200,- til afholdel
se af udgifter til en stedfortræder.
Pensionister kan dog fritages herfor
efter aftale med bestyrelsen. Nærmere
vagtregler udarbejdes af bestyrelsen.
Motivering: Belært af erfaring fra
tidligere års mørketider vil vi forsøge
på, på billigste måde, at dæmme op
for de mange indbrud i klubhus og
skure, og ikke mindst den meningsløse
ødelæggelse, der ofte finder sted på
vore fartøjer.
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H. T. hjalp med transport

Klar med smørrebrød

Svagførefesten
Atter en god dag for vore
handicappede.
Lørdag den 23. september var S.S.F.s
lokaler atter rammen om Svagførefes
ten - den 26. i rækken. I år havde man
besluttet at skrue lidt ned for blusset
forstået på den måde, at traktementet
og underholdningen var knap så over
dådig. Dette kunne gøres uden at del
tagerne mærkede det, endda var der
flere, der syntes det var en fordel, fordi
der så var bedre tid til indbyrdes sam
taler de handicappede imellem, hvilket
de syntes var af stor værdi.
Da civilforsvaret og de medlemmer,
der velvilligst havde stillet deres køre
tøjer til rådighed, havde hentet de ca.
100 deltagere, blev der serveret smør
rebrød, øl m.v. og derefter kaffe med
wienerbrød. Så var der frugt og choko
lade, og dagen sluttede med is og
madeira.
Underholdningen var kongelig helt
igennem: Erik Mørk gjorde stor lykke
og fik et pøj pøj med, da han skulle op

Gæsterne er ankommet

træde i premieren på Elverhøj på Det
Kongelige Teater om aftenen.
Den musikalske side af underhold
ningen blev på mesterlig vis forestået
af deltagere fra et kongelige kapel:
Jørgen på klaver, Ketil, trompet og
Robert, trompet. Ketil, der iøvrigt har
fået et legat fra Gade-fonden, demon
strerede hvordan man spiller trompet
lige fra mundstillingen til truttet. Ro
bert har en fortid som musikant ved Otto
Leisners kroballer.
Sangen blev heller ikke forsømt:
Operasangerne Ole og Birthe Jensen
kom direkte fra prøve og lod deres san
ge fylde S.S.F.s lokaler, så taget var
ved at ryge af - akustikken er jo ikke
den bedste, men deltagerne sparede
ikke på bifaldet.
Ind imellem sørgede vort eget husorkester for underlægningsmusikken,
og Robert, Frank og Harry var helt på
toppen - Frank endda med et brækket
kraveben, som han var lige ved at
glemme til sidst, sådan gik han op i sin
musik.

Erik Mørk underholder

Fotos: William Kleis

Tak til sponsorer
Festudvalget vil herved gerne takke
alle, som har bidraget til, at svagføre
festen også i år kom op at stå på bed
ste måde, uden jer kunne det slet ikke
gå. Især tak til Frank Madsen, der med
et brækket kraveben trakterede klave
ret i flere timer. Også tak til de fire
gutter fra hjemmeværnet og chauffø
ren på HT-bussen - et sjovt islæt. Her
skal også gentages en tak til følgende
sponsorer:
Arne Olsen (vor bladtrykker)
Beno Radio
Elfon Radio
ABL Radio
Rittas kælder
Cafax Kaffe
Åge Andersen Kaffe
Kristine
og alle, som har købt lodsedler.
Tak allesammen.
Festudvalget

JOlIF
Nordisk mesterskab til to S.S.F.- jollesejlere
Kim og Palle bedst i Trapez i Norden.
De beretter til medlemsbladet om
den begivenhedsrige tur:
Vi startede fra S.S.F. onsdag aften
for at deltage i NM for Trapezjoller, der
afholdtes i Ångelholm i Sverige i dage
ne 18-20. august, og vi var fremme
samme dag kl. 22.
Torsdag var der måling af sejl og
joller, og det viste sig, at der var til
meldt 44 både. Der skulle sejles 6 sej
ladser med 2 om dagen og den dårlig
ste placering måtte fratrækkes.
Om fredagen går det løs for alvor.
Der bliver dømt omstart ved første sej
lads, hvilket var ærgerligt, da vi havde
fået den bedste start, men ærgrelsen
hører op, da vi også ved omstarten
kommer godt fra start, men da vi slår
ud på midten af banen, konstaterer vi,
at der har været stor fordel under land,
så vi kun er nr. 20 da vi runder mærket.
Vi får os dog sejlet op, så vi går over
mållinjen som nr. 5. Vinder af 1. sej
lads blev brødrene Nandrup.
2. sejlads starter vi på bagbords hal
se og går lige foran feltet, men alligevel
går vi galt og runder påny mærket som
nr. ca. 20, men ligesom ved første sej
lads sejler vi så stærkt, at vi påny opnår
en 5. plads. Vinder af 2. sejlads var en
svensker.
Om aftenen ændres mastekurven,
da vi mener at vore problemer med
farten skyldes ukendskab til vore nye
sejl.
Ved tredie sejlads viser det sig, at
justeringen har hjulpet. Vi får en super
god start og runder topmærket som nr.
3 og holder denne placering banen
rundt. De farligste konkurrenter bliver
alle dårligere placeret.
Også starten i 4. sejlads er perfekt,
og vi runder som nr. 1, men er så uhel
dige, at vi knækker stage og op- og
nedhal og må tage til takke med en 3.
plads.

Om aftenen vil vi prøve at forbedre
mastekurven yderligere.
I 5. sejlads dekreteres der påny om
start. Vi ser en fordel ved at starte på
bagbords halse, men vinden skraller i
skuddet, og vi må vende i læen af fel
tet. Sammen med vor værste konkur
rent Michael Ståhl, opdager vi vinden
og får et mægtigt forspring. En sven
sker vinder, vi bliver nr. 2, og Michael
Ståhl bliver nr. 3.
Inden 6. sejlads er situationen den,
at både Ståhl og vi kan blive nr. 1,
mens brødrende Nandrup højst kan bli
ve nr. 2. Vi får en fin start og runder
som nr. 2. Michael Ståhl ligger langt
nede i feltet. Efter en hård duel, hvor vi
fik god hjælp af brødrene Nandrup op
når vi nu vores første førsteplads, der
samtidig betyder, at det nordiske
mesterskab bliver vort med 10 points
ned til brødrene Nandrup, der igen lig
ger 0,4 points foran Michael Ståhl,
Dragør. Hat trick til Danmark.

Næste gang i 5-0-5
De to talentfulde sejlere har nu skif
tet bådtype og har allerede opnået en
femteplads i udtagelsessejlads for
5-0-5. Udtagelsen gælder verdensmes
terskabet, der til næste år afholdes i
Sydamerika. Anden udtagelsessejlads
ligger lige for og tredie gang går det løs
i januar, så der bliver ikke tid til at hvile
ret længe på de høstede laurbær, man
må nødvendigvis holde sig i træning,
hvis man vil deltage i konkurrencer på
topplan.
Kim og Palle vil holde læserne
underrettet om de fremtidige resulta
ter.
P.S. Palle var med som gast på den
Yngling, der vandt danmarksmester
skabet for denne bådklasse, der i
august blev afholdt i S.S.F.

Sælges
1 stel sejl - Fabrikat: Woltecraft
Storsejl: Mastelig
5,70 m.
Bomlig
2,30 m
Fok:
Forlig
5,80 m
Underlig
2,70 m
Pris: 1200 kroner.
Henvendelse: Bent Pedersen,
Skolechef.

Nve medlemmer
som søger optagelse
i

SurÆy,

SejllfofieAUM}

A 500 Poul Bent Flodin
Bentzonsvej 14, F.
A 681 Jørgen Christensen
Frankrigsgade 19, S.
A 779 Steen Orla Olsen
Theklavej 11. NV.
A 870 Alf Bue Hansen
Nyhavn 17, K.
A 873 Edmund Robert Hansen
Brysselgade 2, S.
A 877 Bjørn Sørensen
Enghave Plads 11, V.
A 878 Stig Alex-Hansen
Vedbendvej 21, Hel.
A 894 John Larsen
GI. Køgevej 763 A, Brøndby.
A934 Inge Olsen
Nordmarksvej 124, Ka.
J 3 Jeanette Bang Christensen
Østrigsgade 17, 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.

Tarzan gør fangsten op

Aldrig før så mange præmier

Årets Fisketur
Stor succes.

Fotos: Fot° Knud-

Fisketuren er efterhånden blevet noget
man regner med i S.S.F. En tradition på
linie med Standerhejsning og Afriggergilde.
I år var der stærk blæst på dagen, men det
forhindrede ikke 20 både i at stå til søs med
de største forventninger om en god fangst,
og lykken stod de kække bi. Her er resul
taterne alle landet inden kl. 16 og i renset
stand:
Flest fisk: »Lucifer« med 37 torsk og 3
hornfisk.
Største torsk: 2,9 kg: Vilhelm på »Elly
Ester«. Nr. 2 2,0 kg: Bent på »Pipaluk«.
Nr. 3 1,7 kg: Leif på »Anne I«.
Største hornfisk 395 g: Jørgen på »Pipa
luk«.
Guldager jun. er glad for sin hovedgevinst
Færreste fisk: Lennart på »Pussy Cat«:
Ofisk.
Efter strabadserne var der lagt op til et
godt gilde til at fejre triumferne eller drukne
sorgen over manglende succes på havet.
Og der var noget at konkurrere om
- aldrig i S.S.F.s historie har vi mødt så stor
velvilje hos vore sponsorer - der var over 50
præmier at uddele med en cykel fra Stjerne
borg som hovedgevinst. Den heldige vinder
af denne blev Tom Guldager.
Med god mad. god musik og en lille én
var tonen slået an fra starten, og den blev
der ikke slækket på i løbet af aftenen.

Stemningen var høj, som demonstreret af
Lennart

Moar... Far sa'e, vi skulle trække torsk i land, å' nu ligger han der å' snorker.
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Den gode stemning fik safterne til at stige

Vagn og Alice på prøvetur på hovedgevinsten

Vagn fik spontant overrakt en lystfiskerplakat

En af de glade vindere siger tak

Åerrs

6uae^>

S.S.F. bringer en varm tak til alle vore sponsorer, som gennem deres store vel
vilje gjorde vor traditionsrige fisketur til den helt store uforglemmelige fest.
Vagn

Tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
vor kære mands og faders død og bi
sættelse.
Familien Lillelund

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
vor kære mands og faders død og bi
sættelse.
Gurli - Gert Clemmensen

Hjertelig tak til S.S.F. og venner for
opmærksomheden på min store dag.
Vilhelm
medl. nr. 633

På klubbens vegne sender jeg vores
hjerteligste tak for gaven til vores fyrskibsfond i forbindelse med skibets hjemkomst.
Vi glæder os til at fremvise Jer det endelige
resultat.
Med mange venlige hilsener
K. Thingsig
Dragør Sejlklub

Guldbryllup
Den 21. oktober fejrer Ivan og Vik Lind
quist guldbryllup.
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IALA - System A.
Nyt afmærkningssystem indføres i danske farvande
ken om at aftale en ensartet afmærkning.
De første forsøg blev gjort i 1869, da en
række lande aftalte, at styrbords side af
Afmærkningen af de danske farvande
nemgående afmærkning. Egentlig orga
farvandet skulle afmærkes med røde
har formentlig fundet sted langt tilbage i
spidstønder og bagbords side med sorte
nisering af afmærkningen fandt dog sted
tiden. Det vides, at der omkring år 1200
stumptønder. Fremkomsten af lystøn
da kommandørkaptajn Poul de Ldwehar været opført et sømærke ved Falderne gav dog anledning til strid om
norn ca. år 1800 blev chef for søsterbo, men det var først, da Frederik II i
opmåling og afmærkning.
lysets placering. Nogle europæiske lande
1550 gav ordre til afmærkning af sejl
placerede det røde lys på de sorte sø
Da det blev teknisk muligt at udlægge
ruten mellem Skagen og Falsterbo med
mærker på bagbords side (for at være i
flydende fyr (lystønder) i slutningen af
fyr og søtønder, at der var tale om gen
overensstemmelse med havnefyrene,
forrige århundrede, opstod samtidig tanhvor den bagbords mole afmærkedes
med røde fyr), medens andre lande pla
cerede det røde lys på de røde sømærker
Tidsplan for indførelse af IALA system A i NW.-Europa på styrbords side af farvandet.
Bestræbelserne på at skabe et ens
artet afmærkningssystem fortsatte, men
først i 1936 enedes man om de såkaldte
»Geneveregler«, der var et kombineret
kompas- og sideafmærkningssystem
med
rødt lys om bagbord. Disse regler
mråde 4 v
nåede dog aldrig helt at blive gennem
ført, da udviklingen på grund af den 2.
verdenskrig gik i stå.
Efter krigen blev den ødelagte af
mærkning retableret med det forhån
denværende materiale, og resultatet er,
at der alene i Nordeuropa findes 9 for
skellige systemer, som dog i hoved
sagen er baseret på »Genevereglerne«.
Område 5
De nordiske lande vedtog i 1962 et
tilnærmet system, der trådte i kraft i
1965.
(1981)
I 1970 nedsattes under IALA (Interna
tional Association of Lighthouse Authorities - Den internationale organisation
for farvandsafmærkning) en teknisk ar
Område 4
bejdsgruppe, der skulle søge at skabe
ensartede regler for afmærkning. Det
viste sig dog hurtigt, at det ikke var mu
ligt at skabe et verdensomspændende
Område 2
system, alle kunne tilslutte sig, hvorfor
(1978)
der arbejdedes med 2 systemer.
I 1975 blev der færdigudarbejdet et
»System A«, der er et kombineret kom
pas- og sideafmærkningssystem med
'mråde 3
Område 1 (1977)
rødt om bagbord.
l(1979)
»System A« blev i 1975 anbefalet af
IMCO (Inter-Governmental Maritime
Consultative Organization), og er fore
løbig vedtaget af en række nordeuro
pæiske lande, deriblandt Danmark, og
vil i de efterfølgende år blive indført i
disse landes farvande.

Farvandsafmærkningens historie

10

Det nye afmærkningssystems
principper.
Alt om det nye system kan læses i
en publikation: Afmærkning af danske
farvande efter indførelse af IALA Sy
stem A, udgivet af Farvandsdirektoratet
(10 kroner), men vi kan lige ridse nogle
hovedpunkter op.
Der findes 5 hovedgrupper af afmærk
ningen:
Sideafmærkning
(Lateralsystem),
der benyttes til afmærkning af sunde,
fjorde, sejlløb og render. Sømærkernes
form og farve fastsættes i forhold til en i
farvandet fastlagt »retning for indgå
ende«, således at et farvands styrbords
side er den side, et skib for indgående
har om styrbord, og et farvands bag
bordsside er den side, et skib for ind
gående har om bagbord.
Kompasafmærkning
(Kardinalsy
stem), der i forbindelse med kompasset
angiver, hvorledes en sejladshindring
bedst kan passeres, eller fra hvilken ret
ning et sejlløb eller område bedst kan
anduves (angiver det dybeste vand i om
rådet) idet afmærkningen er udlagt i en
af de fire kvadranter N., E., S. eller W. i
forhold til den sejladshindring eller anduvning, den afmærker.
Isoleret fareafmærkning, der angi
ver tilstedeværelsen af en enkelt be
grænset fare eller sejladshindring såsom
vrag, sten m.m., hvor der iøvrigt er sejl
bart vand rundt om, således at sejlads
hindringen kan passeres på alle sider.
Midtfarvandsafmærkning, der an
giver sejlbart vand, d.v.s. enten midt
linien i en anbefalet rute, trafikskillelinien
i et trafiksepareringsområde eller anduvningen af en fjord, løb og havnerende.

(Jala )

Speciel afmærkning, der ikke direkte
tjener til vejledning for den egentlige sej
lads, men som angiver tilstedeværelsen
af skydeområder, forbudsområder, kap
sejladsbaner, måleinstrumenter m.m.
Vi skal i en senere artikel vende tilbage
til form og farve på de forskellige af
mærkninger.
Afmærkningen er indført i Den Engel
ske Kanal og indførtes i løbet af august i
Nordsøen, medens de indre danske far
vande må vente til 1980.
Holger Møller

BIERHVERVSFISKERE OG LANDBRUGERE

Forbud mod fiskeri
Den 25, maj 1S78 er der ved iov indfort forbud mod fiskeri i saltvand for
alle undtagen ERHVERVSFISKERE (mindst 60 % a? årsindtægt ved fiskeri)
og LYSTF15KEBE (slang, pilk og lignende håndfedskaber).
Alegårdsreitigheder og bundgamsrettigheder bevares dog uændret i re
sten af deres løbetid.
Øyergangsordnlng
glERHVERVSRSKERE vi! dog 5 en
periode kunne fortsætte fiskeriet
med samme antal redskaber som
hidtjt, såfremt de til den lokale
fiskerlkontrolstation senest den
25. august 1978 indsender:
i. Attest fra skattevæsenet om
bruttoindtægten ved fiskeri !
1977 {evt. 1376}.
Z Momsregistreringsbevis
så
fremt de er momsregistrere
de.
3. Opgerelse af behoidning af
fiskeredskaber.
Momsregistrerede bierhvørvsfiskare, hvis indtægt ved fiskeri i 1977
(evt 1876) var over 5,000 kr. kan
fortsætte til 31. december 1983 andre bierhvervsfiskere til 31. de
cember 1980.

LANDBRUGERE, som i mindst 3 åf
har drevet fiskeri i forbindelse med
landbrug, kan uden tidsbegræns
ning fortsætte dette fiskeri med
samme antal redskaber som hidtil,
såfremt de senest den 25. august
1978 tii den lokale fiskerikontroistation indsender
1. Attest fra skattevæsenet om
* at bruttoindtægten ved fiskeri
i 1975, 1376 og 1977 i gennemsnit har været minost
5.000 kr.
2, Opgørelse af beholdning af
fiskeredskaber.

Der vi! senere bilve udstedt bekendigoreise om det antal redskaber, som
må anvendes af personer, der ikke er erhvervsfiskere, blerhvervsfiskere
eller landbrugere, og om hvoriedes redskaberne for alle grupper af fiskere
skal mærkes.
Loven - lov nr. 209 af 18. maj 1978 om ændring i lov om saltvandsfiskeri ~
vii kunne købes i aiie boghandeler, ligesom bekendtgørelsen senere vi!
kunn® købes der.
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Dødsfald
Det var med sorg, vi i Sundby SejlForening modtog meddelelsen om, at
Egon Clemmensen ikke er blandt os
mere.
Egon nød at færdes i naturen, som

Eine heisse Kartoffel
Robert Frisch har sendt os følgende ar
tikel, som han har læst i »Båden i dag«.
Robert synes, at S.S.F.s læsere også
skal gøres bekendt med denne.

var hans et og alt - vildtudbyttet var
af underordnet betydning. Blot dette
at han oplevede naturen, var i sig
selv en stor oplevelse for ham.
Egon var med i Strandjagtforenin
gen fra første færd. Igennem 12 år
var han i bestyrelsen - altid med flid
og iver og hans lune humor. Hans
sejlervenner og jagtkammerater vil
mindes ham som en god og ærlig
ven og udtale et æret være hans
minde.

Danske sejlere står efterhånden over for
et problem, som ikke blot er sejlsportens,
men angår alle danskere - den tyske inva
sion. De danske farvande og navnlig den Vedrørende skure
sydlige del af dem, er nu så stærkt domi
Ved indbetaling af skurleje skal skurets
neret af vore sejlende kolleger sydfra, at det placeringsnummer opgives af hensyn til at
i praksis er blevet tysk område. Næsten alle bringe skurkartoteket op på mærkerne (ikke
vegne er det tyske hækflag i overtal, spe medlemsnummer).
cielt sidst på sæsonen, hvor der - som vi
oplevede sidste år på Årø - kan ligge 40-50
På strandjægernes vegne
tyske og 2-3 danske både. Først og frem Vedrørende forsikringer
Elo Nielsen
mest er der det rent konkrete med, at havne
Husk, at forsikringsbevis skal fremvises
og for den sags skyld også farvande, snart ved indbetaling af pladsleje og vinterpladser belastet mere end faciliteter og ikke leje. Joller med påhængsmotor skal også
mindst miljøer kan bære. Det har ikke noget være forsikret.
med nationalitet at gøre, bortset fra at vi
danske sejlere aldrig selv kunne skabe
magen til trængsel og alarm. Overbelast
ningen kommer udefra. Hertil kommer det PS.
mere nationale, selve det at kunne være
Forsikringer kan tegnes hos formanden
Dansker i Danmark. Problemet eksisterer hver torsdag på kontoret.
ikke blot søværts, men er mindst lige så
stort i flertallet af vore sommerhusområder.
Overalt lyder tysk tale, skiltningen i mange
forretninger er tysk, ja, selv D-marken
I foreningens love står:
anses for finere betaling end Kronen. Selv
Medlemmer, der har båd, også dem der
følgelig pynter det på valutaunderskuddet,
ikke har havneplads i S.S.F., er pligtige til at
men det kan næsten føles og opleves, som
have en ansvarsforsikring for deres fartøj.
om vi har solgt os selv som en anden pro
Kvittering for betalt præmie skal forevises
Kredskursus
fessionel m/k.
ved enhver indbetaling af pladsleje/kontinVi må erkende, at der ikke gives nogen
gent og iøvrigt på forlangende af havne- og
umiddelbar løsning på problemet. Det enes
sikkerhedsudvalget.
te våben synes at være uvenlighed og ube
Tid:
Onsdage - 20 timer
hagelighed, men det kan ikke være menin
Sted:
Kastrup Sejlklubs Klubhus
gen. Hele spørgsmålet om tysk ferieinvasion
Nærmere tidspunkt meddeles.
må tages op på politisk plan, men det er
Tilmelding: Jens Green,
unægtelig eine heisse Kartoffel.
Tønnesvej 47

Fra havneudvalget

VHF radiokursus

STØT RØDE KORS
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Pris:

2300 Kbh. S.
Tlf. 50 63 65.
85 kr. plus bøger.

4
Lørdag den 18. november 1978.

V,
Nye juniorførere

Med fritidsbåd i Norden
Vi har tidligere bragt uddrag af Han
delsministeriets brochure: Med fri
tidsbåd i Norden, og vi fortsætter
her med det nye afsnit:

Anja Elsing,
Jens Poulsen og
Michael Empacher
har bestået juniorførerprøven i praktisk
sejlads.

Særlige sejladsforskrifter

Til lykke!

Danmark

Juniorbåde til salg.
S.S.F.s to juniorbåde sælges for højeste
bud over 10.000 kr.

Motorkursus
afholdes hvis fornøden tilslutning opnås.
Varighed: 20 timer
Start:
medio december eller januar
Sted:
Lybækgades Skole
Tilmelding: Jens Green
eller Reinhardt Hansen.

MOTOR

KURSUS

De danske farvande er indsejling til
østersøen, og der foregår derfor en in
tens trafik med handelsskibe. Øresund er
således et af de mest trafikerede farvan
de i verden.
For at sikre sejladsen for såvel store
som mindre skibe, er der flere steder op
rettet trafiksepareringssystemer, som
ensretter trafikken, og alle skibe, som
sejler i et sådant system, skal følge den
rigtige sejlrute. Fritidsfartøjer bør så vidt
muligt passere disse områder uden for
trafiksepareringerne.
Trafiksepareringssystemer er etableret
i den nordlige del af Øresund mellem
Helsingør og Helsingborg, i Store-Bælt
mellem Korsør og Sprogø og i Østersøen
syd for Gedser.
Endvidere er i danske farvande opret
tet en rute for de helt store skibe, en
såkaldt transitrute - rute T. Denne rute
starter ved Skagen og ender ved Kadet
renden fyrskib nordøst for Gedser. I til
slutning til denne rute er flere steder eta
bleret såkaldte »deep-water«-ruter, i om
råder hvor dybdeforholdene er af en så
dan karakter, at de store skibe kun har
begrænsede
manøvremuligheder.
»Deep-water«-ruter er oprettet i StoreBælt øst for Samsø, langs med hele øst
kysten af Langeland og i farvandet nord
øst for Gedser.
For at undgå at genere de store skibe,
som visse steder har meget begrænsede
manøvremuligheder, bør lystfartøjer hol
de sig godt klar af transitruten og undgå
at sejle i »deep-water«-ruterne.
For disse danske, indre farvande, hvor
særlige forhold gør sig gældende, samt
for havneområder og ved bropasssager

kan der være fastsat særlige regler, og
der anbefales at henvende sig på de stelige havnekontorer og indhente oplys
ninger herom.
I øvrigt gælder de internationale sø
vejsregler.
Ud for de fleste danske kyststræknin
ger er lokalt med hjemmel i politived
tægten fastsat hastighedsbegrænsnin
ger for motorbåde.
Normalt gælder, at inden for en af
stand af kysten på 200 m må motorbåde
ikke fremføres med så stor hastighed,
at de planer på vandet, og sejladsen skal
foregå således, at de badende ikke ud
sættes for fare eller forulempes, og så
ledes at unødig støj undgås. Sejlads
inden for 200 m af kysten skal så vidt
muligt foregå vinkelret på kystlinien.
Også for de fleste havne er i havne
reglementerne optaget bestemmelser
om maksimumsfarter, normalt fra 3 til 5
knob.

Finland
Når udenlandske fritidsbåde færdes i
finsk territorialfarvand, skal de sejle i
almindelige sejlløb. Visse er anført i sø
kort og i bådsportkort. Fritidsbåde kan
afvige fra almindelige sejlløb for ad den
korteste vej at komme til havn for natten.
I visse områder er indført hastigheds
begrænsninger, og på visse pladser er
der ankrings- og landstigningsforbud.
Sådanne begrænsninger eller forbud er
anført i søkort og/eller på opslagstavler
på land.

Norge
I norske farvande er der ved sejlløb nær
tankanlæg oprettet trafikseparerings
systemer. Der er rigelig plads til fritids
både mellem land og ruterne.
Erhvervsskibe, som f.eks. passager
færger o.lign., har sædvanligvis fortrins
ret til farvandet. Fritidsbåde bør derfor
navigere med forsigtighed.
Indenfor afmærkede badepladser er al
færdsel med båd forbudt.
13

Det er forbudt at drive fritidsfiskeri
inden for en afstand af 100m fra udlagte
fiskeredskaber.
Fritidsbåde må afpasse hastigheden
i forhold til bådens størrelse og bølge
dannelse samt farvand og trafikforhold.
Afpas hastigheden efter forholdene.
Undgå sejlads, som laver unødig støj.
Hold særlig lav hastighed i urene og
stærkt trafikerede farvande.
Der findes mange lokale bestemmel
ser om hastighedsbegrænsninger. Fritidssejlere bør ikke gå med fart over 5
knob nær land, opankret båd og fiske
redskab.

Sverige
I visse områder er fastsat hastigheds
begrænsninger og på visse pladser er
der ankringsforbud. Elektriske ledninger
kan krydse et sejlløb. Indtil internationale
symboler indføres, gives der oplysninger
på gule tavler med sort tekst. Som ek
sempel kan nævnes »Hogst 5 knop«,
»Ankring forbjuden«, »Kabel«. I visse
farvande gælder trafikseparering, ek
sempelvis i Øresund og ved indsejlingen
til Goteborg.

HAVNEOPLYSNINGER
Danmark
I de senere år er i Danmark oprettet
mange nye lystbådehavne og marinaer.
I flere af disse er reserveret specielle
pladser for gæster, og hvor de faste
pladser er ledige på grund af indehave
rens periodevise fravær, kan disse efter
aftale med havnefogeden udlejes til
gæster.
I de fleste havne findes affaldscon
tainere eller lignende.
En samlet oversigt over danske havne
og anløbspladser for fritidssejlere findes
i »Håndbog for lystsejlere i danske far
vande, havne og anløbspladser«, som
kan købes hos en boghandler. I denne
håndbog er for hver enkel havn givet
oplysninger om havnefoged, havne
afgift, benzin - olie - vand, telefon - kiosk
- toilet, reparationsmuligheder, toldklare
ring m.m.
For alle danske kommercielle havne
findes havnereglementer. En oversigt
over alle danske havne med det for hver
enkel havn gældende havnereglement
findes i »Den danske Havnelods«.

Finland
Oplysninger om gæstehavne får man
bedst ved at henvende sig til bådsportorganisationerne.
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Norge
I Norge er der relativt få gæstehavne
pladser, men ved at henvende sig til fritidsbådsorganisationerne vil man sæd
vanligvis blive hjulpet til gæsteplads.
Fritidsbådsorganisationerne kan som
regel også hjælpe med at give oplys
ninger om egnede naturhavne.

GÆSTEHAVNE
Oplysning om gæstehavne og havne
afgifter findes i en brochure, som ud
gives af Svenska Turistforeningen.
(Fack, 103 80, Stockholm). Den vedlæggesialmindelighed bådsportkort, men
findes som regel også tilgængelig i hav
nene. I denne brochure er også oplys
ninger om affalds- og toiletforhold.

Sverige
AFFALD
Behold affaldet om bord og aflever
det i land i affaldscontainere eller lign. i
havnene, gæstehavnene eller på de af
falds- og toiletpladser, som er placerede
på egnede steder i skærgården.
Oplysning om disse steder findes i et
særligt bilag til bådsportkortene.

BÅDTOILETTER
Hvis man har toilet om bord må det
ikke anvendes, så det medfører ulempe
for andre. Udskyld skal altså ske på
åbent vand og ikke i trange havne. I
visse havne er udskyld forbudt og straf
bart.

Med »Nordkaperen«
gennem minefelter
Der lød hurraråb, da »Nordkaperen«
langsomt gled fra bolværket. Der blev
vinket og råbt. Min kone og nogle af
vore nærmeste venner fulgte os det
første stykke vej ombord.
En ældre sejlmager - hans navn var
Jensen, en tidligere sejlskibsmand og
herlig fyr - havde givet os et lille nap på
det sidste. Han gav os tillid og et godt
rygstød ved at sige, første gang han
kom ombord i »Nordkaperen«: - Det
skib kan jeg godt li', hun skal nok kom
me igennem, det er jeg sikker på!
Da jeg senere ville give den ret fat
tige solspreder nogle penge for udført
arbejde og levering af noget sejldug,
sagde han: Jeg vil ikke ha' noget, før I
kommer hjem igen. Lad det være mit
bidrag.
Han hariået pengene Når vi talte sammen, var Knud, Poul
og jeg sikre på, at vi kom hjem igen,
men inderst inde gjorde man sig nok
forestillinger om ting, der kunne ske.
Vi sejlede op ad Sundet langs den
smukke nordsjællandske kyst, der var
dobbelt så smuk denne aften, og
henad morgenstunden løb vi ind i Hel
singør for at sætte det første hold
afskedstagende af. Kun min kone og
to af vore venner fulgte os til den sid
ste danske havn, Frederikshavn.
Vi fulgte nøje de minestrøgne render
op gennem Kattegat, selv om »Nord
kaperen« var afmagnetiseret, var der
også andre end de magnetiske miner
at tage hensyn til.

Det var småt med vinden, og vejret
var regnfuldt, men tirsdag morgen
landede vi i Frederikshavn.
Her hjalp vore to venner os med at
lægge sidste hånd på værket, stuve
provianten af vejen, sy rebtjavser i sejl,
lave taklinger færdige o.s.v., og tors
dag middag oprandt det store øjeblik,
da vi kastede fortøjningerne fra sidste
danske havn - fra Danmark - fra kone
og børn og venner - fra den sikre tilvæ
relse. Da gik det op for os med forfær
dende tydelighed, hvor skør vor plan
egentlig var. Det var i det hele taget et
øjeblik, jeg ikke bryder mig om at
mindes.
Vi stævnede ud i Kattegat, og der
blev vinket, sålænge en menneskelig
skikkelse kunne ses. Jylland fortonede
sig i horisonten, forsvandt i den disede
luft, og vi var alene i vor lille verden.
- Længe sad vi tavse. - Det var da en
underlig følelse, sagde Knud omsider.
Vi andre ville ikke benægte det. Nu
havde vi arbejdet to år for at opleve det
store øjeblik - på vej til Madeira, - og så
var vi slet ikke glade.
-Jeg kender et godt middel, sagde
jeg. Og det gjorde Poul åbenbart også.
Han var allerede på vej ned for at pille
ved plomberne på de ufortoldede våde
varer.
Poul klirrede med glas og flasker, og
snart var glassene fyldte.
- En skål for sammenholdet!
En lille pause, Poul havde stadig
flasken i hånden. Han skænkede igen.

- En skål for »never give up«!
Poul havde endnu flasken i hånden.
Så smed han den udenbords.
- Er der ikke mere at skåle for? kom
det fra Knud, mens han slikkede sig
om munden.
- Jeg mener, at en så velment og
betydningsfuld skål bør gentages,
sagde Poul - og der var ikke een, der
protesterede.
Ved skumringstid begyndte vinden
at friske, og søerne rejste sig. Knud,
der havde fået jobbet som førstenavi
gatør, begyndte at pusle med bestik
ket, og Poul skramlede med gryder og
kasseroller for at tilberede debutmid
dagen. Vagterne blev inddelt - 4 timer
hver, hele døgnet rundt, og vi begynd
te at indstille os på langtursliv.
Henad morgenstunden blev det
bidende kulde, og rorsmanden måtte
trække i alle de klude, han ejede. Snart
blev man fortrolig med at have rortørn
om natten, når de andre sov, men i
begyndelsen følte man sig ensom.
Skagerak gav os den første prøve.
Vi fik vind og krap sø i stævn og måtte
ustandselig krydse. - Det gav travlhed
i bestikafdelingen. Vejret var stadig
regnfuldt og usigtbart. Vi kunne hver
ken få landkendinger eller tage obser
vationer, og det var med største mas,
vi kunne holde os i de minestrøgne
render. Nu og da måtte vi skære et

hjørne af et minefelt.
Hvad der gjorde det hele så meget
tristere var, at vi alle blev mere eller
mindre søsyge. Poul, der stod i den lille
primusosende kabys, havde det selv
følgelig værst, og vi skævede mis
tænksomme, når han serverede bikse
mad.
Dagen igennem blev der holdt udkig
efter drivende miner - om natten var
det håbløst. Vi erfarede gennem radio
en, at der var observeret mange dri
vende miner i farvandet omkring os.
Den friske vestlige vind tog til i styr
ke og havde mere kulde og regn i sit
sold. Vi trøstede os med, at vi snart
skulle falde sydvest over, så vi fik
stræk på, i stedet for at krydse ustand
selig, men da øjeblikket kom, drejede
vinden også til sydvest - og så var vi
lige vidt. Kryds igen!
Knud sad og var helt blå om næsen
en nat, jeg kom for at afløse ham.
Klokken var 2. Vi lå i kryds og skulle
strengt taget gå over stag, vende, men
blev enige om at skære et hjørne af et
minefelt. Poul blev selvfølgelig advise
ret, og han havde heller ikke noget
imod det. Nu var minefaren ikke så
stor for »Nordkaperen«. Den stak kun
ca. 2,5 meter, og eksperter havde for
talt os, at de øverste miner lå mindst 3
meter under vandoverfladen, men den
fornemmelse, at ballonerne, der var

forankrede på bunden, stod og svajede
måske en halv meter under os, var ikke
rar. Vi undlod helst at tænke på det. På
den anden side var det heller ikke mor
somt at blive purret hver halve time for
at skulle på det våde fordæk og skifte
sejl. Det var betingelsen for de små
kryds. Derfor tog vi et hjørne af feltet.
Den nat var det særlig koldt. - Jeg
krøb sammen på bunden af cockpit'et
og stak kun næsen ovenfor en gang
imellem for at holde udkig.
Det var begyndt at lysne over Jyl
land. Nogle mørke væsener flagrede
tæt over mit hoved og forsvandt i halv
mørket for lidt efter at komme igen. Da
dagslyset havde fået mere magt, så
jeg, at det var to store måger, der
åbenbart troede, det var en fiskerbåd,
de fulgte, og derfor tålmodigt ventede
på, at der skulle falde noget af.
Nu føltes kulden isnende. Jeg krøb
endnu mere sammen og kunne lige
skimte »Nordkaperen«s stævn. Jeg
sendte taknemmelige tanker til den,
der havde opfundet cigaretten. Hvad
skulle vi egentlig have gjort uden den?
- Mågerne legede stadig om skibet,
dykkede ned over mig med hæse skrig.
De troede måske, jeg sov. Et øjeblik
hvilede den ene på vingerne, stod stille
i luften og satte sig derefter med en
elegant bevægelse på noget tæt for
ude, som jeg ikke var i stand til at iden
tificere.
For en sikkerheds skyld gav jeg bå
den lidt til styrbord for ikke at tørne
genstanden. Jeg strakte mig og var
midt i en gaben, da jeg opdagede, at
det var en drivende mine. Hysterisk
gav jeg roret hårdt til styrbord, meget
mere end nødvendigt, men når man
døgn igennem har haft drivende miner
i tankerne, og de frygtelige ødelæggel
ser og død, der følger i deres kølvand,
så undgår man ikke et lettere chok, når
uhyret duver i bølgerne 6-7 meter fra
en.
Jeg kaldte selvfølgelig Poul og Knud
på dæk. De kiggede tavse på minen.
Der blev ikke vekslet mange ord om
den sag, men vi blev hurtigt enige om,
at det vist var bedre at holde sig til de
strøgne render. Jeg sendte mågen en
kærlig tanke, gik ned og skar en tyk
skive spegepølse af og smed det ud til
den. Den dykkede ned, samlede spe
gepølsen op, men smed den straks
igen. Et øjeblik efter gjorde den anden
måge det samme. Det var takken!
15

Tegning: Henrik Videbech

NOVEMBER

1978

37. ÅRGANG

Banken der

dækker
hele Amager

~ 1654

10"

Trawler lampen
lampen der er lige
velegnet til skivet
som skipperstuen
hjemme. Leveres i
messing med
brænder for speciel
lugtfri petroleum.
Kr. 365,AUTOBANK

Amagerbanken
den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KØBENHAVN S.
TLF. (01) 58 30 45

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

RMHTHEFONAIIUHS -WMMKIES
til professionelle og amatører.

- 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
ZODIAC — LAFAYETTE - KRACO — SAGANEL
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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.

S.S.F.
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Nr. 11

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01)5832 96

Tio.

Postgirokonto 705 6516

Dagsorden:

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Tilsynsførende
med klubhuset
og festudvalg:

Referat af bestyrelsesmødet 10.10.78

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
13 7323
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup
50 7323
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh.S
58 33 73
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
59 39 78
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S ... 55 79 39
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S ..
54 80 52.
Jørgen Bengtsson,
Halfdansgade 21,5., 2300 S
54 83 23
Vagn Preisler,

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
54 58 44
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
JolleJohn Simonsen,
repræsentant:
Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant:
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S
59 88 18
Mdlere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Protokol
Beretning herunder
Generalforsamling
Havn og Plads
Klubhus og Fester
Sejlerskole
Juniorafdeling
Kapsejlads
Joller
Motorbåde
Sikkerhedsudvalg
Bladet
Eventuelt

Bent Knudsen samt Vagn Preisler fra
værende på grund af arbejde.
Punkt 1 Protokol
Protokol oplæst og godkendt.
Punkt 2 Beretning
Indkomne breve og takkeskrivelser
oplæst. Et medlem anmoder om ned
sættelse af kontingent på grund af, at
medlemmet overgår til pension. Med
lemmet opfyldte klubbens loves beting
elser, så nedsættelsen blev godkendt.
Farvandsdirektoratet anmoder i brev
S.S.F. om at ændre indsejlingsbøjer, så
ledes at de opfylder de betingelser, der
er vedtaget i de nye internationale søfartsregler.
Dansk Sejlunion afholder igen i år
dommerkursus 1 og 2. Ligeledes afhol
des der lederkursus samt instruktørkur
sus og kursus i redningsmidler. Sidst
nævnte kursus vil blive afholdt på Sø
værnets Teknikskole.
Formanden har været til møde med
vor sagfører og har her fået besked på,
at der er berammet nyt retsmøde 13.11.
1978 I.S.Indretning og Sundby SejlFORSIDEBILLEDET
Får vi isvinter i år?
Foto: Ib Christensen
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Forening imellem. S.S.F. har via sagfø
rer sendt en skrivelse med tilbud om for
lig. Dette forlig går ud på, at vi tilbage
holder 14.000 kr. til dækning af restrepa
rationer. Disse reparationer vil S.S.F.
selv stå for.
Formanden sluttede med at takke be
styrelsen for den hjælp de ydede ved
svagførefesten. Jørn Thanning takkede
ligeledes bestyrelsen samt medlemmer
for hjælpen.
Generalforsamling
Der var kun indkommet 1 ændrings
forslag samt 1 forslag til andre forslag fra
medlemmerne. Bestyrelsens 4 forslag til
generalforsamlingen blev diskuteret og
godkendt.
Punkt 3 Havn og Plads
Havneudvalget fortalte, at man nu
havde fundet mandskab til at udlægge
kæderne i kanalen; desværre er der ble
vet stjålet 6 m af kæden.
Ophalervognene er gået efter og er nu
helt i orden. Pladsmanden mangler en
ny donkraft til hjælp til ophaling af både.
Havneudvalget vil indhente tilbud. Lys
på plads og moler er nu færdigopsat.
Et medlem fra Sejlklubben Enigheden
havde lagt sin båd ind i S.S.F. på grund
af dårligt vejr. Han har ligget her i 4 dage
og er blevet krævet 100 kr. i havnepen
ge. Et medlem af bestyrelsen syntes,
dette var for meget og man blev enige
om kun at tage for 2 dage, da man men
te, at de to første dage kunne regnes
som nødhavn på grund af det dårlige
vejr. Sejleren vil få havnepengene betalt
tilbage for 2 dage.
Hullet i hegnet på nordre mole vil
blive repareret.
Punkt 4 Klubhus og Fester
Klubhusudvalget oplyser, at der er et
overskud på ca. 3000,00 kr. fra svagføre
festen.
Punkt 5 Sejlerskole
Skolechefen oplyser, at man den
30.9.78 havde sejlereksamen med 6
elever, der alle bestod.
Sejlsæsonen er slut, og skolebådene
vil blive taget på land i midten af oktober
måned.
Den 3.10.78 begynder kursus i naviga
tion med 11 seniorer samt 5 juniorer.
Skolechefen, der står for vagtordningen
i S.S.F., beklager sig over, at det er
svært at skaffe vagter. Han spørger, om
ikke man skulle sætte en liste op i klub
huset for på denne måde at give flere
medlemmer en chance til at skrive sig
på.

4

Punkt 6 Juniorafdeling
Juniorchefen tog atter salget af junior
bådene op, han ville gerne have bestyrel
sens tilslutning til salg af disse samt til
køb af en ny Yngling. Bestyrelsen tilslut
tede sig både salg af juniorbåde samt kø
bet af en Yngling. Man vil prøve at få ca.
10.000 kr. pr. juniorbåd.
Der er bestilt 2 optimistsejl til ca. 608
kr. pr. stk., der skal yderligere anskaffes
nye sejl til Ynglinge.
Juniorchefen sluttede med at fortæl
le, at ungdomsskolen havde sat lærer til
rådighed for undervisning i navigation
for optimistsejlere i lighed med sidste år.
Undervisningen vil foregå i S.S.F. hver
mandag.
3 elever har bestået førerprøve nemlig
Anja Elsing, Jens Poulsen og Michael
Empacher.
Punkt 7 Kapsejlads
Den 15.10.78 vil der blive afholdt klub
mesterskab for joller og juniorer. Old
boys samt Old-Lady sejlads blev en stor
succes.
Kapsejladschefen sluttede med at for
tælle, at der den 9.10.78 i S.S.F. blev
afholdt kapsejladsmøde i Østersøkred
sen. S.S.F. havde 3 store sejladser på
programmet, nemlig Top-Cup, Forterne
Rundt og EM 79 Pirat. Alle dagene blev
godkendt i kredsen.

Punkt 8 Joller
Jollepladsen har fået foræret nogle
bænke af et forstående medlem. EM 79
Pirat er flyttet til uge 30 efter anmodning
fra vore østtyske venner.
Der er blevet lagt grus på pladsen bag
slæbestedet.
Jollerepræsentanten sluttede med: Vi
mangler stadig vor gamle skumslukker,
hvor er den?
Punkt 9 Motorbåde
Motorkursus vil blive etableret på Ly
bækgades skole med Bent Madsen fra
Søværnet som instruktør.
Punkt 10 Sikkerhed
Havneudvalget beder motorbådsrepræsentanten sørge for, at de gamle
motorer, der ikke er mærket, bliver fjer
net fra skuret.
De skumslukkere klubben ejer, og
som endnu ikke er blevet placeret,
enedes man om at opsætte under de
halvtag, der findes rundt om på havne
pladsen.
Punkt 11 Bladet
Intet.
Punkt 12 Eventuelt
Intet.
Mødet slut kl. 23.00.
sign. Hans Guldager, formand
Else Madsen, sekretær

Tilbud til motorbådssejlere
I sidste nummer bragte vi følgende annonce:

Motorkursus
afholdes hvis fornøden tilslutning opnås.
Varighed: 20 timer
Start:
medio december eller januar
Sted:
Lybækgades Skole
Tilmelding: Jens Green
eller Reinhardt Hansen.

Meld dig snarest, så vi kan få et overblik over, hvor mange
der er interesseret.

Generalforsamlingen
Udførligt referat i næste
nummer.
Referatet af en generalforsamling af
en varighed på ca. 6 timer skriver man
ikke sådan i løbet af 0,5, så egentlig refe
rat kommer først i næste nummer, men
vi kan nævne de vigtigste ting fra denne:
Valter Stefansen blev udelukket fra
S.S.F. med 178 stemmer for, 25 imod,
21 blanke og 4 ugyldige stemmer.
Alle valg var genvalg, bortset fra Ju
niorudvalgsmedlem, hvor Jan Knudsen
blev valgt i stedet for William Kleis, der
ikke ønskede genvalg. Nyvalgt supple
ant: Holger Larsen.
Forslag om nedsættelse af kontingent
for medlemmer i udlandet, herunder
Grønland og Færøerne, blev nedstemt.
Hans Eskildsens forslag om ophæng
ning af en liste med havnepladsernes
fordeling blev nedstemt. Bestyrelsens
forslag om overtagelse af havnepladser
ved død skal genfremsættes til foråret i
ændret stand.
Bestyrelsens forslag om forhøjelse af
pladslejen kunne ikke samle flertal.
Bestyrelsens forslag om at slette
max.-bredde 3,10 m i havnereglementet
blev nedstemt.
Bestyrelsens forslag om en vagtord
ning blev vedtaget.

Formandens beretning
Det er med sorg jeg må meddele
generalforsamlingen, at følgende med
lemmer er afgået ved døden:
medlem nr. 877 Charles E. Sørensen
medlem nr. P88 Valdemar Sørensen
medlem nr. 765 Per Ove
Bang Christensen
medlem nr. 235 Henri Verner Olsen
medlem nr. P 9 Lydia Petersen
medlem nr. 339 Egon Clemmensen
medlem nr. 681 A. Hansen Lillelund
medlem nr. 184 Knud Nielsen

Eksamensbeviset er hjemme.
Endvidere er forhenværende kontor
chef i Københavns Kommunes jordkon
tor, Hans Frederiksen, afgået ved
døden. Hans Frederiksen var ikke med
lem af Sundby Sejlforening, men havde
gennem et langt livs arbejde i Køben
havns Kommune været en usædvanlig
god støtte for os. I 1971 tildeltes Hans
Frederiksen
Sundby
Sejl-Forenings
Hæderstegn.
Æret være deres minde.

I NOVEMBER HAR
SHOPPEN
åbent
Lørdage

kl. 11 -15

OG I DECEMBER
lørdage

kl. 11 - 14

Lørdag den 28. oktober blev Sundby
Sejl-Forening 55 år. Den blev stiftet, som
der står i vor historie, - af en lille kreds af
borgere, som havde deres småbåde lig
gende ved afvandingskanalen ved siden
af fabrikken Vølund. Saltholm var fore
ningens første navn. I september 1925
ændredes navnet til Sundby Sejl-Forening.
Dette var vor forenings første spæde
start til det, vi kan se i dag, en forening

med godt 1300 medlemmer med en god
og beskyttet havn for vore både og med
et stort og moderne klubhus og med en
aktiv medlemsskare, der slutter op om
foreningens aktiviteter.
Blandt dem, der har været med en
god del af vejen, er der 3 medlemmer,
som vi her i dag kan fejre et jubilæum
med.
25 år: Medlem nr. 530, Tage Arndt
Adrian, forhenværende bestyrelsesmed
lem og sejlerskolechef gennem en år
række, og i en hel del år censor ved
sejlerskolen.
40 år: Medlem nr. 218, H.H.E. Peter
sen, bedre kendt som Rigger-Ejnar. Rig
ger-Ejnar har i mange år været en god
støtte for vor forenings sejlerskole og for
ungdommen. Mange af os, der sidder
her i dag, har gået på towærkskursus
hos Ejnar, og endnu flere har oplevet
ham som en god og retfærdig censor.
40 års medlemsskab har endvidere
Christian Kouring, der ligeledes er et
kendt og skattet medlem.
Fremtiden tegner knapt så lys for os,
der har søsporten som hobby og fritids
interesse. Fra 1. oktober i år skal der er
lægges fuld moms for havnepladslejer
ne, ja man er gået så vidt, at også sejler
skoler, towærkskurser og navigationsundervisning skal erlægges med moms,
såfremt der betales for at gå på disse
kurser.
Bådskatten er heller ikke blevet glemt,
regeringen vil på et for dem belejligt tids
punkt tage sagen op igen i en ny for
klædning; nu vil man kalde den registre
rings-afgift, og efter forlydende skal det
kun dreje sig om 80,- kroner pr. båd til at
begynde med; vi må gøre os det klart, at
dette kun er et startgrundlag for at få tin
gene til at glide ned, senere er det gan
ske andre beløb, der skal erlægges af sø
sporten.
Dansk Sejlunion og Danmarks Motor
båds Union har gang på gang proteste
ret mod disse urimeligheder, sejlklubber
ne og motorbådsklubberne har over det
ganske land afholdt protestmøder, og
indlæggene i pressen har været på vor
side. Alt dette har gjort, at vi indtil nu har
kunnet holde os bådskatten fra livet. Det

5

Jan Knudsen får Tvillings pokal.
er givet at regeringen må foretage sig
noget i sagen, for den 1. januar 1979 fal
der afgiften på kaskoforsikringerne væk.
Jeg håber, at når der atter kaldes til sam
ling mod registrering og bådskat eller
andre former for afgifter, at vi da står
sammen om at protestere mod disse
urimeligheder.
Vor sejlrende til havnen bliver stadig
udsat for en tiltagende tilsanding. På vor
opfordring har Københavns kommunes
teknikere undersøgt sagen, og man har
meddelt os, at tilsandingen skyldes de
ændrede strømforhold omkring lufthav-

Jens Poulsen med Heidis vandrepokal
nen og naturligvis ændringer i havvan
dets gennemstrømning af Øresund. Jeg
har igennem måneder ført forhandlinger
med kommunen om dette problem, men
et forslag om nedramning af en spuns
væg ud til frit vand har man ikke kunnet
acceptere. Dels af økonomiske grunde,
men også af tekniske/miljømæssige
ulemper har man sagt nej til dette; man
forstår vort problem og har for få dage
siden meddelt, at vi kan påregne en støt
te på kr. 15.000 hvert andet år til udgrav
ning af renden, første gang i 1979. Vi
andre må se i øjnene, at vi fremover

Den nye »registreringsafgift«... en ulv i fåreklæder!I!
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hvert år skal ofre 40 til 50 tusind kroner
for at holde renden i orden.
Pæleprojektet blev færdigt fra entre
prenørens side til tiden, og jeg tror alle er
tilfredse efter den vejrmæssigt urolige
sommer, vi har haft. Havneudvalget og
bestyrelsen har derimod haft en del pro
blemer med at få bådene placeret. En hel
del fartøjer havde forkerte mål i forhold
til vort kartotek, og næsten altid i opad
gående retning, og den forud fastlagte
plan kunne ikke holdes som følge af det
te. Jeg skal ikke her skyde skylden på
hverken medlemmerne eller de skiftende
havneudvalg men blot konstatere, at det
efterhånden er lykkedes at få problemer
ne løst næsten til alles tilfredshed. Pæle
ne har haft den virkning, at der er blevet
plads til yderligere en halv snes både, så
ledes at der ialt har kunnet uddeles 18
bådpladser i år.
Det har været et særdeles aktivt år på
kapsejladsfronten, vel nok det største i
S.S.F.s historie, med top cup i spidsen,
et samarbejde mellem topsikring og
Sundby Sejl-Forening førte til et arran
gement med Sjælland om styrbord, der
forløb både arrangørmæssigt og økono
misk godt, takket være en stor indsats
fra medlemmernes side og fra kredse og
forbindelser, der står S.S.F. nær.
Blandt jollesejlerne har der været gode
resultater efter en meget aktiv sæson;
det bedste resultat er vel nok nået af Kim
Christensen og Palle Wullf Larsen, der
blev nordiske mestre i Trapez-jolle.
I 1979 skal Sundby Sejl-Forening være
vært og arrangør for europamesterska
bet i Piratjolle; der er allerede lagt et stort
forarbejde til dette stævne.
Blandt andet har vi i dag underskrevet
en sponsorkontrakt, der ikke står tilbage

Vagtordning
Gælder alle medlemmer med båd
i havn eller på land.
Dette blev vedtaget på generalforsamlingen:

Forslag nr. 5.5.
Forslag fra bestyrelsen til:
Generalforsamlingsbeslutning
om
etablering af en vagtmandsordning.
Bestyrelsen foreslår etableret en
vagtmandsordning i tiden fra d. 1. ok
tober til d. 1. marts.
Vagtordningen skal omfattes af alle
medlemmer under 65 år, der har fartøj i
havnen eller har fartøj stående på land
på foreningens område. Hvert medlem
skal melde sig til mindst 1 nattevagt,
og hvert vagthold skal bestå af mindst
3 medlemmer, hvoraf det ene skal op
holde sig i klubhuset ved telefon, og
mindst 2 skal patruljere på havn og
plads. Både den indeværende og de
udegående vagter skal være forsynet
med walkie-talkies.
Vagterne skal ikke foretage anhol
delser, men skal alene ved deres tilste
deværelse, og ved overvågning, virke
præventivt.
Patruljerende vagter, der observerer
noget unormalt, skal straks, via W.T.
rapportere til indeværende vagt, som
da straks skal tilkalde politi.
Vagterne må ikke være i besiddelse
af våben eller andre genstande, som er

i strid med dansk lovgivning om våben
besiddelse.
Vagten skal fungere i tiden fra kl.
22.00 aften til kl. 06.00 morgen. Vagt
mændene må ikke forlade klubhuset
alene, der skal være mindst 2 i følge.
Foreningens næstformand leder og
fordeler vagterne, og skal, i videst mu
ligt omfang, tage hensyn til medlem
mernes ønsker om vagternes afvikling.
Tilsyn med vagternes rettidige frem
møde og, i tilfælde af forfald, tilkaldel
se af afløser skal udføres af bestyrel
sens medlemmer på skift efter en nær
mere fastlagt plan.
Medlemmer, som ikke kan, eller ikke
ønsker at deltage i vagtordningen, skal
betale et gebyr på kr. 200,- til afholdel
se af udgifter til en stedfortræder.
Pensionister kan dog fritages herfor
efter aftale med bestyrelsen. Nærmere
vagtregler udarbejdes af bestyrelsen.
Motivering: Belært af erfaring fra
tidligere års mørketider vil vi forsøge
på, på billigste måde, at dæmme op
for de mange indbrud i klubhus og
skure, og ikke mindst den meningsløse
ødelæggelse, der ofte finder sted på
vore fartøjer.

Alle oplysninger er opslået på tavlen ved kontoret i klubhuset.
Yderligere oplysninger hos næstformanden
Telefon: 58 33 73

Ved færdsel på foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22
SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES
Næstformanden

Anja Elsing med Vivi Olsens Vandrepokal

for den støtte, der gives inden for fod
bold, idet Fremad Amagers sponsor Sa
lon Gjerka på Amagerbrogade til næste
år vi satse på sejlsporten. Salon Gjerka
drives af en af de mest initiativrige forret
ningsmænd på Amager med en af Kø
benhavns største frisørsaloner. Over
borgmester Egon Weidekamp har for
lods lovet at være protektor for dette
Europamesterskab.
Sejlerskolen og juniorafdelingen har
sæsonen igennem sejlet planmæssigt og
godt, omend den sidste i øjeblikket
synes at lide af den sædvanlige træthed
sidst på året. Sædvanen tro skal der her
uddeles beviser for bestået eksamen og
vandrepræmier for bedste juniorer.
Der har i Amager Bladet for sidste uge
været indrykket et læserbrev af passivt
medlem nr. 150 Irene Stefansen, der gi
ver udtryk for, at S.S.F. er hjemsted for
de værste tilstande i form af rå slagsmål
og vilde tumulter med flere måneders
hospitalsophold til følge. Jeg skal ikke
her tage stilling til den konkrete sag, det
gør vi under det ekstra punkt på dagsor
denen, men jeg vil på det kraftigste pro
testere mod Irene Stefansens skriverier,
det er uværdigt over for S.S.F., og det
er en hån mod medlemmerne.
/ disse dage er det 5 år siden jeg påtog

Joan Møller får Flidspræmie.

mig hvervet som formand for Sundby
Sejl-Forening.
Det har været 5 år med stærkt stigen
de aktiviteter og krav fra samfundets
side, som har givet formand og bestyrel
se nok at lave.
Vi har nået det højeste medlemstal
nogensinde, således at det har været
nødvendigt med en medlemsbegrænsning, det skal dog siges, at på nuværen
de tidspunkt er tilgangen svagt faldende
på grund af det stærkt stigende havne
byggeri, der har fundet sted i vor nær
hed.
Det primære i S.S.F. er havnen, plad
sen og klubhuset samt juniorafdelingen
og sejlerskolen. Jeg har forsøgt igennem
disse år stadig at udbygge og forbedre
vore aktiviteter til gavn for medlemmer
ne og samtidig holde en økonomisk linje,
så alle kan være med.
Jeg gjorde ved min tiltrædelse klart,
at jeg ville føre en demokratisk linje, og
de medlemmer, generalforsamlingen

valgte til bestyrelse og udvalgene, havde
et ansvar og en arbejdsopgave at udfø
re, og jeg mener selv, de har gjort det
godt og levet op til den linje, jeg har for
søgt at følge.
Et gammelt medlem sagde til mig i mit
første år som formand:
Du har nu fået en stor magt i dine
hænder
brug den med varsomhed og retfær
dighed,
og du vil have mange gode og lykke
lige
år som Sundby Sejl-Forenings formand.
Uanset enkelte røster i krogene mener
noget andet, vil jeg dog gerne her takke
det store flertal af medlemmerne, der har
sluttet op om denne holdning og støttet
mig dermed. Tak skal I have alle sam
men.
Og hermed er min beretning slut.
Hans Guldager

Tegn din bådforsikring i SSF
Du kan vælge mellem Baltica og topsikring

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
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Lørdag den
21. oktober
kl. 18.30
w

jwVI"V-

Afriggergilde
Så er sæsonen 1978 afsluttet, stande
ren er halet ned, og bådene bliver halet
på land og pakket godt ind for vinteren.
En markering af sæsonslutningen
fandt sted den 21. oktober, da S.S.F.
havde indbudt til afriggergilde, og da
medlemmerne havde efterkommet op
fordringen, så vi fik klubhuset fyldt, så
den rette stemning indfandt sig, alt som
tiden gik, og der blev stukket noget
under vesten.
Det har været en sæson på godt og
ondt, som formanden sagde i sin festtale
- godt fordi S.S.F. også i år har markeret
sig på bedste måde f.eks. ved top-cup
og pæle i havn-projektet - ondt fordi det
har knebet lidt med det rigtige sejlervejr.
S.S.F. benyttede lejligheden til at sige
tak til de medlemmer, der havde gjort
klubben en tjeneste ved forskellige lejlig
heder, og udenfor medlemskredsen del
tog bankbestyrer Hugo Bechsgaard fra
Amagerbanken og sparekassebestyrer
Reinelt fra Bikuben. Endvidere var
Dansk Sejlunion repræsenteret ved
Knud Rødgaard.

Menuen bestod af helstegt oksefilet
og is, og som sædvanlig havde Kristine
tryllet i køkkenet, så det blev en kulina
risk oplevelse, og hun præsterede ved
hjælp af sine kvikke piger, at alle blev be
tjent på bedste måde.
Normalt foregår bådedåb om foråret i
forbindelse med standerhejsningen, men
denne gang var der vendt op og ned på
dette forhold, fordi Bikuben nu her sidst
på sæsonen havde skænket foreningen
en optimistjolle. Optimisten var sat ind i
klubhuset ved kommandobroen, og fru
Lis Reinelt foretog bådedåben og gav
den navnet »Kuben«, så vi nu har både
»Bien« og »Kuben«, begge skænket af
Bikuben. Fruen udtrykte sin tilfredshed
med, at dåben foregik indendørs i mod
sætning til, da hun døbte »Bien« ved en
standerhejsning på en kold forårsdag.
I øvrigt forløb aftenen på bedste
måde; jeg synes, der altid er en dejlig
stemning, når S.S.F. fester - alle er sim
pelt hen glade på den rigtige måde - det
var en rigtig S.S.F.-fest.
Holger Møller

Breve til S.S.F.
Undertegnede overlader herved S.S.F.
1 stk. 10 kg brandslukker (sneslukker)
ophængt under det vestlige halvtag på
søndre plads.
N.B. Brandslukkeren er i orden og
fuldt opladet og vil blive ophængt omgå
ende.
Medlem 699 Edwin Hansen

PgQOOQOOQOOQWQQQOOWQQffi»QOQgOQOOQOQQP

Tak
Hjertelig tak for den skønne blomster
hilsen til vort guldbryllup.
Dagmar og Oscar Nielsen
M/B Dax
Hjertelig tak for opmærksomheden
ved vort guldbryllup.
Viktoria og Ivan Lindquist

BiU
IIM&E

1® ks
Til bestyrelsen for Sundby Sejl-Forening

OlVcR u

Hermed min hjerteligste tak for den
smukke blomsterdekoration til min 80
års fødselsdag.
V. Andreasen
m e d l.nr. 639 M/B Vilan

•OQQOODOQOOQOOOQOOOOQQQOQQOOQOOQQQOQOOQQ
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Slettede medlemmer

A 396 Valdemar Bandolowski
Mågevænget 3, Dragør.
A 399 Bernhardt M.V. Nielsen
Skovvænget 38, Hesselager
A 479 Bjørn R. Andresen
Skottegården 65, Ka.
A 496 Hans Anton Hagild
St. Kongensgade 116, K.
A 521 Thomas Ekdahl
Vedbøl Alle 7, Ka.
A 573 Aksel Bennike
Griffenfeldtsgade21, N.
A 603 Birger Bjørn
Englandsvej 4, S.
A 640 Børge Theil Hansen
Møllevej 6, Ærø.
A 702 Ove Juel Hansen
Møllebakken 7, Holbæk.
A 716 Niels Juel Olsen
Peter Bangsvej 78, F.
A 782 Torben Søgård-Andersen
Wittenberggade 21, S.
A 849 Steen West Nielsen
Lindehøjvænge 7, Birkerød.
A 913 Orla Rusdal
Ved Volden 3, K.
A 931 Jørgen Axel Flindt
Doom Alle 14, Dragør.
A 985 Arne W. Nørgård
Hauserplads 24, K.
A 1021 Benny Skåning
Dyssebakken 9, Heil.

A

A 1027 Claus Balslev
Fredericiagade 82, K.
A 1047 Hans Barsballe

Nye medlemmer ---som søger optagelse
i

SuvMy,

SejfafjOAeHuVj.

A 184 Arne Steenberg Christensen
Rasmus Rasks Vej 6, Valby.
A 580 Tonny Olsen
Spicas Alle 11, Ka.
A 717 Aksel Byrdal
Hessensgade 15, S.
A 942 Jørgen A. Andersen
Peder Lykkesvej 123, S.
A 958 Birger Schåfer
Njalsgade 37, S.
A 971 Ejner Sejer Jørgensen
Bærhaven 16, Valby.
P 88 Randi Skov Ernst
GI. Køgelandevej 800, Hvid.
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.

12 Frank A.O. Nielsen
Bondehavevej 158, Bagsv.
A TI Bent Hansen Kofoed
Øresundsvej 84, S.
A 54 Svend Erik Thomsen
Sokkelund Christiania.
A 71 Michael Bæk
Lodsgården 211 A, Dragør.
A 115 Kim Andreasen
Bremensgade 73, S.
A 190 Kurt Brix Lauridsen
Røde Mellemvej 94 C, S.
A 203 Dieter Betz
Vesterbyvej 13, Gent.
A 205 Jørgen Nordstrøm Jensen
Rantzausgade 20 B, N.
A 220 Ib G. Sørensen
Limburg Alle 24, Dragør.
A 267 Benny Rasmussen
Amagerbrogade 256, S.
A 286 Bjarne W. Petersen
Ølandsgade 5, S.
A 330 Ejner Richardt
Avlum Alle 37, Ka.
A 332 Jonna E.W. Shorter
Søvang Alle 31, Ka.
A 362 Mogens Henriksen
Sorrentovej 2, S.
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Følgende juniorer har fået udleveret fø
rerbeviser:
Jens Poulsen
Henrik Hansen
Anders Hansen
Børge Tvillings pokal til den flittigste
fører er tildelt Jan Knudsen.
Vivi Olsens vandrepokal gik til Anja Elsing og Heidis Vandrepokal til Jens Poul
sen.
Flidspræmier:
Svend Nielsen og
Joan Møller.

L.E. Bruunsvej30, Charl.
A 1071 Birger Wilh. Nielsen
Halgrensgade 3, S.
P 13 Tage Kjær Poulsen
Mejerivej 18, Samsø.
P 15 Lars Siert
GI. Kalkbrænderivej 14, V.
P 81 Poul Eriksen
Frederiksdals Loranstation.
P 107 Ruthwenn E. Eriksen
Ordrupvej 71, Charl.
P 130 Ulla Ekdahl
Vedbøl Alle 7, Ka.
P 156 Knud Erik Christensen
Burmeistergade 28, K.

STØT RØDE KORS

EM-PIRAT 1979
Sponsorkontrakt underskrevet
Tirsdag den 31. oktober var flere
S.S.F. medlemmer på besøg i Frisørsa
lon Gjerka, Amagerbrogade 15. Anled
ningen var, at der skulle underskrives en
sponsorkontrakt med indehaveren af
salonen Poul Erik Gjerka for at skabe et
økonomisk sikkerhedsnet under EM

1979 for Piratjoller, der afholdes i S.S.F. i
uge 30.
Salon Gjerka har i 1978 været sponsor
for Fremad Amager i den første sæson
med proff-fodbold. Det var på forhånd
aftalt at sponsoratet kun skulle være for
een sæson, og nu får S.S.F. glæde af

Poul Erik Gjerka underskriver kontrakten

Man kan tydeligt se, at din frisure er fra
sidste år!

denne driftige forretningsmands kærlig
hed til sporten parret med sund reklame
sans. Det er ikke fordi sejlsport giver
bedre reklame end fodbold, udtaler Poul
Erik Gjerka, men det er en del af et større
reklameprojekt.
I øvrigt står salonen foran en større
udvidelse, så der kan betjenes en forven
tet større kundekreds.
Holger Møller

Tre mand bag EM for Pirat 1979: Hans
Guldager, John H. Simonsen og Poul
Erik Gjerka.
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Julefrokost
Lørdag den 16. december kl. 13.00 i S.S.F. - Pejsestuen
Kristines usandsynlige kolde bord.
Mød talrigt op evt. medbringende en indpakket gave til en pris af ikke over 10 kroner til brug ved en auktion.

Pris kr. 40,00.
OBS!!! Fra kl. 16.30 fortsætter festen i Skipperstuen.
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Klubhus og fester

i

I

i
i

Den 16. december:
Den 17. december:
Den 2. februar:
Den 17. februar:
Den 25. februar:
Den 4. marts:
Den 5. maj:

Julefrokost
Juletræsfest
Filmsaften
Krotur
Fastelavnsfest
Generalforsamling
Standerhejsning

Klubhuset er lukket fra 7. januar til
27. januar, begge dage medregnet.

• v -v
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S.S.F. - Klubmesterskab -1978
Ved klubmesterskabet for Piratjoller og Wayfarerjoller, som afholdtes i svag vind ud for S.S.F. d.
15.10.78, blev der afviklet en lille serie perfekt afviklede
sejladser (2) med Søren (juniorchef) Christensen som
overdommer.
Resultaterne:
Pirat: nr. 1 Jørn Bang/Robert Bang
nr. 2 John H. Simonsen/Janus Simonsen
Wayfarer: nr. 1 Kaj Møller/Jan »Bessi«
nr. 2 Jens Johansen/Berit Dvorchak
Vinderne betalte traditionen tro en
omgang øl til alle medvirkende.
Ref. 844
JOLLEKOMSAMMEN DEN FØRSTE SØNDAG I HVER MÅNED KL. 13
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Kapsejlads 1978
Atter har S.S.F. manifesteret
sig på kapsejladsbanerne.
Så er kapsejladssæsonen sluttet, og
man kan glæde sig over, at Sundby-sej
lerne atter har gjort sig gældende såvel
nationalt som internationalt. Det er lyk
kedes at få afviklet sæsonen uden de
store problemer på kapsejladsbanen.
Dette skyldes ikke mindst alle de gode
hjælpere (Tordenskjolds soldater), der
stiller sig til rådighed - ja - nogle endog
med deres egne både som ledsagefartø
jer. Det er rart at se, at der endnu er folk
med »hår på brystet«, der har lyst til at
lægge skulderen til, når der skal arbejdes
for S.S.F. Hvis der skulle gå folk rundt
omkring i krogene og kede sig - med
hvad deraf følger - kan undertegnede
sagtens beskæftige de fleste af dem,
idet vi i sæsonen 1979 skal have afviklet
adskillige stævner, deriblandt »top-cup«
- Sjælland rundt og EM for Piratjoller.
Det vil også være til gavn for sporten,

Vinderne af oldboys og damesejlads

såfremt der ville være medlemmer, der
kunne tænke sig at gå på dommerkursus
henholdsvis I og II, idet vi mangler dom
mere i al almindelighed. Kurserne er ikke
særlig svære, men vil dog kræve et ele
mentært kendskab til kapsejlads. Så gamle søulke og jungmænd - frem af
busken og meld jer til vor kursuskontakt
Jens Green eller til undertegnede.

Det glæder mig, at du virkelig ønsker at
deltage i dommerkurset, for det gør du
da, ikke?

Old boys og damesejlads

Erik med klokken for 2. gang

Det skal også nævnes, at der blev af
holdt Old-boys og Damesejlads lørdag
den 7. oktober. Der var ialt opstillet 10
bådhold hver bestående af to herrer og
en dame med en samlet alder af 120 år.
Der blev sejlet en serie sejladser i klub
bens Ynglinge og Juniorbåde under stor
skæg og ballade. Man så rigtig de gamle
drenges kunnen, når der kom et »lille
pust«, der fik bådene til at skære op og
ligge fladt henad vandet - vor herre
bevares - Gosta afprøvede Ruth's og

. . . o g nr. 2
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Michael Empacher og
Erlings åndedrætsteknik ved en ubådsmanøvre, idet han med sædvanlig »jern
højde« bordfyldte en juniorbåd, så den
lignede en ubåd med periskop og alting.
Erwin og Dorthe samt Simons far var
dog hurtigt på stedet og bjærgede de
skibbrudne, og det skal de have tak for
hermed. Det lykkedes at få kåret et vin
derhold, idet Ivan, Else og John suve
rænt vandt årets old-boys og dame
mesterskab.

Carsten Rohde fik også præmier.

Yngling-klubmesterskab
I årets sidste sejlads »Yngling-klub
mesterskab 1978« vandt Kim Steffensen
pokalen for andet år i træk. Hermed en
tak til »Sjaskeren«, »Fedt og olie«, Leif
»Manse« og alle de andre, der hjalp til.
Bent Knudsen

Sejlerskolen.

Fra havneudvalget
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/ sidste nummer fortalte vi lidt
om det nye afmærkningssystem
og fortsætter hermed:

Sideafmærkning

Førerprøver er bestået af:
Svend Kiffer
Erna Jakobsen
Christian Fokdal
Niels Sillemann
Allan Cornelius
John Nielsen.

Torben Jensen med sine mange præmier

IALA
System A.

Husk, at du ved betalingen af skurleje for
1979 skal opgive skurets placeringsnummer.

er den hyppigste anvendte i danske
farvande og anvendes i forhold til ret
ningen for indgående. Denne retning er
fastlagt som styrende N.-på i Nordsøen
E.-på i Skagerrak og S.-på i Kattegat til
dansk havn eller til Østersøen. I lukkede
fjorde og indløb eller red er et skib for
indgående, når det kommer fra søen.
1. Vadehavet, 2. Limfjorden, 3. Bøge
strømmen, 4. Farvandet syd for Fyn og
5. Aissund betragtes alle - hvad afmærk
ning angår - som lukkede fjorde, ved
henholdsvis 1. Esbjerg, 2. Ålborg (vej
broen), 3. Mønbroen, 4. Svendborg
Havn og 5. Sønderborg (Chr. X's Bro)
(afmærkningen skifter).
Styrbord side af farvandet afmærkes
med grønne sømærker, og når topbeteg
nelse anvendes, er denne en grøn kegle
med spidsen opad. Lystønder viser
grønt lys. Bagbords side af farvandet af
mærkes med røde sømærker, og når
topbetegnelse anvendes, er denne en
rød cylinder. Lystønder viser rødt lys.

Kompasafmærkning
anvendes især til afmærkning af landløse grunde, sejlløb mellem landløse

MC

Strandjægerne
Tirsdag den 5. december 1978 kl. 19.00 prc:

Det store Bankospil V £
i S.S.F.s klubhus

,.

•

« -p

med fasaner, harer og gris på gafl^s'r/t sjåegevinstV på pladen,
8 gennemgående spil, 3 plader 10 kroner. *
*
Plus 3 store ekstraspil med mange fine gevinster
Gevinster både på 1. og 2. række samt pladen
Adgangsbilletter å 5 kroner kan købes hos:
Elo Nielsen
Mogens Bidstrup
Arne Olsen

telf. 57 13 40
telf. 50 35 90
telf. 5970 15
og telf. 557929

og hos Kristine i klubhuset.
Adgangsbilletten er gældende for 1 plade.

grunde samt rev og grunde, der stræk
ker sig langt ud fra pynter, næs og
odder. Kompasafmærkning anvendes
endvidere ved anduvning af et sejlløb
eller område samt i et ellers sideafmærket sejlløb for at henlede opmærksom
heden på, at sejlløbet ændrer retning, en
deling af sejlløbet i to løb eller yderenden
af en grund, der støder op til sejlløbet.
Kompasafmærkningens sømærker er
gul/sort og lystønder viser hvidt lys.

Isoleret fareafmærkning
anvendes, hvor en enkelt sejladshin
dring kan omsejles på alle sider.
Afmærkningen består af sort og rød,
vandretstribede sømærker med to sorte
kugler som topbetegnelse.
Fyrbåker og lystønder
blinklys.

viser hvidt

Midtfarvandsafmærkning
anvendes i midtlinien i anbefalede
ruter og i trafikskillelinien i trafiksepareringsområder samt ved anduvning af
fjorde, sejlløb og havnerender.
Afmærkningen består af rød og hvid,
lodretstribede sømærker med en rød
kugle som topbetegnelse. Lystønder
viser hvidt lys.

Speciel afmærkning
anvendes til afmærkning af særlige
områder, hvor afmærkningen ikke direk
te tjener til vejledning for den egentlige
sejlads såsom:
trafikskillezoner
forbudsområder
skydeområder
fredningsområder

lossepladser
kapsejladsbaner
kabler
rørledninger
måleinstrumenter.
Til afmærkningen anvendes gule sø
mærker. Lystønder viser gult lys med en
fyrkarakter, der ikke kan forveksles med
fyrkaraktererne ved kompasafmærk
ning, isoleret fareafmærkning eller midt
farvandsafmærkning.
Som topbetegnelse anvendes et gult
kryds, for kapsejladsbaner dog et trekan
tet eller firkantet flag.
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Tegning: Henrik Videbech
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telf. (01)58 32 96

Tio.

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Dagsorden:

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. TR 9509.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:

BESTYRELSESMØDE den
7. november 1978 kl. 19.00

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
13 73 23
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup
50 7323
Næstformand: Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Kasserer:
Erna Christensen,
Milanovej4, 2300 Kbh. S
59 39 78
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S ... 55 79 39
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S ..
54 80 52.
Tilsynsførende Jørgen Bengtsson,
med klubhuset Halfdansgade 21,5., 2300 S
54 83 23
og festudvalg:
Vagn Preisler,
Artillerivej44, 2300 Kbh. S
54 5844
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
58 74 05
Skolechef:
Bent Petersen, c/o S.S.F.,
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S
58 33 73
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
59 62 28
JolleJohn Simonsen,
repræsentant:
Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S.. 54 92 62
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant:
Strandlodsvej82, 2300 Kbh. S
59 88 18
Mdlere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
53 59 64
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S
59 79 95

1. Protokol
2. Formandens beretning
3. Havn og Plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskole
6. Juniorafdeling
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhedsudvalg
11. Bladet
12. Eventuelt
Sekretæren fraværende på grund af
ferie, formanden førte protokollen.
1. Protokol
Intet, da den var blevet oplæst ved
generalforsamlingen d. 31/10-78.
2. Formandens beretning
Generalforsamlingens forskellige ved
tagelser blev drøftet, bl.a. vagtmandsordningen, som vil blive startet op fra
den 6/11-78. I den første tid måtte vi
nok regne med nogen vanskelighed i at
besætte vagterne, men når først det var
blevet kendt blandt medlemmerne skulle
ordningen køre, da vedtagelsen var be
sluttet med et stort flertal af medlem
merne.
Det blev ligeledes besluttet, at hvert
bestyrelsesmedlem virkede som vagt
chef 1 uge ad gangen med mødepligt
kl. 22.00 hver dag for at sætte vagt
holdet ind i deres opgaver.

Kontoret er lukket i januar.
FORSIDEBILLEDET:
Juletræsfest den 17.
Tegning: John Christiansen

Formanden meddelte, at det på gene
ralforsamlingen udelukkede medlem
havde fået 4 ugers frist til at få sin båd
fjernet fra foreningens område og af
hændet sit skur, dette blev taget til efter
retning.
Formanden foreslog, at næste gene
ralforsamling afholdes søndag formid
dag, så ingen blev nødsaget til at gå,
fordi de skulle tidligt op næste dag. Alle
var enige i denne beslutning.
Breve. Formanden havde kort før
mødet modtaget brev fra Jørn Tanning
Nielsen, der ønskede at forlade bestyrel
sen. Brevet blev taget til efterretning
uden diskussion. Første suppleant Jør
gen Bengtson vil blive indkaldt til besty
relsesarbejdet i klubhus og festudvalget.

den lovede at fremskaffe en ad de sæd
vanlige kanaler.
Juniorafdelingen siger tak for den
overraskende gave fra Bikuben til vort
afriggergilde, en optimistjolle, som alle
rede nu har været prøvesejlet.

3. Havn og Plads
Et byggeskur af lettere materialer var
blæst omkuld på nordre plads og skulle

8. Joller
Den nye bro bliver nu afmonteret for
vinteren. Jollehusets tag er blevet istand
gjort med sten og nye vindskeder.
Jollerepræsentanten udtalte ønske
om en yderligere forlængelse af broen,
Kapsejladschefen udtalte, at han mulig
vis kunne skaffe en til rimelig pris, hvis
jollesejlerne selv ville afmontere denne.
Simon lovede at se på sagen.

omgående fjernes, da der var risiko for
de nærmeste både; ejerforholdet tabte
sig i det uvisse, og mange medlemmer
havde brugt det gennem årene; vogn
mand var bestilt.
Pladsmanden havde fået de ønskede
donkrafte leveret. Den store sten, som i
mange år med mellemrum havde gene
ret de sejlende i renden, vil blive sprængt
væk i løbet af kort tid af et dykkerhold.
Gartner Allan havde atter præsteret det
utrolige ved at opgrave afløbsledningen
for regnvandet på parkeringspladsen,
så medlemmerne kunne komme tør
skoet ind i foreningen.
4. Klubhus og fester
Formanden og udvalget vil gennemgå
klubhuset for reparationer og istandgørelser i den lukkede periode i januar.
Følgende fester m.m. blev vedtaget:
Juletræ søndag den 17. dec.
Klubhuset lukket d. 7. jan. til 27. jan.,
begge dage incl.
Filmsaften den 2. februar 1979.
Krotur lørdag den 17. februar.
Fastelavnsfest søndag den 25. februar.
Generalforsamling søndag den 4, marts
kl. 9.00.
Standerhejsning lørdag den 5. maj.

Jørn Bang Sail har foræret juniorerne
et stk. sejl. Ligeledes her siges der tak.
Nødvendige nye sejl til Yngling er med
fordel bestilt nu til levering i februar.
7. Kapsejlads
Kapsejladschefen håber på, at nogle
aktive sejlere efter formandens opfor
dring på generalforsamlingen vil melde
sig til det ønskede kapsejladsudvalg.
Forberedelserne til top-cup er gået plan
mæssig igang.

9. Motorbåde
Det planlagte motorkursus svæver i
nogen uvished på grund af manglende
kommunikation til kredsens kursuskon
taktmand. Formanden ville undersøge
sagen nærmere. Motorbådsrepræsentanten forslog, at der blev afholdt en
motorbådsaften, hvilket der var bred
enighed om. Motorbådssejlads i 1979
blev diskuteret, der var enighed om at
det af Reinhardt arrangerede motor
bådsløb i sommer var forløbet godt og

burde efterfølges. Vandrepokaler efter
lyses.
Motorskuret er blevet ryddet for
gamle motorer og andet skrammel uden
navn og nummer.
10. Sikkerhed
Et medlem havde foræret og opsat
en stor ildslukker ved skurrækken mod
parkeringspladsen, hvilket der siges tak
for.
11. Bladet
Intet.
12. Eventuelt
Formanden fremlagde en idé fra et
medlem til fremstilling af et julekort med
motiv fra foreningen. Redaktøren fik
overladt idéen til forespørgsel hos bog
trykkeren.
Redaktøren fik ligeledes pålagt op
gaven at skrive en artikel til lokalbladene
om vores nye vagtordning. Dette kunne
måske virke yderligere afskrækkende på
eventuelle syndere.
Formanden meddelte om de forhand
linger, der havde været med Salon
Gjerka om en sponsoraftale til EM.79 i
Pirat. Forhandlingerne var gået godt,
og kontrakten var underskrevet i nær
værelse af jollerepræsentant og redaktør.
Mødet slut kl. 22.10.
Hans Guldager
fung. sekretær

Bent Petersen
Næstformand

5. Sejlerskolen
Alle bådene er kommet på land. Af
rigningen fortsætter.
6. Juniorafdelingen
Samtlige både er kommet på land og i
hus. Juniorlederen kunne ønske sig en
presenning til optimistjollerne, forman

top-cup 79 under opbygning

3

Referat af generalforsam
ling den 31.10.78
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og Beretning herunder ekstra
punkt: Udelukkelse af medlem.
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Formanden indledte generalforsamlin
gen med at byde velkommen og udbad
sig emner til dirigentposten. Frits Kleis
blev valgt. Han takkede for valget og
erklærede generalforsamlingen for lovlig.
Et stemmeudvalg blev valgt, nemlig Orla
With, Carsten Barner, Erik Kristiansen,
Gosta Øberg samt Holger Larsen.
2. Protokol og beretning
Protokol fra sidste bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt af general
forsamlingen.
Formanden fik ordet til beretning.
(Formandens beretning bragte vi i sidste
nummer). Efter endt beretning blev or
det givet frit. Eskildsen bad om ordet til
beretning og erklærede, at han var
yderst tilfreds med det store arbejde,
der var udført ved pælearbejdet, og han
fortsatte: Jeg har set den liste over til
deling af nye havnepladser. Jeg savner
plads nr. 15 på denne liste. Plads nr. 15
er tildelt en båd, der har skiftet ejer
forhold. Jeg mener, at den der har fået
pladsen, først er indmeldt i oktober 1977.
Jeg har selv været medlem i 8 år, men
har stadig ingen plads. Vil formanden
svare, hvordan dette kan hænge sam
men?
Ryle Niels bad om ordet og sagde:
Det står skrevet i bladet, at næsten alle
er tilfredse med de pladser, de har fået.
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Jeg vil dog sige, jeg er utilfreds. For
det første med havneudvalget; jeg fik at
vide, at jeg skulle skifte til pladsen ved
siden af. Denne plads er kun 2,40 m
bred, min båd er 2,45 m. Hertil blev
der kommenteret fra havneudvalget, at
jeg så har opgivet forkert mål på kon
toret. Min båd er opmålt af skibstilsynet.
Henning Jensen bad om ordet. Først
svar til Eskildsen vedr. plads nr. 15. Det
drejer sig om et af vore afdøde med
lemmer, hvis enke og børn har fået plad
sen. Vi har som følge af dette tilfælde et
ændringsforslag med på denne general
forsamling for igennem vore love at
kunne give de efterladte ret til at over
tage pladsen. Til Ryle-Niels: Der har
været 3 til 4 eksempler på mål taget af
skibstilsynet, der ikke har passet.
Preben Nielsen bad om ordet og
spurgte, hvad meningen var med den
kæde, der var lagt ud i kanalen. Man
skulle tro, det var en, der havde været
halvfuld, der havde lagt kæden ud. Skal
det fremover være meningen, at ledige
havnepladser først skal uddeles i august?
Poul Olsen fik ordet og spurgte, om
det ikke var mere rimeligt, at man betalte
havnepenge pr. pæl og ikke efter læng
de, der er mange, der betaler for bovs
pryd, men de, der har badestiger og
udenbords-drev, er ikke målt med disse.
Jeg synes, dette bør laves om, måske
ved lovændring, sluttede Poul Olsen.
Henning Jensen fik ordet for at svare.
Bøjerne i kanalen har været et smertens
barn. Det er meningen, at der skal fæs
tes bøjer til kæden, men samtidig skal
der være en indhaler. Der vil være ca.
2 til 2,50 m i midten af kanalen, så det er
muligt med forsigtighed at kunne sejle
ud. Vi tror, denne løsning er den rigtige,
men vi er dog ikke færdige, og vi er sta
dig villige til at følge problemet op. Det
med bovspryd er rigtigt, man måler far
tøjerne op fra yderpunkt, en badestige?

Det skal måske tages op på næste gene
ralforsamling.
Jørgen Kristiansen fik ordet og for
talte, at den rigtige måde at måle en
båd op på er fra spåningslinie til spåningslinie.
Preben Nielsen gik igen på talerstolen
og sagde, at han stadig savnede en dato
for uddeling af pladser.
Henning Jensen svarede: På sidste
generalforsamling, hvor pæle i havnen
blev vedtaget, gjorde vi generalforsam
lingen opmærksom på, at vi ikke i år
kunne overholde tiden med uddeling af
pladser i havnen. Vi har check på, hvad
der ligger i kanalen. Henning Jensen
sluttede med at sige, at uddeling af
pladser er gået lige efter anciennitetslisten.
Poul Frederiksen bad om ordet og for
talte, at han var meldt ind i 1969. Der er
flere, der har mindre anciennitet, der har
fået plads i havnen. Kan vi ikke få en
liste i bladet over de første 25, der står
på venteliste. Poul Olsen gik på taler
stolen, Jeg synes, vi skal gøre noget ved
længde på både, d.v.s. også betale for
længde.
Rasmussen bad om ordet og sagde:
For et par år siden spurgte jeg forman
den, om det var nødvendigt at rykke
både helt ud på spidsen af midtermolen.
Henning Jensen fik ordet for at svare
de foregående talere: Anciennitetsliste
er svær at lægge frem nu, men til foråret
d.v.s. inden 15. marts når ansøgninger
kommer ind, bliver disse sorteret efter
anciennitet, og det er da klart, at den,
der har en båd på 2,80 m bred, må vente
længere, end den, der har en båd på kun
1,80 m bred. Joller får hurtigere plads i
havnen.
Jens Bak spurgte, om ikke man skulle
forenkle udregningen af både, så vi be
talte pr. m2.
Poul Olsen syntes, vi skal betale for
den plads, vi har fået, og ikke for bådens
størrelse.
Ejnar Madsen fortalte, at han fra be
gyndelsen var imod pæle, men vi ligger
godt, der er dog ulemper, plastikrørene
bliver trukket op, når vandet stiger i hav
nen.
Formanden fik ordet til afslutning:
Mange medlemmer har nok i foråret set
havneudvalget samt Bent Knudsen sid
de mange aftener på kontoret til langt
ud på natten for at få placeret pælene i
vor havn. De har gjort et stort arbejde.
Svar til Rasmussen: Det er ikke menin

gen, at der skal ligge både fortøjet for
enden af midterbroen, og jeg vil godt
tage det op i bestyrelsen, så vi evt. kan
få sat skilte op derude med »Fortøjning
forbudt«. Jens Bak og Poul Olsen var
inde på, at man skal betale for den plads
man ligger på, d.v.s. man skal betale pr.
m2 vand, det synes jeg er uretfærdigt.
Hvad skal den mand, der ligger med en
lille båd på en lang smal plads, skal han
betale for alt det vand? Jeg synes den
beregningsform, vi har, er den mest
retfærdige.
Beretningen gik til afstemning og blev
godkendt af generalforsamlingen.
Ekstra punkt på dagsordenen:
Udelukkelse af et medlem.
Formanden indledte dette punkt med
at sige, at det drejede sig om lovens
§9: Udelukkelse af et medlem, nemlig
nr. 366 Walther Stefansen, der den
15.10.78 udviste en usandsynlig grov og
provokerende opførsel i klubhuset over
for medlemmer af bestyrelsen, der prø
vede at oprette ro og orden. Der ligger
følgende kendsgerninger til grund for
bestyrelsens beslutning. Den 15.10.78
medbragte Stefansen drikkevarer i klub
huset, derpå grove ord mod Svend Lar
sen og Vagn Preisler, der begge forlod
klubhuset. Da støjende adfærd fortsatte
og bestyrelsesmedlemmer blev tilkaldt
for at bede Stefansen forlade klubhuset,
nægtede denne, så episoden endte med
vold mod de pågældende bestyrelses
medlemmer. Politiet blev tilkaldt og Ste
fansen bortvist. Udover dette ligger der
i de følgende dage telefonopringning til
min arbejdsplads med trusler af grov
karakter; lignende trusler fik Bent Peter
sen på sin arbejdsplads via telefon.
S.S.F. skal være et sted, hvor man kan
komme med sine børn. Jeg håber, gene
ralforsamlingen mener som os, sluttede
formanden.
Fru Stefansen bad om ordet og sagde:
Der foreligger en del misforståelser. Jeg
har fået lov til at tale min mands sag, da
han ligger på hospitalet. Jeg vil gå lige
på sagen og spørge, om man kan tale
om god sportsånd i S.S.F. når to med
lemmer af bestyrelsen førte an i over
fald på min mand. Min mand blev over
faldet bagfra af 10-15 medlemmer. Han
blev slået bevidstløs af et medlem og fik
brækket en finger, jeg blev holdt tilbage
og kunne ikke hjælpe min mand, mens
der blev råbt: Smid ham i vandet. Min
mand var på dette tidspunkt bevidstløs.
Hvad ville der have været sket, hvis de

havde gjort det. Det må være op til alle
medlemmer i S.S.F. om dette er grund i
til udelukkelse, og jeg beder om skriftlig
afstemning med hensyn til udelukkelse
af min mand.
Henning Jensen bad om ordet og
læste den rapport op, der har givet
grundlag for udelukkelse:
Vedrørende episoden den 15. oktober
i S.S.F.s klubhus: Undertegnede blev
tilkaldt af et medlem, som havde obser
veret, at Walther Stefansen sad i klub
huset og drak medbragt hvidvin. Stefan
sen var meget provokerende, bl.a. over
for vor tidligere formand, Svend Larsen,
og klubhusmedlem, Vagn Preisler, som
blev lovet øretæver med mere. Jeg for
søgte at tale Stefansen til rette, men det
lykkedes ikke, hvorefter jeg sagde, at jeg
ville indstille ham til 3 måneders karan
tæne, og at han ikke kunne få serveret
mere i klubhuset.
Stefansen for derefter op til disken,
hvor han overfusede frk. Larsen og
sagde, at når han ikke kunne få noget
serveret, så ville han ringe til beværter
politiet for at få salen ryddet.
Det udviklede sig til tumulter, hvor
næstformanden og jollerepræsentanten
blev indblandet, og Stefansen blev båret
uden for og lagt på græsset.

Der gik han fuldstændig amok og lan
gede ud efter næstformanden og jolle
repræsentanten Simon, der blev ramt
på halsen og Bent på kroppen. En ældre
dame, som var sammen med fru Ste
fansen, var lige ved at blive overfaldet,
men da besindede Stefansen sig og
sagde: »Jeg slår ikke på ældre damer«.
Derefter blev Stefansen lagt ned på
græsset igen, og vi forlod alle ham og
konen, der blev tilbage.
Et øjeblik efter blev næstformanden
og jeg hentet udenfor igen af to betjente,
som Stefansen havde sendt bud efter.
Vi forklarede vores syn på sagen, og
politiet gik igen uden at optage rapport,
selv om Stefansen forklarede, at vi
havde brækket to fingre på ham, men
de tilbød at køre ham på skadestuen,
hvilket han nægtede.
En halv time efter sad Stefansen inde
i mellemgangen og drak et glas porter,
og fruen havde en halv porter i hånden.
Næstformanden, Bent Petersen, og jeg
bad ham om at forlade klubhuset, og jeg
bad fruen om at stoppe med at give
Stefansen mere øl. Dette nægtede hun,
og jeg tog flasken fra hende og hældte
den ud i cementkrukken.
Vi fik dem ud af klubhuset, men kon
staterede, at Stefansen gik rundt om

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje
der forfalder 1.1.79 ikke er betalt 15.3.79.
Kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer

kr. 100,00
kr. 30,00
kr. 50,00

Skurleje pr. enkelt skur
incl. forsikring
+ moms 20,25%

kr. 58,00
kr. 9,75

Pladsleje
pr. m2
+ moms 20,25%.

kr. 22,00

Ved betaling af pladsleje skal gyldig ansvarsforsikringskvittering forevises.
Samtidig beder vi jer oplyse nummer på skur (ikke medlemsnr.).
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klubhuset og så olm ud. Bent Petersen
gik så alene ud og snakkede med ham
og fik at vide, at han kun ventede på,
at Henning skulle gå hjem, så ville han
hævne sig. Lidt efter sad Stefansen igen
inde i klubhuset, hvorefter Bent Peter
sen og jeg ringede efter politiet, som
kom og tog ham med.
sign. Henning Jensen
Bent Petersen
Efter oplæsningen fortsatte Henning
Jensen: Dette er hvad vi fire bestyrelses
medlemmer har været involveret i. Udfra
dette beder vi generalforsamlingen ude
lukke dette medlem.
Vagn Preisler, formanden og fru Ste
fansen gik på talerstolen og kommen
terede yderligere episoden. Fru Stefan
sen bad om lov til at oplæse et vidne
udsagn fra et vidne, der havde over
været hele episoden. Hertil svarede diri
genten, at han ville gennemlæse vidne
udsagnet, og hvis han fandt, at der var
noget, der ikke allerede var kommet
frem til forsamlingens kendskab, ville
han oplæse dette. Efter endt gennem
læsning erklærede dirigenten, at der
intet nyt var i udsagnet.
Elo bad om ordet og sagde: Jeg ken
der Walther som en flink fyr, jeg ved
godt han kan blive lidt voldsom. Jeg
synes, Walther skal have en chance og
slippe med en advarsel.
Viggo Hind bad forsamlingen høre sag
ligt på talerne vedr. denne sag, da det dog
var en alvorlig ting det at måske skulle
udelukke et medlem.
Flere talere gik på talerstolen og vid nede for bestyrelsen. Til sidst fik fru
Stefansen ordet for afslutning. Her an
modede hun forsamlingen om også at
udelukke de to bestyrelsesmedlemmer,
der havde været impliceret.
Skriftlig afstemning blev foretaget.
178 stemte for udelukkelse 25 stemte nej
21 var blanke samt 4 ugyldige, ialt 228
stemmesedler. Walther Stefansen blev
udelukket af S.S.F.

dog i at fortsætte endnu et år, hvis han
fik lov at etablere et kapsejladsudvalg til
hjælp til det store arbejde.
Juniorlederen Søren Christensen blev
genvalgt ved akklamation.
Et havneudvalgsmedlem Arne Olsen
var på valg. Preben Nielsen, Orla With
samt Henry Plambeck blev foreslået.
Preben Nielsen fik ordet og sagde, at
han hørte til et af de medlemmer, der
synes, at havneudvalget ikke arbejder
godt nok. Han mente, der skulle fornyel
se til. Plambeck syntes ligeledes, der
skulle fornyelse til. Orla With fortalte
forsamlingen, at han fra flere sider var
blevet anmodet om at stille op, jeg har jo
prøvet det før, så jeg mener stadig, jeg
kan klare opgaven.
Poul Bager syntes, Arne Olsen havde
gjort et stort arbejde; det er den rigtige
mand på pladsen.
Henning Jensen: Da jeg jo det næste
halve år skal arbejde sammen med den
valgte, synes jeg, jeg vil sige, at man

Danmarks lystsejler
kalender 1979
Daiuiiarftft

!979
svarst.

Ny

Efter afstemningen gjorde formanden
fru Stefansen opmærksom på, at denne
beslutning betød, at Walther Stefansen
ikke mere måtte komme i S.S.F., samt
at deres båd skulle fjernes inden 1 måned.
Punkt 3. Valg
Formanden Hans Guldager blev gen
valgt ved akklamation.
Kapsejladschefen Bent Knudsen, der
ikke ville modtage genvalg, indvilligede
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er udkommet og indeholder som sæd
vanlig mange nyttige oplysninger for fritidssejlerne. Kalenderen udleveres også i
år gratis til alle medlemmer af S.S.F. ved
henvendelse til kontoret.

ikke ved noget om arbejdet, fordi man
har siddet i udvalget et år, udvalget skal
have tid til at tilrettelægge arbejdet.
Preben Nielsen gav generalforsam
lingen besked på, at han havde trukket
sig tilbage som kandidat til posten.
Efter adskillige talere blev der fore
taget skriftlig afstemning. Arne Olsen
blev genvalgt med 139 stemmer. Orla
With fik 43 stemmer, Plambeck 17 stem
mer, der var 0 blanke samt 1 ugyldig,
ialt 200 stemmer.
En repræsentant til klubhus, Vagn
Preisler, blev genvalgt ved akklamation.
Jollerepræsentanten John Simonsen
blev ligeledes genvalgt ved akklamation.
Ved valget af 1. suppleant blev Holger
Larsen samt Erik Kristiansen foreslået,
Holger Larsen blev valgt.
1 juniorudvalgsmedlem William Kleis
ønskede ikke genvalg. Jan Knudsen
blev valgt ved akklamation.
Punkt 4. Lovændringsforslag
Forslag nr. 4,1: Arne Thorsen, Godt
håb, foreslår nyt stk. 4 til § 11: Aktive
medlemmer, der har fast bopæl i udlan
det herunder Færøerne og Grønland,
kan efter ansøgning til bestyrelsen få
kontingentet nedsat med 50%.
Formanden bad om ordet og fortalte,
at bestyrelsen mente, at dette forslag
ikke bør nyde fremme. Dirigenten spurg
te generalforsamlingen, om man ved
håndsoprækning ville tilkendegive, om
dette forslag skulle nyde fremme. For
slaget blev forkastet.
Punkt 5. Andre forslag
Bestyrelsen foreslår pladslejen for
højet med 5,00 kr. til 27,00 kr. pr. m2.
Formanden bad om ordet for motive
ring og sagde, at han syntes, det var
kedeligt, at man igen skulle bede om for
højelse, men at det var en nødvendighed.
Mange talere gik på talerstolen, alle
talte imod forslaget.
Holger Larsen fremlagde et ændrings
forslag der lød: Da det er uklart, hvad
man skal bruge forhøjelsen til, og da der
ikke foreligger et budget, der er tilgæn
geligt for medlemmerne, henstiller gene
ralforsamlingen, at man udsætter forsla
get til foråret, så man genfremsætter det
sammen med budget 79 og regnskabet.
Bestyrelsens forslag samt Holger Lar
sens forslag blev stillet til skriftlig af
stemning. Resultatet blev 81 ja stemmer
for Holger Larsens forslag, 80 nej stem
mer 4 blanke 3 ugyldige, ialt 168 stem
mer. Bestyrelsens forslag blev forkastet.

Forslag nr. 5,2. Ændringsforslag
Medlem Hans Eskildsen foreslog føl
gende nyt stk. på side 18 i Love og
Reglementer, efter sætningen »overgår
til foreningens disposition«: Bestyrelsen/
Havneudvalg udfærdiger en fortegnelse
over havnen, der ophænges i mellem
gangen, indeholdende pladsnr., medlemsnr. og navn samt indmeldelsesdato
og år. Fortegnelsen skal være ajour
senest 1.6., og meddelelse om evt. ny
pladsindehavere skal optages i juninum
meret af medlemsbladet.
Hans Eskildsen gik på talerstolen for
motivering og sagde, at han for at se på
sådan en fortegnelse var nødt til at møde
op på kontoret en torsdag aften; han
mente endvidere, at der var flere med
lemmer, der ikke brød sig om at komme
på kontoret for at spørge om lov til at se
en sådan fortegnelse.
Henning Jensen bad om ordet og
sagde: Vi har ikke tid til at lave en sådan
fortegnelse, det er et stort arbejde.
Eskildsen svarede, andre klubber har
tid, det har vi også.
Viggo Hind: Man kan ikke sige, at
man ikke har tid. Man kan da bare tage
en fotokopi af den, der hænger på kon
toret. Hind sluttede med at sige, at hvis
der ikke var andre, der ville lave denne
fortegnelse, ville han gøre det.
Preben Nielsen: Jeg tilbyder helt gra
tis for klubben at betale de udgifter, det
koster for at få lavet denne fortegnelse.
Formanden: Vi har bestræbt os på at
undgå en direkte konfrontation med
skatteministeren. Hvis han en dag stiller
et forslag om, at alle sejlklubber skal ud
levere medlemskartoteker over alle båd
ejere, indeholder vort kun medlemsnr.
og pladsnr. Hvis vi skal til at hænge en
fortegnelse op i mellemgangen over
hvem, der har både her i klubben, vil det
blive meget let for hvem som helst uden
forstående enten at pille den ned eller
tage de oplysninger, de evt. kunne have
brug for.

Et ændringsforslag fra Henry Plambeck blev trukket tilbage.
Eskildsens forslag gik til afstemning
ved håndsoprækning, efter at flere talere
havde kommenteret dette. Forslaget
blev forkastet af generalforsamlingen.
Forslag nr. 5,3. Bestyrelsens forslag om
tilføjelse tilhavnereglementet § 1, lydende:
I tilfælde af en fartøjsejers død, kan
der dispenseres fra foranstående regler
om retten til havneplads, såfremt besty
relsen skønner, at afdødes efterladte
hustru/mand/samlever/ske
(samme
adresse i åremål) evt. søn eller datter
gennem passende tid har deltaget i af
dødes aktiviteter i foreningen, eller har
været passiv/aktiv medlem i længere
tid forinden dødsfaldet. Er vedkommen
de efterladte ikke i forvejen aktivt med
lem, overtages afdødes medlemskab
med rettigheder og pligter.
Formanden bad forsamlingen be
handle dette forslag seriøst, det har før
været sådan, at man har tilgodeset de
efterladte, men nu vil vi gerne have klare
linier, så der er noget helt konkret at gå
ud fra.
Eskildsen: Bestyrelsens forslag giver
ikke klare linier, jeg stiller et ændrings
forslag der lyder: I tilfælde af fartøjs
ejers død kan der dispenseres fra oven
stående regler om retten til havneplads
for afdødes efterladte hustru/mand/samlever/ske (samme adresse i åremål),
når dispensation gives, overtages af
dødes medlemskab med rettigheder og
pligter.
Michael Jensen bad om ordet og
sagde: Jeg vil være meget ked af, hvis
min far evt. døde, og at jeg, der har sej
let med far i mange år, ikke kan fort
sætte, fordi jeg ikke har 10-12 års an
ciennitet.
Mange andre talere tilkendegav, at
man ikke syntes at forslagene var gen
nemarbejdet, så da Viggo Hind kom
med et ændringsforslag, der lød på at

udsætte behandling af dette forslag til
forårsgeneralforsamlingen, blev dette
vedtaget med 19 stemmer for og 13
imod.
Forslag nr. 5,4. Bestyrelsen foreslår
ændring af havnereglement § 1, sidste
stk., således at følgende udgår: Og/eller
3,10 m bredde. § 1 sidste stykke kommer
herefter til at lyde således: Fartøjer over
13,0 m længde kan ikke tildeles havne
plads.
Bestyrelsens motivering: Efter at der
er kommet pæle i havnen, må det være
bredden imellem pælene, der er afgøren
de for, om et fartøj kan tildeles plads i
havnen.
Allan Schmith bad om ordet. Han
spurgte, om det var muligt at fortælle
ham, hvornår han kunne tillade sig at
købe en båd af en vis bredde.
Poul Bager syntes, at som loven var
nu med 3,10 m i bredde, var den dårlig
for de unge sejlere, der i dag vil have
store både.
Henning Jensen: Det er svært at sige,
hvornår der er plads til en båd af en vis
størrelse, der skal først blive en plads
ledig af netop denne størrelse. Allan
Schmith fik atter ordet: Det er ikke det,
jeg mener, hvorlænge kan jeg disponere
over en plads, jeg har fået tildelt, før
der skal ligge en båd på pladsen, man
skal jo have tid til at købe en. Hertil
svarede formanden: Normalt er det 8
dage, men ellers en rimelig tid, d.v.s.
ca. 2 mdr.
Forslaget gik til afstemning ved
håndsoprækning, men blev ikke ved
taget af generalforsamlingen.

Forslag nr. 5,5. Bestyrelsens forslag til
generalforsamlingen om etablering af en
vagtmandsordning:
Bestyrelsen foreslår etableret en vagt
mandsordning i tiden fra d. 1. oktober
til den 1. marts.

VHF

CERTIFIKAT
2 x 3timers undervisning.
Pris kr. 225, - incl. eksamensgebyr.

I. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KØBENHAVN S.
TLF. (01) 58 30 45
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10 års jubilæum på kassererposten

Det mener skibshunden også
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Bør kun skylles ud meget langt til søs.

8

og det er i orden med Olsen

og så snart han begynder at tale om
pæle i havnen, hiver du i snoren.

ved John Christiansen.

& Q
Stemningsbillede medio februar:
Det er en kold tid vi lever i.

Husk at beholde hjelmene på i hele sejlersæsonen.

Stor dag i Lynettens historie.

Eine heisse Kartoffel
Husk kontingentet
i
AJL Af +V

Selvfølgelig tror jeg da på, at De har
glemt Deres cykellygte på en fortøjningspæl hr.... har De nydt spiritus?

w
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Ellers kan du ikke komme til general
forsamling.

S
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Vagtordningen skal omfattes af alle
medlemmer under 65 år, der har fartøj i
havnen eller har fartøj stående på land
på foreningens område. Hvert medlem
skal melde sig til mindst 1 nattevagt, og
hvert vagthold skal bestå af mindst 3
medlemmer, hvoraf det ene skal opholde
sig i klubhuset ved telefon, og mindst
2 skal patruljere på havn og plads. Både
den indeværende og de udegående
vagter skal være forsynet med walkietalkies.
Vagterne skal ikke foretage anholdel
ser, men skal alene ved deres tilstede
værelse, og ved overvågning, virke præ
ventivt.
Patruljerende vagter, der observerer
noget unormalt, skal straks via W.T.
rapportere til indeværende vagt, som da
straks skal tilkalde politi.
Vagterne må ikke være i besiddelse
af våben eller andre genstande, som er
i strid med dansk lovgivning om våben
besiddelse.
Vagten skal fungere i tiden fra kl.
22.00 til kl. 6.00 morgen. Vagtmændene
må ikke forlade klubhuset alene, der skal
være mindst 2 i følge.
Foreningens næstformand leder og
fordeler vagterne, og skal i videst muligt
omfang tage hensyn til medlemmernes
ønske om vagternes afvikling.

Hvis vi møder nogle uvedkommende
personer på vores runde, skat »King«
her nok ordne dem
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Tilsyn med vagternes rettidige frem
møde og, i tilfælde af forfald, tilkaldelse
af afløser skal udføres af bestyrelsens
medlemmer på skift efter en nærmere
fastlagt plan.
Medlemmer, som ikke kan, eller ikke
ønsker at deltage i vagtordningen, skal
betale et gebyr på kr. 200,- til afholdelse
af udgifter til en stedfortræder.
Pensionister kan dog fritages herfor
efter aftale med bestyrelsen. Nærmere
vagtregler udarbejdes af bestyrelsen.
Formanden gik på talerstolen for at
motivere og sagde: Den nuværende
frivillige vagtordning fungerer ikke som
den skal, det er Tordenskjolds soldater
om igen, og det kan ikke være menin
gen.
Carl Petersen bad om ordet. Vi er
flere, der er så dårlige, at vi ikke kan
klare en vagtnat, men vi har heller ikke
råd til at betale os fra det.
Åge Christensen stillede et ændrings
forslag, der lød: Afsnittet om betaling
af kr. 200,- tages ud.
Poul Bager sagde, at han ikke kunne
tage en vagt på pladsen, men han kunne
passe vagten ved telefonen.
Jørgen Bengtsson mente, at bestyrel
sens forslag tager alle hensyn. Han
sluttede med at sige, vi skal løfte i flok.
Forslaget gik til afstemning. Først
ændringsforslaget, der blev forkastet,
derefter bestyrelsens forslag, der blev
vedtaget ved håndsoprækning.
Eventuelt
Vagn Preisler bad om ordet og tak
kede Lya ved at overrække hende et
askebæger samt en halv flaske snaps for
hjælp ude i West, hvor hun resolut
sprang i vandet for at hjælpe en uheldig
medborger fra West op.
Arne Christensen spurgte, om vi ikke
kunne få en mobilkran, da vort ophalergrej ikke er egnet til at tage finkølede
både op.
Ejnar Madsen kom ind på vort store
katteproblem og spurgte, om der ikke
kunne gøres noget ved det.
Karl Petersen: Kan vi ikke få de motor
både med påhængsmotor til at følge
reglementet, der siger, at man kun må
sejle med 3 knob i havnen. Kan besty
relsen ikke lave et forslag til næste gene
ralforsamling, der går ud på, at de der
sejler mere end 3 knob, betaler en bøde
til klubhuskassen. Mange børn sejler
med påhængsmotor i havnen og renden.
Jeg er blevet uvenner med flere for
ældre, fordi jeg har skældt disse børn

ud, men de ødelægger renden, og det er
os alle, der skal betale for opgravningen.
Preben Nielsen syntes, at vi skulle
dele foreningen i motorbåde og sejlbåde,
for så kan sejlbådene selv betale deres
rende.
Poul Olsen spørger: Skal jeg holde
tilbage for en sejlbåd i renden/jeg har
selv en motorbåd.
Jørn Tanning: Jeg har en motorbåd,
jeg ved, jeg skal holde tilbage for en
sejlbåd, hvis han ikke sejler for motor.
Jeg mener også, der er for mange børn,
der ligger og leger i havnen og renden.
Vi må henstille til forældrene, at de sør
ger for, at deres børn sejler ind til siden,
når der er både på vej ud eller ind i hav
nen, samt at sørge for at børnene bærer
redningsveste.
Gosta Øberg syntes ikke, at medlem
mer i S.S.F. skulle henvende sig til
dagspresse om de eventuelle uoverens
stemmelser, der kan komme i vor fore
ning, derimod syntes han, vi skulle skrive
i pressen om vor nye vagtordning.
Holger Larsen spørger, hvad der sker
på Flakfortet.
Vagn Preisler svarer, at Flakfortet i år
har været brugt til mange arrangemen
ter og stævner. Desværre har vi ikke
fået lov til at lægge faste moringer ud,
da de måske vil skade de kabler, der
ligger på bunden.
Formanden gik til slut på talerstolen
for at svare de spørgere, der ikke havde
fået svar. Han fortalte bl.a., at han
havde set på forskellige mobilkraner,
men at man ikke endnu havde fundet
en, der dækkede S.S.F.'s behov. Med
hensyn til katteproblemer vil der komme
en kattefanger.
Formanden sluttede med at fortælle
forsamlingen, at vi til afriggergildet
havde fået foræret en optimistjolle af
Bikuben. Denne blev døbt »Bien«.
Han takkede dirigenten for en god
generalforsamling.
Frits Kleis bad forsamlingen med ham
udbringe et leve for S.S.F., og han
sluttede med at sige tak for i aften.
Generalforsamlingen sluttede kl. 01.45.
sign. Frits Kleis
sign. Else Madsen

Kontoret er lukket i januar

I DECEMBER HAR
SHOPPEN
åbent
Lørdage

Vore flittige damer på kontoret holder fri ijanuar. Kontoret åbner igen den 1. februar.

kl. 11 -14

J—M.

og i
JANUAR
Lørdage

kl. 12-13

\ye medlemmer - - —
som søger optagelse

i Simd&y.
A 12 Steen Paludan
Kirkegårdsvej 9, S.
A 13 Kaj W. Sørensen
Smallegade 32, F.
A TI Helge Gellert,
Frederik den V's Vej 15, 0
A 54 Kurt Sonne
Skodsborgvej 341, Nærum.
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.

riuv...

EM-PIRAT 1979
Måske 100 pirater til
dette gigantstævne
Sundby Sejlforening har i 1979 på
taget sig at afholde Europamesterskabet
for Piratjoller. Det er første gang at mes
terskabet afholdes i Danmark, siden jol
len fremkom i 1938.
Ved tidligere mesterskaber har der del
taget ca. 90 joller fra fire nationer. Vi
forventer et større deltagerantal i 1979,
da formentlig seks nationer vil deltage.
Der er nemlig håb om, at der vil blive
deltagelse fra DDR og Ungarn, foruden
Østrig, Schweiz, Vest-Tyskland og Dan
mark.

Fra Havneudvalget

Om katte

Om fiskeri

I januar måned kommer der en kattefanger på pladsen for at indfange de
vilde katte.
Hvis du har en tam kat da giv den

Husk! Foreningens loves paragraf 13
gælder stadig: Systematisk drevet fiskeri
samt fiskeri med ruser, garn, næring o.I.
redskaber er forbudt.

Om skure
Husk, at der ved betaling af skurleje
for 1979 skal opgives skurets placeringsnummer. Skure som ikke er blevet regi
streret inden maj måned 1979, vil blive
forsøgt identificeret, eventuelt vil skuret
blive åbnet.

halsbånd på, så kattefængeren lader
den være.

Stævnet afholdes i dagene 22.-29.7.79.
Sejladserne vil foregå i farvandet mellem
Saltholm og Flakfortet, som vil fungere
som hjælpehavn. Fan/andet mellem
Saltholm og Flakfortet regnes som det
bedste kapsejladsfarvand i Øresund,
især egnet til olympiadebaner.
Det er økonomisk meget krævende
at afholde et stævne af denne størrelses
orden. Sundby Sejlforening har derfor
som nævnt i sidste nummer indgået en
sponsoraftale med Salon Gjerka, Ama
gerbrogade 15. Salon Gjerka er også
kendt som sponsor for fodboldklubben
Fremad Amager.

t
Den 24. november afgik vort
medlem Kaj Bengtsen M/B TINA
ved døden efter kort tids sygdom.
Han var fra Marstal og begynd
te selvfølgelig sin løbebane på de
store have. Han blandede sig ikke
med de store masser, men vi, som
kendte ham, kom til at sætte stor
pris på ham.
Æret være hans minde.

A. W.
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IALA-System A
Vi har i et par tidligere numre be
handlet den nye afmærkning, der
kommer i 1980. Her vil kompas
afmærkningen blive nærmere
gennemgået:
De fire forskellige sømærker i kompasafmærkningssystemet benævnes N., S.,
E. og W. efter den kvadrant, i hvilken
de er udlagt i forhold til det punkt (hin
dring) der afmærkes (se tegn). Der skal
således passeres nord om et N.-sø
mærke, øst om et E.-sømærke o.s.v.
Til afmærkningen anvendes sort og
gul, vandretstribede sømærker med to
sorte kegler som topbetegnelse. Såvel
farver som kegler er, afhængig af deres
anbringelse på sømærket, af stor betyd
ning for sømærkets brug. Lystønder
viser hvidt lys.

Som huskeregel har man:
a. at topbetegnelsens spidser altid peger
mod den sorte del af sømærket.
b. at antallet af blink i fyrkarakteren føl
ger tallene på urskiven: 3 blink klok
ken tre (E.-kvadrant), 6 blink + langt
blink klokken 6 (S.-kvadrant) og 9
blink klokken 9 (W.-kvadrant).
N.-kvadrant (NW.-NE)
afmærkes med sømærker, hvor den
øverste halvdel er sort og den nederste
gul (sort-gul - på tegningen anført med
BY for black-yellow). Topbetegnelse: 2
sorte kegler begge med spidsen opad.
Fyrkarakter: Q eller VQ (Fyrkaraktererne
vil blive omtalt senere i en artikel for
sig selv).
E.-kvadrant (NE.-SE.)
afmærkes med sømærker, hvor den
øverste del er sort, den midterste gul og
den nederste sort (sort-gul-sortell. BYB).
Topbetegnelse: 2 sorte kegler, den øver
ste med spidsen opad og den nederste
med spidsen nedad. Fyrkarakter: Q(3)
10s eller VQ (3) 5s.

KOMPASAFMÆRKNING
Lysets farve: hvidt
Topbetegnelse: 2 sorte kegler
Lysrefleks: hvide

S.-kvadrant (SE.-SW.)
Afmærkes med sømærker, hvor den
øverste halvdel er gul og den nederste
sort (gul-sort - eller YB). Topbetegnelse:
2 sorte kegler med spidsen nedad. Fyr
karakter: Q (6) LFI. 15s eller VQ (6) LFI.
10s.

Symbol
i søkortet

/
Fyrkarakter

4 lysrefleks

/
YBY

YBY

fSSe« y4=^X

YBY%

?S£« /

/

/

BYB

BYB

BYB\

Fyrkarakter

Fyrkarakter:

—

UåiiUii

W.-kvadrant (SW.-NW.)
afmærkes med sømærker, hvor den
øverste del er gul, den midterste sort og
den nederste gul (gul-sort-gul ell. YBY).
Topbetegnelse: 2 sorte kegler, den øver
ste med spidsen nedad og den nederste
med spidsen opad. Fyrkarakter: Q (9)
15s eller VQ (9) 10s.
Som sagt: Fyrkaraktererne kommer
vi til i en senere artikel, så gem dette
blad.

VQ(3)

åiiiti
lysrefleks

Symbol
i søkortet
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Tak
Mange tak for den venlige deltagelse
ved min fars begravelse.
Ole Olsen

Vagtordning
Gælder alle medlemmer med båd
i havn eller på land.
Også ejere af joller uden og med sejl og motor
Dette blev vedtaget på generalforsamlingen :
Forslag nr. 5.5.
Forslag fra bestyrelsen til:
Generalforsamlingsbeslutning
om
etablering af en vagtmandsordning.
Bestyrelsen foreslår etableret en
vagtmandsordning i tiden fra d. 1. ok
tober til d. 1. marts.
Vagtordningen skal omfattes af alle
medlemmer under 65 år, der har fartøj i
havnen eller har fartøj stående på land
på foreningens område. Hvert medlem
skal melde sig til mindst 1 nattevagt,
og hvert vagthold skal bestå af mindst
3 medlemmer, hvoraf det ene skal op
holde sig i klubhuset ved telefon, og
mindst 2 skal patruljere på havn og
plads. Både den indeværende og de
udegående vagter skal være forsynet
med walkie-talkies.
Vagterne skal ikke foretage anhol
delser, men skal alene ved deres tilste
deværelse, og ved overvågning, virke
præventivt.
Patruljerende vagter, der observerer
noget unormalt, skal straks, via W.T.
rapportere til indeværende vagt, som
da straks skal tilkalde politi.
Vagterne må ikke være i besiddelse
af våben eller andre genstande, som er

i strid med dansk lovgivning om våben
besiddelse.
Vagten skal fungere i tiden fra kl.
22.00 aften til kl. 06.00 morgen. Vagt
mændene må ikke forlade klubhuset
alene, der skal være mindst 2 i følge.
Foreningens næstformand leder og
fordeler vagterne, og skal, i videst mu
ligt omfang, tage hensyn til medlem
mernes ønsker om vagternes afvikling.
Tilsyn med vagternes rettidige frem
møde og, i tilfælde af forfald, tilkaldel
se af afløser skal udføres af bestyrel
sens medlemmer på skift efter en nær
mere fastlagt plan.
Medlemmer, som ikke kan, eller ikke
ønsker at deltage i vagtordningen, skal
betale et gebyr på kr. 200,- til afholdel
se af udgifter til en stedfortræder.
Pensionister kan dog fritages herfor
efter aftale med bestyrelsen. Nærmere
vagtregler udarbejdes af bestyrelsen.
Motivering: Belært af erfaring fra
tidligere års mørketider vil vi forsøge
på, på billigste måde, at dæmme op
for de mange indbrud i klubhus og
skure, og ikke mindst den meningsløse
ødelæggelse, der ofte finder sted på
vore fartøjer.

Alle oplysninger er opslået på tavlen ved kontoret i klubhuset.
Medlemmerne er selv pligtige til at undersøge, om de
er tilsluttet vagtordningen
Yderligere oplysninger hos næstformanden
Telefon: 58 33 73

Ved færdsel på foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22
SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES
Næstformanden
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Med »Nordkaperen«
gennem minefelter
Sidst vi hørte fra »Nordkaperen«
havde de Uge undgået at påsejle en
drivende mine. Her fortsætter vi
den farefulde færd gennem minespækkede farvande:

Det er endnu ikke lykkedes for
alle at få navn og medlemsnummer
på deres skabe, så bring det venligst
i orden snarest. Ellers bliver vi des
værre nødt til at åbne skabet og
fjerne indholdet, for der er mange,
der står på ventelisten til et skab.

Så husk navn og nr. på skabet.
Så husk navn og nummer på
skabet.

Klubhuset
Jul og Nytår
Juleaften lukkes kl. 14
1. juledag lukket.
2. juledag - normal åbningstid
Nytårsaften lukkes kl. 16
Nytårsdag - normal åbningstid.
Klubhuset er lukket fra den 7. - 27. januar
begge dage incl. Indtil april lukker klub
huset kl. 18 på mandage, tirsdage og
onsdage.
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Efter en 4-5 dages sejlads begyndte
vi at føle os bedre tilpas i alle retninger.
Søsygesymptomerne havde fortaget
sig, og vi opdagede, at »Nordkaperen«
holdt kursen fint uden styrmand. Vi
surrede roret og kunne sidde i læ på
trapperne ned til kahytten og læse,
samtidig med at vi havde overblik over
forholdene. Vi søgte kending af Horns
Rev fyrskib. Det lå dér, hvor vi ventede
at finde det. Knuds bestik var i orden Det passede på en sømil.
Efterhånden var vi kommet ud i
minefri farvande, men glæden var
kort. Det varede ikke længe, før vi at
ter lå og rodede i minefelterne. Vi
skulle igennem en enkelt rende, og
slog et slag over under Jylland for at
få højde - vinden var stadig kontrær.
Da vi var kommet i stilling til at sejle
gennem minefeltet, døde al vind, og
havet var snart blankt som et spejl. Vi
tog den med ro - et lille pusterum var
ikke af vejen, og den dejlige, varmende
sol, der fulgte med, nød vi i fulde drag.
Så skete der noget mærkeligt En fiskevager med en blå klud på
toppen kom farende forbi os. Vi fandt,
det var en højst mærkværdig opførsel.
Skulle måske et eller andet undersøisk
væsen trække afsted med den?
Det var nu ikke vageren, der var no
get i vejen med - den lå fast nok. Deri
mod blev »Nordkaperen« af en kraftig
strøm sat sydøstover - lige ind i mine
feltet.
Der var ikke andet at gøre end starte
motoren, der måtte kunne udnyttes
helt i det smulte vand. Man smider jo
nødigt anker i et minefelt! - Men een
ting er at ville, en anden er at kunne.
Motoren havde ikke lyst til at gå. Vi tog
det roligt - det var sikkert kun en baga
tel. Den kom igang, hostede lidt og
stoppede igen. Det gentog sig nogle
gange. Så gik Knud i gang med at skil
le motoren ad, og når han gør noget,
bliver det gjort til gavns. Skruer, bolte,
små og store dele af motoren flød

snart over hele båden. Det tog fire-fem
timer at samle den igen, og imens var
vi drevet rask sydøstover, ind i minefel
terne. Vinden gjorde stadig ikke tegn
til at ville give os en hjælpende hånd.
Da motoren var samlet, gik den
straks igang igen, fik åndenød og
stoppede igen. Den ville dog vise, at
det ikke var den, der var noget i vejen
med - det var det heller ikke. En nær
mere undersøgelse viste, at vi - trods
al påpasselighed - havde fået forkert
brændstof på tankene: Lyspetroleum i
stedet for motorpetroleum, og det
nægtede maskinen at tygge. Vi måtte
spare på den smule benzin, vi havde til
at starte motoren med, så der var ikke
andet at gøre end at lade »Nordka
peren« drive og håbe på snarlig vind.
Vi fik vindstille i flere døgn med blå him
mel og strålende sol. De vindstille dage
gik med småreparationer og forbedrin
ger. - Solen varmede, så vi næsten
kunne gå nøgne - livet var faktisk dej
ligt, - hvis vi ikke skulle have været til
Madeira - og vi havde ligget i et mine
felt!
Da brødspørgsmålet engang inden
starten var blevet berørt, havde jeg let
sindigt pralet med, at jeg sagtens
kunne bage et franskbrød i søen.
- Så skipper, sagde Poul en dag, nu
kan du få lov til at bage et brød. Vi har
kun kiks igen.
Der var ingen vej udenom. Jeg
måtte i gang med at bage på primus.
Da jeg var færdig med at ælte, var der
dej og mel over hele skibet, og selv
stod jeg til omgivelserne. Brødet blev
imidlertid bagt, og indtil da havde jeg
holdt, hvad jeg havde lovet. Det kuli
nariske resultat var knap så godt. Brø
det var blevet til et ballastjern, sort
som kul udvendigt, mens det indven
digt var fyldt med al den dejlige dej,
jeg havde haft sådant et mas med at
ælte. Knud og Poul veg forfærdede til
bage. Jeg foretog selv en smagsprøve
- og følte mig brødebetynget! Resigne
ret smed jeg brødet ud til mågerne - vi
så dem ikke siden. Det var både første
og sidste gang, jeg bagte ombord.
Da jeg bar mig ad nøjagtigt, som der
stod i kogebogen, kan jeg ikke frigøre
mig for den tanke, at uheldet skyldes
en trykfejl i bogen.

Da vinden endelig kom, blev den
hilst velkommen, selv om den var om
løbende, og vi forcerede langsomt,
men sikkert mod England. En voldsom
tordenbyge overraskede Knud en nat,
han havde rortørn. Han fik purret os
temmelig sent, og vi fik travlt med at
bjerge sejl.
Flying-jib, topsejl og klyver blev bjer
get, og med resten af sejlene oppe foer
vi gennem mørket som en anden »fly
vende hollænder«. Det bragede og
blinkede, mens vinden hylede i riggen,
og regnen skyllede ned, men til alt held
gik det i den rigtige retning. En timestid senere var det hele overstået, og
Poul lavede en kop tordenkaffe. Tor
denbygen afløstes af en frisk fair-wind,
og da dagen krøb frem lå Englands
kyst over for os.
Vi holdt nedover og fik kending af
Newarp fyrskib. Vinden var stadig frisk
og farten god, men glæden var kort:
Strømmen kæntrede, og samtidig for
svandt vinden igen. Vejret vekslede
mange gange, inden vi nåede ud af
Kanalen, og flere gange var vi i mine
felterne, men efterhånden ænsede vi
det knap. En aften kom en meget frisk
vind strygende fra land, og vi blev
enige om at lade hånt om miner og
vrag, bare komme ud i åbent hav hur
tigst muligt.
Den nat sejlede vi over Thems-mun
dingen i buldrende mørke. Vi loggede
10,7 knob, og det er sikkert godt, vi
ikke vidste, hvor nær vi kom nogle af
de hundrede vrag og miner, der på det
tidspunkt gjorde Thems-mundingen
usikker. Når vi i mørket tørnede et eller
andet drivgods - det hændte - hoppede
vi flere tommer i vejret og ventede
spændt på braget.
Vi trak først vejret lettet, når en pas
sende tid var gået. Jeg tror trods alt, vi
var blevet fatalister.
»Nordkaperen« passerede Dovers
historiske klinter, og vi nåede frem til
Folkestone, hvor der ved kysten rørte
sig et muntert badeliv. En gang var vi
kun en skibslængde fra havnemolerne.
Fire gange passerede vi Folkestone og
blev hver gang sat tilbage af den kraf
tige tidevandsstrøm, inden det lykke
des os at komme fri.
Det var ikke forbi med de spændende
oplevelser i kanalen. Vi skulle have en
på falderebet.
En nat lå vi i vindstille i udløbet af
Kanalen. »Nordkaperen« lå og drejede
rundt om sig selv uden styring, vejret

Redaktionen og bestyrel
sen ønsker venner og
medlemmer en glædelig
jul.

var mørkt, skønt der ingen skyer var på
himlen, og flere fyr blinkede muntert
fra den franske kyst.
Der var flere pæne ting at kigge på,
men jeg ville hellere tilbringe vagten
med en bog nede i kahytten. Lidt efter
blev min opmærksomhed vakt af et
skib, der nærmede sig. Maskinstøjen
kunne høres langt væk i den stille nat,
og jeg måtte, hvor nødig jeg end ville,
på dækket. En halv sømil fra os kom et
større motorskib ned imod os; hans

toplanterner var eet, så der var ingen
tvivl om, at vi lå i hans kurs. »Nordkaperen«s sidelys var tændt, men den
havde vendt bagenden til det kom
mende skib, så de ikke kunne ses. Vi
førte ingen agterlanterne, idet vi reg
nede med, at lyset fra kompasset var
tilstrækkeligt, men jeg fik pludselig
mine tvivl og prøvede at vende »Nord
kaperen« med front mod motorskibet.
Den reagerede overhovedet ikke for
roret. Så fik jeg hurtigt fat i en elektrisk
lampe og lyste på sejlene i blink. 500
meter fra os ændrede motorskibet
kurs, og jeg trak vejret lettet, men for
tidligt! Af en eller anden grund skiftede
han igen kurs og kom lige ned mod os.
Nu blev jeg for alvor bange. Jeg blinke
de med lampen som en rasende, men
han var upåvirkelig. Hans stævn vok
sede frem af mørket som et bjerg og
strøg forbi os i en snes meters afstand,
Bovvandet fik »Nordkaperen« til at
hoppe som en staldkåd hest, mens
sejl, rundholter og rig klaprede øredø
vende. Det var ikke toner fra himlen,
jeg sendte efter det ukendte skib, der
desværre ikke kunne høre det. Poul
havde været ude for en lignende episo
de tidligere. - Mon ikke det er en spas
for den natlige rorgænger på de store
skibe at lave en lille »manøvre«? - De
skulle bare vide...!

Hans stævn voksede frem af mørket som et bjerg.
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Banken der
dækker
hele Amager
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Trawler lampen
lampen der er lige
velegnet til skivet
som skipperstuen
hjemme. Leveres i
messing med
brænder for speciel
lugtfri petroleum.

Kr. 365,-

Jfe Amagerbanken
- den er nærliggende.

I. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KØBENHAVN S.
TLF. (01) 58 30 45

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

RADI0TELEF0NANUE6 - 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 3446
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09
10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.

