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Vinter

38. ÅRGANG

Tegning: John Christiansen.

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

vrr=-)^m

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

RADIOTELEFONANLJEG - 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
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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.

JANUAR 1979

Nr. 1

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

Total mangel på konsekvens.

58 49 37

Man har indtryk af, at de skiftende
skatteministre har famlet rundt i blinde,
når talen var om at straffe fritidssejlerne,
fordi de i venstreorienterede øjne er et
velhavende folkefærd.
Først afgiften efter fartøjernes længde,
som blev opgivet, fordi dens virkninger
var mildest talt uheldige.
Dernæst 50% afgift på forsikringer,
som gennemførtes og stadig er i kraft,
selv om den senere er betegnet som
uheldig af selveste Jens Kampmann.
Så en periodisk værdiafgift, som nu er
opgivet angiveligt på grund af admini
strative vanskeligheder, men som skal
erstattes af
en 10% afgift ved køb og salg af nye
både til en værdi af over 10.000 kr., en
afgift, der vil betyde konkurser indenfor
bådbranchen med deraf følgende ar
bejdsløshed.
I England indførte man i april 1975 en
sådan afgift på 15%, hvilket medførte et
fald i bådsalget på 64%, og 33% af de
beskæftigede indenfor bådbranchen blev
arbejdsløse. - Afgiften blev ophævet i
april 1976.
Hr. skatteminister, undgå dog dette
anslag mod en i forvejen hårdt trængt
branche.

59 62 28

Holger Møller

50 4101
58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager
Nyvang Alle 11,2770 Kastrup
Bent Petersen,
Kålagervej 30,2300 Kbh. S
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29,2791 Dragør
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S
Tilsynsførende Jørgen Bengtsson,
med klubhuset: Halfdansgade 21,5., 2300 Kbh. S
og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44,2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30,2300 Kbh. S
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant: Strandlodsvej 82,2300 Kbh. S
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

13 73 23
50 73 23
58 49 37
53 59 64
59 39 78

Havneudvalg:

55 79 39
54 80 52
54 83 23
54 58 44
58 74 05

54 92 62
59 8818
53 59 64
59 79 95

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
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SCANDICAP 1979
Regelændringer pr. 1.1.1979
Alle bådejere skal have påtegnet deres SCANDICAP-målebrev eller fornyet det
for en periode af 4 år.

Hvorfor bruge mange dejlige sommerdage til dette,
så derfor vil S.S.F.'s målere være til rådighed for kon
trol og opmåling som følger:
Alle søndage i februar (undtagen fastelavns søndag)
Alle tirsdag-aftener i februar.
Vi prøver at indkalde alle skriftligt så afvent og se om du får brev, ellers kontakt
målerne først i februar.
Lidt om ændringerne:

Spilerareal
Spilerarealet på dansk målte både be
regnes fremover efter formlen: SA =
0,06 x (2x SL + SW)2 - SW tages som
det største af følgende mål: SF eller
SMW x 0,8. SMW er max. bredden
målt vinkelret på sideliget. SF er bredden
i foden målt som hidtil. SL er længden
af sideliget.
I Sverige, Norge og Finland gælder
følgende formel:
SA = 0,06 x (2 x SL + SMW)2
SMW: se ovenfor.
Bådejere, som fremover ønsker at
starte i kapsejladser i de øvrige nordiske
lande, kan indsende deres danske måle
breve til Dansk Sejlunion, hvor »svensk«
målebrev udstedes formedelst kr. 20,+ porto.

Spilerblokkens placering
Placeringen skal være fast, der må
altså ikke findes arrangement til at hæve
eller sænke faldet.
Såfremt spilerblokken sidder højere
end 20 cm. over fokkestagets skæring
med mast, måles T max. i stedet som
afstanden fra spilerblokken til fokkesta
gets skæring med dæk.

Sejlpinde i fokke
Såfremt forsejl har konvekst agterlig
og er forsynet med sejlpinde, bestem
mes LP målet efter formlen LP =
A = arealet, bestemt efter IYRU Measurement Manual.
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Nuværende målebreve ugyldige
Desværre vil de vedtagne regelændringer medføre, at målebrevene på samtlige
både er ugyldige, indtil kontrol er foretaget og noteret på målebrevet.

Nytår 1979 Tanker omkring
årsskiftet
Den kunstige regeringsdannelse mel
lem Venstre og Socialdemokratiet har
vendt op og ned på adskilligt i dansk po
litik.
Begge parter har et gammelt jern i
ilden, nemlig forsøget på at pålægge
sejlsporten en beskatning under en eller
anden form. Man har forsøgt sig med
skat efter længde, dette faldt ynkeligt til
jorden alene på den helt absurde ide i for
slaget, så forsøgte man sig med en regi
streringsafgift, der ved nærmere over
vejelse blandt embedsmændene viste
også at være en håbløs affære. Ind imel
lem lykkedes det at få indført en beskat
ning på kaskoforsikringerne på 50%, der
efter regeringens beregninger minimum
skulle indbringe 15-16 millioner i stats
kassen stort set uden udgifter for det
offentlige. Det lykkedes at få denne be
skatning til at give 11-12 millioner.
Når disse linjer bringes i S.S.F.'s
medlemsblad er bådskatten måske ved
taget, og af den grund skal vi ikke hænge
os for meget i det formelle, men så me
get mere i det reelle indhold af det nye
forslag/vedtagelse.

I foråret var der tale om en beskeden
afgift på ialt fem millioner, som skulle
anvendes til et dengang uundværligt
bådregister. Nu skal der ikke oprettes
register, det er åbenbart ikke nødvendigt
mere, men i stedet pines 30 millioner
kroner ud af bådejerne, nemlig en 10%
afgift på alle nye både til en værdi af over
10.000 kroner, forsikringsafgiften opret
holdes ved samme lejlighed.
Denne afgift gælder alle fartøjer, uan
set om de bruges til rent konkurrence
formål såsom DM, NM, EM, VM eller de
olympiske lege, eller til de rent lokale
sejlerstævner og mesterskaber. Alle skal
betale.
Når det gælder bådafgift, er vi så hel
dige, at England har gjort nogle erfa

ringer, som vi her i dagens Danmark bur
de tage ved lære af. Her indførte man i
1975 en bådafgift på 15%, den medførte
at salget i de næste 12 måneder faldt
med 64%, antallet af beskæftigede faldt
fra 30.000 til 20.000.
I april 1976 blev afgiften ophævet.
I stedet for at forsøge at nedlægge
sejlsporten med en eller anden form for
misundelsesafgift, bør økonomiministe
ren og statsministeren erkende, at de i
denne sag har været ude at svømme. Og
derefter lade denne afgift synke til bunds
uden Anker og Bøje.
Kaster vi et blik tilbage på året, der just
nu er forbi, glemmer alt om skat, moms
på pladslejer, højere priser på brændstof
o.lign., har det været et godt år for
S.S.F.; et år der har vist sammenhold og
kammeratskab på tværs af vor brede
medlemsskare. Vi fik efter mange års
overvejelser pæle i havnen, overvejelser
ne var vel naturlige, når vi i en menne
skealder har kunnet klare os med mindre.
Med nogen forundring så omverdenen
S.S.F. arrangere Sjælland Rundt den
modsatte vej med det pompøse navn
TOP CUP. Det gav en del røre i sejl
sports-kredse fra Fyn til Dragør med ar
tikler i pressen om slaget i Køge Bugt, ja
helt til Dansk Sejlunions hovedbestyrelse
kom problemet. Alle uoverensstemmel
ser er dog bilagt på bedste måde, og
TOP CUP er kommet for at blive.

Trods vejret ønskes medlemmer af Sundby Sejl et godt nytår og en god sæson 1979
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Vagtordningen, der blev vedtaget på
efterårsgeneralforsamlingen, ser efter en
blød opstart ud til at fungere godt, med
lemmerne slutter op om tanken, og vi
må på nuværende tidspunkt konstatere,
at mens alle andre havne i Øresunds
området kan melde om tyverier og hær
værk som en næsten dagligdags begi
venhed, har vi her i S.S.F. været forskå
net for den slags ulovligheder - i hvert
fald til dato.
S.S.F.'s generalforsamlinger har i
nogle år trukket for længe ud. Det har
afholdt visse kredse af medlemmerne fra
at komme, og enkelte spørgsmål er
måske blevet fejet af bordet uden en or
dentlig og seriøs behandling. Bestyrel
sen har derfor vedtaget at genoptage en
meget gammel tradition i foreningen,
nemlig generalforsamling søndag for
middag. Det bliver søndag den 4. marts
kl. 9.00 - så tidligt på året, at ingen går
glip af en dag ved bådklargøringen.
Jeg vil slutte disse traditionelle nytårsbetragtninger med et ønske om, at vi alle
må få del i den kommende sejlersæsons
glæder, hvadenten man er i motorbåd
eller kommer frem ved sejlenes hjælp
over havet.
Et godt nytår 1979 for søsporten.
Hans Guldager
formand

Vi

Julefrokosten 1978
Heldigt forsøg på ny form for
julefrokosten i S.S.F.
Efter Vi års svær sygdom og fravær
fra S.S.F. følte jeg trang til at være sam
men med gode venner. Hvor skulle jeg
tage hen? Selvfølgelig til Kristines usand
synlige kolde bord!
Det var en dejlig dag og aften med et
hyggeligt selskab, da vi var samlet i skip
perstuen. Kristines kolde bord har jeg
ikke oplevet magen til andre steder.
Hvad vi fik at spise kan ikke skrives i
disse linier. Det var så overdådigt, alt
var friskt og meget fint arrangeret på
fadene. Det vil alle give mig ret i. Det har
været et kæmpearbejde, - jeg ved, det er
hendes fag, men ikke alle faglærte er så
dygtige. Kristine burde være kaldt ind,
så vi alle kunne have rejst os og sagt tak
til hende. Alt må ikke tages som en selv
følge.
Der var en dejlig stemning - Vagn
Preisler satte humør i os alle med bl.a.
en sang på otte forskellige sprog - da vi
nåede til de sidste to vers på russisk og
kinesisk, var lattermusklerne på briste
punktet.
Mange havde taget en gave med til
brug ved en auktion. Vagn Preisler var
klædt ud som julemand under auktio

nen, og der blev budt højt på alle gaver
ne, en virkelig god idé, som sagtens kan
bruges ved en anden lejlighed.
Efter frokosten kom flere medlemmer
til, og der blev danset flittigt. Henry
Plambeck satte sig til klaveret, og Ib og
Harry skiftedes til at spille guitar.
Maler-Jørgen trådte ind, og på alles
opfordring under store klapsalver sang
han mange af sine dejlige sange, hvor vi
alle sang med - det var skønt, sikken en
stemning.
Der var amerikansk lotteri med fine
præmier, og der var også en sang, der
var trykt som en stor 10-kroneseddel,
med en masse gode sange, alle morede
sig og sang med.
Nok var der spiritus på alle borde, men
ikke en eneste faldt igennem, vi havde
det bare festligt og fornøjeligt.
Til slut vil jeg gerne personligt her
igennem sige jer alle tak for den hjerte
lige velkomst, jeg fik, da jeg kom, det
gjorde et dybt indtryk på mig. Jeg vidste,
at jeg havde venner i S.S.F., men var
ikke klar over, at det var så mange.
Rigtigt godt nytår og på glædeligt
gensyn i 1979.
Venlig hilsen
Edith Laursen (Nolle)

gentager successen

Lørdag den 17. februar - kl. 16.00
Afgang fra Sundby.

Bustur til Orø Kro
*,Det helt store, vilde, kolde bord med lidt varmt.
*;< •

Dans
Alt dette for kun 75 kroner.

Billetter på kontoret eller festudvalget.
I januar bestilling på tlf. 54 58 44.

Med tidligere busture i erindring anbefales det at sikre sig billet i tide.
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Venstre har solgt bådfolket
Påny røre om bådskatten.
Fritidssejlerne kastes for den
glubske venstrefløj.
Under forhandlingerne om regerings
omdannelsen i august blev der handlet;
der blev sagt: hvis I får det, så skal vi
have det. Således har Venstre måttet
acceptere bådskatten til gengæld for
hvad? Momsforhøjelsen måske?
Skatte- og afgiftsministeren har selv
overfor Søsportens Brancheforening ud
talt,
at bådskatteforslaget ikke blev frem
sat efter Venstres ønske, men man var
tvunget dertil af sin regeringspartner,
og at det ikke var for at få et provenue, men kun for at tilfredsstille
venstrefløjen i folketingssalen, en så
kaldt »misundelsesafgift«.
Ja, det er ministerens egne ord - rene
ord for pengene.
I anledning af det nu fremkomne for
slag om en 10% afgift på alle nye både
til en værdi over 10.000 kroner har Dansk
Sejlunion taget følgende initiativer:

Dansk Sejlunion har den 5.12.78
sendt følgende brev til Ministe
ren for skatter og afgifter
Vedr.: Beskatning af lystbåde.
I radio og dagspresse nævnes nu
igen, at regeringen agter at indføre be
skatning af fritidssejlernes fartøjer.
Som det er Dem bekendt, har fritidssejlerne vendt sig imod tidligere beskatningsforslag, fordi bådejerne ikke har en
skatteevne, der er illustreret ved bådens
værdi, og fordi det er en aldeles urimelig
behandling, af en befolkningsgruppe
som danner grundlag for et stort og godt
ungdoms- og uddannelsesarbejde.
Flere politikere har i forsøg på at for
svare beskatning af både fremhævet et
bådregister som et stort gode i forbindel
se med identifikation af lystfartøjer ved
søredning, tyveri m.m. Fritidssejlerne
kan absolut ikke støtte disse tanker, og
vi kan gerne begrunde hvorfor, men her
blot nævne, at vore synspunkter klart
støttes af det svenske Sjøfartsverket og
den svenske Fritidsbåtutredningen.
Svenskerne konkluderer helt enkelt, at
behovet for identifikation tilgodeses
uden registrering, så hvorfor bruge
penge på det.

Det er mange gange under den lange
bådskattedebat sagt, at fritidssejlerne
skal give deres bidrag til forbedringen af
landets økonomi. Det vil vi gerne, men
vi kan ikke i denne situation se, at be
skatning og registrering er rigtige bidrag.
Lad os redegøre for, hvordan vi ser os
selv i samfundsbilledet, og lad vort bi
drag være det frivillige samfundsgavnlige
arbejde vi lægger i vor fritidsaktivitet.
For god ordens skyld skal nævnes at
fritidssejlerne allerede trækkes med en
meget uheldig virkende afgift på båd
forsikring.
Med venlig hilsen
Ib Sørensen
formand for skatteudvalget

Dansk Sejlunion har den 8.12.
1978 udsendt følgende presse
meddelelse:
Det er en hård behandling regeringen
giver bådbranchen og fritidssejlerne.
Det er svært at se det rimelige i en
10% afgift - ovenpå momsen - på nye
både. Det må koste arbejdspladser.
Godt nok slipper både til en værdi
under 10.000,- for afgift, men det bety
der alligevel afgift på langt de fleste af de
kapsejladsjoller, som er grundlaget for
den position dansk sejlsport har i inter
national sammenhæng.
Endvidere ønskes afgiften på forsik
ring opretholdt. Hvorfor skal ansvars
bevidste bådejere have denne ekstra be
lastning og hvorfor skal de rene konkur
rencebåde belastes med denne afgift.
På et punkt kan vi følge regeringen og
Anders Andersen, og det er ønsket om
at opgive det håbløse bådregister, der
har været på tale. Værdien af et register
i forbindelse med søredning, tyveri og
forsikringsspørgsmål ville være ringe og
udgiften til ajourføring og administration
ville blive enorm.
Det er en konklusion som støttes klart
af svenske undersøgelser, der også siger,
at behovet for identifikation af både ved
f.eks. søredning og tyveri kan dækkes
på anden måde, og her vil fritidssejlernes
organisationer gerne hjælpe.
Fritidssejlerne står sammen i disse
spørgsmål, det har de vist. Det er også
godt at andre befolkningsgrupper med
en fritidsaktivitet begynder at gå med i
vor protest mod urimelige skatter og af

gifter. Vi erkender, at regeringen har til
opgave, at sikre landets økonomi, men
vi kan ikke acceptere, at befolknings
grupper tages under behandling een for
een eller spilles ud mod hinanden. Det
giver misundelse og utilfredshed og det
burde være politikernes opgave at frem
me det modsatte.
Ib Sørensen
formand for skatteudvalget

Situationen følges
I skrivende stund er forslaget endnu
ikke fremsat i folketinget, men vi skal
følge situationen på nærmeste hold og
holde medlemmerne underrettet om
»slagets« gang.
Holger Møller

Ansvarsforsikring
Der er 118, der endnu ikke
har forevist kvittering for
tegnet ansvarsforsikring.
Navnene på disse vil blive
offentliggjort i medlems
bladet i marts, hvis ikke
forholdet er bragt i orden
inden udgangen af februar.

I JANUAR OG
FEBRUAR HAR
SHOPPEN
åbent
Lørdage

kl. 12-13
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S-NVT^
Nyt fra Dansk Sejlunion

Fra Hovedbestyrelsen
»L 23» er blevet godkendt som "Stand
ardklasse".

BÆREBØLGEN

En hastesag!!!

—o—
DS' regnskab for 1977/78 er pænt.
Udgifterne svarer til det budgetterede
medens indtægterne er blevet større,
alene DIF's tilskud er omkring 100.00C

Har du Walkie-Talkie i din båd,
og vil du kunne kalde din klubs
radiostation? (og andre klub
bers stationer?) samt de døgnovervågede nødstationer |

Irr

Da skal du skynde dig at bestille en
11A/klubkontakt, hvis du vil være sikker
på at få den leveret til sejlsæsonens
begyndelse.
Såvidt jeg har fået oplyst i skrivende
stund (1. januar 1979) er sidste frist for
bestilling til Unionens fælles radioudvalg
d. 15. januar, men da der er visse van
skeligheder med at få meddelelse derom
ud til alle medlemmer, kan dette vel
næppe nåes.

Men du kan hjælpe med at få
produktionen igang ved at af
give din bestilling straks.
Medlemmer af klubber under Østersø
|
kredsen, hvis klub ikke selv har en Radio
kontaktmand, kan bestille kontakten hos \
\
undertegnede.
«
Prisen for klubkontakten er kr. 200,is
+ moms. Hertil kommer kr. 20,- i årlig
i
afgift. Denne afgift medgår til etablering i
og vedligeholdelse af de døgnovervågede "i
stationer, af hvilke der i skrivende stund g
findes 15 i henhold til nedenstående for- S
tegenelse:
|

Alarmstationer

R

rwiar Hot f r^rwontoHø tpHrpt

UfPrP

større tipsindtægter. Det opnåede
overskud agtes anvendt til aktivitets
udvidelser indenfor områderne: Sikker
hed til søs og PR samt øget støtte til
deltagelse i internationale sejladser.
—o —
Trænerordningen
Instruktionsudvalget har primo no
vember afholdt et "ekspert-seminar"
som havde samlet en stor del af vore
mest erfarne instruktører og trænere.
Der nedsattes arbejdsgrupper, der
straks gik igang med at opbygge
"Emnepakker" dækkende områderne:
kapsejladsregler, meteorologi, aero- og
hydrodynamik, trim af båd-rig-sejl,
kapsejladstaktik.
Foreløbig resultat: optimismen breder
sig!

Dec. 1978

Sejlerdagen 1979
afholdes lørdag d. 17. febr. i Århus.
Søndag d. 18. holdes Sejlerdags-seminar - ligeledes i Århus og følgende em
ner ventes at indgå i menuen: Appel
sager - Forsikring - Tilskuds- og låne
muligheder - Skat & Moms og desuden
vil Teknisk Udvalg orientere.
—o —
Chef måleren orienterer
IYRU Measurement Manual.
Rettelsesblade til denne pr. 1/11-1978
vedrørende sejlmåling kan rekvireres i
DS' sekretariat.
Pris pr. sæt kr. 3, - + porto
Specialsæt til sejlmagere kr. 5,- + port.
IOR "regelændringspakke" 1979
Ved DS' sekretariat er udarbejdet en
"regelændringspakke" omfattende de
på ORC mødet i november vedtagne
regelændringer.
Pakken indeholder dels 1 sæt rettelses
blade til IOR regelbogen dels et sæt
kommentarer og forklaringer til regel
ændringerne på dansk.
Pris pr. pakke kr. 15.- + porto.
Bestilles på tlf. (01) 29 29 99.

SCANDICAP 1979 (regelændringer pr. 1/1 - 1979)
Spilerareal
Desværre kunne der ikke opnås enighed med de øvrige nordiske lande vedrørende begrænsning af bredden på spileren. Det danske scandicapudvalg mener, at det svenske
forslag straffer de brede spilere for hårdt.
Spilerarealet på dansk målte både beregnes fremover efter formlen:
SA = 0,06 x (2 x SL + SW) 2 - SW tages som det største af følgende mål:
SF eller SMW x 0,8. SMW er max. bredden målt vinkelret på sideliget. SF er bredden
i foden målt som hidtil. SL er længden af sideliget.
I Sverige, Norge og Finland gælder følgende formel:
SA = 0,06 x (2 x SL + SMW) 2
SMW: se ovenfor

i drift pr. 1. januar 1979
Hals Barre (Kattegat)
Fornæs (Kattegat)
Sletterhage (Århus Bugt)
Norsminde (Århus Bugt)
Vesborg (Samsø)
Stevns (Øresund)
Skjoldnæs (Farvandet syd for Fyn)
Nakkehoved (Kattegat)
Kronborg (Øresund)
Thisted (Vestlige Limfjord)
Esbjerg (Vesterhavet)
Vejrø (Smålandsfarvandet)
Bågø (Lillebælt)
Dragør (Øresund)
Knudshoved (Storebælt)
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Klubstationer med selektiv
Omskifterk.
indstilling

Klub

B2
C1
B4
D2
B4
C2
D3
B4
D1
C3
C3

Københavns Motorbådsklub
Motorbådsklubben Slusen
Fredericia Motorbådsklub
Brøndby Strands Sejlklub
Nykøbing Sjæll. Sejlklub
Bådeklubben Valby
Kolding Motorbådsklub
Ribe Sejlklub
Vejle Motorbådsklub
Motorbådsklubben West
Sejlklubben Snekken,
Vordingborg

B3
B1
D4
A2
B1
A3
D2
D4
C4
D3
C2

Sundby Sejlforening
Bådelauget Søhesten
Roskilde Sejlklub
Odense Sejlklub
Rørvig Sejlklub
Århus Lystbådehavn
Kaløvig Bådelaug
Egå Sejlklub
Frederiksværk Motorbådsklub
Næstved Sejlklub
Holbæk Sejlklub

Henvendelse til: Reinhardt Hansen
Strandlodsvej 82,4.t.h.
2300 København S.
Telf. (01)59 8818.

SCANDICAP 1979

Z

fortsat

Bådejere, som fremover ønsker at starte i kapsejladser i de øvrige nordiske lande,
kan indsende deres danske målebreve til Dansk Sejlunion, hvor "svensk" målebrev
udstedes formedelst kr. 20, plus porto.
Spilerblokkens placering
Placeringen skal være fast, der må altså ikke findes arrangement til at hæve eller sæn
ke faldet.
Såfremt spilerblokken sidder højere end 20 cm. over fokkestagets skæring med mast,
måles T max. i stedet som afstanden fra spilerblokken til fokkestagets skæring med
dæk.
Standardskrogmål
Det er vedtaget, at visse skrogmål på standardklassebåde og internationale klassebåde
fremover kan standardiseres.
Standardmålene udarbejdes af chefmåleren på anmodning fra specialklubben.
Dette skulle lette arbejdet for målerne og fremme nøjagtigheden på målebrevene.
Sejlpinde i Fokke
Såfremt forsejl har konvekst agterlig og er forsynet med sejlpinde, bestemmes LP må
let efter formlen LP = iL*_A
T
A = arealet, bestemt efter IYRU Measurement Manual.
Nuværende målebreve ugyldige
Desværre vil de vedtagne regelændringer medføre, at målebrevene på samtlige både er
ugyldige, indtil kontrol er foretaget og noteret på målebrevet.
Bådejeren er pligtig til selv at henvende sig til scandicapmåleren med sin spiler for
kontrolmåling samt at få kontrolleret de øvrige regelændringer.
Måleren udfærdiger nyt målebrev om nødvendigt. Vejledende pris kr. 30.- incl. evt.
nyt målebrev.
Fornyelse af målebreve
Ved udløbet af de 4 års gyIdighedstid kan målebrevet umiddelbart fornyes ved påteg
ning, såfremt der ikke er foretaget ændringer på fartøjet siden sidste måling. Bådeje
ren udfærdiger skriftlig erklæring vedrørerende dette, denne vedlægges målebrevet.
Begge dele afleves til klubbens scandicapmåler der foretager fornyelsen. Vejledende
pris kr. 25,-.
Scandicapmåleren har dog ret til ikke at acceptere dette og forlange ommåling i hen
hold til reglerne.
Samme betingelser gælder ved ejerskifte. Her udarbejder den tidligere ejer den skrift
lige erklæring, som også skal indeholde navn og adresse på køber af båden.
Dansk Sejlunion, Strandvænget, 2100 København 0
Tlf. 01.29 29 99

Vagtmandsordningen

har
Vagten

Nu er det ved at være sid
ste chance, hvis du skal nå
at tage din tørn som vagt
inden ordningen udløber
den 4. marts.
Husk at det koster 200 kro
ner ikke at deltage.

\7txl

Referat af
bestyrelsesmødet 28/11-78
Dagsorden
1) Protokol
2) Formandens beretning
3) Havn og Plads
4) Klubhus og Fester
5) Sejlerskolen
6) Juniorafdeling
7) Kapsejlads
8) Joller
9) Motorbåde
10) Sikkerhedsudvalg
11) Bladet
12) Eventuelt
Fraværende: Else Madsen på grund af
familiefest. Vagn Preisler til bestyrelses
møde i KSU. Arne Olsen meldt frafald.
Formanden førte protokollen i sekre
tærens fravær.
Protokol
Protokollen blev oplæst fra forrige
møde, ingen kommentarer.
Formandens beretning
S.S.F. havde fået henvendelse fra
havnetoldvæsenet med anmodning om
en nøgle til porten, så de kunne komme
på alle tider af døgnet for kontrol af hav
nen. Formanden og sekretæren ville
ordne det videre fornødne i den anled
ning.
Der havde været møde i Østersø
kredsen med moms-toldvæsenet, alle
aktiviteter på havn og plads skal mom
ses. Derimod gik sejlerskolen fri på visse
betingelser. Kontingentet er ligeledes fri
taget for moms, såfremt ingen del af
dette går til opretholdelse af driften af
havn og plads.
Som ny formand for Dansk Sejlunion
efter Maagens Maag er fra flere sider
foreslået Ole Jacobsen fra Roskilde Sejl
klub, samtlige tilstedeværende klubber
kunne slutte sig til dette forslag.
9

OL
-LUO iøp|und-spe|føscle>| \ øp jøAopn
øpgqjojo|/\|

•;6uøjæ| UØUJ 'jpJBq
jøjæA øpABLj JØQ "ø|føA ! snsjn>| -SQ
ed jøjæA øpABi| uøsuoiujs -h uqop
•pøueuj JØAL|
! Bepuøs 'i uøp øpøiuø||of jpioqjB øA||q
|JA JøAOLUøJJ Jøp JB 'jsA|dO AØ|q JØQ
"ØJØ|[ØSØ||Of
S/-J

SS

jaA0

>|ØJOJJB>| 10 øjjøjdo je 6is
ø6Bjed ø||IA JB 'ØJSA|dO LUOS 'UØJUBJUØS
-æjdøjø||of je jøjjæj>|øq Aø|q ØJJØQ -uøs

pn>|SJøAO jø jøAj6 øpABq

•-'06£ J>l ?d
JØQ *øpBLU 6j|OJ

6o 6jpjæA>|suø uø Bd jøqø|JOj
'iBqjojunf

jppqjB

J6!|Ø>|SUØ LUOS snsjn>|s>|jæA
-AOJ Bd ØBUBLU BS ø>|>|! jøp JØ Bop :JØLU
-LUBJ60Jd JØJJØ JØJØ>| jøsjn>| Ø6(|JUJBS

uø|o>jsjø|røs

JØJJØ|S uø UJO 'øjBjnds uøspnu>| juøg

•uøpjo j øjjøp

•J|BJJB Aø|q øuøa 'junf

JOJ

y.1-'9L
QE>|SJ8JS8UJSPUB||Æ[S

jpioqjB øpø>|suø uøsuoujjs

JBA LUOS

jøjæA øpABq JØQ
SujiøpjeJOjunp

-pB|dø||Of BJJ JØUJøfj JBA Pfq SJØ|[ØSØ||OF

JØ||O[;BJ!D

IseujuesdLU Bo -JOIS apeq
pauu apeq ecus adueuu ep sapuy JdQ

"•'OOO'OL
•J>I qø|øq ØJ|BJJ.B jøp JOJ ujø|pøuj jø ||j
j6ps jøAø|q nu JBA pBqjojunf øuø UØQ

-

h uqop

jøiior
SpB|

-føs uo!Ib6!Abuibu d'S'S 6Z.6L '*d9S L
A||BJØ||!UJBJ "j'S'S 6Z.6L Bns g3
øuAæjsøjjæjjjøwujosp!|/\| 6Z.6L !unf '33
øuAæjsspBqjojouu JS'S 6Z.6L feuj >3
:Ø>|J!A SUØ6U[UØJOJ
JB øp;s øuuøp J A;| jAu øBuuq JB ed 6øs
-JOJ. jø IUOS uøjuejuøsæjdøjspeqjojow

pøuj j|Bjje Aø|q jøspB|føs øpuøB|ø-|

JB LUO øs|ø|øppøuj JØBJ øpAeq
jB>|OApB suøjøuøjdøjjuøpøAOH "JØUØSØBA
-puBjq BJJ 6uju6øj jpuø>|po6 JB øs|ø6
-Bjpun pøLu 'nu B|ØJOJ øpis søujøpøq6jp
-UALU ejj jøS|øpB||jj Bo JØJSØJJB ØHV 'ØBIJ
-6U uøp jøjæA øpABq UØ6BS \ ØPBLUS6UB6
-LUØJJ 60 jøj>|undsuAs ØJOA JB LUO 6UJU
ø6uuq

JBA jøp BS 'øpjs suøj
BJJ ijdspn øjø6j|jøpA JØLULUO>|

-poujjoj jøpunj6øq
-jBdpouj

JBA 0>|>|j Jøp JB 'JløppøUJ øpABq UØS|ØjN
|JBQ JB>jOApB JOA "UØS|øpjApnUØ>|>|0>| JOJ.
uøjøuøjdøjjuøpøAoq pøuj pujs

Ø|LUB6JB

UØpUBqjØJJØ Uøp ØJ|BJLUO UøpUBLUJOJ

spe|føsde>|

•6U!|6UX AU UØ øqø>| JB JØ6BJPØA
jøp JBA 'j6|Os JBA øuøpaqjojunp ø66øq
JBU JB 'Bd ujos>|jæujdo øpjofB uøpueuj
-JOJ "Ø6JO|\| ; jøjjjæA BJJ ø^øjjp øJø6j||;q
øqø>l JB JOJ. pøq6j|nuj JBA JØQ -|[ØS sn|d
000'Z.S 'B0 ØJSO>J ø||jA 6uj|6ux Au uø JB
'Bd iuos>|jseujdo øpjof6 uøjøpøpojunp
•jojouus6uæqBd
•>iq 03 uø pøiu øujøjsjujjjdo |jJ p?qø6|øj
AJOQ UØ UJO jB6ø|swnæ|!qnp suø>|UBq
-JØ6BUJV ø6øs JB jøjjnjsøq Aø|q JØQ

JIBJJUØO jø jøsnqqnpi j øjjøp
JB juiøjsøq Aø|q jøp 60 'JØJØJ

•pøjs
ø6uæqdo
-n>|S!p

•qB>|SSLUØ|pØLU JB øS|øføAJøAO ØJØLUJÆU
JOJ øAO| SØ>|JjALUBSSjæjp| Øp|B>|pU! JB
jøjjn|søq

-6ipuAuj ø6j|juøjjo

JØJSØJ 60 snqqn|>|

øjsø|j øp

pøA jpuø>|

-JøUB JØAØ|q JBA

0>|J|A SJB 0|60U JØJJØ LUOS
'ø>|J|ALUBSSjæjp| BujUjniSUØLULUBS 0>|S

Uøp ØJIBJLUO UøpUBLUJOJ
•øujøpøqBjpuAuj |;j 6u;u6øs

-UABqUøqØ>|

-UB 60

JØJJB Aø|q juøujø|6øjsnqqn|>|

Aø|q JØQ -ØU6ØA søujøBujuøJOj

-sjæjpj Bd jøujJBds6unpuBqjoj LUOS jøpøq

BBISJOJ

øpføqjBpn ø||JA uøspnu>|

juøg 60 uøsuoiujs

h uqop 'uossj6uøg

-

uø6jøp -pn>|s|!js6u!jø|0s| SUØJBJS

\ |øpuB

JOJ pøq6;|nuj øjæA Ø||IA jøp 60 'øpøjøps;
•UØ6BS Bd ØS |[A
jø6|BApnøuABH "uøuAeq ! B| øpsqjø^sjj
øpøuojøqsAiøAqjjø

øjpujuj

JØ||Ø ØJØLU

ØJØ|J JB 'Bd Luos>|jæLudo jJofB Aø|q JØQ
JB 6u;uABj6pn Bd pnqijj øjuøqpu;
JB pøuj BUB6; JØB6 JBA jø6|BApnøuAB|-|
-uøpuøj

spejd 60 UABH

J6||JBP JØ UØUABLJ pouj ø66æA JUJBS øjøp
60

jønpujA

"JBnuBf \ øpouød øpø>|>|n| uøp

! jøsnqqn|>| j jøpføqjB

ØSSJA øjjæs6uB6j

JB jøjjn|søq Aø|q JØQ 'UBidsuojjjSod
-S|p SJB øjsæu iu jBJBd 6B|SJOJ ØABL| |B>|S
øpøuj øjsæu |;j uøsiøjAjsøq JB 'Bd uøpøq
-Luos>|jæLudo

øjpø|uøq

UØPUBLUJOJ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOQOOQOM
}a6/eApnjs9j
pjj po6 ; jojjøp pøuj - 6umjn|s|!j JOJS JØJUØAJOJ

pjoq6eq

LUO UJO|-|

de» pø|/\|

spe|[øsde>jAøL| ØJOIS uøp uuo UØLU||^ JØSIA

Buu^isdoj
>|jeuuueQ ! 6UB6 ØJSJØ^ IUI^-ØJØJLUØJcI

uøyeuiiy
00'6l 'l>l JBnjqøf

z

UØP

Bepøjj

talte sejladser var der kun at bemærke,
at en motor ved oprydning \ motor
skuret var blevet væk, men var kommet
tilbage til ejermanden i adskilt stand.
Motoren var ikke mærket som den skulle.

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje

Sikkerhedsudvalg og
Vagtmandsordning
Næstformanden oplyste, at siden
starten havde man nået at få 11 dage ud
af 21 besat, dette var en indkørings
periode, og om kort tid ville der være en
belægning på 100%.
På forespørgsel blev det fastslået, at
alle bådejere skal have en vagt eller be
tale de 200 kroner, så man kunne sup
plere op med en hundevagt i den sidste
ende af perioden. Dette gælder dog ikke
pensionister eller medlemmer over 65 år;
mange havde dog meldt sig frivilligt, idet
de syntes ordningen er god.
Bestyrelsen blev informeret om deres
pligter med hensyn til den ugentlige
vagtleder-ordning for bestyrelsen.
De af foreningen indkøbte store ild
slukkere vil af pladsmanden blive for
synet med holdere og opsat i skur
rækkerne.

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.).

Bladet
Redaktøren meddelte, at Efterretnin
ger for Søfarende ikke havde den in
teresse for medlemmerne, som det bur
de. Det blev besluttet at opsige abon
nementet. Bestyrelseslisten i bladet blev
endnu engang omtalt som uheldigt
opsat; det blev lovet rettet i næste blad.
Eventuelt
Intet.
i
Mødet sluttede kl. 22.35.

sign. Bent Petersen
næstformand

sign. Hans Guldager
fung. sekretær

Man vil søge Amagerbankens Jubilæumslegat om en Dory følgebåd med en
20 HK-motor til optimisterne

jHUSK AT MEDBRINGE KVITTERING FOR BETALT ANSVARSFORSIKRINGSPRÆMIE,:
NÅR DU BETALER HAVNEPLADSLEJE.
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IALA - System A.
/ en tidligere artikel om det nye afmærkningssystem, der indføres i
1980 i de indre danske farvande kaldet IALA - System A lovede vi, at
vi også ville komme med en omtale af de fyrkarakterer, der anvendes
i forbindelse med dette afmærkningssystem. Der er tale om 16 for
skellige, og den betegnelse, der anvendes i søkortet, er anført til højre
for diagrammerne:

Godt nytår
Til bestyrelse og medlemmer i Sundby
Sejl-Forening.
Med ønsket om en glædelig jul og et
godt nytår sender vi de venligste hilse
ner.
W. Mi/an
topsikring

Tak
Kære Hans Guldager
Jeg beder Dem og Sundby SejlForening modtage min bedste tak for
den smukke lampe med foreningens
vimpel, som De overrakte mig på min
jubilæumsdag, den skal stå på mit skrive
bord.
Jeg tager anledning til at takke Dem,
bestyrelsen og foreningens medlemmer
for et dejligt inspirerende samarbejde
gennem mange år. For mig har S.S.F.
altid været en ganske enestående frodig
sejlklub.
Deres hengivne
V. Fischer Jacobsen

Kristine ønsker

S.S.F.'s medlemmer

et glædeligt nytår.

12

1) Fast fyr viser stadigt lys.
2) Fast fyr med blink viser stadigt lys
med et kraftigt blink, som gentages
med regelmæssige mellemrum.

FR

3) Fyr med et-blink, der gentages med
regelmæssige
mellemrum.
Den
længste periode i karakteren er mør
keperioden.
4) Fyr med langt blink viser langt blink
(mindst 2 sekunders varighed, der
jgentages med regelmæssige mel
lemrum. Den længste periode er
mørkeperioden).
5) Fyr med gruppeblink viser grupper
af blink, to-blink, tre-blink o.s.v., der
gentages med regelmæssige mel
lemrum. Den længste periode i ka
rakteren er mørkeperioden. Antal
blink anføres.
6) Fyr med hurtigblink viser blink i hur
tig rækkefølge, ca. 60 blink hvert
minut.
7) Fyr med meget hurtige blink viser
blink i meget hurtig rækkefølge, ca.
120 blink hvert minut.
8) Fyr med gruppe-hurtigblink viser en
gruppe hurtige blink, der gentages
med regelmæssige mellemrum. Den
længste periode i karakteren er mør
keperioden. Antal af blink i gruppen
anføres.
9) Fyr med grupper af meget hurtige
blink viser en gruppe meget hurtige
blink, der gentages med regelmæs
sige mellemrum. Antal blink i grup
pen anføres.
10) Fyr med gruppe - hurtigblink + langt
blink viser med regelmæssige blink
en gruppe af hurtige blink umiddel
bart efterfulgt af et langt blink. Antal
af blink i gruppen anføres.
11) Fyr med grupper af meget hurtige
blink-(-langt blink viser med regel
mæssige mellemrum en gruppe af
meget hurtige blink umiddelbart ef
terfulgt af et langt blink. Antal af
blink i gruppen anføres.

F1

LF1

Fl(2)
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VQ (6) LF1

12) Fyr med en formørkelse viser lys, der
med regelmæssige mellemrum af
brydes af en kort mørkeperiode. Den
længste periode i karakteren er lys
perioden.
13) Fyr med gruppeformørkelse viser lys,
der med regelmæssige mellemrum
afbrydes, af korte mørkeperioder
(to-formørkelser,
tre-formørkelser
o.s.v.). Den længste periode i karak
teren er lysperioden. Antal formør
kelser anføres.
14) Fyr med isofase viser lys, der regelmæssigt afbrydes af en mørkepe
riode af samme varighed som lys
perioden.
15) Vekslende fyr viser hvidt lys, der med
regelmæssige mellerprum ændres til
farvet lys.
16) Fyr med morseblinkkarakterer viser
blink, der er kodet efter morsesystemet. Bogstavet anføres.
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Om Vagtmandsordningen
Vi har modtaget:
Jeg forstår udmærket, at meddelel
sen om »vagtordning« er sat i sørgerand
i vort blad for november 1978. For det er
en dødssyg måde at behandle vort
demokrati på.
Jeg var til stede på den dag general
forsamlingen var indkaldt til, og da blev
der hverken diskuteret, endsige vedtaget
nogen vagtordning. Hvad en lille gruppe
sidder og finder ud af næste dag, må da
blive deres forlystelse.
Har denne gruppe mon været ædru
eller måske over 65 år, der mener at
kunne tillade sig, dagen efter en gene
ralforsamling, at svinge pisken (200 kr. i
bøde) eller blive hjemme fra arbejde,
endsige diktere, hvad andre skal bruge
deres fritid til — !!!
Skal dette dekret forstås som ædrue
lig snak, må man måske spørge:
Hvem eller hvilken forsikring, dækker
evt. invaliditet ved overfald i den tid,
vagten er påtvunget et medlem?
Hvem skal hjælpe husvagten, hvis
han falder i baghold?
Hvem skal de ude i marken vagter,
sende besked til, hvis husvagten er for
hindret i at modtage melding?
Skulle der tilgå politiet besked, hvem
skulle lukke dem ind i S.S.F.?
Det sidste er jo nok osse lige meget,

for der er vel ingen, der tror på nogen
større mulighed for, at tilbageholde
nogen.
Er klubhuset ikke forsikret?
Godtgør forsikringen et beløb, og
hvor stort, sålænge vi selv passer på
huset?
Medlem af bestyrelsen (Teater-Jørn),
må kunne berette, hvad han og hans
ledsager kunne udrette, da de en nat
blev konfronteret med nogle unge, og
mon de ville blive stående medens de
herrer talte i radio!!!
I modsætning til nu, var der engang,
det ikke var forbudt at sove i sin båd på
land, og sådan en påskenat lå jeg og
sov, da jeg blev vækket af ubudne gæs
ter, der hurtigt forsvandt, da jeg talte
flerstemmig. Og det kan man, når man
har en presenning over båden, men jeg
kan ikke se nogen idé med at passe på
andres tomme både, når jeg er afskåret
fra at passe på min egen på den eneste
måde, der overhovedet kan passes på,
hvis man ikke foretrækker hunde og
fuldstændig indhegning med elektrisk
alarm.
Ærlig talt - tre (3) M/K vagt, nå ja,
alle vittigheder kan ikke være lige mor
somme.
Hilsen »Rylen«
Niels O. Nielsen

Svar til Ryle-Niels.
Jeg anser dig for at være et yderst
fornuftigt medlem af Sundby Sejl-For
ening, og derfor må dit brev efter min
mening være et udslag af de løjer, der
altid finder sted ved nytårstide.
Bestyrelsen fremlagde et forslag til en
vagtordning, som medlemmerne kunne
diskutere og/eller dissekere, eventuelt
helt forkaste, om man havde lyst. Gene
ralforsamlingen debatterede forslaget,
og der var mange spørgsmål også for
nuftige, som blev besvaret af forslags
stillerne.
Et overvældende flertal af general
forsamlingen mente forslaget var godt
og gennemarbejdet på en sådan måde,
at det var brugbart. Eftertiden har vist,
at medlemmerne slutter op om idéen,
selv dem som ifølge forslaget er fritaget
for at påtage sig en vagt.
Med hensyn til din omtale af demo
kratiet ved du jo udmærket godt, at
ingen kan holde generalforsamlingen på
Vh time og behandle alle punkterne
grundigt og seriøst og på demokratisk
vis, hvor alle skal have lov at udtale sig,
om de har noget på hjerte, og det er der
heldigvis mange, der har i S.S.F. Så der
for kan klokken da godt blive 00.45,
inden dette punkt er blevet behandlet.
Dine øvrige spørgsmål skal kort be
svares:
Forsikring
Alle der udfører frivilligt arbejde i
S.S.F. er ulykkesforsikret, også med
lemmer, der udfører det dem pålagte
nattevagt-pligtarbejde. Med hensyn til
klubhuset og dets inventar er dette for
sikret til fuld nyværdi. De mange vær
dier, klubhuset rummer af gaver og hi
storiske minder for S.S.F., kan vanske
ligt erstattes med penge, og selv om det
i første række er fartøjerne, der skal
passes på, er det vel en naturlig opgave,
at vagtholdet også tager klubhuset
under deres beskyttelse.
Spørgsmål om hvem, der skal gøre hvad
Som det er sagt utallige gange: Vagt
holdet skal først og fremmest virke ved
sin tilstedeværelse som en præventiv
foranstaltning og ikke indlade sig hver
ken på anholdelse eller overgreb, men
straks tilkalde politiet. Erfaringerne siger,
at disse småforbrydere, der ødelægger
for mere, end de kan stjæle, er så bange
for deres sølle liv, at de omgående tager
benene på nakken og forsvinder, når de
bliver opdaget, løvrigt mener jeg, at
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medlemmerne har så megen sund for
nuft, at de i tilfælde af en situation, som
du beskriver, handler fuldt korrekt. Din
henvisning til, hvad »Teater-Jørn« kom
ud for, og som gav starten til den
første primitive vagtordning på frivillig
basis, viser jo netop, at ved at handle
koldt og roligt trods en truende situation
stoppede han yderligere ødelæggelser
og tyverier den pågældende nat og
kunne tilkalde både politiet og mig. Poli
tiet gjorde forøvrigt et fortrinligt arbejde,
da de først kom igang.
Dine skriverier om, at det nu er for
budt at sove i bådene på land, kan vist
ikke tages for andet end en banal vittig
hed over for medlemmerne. Det er
muligt, vi kunne få dig til at ligge oppe i
din iskolde båd en vinternat klar til at
tale flerstemmigt under en presenning,
men du er vist også den eneste. Insi
sterer du absolut på dette, når du skal på
din nattevagt, tror jeg gerne bestyrelsen
denne ene nat, når det er din tur vil dis
pensere fra denne bestemmelse. Nå ja,
som du selv skriver, ikke alle vittigheder
kan være lige morsomme.
Til underretning for medlemmerne,
der måske skulle tage »Rylen« alvorligt,
kan jeg oplyse, at der i den periode,
siden vagtordningen trådte i kraft, har
været et forsøg på indbrud i klubhuset,
og et forsøg på indbrud i en båd, som
begge blev afværget alene ved vagter
nes umiddelbare tilstedeværelse. Adskil
lige medlemmer kan takke vagterne for
at løsrevne fortøjninger, tændte lanter
ner og løsrevne presenninger er blevet
bragt i orden.
Der er fra Ryle-Niels' side rejst flere
spørgsmål om forsikringer, og i den an
ledning vil jeg her gøre opmærksom på,
at ifølge generalforsamlingens vedta
gelse, skal alle bådejere have deres båd
mindst ansvarsforsikret, kvittering for
betalt forsikring skal vises for havneud
valget eller kassereren. Ud af de godt
500 fartøjsejere, som er medlemmer af
S.S.F., mangler endnu 118 at vise, at
deres forsikring er i orden, dette gælder
også N.O.N.
Hans Guldager
formand
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Klubhus og fester

Den 2. februar:
Den 17. februar:
Den 25. februar:
Den 4. marts:
Den 5. maj:

Filmsaften
Krotur
Fastelavnsfest
Generalforsamling
Standerhejsning

Klubhuset er lukket fra 7. januar til
27. januar, begge dage medregnet.

• v\N -

Motorbådskalender.

Nedenstående kan du få fra Dansk Sejlunion
Fra Dansk Sejlunion har vi modtaget en liste over tegninger, undervisnings
materiale og diverse publikationer, som kan rekvireres fra unionens sekreta
riat, Strandvænget, 2100 København 0:

Tegninger til:
Nordisk Folkebåd
KDY 15 m2/Juniorbåd
OK-jolle
Piratjolle
Optimistjolle

kr. 200,00
kr. 50,00
kr. 70,00
kr. 60,00
kr. 30,00

Undervisningsmateriale:
Instruktion i praktisk sejlads
Grundkursus for sejlsportsinstruktører
Lærebog for kølbådsjuniorer
Lærebog for kølbådsjuniorer (incl. lærervejl.)
Lærebog for optimistjollesejlere (begyndere)
Lærebog for optimistjollesejlere (incl. lærervejl.)
Kapsejladsregelkursus (60 dias + lydbånd).

kr. 10,00
kr. 6,00
kr. 25,00
kr. 30,00
kr. 10,00
kr. 18,00
udlånes

Diverse:
kr. 12,00
kr. 35,00
kr. 2,50
kr. 4,00
kr. 1,00
kr. 1,00
0,35
kr. 12,00
kr. 12,00
kr. 5,00
kr. 1,00
kr. 18,00
kr. 30,00
kr. 10,00
kr. 10,00
kr. 35,00
kr. 35,00
kr. 8,00
kr. 60,00
kr. 30,00
kr. 12,00
kr. 10,00
kr. 25,00
kr. 20,00
kr. 5,00
kr. 1,50

Protestskema.

Det stod i medlems
bladet for 25 år siden
Fra Sejlerdagen 1953
Nyere ting som navigationssejlads for
motorbåde er taget op med afgjort held.
Dansk Sejlunions 40 års jubilæum
blev markeret under afholdelsen af det
store landsstævne fra den 22. til 26. juli
ved Svendborg.
Pr. 1. oktober 1953 er Dansk Sejlunion
tilsluttet ialt 79 klubber med tilsammen
ca. 16.000 medlemmer.
Et af årets lyspunkter var frigivelsen
af brændselsolie til dieselmotorer. Sejl
sporten er nu lykkeligt fri for rationerin
ger.
I cirkulære af 28. marts indkaldte mini
steriet for offentlige arbejder ansøgnin
ger om tilskud af den ordinære bevil
ling af »benzinpenge« på 150.000 kroner.
Danske jollesejlere erobrede i august
to nordiske mesterskaber. Sniperne sej
rede » holdmesterskabs-sejladserne ved
Landskrona og Paul Elvstrøm genvandt
suverænt sit mesterskab i finnjolle.
Efter en afstemning blev det vedtaget,
at vi fra næste sæson kan føre flaget i
top eller hæk efter behag.

A
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* Mindste salg 10 stk.

Alle priser er excl. porto. Ret til prisændringer forbeholdes.

September 1978. AK.

Dansk Sejlunion, Strandvænget, 2100 København 0. Tlf. 01 - 29 29 99.
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Klubhuset åbner igen den 28. januar.
Det mener skibshunden også
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Juletræsfesten

Julemanden omgivet af børnene.

Selv de mindste var med -

Traditionen tro holdt S.S.F. også i år
juletræsfest for medlemmernes børn og
børnebørn. Det var i år søndag den 17.
december, og ca. 160 børn havde fået
udleveret billet.
Til tonerne fra vort husorkester, der
spillede Nissernes vagtparade, marche
rede børnene ind, og dansen omkring
juletræet fortsatte med Rudolf med den
røde tud og Bjældeklang. Så syntes bør
nene, at det var på tide, at julemanden
viste sig, og kaldte på ham så højt de
kunne, med det resultat, at julemanden
viste sig i døren. Han sluttede op i ringen
omkring juletræet, og flere af de traditio
nelle julesalmer og -sange blev sunget.
Senere gik man over til de kendte sang
lege: Bro, bro brille og Tornerose, og de
klassiske danse: Ritch ratsch, Lotte død
og Først den ene vej o.s.v.
Da børnene trængte til en pause,
benyttedes lejligheden til at uddele de
ved enhver ordentlig juletræsfest så uundværlige godteposer. Pausen benyt
tedes også af flere af børnene til at give
en opvisning i de allersidste moderne
danse. Efter at børnene var blevet trak
teret med sodavand, var der for de mo
digste konkurrencer i bollespisning og
sodavandsdrikning (der blev bøvset godt
bagefter).
Lidt uheldigt var der ikke godteposer
nok til alle, fordi festudvalget ikke var
streng nok til at sige nej til dem, der kom
lige før festen og bad om billetter.
Festudvalget beder medlemsbladet præ
cisere, at der til næste år vil blive holdt
strengt på, at billetter skal hentes dagen
før - allersenest.
I år klarede man dilemmaet ved hur
tigt at få lavet de manglende godteposer
ude ved Kristines velforsynede slikhylder.

... både ude og inde

En kort, en lang...
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Julemanden dirigerer orkestret.

Bro, bro, brille.

Hvad er der mon i godteposen?

I stiveste puds.

Travolta.

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 vagtmandsorcining.
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
udcgående 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 49 37

Ved færdsel på foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22
SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES
Næstformanden
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GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Søndag den
4. marts
kl. 9.00
i klubhuset

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 11. februar kl. 9.00
Bestyrelsen

Følgende er på valg:
Sekretæren, Else Madsen
Skolechefen, Bent Petersen,
modtager ikke genvalg
1 medlem af havneudvalget,
Henning Jensen
1 medlem af klubhus- og festudvalg,
Jørgen Bengtsson
1 suppleant, Holger Larsen
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Annie Lindquist
Revisor Gosta Øberg
Revisorsuppleant Erling Sørensen
Redaktør Holger Møller
2 juniorudvalgsmedlemmer,
Torben Andersen og Arne Hansen
2 målere, Klaus Akkermann og
Jørgen Madsen

Til salg
La Mære' - lille motorsejler - 7 x 2,4 m
- kahyt - styrehus - kravelbygget FM-motor Telf.: 59 0118
TsrAu

Det muntre hjørne
— Dette her er en virkelig førsteklasses
mortensgås, frue. Den har vundet første
præmien på fjerkræudstillingen 10 år i
træk!
*

— Jeg glemmer aldrig, hvor skør du så
ud, da du friede til mig, Jens.
— Jeg var simpelt hen skør, Frida!
*

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.

Husk kontingentet

En undersøger kommer hjem og siger:
— Efter spørgeskemaet spurgte jeg, om
man var enig i, at 77 pet. af befolkningen
var uvidende. 77 pet. svarede »ved ikke«.
*
— Hvad tænker du på, spurgte pigen.
— Det samme som du, svarede den
unge mand.
— Du gode Gud, hvis du gør det, så
skriger jeg!

Til salg
2 len spil med fast håndtag sælges for
højeste bud.

Søren Christensen
01-596228
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Rejsen til Saltholm
Fra en jollesejler, der skriver under
mærket »Filur«, har vi modtaget
følgende beretning (navn og med
lemsnummer er redaktionen be
kendt). Vi starter beretningen Uge
på og hårdt:

1. kapitel: Planen
Hvem af jollesejlerne, der først fik idé
en, er der vel ingen, der i dag kan sige,
men da den først var født, blev den
vendt og drejet, diskuteret - og atter for
kastet som umulig.
At sejle til Saltholm i en glasfiberpirat!
Naturligvis et højst risikabelt vovestykke,
men i »Cafe Vognporten« sad aften efter
aften, en flok jollesejlere og legede med
tanken. Især var Per Olsen grebet af idé
en. Det måtte kunne lade sig gøre, hvis
man havde en god makker. Ingen meldte
sig dog. De fleste betragtede forsøget
som farligt, og enten manglede de sim
pelthen mod, eller også var der kone og
børn at tage hensyn til. Men til sidst
meldte Simon sig.
»Lidt PR kan jo aldrig skade«, grinede
han.
Per var glad, for Simon var den fuld
endte gast - bomstærk, erfaren og fuld
af gå-på-mod.

Foråret gik med forberedelserne. Per
havde udstyret båden med en masse
forbedringer. Langs mast og bom og på
dørken løb utallige hal og liner, som kun
han kendte formålet med. En mindre for
mue var brugt til køb af forskellige beslag
foruden dem, han selv havde tilvirket.
Megen tid havde de også vist de fy
siske forberedelser. Under Jørgen
Bengtssons ledelse (han er til daglig
idrætslæge på Sundby Hospital) blev
deres kondition bygget op, så de kunne
være i topform, når det gik løs.
Forresten bliver Jørgen kaldt »Dr. No«
på hospitalet. Det er fordi han engang
lavede akupunktur med strikkepinde.
Han havde misforstået den kinesiske
vejledning. Da patienten var blevet
spændt løs, havde han vist nok været
ret voldsom overfor Jørgen, men det
er jo en anden historie.

2. kapitel: Parat.
Omsider var man klar, og en dejlig
sommermorgen stod båden parat på
slæbestedet. En stor skare af jollesejlere
var mødt op for at se afrejsen. Aftenen
før havde de set Jørgen tage elektro
kardiogram og blodprøve på Per og

Simon. Diagrammet lignede nogenlunde
de andre i instruktionsbogen, han sam
menlignede med, og blodet var pænt
rødt og pulsede magtfuldt ud af årerne,
så Jørgen erklærede sig tilfreds.
Nu riggede Simon båden til, og villige
hænder hjalp med at stuve provianten
væk. En kasse øl under fordækket, een
agter, og så en masse flasker i tasker og
papkasser rundt omkring.
Medens dette foregik, fortalte Per en
skare undrende tilhørere om sin sidste
opfindelse: det perforerede sejl. Ideen
var, at den turbulerende vind ville for
svinde igennem hullerne og skubbe den
skadelige bagluft væk. På forsiden af
sejlet ville der derefter kun være laminar
vind, som jo ville give øget fremdrift.
Jollesejlerne var fulde af beundring, men
også bekymrede. Ville denne epoke
gørende nyhed betyde, at de igen skulle
skifte sejl ud. Det ville sikkert blive dyrt
med sådan et stel perforerede sejl; men
DM i Pirat vinkede forude, og ville de
være med i toppen, var det jo nødven
digt.

3. kapitel: Af sted.
Nu blev båden skubbet ud i vandet,
og efter at Jørgen havde taget deres
puls, gik de ombord, og fortøjningerne
blev kastet.
Det første stykke blev de fulgt af en
stor skare af både, og luften var fyldt
med opmuntrende tilråb. De nærmede
sig nu den første forhindring: stenrevet
ud for nordre mole, og de ledsagende
både vendte om. På land hold tilskuerne
vejret: Ville de klare det. Båden, som
ellers var under minimumsvægt for klassede piratjoler, lå tungt i vandet på grund
af provianten. Med en ekstrem kræng
ning - et af Pers specialer - kom de over

Søndag den 25. februar
Fastelavnsfest - tøndeslagning
for børn, damer og herrer af begge køn.
Chokolade til børnene.

Wfe

£

Fine præmier til alle kattekonger og -dronninger!
Mød op i god tid, da vi begynder præcis kl. 12.00.

19

5. kapitel: Godt begyndt.

y/7 /

Med skyklapper og sejlpose over hovedet gik det forbi Helgolands kvindeafdeling
revet og satte kursen SSØ. Nu kunne de
slappe lidt af, og Simon knappede nogle
flasker op.
Inde på land gik Ragnar uroligt om
kring. Han var som en far for jollesejlerne,
og de holdt alle af ham. I dag var han
ikke rigtig glad. To af hans kære drenge
havde begivet sig ud på en farefuld sej
lads. Han burde have forhindret det, men
på den anden side var det jo netop ung
dommens privilegium at vove sig ud på
det ukendte og sætte nye rekorder. Han
havde indtrængende formanet dem og
fortalte dem om farerne, der lurede ude
på havet og langs kysterne.
Han vidste for eksempel, at mange
sejlsportsfolk var blevet lokket ind på
lavt vand af unge badepigers lokkende
tilråb. I mange år, måske resten af livet,
havde disse sejlere måttet betale for
deres dårskab. Han havde også hørt
beretninger om søslanger, som sugede
sig fast på bunden af kapsejlende både
og tvang dem fra en sikker førsteplads
helt ned i bunden af feltet.
Nej, han fik ikke et roligt minut, før de
var sikkert i land igen.
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4. kapitel: Møde i rum sø.
Ude i båden var alt vel. Man nærmede
sig rask den næste forhindring: havnens
sejlrende, og de begyndte at holde
skarpt udkig. Per vidste, at renden var
så dyb, at man - selv i klart vejr - ikke
kunne skimte bunden, og at den engang
blev gravet af hensyn til bådejere, som
vovede sig uden for havnen. Han blev
pludselig vækket i sine tanker af et råb
fra Simon, som havde observeret en
sejlbåd for indgående. Per blev lidt ner
vøs, blot det nu ikke var øvelsesbåden.
Den plejede at løbe på grund netop her,
og så var de nødt til at tilbyde deres
hjælp. Det kunne forsinke eller i værste
fald afbryde rekordforsøget. Båden kom
nærmere, og til deres lettelse viste det
sig at være Dres i sin H-båd. De løb op
på siden af ham og fik suppleret deres
forsyninger. Dres, der selv havde været
en garvet piratjollesejler gav dem en
kompaskurs, og ønskede dem »knæk
og bræk« og lovede at bringe hilsener
med i land til familie og venner.
Per og Simon tog dette møde som et
godt varsel, og indtil nu var alt jo gået
fint.

»Godt begyndt er halvt fuldendt« lo
Simon og lukkede et par flasker op,
medens Per havde travlt med at fin
trimme båden. Han trak lidt i nogle snore
hist og her og syntes bestemt, at den
derefter sejlede hurtigere. En enkelt
gang fik han dog løsnet et forkert reb,
og storsejlet raslede ned med et brag.
Men det lo de blot af, det er jo den slags
småuheld, der kan ske for alle - næsten
alle, eller i hvert fald for nogle.
De var efterhånden kommet tæt på
badeanstalten »Helgoland«, og kvinde
afdelingen er åben ud mod havet. Men
de havde besluttet sig til ikke at ville lade
sig lokke. Simon trak en sejlpose over
hovedet, puttede fingrene i ørene og
gemte sig under fordækket. Per tog
sine skyklapper på og stirrde stift frem
efter, medens han sang højt for at over
døve tilråbene. Ragnar havde ikke talt
for døve øren med sine advarsler - og de
slap heldigt forbi dette Øresunds Loreley.
Medens de fejrede dette, kunne de
mærke, at de var ved at komme ud i
rum sø. Det var sjældent, at de så fugle
nu, og bølgerne var blevet betydeligt
højere; af og til sendte en særlig stor
bølge skumsprøjt helt ind over fordæk
ket. Simon kiggede dystert ned i vandet
for at få et glimt af bunden, men det
var umuligt, for den var næsten tre
meter nede. Han gyste lidt ved tanken
og så lidt usikkert på sin kammerat. For
første gang gik det op for ham, hvad han
havde vovet sig ud på. Per fangede hans
blik og forsøgte at opmuntre ham ved
at råbe et »never give up« og »Go ahead,
fellow«. Det havde han læst, at kaptaj
nen råbte til sit mandskab i en af sine
drengeromaner - vistnok »Kaptajn Hornblower«.

Atter en fiasko, mumlede han

6. kapitel: Katastrofekurs.
Per koncentrerede sig om sejladsen.
Vinden var nu stik øst, så det ville blive
kryds på kryds. Båden skød god fart
gennem vandet, men havde meget
svært ved at holde højden. Per begyndte
febrilsk at ændre trimmet; han trak og
justerede de utallige snore, men det
hjalp ikke, snarere tværtimod. Lang
somt, men ubønhørligt blev de tvunget
nærmere og nærmere Amagers kyst.
Som en sidste udvej gav han ordre til
at kaste ballasten overbord. Simon åb
nede munden til vild protest, men bed
den i sig. En ordre var jo en ordre, og
disciplinen sejrede. Mismodigt lod han
flaske efter flaske dumpe overbord. De
få fulde gik straks til bunds, mens de
tomme hævede og sænkede sig i bølger
ne i en lang række efter dem og mar
kerede deres ulykkelige kurs.
Per hev trillefløjten frem og fløjtede
kraftigt et par gange. Men der skete
ingenting. Han vurderede afstanden ind
til kysten. 200 m. Selv med pålandsvind
ville ingen kunne høre ham. Arrigt
kylede han fløjten hen ad dørken,
medens han hvæsede: »Reinhardt og
hans idiotiske trillefløjter«. Nu, da det
sidste håb var bristet, prøvede han at
fatte mod ved at tænke på søheltene i
danmarkshistorien: Regnar Lodbrog,
Christian den IV og Valdemar Bandolowski, og han rankede sig. Skulle de
nyde kniven, så ingen piveri.

7. kapitel:
Tilbage blandt venner.
Vore tapre sejlere havde nu nået
brændingen og bed tænderne sammen.
Inde på stranden havde en stor skare
jollesejlere samlet sig som afmægtige
vidner til dramaet. Den lette glasfiberbåd
gyngede voldsomt og røgvandet fra
brådsøerne piskede ind over dækket.
Som drevet af en fælles indskydelse
greb tilskuerne hinanden i hænderne og
dannede en lang kæde, medens de
kastede sig ud i bølgerne. Lykken står
jo ofte de kække bi, og sandelig om ikke
det også denne gang lykkedes at fra

Jørgen Bengtsson skulle lige have en blodprøve til, men.
vriste havet sit ellers sikre bytte, og efter
en kort kamp stod jollen og vore driv
våde vovehalse i sikkerhed oppe på
stranden.
Nu kom Jørgen Bengtsson løbende
og trængte sig igennem flokken omkring
de to sejlere. Han ville lige have en blod
prøve, men blev holdt tilbage af Hanne:
Det kunne være nok for i dag, sagde
hun, staklerne havde allerede lidt til
strækkeligt.
Da gutterne havde fået tørt tøj på og
nydt et par forfriskninger, begyndte Per
at berette om turen. Han fortalte de
opmærksomt lyttende jollesejlere om
successen med de perforerede sejl og
om de nye ideer, han havde fået under
sejladsen. Visse ændringer ved skrog og
rig var nødvendige, men så var han også
parat til et nyt forsøg.

Den ellers så stilfærdige »Snipe-Ole«
gjorde ham dog opmærksom på en
enkelt lille forglemmelse: »Jah-und
skyld, men æh... måske I næste gang
skulle huske at tage sænkekølen med«.
Per kvitterede med et skarpt øjekast,
men svarede ellers ikke.
Imedens var Simon begyndt at klar
gøre jollen til hjemtransporten over land.
I næsten et år, tænkte han bittert,
havde han forberedt sig, trænet fysisk
og hjulpet med at omsætte Pers teorier
i praksis - så vidt det var muligt - og så
sluttede det hele sådan.
»Atter en fiasko«, mumlede han ned
trykt og kiggede udover havet. Derude,
lavt i horisonten, kunne han skimte Salt
holm. Fjern, og endnu ubesejret af fiber
pirater.
Filur

Tegn din bådforsikring i SSF
Du kan vælge mellem Baltica og topsikring
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Med fritidsbåd i Norden
Vi har tidligere bragt uddrag af Han
delsministeriets brochure: Med fri
tidsbåd i Norden, og vi fortsætter
her med nye afsnit:

Vejrmeldinger
Danmark
Danmarks Radio udsender daglig på
program 1 Meteorologisk Institut's vejr
meldinger således:
Kl. 0545 og kl. ca. 2400: Farvandsudsig
ter.
Kl. 0845 (søndag kl. 0745), kl. 1150 og
kl. 18.00: Særlig vejrmelding, som op
lyser, hvorledes vejret er rundt om i lan
det, samt vejrudsigt.
Radioaviserne: Kort vejrudsigt samt
eventuelle stormvarsler.
TV-Avisen kl. 19.30 Viser vejrkort, som
angiver lavtrykkene og vejrfronterne.

Finland
Rapporterne sendes:
Daglig

Mariehamn radio
Åbo
Helsingfors
Jakobstad

og 2154, Hårnosands radio 2733 og 1650
KHz, GMT 0833 og 2157.
Stormvarsler sendes på disse frekven
ser, så snart de er udfærdiget.
I radioen sendes vejrudsigter på
svensk flere gange om dagen. Tiderne
findes i dagbladene og på et kort »VÅD
RET«, som kan fås fra »Sjosåkerhetsrådet«, Fack, 10250 Stockholm.
Personlige meddelelser og efterlysnin
ger sendes i radio. Tiderne er angivet på
kortet med vejrtiderne.

Søredning
Danmark
Uanset hvor omhyggelig en sejltur er
forberedt, kan der ske uheld. Motorstop,
havari på rigning og grundstødning som
følge af fejlnavigering m.m. kan selv den
bedste sejler komme ud for, og så er der
behov for assistance.
En analyse af fritidsseileruheld i dan-

0815
(søndage 0840)
1240
1910
2220

Finland

602 KHz
1412 KHz
1412 KHz
1482 KHz

Ved samme tider og på samme fre
kvenser sendes ligeledes andre med
delelser såsom advarsler, efterlysninger
og lign.

Toft.
KUJfeHUSfT

Norge
Vejret langs den norske kyst kan skifte
hurtigt.
Der udsendes vejrmeldinger både over
radioens landsnet, via lokalradioer samt
over kystradiostationerne.
Kystbefolkningen kan ofte også give
værdifulde oplysninger om lokale vejr
fænomener, som f.eks. faldvinde fra
nærliggende høje fjeldpartier.
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Uanset hvor godt udrustet og vedlige
holdt båd, man har, kan man komme
ud for en ulykke og have hjælp behov.
Sikrest får man kontakt med »sjoråddningen« på VHF anlæg, kanal 16, og
LA (PR) kanal 11A.
Når man har brug for hjælp i havn er
det bedst at kontakte politibevogtnin
gen søfarts- eller toldmyndighederne.
Yderligere oplysninger om »sjoråddningen« kan fås i en brochure »Råddningstjånstens allmånna organisation«,
som kan bestilles hos:
Staben for grånsbevakningsvåsendet
Hobergsgatan 21
SF-00130 Helsingfors 13
Telf.: 90 - 625801.

Norge

Sverige
Kystradiostationerne sender vejr
rapporter på engelsk: Stockholm radio
1771 og 1778 KHz, GMT 0933 og 2133,
Karlskrona radio 2789 KHz GMT 0954

ske farvande viser, at gennemsnitlig er
ønsket assistance fremme indenfor 1 - 2
timer. Dette skyldes, dels at trafikken af
erhvervsfartøjer og fritidsbåde er så stor
i sommermånederne, at de næsten
aldrig er alene på havet, og dels at der
altid er mange, som fra land kigger ud
over vandet og interesseret iagttager de
sejlende.
Den sikreste måde at få kontakt på
er over et maritimt VHF-anlæg, idet de
danske farvande er helt dækket og kon
stant overvåget af offentlige kystradio
stationer. Benyt kanal 16 som kalde- og
lyttekanal.
Mange fritidssejlere benytter privat
radio-anlæg (»Walkie-Talkie« eller båd
radio), over hvilken der kan være mulig
hed for kontakt med anden båd eller
med en lytter i land. I flere klubhuse
holdes lyttevagt på privatradioanlæggets
kanal 11A. Kanal 16 benyttes som lytte
kanal i både og til korte meddelelser fra
land (klubstationer) til både. Kanal 4 af
lyttes af mange privatradioejere i land.
Røde raketter og andre internationale
nødsignaler for skibe bevirker, så snart
de observeres, at den danske søredningstjeneste træder i funktion med
skibe og redningshelikoptere, så benyt
kun disse signaler i en egentlig nød
situation.

Klubhusreglementet ophænges på et
centralt sted

Den sikreste måde at få kontakt med
redningstjenesten på er:
1. i havn at henvende sig til nærmeste
politimyndighed.
2. på søen ved maritimt VHF-anlæg,
kanal 16.
En del organisationer, som rednings-

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
tjenesten samarbejder med, har også pri
vat arrangeret en del lytteposter til pri
vatradiokanal 11A.

Sverige
Søredning i Sverige alarmeres på føl
gende måde:
Fra båd og fartøj: Pr. radio på de inter
nationale nødfrekvenser og på medbor
gerbåndets kanal 11A (27,095 MHz).
Fra land: Drej 90 000 på telefon og
forlang »Sjoråddning«. Fra specielle
hjælp-radioskabe på øer i skærgårdsområderne. Hjælp-radioskabene er an
givet i nye søkort med et symbol.

Ålands turistforening, Norra esplanadgatan 1, SF-22100 Mariehamn. Telf.:
928-121 40.
3. »Liten lagbok for semesterfiske«, kan
erhållas av: Fiskeriforeningen i Finland,
Idrottsgatan 14 A 10, SF-00250 Helsing
fors 25. Tlf.: 90-44 00 25.
Endvidere kan følgende organisatio
ner bistå med forskellige råd:
Finlands Seglarforbund rf., Topeliusgatan 41 a, Box 202, Helsingfors, SF00251 Helsingfors 25.
Finlands Motorbåtsforbund rf.
Samme adresse som ovenfor.

som findes i de fleste større byer.
Adresser og telefonnr. til svenske
bådorganisationer:
Svenska Båtunionen, Gyllenstiernsgatan
17,11526 Stockholm. Telf.: 08-615940.
Svensk Kryssarklubben, Gyllenstierns
gatan 15, 115 26 Stockholm. Telf. 08 6318 60.
Svenska Seglarforbundet, Valhallavågen
165,11527 Stockholm. Telf.: 08 - 23 08 05.

\ve medlemmer

Norge

Kontakter
Danmark
Dansk Sejlunion, Svanemøllehavnen,
2100 København 0, og Danmarks Mo
torbåds Union, Bådehavnen 19, 2450
København SV, er til rådighed med
yderligere vejledning for de sejlende tu
rister.
Endvidere er der ved flere lokale turist
foreninger udgivet specialbrochurer for
fritidssejlere, f.eks. for Limfjorden og for
Bornholm. Disse brochurer kan fås ved
henvendelse til de pågældende turist
foreninger.

Finland
Yderligere anvisninger angående båd
liv i finske farvande gives i følgende
brochurer:
1. »Anvisningar for utlåndska lustfartyg
under fård på och vid uppehåll inom Fin
lands territorialvatten«, kan fås fra »Sta
ben for grånsbevakningsvåsendet«.
2. »Rorligt friluftsliv på Åland« kan fås fra:

ADRESSELISTE
Norges Seilforbund, Hauger Skolevei 1,
1346 Gjettum.
Kongeligt Norsk Motorbåt-forbund,
Grønnegt. 1, Oslo 1.
Kongeligt Norsk Seilerforening, (med
seiler-, motor- og havseilergrupper), Huk
aveny 3, Oslo 2.
Hold Skjærgården Ren, Kingosgt. 22,
Oslo 4.
Sjøfartsdirektoratet, »Sjøvettkampanjen«, Postboks 8123 Dep., Oslo 1.
Norges Sjøkartverk, Klubgatan 1, 4000
Stavanger.
Kystdirektoratet, Postboks 8158 Dep.,
Oslo 1.
Miljøverndepartementet, Postboks 8013
Dep., Oslo 1.

som søger optagelse

i Siwd&y.

A

71 Poul Stelsig
Bredagervej 23, Ka.

A

115 Bjørn Lindegård Wahlsten
Wilkensvej 7, F.

A

190 Jens Henning Larsen
Hvedemarken 24, Søborg.

A

203 Johnny Rud Hansen
Knapmagerstien 81, S.

A

205 Hans Kurt Jørgensen
Hveensvej 28, S.

P

13 Yrsa Hansen
Knapmagerstien 81, S.

Sverige
Vil De før rejsen have yderligere op
lysninger om Sverige så skriv til:
Sveriges Turistråd, Box 7306, 103 85
Stockholm. Telf.: 08 - 223280.
Når De er kommet godt til Sverige
kan De henvende Dem til turistbureauer,

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.

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

23

Tegning: Henrik Videbech

FEBRUAR

38. 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

(M 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

RADIOTELEfONANLJEG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er ca. 1600 ekspl.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —
ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING
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Amager Strandvej 15

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.

FEBRUAR 1979

Nr.2

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING

M

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

^Ficl

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30,2770 Kastrup
Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74,2300 Kbh. S

50 4101
58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær;
Kasserer:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
Nyvang Alle 11,2770 Kastrup
Bent Petersen,
Kålagervej 30,2300 Kbh. S
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
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S
Tilsynsførende Jørgen Bengtsson,
med klubhuset: Halfdansgade 21,5., 2300 Kbh. S
og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44,2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30,2300 Kbh. S
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant: Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

137323
50 73 23
58 49 37

Havneudvalg:

55 79 39
54 80 52
54 83 23
54 58 44
58 74 05
58 49 37
59 62 28
54 92 62
59 8818
53 59 64
59 79 95

Referat af bestyrelsesmøde
den 2.1.79 kl. 19.30
Dagsorden:
Punkt 1. Protokol
Punkt 2. Formandens 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
Formanden indledte mødet med at
ønske bestyrelsen glædeligt nytår, og gik
så over til at oplæse protokol fra sidste
bestyrelsesmøde. Formanden havde
ført protokollen for dette møde, da sek
retæren var fraværende. Protokollen
blev godkendt.
2. Beretning
Indkomne breve blev oplæst. Der var
bl.a. brev fra toldvæsenet, der takkede
for de tilsendte nøgler. Endvidere var der
brev fra Bund Deutscher Segler, der
meldte afbud til 79 Pirat, da man havde
et andet stævne på dette tidspunkt.
Fra Baltica var der en skrivelse, hvori de
frafaldt et krav på 100.000,- kr. på Poul
Holst Jensens båd, der væltede på ophalervognen.
Skånes Båtforbund har i brev gjort
os opmærksomme på, at de deler vor
indstilling til at »Øresundsrundan« bør
laves om. Man vil i fællesskab finde en
ny form for denne sejlads.

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

FORSIDEBILLEDET:
Da juniorskuret var klubhus
Tegning: Rollo
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Amagerbankens legatkontor kvitterer
for vor ansøgning og gør os opmærk
somme på, at man senere vil tage stilling
til uddeling af legater.
Irene Stefansen har gennem Dansk
Sejlunion spurgt, hvorfor hun ikke kan
blive optaget som aktivt medlem af
Sundby Sejl-Forening. Som følge heraf
har Dansk Sejlunion bedt om at få en
udførlig rapport over episoden, der førte
til udelukkelse af Stefansen.
Irene Stefansen har via formanden
fået at vide, at hun lige så vel som andre
kunne søge om optagelse i S.S.F., men
formanden har også gjort hende op
mærksom på, at han samt flere medlem
mer af bestyrelsen ville gå imod hendes
optagelse.
Bestyrelsen sammensatte et brev til
Dansk Sejlunion, hvori man motiverede
sin beslutning om, hvorfor fru Stefansen
ikke kan optages som aktivt medlem af
S.S.F.
I/S Indretning har meddelt, at man vil
gå med til forlig, så man håber på ved
mødet den 11.1.79 at få en ende på
denne sag. Formanden gør dog op
mærksom på, at sagen først bliver af
sluttet, når arbejdet er fuldført og brand
attest foreligger.
118 medlemmer har ikke forevist deres
kvittering for betalt ansvarsforsikring.
Bestyrelsen blev enige om, at man ville
skrive en spalte i bladet og her anmode
på det kraftigste de 118 medlemmer om
at møde på kontoret og her forevise
deres kvittering. Hvis der stadig er
nogen, der ikke melder sig, vil man ind
kalde dem ved navn gennem bladet.
Budget for 79 blev taget op, og alle
udvalg kom med deres ønsker. Bl.a. skal
midterbroen repareres, de sidste lys
steder på molerne skal sættes op. Ren
den skal opgraves og jolleslæbestedet
skal udvides. Ommøblering af pejse
stuen blev diskuteret, og alle var enige i,
at man skulle prøve at få pejsestuen til
at ligne et klublokale.

digt at skifte hele facaden ud i pejse
stuen. I første omgang vil man dække
skorstenen til med en plade og så prøve
at søge isoleringstilskud.
5. Sejlerskole
Intet.
6. Juniorafdeling
Juniorchefen fortæller, at de første
både formentlig kommer i vandet i
midten af marts måned. Et nyt udkast
til juniorreglementet er lavet og vil blive
fremlagt på et juniormøde, før det skal
for bestyrelsen til godkendelse.
7. Kapsejlads
Intet.
8. Joller
Der har været afholdt julekapsejlads i
Kastrup for Piratjoller samt for Finn
joller. Poul Richard og Kastrup Kaj blev
nr. 1, Carsten Barner og Erwin Hoelgaard besatte 2. pladsen i Piratjollesejladsen.
9. Motorbåde
På grund af manglende tilslutning til
motorkursus, er dette blevet droppet.

10. Sikkerhed
Intet.
11. Bladet
Redaktøren gør opmærksom på, at
man denne gang vil ændre adresselisten
i bladet, desværre havde sætteriet glemt
det sidste gang. Reinhardt spørger, om
ikke det er muligt at få den røde farve
væk fra bladets forside. Redaktøren for
tæller, at den røde farve var nødvendig
for at kunne fremstille bladet billigere,
men han ville dog prøve at få nogle
forslag frem til ændring af bladets for
sidefarve.
12. Eventuelt
Bent Petersen gør bestyrelsen op
mærksom på, at man i januar måned,
hvor klubhuset er lukket, kan skrive sig
på en vagtliste, der bliver ophængt
udenfor på klubhuset.
Mødet slut kl. 23.15.
sign. Hans Guldager
formand

Else Madsen
sekretær

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje
der forfalder 1.1.79 ikke er betalt 15.3.79.

3. Havn og Plads
Der er anskaffet nyt værktøj til »Bol
len«. Simon spørger, om ikke det var
muligt at få repareret lyset på nordre
mole. Havneudvalget lovede at se på det.

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%.

4. Klubhus og fester
I løbet af februar måned vil man igen
arrangere krotur. Klubhusudvalget har
set på, hvad man eventuelt kan gøre for
at forhindre det store varmetab, man har
i klubhuset. Man mener, det er nødven-

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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Forslaget om 10% bådskat forkastet
En spændende afstemning i
folketinget hvor stemmerne
stod 89 mod 89.
I sidste nummer skrev jeg, at skatte
ministeren havde sagt, at forslaget om
afgift på fritidsbåde var fremsat for at
tilfredsstille venstrefløjen i folketinget.
Det viste sig imidlertid, at han havde
regnet galt - alle venstrefløjspartierne
stemte imod forslaget ved afstemningen
i folketinget den 2. februar, da forslaget
blev forkastet ved, at stemmerne stod
lige med 89 både for og imod. Der kan
så kun være tale om, at det var Social
demokratiets venstrefløj, der skulle til
fredsstilles, men af debatten i folketinget
fremgik det, at Socialdemokratiet hellere
havde set en løbende afgift, så det er
svært at se nogen mening med det hele.
Forud for den spændende afstemning
havde Dansk Sejlunions skatteudvalg
haft en travl tid med både skriftlige og

personlige henvendelser til folketingets
skatte- og afgiftsudvalg. Der var også
rettet flere henvendelser til pressen, og
unionens klubber var blevet anmodet
om at slutte op om udvalgets arbejde,
så politikerne kunne se, at der var en
bred tilslutning til unionens protest.
Resultatet viser, at det kan nytte at
protestere.
Nu vil der nok gå nogen tid, inden
der påny bliver tale om en bådafgift.
Der er ganske vist flertal i folketinget for
afgift på fritidsbåde under en eller anden
form, men partierne kan ikke blive enige
om, hvordan en sådan lov skal udformes.
Loven om registrering af lystfartøjer
med henblik på en periodisk afgift er
stadig i kraft og kan bruges, hvis der er
flertal for det i tinget, og det næste Sejl
unionens skatteudvalg skal gå i gang
med er, at få denne lov ophævet, da
den kan blive et farligt redskab i hånden
på et kommende flertal i folketinget.

Hvad bringer fremtiden?

<r-> få*-
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Skal vor kære gamle hyggelige havn ende som losseplads for slagger???

Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.1.78 til 31.12.78
Fester
Juletræ
Filmsaften
Fastelavn
Bustur
Standerhejsning
Pinse
Set. Hans
West-tur
Top-cup fest
Svagførefest
Afriggergilde

Indtægter:

Ydelser fra medlemmerne
Indskud
Kontingenter
Aktive
Aktive (bøder)
Aktive ekstrakontingent
Vagtordning
Passive
Junior
Pladslejer
Aktive
Vinteroplæggere
Afgift skure
Afgift haver

38.125,00
198.090,41
11.500,00
99.620,50
600,00
7.463,00
8.520,00
154.719,70
48.961,75

Salg af:
Emblemer
Stofmærker
Slips, kasketpuder, m.m.
Krus og nøgler m.m.

325.793,91

203.681,45
19.886,00
75,00
649,28
168,28
614,77
2.342,46

591.336,15

Udgifter:

Havnen
Fornyelser og repr.
Materialer
Udgravning
Bolværk
Pæle
El. på bro
Opkrævede havnepenge.
Pladsen
Lejeafgift + skatter
El.forbrug
Løn til pladsmanden
78.712,33
Udlån af pladsmand
+ 29.421,05
Affaldsbeholdere
Repr. af vogn og skinner
Grus og salt
Materialer
Arbejde på pladsen
Jolleplads
Flytning af både
Forsikring
Udryddelse af rotter
Motorskur
Solgte skure

6.056,01
4.800,78
39.264,50
61.060,99
132.966,12
14.292,46
h 13.057,50

10.110,21

596,20
2.498,75
180,00

28.874,98
28.400,41
5.821,84
6.045,88
71,80
8.486,75
82.369,75 -

Bladet
Trykning
Forsendelse
Ekspedition
Annonceindtægt

61.826,96
10.706,45
2.173,50
13.620,15
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245.383,36

49.291,28
23.320,15
12.867,11
4.658,29
12.350,82
15.594,05

Klubhus
Renter af lån
Istandsættelse af lokaler
Fornyelse og repr.
Køkken
Skorstensfejer
Forsikring
Lejeafgift

1.600,00

10.213,65
1.066,70
655,00
144,20
2.870,00
1.621,56
11,004,50

27.309,14

3.142,20
10.000,00
1.236,07
5.062,71
1.585,75
8.140,29
1.623,35
4.170,40
8.718,06
286,00
3.400,00
-h
.931,29

46.433,54
3.006,45

Bestyrelsesmøder

71.101,30
30.470,75

6.477,74
5.700,00

Administration
Telefon
Administration
Frimærker og attester
Gaver
Kontingenter
Kontorartikler
Generalforsamlinger
Møder + rejsepenge
Krus emblemer m.m.
A.T.P.
Tilskud til stævner
Provision

300,00
70,00
1.006,65

233.816,65

Sejlerskolen
Undervisning
Materialer
Fornyelse og rep.
Forsikring
Kontingent
Startpenge
Bollen

2.891,75
3.378,15
4.560,20
4.246,00
50,00
670,00
1.831,19

17.627,29

Junior afd.
Fornyelse og rep.
Materialer
Startpenge
Kontingenter
Forsikring
Juniorballer - møder

3.483,76
7.321,18
900,90
490,00
8.892,05
2.604,30

18.483,59

Kapsejlads
Præmier
Materialer
Møder + fortæring
Startpenge -s- trænerordning
Top-cup
Motorbådssejlads

4.962,50
2.831,65
3.007,20
8.435,00
1.389,23
612,25

4.367,83

Radio-Sikkerhed

3.641,50

Renter

5.705,00

Årets underskud

70.856,87
591.336,15

4.668,09

61.086,76

Passiver:
Prioritetsgæld saldo pr. 1.1.78
-5- afdrag

Status pr. 31.12.1978
Aktiver:
Kassebeholdning
Girokonto
Bankkonto
Bankbog
Bankbog
Bankbog
Bankbog brandforsikring
Broer og indhegning
Vogne og skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Motorbåd saldo pr. 1.1.78
+ overført fra skolefond
Optimistjoller
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus + inventar
Depositum Kbh.s kommune
Depositum Kbh.s belysningsvæsen
Depositum Top-cup

1.308,24
378,75
38,75
8,51
974,35
685,25
15.241,46

18.635,31
1,00
1,00

100.000,00
31.261,43

33.001,00
25.001,00
68.738,57
1,00

1,00
1,00

1,00

675.000,00
3.000,00
600,00

1.500,00

66.759,01
11.943,78

54.815,23

Lån Kbh.s kommune saldo pr. 1.1.78
-s- afdrag

18.000,00

4.000,00

14.000,00

Skolefond saldo pr. 1.1.78
+ bidrag
overført til motorbåd

972,08
30.974,60
31.261,43

685,25

9.745,59
5.495,87

15.241,46

Brandforsikring skabe saldo pr. 1.1.78
+ indbetalinger
Skyldig skat
Skyldig moms
Skyldig A.T.P.
Diverse kreditorer
Kassekredit
Lån D. S. U. saldo pr. 1.1.78
-s- afdrag
Depositum Amager Strand Sejlklub
Kapitalkonto saldo 1.1.78
-i- årets underskud

825.481,88

4.458,00
7.137,92
42,00
30.000,00
263.954,35
13.500,00
3.000,00

10.500,00
1.000,00

494.504,54
70.856, 87

423.647,67
825.481,88

Erna Christensen
kassererske

Medlemstal: Aktive 1052, passive 154, juniorer 95

ad dagsordenens pkt. 5
Lovændringsforslag
Forslag nr. 5.1:
Undertegnede skal hermed tillade sig
at fremsende forslag til lovændring.
Regnskab § 7 stk. 1:
(citat) skal regnskabet (tilføjelse) samt et
budgetoplæg for medlemmerne fore
lægges til godkendelse osv.
Holger Larsen
medlem nr. 583

ad dagsordenens pkt. 6
Andre forslag
Forslag nr. 6.1:
Bestyrelsen foreslår pladslejeforhø
jelse med 5 kr. pr. m2 fra 22 kr. pr. m2 til
27 kr. pr. m2.
Forslaget genfremsættes ifølge gene
ralforsamlingsbeslutning af 31. oktober
1978.

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med
foreningens bøger og bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
København, februar 1979

Gøsta Øberg
revisor

Forslag nr. 6.2
Bestyrelsen foreslår tilføjelse til havne
reglementets paragraf 5:
Efter at båden er taget på land må der
ikke findes stræktove, fortøjninger eller
lignende på pælene.
Forslag nr. 6.3
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse
til havnereglementets paragraf 1:
I tilfælde af en fartøjsejers død kan der
dispenseres fra foranstående regler om
retten til havneplads, såfremt bestyrel
sen skønner, at afdødes efterladte hus
tru/mand/samlever/ske (samme adres
se i åremål), evt. søn eller datter, igen
nem passende tid, har deltaget i afdødes
aktiviteter i foreningen, eller har været
passiv/aktiv medlem i længere tid for
inden dødsfaldet. Er vedkommende
efterladte ikke i forvejen aktivt medlem,
overtages afdødes medlemskab med
rettigheder og pligter.

Vagn Holm-Rasmussen
revisor

Forslag nr. 6.4
21 medlemmer foreslår, at § 1 sidste
stk. i havnereglementet lydende:
»og/eller 3,10 m bredde«: slettes.
§ 1 sidste stk. kommer herefter til at
lyde således:
»Fartøjer over 13,0 m længde kan ikke
tildeles havneplads. Bredden mellem de
eksisterende pæle må udnyttes.«
Motivering
Enkelte pladser i havnen har en større
pælebredde end 3,10 m. Efterhånden
som disse pladser bliver ledige, mener vi,
at de bør udnyttes fuldt ud til medlem
mernes gavn. Det pointeres, at det ikke
er meningen, der skal omrokeres på
pælene af den grund.

7

Maritimt radioalarmsystem for
fritidssejlere
Ny pladsmand
Fra Havneudvalget
Noget om skure
Husk at I skal opgive skurets placeringsnummer, når I betaler skurleje for
1979. Damerne ved kassen må ikke
modtage skurleje, uden at skurets num
mer samtidig opgives.

Noget om planter
Allan har plantet buske langs hegnet
ud mod Amager Strandvej. Han beder
jer indtrængende om at skåne nyplant
ningerne ved ikke at stille bukke og klod
ser, så beplantningen ødelægges. Allan
gør et stort arbejde for at klubbens om
råde tager sig pænt ud. Lad os alle
hjælpe til med, at han ikke arbejder for
gæves.

Noget om ekspektancelisten

Vores pladsmand, Erik Hansen, er
fratrådt sin stilling i S.S.F. fra 1. februar
efter eget ønske.
I stedet er antaget Leif Friis Hansen,
der er uddannet som bådebygger, og
har stor erfaring i at omgås med både af
enhver art.
Vi vil gerne sige:
Farvel og tak til Erik og
Velkommen til Leif.
Havneudvalget

Skån os!!!

Kun medlemmer, der er indmeldt før
1971 kan søge om optagelse på ekspek
tancelisten. Joller under 5 meter und
taget.
Sidste frist for optagelse er den 15.
marts.

k

Arrangementer for motorbåde i
1979

Fredag d. 16. marts, Motorbådsaften.
SdBSOfl
Torsdag d. 24. maj, (Kr. Himmelfarts
dag), Navigationssejlads, evt. i forbin
delse med »Øresundsrunden«. S.S.F.
arrang.
Fredag d. 22. juni arrangerer vi »MIDSOMMERTRÆFSTÆVNE«
sammen
med venner fra Lommabuktens Segelklub. (Flakfortet).
Lørdag d. 25. august, Pålidelighedsløb Familiesejlads. S.S.F.
Fredag d.7. september, Nat-navigationssejlads. S.S.F.
Som det ses af ovenstående, er der
lagt op til en begivenhedsrig sæson 1979.
Om det også skal lykkes
Ja, det er
op til Jer motorbådssejlere.
Evt. forslag til andre motorbådsaktiviteter vil der blive lejlighed til at drøfte på
motorbådsaftenen i marts.
Reinhardt H.
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Fra Søsportens Sikkerhedsråd har vi
modtaget:
For nogle år siden begyndte Dan
marks Motorbåds Union og Dansk Sejl
union etablering af privatradioanlæg på
land til aflytning af opkald på kanal 11A,
der er den maritime kaldekanal i 28 MHzbåndet, der anvendes til nødopkald.
Sidste sommer udstyrede Falcks Red
ningskorps sine stationer landet over
med privatradioanlæg, som bl.a. også
aflytter opkald på kanal 11A.
Begge systemer er baseret på brug af
en privatradio, almindeligvis kaldet en
Walkie-Talkie, samt en tonekontakt.
I erkendelse af, at en samordning af
de to systemet, som bl.a. hvad angår
brug af tonekontakt virker noget forskel
ligt, vil skabe større effektivitet og være
lettere forståeligt for fritidssejlerne, har
sagen været forhandlet mellem Falcks
Redningskorps og de to fritidssejlerorganisationer.
Resultatet af disse forhandlinger er
blevet, at der mellem de tre parter er
truffet aftale om at samordne de to sy
stemer til et fælles kystfarvandsdækkende maritimt alarmsystem. I systemet, der
søges færdigetableret i løbet af foråret,
vil indgå såvel unionernes som Falcks
stationer. Aftalen om etablering og drift
af det maritime alarmsystem, som vil
kunne benyttes af alle fritidssejlere, vil
blive underskrevet den 8. ds. Til styring
og overvågning af systemet nedsætter
parterne et samarbejdsudvalg. Midler til
drift og vedligeholdelse af systemet på
regnes at fås ved udlejning af tonekon
takter. Systemet fungerer indenfor ram
merne af de bestemmelser om privat
radio, som er udgivet af Post- og Tele
grafvæsenet.
Søredningstjenesten og Søsportens
Sikkerhedsråd hilser den trufne aftale
med tilfredshed, idet systemet betyder
øget sikkerhed.
Yderligere oplysninger kan i øvrigt fås
ved henvendelse til:
Falcks Redningskorps v/Preben Kjær.
Tlf.: (01) 158320.
Dansk Sejlunion's sekretariat.
Tlf.: (01)292999.
Søsportens Sikkerhedsråd.
Tlf.: (01) 12 11 97.

Nyt sejlloft
S.S.F.er begynder for sig selv
Et af vor yngre medlemmer, Jan
»Bessie« Hansen, starter for sig selv
med et nyt sejlloft, der får navnet »DANsails«, og som han vil indrette på Islands
Brygge i lokaler, der før har huset tænd
stikfabrikken Gosch. Adressen er Stur
lasgade 12 K. Jan har fået en grundig
uddannelse, idet han i løbet af de 31/2 år,
som læretiden varer, har væet ansat
flere forskellige steder, bl.a. hos Woltemath sails. Efter læretiden har han arbej
det i et års tid hos Jørn Bang, men han
har altså nu besluttet sig til at stå på
egne ben.
Jan vil bruge de bedste materialer, der
findes på markedet, bl.a. det amerikan
ske dacron, Bainbridge, og foruden sejl
vil han være leveringsdygtig i presen
ninger, bompresenninger og kalecher,
og derudover kan han påtage sig alle
reparationer indenfor faget.
Den officielle åbning vil finde sted i
midten af marts ved en reception (se
annoncen), og der vil i den første måned
indtil 15. april blive givet en særlig
åbningsrabat på 10%.

Jan har en god ballast til at påtage sig
alle opgaver, idet han er fanatisk kap
sejler, bl.a. var han med til at vinde
top-cup sidste år, og hans seneste præ
station er klubmesterskabet i 1978 i Wayfarer. Han ved derfor hvilke krav den
kræsne kapsejler stiller til sine sejl for at
opnå de bedste resultater.
Holger Møller

DAN-SAILS

Sturlasgade 12K
Telf.: 01-57 67 17

Hvad kan DAN-SAILS tilbyde dig?
Sejl syet af en faguddannet sejlmager.
Sejl i den absolut bedste dug.
Sejl skåret efter nye, men afprøvede idéer.
Sejl med et solidt og pænt håndarbejde.
Sejl med 50% i udb., rest over 12 mdr.
Sejl der passer din båd og dig.

5 A ' \ ^

Scandinavia

Artillerivej
Pi

I

P.S. Reception den 17. marts kl. 11.00 -15.00
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SKRIVERIER om formand Hans Guldagers
SKRIVERIER om mine skriverier
Jeg iler med at sige tak for de svar,
der var svar på mine spørgsmål angåen
de vagtordningen.
Jeg er helt overvældet og rørt over
dine lange skriverier, men bedrøvet over,
der ikke blev plads til et svar angående,
hvor meget forsikringsselskabet refun
derer for den tid, vi selv passer på huset.
Jeg har altid anset dig for at være en
yderst fornuftig formand, med de fejl,
jeg selv som menneske er belemret med.
Så der er vel ikke noget at sige dig på,
at du er blevet irriteret over, jeg har en
lidt anden mening og er lidt videbegær
lig, og måske er det det, der har medført
dine øvrige tågeskriverier, men det er vel
medtaget i din artikel, for at jeg skal
kommentere det og skal da gerne prøve
at navigere mig gennem tågebanken:
Generalforsamling på 2!4 time, hvor
når har jeg påstået det?
Tværtimod har jeg altid ment, at en
generalforsamling skal vare lige til den
grundigt er gennemført, men som før
hen. Kan den ikke blive færdig den dag,
må den fortsætte en anden dag.
løvrigt beklager jeg, at jeg ikke skylder
nogen tak, fordi det halve af ryggen til
min vinterpresenning (4 m. galvaniseret
rør m. muffer) er fjernet og min presen
ning ikke er samlet op.
Min beretning om påskebesøget i
»Rylen«, har fået dig til at snakke om
vinterophold i båden. Jeg kan forstå, du
er et forholdsvis nyt medlem af S.S.F.,
så jeg skal da gerne gøre dig opmærk
som på, det banale var, jeg ingen andre
steder havde at være end i »Rylen«, og
derfor sov der om natten, og den den
gang herlige, nu afdøde pladsmand Mads, ydede den service at sætte en
stor skovl op ad »Rylen«, så jeg kunne
grave mig gennem snedriverne for at
kunne komme på arbejde. Måske skal
jeg tilføje, at jeg ikke var det eneste til
fælde. Jeg har nu ikke i sinde at søge
bestyrelsen om dispensation fra gælden
de lov om forbud mod at overnatte i
båden på land al den stund, jeg forestil
ler mig, ingen har lyst til at grave sig gen
nem sneen til min tomme båd.
På side 7 i samme nr. af bladet står
noget om 118 medlemmer, der ikke har
vist deres ansvarskvittering, så jeg for
nemmer ikke rigtigt hvorfor du blander
det ind i din artikel til og om mig, men
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jeg skal da gerne sige min mening om
den. Jeg forstår ikke, hvorledes det har
kunnet lade sig gøre med mindre, de
ikke har været søsat. Og ganske vist
for første gang i de over 30 år, jeg har
været medlem i S.S.F., måtte jeg
sidste år pænt gå hjem igen og hente
min ansvarskvittering, før jeg kunne få
lov til at betale pladsleje, og det blev jeg
ikke sur over, for det har egentligt undret
mig lidt, at man åbenbart havde så
meget tillid til mig, at man gik ud fra, den
side af sagen var i orden, hvilket det har
været siden 1947, ganske vist med den
forskel, dengang 75,00 for en kasko.
Så er det jeg spø'r mig selv, hvorledes
har 118 medlemmer kunnet unddrage sig
for at vise omtalte kvittering, uden S.S.F.
har smølet. Angående oplysninger om
de 118 medlemmers navnes offentlig
gørelse i medlemsbladet, ved jeg ikke,
hvad formål det skal have. Der må være
noget mere fornuftigt at tage sig til.
Det allersidste kan jeg ikke løse, uden
formandens velvillige hjælp.
Hvad dækker bogstaverne: N.O.N.
Med hilsen
Niels O. Nielsen

Ganske kort til Ryle Niels
Det glæder mig, at mine kommentarer
til din artikel var udtømmende og fyl
destgørende.
Der gives ikke refusion på forsikring
af klubhuset, fordi man passer ekstra
godt på det forsikrede, men er der ingen
skader i form af indbrud og hærværk,
vurderer forsikringsselskabet risikoen
som minimal, og som følge deraf kan
præmien, vi betaler, holdes i bund.
Spørgsmålet om hvem N.O.N. er, har
Niels O. Nielsen jo selv løst. I øvrigt be
tragter jeg ikke dine skriverier som bana
le, men et muntert indlæg fra et gammelt
medlem, og mine svar til dig skal ses i
samme belysning, og så kan jeg da op
lyse dig om, at jeg har haft tillidsposter
i S.S.F. en trediedel af den tid, hvor du
har været medlem.
Med sejlerhilsen
Hans Guldager
formand

KOM UD AF BUSKEN!

BESTIL
. . . for du ved jo allerede
nu, at du skal have ny:

KALECHE
eller

SPRAYHOOD
eller

BOMPRESENNING
eller

WINDBREAK
eller

HYNDER TIL SALON
eller

COCKPIT
osv. osv. til foråret.

Det ved du, at alle de andre
også skal have!!. Du ved
også, at vi ikke får en
chance for at give dig en
ordentlig betjening, hvis du
kommer farende i sidste øje
blik (ellers kommer vi jo
bare op på de samme 12
ugers leveringstid ligesom
sidste sommer). DET bli
ver du ked af, og så bliver
vi det også!!
REPARATIONER klarer vi
også: Nye lynlåse eller ruder
f.eks. Så smut du ned i
kælderen, ud i garagen, op
på loftet eller ned i båden
efter den og send den til

"Kalechesmeden"
Gurre . 3490 Kvistgård

03239/64
Det er os med den gode
pasform.

Ta' på togt med

TJALFEFO
SEJLSKIBSTRÆNING
Den danske sejlskibstradition
De store sejlskibes tid er forbi. Men
Danmark har gennem århundreder haft
en stærk sejlskibstradition, og der kan
gøres meget på forskellige måder for at
bevare noget af denne tradition.
Først og fremmest kan de originale
sejlskibe bevares intakte, og brugbare
sejlskibsvrag genopbygges. Og det må
tilstræbes, at danske sejlskibe ikke af
hændes til udlandet.
Dernæst må kunsten at bygge og
rigge et sejlskib på traditionel maner
bevares. Det kan gøres ved fortsat at
bygge nye sejlskibe efter de gamle meto
der og forskrifter.
Men sidst og ikke mindst er det nød
vendigt at videreføre kendskabet til sejl
skibenes traditionelle sømandskab. Det
er ikke nok, at et sejlskib ligger fuldt re
staureret ved kaj som museumsskib.
Traditionen kan kun opretholdes ved, at
skibene bemandes og holdes under sejl
med anvendelse af det særlige sømand
skab, der hører disse skibe til.

Briggen Tjalfe
blev bygget i Svendborg i 1853 og var
på 222 tons brutto. Den var på sine far
ter til Grønland gennem et halvt år
hundrede en værdig repræsentant for de
danske sejlskibe. Fra 1916 til efter anden
verdenskrig fungerede briggen som
klubskib for Kjøbenhavns Amatør-Sejl
klub, hvorefter den blev ophugget. Men
navnet blev videreført, da en kreds af
denne klubs medlemmer af interesse for
sejlskibenes sag etablerede Tjalfefonden
i 1976.

Træningssejladserne
På sejladserne uddannes og trænes
deltagerne i det sømandskab, der er
nødvendigt for at kunne sejle et sejlskib
med alle former for sejlføring, herunder
råsejl, gaffeltopsejl og mellemstagsejl.
Uddannelsen, der er for seniorsejlere,
gives dels som en grundlæggende ud
dannelse, dels som en videregående
træning, der giver sejlere med de for
nødne forudsætninger mulighed for at
virke som instruktører på togterne. Der
er endvidere lejlighed til at deltage i
navigation og øvrige funktioner om bord
i træningsskibet. Og der er rig mulighed
for at opleve romantikken og den sær
lige glæde, der er ved at sejle med sejl
alene i sådanne skibe.

Træningsskibene
Indtil det ad åre viser sig muligt for
Tjalfefonden selv at anskaffe et egnet
sejlskib, arrangeres sejladserne i chart
rede sejlskibe.

Samarbejdet med
rederiet J. Lauritzen
Den første start på træningssejladserne blev kun mulig ved, at rederiet J.
Lauritzen stillede sit skoleskib, topsejls
skonnerten LILLA DAN, til rådighed på
gunstige vilkår. Skibet er bygget 1951
hos J. Ring Andersen i Svendborg,
måler 95 tons brutto og har et sejlareal
på 280 m2. Det er meget velegnet til
formålet med plads til 16 deltagere pr.
togt, og flere hundrede sejlere har del
taget i træningssejladserne. Denne akti
vitet har været medvirkende årsag til, at
rederiet har bevaret LILLA DAN.

På hvert togt er der plads til 16 del
tagere. Ægtefæller er velkomne som del
tagere. Køjerne findes på fælles banje.
Mad tilberedes af kok. Prisen er inclusive
kost, men eksklusiv drikkevarer, der kan
købes ombord. Sejladserne omfatter
uddannelse og træning i det sømand
skab, der er nødvendigt for at sejle en
topsejlsskonnert med 280 m2 sejl. Det er
frivilligt om man vil til tops. Der er bereg
net et havneanløb og en natsejlads på
hvert togt.
Tilmelding. Togter med LILLA DAN
tilmeldes på vedhæftede blanket. Depo
situm kr. 550 for 8-dages togt og 400 for
et 6-dages togt sendes pr. check med
tilmeldingen, eller pr. giro på GIRO
KONTO NR. 5 29 09 29, Kasserer Aage
Juhl-Schmidt, Frødings Allé 55, 2860
Søborg. Derefter bekræftes tilmeldin
gen, og resten af deltagerafgiften beta
les 1 måned før togtets start. Nærmere
oplysninger om togtet, udrustning, vag
ter m.v. tilsendes i god tid før togtet.

Tilmeldingsblanketter finder du
i mellemgangen ved kontoret
og Skipperstuen.

SEJLPLAN 1979
TOPSEJLADSSKONNERTEN »LILLA DAN«
Antal
dage

Pris

Afhængigt af
vind og vejr
Anløb af:

Tuborg

8

1650

Marstrand

TO 12/7

Helsingør

6

1200

Anholt

LØ 21n

Helsingør

8

1650

Marstal

TO 9/8

Korsør

6

1200

Sønderborg

TO 16/8

Korsør

6

1200

Samsø

TO 20/9

Korsør

6

1200

Ebeltoft

Togt
nr.

Påmønstring
kl. 1000

Afmøn
string
kl. 1800

Fra og til

23

LØ 19/5
LØ 7/7
LØ 14/7
LØ 4/8
LØ 11/8
LØ 15/9

LØ 26/5

Tjalfefonden

23A

Tjalfefonden er en selvejende institu
tion med det formål at afholde træningssejladser i sejlskibe for medlemmer af
TJALFEFONDEN, medlemmer af sejl
klubber under Dansk Sejlunion, og med
lemmer af andre klubber og foreninger
efter bestyrelsens beslutning.

24
25
26
27

Ret til ændring i sejlplanen forbeholdes.
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Ak, ja! det var dengang.

Filmaften
Fredag den 2. februar stod der film på
programmet, og omkring 200 havde
taget mod tilbuddet. Det var topsikring,

\

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

der formidlede fremvisningen, og de der
trodsede vintervejret, fik nogle dejlige
billeder at se fra kapsejladsen jorden
rundt med Kap Horn om bagbord. Der
var flotte skibe fotograferet fra alle tæn

Lerdag d. 12. Oktober 1940 Kl. 1930

kelige vinkler under alle vejrforhold.
I tilgift fik de fremmødte nogle oplys
ninger om fordelene ved at have forsik

afholdes

ret i topsikring, og der er flere, der efter
denne aften overvejer at skifte til top

Afcitøetqildet

sikring.

i »Amager Selskabslokaler«, Markmandsgade 9—11
OBS.

NYE LOKALER

OBS.

Kl. ca. 19,30: FÆLLES KAFFEBORD
Herefter D A N S

Kl. ca. 11 serveres 2 STK. SMØRREBRØD og ØL
(Husk Brødkort).
E V E N T U E L T ? til Kl. 1.

pyCCsen er Kr. 3,50 alt Ind.

Vagtordningen
Vagtmandsordningen er
forlænget til også at gælde
i marts med sidste dag/nat
den 31. marts, så du kan
stadig nå at spare de 200
kroner, som det koster
ikke at deltage.

En god Fest til en beskeden Pris. — Alle maa med.
Grundet Tidernes Ugunst afholdes nemlig kun
denne ene Fest i Efteraaret. — Medlemmerne op
fordres indtrængende til at benytte denne Lejlighed
til at samles om Foreningen efter den meget flove
Sommersæson. I de nye, smukke, hyggelige Lokaler
er der Lejlighed til en Speak om »SKIV«.

SSF
har

Vanten

BitlUiec kan købes i Klubhuset og hos Festudvalget:
O. Petersen, Bergthorasgade 18, 2.
T. Sparre, Højdevej 39, 3.
Sv. Rasmussen, Brigadegaarden 8, 1.
Carl Nielsen, Øresundsvej 110, 4.
H. C. Pedersen, Smyrnavej 34, 3.
Intet Billetsalg ved Indgangen.

UDVALGET

AMAGER BOGTRYKKERI . HALLANDSGADE I I

iHUSK AT MEDBRINGE KVITTERING FOR BETALT ANSVARSFORSIKRINGSPRÆMIE,!
NÅR DU BETALER HAVNEPLADSLEJE.
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Kastrup Cup 1979
Stort sejlsportsstævne i Kastrup, 1979.
Kastrup Sejlklub har taget initiativ til i
foråret at fortsætte en af de senere års
meget populære kapsejladser, Skovs
hoved Sejlklubs »Martini Cup«.
Baggrunden herfor er efterårets med
delelse om, at sponsoren for denne
gennem 15 år med succes afholdte sej
lads ikke fremover ønskede at påtage sig
den økonomiske byrde ved afholdelsen
af dette stævne.
Kapsejladschefen i Kastrup Sejlklub,
Carlo Boldreel, fortæller, at meddelelsen
om »Martini Cup«'s ophør førte til en
drøftelse med specialklubberne for de 4
bådtyper Nordisk og International Folke
båd, Knarr-båd og H-både, som sejlad
sen traditionelt afholdes for, om mulig
heden for en fortsættelse af eller erstat
ning for »Martini Cup«.
Drøftelserne førte til, at Kastrup Sejl
klub har taget initiativet til »Kastrup
Cup«, som skal være en årligt tilbage

vendende sejlsportsbegivenhed, der iår
med Handelsbanken som hovedsponsor
sejles iweek-enden 26.-27. maj.
Foreløbigt påregnes trekantbanen,
hvor sejladserne skal afvikles udlagt i far
vandet mellem Saltholm og Flakfortet,
og vi regner med deltagelse af mindst
150 både til stævnet. En del af fartøjerne
forventes at komme fra den svenske
Øresundskyst. Udover trekantbanen for
kølbådene udlægges der bane for opti
mistjoller.
Det er iøvrigt planen at entrere med et
passagerfartøj, således at tilskuere vil
kunne komme de kapsejlende på for
holdsvis tæt hold.
Der er således lagt op til en sejlsports
begivenhed i Kastrup i foråret.
Med venlig hilsen
KASTRUP SEJLKLUB
A. Kyed
sekretær

JUNIORBAL

Sælges
1 stel safirsejl til skærgårdskrydser nye
Orkan sejl - storsejl - fok - spiler.
31 m2 - 51 m2
Kr. 5800.
W. Jensen, telf. 18 00 49
aften
telf. 38 55 52
Sælges
La Mer' - lille motorsejler - 7x2,4 m kahyt - styrehus - kravelbygget - FMmotor. Telf.: 590118.

Husk kontingentet

Lørdag den 3. marts.

kl. 20.

Diskoteksmusik.
Entré: 10 kr.
Se side 4

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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Med »Nordkaperen på Set. Thomas
Vi blev hvirvlet ind i fester og sel
skabelighed hos den danske koloni, der
talte ca. 100 medlemmer, og vi fik aldrig
en »hjemmeaften«. Det tropiske klimas
stærke hede bekom os ikke godt, og vi
måtte ty til den medicin, der hedder
whisky og rom - om ikke nødvendige,
så dog velsmagende næringsmidler.
Set. Thomas' negre havde ikke megen
ordenssans eller evne til at hygge om sig.
Deres huse og omgivelser lignede los
sepladser, og den særegne duft omkring
dem blev vi aldrig fortrolige med. Vi
havde da også mest vor gang i de smuk
ke, velholdte huse, danskerne beboede
udenfor byen.
Mere hjertelig modtagelse end den,
der blev os til del på den tidligere danske
besiddelse, Set. Thomas, oplevede vi
ingen andre steder i verden. Vi lærte øen
at kende under biludflugter på kryds og
tværs gennem bjergene og langs kyster
ne - hver dansker har en vogn - men
desværre var vi der i den tørre tid, og
den svedne og forkrøblede vegetation
var et trøstesløst syn.

vere for os, og vi måtte selv hente tre
kolde pilsnere ved skænken. De blev
modvilligt skubbet hen til os.
I et hjørne af lokalet stod en spille
automat, som vi ikke brød os spor om.
Den spillede så kraftigt, at den rystede
ved det. Den spillede næsten, hvad man
ønskede af døgnets melodier,når den
blev fodret med 5 cents - og den larmede
ustandseligt. Negrene stod ligefrem i kø
for at komme til.
Når en neger havde ofret sine 5 cents
til afguden, stod han betaget foran ap
paratet - det var hans musik. En trøst i
elendigheden var det at høre ordet
»Skål!« svirre i luften omkring os - noget
var blevet hængende.
En ubarberet neger, grå af ælde, ville
vise sine racefæller, at han kunne huske
en smule dansk. Han vaklede hen mod
os - den var høj - og tiltalte os på en
blanding af dansk og negerengelsk.
Om det var os, der var kommet fra
Danmark i en lille båd?
-Jah - det var det da.
Han fortalte de andre om vor færd, og
vi nød beskedent de mange beundrende
øjne.
- Ved I, hvad I er? fortsatte han.
- Næh. - Vi indtog en beskeden helte
positur.
- Kraddiots!
På den første tur i Charlotte Amalies
stejle, smalle gader, mellem forsømte og
faldefærdige huse morede det os at se
de mange gader, der endnu bar danske
navne som Strandgade, Kongensgade
o.s.v. En restauration flottede sig med
navnet »Elverhøj« og »Skjænkestue«,
og meget andet dansk prægede byen. Vi
kom forbi et par kirkegårde, hvis ud
seende forfærdede os. De fleste grav
stene var væltet omkuld eller hældede
stærkt, visne blade og grene, papir,
tomme flasker og konservesdåser flød
overalt. Geder - og et enkelt sted en ko græssede fredeligt på gravene. Et ek
sempel på Set. Thomas-negrenes fuld
stændige mangel på energi og ordens
sans. Øen synede som - og var - en
amerikansk fattiggård.
Nogle prangende Coca-Cola-skilte
fangede vor opmærksomhed. De var
sømmet på et laset skur. Ud fra dets
halvmørke trængte lyden af stemmer og
musik, og vor tørst tvang os derind.
Vi var kommet galt i byen, alle gæster
var negre, ingen gjorde mine til at ser
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KraddiotsU!

Vi udlagde ordet som »kraftidioter«,
betalte og gik, fulgt af undertrykte fnis.
Det ord er sikkert blevet sagt til ham
mange gange før i tiden, men vi trøstede
os med, at han måske ikke kendte dets
egentlige betydning.
Forfriskningen havde svalet os - navn
lig den sidste - og vi fortsatte i den
flimrende sol.
De ledende danskere ved West Indian
Co. inviterede os og »Nordkaperen«
over til kompagniets kaj på den mod
satte side af havnen, og de stod os bi
med råd og dåd under den langvarige
reparation af båden. Det var hårde dage
for os, så længe arbejdet stod på. Solen
bagte ubarmhjertigt, varmen var næsten
uudholdelig. Vi kunne ikke arbejde midt
på dagen mellem kl. 11 og 14, og da det
blev tidligt mørkt, blev arbejdsdagene
korte.
Blandt vore bedste venner blandt dan
skerne på Set. Thomas vil jeg nævne
tømrerformand Christian Nielsen og
hans hustru, der var som forældre for os.
Han og havnekaptajn Mylner var uund
værlige ved bådens istandgørelse og har
begge bidraget meget til »Nordkape
rens heldige gennemførelse af jord
omsejlingen.

En anden dansker - lad os kalde ham
Jacob - levede så at sige sammen med
os i den tid, vi opholdt os på øen. Han
var ungkarl, og hans hus og vogn stod
til vor disposition. Det hændte ofte, at
han standsede vognen ved båden. Enten
lå der en flok pilsnere på is på bagsædet,
eller også råbte han bare:
- Nå, gutter, hop så ind!
Og vi hoppede ind, svedige og snav
sede, og turen gik til en eller anden
negerknejpe, hvor tørsten blev slukket,
og så var den dag spoleret. Efter mør
kets frembrud kunne turen gå op i bjer
gene til en negerrestaurant, der ejedes
af en sort mø, kaldet Louise. Jacob var
gode venner med alle negre, og vi følte
os aldrig truede, selv ikke i de værste
buler.
Gennem kaptajn Mylner kom vi i for
bindelse med lodsen på Set. Thomas.
Hans navn var »Jimmy«, og det be
kendtskab fik vi megen glæde af. Hans
broder havde engang forsøgt at sejle
jorden rundt, men opgivet. Imidlertid var
hans søkort oplagret på Jimmys kontor,
og vi fik lov at tage, hvad vi kunne bruge
- helt gratis endda. Da vi var færdige
med at sortere fra, kaldte vi på Jimmy,
og det gav et sæt i ham, da han så, at de

Sikkerhedsråd...

Kan det virkelig være rigtigt, at der
kun er 5 (fem) der ønsker at kunne kalde
de døgnovervågede nødstationer, samt
egen, og andre klubstationer med selektiv-opkald??? Det lyder da helt utroligt!
Godt nok har mange efterhånden fået
VHF-radio i deres både, men der er vel
stadigvæk et hundrede stykker, der
endnu har Privatradio, og som stadig
væk gerne skulle have mulighed for at
kunne få kontakt til land.
Kom nu ud af starthullerne og få be
stilt den klubkontakt (11A kontakt) så du
kan få den til sæsonen.
»Sikkerhedsventilen«

Vinteren har »velsignet« os med
megen sne og is, og det henstilles der
for, så kraftigt som muligt, at bådejerne
tilser afstivningen under deres både.
Når der kommer tøvejr bliver underlaget
blødt, og bukken kan let skride ud. Det
bedste du kan gøre er at binde bukkene
sammen, nede under båden, og husk...
bind aldrig pressenningen fast til bukke
ne. Når det blæser kan bukkene blive
revet ud af deres pladser.
Bådejere, der har fået deres både på
land efter at der er faldet sne må være
ekstra agtpågivende.

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

500 søkort var svundet ind til ca. 50. Det
var lettere at sortere dem fra, vi ikke
kunne bruge, undskyldte vi os med. Han
sank en klump, men et ord var et ord, og
han ønskede os til lykke med resultatet.
Vi kvitterede med at invitere ham med i
»Elverhøj«.
Nu havde vi faktisk kort til hele ruten
jorden rundt. Blandt kortene fandt vi
iøvrigt så kære bekendte som Bøge
strømmen og Amagers østkyst.
Da vi kom tilbage til »Nordkaperen«,
og kortene var bragt på plads - via en
lastvogn - indløb en invitation fra den
elskværdige danske konsul E. Høpfner
og hans venlige frue, der ønskede at se
os ved en reception på Kong Christians
fødselsdag.
»Nordkaperen« blev festklædt med
signalflag, da dagen oprandt. Vi trak i
hvidt sejlertøj og blev kørt til konsulens
fornemme store hus, »Danmark Hill«.
Receptionen efterfulgtes af en munter
aften blandt danskerne, og ind imellem
maden og de mange drinks blev der
også tid til et slag poker. Gevinst: 2 Vi
dollar - alt i alt en fin dag.
(fortsættes)

Indskrivningen til sejlerskolen er star
tet her pr. 1. februar på torsdage i kon
tortiden, sidste frist for tilmelding er den
22. marts.
Skolen er to-årig med afsluttende
prøve i praktisk sejlads i september.
Efter tilmeldingen vil du få tilsendt det
endelige tilmeldingsskema til udfyldning,
således at holdsætning, arbejdsfordeling
m.m. kan ske på det første sejlerskolemøde den 31. marts kl. 10 i klubhuset.
Klargøringen af bådene starter lige
efter mødet den 31. marts, så det vil
være praktisk at have arbejdstøj med.
Vi kan have max. 40 elever på skolen,
og de, der mangler et år, samt de der har
gået på navigations- og towærkskursus
et år, har fortrinsret, så vil du være med
er hurtig tilmelding nødvendig.
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DAN

KASTRUP MARINE SERVICE«.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

De er VELKOMMEN til et uforpligtende besøg!
Vort erfarne personale står parat
til at give Dem en fuldendt betjening!

Kig ind!
- måske har vi
en tæpperest
til båden!

MEKA

START FORBEREDELSERNE TIL SEJLSÆSONEN 1979
VED AT AFLÆGGE ET BESØG HOS K.M.S. OG SE
VORT STORE UDVALG I BÅDUDSTYR/ SEJLBEKLÆD
NING/ INSTRUMENTER OG SIKKERHEDSUDSTYR,
VI FORHANDLER BL.A, FALSLED OPTIMISTJOLLER/
MERCURY PÅHÆNGSMOTORER OG DANSURFER.
PÅ GENSYN I DIN

"WATSKl"

JOHN HØYBY

BUTIK PÅ AMAGER,

SVEND ALVANG

1

mm

6 MDR.s
RENTEFRI
KONTO

Møbelcenter ApS
STRANDLODSVEJ 7 - 2300 KOBENHAVN S
- for enden af Holmbladsgade

TELEFON 01-571201

Generalforsamling
Søndag den
4. marts
kl. 9.00
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,
modtager ikke genvalg
1 medlem af havneudvalget,
Henning Jensen
1 medlem af klubhus- og festudvalg,
Jørgen Bengtsson
Motorbådsrepræsentanten,
Reinhardt Hansen.
1 suppleant, Holger Larsen
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Annie Lindquist
Revisor Gosta Øberg
Revisorsuppleant Erling Sørensen
Redaktør Holger Møller
2 juniorudvalgsmedlemmer,
Torben Andersen og Arne Hansen
2 målere, Klaus Akkermann og
Jørgen Madsen

Stander
hejs
ning
Lørdag
den
5. maj
1979

iiBiiiii
-

MARTS

38. ÅRGANG

Banken der
dækker
hele Amager

AUTOBANK

KASTRUP MARINE SERVICE*.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

START FORBEREDELSERNE TIL SEJLSÆSONEN 1979
VED AT AFLÆGGE ET BESØG HOS K.M.S. OG SE
VORT STORE UDVALG I BÅDUDSTYR, SEJLBEKLÆD
NING, INSTRUMENTER OG SIKKERHEDSUDSTYR,
VI FORHANDLER BL.A. FALSLED OPTIMISTJOLLER,
MERCURY PÅHÆNGSMOTORER OG DANSLFRFER.
PÅ GENSYN I DIN "WATSKL" BUTIK PÅ AMAGER.

Amagerbanken

JOHN HØYBY

SVEND ALVANG

- den er nærliggende

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88 2100 København 0
Telefon (01) 26 95 O 9

RADIOTELEFONANUEG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby Sejl-

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.

Forenings medlemsblad. —
Oplaget er ca. 1600 ekspl.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

2

Amager Strandvej 15

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 1979

Nr. 3

Medlemsblad for

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

Tro. '3J2A^A££S£^I)

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S
Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0,

50 41 01
58 01 76

tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Telt. 59 35 80

Hans Guldager,
Nyvang Alle 11,2770 Kastrup
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S
Tilsynsførende Jørgen Bengtsson,
med klubhuset: Halfdansgade 21,5., 2300 Kbh. S
og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant: Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

13 73 23
50 73 23
58 49 37

Referat af bestyrelsesmøde
den 12.2.79 kl. 19.00
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Formandens 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

53 59 64
59 39 78

Havneudvalg:

55 79 39
54 80 52
54 83 23
54 58 44
58 74 05
58 49 37
59 62 28
54 92 62
59 8818
53 59 64

Punkt 1 Protokol
Bestyrelsesmødet indledtes med op
læsning af protokol fra sidste bestyrel
sesmøde. Protokollen blev godkendt.
Punkt 2 Formandens beretning
Formanden orienterede bestyrelsen
om, at der forelå nye planer om omlæg
ning af Amager Strandpark, hvor også
Sundby Sejl-Forening ligger placeret.
15 forskellige foreninger og klubber, der
ligger i dette område, er indkaldt til
møde i Sundby Sejl-Forening sammen
med flere politikere og teknikere for,
som formanden sagde, hvis vi står sam
men, har vi måske en mulighed for at få
indflydelse på planerne.
Derefter takkede formanden Holger
Møller for det store arbejde, han havde
udført mod bådskatten. Holger Møller
har siddet i bådskatteudvalget under
Dansk Sejlunion.

59 79 95

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

FORSIDEBILLEDET
Broen står og krummer ryg.
Foto: Holger Møller.
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Erik Hansen, pladsmanden, er fratrådt
efter eget ønske, og ny pladsmand,
nemlig Leif Friis Hansen, er antaget og
påbegynder arbejdet den 15.2.79.
Reinhardt Hansen ytrede misfornø
jelse over, at kun formanden og havne
udvalget havde stået for ansættelse af
ny pladsmand. Han mente, at hele be
styrelsen burde være til stede. Ligeledes
mente Reinhardt Hansen, at hele besty
relsen burde være medbestemmende,
når der var økonomiske spørgsmål, der
skulle løses. Reinhardt Hansen spurgte
endvidere havneudvalget, om ikke man
kunne få den nøjagtige pris på ophaling
af både, idet han mente at have hørt
indtil flere forskellige m2 priser. Havne
udvalget svarede hertil, at der lå en helt
fast pris, og ved telefonsamtale med
Verner Poulsen blev det bekræftet, at m2
prisen var 7,15 kr. plus moms.
Formanden oplyste bestyrelsen om, at
den nye pladsmand er ansat til samme
løn og på samme betingelser, som den
forrige pladsmand, og at han hører di
rekte under havneudvalget. Formanden
spurgte derefter, om der var nogen i
bestyrelsen, der havde noget at ind
vende mod denne ansættelse af plads
manden; det var der ikke. Pladsmandens
ansættelse blev godkendt af bestyrelsen.
Bådlauget Søhesten takkede for venlig
opmærksomhed i anledning af deres 50
års jubilæum.
I brev modtaget fra Dansk Sejlunion
oplyses det, at sekretær Børge Damgård
Petersen er fratrådt med udgangen af
januar 1979. Ved Børge Damgårds fra
træden vil der ske visse ændringer i
sekretariatet i Dansk Sejlunion.
I brev fra Irene Stefansen spørger hun,
om ikke den fastlagte dato bestyrelsen
har givet for flytning af deres båd må
blive ændret, da hun har en sag kørende
i Dansk Sejlunion mod Sundby SejlForening. Bestyrelsen blev enige om, at
båden skal fjernes fra Sundby Sejl-For
ening, så snart vejret tillader det.
Ved møde i Sundby Sejl-Forening
med l/S Indretning blev det ikke til
noget forlig, men man enedes om en
aftale, der gik ud på, at samtlige mangler
ved byggeriet skulle udføres indenfor 1
uge. Dette arbejde er imidlertid ikke
blevet tilendebragt, så bestyrelsen ene
des o m a t afvente næste udspil fra l / S
Indretning og samtidig tilbageholde rest
beløbet.
Generalforsamlingen
Regnskabet, der skal fremlægges på
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generalforsamlingen, blev forelagt be
styrelsen. Regnskabet viser et temmeligt
stort underskud, og man var enige om,
at man var nødt til at bede generalfor
samlingen om en forhøjelse af plads
lejen. Et flertal af bestyrelsen vil igen
foreslå en pladslejeforhøjelse på 5 kr.,
medens et mindretal af bestyrelsen går
ind for 7 kr., da de 5 kr. kun vil dække
det underskud,vi kører med nu.

RCGMSKA& SSF

21 medlemmer har sendt et forslag til
ændring af § 1 i havnereglementet. End
videre var der et lovændringsforslag til
regnskab § 7 stk. 1 fra et medlem. Be
styrelsen vil igen på forårsgeneralforsamlingen fremlægge forslag til tilføjel
ser til havnereglementets § 1 angående
overtagelse af havneplads efter et med
lem, der er afgået ved døden. Som sid
ste forslag til generalforsamlingen fore
slår bestyrelsen tilføjelse til havneregle
mentets § 5.
Punkt 3 Havn og Plads
Havneudvalget oplyser, at man har
indhentet tilbud på opgravning af indsejlingsrenden i 3 forskellige selskaber. Det
billigste er på 32,00 kr. pr. m3, og man
enedes om at kontakte dette selskab.
Midterbroen er blevet ødelagt under
den stærke frost, man vil i første om
gang bede pladsmanden fjerne træsti
verne. Man vil derefter gå broen igen
nem og finde ud af hvor meget, der skal
udskiftes. Havneudvalget oplyser, at det
vil blive dyrt at få broen på plads igen,
der skal meget svært bankegrej til. Kattefangeren kan først komme, når vejret
er blevet bedre.
Kartoteket over skurene er snart fær
diggjort.
Simon spørger, om det ikke er urime
ligt at jollesejlerne skal betale det samme
i leje for et jolleskur, som man betaler
for et almindeligt skur, skurene på jolle
pladsen er kun halvt så store. Forman
den bad havneudvalget om at måle sku
rene op, og så ud fra disse mål evt. ud
regne en rimelig pris.
Bent Petersen spørger, om det er til

ladt at lade sin akkumulator op her i vin
ter, medens båden ligger i vandet. Hertil
svarede havneudvalget, at det er tilladt
at lade op, men det er ikke tilladt at køre
med varmeovne i bådene uden først at
have indhentet tilladelse på kontoret;
man skal selv betale forbruget ved op
varmning.
Formanden fortalte, at man havde
fået foræret en talje til 800 kg samt 500600 kg kæde.
Havneudvalget sluttede med at for
tælle, at man var nødt til at sende motor
saven til reparation.
Punkt 4 Klubhus og Fester
Den 17. februar er der krotur til Orø
pr bus. Fastelavnsfesten vil blive afholdt
søndag den 25.2. Vagn Preisler blev bedt
om at påminde medlemmerne om, at
spiritus vundet ved afholdte lotterier ikke
må nydes i klubhuset.
Punkt 5 Sejlerskole
Den 28.2. vil der blive afholdt tovværksafslutning. Sejlerskolen starter
indtegning af elever den 1.3.79 med sid
ste frist den 22.3.79. Der vil blive afholdt
sejlerskolemøde den 31.3.79. Umiddel
bart herefter vil man påbegynde forårsklargøringen.
Den 24.1.79 blev der afholdt eksamen
for radiokurset, alle eleverne bestod.
Skolechefen sluttede med at fortælle,

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

at man havde udvidet vagtordningen til
31.3.79. Hele februar måned er besat,
marts er stadig ledig, så alle de medlem
mer, der ikke ønsker at betale de 200 kr.,
kan stadig nå at tegne sig for en vagt.
Punkt 6 Juniorafdeling
Juniorchefen gennemgik det ændrede
juniorreglement med bestyrelsen; det
blev aftalt at færdiggøre reglementet
med bestyrelsens ændringer ved næste
bestyrelsesmøde.
Den 6.3.79 vil der blive afholdt kæntringsprøve i Øbrohallen. Et medlem har
foræret en presenning til optimistafde
lingen.
Juniorchefen sluttede med at fortælle,
at der har været afholdt kredsmøde for
optimistafdelingerne, her gik S.S.F.
med til at afholde årets kredsmesterskab.
Punkt 7 Kapsejlads
Kapsejladschefen har været til møde
med Oscar Lauth samt Lasse Lerdorf fra
Marinehjemmeværnet. Disse lovede
igen i år at stille sig til rådighed med 5
fartøjer til top-cup-Sjælland Rundt. Der
har endvidere været møde med Rationel
Data-Behandling, der allerede på nuvæ
rende tidspunkt er i fuld gang med at
udarbejde dataprogrammer til Sjælland
Rundt.
Kapsejladschefen sluttede med at for
tælle, at man i den kommende sejlsæson
vil sejle efter nye sejlsystemer og regler
for aftenkapsejladserne, endvidere vil
man forsøge at afvikle sejladserne på
udlagte baner.

ildslukkere, der skal sættes op på plad
sen.
Punkt 11 Bladet
Simon vil sammen med en anden
prøve at finde en løsning på en pænere
forside af bladet.

medlem af S.S.F. må leje sin båd ud til
et udlejningsselskab. Bestyrelsen var
enige om, at det måtte man ikke.
Mødet slut kl. 01.00.
sign. Hans Guldager
formand

Punkt 12 Eventuelt
Vagn Preisler spørger, om man som

E/se Madsen
sekretær

ELEKTRONISK SUMLOG II, ny log fra VDO. Med ny
rotorgiver der giver et absolut minumum af vandmod
stand. Rotorgiveren kan optages for rengøring gennem
monteringsbøsningen, der i øvrigt er forsynet med ind
bygget søventil.
Introduktionspris kr. 1.750,00.

SUMLOG, mekanisk, komplet med 3 mtr. kabel, instrument og giver.
Normalpris kr. 1.285,00.
SPECIALPRIS kr. 960,00.

EGET RIGGERVÆRKSTED

VHF - RADIOCERTIFIKAT

Trænger din rig til et nyt stag eller fald? Skal du have
nye fortøjninger? Få det bragt i orden nu, mens der er
tid.
Taluritpresninger & Swagging
T ovværkssplejsning

2x3 timer. Undervisning man
dag og onsdag kl. 19.00-22.00.
Kr. 250 incl. eksamensgebyr.

SPECIALPRIS kr. 590,00

Punkt 8 Joller
Simon spørger, om det er muligt at
foranstalte, at alle jollesejlere, der betaler
på kontoret, udfylder et skema. Havne
udvalget lovede at stå for dette.
Jolleslæbestedet er blevet kraftigt be
skadiget i vinter og skal repareres. Man
har haft forbindelse med Øst-Tyskland,
her fik man adresserne på 3 af deres
bedste piratjollesejlere; dem vil man kon
takte og indbyde dem til EM-Pirat og så
håbe på at få udrejsetilladelse til dem.
Punkt 9 Motorbåde
Motorbådsrepræsentanten oplyser, at
der i løbet af marts måned vil blive af
holdt motorbådsaften. Reinhardt Han
sen har igen haft kontakt med svensker
ne angående den nye Øresundsrunde.

Det kendte fuldtransistorerede ekkolod. To måle
områder 0-20 m og 0-120m. Kan monteres indven
dig.

S.P. SAILOR VHF-radio. 60 kanaler og dobbelvagt.
kr. 4.420,00.
Den her viste radio er monteret S.P. Selcall:
1. Giver direkte opkald fra kyststation til dit radioanlæg på samme
måde som en' almindelig telefon. Det er ikke nødvendigt at af
lytte kyststationernes trafiklister.
2. Direkte opkald fra kyststationeme med information om nød
meldinger, livsvigtige navigationsefterretninger, stormvarsler etc.
S.P. Selcall incl. montering og tilmelding til Post & Telegrafvæse
net kr. 902,00.

STØRSTE UDVALG AF SKIBSOG YACHTUDSTYR HOS:

I øvrigt kan Hempels og
Internationals malerhånd
bøger, der indeholder
værdifulde
oplysninger
om
forårsklargøringen,
afhentes gratis i vor for
retning.

I. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KØBENHAVN S.
TLF. (01) 58 30 45

Punkt 10 Sikkerhed
Ejner Madsen har lavet holdere til de
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Formandens beretning
Generalforsamlingen
søndag d. 4. marts kl. 9.00
Det er med sorg, jeg må meddele
generalforsamlingen, at vi atter har mis
tet en række gode og veltjente med
lemmer.
medlem nr. A 561 J.K. Bentzen
død d. 24-11 1978.
medlem nr. A 13 H.C.A. Larsen
dødd. 12-11 1978.
medlem nr. P. 102 Jens Aagaard
Jensen død i dec. 1978.
medlem nr. P 61 Inge A. Pedersen
død i dec. 1978.
Æret være deres minde.
Der har gentagne gange rejst sig en
berettiget kritik af vore nogle gange sær
deles lange generalforsamlinger. Besty
relsen har derfor som et forsøg indkaldt
generalforsamlingen denne gang til en
søndag formiddag, idet vi således håber
at få behandlet alle spørgsmål, der måtte
blive forelagt, godt og grundigt, således
at det kan tjene som vejledning for det
arbejde, bestyrelsen udøver.
På Dansk Sejlunions Sejlerdag trådte
unionens mangeårige formand Maagens
Maag tilbage som sejlsportens første
mand. I hans formandsperiode har
Dansk Sejlunion haft en rekordagtig
fremgang, så den i dag omfatter 150
sejl- og motorbådsklubber med over
50.000 medlemmer.
Som ny formand valgte Sejlerdagen
enstemmigt tidligere formand for Roskil
de Sejlklub, Ole Jacobsen, der gennem
mange år har været med i unionens
organisatoriske arbejde.
Bådskatten er indtil videre lykkeligt
begravet. Vi må dog ikke af den grund
lulle os i søvn over dette, idet der ingen
tvivl er om den påstand, som er blevet
fremført fra flere sider, at der reelt er et
flertal i folketinget for gennemførelsen
af en bådbeskatning eller misundelsesafgift-; finder man på en metode, der
ikke koster nævneværdigt at indkræve
og ikke giver arbejdsløshed i bådbran
chen, så får vi den over os. I forbindelse
med bådskatten vil jeg gerne her takke
de mange, som under en eller anden
form har givet et nap med mod båd
skatten, og i særdeleshed en tak til Hol
ger Møller for hans store arbejde i sejl
unionens skatteudvalg.
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I anledning af Amagerbankens 75 års
jubilæum har Sundby Sejl-Forening til
sit ungdomsarbejde modtaget en gave
på 3.000,- kroner fra banken; vi siger
Amagerbanken tak, og jeg kan tilføje, at
de falder på et godt sted i SSF.
Som tidligere meddelt har bestyrelsen
besluttet at afhænde juniorafdelingens 2
sidste juniorbåde og til gengæld så at
anskaffe en ny yngling. Den ene junior
båd er således solgt til et klubmedlem og
vil fortsat sejle under SSF's stander. Vor
flåde af optimistjoller forøges jævnligt
ved sponsorers hjælp, således er der
også i år faldet et vink om, at vi kan for
vente en jolle fra en glad giver til vor
standerhejsning.
Den 27-10-1970 indstiftedes Sundby
Sejl-Forenings Hæderstegn, som af be
styrelsen kan tildeles medlemmer og
ikke-medlemmer, der har gjort en
hæderfuld indsats til gavn for SSF.
Bestyrelsen har besluttet at tildele
hæderstegnet til Annie Lindqvist, der
igennem snart 16 år har virket først som
kasserer, så hjælpekasserer og kasserer
suppleant, og som ansvarlig for klub
bladets ekspedition til medlemmerne.
Du har i de mange år troligt mødt op
på kontoret og hjulpet vor kasserer,
Erna, med at få afviklet den nogle gange
lange kø af medlemmer, som venter på
at blive ekspederet.
Du har været med i SSF, lige siden
ungpigeårene, hvor du sejlede som
junior. Personligt vil jeg godt sige dig tak
for de mange gange, jeg har kunnet
hente oplysninger ud af dig om vore
gamle medlemmer, som jeg ikke har
kunnet finde andre steder, for mig og
bestyrelsen er du faktisk uundværlig om
torsdagen, når det går løs,

Vagtmandsordningen, som for første
gang i denne vinter blev indført obliga
torisk for bådejere, har virket efter hen
sigten. Vi kan til dato notere, at der ikke
har fundet hærværk, ødelæggelser eller
tyverier sted, som vi er vidende om.
Bestyrelsen har måttet forlænge vagt
ordningen, så den slutter med udgangen
af marts måned. Det skyldes for en stor
del den hurtige og fornuftige beslutning,
der blev taget ved efterårsgeneralforsamlingen om øjeblikkelig igangsætning.
Ikke alle dage blev besat i starten, men
fra begyndelsen af december måned var
der fuld styrke på vagten.
En stor del af vore ældre og invalide
medlemmer, der var fritaget for en natte
vagt, meldte sig frivilligt, særligt i star
ten, ja, nogle har taget indtil flere vagter
i vinterens løb. Vi andre raske kan kun
sige dem tak for denne hjælp. En stor
tak for mange afteners og nætters ar
bejde skylder vi vor næstformand Bent
Petersen, der med utrolig flid hurtigt fik
vagtordningen op at stå i praksis, tak
skal du have Bent.
Telegram:
/ anledning af vel gennemført vagtmandsordning med nul skader på far
tøjerne, skænker vi jer hermed en opti
mistjolle til jeres juniorer.
Underskrevet Borg, Forsikringsselskabet
Dansk Sø Assurance.

og hermed tildeler jeg Annie Lind
qvist Sundby Sejl-Forenings Hæders
tegn.

P

Tovværk- og navigationsundervisningen
er gået planmæssigt i vinterens løb, selv
om vejret lagde store hindringer i vejen,
6 elever gik op til afsluttende eksamen i
navigation, og alle bestod med fint resul
tat. Ved towærksprøven gik 9 elever op,
som også bestod den afsluttende prøve.
Følgende elever bestod i navigation:
Poul Zastrow
Henning Lauesen
Rolf Unneland

Arne Kristensen
Ole Christiansen
Niels Jørgensen
Følgende elever bestod i tovværk:
Tonnie Ankerstjerne
Birthe Hendil
Henning Jacobsen
Finn Staalfos
Lise-Lotte Woltemath
Mette Green Jensen
Svend Nielsen
Margit Christensen
Erik Poulsen
Vor gamle pladsmand Erik Hansen fra
trådte sin stilling i SSF. den 1. februar i
år af egen fri vilje; Erik har altid været
pligtopfyldende og grundig i sit arbejde
for SSF., og få er de dage, hvor Erik har
været fraværende på grund af sygdom
eller anden force majeure.
Vor nye pladsmand Leif Friis Hansen
tiltrådte sin stilling i midten af februar,
og har foreløbig fået en hård start med
at forsøge at redde midterbroen fra den
totale tilintetgørelse. Leif Hansen er ud
dannet som bådebygger og har før virket
som pladsmand for en sejlklub og er til
lige medlem af SSF. Bestyrelsen har et
begrundet håb om, at vi her har fået den
rette mand til en problemfyldt stilling.
Sommerens arrangementer for Sejl
og motorbåde er nu fastlagte. For sejl
bådene er de største sejladser vel nok
EM for piratjoller, som i år er blevet tildelt
Danmark, og som afholdes af SSF.
Overborgmester Egon Weidekamp er
protektor. Og vor egen top-cup med
Kronborg om styrbord, som finder sted i
dagene fra 8. til 12. juni i samarbejde
med topsikring. Sejladsen blev sidste år
rosende omtalt fra alle sider, og der er
god grund til at tro at dette initiativ, der
her er taget, vil tjene vor gamle forening
til ære.
For vore motorbådssejlere er der i
denne sæson særdeles mange tilbud, og
hvis I benytter jer af dem, kan det blive
en særdeles aktiv og begivenhedsrig
sommer.
Den 16. marts afholdes der en motor
bådsaften, noter jer denne dag og mød
frem til hyggeligt og kammeratligt sam
vær, og ellers er programmet: den 24.
maj navigationssejlads - 22. juni midsommertræffestævne på Flakfortet 25. august familiesejlads og 7. sept. natnavigations-sejlads.
Traditionen tro har vi atter en række
medlemmer, vi kan hylde for mange års
trofast medlemskab af Sundby SejlForening. Til denne generalforsamling

har vi hele 3 medlemmer med 40 års
medlemskab.
Æresmedlem A 425 Andreas Hansen
(klokkemageren)
indmeldt 19/5-39
Medlem A 628
H. Christensen
indmeldt 12/5-39
Medlem P 86
J. H. Espersen
indmeldt 2/5-39
Med 25 års medlemskab.
Medlem A 671
Poul Tastum Christi
ansen
indmeldt 21/5-54
Medlem A 646
Tove Munkholm
indmeldt 21 /5-54
Medlem P 40
Jeff. H. Nielsen
indmeldt 7/5-54

Hæderstegnet ti! Annie

Beviser ti! de flittige elever

Jubilæumsnålen ti! klokkemageren

Efter denne hyldest til mangeårige
medlemmer er det med megen forbit
relse, jeg skal afslutte min beretning med
en omtale af de planer, der har været
fremført i pressen, om at udslette Sund
by Sejl-Forenings havn, plads og klub
hus af landkortet for at få plads til en
Amagers Riviera.
Der er ingen tvivl om, at disse planer
er sluppet ud før tiden kraftigt støttet af
forskellige politiske partier og miljøgrup
per og beboeraktioner af mere eller min
dre tvivlsom karakter.
En undersøgelse fra min side viste, at
der hos byplanarkitekter på rådhuset
virkelig lå planer om en udradering af
vor gamle forening, og hvis vi ville over
leve, måtte vi tage til takke med en kum
merlig tilværelse i en ny marina opført
af slagger og beton i et sikkert storslået
arkitektonisk menneskefjendsk miljø.
Der er skrevet over 30 artikler både i
den lokale og i den landsdækkende pres
se, både for og imod disse planer; man
kan så spørge hvorfor denne pludselige
interesse for at opfylde en hel kilometer
af Amagers Øresundskyst i en sparetid.
Interessen er opstået, fordi kommu
nens embedsmænd er ved at fortvivle
over, hvordan de skal komme af med
kæmpebjerge af slagger fra forbrænd
ingsanstalterne, og det var jo meget
nemt at hive nogle årgamle planer frem
fra arkivet, og med nogle uvæsentlige
ændringer på planerne, at få plads til
millioner af tons affald langs vor kyst.
Som formand for langt den største
forening i det berørte område, tog besty
relsen og jeg initiativet til et hurtigt sam
menkaldt møde med de øvrige klubber,
der ligger fra Benzinøen og til Helgoland
badeanstalt. På dette lille område huser
Københavns kommune hele 15 forenin7

ger og klubber med interesse i at bevare
de nuværende forhold.
Samtlige klubber og foreninger mødte
op med deres formænd og bestyrelser,
og der måtte konstateres fuld enighed
om, at alle var imod planerne om en op
fyldning af vandarealerne og vor havn
som foreslået.
Man kunne på mødet anbefale en op
fyldning af vandarealet syd for Helgo
land, en bevarelse eller flytning af bade
anstalten, og opførelsen af en havn med
en anden placering end vist i pressen.
Der blev nedsat et forhandlingsudvalg
med mig som formand, med bemyn
digelse til at optage forhandlinger med
embedsmænd og politikere ved Kø
benhavns kommune.
De øvrige medlemmer af udvalget er:
Ingolf Nielsen, Søspejderne Neptun sø.
Svend Jacobsen, Det kolde gys. Helgo
land.
Arne Nielsen, Søstjernen.
E. Hernø, Søfryd.
Svend Hansen, Haveforeningen Amager
Strand.
Udvalgets sekretær er Holger Møller,
SSF.
Endvidere har udvalget suppleret sig
med John H. Simonsen, SSF., som er
byplanarkitekt og særlig sagkyndig.
Det var lykkedes os til samme aften
at få sammenkaldt den ansvarlige borg
mester Villo Sigurdsson, formanden for
borgerrepræsentationens byplanudvalg,
Willy Steffensen, stadsgartner Børge
Jacobsen, borgerrepræsentant Poul A.
Jensen og borgerrepræsentant Elhardt
Madsen.
Vor gamle ven på rådhuset, forhen
værende overborgmester Urban Hansen,
havde ligeledes lovet at komme, men
blev samme dag indlagt på Gentofte
Amtssygehus.
Det blev på sin vis et godt møde; det
viste sig, at man i hast havde ændret
planerne, Sundby Sejl-Forening kunne
få lov at bestå uændret, Helgoland ville
forsvinde til fordel for en opfyldning i ca.
500 meters bredde i en vinkel ind mod
land, der vil ende ved Kastrupfortet.
Nord for denne opfyldning og lige uden
for vor havn ca. 100 meter fra havne
hullet ville man så lave en kunstig ø med
plads til 500 bådpladser.
På spørgsmålet om besejlingsforholdene for S.S.F mente man så fra an
svarlig teknikerside, at der kunne graves
en rende nord om øen ned langs kysten
til vor indsejling; denne rende skulle
være 100 meter bred.
8

s-

,v

Nyt fra
Dansk Sejlunion

i
Febr. 1979

Meddelelse fra formanden
Sekretær i Dansk Sejlunion, Børge
Damgaard Petersen er med udgangen
af januar måned 1979 fratrådt sin
stilling som leder af sekretariatet. Det
er med stor beklagelse, at hovedbe
styrelsen har modtaget Damgårds op
sigelse og måttet tage den til efterret
ning.
Forud for denne beslutning er gå
et en række forhandlinger om for
men for sekretariatets daglige ledelse,
nødvendiggjort af at et for alle parter
uaceptabelt samarbejdsklima havde
udviklet sig til sekretariatet.
Det lå hovedbestyrelsen stærkt på
sinde at genetablere normale arbejds
forhold og samtidig fastlægge linien
for sekretariatets fremtidige aktivitet
på en sådan måde, at samarbejdspro
blemer ikke skulle kunne udvikle sig
og sådan at sekretariatet i højere grad
blev i stand til at tilpasse sig nye be
hov for service og aktiviteter.
Hovedbestyrelsen havde håbet på
Damgaards medvirken til at realise
re et generationsskifte, men må i dag
konstatere, at Damgaard har fore
trukket at tage sin afsked.

Fra klubbernes side, og fra de politiske
repræsentanters side, blev det skarpt
præciseret, at man ikke kunne gå ind for
denne plan med hensyn til anlæggelsen
af en lystbådehavn som foreslået. Fra
Elhardt Madsen og fra min side, og fra
andre af de tilstedeværende, kom der
forslag om at anlægge havnen ud for
Kastrupfortet, stadigvæk på Køben
havns kommunes jord og på et område
med forholdsvis dybt vand, så en uddyb
ning kunne spares.
Det må tilføjes, at borgmesteren og
stadsgartneren ikke var stemt for denne

Damgaard har ledet sekretariatet
for Dansk Sejlunion i 13 år og lige
siden sejlunionen blev selvstændig i
december 1965. Arbejdet er blevet
udført med meget stor interesse og
dygtighed, og der står stor respekt
om Damgaards viden og erfaring,
også i internationale sejlerkredse.
Dansk Sejlunion er Damgaard tak
nemlig for en stor indsats.
Damgaards fratræden medfører
ændringer i sekretariatet. Anders
Koch vil blive indstillet til posten
som daglig leder. En ny organisati
onsplan er under forberedelse, og der
skal ansættes ny medarbejder.
Vi beder klubberne have forståel
se for, at sekretariatet i en overgangs
tid ikke er på fuld kapacitet. Vi hå
ber, at perioden må blive af kortere
varighed, og vi har personalets til
sagn om at ville tage et ekstra nap,
både med hensyn til at overkomme
det daglige arbejde som med hensyn
til at sætte sig ind i den specialviden,
som forventes af et velfungerende se
kretariat.

løsning; det står så op til den nedsatte
forhandlingsgruppe at forsøge at ændre
denne holdning i samarbejde med de
politiske repræsentanter.
For Sundby Sejl-Forening kan de
næste 2 til 3 år blive skæbnesvangre.
Vi har med stort set egne midler og
arbejdskraft skabt det, vi har i dag, og
det skal efter min mening fortsat bestå.
Foran os har vi nogle svære forhand
linger, der i værste fald kan ende med
en opfyldning af vor havn efter 1982 og
en udflytning til noget uvist. Om 2 år
skal vi genforhandle vor kontrakt med

Vinter i havnen

JNM
1979
Nordiske Junior Mesterskaber (JNM)
Kun skandinaver må deltage i Nor
disk Junior Mesterskab. Island regnes
i den forbindelse til Skandinavien.
Deltagerantallet i Nordisk Junior
Mesterskab begrænses til:
Optimist
11 pr. nation
Europe
15 pr. nation
Flipper
15 pr. nation
Kølbåd
3 hold pr. nation
En holdleder er obligatorisk i for
bindelse med Nordisk Junior Mester
skab. Holdlederen må ikke deltage
aktivt i sejladserne.
I 1979 gennemføres som forsøg
et fælles Nordisk Mesterskab for ju
niorer og seniorer i Flipper. Bedste
juniorbesætning i dette mesterskab
tildeles en præmie.
NM - M/K.
På Skandinavisk Sej lerforbunds
møde i København blev M/K proble
met diskuteret ud fra ønsket om at
styrke K-siden indenfor sejlsporten.
Der var enighed om at der i opti
mistjolleklassen ikke var problemer pigerne kan godt hamle op med dren
gene, men i større joller begynder
det fysiske at favorisere drengene.
Svenska Seglerforbundet fik derfor
til opgave at arrangere et uofficielt
NM for "damer" i 1979 - formodent
lig i Europe-jolle.

Klubber med eget blad
Sekretariatet anmoder om at få
tilsendt de respektive klubbers bla
de - de vil blive læst i frokostpauser
ne og kan på den måde bidrage til at
orientere personalet i sekretariatet
om aktiviteterne ude i klubberne.
Tilskud øges
Sejlklubber der afholder Dan
marksmesterskaber eller klasseme
sterskaber har hidtil kunnet få til
skud fra DS på 1500 kr. Fra og med
1979 er beløbet hævet til 2000 kr.

Ny klub i DS.
På hovedbestyrelsesmødet i januar
blev Færgestedets Baadelaug, Hørby
havn optaget i DS og tilknyttet Isefjordkredsen. Hørby havn er belig
gende på nordsiden af Holbæk fjord
- lige overfor Holbæk by.

ify Vintersolen nydes

Chefmåleren meddeler:
IOR Rettelsesblade.
DS's sekretariat kan nu levere føl
gende til sejlerne:
*
Rettelsesblade til: "International
Offshore Rule", "Green Book" og
"Special Regulations", gældende pr.
1. januar 1979.

npBi

^ Isen er sikker

kommunen, som også kan blive alvorligt
og vanskeligt.
Vi må stå sammen om Sundby SejlForening. Vi har været her i 55 år, op
stået fra en afvandingskanal til Dan
marks næststørste sejlklub med et miljø,
som man så gerne vil skabe i slagger og
beton.
For mit eget vedkommende, vil jeg
gerne her og nu sige, at hvis medlem
merne mener, at jeg ikke er den rette
eller stærk nok til at lede S.S.F. gennem
den kommende tid, så skal man sige til
nu, det er nødvendigt for os, at vi har en

stærk ledelse, en stærk bestyrelse med
erfaring og indflydelse, i rette tid.
Hans Guldager
formand

Der ises rundt om båden
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Pluk fra Sejlerdagen!
Af årsberetningen fremgik det at:
Siden sidste Sejlerdag har D.S. haft
en tilvækst på 7 nye sejlklubber, nemlig:
Birkerød Sejlklub
Lillebælt Yacht Club
Sejlklubben Nord, Jyllinge
Toreby Sejlklub
Hejlsminde Bådelaug
Brejninge Båd Klub og
Hov Bådelaug.
Een klub har meldt sig ud (Hasle
Sejlklub). Herefter består D.S. af 162
klubber med ialt 49.195 medlemmer. En
fremgang på 3.021 medlemmer.
Endvidere omtaltes arrangementer af
international karakter i danske farvande,
samt liste over danske sejlere, der med
gode resultater har deltaget i sejladser
på udenlandske baner. Stoffet vil fylde
temmelig meget i bladet og vil blive
fremlagt på tidsskrifthylden i klubhuset.
Som en af sine sidste handlinger som
formand for D.S., overrakte Maagens
Maag D.S.' ærestegn til Erik Laursen fra
Horsens. Erik Laursen er iøvrigt ikke
ukendt i S.S.F., idet han har gæstet os
ved flere lejligheder, og vi er nogle styk
ker her, der igennem mange år har kendt
og værdsat Erik som en god og hyggelig
kammerat. Erik har igennem mange år
været formand for Horsens Sejlklub,
Jysk Sejlunion, og beklædt mange til
lidshverv inden for D.S.' ledelse.
Der faldt også en blid »Guldregn«
over D.S. idet direktør Th. Sørensen fra
Tuborgfonden overrakte 2. del af dona
tionen til O.L. (kr. 25.000,-). Endvidere
fra Finansieringsinstituttet for Søsport
kr. 15.000,- og fra SAS kr. 15.000,- (til
rejser).
Maagens Maag, der havde siddet de
maksimale 6 år som formand for D.S.,
blev - som ventet - afløst af Ole Jacob
sen - tidligere formand for Roskilde
Sejlklub. Maagens Maag fik mangen tak
med på vejen, da han gik. Formanden
for Danmarks Motorbåds Union, Gert
Linnet takkede for det gode samarbejde
og overrakte Maag en vinkurv.
Trænerordningen endnu engang:
Trænerordningen ser nu ud til at have
fundet sin naturlige form, idet denne nu
endeligt er henlagt under instruktionsudvalget, som nu hedder: Instruktionsog trænerudvalget, og D.S.' love § 15,
stk. 7 kom til at lyde således: Instruk
tions- og trænerudvalget skal tilrette
lægge kurser med relevans for dansk
10

sejlsport og fungere som rådgivende for
klubberne
i
undervisningstekniske
spørgsmål. Udvalget skal arbejde for en
højnelse af standarden blandt danske
kapsejlere, dels ved at uddanne instruk
tører og trænere til støtte for klubbernes
kapsejlads- og ungdomsudvalg, og dels
ved økonomisk støtte via kapsejlads
afgiften til klubbernes træningsarrangementer.
Det var, alt i alt, en rolig Sejlerdag
uden dramatiske debatter.
Af søndagens forskellige seminarer
besøgte jeg det nyligt nedsatte P.R.udvalgs seminar, som lededes af Ib
Asboe fra Aarhus. Udvalget nedsattes
med henblik på i højere grad at åbne
offentlighedens øjne for, hvad sejlsport
egentlig er for noget. En ting der jo har
været ret omdiskuteret i forbindelse med
truslen om skat på fritidsbåde.
Det var et meget interessant møde
med mange gode idéer, dog tror jeg selv,
at der kan komme mest ud af dette, hvis
hver klub eller kreds har sit eget P.R.udvalg.
Reinhardt
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Vintersæsonen afsluttet
Vintersæsonen er afsluttet for Sejler
skolen med prøver i navigation den 26/2
og tovværk den 28/2 med gode resul
tater begge steder.
Følgende elever har bestået:
Navigation:
Henning Lauesen
Ole B. Christiansen
Niels Jørgensen •
Arne Kristensen
Rolf Unneland
Poul Zastrow
Tovværk:
Erik Poulsen
Margit Christensen
Birthe Hendil

Svend Nielsen
Mette Green Jensen
Lise-Lotte Woltemath
Finn Staalfos
Tonnie Ankerstjerne
Henning Jacobsen.
Gosta Øberg var censor ved navigationsprøven, og Søfartsuddannelsen var
adviseret, men ikke mødt.
Ved towærksprøven var formanden
censor, og ved begge prøver udtalte
censorerne sig rosende om kvaliteten af
arbejdet og elevernes kunnen.
Desværre kommer vi på grund af vej
ret ikke ud at sejle med Ricard Sletsøe
(Marinehjemmeværnet) i år. Ricard
havde ellers som sædvanligt stillet sig og
sit mandskab til rådighed.

Sommerens aktiviteter
Vedrørende Sejlerskolens sommer
kursus har alle, der har tilmeldt sig, fået
tilmeldingsliste, og eleverne skal huske
Sejlerskolemøde
den 31/3 kl. 10.00
i klubhuset
hvor holdene sættes, og arbejdet for
deles.
Som det er fremgået af sidste num
mer af medlemsbladet, stillede jeg ikke
op som sejlerskolechef i år, men som det
gik på generalforsamlingen, blev jeg
»overtalt« til at fortsætte endnu et år.
Grunden til at jeg ikke ville stille op,
nemlig manglende tid, er ikke ændret,
så jeg får brug for al den hjælp, jeg kan
skrabe sammen til klargøring af bådene,
herunder naturligvis eleverne, men da de
ikke ved meget om klargøring, skal jeg
bruge nogle medlemmer, der vil instru
ere eleverne. Arbejdet vil kræve, at ved
kommende er til stede i fornødent om
fang fra 31/3 til uge 19, hvor bådene skal
være klar. Er du interesseret, så ring til
mig, eller endnu bedre, kom ned på kon
toret en torsdag aften i kontortiden, så
vi kan tale om det.
Bent P.

Pladslejeforhøjelse
På generalforsamlingen blev der
vedtaget en pladslejeforhøjelse på
7 kr. pr. m2 med tilbagevirkende kraft
fra 1. januar 1979. Medlemmer, der
kun har betalt 22 kr. pr. m2, skal ind
betale restbeløbet inden den 1. maj
1979.

SUNDBY SEJL-FORENING
1979
Lørdag d. 21.4.
Søndag d. 22.4.

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Ynglingestævne (udt. til VM)
Ynglingestævne (udt. til VM)

Onsdag d. 16.5.
Onsdag d. 23.5.
Onsdag d. 30.5.

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Onsdag d. 6.6.

kl. 19.00

Aftensejlads

Fredag d. 8.6.
Lørdag d. 9.6.
Søndag d. 10.6.
Mandag d.11.6.
Tirsdag d. 12.6.

TOP-CUP

Lørdag d. 16.6.
Søndag d. 17.6.

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Sjællandsmesterskab PIRAT joller
samt Kredsstævne Optimistjoller

Onsdag d. 20.6.
Onsdag d. 27.6.

Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads

Søndag d. 22.7.
Mandag d. 23.7.
Tirsdag d. 24.7.
Onsdag d. 25.7.
Torsdag d. 26.7.
Fredag d. 27.7.
Lørdag d. 28.7.

Distancekapsejlads
Rundt om Sjælland

EUROPAMESTERSKABER
FOR PIRATJOLLER

Onsdag d. 8.8.
Onsdag d. 15.8.
Onsdag d. 22.8.
Onsdag d. 29.8.

Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 18.30

Lørdag d. 1.9.
Søndag d. 2.9.

Bandholm Shipman Stævne

Lørdag d. 8.9.
Lørdag d. 22.9.
Søndag d. 23.9.

Kl. 15.00
Kl. 15.00
Kl. 10.00

Sidst på sæsonen arrangeres
Old-boys og damesejlads

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

]

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads
Forterne Rundt
Bent Knudsen
Kapsejladschef

top O cup
-medKronborg om styrbord...

arrangeret af Sundby Sejlforening ogtopsikring

Forberedelserne er i fuld gang.
Atter i år arrangerer S.S.F. og top
sikring distancekapsejladsen top-cup,
Sjælland rundt med Kronborg om styr
bord, og denne gang er det i dagene 8.
juni til 12. juni. Forberedelserne er så
langt fremme, at indbydelserne er ud
sendt, når dette blad udkommer. Der
udsendes indbydelser til alle klubber, der
er tilsluttet Dansk Sejlunion, de sydsven
ske klubber og til alle, der deltog sidste
år. Tilmeldingsblanketten er i år et giro
kort, således at betalingen indgår sam
tidig med tilmeldingen.
Kapsejladsen udskrives for scandicapbåde, klassebåde, standardbåde, og i år
også for lOR-både, og der regnes med
større deltagelse end de 209 både, der
deltog sidste år. Der er to starter den 8.
juni henholdsvis kl. 19 og 20. Første start
er for de store både, der skal uden om
Møn, medens bådene fra anden start
skal gennem Bøgestrømmen. I år er sej
ladsen forlænget med 8 timer til den 12.
juni kl. 08.00.
Der er præmie for hvert 5. fartøj i
hvert løb, og derudover er der præmie
til hurtigste båd efter scandicap i hver
start.

Marinehjemmeværnet stiller sig også i
år særdeles velvillig til sejladsen efter for
handlinger med Lasse Lerdorf og Oskac
Lauth. Der bliver stillet hele fem fartøjer
til rådighed som ledsagefartøjer i de
dage, sejladsen varer, og Lasse Lerdorf
står for hele kommunikationen med
disse fartøjer.
Der har også været kontakt med Ra
tionel Databehandling, der går fuldt og
helt ind for top-cup. Der vil fra den 17.
marts være opstillet en data-terminal på
kontoret i S.S.F., og der vil være ud
arbejdet programmer, så tilmeldingerne
kan indtastes efterhånden, som de ind
går, og så deltagerlisten kan udskrives
maskinelt, når den tid kommer.
Under top-cup vil bureauet være at
finde på Flakfortet, og der vil blive arran
geret færgefart fra Kastrup Industrihavn
til og fra fortet efter en plan, som vil
blive offentliggjort senere.
Indtil sejladsen vil top-cup-bureauet
hos S.S.F. være åbent hver mandag og
torsdag fra kl. 18-20, og på telefonerne
01 - 58 14 24 oa 01 - 59 35 80 kan fås alle
oplysninger, top-cups girokonto har
nummer 563 50 71.

Nve medlemmer
som soger optagelse

SuvMy.

A 35 Jens G. Gravensgaard
Holmbiadsvænge 9, S.
A 169 Åge B. Pedersen
Tyrolsgade 8, S.
A 220 Jørgen Dyrbye
Absalonsgade 43, V.
A 222 Jørn Hansen
Moselgade 16, S.
A 266 Bjørn F. Hansen
Set. Pedersstræde 24, K.
A267 Niels G. Møller
Gurrevej 26, Hvidovre
A286 Benny G. Larsen
Elbagade43, S.
P 110 Birthe Overgård Hvolby
Rebæk Allé 8, Hvidovre.
P 111 Marie Eskildsen
Højbjergvej 35, Herlev
P 130 Jette Søndergård Nielsen
Jagtvej 7, N.
J 24 Jesper Boye Olsen
Vinkelhuse 29, Kastrup.

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.

Tegn din bådforsikring i SSF
Du kan vælge mellem Baltica og topsikring
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Rivieraplanerne for Amager Strand må ændres
Efter mødet kan det slås fast:
S.S.F.s eksistens er sikret.
S.S.F. vil gerne medvirke til at planer
ne om en ny havn føres ud i livet.
Der vil gå et par år, inden planerne
kan realiseres, da der først skal laves
byplan for området.
Opfyldningen vil vare 10-20 år.
Det vil blive grundigt undersøgt, om
slaggerne vil forurene badevandet.
Holger Møller

Et møde med et godt resultat
I sidste nummer bragte vi ovenståen
de tegning samtidig med spørgsmålet:
Skal vor kære gamle hyggelige havn
ende som losseplads for slagger???
Nu kender vi svaret, og det er: Nej,
den skal ikke.
Omkring årsskiftet bragte aviserne
nogle rygter til torvs om store planer om
udvidelse af Amagers østkyst ved at
fylde op med slagger fra Amagerværket
og rensningsanlægget på Lynetten. De
planer, der var fremme, ville betyde ret
indgribende ændringer for det forenings
liv, der udfolder sig i området.
Et tip fra overborgmesteren om, at vi
måtte være på tæerne, hvis vi ikke lige
pludselig ville have en fuldt færdig plan
trukket ned over hovederne, fik S.S.F.s
formand til at indbyde foreningerne i
området, som skønnedes at blive berørt
af planerne, til et møde. Det viste sig,
at der var næsten 15 foreninger, og alle
fulgte indbydelsen til mødet, der fandt
sted den 20. februar. Efter en kort debat
blev der nedsat et udvalg til at varetage
foreningernes interesser overfor myndig
hederne, og til at påvirke disse så planer
ne ikke virkede skadelige på det miljø,
der findes ved Amager Strand. Udvalget
kom til at bestå af:
Ingolf Nielsen, Neptun Søspejdertrop,
E Hernøe, Parcelforeningen Søfryd,
Svend Hansen, Haveforeningen Amager
Strand,
Svend Jacobsen, Det kolde gys,
Arne Nielsen, Bådforeningen Søstjernen
og Hans Guldager, S.S.F.
Undertegnede er sekretær for udvalget.
Samme aften på et senere tidspunkt
var borgmesteren for magistratens 4.
afdeling, Villo Sigurdsson indbudt og
deltog sammen med overgartner Børge
Jacobsen fra Stadsgartnerens kontor.

Endvidere deltog Willy Steffensen, der
er formand for borgerrepræsentationens
byplanudvalg, Poul A. Jensen, borger
repræsentant for Socialdemokraterne og
Elhardt Madsen, borgerrepræsentant for
Centrum-demokraterne.
Vagn Preisler lagde op til aftenens
debat ved at gå tæt på, hvorefter borg
mesteren sagde, at der var behov for
rekreative områder til Københavns bebo
ere, og at Amager Strand ikke kun var
til for Amagers beboere, men også for
befolkningen fra byens brokvarterer.
Samtidig havde man slagger fra Ama
gerværket og Lynettens rensnings
anlæg, som man skulle af med. Planerne
var kun på et forberedende stadium og
gik ud på, at opfylde i flugt med benzin
øen og ned til Kastrupfortet. Der skulle
anlægges en havn med 500 bådpladser
på en ø udfor S.S.F. Borgmesteren for
sikrede også, at de bestående aktiviteter
i området skulle kunne fortsætte uæn
dret.
Både Poul A. Jensen og Elhardt Mad
sen gik imod planerne, som de blev fore
lagt på mødet, og fremhævede det
værdifulde miljø, der fandtes i området.
De ville stemme imod, hvis planerne
kom til behandling i borgerrepræsenta
tionen under denne form. Også flere
repræsentanter for de deltagende fore
ninger gav planerne en ublid medfart, og
der syntes på mødet, at være stemning
for, at placere en ny havn længere sydpå
i området udfor Kastrupfortet.
Willy Steffensen anbefalede borgmes
teren til at tage med hjem, hvad han
havde hørt og tænke sagen igennem og
så komme med et ændret projekt.
Borgmesteren erklærede sig villig her
til og indbød det nedsatte udvalg til sam
arbejde om planerne.

Villo Sigurdsson: S.S.F.s havn bevares

Elhardt Madsen: Vend projektet om

Willy Steffensen til borgmesteren:
- Gå hjem og tænk!
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Fastelavn
Fire kattekonger kåret.
Traditionen tro blev der fastelavns
søndag afholdt tøndeslagning i S.S.F.,
og der blev slået bravt til de fire tønder.
Vi lader billederne tale.

Næsten 50.000
medlemmer
under
Dansk Sejlunion
Årets top-25

Damer kan også blive kattekonger

En af de bedste forklædninger

i
I kø for at få en bolle

Tønden har fået dødsstødet

.. og her falder den
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De små skulle ikke snydes for bollen

Hvert år gør Dansk Sejlunion til Sejlerdagen medlemstallet op på grundlag af
indberetninger fra klubberne, og hvert
år bringer Roskilde Sejlklubs medlems
blad, Kompasset, en top 25-liste, som vi
har tilladt os at låne (tallene i 0 er sidste
års placering):
1 Kongelig Dansk Yachtklub
2 Sundby Sejl-Forening
3 Rungsted Kyst Sejlklub
4 Sejlklubben Lynetten
5 Holbæk Sejlklub
6 Skovshoved Sejlklub
7 Roskilde Sejlklub
8 Hellerup Sejlklub
9 Egå Sejlklub
10 Kalø Vig Bådelaug
11 Horsens Sejlklub
12 Aabenraa Sejlklub
13 Yachtklubben Furesøen
14 Kjøbenhavns Amatør Sejlkl.
15 Vedbæk Sejlklub
16 Kolding Sejlklub
17 Fredericia Sejlklub
18 Sejlkl. Suset, Hvidovre
19 Sejlklubben Sundet
20 Næstved Sejlklub
21 Dragør Sejlklub
22 Øresunds Sejlklub Frem
23 Jyllinge Sejlklub
24 Frederikssund Sejlklub
25 Kerteminde Sejlklub

2590 + 60 (01)
1330 H- 7 (02)
1302 "H 27 (03)
1052 + 177 (05)
998 + 25 (04)
897 + 38 (06)
883 + 113 (08)
855 + 51 (07)
830 + 417 (32)
676 + 9 (10)
4 (12)
654
653
9 (11)
649 + 73 (17)
640 - 52 (09)
629 + 4 (13)
626 + 10 (14)
609 + 47 (19)
609 + 5 (15)
589 + 41 (20)
583 + 42 (22)
576 -H 24 (16)
574 + 41 (25)
570 + 27 (21)
557 -s- 7 (18)
" 555 + 20 (24)

Som det ses er S.S.F. stadig nr. 2.
Jeg spåede sidste år, at Rungsted nok
ville overhale os, men begge klubber er
gået lidt tilbage. Lynetten har taget end
nu et trin op ad stigen med et medlems
tal, der er passeret 1000 efter en med
lemstilgang på 177. Årets klub er Egå
Sejlklub, der er rykket frem fra en plads
som nr. 32 til en niendeplads med en
medlemstilgang på 417.
Der er netop sidste forår indviet en ny
stor marina i Egå.
Dansk Sejlunion repræsenterer nu 162
klubber med et medlemstal på tilsammen
49.195. Fortsætter tilgangen af nye med
lemmer uændret, vil unionen næste år
passere 50.000.

Generalforsamlingen
Et egentlig referat af generalforsam
lingen må vente til næste nummer, men
jeg kan her nævne et par hovedpunkter:
Alle valg var genvalg med undtagelse
af, at Bente Christensen blev valgt til
suppleant i stedet for Holger Larsen og
Jan Bessie Hansen til juniorudvalgs
medlem i stedet for Arne Hansen. Ny
valgt som suppleant blev Poul Christian
sen.
Forslaget om, at bestyrelsen på gene
ralforsamlingen skal fremlægge et bud
get, blev forkastet. Forhøjelse af plads
lejen med 7 kr. pr. m2 blev vedtaget. Hvis
man allerede har betalt, skal resten beta
les inden 1. maj. Der blev vedtaget klare

regler for overdragelse af havneplads i
tilfælde af en bådejers død. Forslaget
om, at stryge bestemmelsen om største
bredde på 3,10 meter, blev forkastet.
Forslaget om, at der ikke må være stræk
tove, fortøjninger o.I. på pælene, når
båden er taget på land, blev vedtaget.
Det må siges, at det blev en succes, at
holde generalforsamlingen på en søn
dag, for den sluttede først kl. 16, og man
blev ikke vidne til en udvandring som
under sidste generalforsamling. Der var
mødt ca. 150 stemmeberettigede med
lemmer fra morgenstunden, og de ca.
100 holdt ud til den bitre ende.

Byttes
Haves: Frimærker fra hele verden.
Ønskes: Et kompas.

Carlo

Nielsen

Tak

Ærgerligt

Hjertelig tak for opmærksomheden
ved jubilæet.
A. Hansen
Bådelauget »Søhesten«
København

NM underkendt
Vi har tidligere omtalt at Kim Chris
tensen og Palle Wulff Larsen har vundet
det nordiske mesterskab for Trapezjoller.
Skandinavisk Sejlerforbund har imid
lertid nu underkendt dette resultat, og
Kim og Palle må aflevere mesterskabsplaketterne igen. Underkendelsen er be
grundet med, at der kræves deltagelse
af mindst tre skandinaviske lande, for at
der kan sejles om et nordisk mesterskab,
og i år deltog kun Sverige og Danmark.
Men Kims og Palles præstation bliver
sådan set ikke mindre af den grund.

Sælges
Dobbelt spritkogeblus 150 kroner.
Dobbelt petroleumskogeblus evt. bytte
med enkelt NC akkumulator - ca. 2000
amperetimer -10 celler 20 kg. pr. stk.
Sælges

Telf. 59 40 70

Ægte motorsejler sælges. Nordic 81 år
gang 1972. Røde sejl - Volvo Penta
motor - fuldt udstyret.
Pris 130.000 kroner.
Levering omgående eller eventuelt for-

Telf.:52804

årsklargjort.

Tlf.5940 70

Vagtmandsordningen
Medlemmer, der ifølge generalforsamlingsbeslutningen er med i
vagtordningen, og som er fritaget fordi de er over 65 år, folke
eller invalidepensionist bedes ringe til næstformanden for at
blive slettet af vagtlisten. Telefon 01 - 58 49 37.

Udover storsejl, forsejl, solsejl og kulsejl,
kan DAN• Sai/s også tilbyde dig:
Presenninger
Kalecher
Reparationer fra dag til dag
10% åbningsrabat indtil 15.04.79.

DAN SAILS STURLASGADE 12 K 2300 KBH.S

DAN SAILS

TLF. 01-576717
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Tegning: Henrik Videbech

APRIL

38. ÅRGANG

Banken der
dækker
hele Amager

KASTRUP MARINE SERVICE*.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

START FORBEREDELSERNE TIL SEJLSÆSONEN 1979
VED AT AFLÆGGE ET BESØG HOS K.M.S. OG SE
VORT STORE UDVALG I BÅDUDSTYR/ SEJLBEKLÆD
NING/ INSTRUMENTER OG SIKKERHEDSUDSTYR.
VI FORHANDLER BL.A. FALSLED OPTIMISTJOLLER/
MERCURY PÅHÆNGSMOTORER OG DANSURFER.
PÅ GENSYN I DIN "WATSKL" BUTIK PÅ AMAGER.

Amagerbanken

JOHN HØYBY

SVEND ALVANG

- den er nærliggende

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88 2100 København 0
Telefon (01) 26 95 O 9

RADIOTEUFONANLffE - WMKIE TAIKIES
til professionelle og amatører.

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby Sejl-

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.

Forenings medlemsblad. —
Oplaget

er ca. 1600 ekspl.

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING
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Amager Strandvej 15

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 1979

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

Tia.

Referat af bestyrelsesmøde
den 12.3.79 kl. 19.00

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

50 41 01
58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
Nyvang Alle 11,2770 Kastrup ....
Bent Petersen,
Kålagervej 30,2300 Kbh. S

13 73 23
50 73 23
58 49 37

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
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S
Tilsynsførende Jørgen Bengtsson,
med klubhuset Halfdansgade 21,5., 2300 Kbh. S
og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44,2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S
MotorbådsReinhardt Hansen,
repræsentant: Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

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

Havneudvalg:

55 79 39
54 80 52
54 83 23

Redaktøren var fraværende på grund
af familiefest, Bent Petersen fraværen
de ligeledes på grund af familiefest.
Formanden bød velkommen og for
talte, at Rune Holck fra Sverige ville
komme til stede kl. 20.00.
Punkt 1 Protokol
Protokol fra sidste bestyrelsesmøde
var blevet oplæst og godkendt på ge
neralforsamlingen.

54 58 44
Punkt 2 Beretning
58 74 05
58 49 37
59 62 28
54 92 62
59 8818
53 59 64
59 79 95

Kristine Larsen anmoder om lov til
at forhøje priserne på øl og spiritus
med 5%, priserne er ikke forhøjet, si
den momsen steg sidst. Bestyrelsen
var enige om at forhøjelsen var rime
lig.
Georg Lok har tilbudt foreningen
sit byggeskur for en pris af 4000,00 kr.,
men da der ikke er byggeattester på
skuret, mente bestyrelsen, at det ville
blive for dyrt, hvis man først skulle ind
hente nødvendige attester. Samtidig

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

FORSIDEBILLEDET
Tegning: Robert Frisch
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blev man enige om at henstille til
medlemmer, der evt. sætter bygge
skur op, at fjerne det så snart deres
fartøj er færdigbygget eller repareret.
Formanden udtrykte tilfredshed med
generalforsamlingen, han mente dog,
at vi fremover skulle omlægge vort
regnskab, således at regnskab for
Havn og Plads blev udskilt, da det er
momsbehæftet. Man vil endvidere til
næste år føre et regnskab, der samti
dig viser sidste års regnskab, således
at man har noget at sammenligne med.
Henning Jensen spurgte, om det
ikke var muligt, at havneudvalget hvert
kvartal kunne få en oversigt over, hvad
der var brugt af penge på Havn og
Plads, således at man kunne følge med
i hvor mange penge, der blev brugt af
budgettet.
Skånes Båtforbund har 10 års jubi
læum, formanden vil repræsentere
S.S.F. ved denne lejlighed.
Der har været afholdt rivieramøde,
hvor udvalget konstituerede sig selv.
Man har i udvalget og ved Reinhardt
Hansens hjælp udfærdiget en ny plan,
der går ud på, at hele Amager Strand
park-projektet bliver vendt om. Hvis
dette bliver vedtaget, vil ingen af de
omkringliggende klubber og foreninger
blive generet.
Fra Stadsingeniørens Direktorat
foreligger der nu tilladelse til at benyt
te det grønne område nord for vor
havn til camping under Europamester
skabet for Piratjoller.
19 katte er indfanget og aflivet, reg
ningen var på 685 kr.
Der er ikke flere slips med klubstan
der, man enedes om at bestille en ny
sending.

Punkt 3 Havn og Plads
Midterbroen er nu under reparation.
Det har samtidigt været nødvendigt at
anskaffe en ny motorsav for at kunne
komme i gang med broarbejdet.

Punkt 4 Klubhus og Fester
Fastelavnsfesten gav et overskud på
4,05 kr. Ellers intet.
Punkt 5 Sejlerskole
Da skolechefen var fraværende, op
lyste formanden, at skolearbejdet går
planmæssigt.
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Punkt 6 Juniorafdeling
Bestyrelsen gennemgik det ændrede
juniorreglement med juniorchefen og
efter få ændringer blev reglementet
godkendt af bestyrelsen. Ligeledes
gennemgik og godkendte man regle
mentet for optimister; dette reglement
vil fremover blive indlemmet i junior
reglementet.
Juniorchefen sluttede med at for
tælle, at de første både ville gå i vandet
i løbet af næste uge.
Punkt 7 Kapsejlads
Den 21-22/4-79 vil der blive afholdt
Yngling-stævne, der også vil være udtagelsesstævne til VM. Den 16.5.79
starter aftensejladserne. Til brug ved
disse sejladser vil der blive trykt nye
regler. Disse regler vil kunne afhentes
på kontoret efter 1.5.79.
Kapsejladschefen spurgte bestyrel
sen, om ikke det var en god idé at af
skaffe det startgebyr på 5 kr., man i
øjeblikket betaler for at deltage i inter
ne sejladser. Det skulle så være sådan
fremover, at både sejlbåde og motor
både skulle kunne deltage gratis i alle
interne sejladser. Motorbådsrepræsentanten tilsluttede sig denne idé, og
man enedes om, at start i interne sej
ladser fremover skulle være gratis,
dog pointerede kapsejladschefen, skal
alle, der ønsker at deltage i sejladserne,
stadig tilmelde sig skriftligt.
Indbydelser vedr. EM-Pirat er snart
færdige og vil blive udsendt hurtigst
muligt.
Dragør Sejlklub har i brev spurgt,
om ikke det var en idé at udveksle
adresser på kapsejlere, så man kunne
indbyde til aftensejladser hos hinanden.
Bestyrelsen syntes ikke idéen var god,
men man enedes om at sætte Dragørs
brev i vort blad.
Tilmeldinger til top-cup vil blive ud
sendt den 16.4.79.
Punkt 8 Joller
Intet, da Jollerepræsentanten var
fraværende.
Punkt 9 Motorbåde
Reinhardt Hansen indledte med at
byde Rune Holck velkommen. Man gik
så over til at planlægge sejladsen »Øre
sunds Runden«, og alle var enige om,
at man var nødt til at gøre sejladsen
mere familievenlig, da der de sidste år
har været dårlig tilslutning både fra

dansk og fra svensk side. Datoen den
24. maj, Kristi Himmelfartsdag, blev
fastlagt for afvikling af sejladsen. Rein
hardt Hansen havde allerede udarbej
det forslag til nye regler for sejladsen,
og Rune Holck kunne tilslutte sig disse.
Reglerne skal nu forelægges på års
mødet i Skånska Båtforbundet, før de
kan blive godkendt.
Punkt 10 Sikkerhed
Ildslukkere er nu opsat rundt om på
pladsen.
Havneudvalget blev bedt om at
sørge for, at alle de fartøjer, der bliver
søsat, bærer hjemsted og navn.
Rune Holck fortalte, at man sidst i
juni måned vil afholde en dansk-svensk
søredningsøvelse i Øresund.
Punkt 11 Bladet
Intet, da redaktøren var fraværende.
Punkt 12 Eventuelt
Klubhusudvalget takkede Reinhardt
Hansen for restaureringen af billedet
med »København«.
Mødet slut kl. 22.40.
sign. Hans Guldager
formand

E/se Madsen
sekretær

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

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

Referat af generalforsam
ling afholdt søndag d. 4.3.79
i Sundby Sejl-Forening.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt
Punkt 1
Formanden åbnede generalforsamlin
gen med at byde velkommen og udbad
sig derefter emner til dirigentposten,
Fritz Kleis blev foreslået og valgt. Han
takkede for valget og erklærede general
forsamlingen for lovlig efter foreningens
love. Han udbad sig herefter emner til
stemmeudvalg. Orla With, Henry Plambech samt Poul Kristiansen blev valgt.
Punkt 2
Sekretæren oplæste protokol fra sid
ste bestyrelsesmøde. Efter oplæsnin
gen bad Reinhardt Hansen om ordet,
og han erklærede, at han var meget mis
fornøjet med den måde, bestyrelsen
misligholdte foreningens love. Ifølge lo
vene skal alt, hvad der har med økonomi
at gøre, vedtages af en samlet bestyrel
se også ansættelse af ny pladsmand,
prisforhøjelser i klubhuset samt forhøjel
ser af ophalerpriser. Reinhardt Hansen
sluttede med at sige, at det kan ikke
være rigtigt, at man som bestyrelses
medlem skal høre om forhøjelser på
pladsen.
Protokollen blev godkendt ved hånds
oprækning.

Beretning
Formanden oplæste sin beretning
(bragt i sidste nummer af dette blad).
Henning Jensen bad om ordet til beret
ning og sagde: Jeg vil herfra gerne byde
vor nye pladsmand velkommen samt
sige farvel og tak til Erik, der har gjort
et godt stykke arbejde gennem mange
år. Foran os ligger et meget stort arbejde
med at få midterbroen repareret, og som
vi sagde på sidste generalforsamling, er
der en stor del af tømmeret, der skal
udskiftes. Vi kan ikke byde medlemmer
ne at gå på den. Hvad det vil koste, ved
vi ikke endnu, men vi håber at kunne
banke pælene på broen på plads igen;
fra et velvilligt medlem har vi lånt svært
bankegrej. Pladsmanden, der er udlært
tømrer, vil sammen med Verner Poulsen
stå for arbejdet. Vi har fået en del erfa
ring med vore pæle i havnen, og vi har
fundet ud af, at det er nødvendigt at
fjerne træktovene hver vinter, da disse
ellers løfter rørene af, derfor fremlægger

bestyrelsen forslag til denne generalfor
samling om fjernelse af træktove. Kar
toteket over skurene skrider godt frem,
vi er sikre på, at vi vil finde skure, der
ikke har været benyttet i mange år. Vor
ekspektanceliste i år indeholder 75 både,
vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige,
hvor mange pladser, der vil blive til ud
deling. Brandslukkere er hængt op for
skellige steder på pladsen. Vi beder med
lemmerne hjælpe os med at holde øje
med dem, så børnene ikke ødelægger
dem. Der har været en del misforståelser
angående brug af strøm. Det er tilladt at
bruge strøm til opladning af batterier,
men ikke til elvarme i bådene. Henning
Jensen sluttede med at sige, at det er
forbudt at stille bukke og klodser op ad
hegnet ud til Strandvejen af hensyn til
den nye beplantning, som vores gartner
Allan har plantet. Renden vil blive ud
gravet.
Ryle Niels bad om ordet: Jeg hørte i
beretningen, at Irene Stefansen ikke
kunne overgå til aktivt medlem, jeg vil
gerne høre en nærmere begrundelse.
Jeg synes, det er meget alvorligt hvad
Reinhardt Hansen siger, jeg mener, det
står i lovene, at bestyrelsen skal ansætte
en pladsmand, jeg synes, det er alvorligt,
at man ved ansættelsen er gået uden om
en del af bestyrelsen.
Preben Nielsen bad om ordet: Jeg har
skrevet et brev til bestyrelsen, ikke
noget med fornærmende indhold, jeg
ville gerne have det i bladet, men fik ikke
lov. Jeg vil gerne høre hvorfor? Redak
tøren bør være neutral og ikke være
medlem af bestyrelsen. Hvis der var
noget i vejen med indholdet af mit brev,
synes jeg, at redaktøren kunne have
henvendt sig til mig og ikke bare udeladt
det. Til slut vil jeg spørge, hvorfor Holger

r:
Pyh!! Jeg sku' vist ikke ha' haft den sidste.
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Larsen igen er opstillet til valg som sup
pleant, han blev valgt i oktober. Jeg vil
også sige til Reinhardt Hansen, at jeg
synes, han på en aktiv måde går ind i
sagerne, vi er mange motorbådsfolk, der
føler vi bliver tilsidesat, det skal ikke
være kapsejlads, præmieuddeling og
ynglinge det hele. Vi har kun fået et skur
til 4000,00 kr., jeg synes det bør fordeles
mere ligeligt mellem motorbåde og sejl
både.
Carl Petersen fik ordet: Jeg mener,
der er noget formanden har glemt i sin
beretning. Hvorfor har man sagt nej til
Irene Stefansen om at gå fra passivt
medlem til aktivt medlem, mig bekendt
er hun medlem, og jeg har aldrig før
hørt, at man nægter et passivt medlem
at overgå til aktivt medlem. Jeg har hørt,
at der har været brevveksling mellem
Irene Stefansen og bestyrelsen, og nu
har jeg mødt Irene, og hun siger, at hun
er udsat for personforfølgelse. Hun hav
de modtaget et brev underskrevet af for
manden, hvor der stod, at hun og hen
des søn skulle ud af foreningen. Jeg vil
gerne høre bestyrelsen, om det er en
familieforfølgelse?
Formanden bad om ordet: Angående
Irene Stefansen, det er en lodret løgn,
hun kommer med, der foreligger ikke
noget brev om, at hun eller hendes barn
skal ud. Vi har skrevet, at de skal fjerne
deres båd, da manden ikke er aktivt
medlem mere, hvad ellers fru Stefansen
siger, passer ikke. Jeg kan godt tænke
mig at se det omtalte brev. Alt, hvad der
er skrevet til familien Stefansen, er gået
igennem sekretæren. Irene Stefansen
har til Dansk Sejlunion sendt en klage
over Sundby Sejl-Forening. Så det må
være Dansk Sejlunion, der videre skal
behandle denne sag, samtidig henven
der hun sig til bestyrelsen og fortæller,
at båden er hendes, så nu vil hun gerne
være aktivt medlem. Vi har sagt til
hende, at hun kan søge på lige fod med
andre medlemmer, men at en del af be
styrelsen vil protestere. Til Preben Niel
sen: Du påstår, der er censur på bladet,
det passer ikke, du sendte et brev til
redaktøren, som efter bestyrelsens me
ning var meget misvisende, jeg talte
med dig om det, og vi blev enige om, at
vi ikke skulle bringe det i bladet alligevel.
Havde du insisteret på at få det i bladet,
havde du fået det.
Redaktøren gik på talerstolen og for
talte, at der ikke var censur på bladet,
men hvis der fremkommer et brev, der
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direkte er et angreb på en bestemt per
son, bliver dette forelagt personen, det
drejer sig om, og så kan der evt. blive
tale om at ordne sagen på en anden
måde.
Vagn Preisler: Jeg kan ikke forstå, at
vi stadig skal køre frem med sagen Irene
Stefansen. Sagen er på nuværende tids
punkt afsluttet, hun har fået at vide, at
hvis hun søger optagelse som aktivt
medlem, vil størstedelen af bestyrelsen
gå imod hendes medlemskab. Bestyrel
sen frarådede i sin tid fru Stefansen at
bringe artiklen i Amager Bladet, hvor
hun beskylder medlemmer i Sundby
Sejl-Forening for at være drukkenbolte
og slagsbrødre, dette gjorde hun allige
vel, det kan vi ikke finde os i, derfor er vi
imod hendes optagelse som aktivt med
lem.
Da der ikke var yderligere talere til
dette punkt gik formandens beretning til
afstemning og blev godkendt af general
forsamlingen ved håndsoprækning.
Punkt 3
Formanden gik på talerstolen og gen
nemgik regnskabet for generalforsamlin
gen og sagde bl.a. at medlemstallet er
gået lidt ned på grund af de nye havne
Lynetten og Kastrup er blevet åbnet.
Holger Larsen bad om ordet til regn
skab: Jeg synes, regnskabet er meget
deprimerende. På oktober-generalfor
samlingen blev følgende vedtaget: »Man
udsætter forslag vedr. forhøjelse til for
året, så man fremsætter forslag sammen
med regnskab og budget 79«. Jeg har
ikke hørt et ord om budget 79. Jeg fore
slår, at vi overfører underskud fra 1978 til
1979 og at vi så i 1979 stopper alle unød
vendige aktiviteter og så begynder på en
frisk i 1980. Derfor beder jeg general
forsamlingen vedtage følgende: Da for
manden har siddet oktobergeneralfor
samlingens beslutning overhørig ved
ikke at fremlægge et budget sammen
med regnskab, beslutter generalforsam
lingen, der er højeste myndighed, at
overføre underskuddet fra 1978 til regn-

skabet 1979, ved at indstille alle ikke
nødvendige aktiviteter. Vi forlanger sam
tidig en ugentlig kritisk revision beståen
de af to medlemmer, der gennemgår
bilagene, sådan at man overholder bud
getterne«.
Dirigenten gjorde forsamlingen op
mærksomme på, at dette forslag kun
kunne vedtages hvis man forkastede
regnskabet.
Rasmus Beck bad om ordet og spurg
te, om ikke der kunne spares på udgif
terne ved vore standerhejsninger og afriggergilder samt ved vore øvrige fester,
han syntes udgifterne var for store.
Eskildsen: Jeg synes, der er nogen
uklarhed i regnskabet. I år samt sidste
år har vi ikke set noget til tilskrevne ren
ter, er banken holdt op med at tilskrive
renter?
Carl Petersen syntes ikke regnskabet
sagde noget, man kan ikke se, hvad
pengene er brugt til.
Mange flere talere kommenterede
regnskabet både for og imod.
Formanden afsluttede med at sige til
Eskildsen, at renterne er tilskrevet og til
Holger Larsen: Hvis vi stopper alle aktivi
teterne, vil dette bl.a. sige, at vi ikke kan
få repareret vores midterbro eller få
vores rende gravet op, det kan ikke være
rigtigt. Med hensyn til kritisk revision
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blev dette spørgsmål taget op for 5 år
siden og blev forkastet. Formanden fort
satte: Jeg kan ikke se, hvorfor der nu
skal fremlægges budget, der er allerede
gået 3 måneder af året, allerede i decem
ber måned måtte vi bestille udgravning
af vor rende, det er umuligt at diskutere
budget, man må stole på sin bestyrelse,
eller man må vælge en anden bestyrelse.
Regnskabet gik til afstemning og blev
vedtaget ved håndsoprækning.
Punkt4
Sekretæren, Else Madsen, blev gen
valgt ved akklamation.

Nyhed

Skolechefen, Bent Petersen, der ikke
ønskede genvalg lovede på bestyrelsens
opfordring at tage 1 år til.
Et medlem af havneudvalget, Hen
ning Jensen, blev genvalgt ved akkla
mation.
Et medlem af klubhus- og festudvalg,
Jørgen Bengtsson, var på valg, Bente
Kristensen blev foreslået. Efter skriftlig
afstemning blev Jørgen Bengtsson gen
valgt med 102 stemmer mod 37 til Bente
Kristensen, der var 3 blanke stemme
sedler.
Motorbådsrepræsentanten,
Rein
hardt Hansen, blev genvalgt ved akkla-

ELEKTRONISK SUMLOG II, ny log fra VDO. Med ny
rotorgiver der giver et absolut minumum af vandmod
stand. Rotorgiveren kan optages for rengøring gennem
monteringsbøsningen, der i øvrigt er forsynet med ind
bygget søventil.
Introduktionspris kr. 1.750,00.

SUMLOG, mekanisk, komplet med 3 mtr. kabel, instrument og giver.
Normalpris kr. 1.285,00.
SPECIALPRIS kr. 960,00.

EGET RIGGERVÆRKSTED

VHF - RADIOCERTIFIKAT

Trænger din rig til et nyt stag eller fald? Skal du have
nye fortøjninger? Få det bragt i orden nu, mens der er
tid.
Taluritpresninger & Swagging
Tovværkssplejsning

2x3 timer. Undervisning man
dag og onsdag kl. 19.00-22.00.
Kr. 250 incl. eksamensgebyr.

SPECIALPRIS kr. 590,00
Det kendte fuldtransistorerede ekkolod. To måle
områder 0-20 m og 0-120m. Kan monteres indven
dig.

S.P. SAILOR VHF-radio. 60 kanaler og dobbelvagt.
kr. 4.420,00.
Den her viste radio er monteret S.P. Selcall:
1. Giver direkte opkald fra kyststation til dit radioanlæg på samme
måde som en almindelig telefon. Det er ikke nødvendigt at af
lytte kyststationernes trafiklister.
2. Direkte opkald fra kyststationerne med information om nød
meldinger, livsvigtige navigationsefterretninger, stormvarsler etc.
S.P. Selcall incl. montering og tilmelding til Post & Telegrafvæse
net kr. 902,00.

STØRSTE UDVALG AF SKIBS
OG YACHTUDSTYR HOS:

I øvrigt kan Hempels og
Internationals malerhånd
bøger, der indeholder
værdifulde
oplysninger
om
forårsklargøringen,
afhentes gratis i vor for
retning.

I. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KØBENHAVN S.
TLF. (01) 58 30 45

mation.
1 suppleant, Holger Larsen, var på
valg, Poul Kristensen blev foreslået.
Efter skriftlig afstemning blev Poul Kris
tiansen valgt med 84 stemmer mod 54
til Holger Larsen, der var 7 ugyldige
stemmesedler.
Kasserer Erna Christensen blev gen
valgt med akklamation.
Kasserersuppleant Annie Lindqvist
blev genvalgt ved akklamation.
Revisor Gosta Øberg blev genvalgt
ved akklamation.
Revisorsuppleant Erling Sørensen
blev genvalgt ved akklamation.
Redaktør Holger Møller blev genvalgt
ved akklamation.
2 juniorudvalgsmedlemmer, Torben
Andersen og Arne Hansen, var på valg,
Arne Hansen modtog ikke genvalg. Jan
Hansen blev foreslået, Jan Hansen og
Torben Andersen blev valgt ved akkla
mation.
2 målere Klaus Akkermann og Jørgen
Madsen blev begge genvalgt ved akkla
mation.

Punkt 5
Dirigenten oplæste ændringsforslag
nr. 5,1 fremsat af Holger Larsen lydende:
»Undertegnede skal hermed tillade sig
at fremsende følgende forslag til lov
ændring. Regnskab § 7 stk: 1: (citat) Skal
regnskabet (tilføjelse) samt budgetoplæg
for medlemmer forelægges til godken
delse o.s.v.
Hans Guldager bad om ordet. Jeg er
enig med Holger Larsen i, at der skal
foreligge et budget, det gør der også.
Bestyrelsen udarbejder et budget, som
man arbejder efter, men man kan ikke
diskutere budget på en generalforsam
ling, jeg anbefaler at stemme nej til
Holger Larsens ændringsforslag.
Holger Larsen gjorde formanden op
mærksom på, at Dansk Sejluniuon frem
lagde budget på sejlerdagen. Hertil sva
rede formanden, at Dansk Sejlunions
regnskabsår udløber i september.
Flere talere kommenterede for og
imod forslaget, bl.a. Jens Gren, der
spurgte, om det var en idé at fremsætte
et forslag, der gik ud på, at når besty
relsen havde udarbejdet budget for det
kommende år, så at offentliggøre det i
bladet. Ændringsforslaget gik til skriftlig
afstemning. Resultaterne blev 46 jastemmer, 97 nej-stemmer og 6 blanke,
forslaget blev nedstemt.
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Punkt 6
Bestyrelsen genfremsatte forslag 6,1:
Bestyrelsen foreslår pladsforhøjelse på
5 kr. pr, m2 til 27 k:. pr. m2.
Henning Jensen fremlagde et æn
dringsforslag der lød på at pladslejen
skulle forhøjes med 7 kr., således at
pladslejen blev 29 kr. pr. m2.
Formanden gik på talerstolen og moti
verede bestyrelsens forslag med at erin
dre forsamlingen om, at store udgifter
stod for døren til bl.a. reparation af mid
terbroen og opgravning af indsejlingsrenden. Vi har anslået et underskud på,
76.000 kr. på havn og plads, og skal
disse penge tages fra kontingentet, skal
vi betale moms af dem. Formanden
sluttede med at bede forsamlingen
stemme for en forhøjelse, samtidig
gjorde han forsamlingen opmærksom
på, at betalingen ville blive med tilbage
virkende kraft. De medlemmer, der har
betalt deres pladsleje skal indbetale det
resterende, man vil dog give disse en
betalingsfrist til 1. maj.
Henning Jensen bad om ordet og
sagde: Jeg og flere i bestyrelsen er enige
om at 5 kr. ikke er nok til at dække vort
underskud, med 7 kr. vil vi få ca. 49.000
kr. ind.
Freddy Hornshøj kom med et æn
dringsforslag, der lød på at pladslejen
skulle forhøjes med 10 kr. pr. m2, sam
tidig sagde han: »Så kan vi måske undgå
en ny stigning næste år«.
Forslagene om pladslejeforhøjelse på
5 kr., 7 kr. eller 10 kr. gik til skriftlig af
stemning. Resultatet blev 28 stemmer
for 5 kr., 77 stemmer for 7 kr. og 24
stemmer for 10 kr. En pladslejeforhøjelse
på 7 kr. pr. m2 var hermed vedtaget.
Forslag nr. 6,2
Bestyrelsens forslag til tilføjelse af
havnereglementets § 5 lydende: Efter at
båden er taget på land, må der ikke fin
des stræktove, fortøjninger eller lignende
på pælene, blev vedtaget ved hånds
oprækning. Ingen stemte imod.
Forslag nr. 6,3
Bestyrelsen foreslog følgende tilføjelse
til havnereglementets §1:1 tilfælde af
en fartøjsejers død, kan der dispenseres
fra foranstående regler om retten 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
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foreningen, eller har været passiv/aktiv
medlem i længere tid forinden døds
faldet. Er vedkommende efterladte ikke
i forvejen aktivt medlem overtages afdø
des medlemskab med rettigheder og
pligter.
Formanden bad generalforsamlingen
behandle forslaget seriøst, da man gerne
ville have nogle helt klare retningslinier
at gå efter.
Viggo Hind fremlagde et ændrings
forslag lydende: I tilfælde af en fartøjs
ejers død, skal der dispenseres fra foran
stående regler om retten til havneplads,
såfremt hustru eller mand ønsker over
tagelse. Det samme gælder samlever
ske), dog samme adresse i mindst 1 år.
Søn eller datter, der har været aktivt
eller passivt medlem i mindst 2 år, stilles
lige med ovenstående. Er vedkommen
de ikke i forvejen aktivt medlem, over
tages afdødes medlemskab med rettig
heder og pligter.
Eskildsen genfremsatte sit ændrings
forslag fra sidste generalforsamling: I
tilfælde af en fartøjsejers død, kan der
dispenseres fra foranstående regler om
retten til havneplads for afdødes efter
ladte hustru/mand/samlever/ske (sam
me adresse i åremål). Er vedkommende
efterladte ikke i forvejen aktivt medlem,
overtages afdødes medlemskab med
rettigheder og pligter.
Et fjerde ændringsforslag fra John
Simonsen blev fremlagt: I tilfælde af en
fartøjsejers død kan der dispenseres
fra foranstående regler om retten til hav
neplads, såfremt bestyrelsen skønner,
at afdødes efterladte hustru/samlever
m/k igennem passende tid, har deltaget
i afdødes aktiviteter i foreningen. Er ved
kommende efterladte ikke i forvejen
aktivt medlem, tildeles efterladte et ak
tivt medlemskab.
Dirigenten spurgte, om nogle af de
fire ønskede at trække deres forslag til
bage. Det var der ikke. Dirigenten læste
forslagene op et for et og bad forsam
lingen stemme om forslagene skulle

Pladslejeforhøjelse
På generalforsamlingen blev der
vedtaget en pladslejeforhøjelse på
7 kr. pr. m2 med tilbagevirkende kraft
fra 1. januar 1979. Medlemmer, der
kun har betalt 22 kr. pr. m2, skal ind
betale restbeløbet inden den 1. maj
1979.

nyde fremme. Eskildsens forslag blev
stemt ned med 43 nej-stemmer. John
Simonsens forslag blev ligeledes stemt
ud med 47 nej-stemmer. Bestyrelsen
trak sit forslag tilbagetil fordel for Viggos,
der blev vedtaget af forsamlingen.
Forslag nr. 6,4
21 medlemmer foreslår at § 1 sidste
stk. i havnereglementet lydende: » og/eller 3,10 m bredde« slettes. § 1 sidste
stk. kommer herefter til at lyde således:
»Fartøjer over 13,0 m længde kan ikke
tildeles havneplads.« Poul Kristiansen
bad om ordet og spurgte dirigenten,
om ikke han ville læse navnene op på de
21 underskrivere. Dirigenten oplæste
navnene, hvorefter flere talere gik op og
talte imod forslaget.
Forslaget gik til skriftlig afstemning,
44 stemte nej, 38 ja, der var 9 blanke
sedler. Forslaget faldt.
Punkt 7
Preben Nielsen spurgte, om det kunne
være rigtigt, at man ikke mere kunne
betale proppenge til Kristine.
Vagn Preisler svarede hertil, at for at
kunne holde udgifterne nede ved af
holdte fester, var det en nødvendighed
at sælge lotterier. De gevinster, der
næsten altid er spiritus, må man mod at
betale proppenge nyde i klubhuset, men

man må ikke selv medbringe drikkevarer.
Eskildsen syntes, det var forkert ikke
at have skriftlig tilkendegivelse ved valg
af revisorer, når disse ikke selv var til
stede.
Thorkild Brønnum takkede bestyrel
sen, fordi de så hurtigt havde taget ini
tiativ til at få rejst det nu eksisterende
udvalg, der skal være medbestemmende
med hensyn til anlæg af den nye Ama
ger Strandpark.

Preben Nielsen takkede bestyrelsen
for initiativet til at afholde generalfor
samlingen søndag morgen.
Formanden gik på talerstolen for af
slutning, da der ikke var flere indtegnede
talere. Han sagde, at det undrede ham,
at der ikke var flere, der var kommet ind
på emnet Amager Strandpark, det er
næppe troligt, at nogen her ønsker en
ny havn placeret lige umiddelbart uden
for vor havn.
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S-NYT
Nyt fra Dansk Sejlunion
Marts 1979
Ny formand og ændret hovedbesty
relse
I henhold til Dansk Sejlunions love
kunne formanden gennem de sene
ste 6 år Maagens Maag ikke genvæl
ges på SEJLER DAG EN i Århus for
leden. På hovedbestyrelsens forslag
valgtes den 50-årige Ole Jacobsen,
Roskilde som formand.
Ole Jacobsen har tidligere været
formand for Roskilde Sejlklub i en
årrække, han har siddet i hovedbe
styrelsen i 2 perioder og har i de sid
ste 5 år været formand for Forde
lingsudvalget. Endelig har han virket
som instruktør ved unionens "Dom
mer I" kurser.
I Hovedbestyrelsen er der sket føl
gende ændringer:
Sydstævnekredsen: Georg Jørgen
sen, Korsør har afløst Kurt Nielsen,
Næstved. Fynkredsen: John Chri
stensen, Odense har afløst sin far
Vald. Christensen. Limfjordkredsen:
Jens H. T. Nielsen, Skive har afløst
Henning Klok, Viborg. Østjylland
kredsen: Lau Aabling, Vejle har af
løst Erling Geday, Aarhus.
Hovedbestyrelse, Forretningsud
valg samt øvrige udvalg konstituerer
sig primo april, og nye navne- og adresselister udsendes til klubberne
snarest derefter.

Nye klubber i DS.
Følgende klubber er blevet optaget i
unionen:
Albertslund Sejlklub, Albertslund
(89 medlemmer) - tilsluttes Køge
Bugt Kredsen.
Sejlklubben Køge Bugt, Hundige
(449 medlemmer) - tilsluttes ligeledes
Køge Bugt Kredsen.

Udtagelse til 3/4 TON CUP - 1979
Da interessen for deltagelse i 3/4
TON CUP i Hundested i perioden
16.-29. august 1979 allerede nu synes
at være stor, har Havkapsejladsudvalget vedtaget en udvælgelsesprocedure
for danske både, såfremt der tilmel
der sig flere end 10.
Alle interesserede skal skriftligt
have varskoet Dansk Sejlunion inden

Formanden sluttede med at sige, at
det syntes at være en god idé at afholde
generalforsamling på en søndag, så
dette vil man gøre fremover,, hvorefter
han takkede forsamlingen samt dirigen
ten.
Dirigenten takkede ligeledes forsam
lingen. Generalforsamlingen sluttede kl.
15.55 med at alle råbte 3 hurra for Sund
by Sejl-Forening.

Det stod i medlems
bladet for 25 år siden
Jeg stod og så på, at Mads og Jonas
isede omkring midterbroen, for at hindre
den i at krumme ryg og gå i knæ, når
den tid kom.

d. 7. maj.
Regelændringer til Scandicap
På sejlerdagen den 17. februar 1979 i
Århus vedtog de danske sejlere føl
gende:
1) Dansk Sejlunion og den danske re
præsentant i Scandicapudvalget
genoptager snarest det nordiske
samarbejde for at retablere den
fællesnordiske handicapregel.
2) Teknisk udvalg udarbejder snarest
forslag til Scandicapudvalget med
henblik på forbedring af scandicapreglen, idet man tager hensyn
til det i Knobreglen anviste logiske
princip.
Basis for den store tilslutning var
bl.a., at de øvrige nordiske lande uformelt havde erklæret sig villige til
at "fastfryse" 1978 reglerne vedrø
rende spilermåling, såfremt Danmark
accepterede det samme.
Dette indebærer, at cirkulæreskri
velsen pr. 24.11-1978: "Scandicap
1979 (Regelændringer pr. 1/1-79)"
bortfalder, og hæftet "Scandicap 77"
2. udgave af august 1978 vil gælde
også i 1979.
Al ommåling i henhold til nævnte
cirkulære bortfalder samtidig, og kun
målebreve der udløber efter 4 års gyldighedstid vil kræve fornyelse hos
måleren.
Sejlerfolket må imidlertid være
forberedt på, at der kommer nye reg
ler for spilermåling, og at vi derfor ik
ke undgår ommåling til næste vinter.

William Pedersen

Forårsgeneralforsamlingen vil huskes
for sin ringe tilslutning og matte forløb.
Af foreningens ca. 700 medlemmer var
mødt ca. 100, som alle var meget uvillige
til at diskutere foreningens anliggender.
Juniorbådene har fået ny rig, men til
slutningen til juniorarbejdet er meget
ringe.
Kapsejladserne bliver i år tirsdag aften,
og der vil blive forsøgt med et efterføl
gende fælles kaffebord, for at holde lidt
på de skuffede sejlere, der går hjem, når
der ingen præmie er at hente.
Sejrbo er utilfreds med vore arrange
menter - et andespil og en revy på en hel
vinter er for ringe.
Formanden: Vi har rigtig nok en del
penge til at bygge for nu, men vi har
ingen steder at bygge. Den plads kom
munen har anvist os vil ligge 10-15 mi
nutter fra en ny kommende havn i bug
ten ved benzinøen.
Pinseturen går i år til Sletten.
Old Boy sejlads afholdes 29. august.
Ved betaling af skurleje hos kassereren
udleveres nu et specielt nummerskilt.
Alle skabe skal være forsynet med disse
inden 1. maj 1954.
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SUNDBY SEJL-FORENING
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Lørdag d. 21.4.
Søndag d. 22.4.
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Ynglingestævne (udt. til VM)
Ynglingestævne (udt. til VM)

Onsdag d. 16.5.
Onsdag d. 23.5.
Onsdag d. 30.5.

Kl. 19.00
Kl. 19.00
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Sjællandsmesterskab PIRAT joller
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Tirsdag d. 24.7.
Onsdag d. 25.7.
Torsdag d. 26.7,
Fredag d. 27.7.
Lørdag d. 28.7.

Distancekapsejlads
Rundt om Sjælland

EUROPAMESTERSKABER
FOR PIRATJOLLER

Onsdag d. 8.8.
Onsdag d. 15.8.
Onsdag d. 22.8.
Onsdag d. 29.8.

Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 18.30

Lørdag d. 1.9.
Søndag d. 2.9.

Bandholm Shipman Stævne

Lørdag d. 8.9.
Lørdag d. 22.9.
Søndag d. 23.9.

Kl. 15.00
Kl. 15.00
Kl. 10.00

Sidst på sæsonen arrangeres
Old-boys og damesejlads

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads
Forterne Rundt
Bent Knudsen
Kapsejladschef

Den årlige »Forårstur«
til Orø Kro
Vejrguderne gjorde sit for at drille fest
udvalget. Is og sne udsatte turen en
måned. - Men den 17. marts skulle det
være.
Dagen begyndte med at radioens
trafikmelding frarådede al udkørsel, så
det var med bange anelser, de tilmeldte
til turen mødte op i klubhuset.
Men de bange anelser forsvandt og
med turist-guide Vagn ved mikrofonen,
drog vi afsted, ikke på forårstur, men på
vintertur gennem det snedækte land
skab i en iskold bus, ad isglatte veje.
Vagn fik latteren frem med kvikke
bemærkninger om, at de væltede biler,
vi så i grøfterne, var lagt der til vores un
derholdning. Når vi skrabede den is væk,
der dannede sig indvendigt på bussens
vinduer, kunne vi se de seværdigheder,
Vagn udpegede.
Da vi kolde nåede kroen, blev vi ikke
udsat for noget temperaturchok - fest
salen var lige så kold, som bussen havde
været. Men da den gode mad blev båret
frem, og det første dusin snapse var
gledet ned, havde vi fået den indre
varme. Gode sange rystede alle sammen,
temperaturen steg i lokalet, dansen gik,
og mange ville gerne have blevet på
kroen til den lyse morgen. - Der var jo
også spørgsmålet, om sneen havde luk
ket landevejen.
Vi kom i bussen, den kørte, den stop
pede, ikke på grund af sne, men Vagn
blev sendt tilbage efter Mogens, der var
blevet glemt. Hjem kom vi, men der var
stadig ikke varme i bussen.
Det er en god idé at lave en festlig tur i
den kolde tid, men festudvalget bør nok
overveje, om man ikke til næste år skal
finde et sted, der er nærmere Amager.
FK

Tegn din bådforsikring i SSF
Du kan vælge mellem Baltica, topsikring
Dansk Søassurance
Nye medlemmer — —
som søger optagelse

i Stmclj&y, Sejllfoteywwi

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

53 Grethe Christiansen
Njalsgade 47, S.
183 Claus-Jørgen Treppmann
Badensgade 12, S.
226 Eva Theil
N. Jespersensvej 19, F.
287 Johnny A. Pileborg
Guldborgvej 40, F.
330 Jan Carlsen
Amagerfælledvej 31, S.
332 Maria Treppmann
Badensgade 12, S.
608 Preben Poulsen
Elselillevej 18, S.
41 Allan F. Almdam
Parmagade 27, S.
73 Kimmy Olesen
Amagerbrogade 32, S.
76 Jonna S. Olesen
Amagerbrogade 32, 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.

Udover storsejl, forsejl\ solsejl og kulsejl,
kan DAN- Sails også tilbyde dig:
Presenninger
Kalecher
Reparationer fra dag til dag
DAN-SAILS STURLASGADE 12 K 2300KBH.S

Sælges
1 stk. Håndprojektør med morseblink
1 stk. Håndlampe isoleret (Approberet)
2 sæt Arbejdsgummikabler (komplet approberet)
2 stk. Presenninger
1 stk. Motorbådsrat
1 stk. Søventil for kølevand %"
1 stk. 12 volt Bosch horn
1 stk. Manometer for olietryk (0-5 kg)
1 stk. Termometer - olie - kølevand (100°)
1 stk. Anker (16 kg)
1 stk. Bådshageca. 1,6 meter
Medlem nr. 191
Træffetid formiddag - aften
01-852951

DAN SAILS

TLF. 01-576717
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Klar til sæsonen
Når dette blad kommer ud er stander
hejsningen nært forestående og sæ
sonen begyndt, så hvis du ikke har fået
sejlaften tildelt, så sæt dig i forbindelse
med juniorlederen og aftal en dag. Men
ellers mød talstærkt op til standerhejs
ningen, hvor vi skal døbe nye både til
juniorafdelingen.
Se også på opslagstavlen i junior
skuret, hvor aktiviteter vil blive opslået.

Fra Havneudvalget
Noget om skure
- én gang til
Der mangler endnu meget i, at det
kartotek over skure, som havneudvalget
har sat sig for at lave, er fuldstændigt.
De medlemmer, der har betalt skurleje
pr. giro, bedes snarest sætte sig i for
bindelse med havneudvalget og oplyse
deres skurnummer, og husk: det er sku
rets placeringsnummer, havneudvalget
er interesseret i.

s'

*'°

L
«\\x Taasværk
inciby

Lamåger srav

""yLystoé'depavn
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Noget om planter
- én gang til
Allan har plantet buske langs hegnet
ud mod Amager Strandvej. Han beder
jer indtrængende om at skåne nyplant
ningerne ved ikke at stille bukke og klod
ser, så beplantningen ødelægges. Allan
gør et stort arbejde for at klubbens om
råde tager sig pænt ud. Lad os alle
hjælpe til med, at han ikke arbejder for
gæves.
Havneudvalget
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Rivieraudvalget er trukket i arbejdstøjet
Nyt forslag udarbejdet
Det udvalg, der blev nedsat for at
komme med et alternativt forslag til op
fyldning ved Amager Strand, har holdt
to møder. På det første møde den 5.
marts havde udvalget en gennemgående
drøftelse af problemerne ved en op
fyldning som af kommunen foreslået.
Herunder blev det klart, at Ejv. Hernø
fra parcelforeningen »Søfryd« (det er en
forening af grundejere med grunde
langs Amager Strand) havde en opfat
telse, der divergerede meget fra den, der
herskede i udvalget iøvrigt, hvorefter
Hernø ønskede at træde ud af udvalget.
På samme møde anmodede udvalget
John H. Simonsen om at udarbejde et
projekt med en havn placeret i den syd
lige del overfor Kastrupfortet - en plan,
der var overvejende stemning for på rivieramøde den 20. februar, som omtalt i
sidste nummer.
Dette projekt blev udarbejdet, så ud
valget på sit møde den 19. marts kunne
tage stilling til det. Med stor anerkendel
se for det udførte arbejde var der enig
hed i udvalget om at anmode borgmes
ter Villo Sigurdsson om et møde, hvor
man kunne drøfte dette ændrede pro
jekt, og hvor der var deltagelse af de
samme embedsmænd og politikere,
som deltog i mødet den 20. februar.
Vi bringer på modstående side en
skitse af det alternative projekt, som vil
blive forelagt borgmesteren, forhåbent
lig inden alt for længe, og i skrivende
stund er udvalget således gået i vente
position, men vi kan lige resumere
hændelsesforløbet indtil nu.

Resumé
Der har i tidens løb flere gange været
planer fremme om forbedringer på Ama
ger Strand ved at opfylde et område ud
i Sundet. Så tidlig som i 1936 havde by
planlæggerne lavet en skitse, der gik ud
på opfyldning fra kommunegrænsen i
syd til benzinøen i nord. Ifølge S.S.F.s
medlemsblad var planerne fremme igen
i 1952, da der var ængstelse for, at
S.S.F.s havn ville blive fyldt op, og en
ny havn anlagt længere ude i Sundet.

tvvw-

I anledning af en forespørgsel fra
Socialistisk Folkepartis byplangruppe til
borgmesteren for magistratens 4. afde
ling, Villo Sigurdsson, kom det frem ved
nytårstid, at der igen var planer fremme
i så henseende, og en nærmere under
søgelse bekræftede dette, og det viste
sig, at planerne var så langt fremme, at
der endog var søgt om tilladelse til op
fyldning af et nærmere angivet område.
Efter en omtale i lokalpressen og Politi
ken, kom der reaktioner fra forskellig
side i form af læserbreve m.v., der
hovedsagelig gik imod projektet, som
det var skitseret. Det var mest fra de
foreninger, der findes i området, at man
gik imod, fordi man frygtede at igang
værende aktiviteter ville blive umulig
gjort, men bl.a. også fra fhv. borgmester
Børge Schmidt kom der indsigelse mod,
at søbadeanstalten Helgoland ville blive
nedlagt.
De ca. 15 foreninger, der findes i om
rådet ved Amager Strand mellem Helgo
land og Prøvestenen, samledes til et
møde, hvor der blev nedsat et udvalg
kaldet Rivieraudvalget, og på et efter
følgende møde med deltagelse af borg
mester Villo Sigurdsson, embedsmænd
og politiske repræsentanter, lovede

borgmesteren, at han ville samarbejde
med dette udvalg, og at igangværende
aktiviteter ville kunne fortsætte også
efter planens gennemførelse. Den social
demokratiske borgerrepræsentant, Poul
A. Jensen, lovede, at han ville virke mod
planer, der ikke tilgodeser igangværende
fritidsaktiviteter, og det samme gjorde
Centrum-Demokraternes borgerrepræ
sentant, Elhardt Madsen. Formanden
for borgerrepræsentationens byplan- og
trafikudvalg, Willy Steffensen, rådede
borgmesteren til at gå hjem og overveje
at gennemføre ændringer i projektet, så
det tilgodeser de bestående foreningers
interesser. Et medlem af den lokale so
cialdemokratiske vælgerforening, Aage
Handest, har i lokalpressen udtalt sig
positivt om planen, og et lokaludvalg
- Amager Strandpark-udvalget, der også
har arbejdet med problemerne, har over
ladt alle initiativer i denne forbindelse til
Rivieraudvalget, hvis dette kunne gå
positivt ind i sagen.
Samtidig er der dog fra embedsmandsside tilkendegivet, at der ikke
kunne stilles væsentlige ændringer i ud
sigt, idet ansøgningen om opfyldning
gælder et bestemt område.
Holger Møller
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Indbydelse
Fra Dragør Sejlklubs kapsejladsudvalg
har vi som omtalt i protokollen fået føl
gende brev:
Vi vil i år forsøge at nå en bredere
kreds af sejlere til vore stævner. Kommu
nikationen klubberne imellem er ikke
altid lige god, og den vil vi forsøge at for
bedre. Det har desværre ofte været
sådan, at man først er blevet opmærk
som på en kapsejlads efter, at den har
fundetsted.
Vi vil derfor bede jer om, at sende os
navne og adresser på de af jeres med
lemmer, der sejler kapsejlads og som er
interesseret i at deltage i andre klubbers
stævner. De vil derefter modtage per
sonlige indbydelser fra os til at deltage.
(Dragør Off-shore, Saltholm Rundt,
Dragør Cup).
Hvis I er interesseret i at få tilsvarende
navne og adresser på vore medlemmer,
så lad os det vide.
Er I med på idéen, så bedes materialet
tilsendt undertegnede hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Flemming Borger
formand for kapsejladsudvalget i Dragør Sejlklub
Køjevænget 18
2791 Dragør
tlf. (01)532513

Efterlysning

Foto: Ib Christensen.

Jeg ved, at der i S.S.F. findes en del medlemmer, der interesserer sig
for kapsejlads, og mon ikke der blandt disse i hvert fald findes bare én, der
vil ofre nogle timer om måneden på at skrive en kapsejladsspalte, således
at medlemsbladet i større grad kan bringe aktuelt stof om dette emne.
Tag nu telefonen og ring mig op på 01 - 50 41 01. Regn ikke med, at
det er der nok andre, der gør, for det har vist sig ikke at være tilfældet.
Holger Møller

Interesserede må selv kontakte DS.

topOcup
-med Kronborg om styrtiord...

Som bekendt har top-cup hovedkvar
ter på Flakfortet under hele distance
kapsejladsens afvikling, og vi har været
en tur på fortet for at tage forholdene i
øjesyn efter den hårde isvinter.
Poul Rasmussen er i fuld gang med at
opfylde en kontrakt, som han har ind
gået med KSU-DMUK's flakfortudvalg
om forskellige aktiviteter, der skal ud
føres til gengæld for de lokaliteter, der
stilles til hans disposition.
Disse går bl.a. ud på sikring af øens
mange huller, trapper til fortets top - både
i øst og vest. Ligeledes skal der etableres
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arrangeret af Sundby Sejlforeningogtopsikring

fortøjningsmuligheder på kajen, og alle
disse ting vil nok være klaret, inden sæ
sonen rigtig er startet, og dertil kommer,
at der også vil blive etableret toiletter,
der virker hver gang.
Der er også tale om at give gildesalen
en ansigtsløftning, evt. ved opsætning
af paneler, så salen hele tiden står klar til
at modtage gæster.
Desværre har isvinteren været hård
ved molerne, specielt på øens nordside,
og det er muligt, at flakfortudvalget må
tage initiativet til en indsats mod yder
ligere forfald i begrænset omfang.

Alt dette kræver sejlernes hjælp, og
der vil, når tiden er inde, blive oprettet
kontakt fra flakfortudvalget til klubberne
om bistand, og man håber, at klubberne
vil slutte op om dette arbejde.
Ved selvsyn har jeg konstateret, at der
er plantet roser rundt om restaurantens
veranda, og at der bliver blomsterbede i
en kreds rundt om fortets træer, så det
vil pynte op, når sommeren er over os.

Poul Rasmussen er i gang med at pynte
op på fortet.

ALLE TYPER SEJL

JMEBJUB.

Hurtige - kvalitet - bedste dug
- til fornuftig pris -

IfUM/...
Sommer på jollepladsen
Jolleafdelingens turudvalg har sendt
os følgende plan over afdelingens aktivi
teter i sommer:

17. juni
Afgang kl. 10.00 - mål Flakfortet, hvor
der afholdes Sjællandsmesterskab for
Pirat-joller.

C/>
H

JØRN BANG

SAILS

K
£

28. juni
24. maj
Afgang fra S.S.F. kl. 11.00, mål Salt
holm kro, hvor der vil være bestilt ægge
kage til alle, der inden den 22. maj har
tegnet sig på en liste ophængt i jolle
huset.

12. august
Solskinsturtil Svaneklapperne, afgang
kl. 8.30. Hvis ingen sol, så drager vi på
kro.

11. juni
Aftentur til Flakfortet for at se ankomst
af både, der har deltaget i top-cup. Af
gang kl. 17.15.

8. september
Klubmesterskab for joller.
Distancekapsejlads Flakfortet rundt
med mellemlanding på Saltholm.

???
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MOTORBÅDSSEJLERE
OG ANDRE SEJLERE MED MASKINKRAFT (DOG MED MIN. 5 KNOB)

HUSK!!!
Torsdag d. 24. maj - Kr. Himmelfartsdag

NAVIGATIONSSEJLADS
(ØRESUNDSRUNDEN)
I modsætning til de seneste års arrangementer bliver det en rigtig gammeldags NAVIGATIONSSEJLADS
— ikke komputersejlads — så begynd hellere nu, at få grejet i orden og få kigget over på søkort og
søvejsreglerne.
Prøv nu at sætte jeres fortøjningsender til broerne og pælene, således at i let kan kaste los igen den
24. maj.
Nærmere ved opslag i klubhuset og på pladsen.

Mo torbådsudva/get
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To stærke staldtips:
9,9 og 15 HK

DAN
De er VELKOMMEN til et uforpligtende besøg!
Vort erfarne personale står parat
til at give Dem en fuldendt betjening!

MEKA

S
S

9,9 HK: 5.905,15 HK: 6.650,-

=
==

Kig ind, se modellerne og få brochurer
over Johnsons '79-program.

1

Kig ind!
- måske har vi
en tæpperest
til båden!

BOAT-FAIR

=
=E
EE

6 MDR.s
RENTEFRI
KONTO

Øresundsvej51,
2300 København S.
Telf. 01 -5554 54
A

Så ved du, hvad du fir for pengene...

fflERH

Møbelcenter ApS

• "tUahnsan

STRANDLODSVEJ 7 - 2300 KØBENHAVN S
- for enden af Holmbladsgade

TELEFON 01-571201

Standerhejsning
og

Bådedåb.
Lørdag den 5. maj 1979

kl. 16.00
Musik og dans
Gratis Coca-Cola til alle

Gunnar Nu-Hansen kommer og døber optimistjolle skænket af Coca-Cola.

Også dåb af optimistjolle skænket af Dansk Søassurance

Kom og vær med til at gøre standerhejsningen til en festlig start på sæsonen 1979.

Festudvalget

38. ÅRGANG

Banken der
dækker
hele Amager

KASTRUP MARINE SERVICE«*.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

START FORBEREDELSERNE TIL SEJLSÆSONEN 1979
VED AT AFLÆGGE ET BESØG HOS K.M.S. OG SE
VORT STORE UDVALG I BÅDUDSTYR/ SEJLBEKLÆD
NING/ INSTRUMENTER OG SIKKERHEDSUDSTYR.
VI FORHANDLER BL.A. FALSLED OPTIMISTJOLLER/
MERCURY PÅHÆNGSMOTORER OG DANSURFER.
PÅ GENSYN I DIN "WATSKI" BUTIK PÅ AMAGER.

Amagerbanken

JOHN HØYBY

SVEND ALVANG

- den er nærliggende

KVALITETS-GUMMIBÅDE

RADIOTELEFONANLJEG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.
Det bedste tilbud får du på Amager .
Vi har som regel et stort udvalg i nye og brugte
stationer.

Stort udvalg fra kr. 745,- incl. moms.
Ring efter farvebrochure og prisliste.

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.

Hundievej 87,2670 Greve Strand. (02) 90 6811
2

MAJ 1979

S.S.F.

Nr.5

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

T^LOl

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

50 41 01
58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

13 73 23
50 73 23
58 49 37

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
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S
Tilsynsførende Jørgen Bengtsson,
med klubhuset Halfdansgade 21,5., 2300 Kbh. S
og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensvej 6, st.th., 2300 Kbh. S
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
den 10.4.79 kl. 19.00
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: Sikkerhed
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Vagn Preisler fraværende på grund af
familiefest, Jørgen Bengtsson fra
værende.

Havneudvalg:

Motorbådsrepræsentant:
Målere:

pQul Christiansen,
Njalsgade47, 3.tv., 2300 Kbh. S
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

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

55 79 39
54 80 52
54 83 23
54 58 44
58 74 05
58 49 37
59 62 28
54 92 62
5788 10
53 59 64

Punkt 1: Protokol
Protokol fra sidste bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt.
Punkt 2: Beretning
Formanden indledte med at fortælle,
at vi havde modtaget en check på kr.
4000,00 fra Dansk Sejlunion, et tilskud
til Europamesterskab for Piratjoller.
Der har været afholdt Østersøkredsmøde i Dragør, hvor man beså Dragørs
nye klubhus, nemlig fyrskibet. Ved dette
møde meddelte Kastrup, at man ved sid
ste generalforsamling havde fået ny for
mand, nemlig Henning Lykke.
I brev fra Farvandsdirektoratet har vi
fået tilladelse til at klappe på Middel
grunden i forbindelse med opgravning
af vor rende.

59 79 95
FORSIDEBILLEDET:
Tegning: John Christiansen.

I brev af 28.3.79 har vi fra Dansk Sejl
union fået afslutning på Irene Stefansens
sag lydende: Familien Stefansens båd
får lov at blive liggende til klargøringen
er overstået pr. ca. 1.6.79 og fjernes der
efter fra klubbens område.
Walther Stefansen vil under ingen
omstændigheder vise sig på klubbens
område, og kan som følge deraf ikke
deltage i fartøjets klargøring.
Irene og Walther Stefansen beholder
skuret indtil klargøringen er overstået
og må derefter sælge det bedst muligt.
Dette forlig berører på ingen måde
Irene og Walther Stefansens børn.
Irene Stefansen forbeholder sig ret til
at opretholde sit passive medlemskab i
Sundby Sejl-Forening.
Skånska Båtforbund takkede i brev
for et krus, S.S.F. havde foræret dem i
anledning af jubilæum.
Kim Steffensen og Jan Knudsen har
ansøgt bestyrelsen om tilskud til trans
port af fartøjer. De skal deltage i V.M.
for Yngling, der i år bliver afholdt i Norge.
Bestyrelsen blev enige om, at da ingen
af de unge mennesker tjener penge, vil
man yde et tilskud på 75% af transport
udgifterne.
Formanden sluttede med at fortælle,
at man havde sat standerhejsningen til
kl. 16.00, samt at der vil være 2 både,
der skulle døbes.

Punkt 3: Havn og Plads
Havneudvalget spurgte, om ikke det
var rimeligt, at vi igen i år bibeholdt
havnepengetaksterne fra sidste år, nem
lig 25,- og 40,- kr. pr. døgn, samt 8 kr.
pr. døgn for medlemmer. Bestyrelsen
var enige heri.
Midterbroen er nu færdigrepareret,
og samtlige låse på porte er efterset og
repareret.
Havneudvalget spørger, om ikke det
er muligt at få ryddet op på jollepladsen.
Jollerepræsentanten lovede at sørge for
dette. Umiddelbart efter påske vil arbej
det med opgravning af renden blive på
begyndt.

Et medlem har gjort bestyrelsen op
mærksomme på, at taget på juniorskuret
bliver beskadiget ved, at man lægger
jollevogne op på det. Juniorchefen har
set på sagen og meddeler, at taget ikke
har taget skade; man har forøvrigt ingen
andre steder at opbevare vognene om
vinteren; hvis de står nede på pladsen,
er risikoen stor, for at de bliver fjernet
eller beskadiget.
Punkt 4: Klubhus og Fester
De to bænke, der står i forgangen i
klubhuset skal repareres. En rytmebox,
der har stået her i mange år uden at blive
brugt, vil nu blive solgt. Man har fået et
bud på 400 kr.

Rytmeboksen vi! nu blive solgt

Punkt 5: Sejlerskole
Den 31.3.79 blev der afholdt sejlerskolemøde. Der er 38 elever tilmeldt,
disse er nu fordelt på bådene. 5 båds
mænd står for klargøring af skolebådene.
Desværre mangler der stadig instruk
tører til »Tyveknægten«, men skolechefen mente dog han kunne finde
egnede instruktører.
Punkt 6: Juniorafdeling
Juniorchefen gør opmærksom på, at
man mangler stativer til opbevaring af
optimistjoller; han vil indhente tilbud på
rør til at lave disse og så selv stå for
arbejdet. Samtidig vil man gøre plads,
så også de privatejede både kan være
med i stativerne.

Den sidste juniorbåd er endnu ikke
solgt, men der bliver stadig annonceret.
Alle bådene er kommet i vandet og Yng
ling-sejlerne træner flittigt.
De nye sejl, man havde bestilt, er nu
leveret, og sejlerne er meget tilfredse
med dem.
Der er bestilt 4 hængebælter.
Punkt 7: Kapsejlads
Kapsejladschefen oplyser at top-cup
går planmæssigt.
Punkt 8: Joller
Jollerepræsentanten oplyser, at pro
gram til EM-Pirat vil blive sendt ud lige
efter påske. Via telefon har vi fået be
sked om, at der kommer piratjollesejlere
både fra Svejts, Østrig og Ungarn; der
vil desværre ikke være deltagelse fra
D.D.R.
Broforlængelse på jolleslæbestedet vil
blive påmonteret lige efter påske. Hav
neudvalget beder jollerepræsentanten
gennemgå de joller, man ikke kender
ejerforhold på og sortere dem fra, der
ikke kan gøres sødygtige. Man vil så
brænde dem, men disse vil dog først
blive sat i Statstidende.
Punkt 9: Motorbåde
Motorbådsrepræsentanten indledte
med at udtrykke sin skuffelse over, at
der kun var mødt 5 medlemmer op til
den annoncerede filmaften.
Bane og opgaver til »Øresundsrunden« er nu færdiggjort.
Reinhardt Hansen sluttede med at
fortælle, at han havde oprettet et under
udvalg bestående af Holger Larsen samt
Poul Holst Jensen. Bestyrelsen syntes,

ALLE TYPER SEJL
Hurtige - kvalitet - bedste dug
- til fornuftig pris -

= A .
5c

JORN BANG

=

I

SAILS

S

%

Tak for radioassistance ti! Reinhard H. og ti! Kristine for kaffe og ostemad
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at valget at Poul Holst Jensen var i
orden. Derimod var flere i bestyrelsen
imod valget af Holger Larsen, idet man
mente, at Holger Larsen klart havde vist
sin modvilje mod samarbejde med besty
relsen. Bestyrelsen, undtagen forman
den, stemte om Holger Larsens ind
træden i underudvalget, og et flertal
stemte imod. Efter afstemningen med
delte Reinhardt Hansen, at han herefter
ville trække sig tilbage fra bestyrelses
arbejdet, og på trods af, at formanden
samt bestyrelsen stærkt opfordrede ham
til at fortsætte sit arbejde, afgik Rein
hardt Hansen som motorbådsrepræsentant. 1. suppleant Poul Christiansen vil
herefter blive indkaldt.
Punkt 10: Sikkerhedsudvalg
Vagtordningen er nu slut for denne
gang, og Bent Petersen takkede Rein
hardt Hansen for hans radioassistance,
samtidig udtrykte han tak til Kristine
Larsen for at have serveret kaffe og
ostemad til alle vagthold.
Formanden takkede til sidst Bent
Petersen for det store arbejde, det havde
været at stable hele denne vagtordning
på benene. Under vagtordningen har der
ikke været rapporteret om nogen uregel
mæssigheder, så man kan sige, at vagt
ordningen har været præventiv.
Punkt 11: Bladet
Redaktøren oplyser, at han fremover
vil prøve at få medlemsbladet ud tidligere
på måneden.
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Klubhus og Fester:
3. juni:
23. juni:
29. juni:
4. august:
11. august:
8. september:
22. september:
6. oktober:
20. oktober:
28. oktober:

Pinsemorgen kl. 8.00
Set. Hans-fest
top-cup-fest
Molefest kl. 12.00 i juniorskuret
Fiskekonkurrence
Krebsefest på Flakfortet
Svagførefest
West-tur kl. 13.00 i West
Afriggerfest
Generalforsamling kl. 9.00

Nyhed

ELEKTRONISK SUMLOG II, ny log fra VDO. Med ny
rotorgiver der giver et absolut minumum af vandmod
stand. Rotorgiveren kan optages for rengøring gennem
monteringsbøsningen, der i øvrigt er forsynet med ind
bygget søventil
Introduktionspris kr. 1.750,00.

SUMLOG, mekanisk, komplet med 3 mtr. kabel, instrument og giver
Normalpris kr. 1.285,00.
SPECIALPRIS kr. 960.00.

EGET RIGGERVÆRKSTED

VHF

Trænger din rig til et nyt stag eller fald? Skal du have
nye fortøjninger? Få det bragt i orden nu, mens der er
tid.
Taluritpresninger & Swagging
Tovværkssplejsning

Punkt 12: Eventuelt
Formanden foreviste en prøve på det
nye klubslips, prisen vil blive ca. 40 kr. pr.
stk. Man enedes om at bestille et parti.

RADIOCERTIFIKAT

2x3 timer. Undervisning man
dag og onsdag kl. 19.00-22.00
Kr. 250 incl. eksamensgebyr.

SPECIALPRIS kr. 590,00

Det kendte fuldtransistorerede ekkolod. To måle
områder 0-20 m og 0-120m. Kan monteres indven
dig.

Mødet slut kl. 22.30.
sign. Hans Guldager
formand

sign. E/se Madsen
sekretær

S.P. SAILOR VHF-radio. 60 kanaler og dobbelvagt
kr. 4.420.00
Den her viste radio er monteret S.P. Selcall
1. Giver direkte opkald fra kyststation til dit radioanlæg på samme
måde som en almindelig telefon. Det er ikke nødvendigt at af
lytte kyststationernes trafiklister.
2. Direkte opkald fra kyststationerne med information om nød
meldinger, livsvigtige navigationsefterretninger, stormvarsler etc.
S.P. Selcall incl. montering og tilmelding til Post & Telegrafvæse
net kr. 902,00.

Salon Gjerka, der har annonce på side
9, er sponsor for EM i Pirat, der af
holdes i S.S.F. i juli måned. Der ventes
deltagelse af op imod 100 pirater fra Vest
tyskland, Holland, Schweiz,Ungarn m.v.

STØRSTE UDVALG AF SKIBS
OG YACHTUDSTYR HOS:

I øvrigt kan Hempels og
Internationals malerhånd
bøger, der indeholder
værdifulde
oplysninger
om
forårsklargøringen
afhentes gratis i vor for
retning

. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KØBENHAVN S
TLF. (01) 58 30 45
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Hvad med vejret?
Søsportens Sikkerhedsråd har ud
sendt en brochure om vejret, og den er
så nyttig for fritidssejleren, at vi bringer
den her. Sikkerhedsrådet registrerer
hvert år, hvor mange ulykker, der sker
med fritidssejlere indblandet, og for ca.
10% af de indblandede personer har
ulykken dødelig udgang, mens resten
slipper med forskrækkelsen, en ufrivillig
vandgang eller med havari på båd og
udstyr.
I over halvdelen af hændelserne er
vejret helt eller delvis medvirkende til,
at sejlturen ikke gik som forventet.
Vejret har indflydelse på al sejlads.
Du skal derfor sikre dig, at vejret er godt
nok, inden du sejler ud, og så vidt muligt
også, at vejret vedblivende vil være godt
nok, så længe sejlturen varer.
Vejret er et begreb omfattende mange
ting, såsom vindretning, vindstyrke,
sigtbarhed, lufttryk og temperatur. Alle
disse ting samt havets tilstand d.v.s.
bølgernes størrelse og strømmens ret
ning og fart, som jo skabes af vejret, bør
du orientere dig om, og herefter kan du
så afgøre, om det er forsvarligt at sejle
ud, eller om det er klogest at blive
hjemme.
Formålet med denne artikel er at
hjælpe dig til at kunne træffe denne
afgørelse og at gøre dig vejrbevidst.
Først og fremmest skal du aflytte
Meteorologisk Instituts vejrmelding og
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farvandsudsigter i Danmarks Radio eller
over telefonen.
Oplysning om vejret gives i et særligt
vejrmeldingssprog.

Vejrmeldingssproget
1. VINDENS RETNING angives ved den
kompasretning, vinden kommer fra.
2. VINDENS STYRKE og virkning samt
bølgernes højde fremgår af neden
stående skema, idet dog afstanden fra
land, vanddybden stærk regn og
strøm indvirker på søens udseende og
bølgernes størrelse, der også er a f - '

hængig af, om man ser på havet med
vinden eller imod vinden.
3. STRØMMEN angives ved den retning
den løber i (f.eks. NØgående) og dens
fart i knob (1 knob = 1 sm/t = ca.
1,85 km pr. time. sm = sømil.
Selv i stille og godt vejr kan der løbe
stærk strøm i vore farvande.
4. For SIGTBARHEDEN i dagslys gælder
skalaen på modstående side.
5. BAROMETERSTANDEN eller luft
trykket angives altid i millibar (mb),
1 mb = 0,75 mm, 1 mm = 1,33 mb,
ca. 1040 mb = ca. 780 mm =

Vindens virkninger

Vindhastighed angivet i:
Beaufort

Meter
pr. sek.

Knob
(sm/t.)
Under 1

Vindstyrkens
angivelse
i ord

På havet

På land

Ingen

Omtr. bøl
gehøjde i
meter på
åbent hav

0

0- 0,2

Stille

Vandfladen spejlblank

1

0,3- 1,5

1- 3

Svag
luftning

Små krusninger

Vimpler og løv rører sig
svagt

0,1

2

1,6- 3,3

4- 6

Svag

Korte småbølger

Vimpler løftes.
Flag rører sig.

0,2

3

3,4- 5,4

7-10

Let

Enkelte hvide skumtoppe

Vimpler strækkes.
Flag løftes.

0,6

4

5,5- 7,9

11-16

Jævn

Lange bølger, hyppige
skumtoppe

Flag strækkes.
Grene bevæger sig.

1.0

5

8,0-10,7

17-21

Frisk

Overalt hvide skumtoppe

Tykke grene bevæger sig.
Støv fyger.

2,0

6

10,8-13,8

22-27

Kuling eller
blæst

Store bølger. Skumsprøjt

Blæsten hviner i ledninger

3.0

Bølgerne tårner op. toppe
ne brydes, skumstriber og
-sprøjt overalt

Det er trættende at gå mod
vinden

4.0

Besværligt at gå i det fri

5,5

Vinden rusker i træer og
huse

7,0

Brise
eller
vind

7

13,9-17,1

28-33

8

17,2-20,7

34-40

Hård

9

20,8-24,4

41-47

Storm

Høje bølger.
Toppene ..brækker"

48-55

Stærk storm

Brådsøer.
Havet næsten hvidt

Orkanagtig
storm

Overalt frådende skum

Orkan

Luften fyldt med
skum og sprøjt

10

24,5-28,4

11

28,5-32,6

56-63

12

32,7 og
derover

64 og
derover

Stiv

kuling
eller
blæst

1 knob = 1 sm. pr. time. = ca. 1,85 km pr. time.

9,0
Der opstår skader på huse
og i naturen

12,5

14,0

Skalatal

Benævnelse

Synsvidde ca.

0

Meget tæt tåge

under

1

Tæt tåge

2

Tåge

200 til 500 m

3

Let tåge

500 til 1000 m

4

Dis

1 til

2 km

5

Ringe sigt

2 til

5 km

6

Moderat sigt

5 til

10km

7

God sigt

10 til

20 km

8

Meget god sigt

20 til

50 km

9

Udsædvanlig god sigt

over

50 km

50 m

50 til 200 m

Jo højere man er til vejrs, jo længere kan man se i sigtbart vejr. De anførte afstande svarer til
5 m øjehøjde.

høj barometerstand,
ca. 1013 mb = ca. 760 mm =
normal barometerstand,
ca. 986 mb = ca. 740 mm =
lav barometerstand.
Det barometret »står på« (standen)
giver ingen vejrforudsigelse. Det gør
standens ændring, og i hvilken ret
ning og hvor hurtigt ændringen sker.
6. TEMPERATUREN angives i Celsiusgrader, den skala kender vi alle.

Vejrmeldinger
Uanset hvor godt vejret er, og hvor
sikkert du mener at kunne vurdere dette,
så aflyt vejrmelding, inden du sejler ud,
og tag altid en transistorradio med i
båden og hør vejrmeldingerne.
Danmarks Radio udsender daglig på
program 1 Meteorologisk Instituts vejr
meldinger således:
Kl. 05.45, kl. 11.50 og kl. 00.05: Far
vandsudsigter.
Kl. 08.45 (søn- og helligdage kl. 7.45)
og kl. 18.00: særlige vejrmeldinger, som
oplyser, hvorledes vejret er rundt om i
landet, samt vejrudsigt.
Radioaviserne: Kort vejrudsigt samt
eventuelle stormvarsler.
Udsigten kl. 08.45 sendes over Ka
lundborg Langbølgeradio.
I KTAS-området kan du på telefonsærtjenestenr. 0053 høre lokalvejrmel
ding for Storkøbenhavnsområdet og på
0054 vejrmelding for hele landet.
I JTAS-området fås vejrudsigten for
Jylland på nr. 0053 givet af vejrmeldestation Karup.

Hvis vejrmeldingerne oplyser, at en
vejrfront vil passere over landet, så pas
på, for så skifter vejret; hvis det er en
koldfront, vær da forsigtig, for den giver
kraftig vind og pludselige vejrændringer.
Ofte efterfølges en sådan front af optårnede skyer, men vejret kan også være
skyfrit.

Er vejret godt nok
til at sejle ud i?
Dette spørgsmål kan du besvare ved
direkte at iagttage og fornemme vejret,
men aflyt alligevel Meteorologisk Insti
tuts vejrmeldinger. Er du umiddelbart i
tvivl, så bliv i land.

For at fornemme vindens virkelige
styrke er det ikke nok bare at stikke
hovedet ud af vinduet. Du må ud, hvor
vinden blæser frit, eller iagttage et vajen
de flag eller skyernes fart over himlen,
og læg så lidt til, for på havet er vind
styrken større end på land, hvor vinden
langs jorden taber hastighed på grund af
forhindringer (huse, træer, bakker).
Ved fralandsvind må du ikke lade dig
narre af, at havet er roligt nær land. Der
er bølger længere ude, og faren for at
drive til søs er klart til stede.
Allerede ved vindstyrke 3 (Beaufort)
bør små og smalle fartøjer holde sig
borte fra frit farvand. Ved vindstyrke 4
med tilsvarende sø kan opholdet selv i
store fartøjer med ringe dybgang være
ubehageligt, således at børn og nervøse
mennesker ofte bliver bange.
Ved vindstyrke 5 og derudover bør
kun store, sødygtige fartøjer med kyn
dige sejlere som førere stå til søs.
Er sigtbarheden dårlig er det nærmest
en forbrydelse at sejle uden kompas.
Overvurder ikke dit fartøjs sejleegen
skaber eller din egen dygtighed som
sejler.

Vil vejret være godt nok,
mens du er ude at sejle?
Dette spørgsmål kan du ikke selv
besvare med sikkerhed. Bedst er det at
aflytte Meteorologisk Instituts vejrmel
dinger og farvandsudsigter, men ved at
iagttage skyerne, barometret og vejret
iøvrigt kan du selv i nogen grad vurdere
udviklingen.

Uroligt vejr over Danmark forårsages oftest af de barometriske lavtryk, som kommer vest fra, og
hvis centrum i de fleste tilfælde passerer over Sydnorge eller Skagerrak, altså norden om lan
det. Vejret vil i så tilfælde forløbe efter følgende mønster:
Skyer og nedbør

Barometer

Vind

1

Hvide cirrusskyer
trækker op

Falder

Vekslende

2

Himlen let overtrukket.
Solen ses mat.

Falder

Tiltagende fra
sydlig retning

3

Himlen mørkere og overtrukken.
Lave skyklatter driver
med vinden.

Falder
kraftigt

Sydlig blæst
eller kuling

4

Regn

Falder
kraftigt

Sydlig blæst
eller kuling

5

Opklarende.

Stiger

Vindændring
mod vest

6

Optårnede skybjærge
(cumulusskyer), evt. byger

Stiger

Vestlig eller
nordvestlig kuling

Passerer et lavtryk tværs over Danmark, vil vejret udvikle sig vidt forskelligt afhængigt af, om
man befinder sig N eller S for lavtrykkets bane. Lavtryk, som går S om Danmark, vil give vind fra
SØ-lig retning, som drejer om ad 0 til NØ; altså vind fra stik modsatte retninger af, hvad vinden
bliver, når et lavtryk passerer norden om landet.
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Hurtig og stærk ændring i barometer
standen er et sikkert tegn på vejrforan
dring.
Faldende temperatur er også tegn på
vejrforandring, om sommeren med
mulighed for sigtforringelse.
Himlens udseende (skyerne) giver ofte
god besked om vejrets udvikling.
En klar himmel og høj barometerstand
er tegn på godt og stabilt vejr.

Lokale vejrfænomener
Også i vore farvande forekommer
især om sommeren og i godt vejr land
brisen, som om natten blæser fra land
ud over søen, og søbrisen, som om da
gen blæser fra søen ind over land. Land
brisen begynder i reglen få timer efter

solopgang. Så flover den af, og søbrisen
begynder. Søbrisen er den kraftigste
og kan undertiden mærkes mere end 20
sm til søs. Den flover af omkring sol
nedgang.
Byger med torden, vind og regn kan
forekomme, selv om vejret synes godt
og stabilt. En lokal byge viser sig ved en
meget mørk sky i hastig bevægelse.
Vinden blæser først mod det optrækken
de uvejr. Når skyen passerer, kommer
der pludselig vind fra den stik modsatte
retning. Med tordenbyge følger ofte
farlige kastevinde.
Dis og tåge kan opstå hurtigt og uven
tet og forringe sigtbarheden. Varsel her
om kommer ofte i form af faldende tem
peratur.

Langs kyster med fralandsvind fore
kommer ofte overraskende vindstød,
medens pålandsvind blæser mere jævnt.
Ved næs og odder, især hvis disse er
høje og stejle, kan der, hvis vinden blæ
ser på tværs af landet, være ringe vind
på læsiden, men særdeles kraftig, ja,
farlig vind ude rundt selve landpynten.
I snævre sunde kranset af høje kyster
kan vinden, hvis den blæser ind i sun
det, tiltage kraftigt i forhold til vind
styrken uden for snævringen.
Hold altid øje med vejret, når du sejler.
BEMÆRK: Helt pålideligt vejr findes
ikke over Danmark. Ingen vejrmeldinger
giver 100% sikkerhed for vejret. Lokale
vejrfænomener kan indtræffe.

God sejlsæson 1979.

Vagtordningen

Fra Havneudvalget
Noget om færdsel på
havnepladsen

Vagtordningen er nu slut for vinter
sæsonen 1978/79, ved at der er sendt
opkrævning på 200 kroner til dem, der
ikke har taget nogen vagt.
Desværre er det i enkelte tilfælde sket,
at der er sendt opkrævning, selv om
medlemmet havde taget sin tørn.
Det beklages hermed.
Vagtchefen

Der erindres om, at cykel- og bilkørsel
på pladsen er forbudt, med undtagelse
hvis der er tale om transport af større
effekter til og fra båden.

Motorkraft til
minipris

Noget om parkering
Når bådene er i vandet den 15. juni,
vil der i lighed med tidligere år blive op
rettet parkeringsplads på nordre plads
beregnet for langtidsparkering, når man
er taget på ferie eller weekend-tur.

Noget om skure —
for sidste gang.
Så snart dette blad er ude hos med
lemmerne vil havneudvalget gennemgå
de skure, som man savner oplysning om
ejerforholdet til. Så skynd dig, hvis du
ikke har fået ordnet ejerforholdet til dit
skur.

Lidt mere om skure
Der har været eksempel på, at et med
lem har isoleret sit skur, hvilket har med
ført, at der er gået svamp i træværket.
Så lad være hermed, det er en dårlig idé.
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I APRIL, MAJ
OG JUNI HAR
SHOPPEN
åbent
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 10-18
kl. 9-16
kl. 9-16
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Sig SALON GJERKA tit dit hår næste
gang... det fortryder du ikke!!
Salonen for hende &ham...

AMAGERBROGADE 15 •Tlf. 574432
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S.S.F.-medlem hædret af K.D.Y.
Hvert år ved denne tid uddeler K.D.Y.
Kronborg-Pokalen til en person, der har
udvist et sjældent engagement til gavn
for sejlsporten. I år faldt valget på vort
medlem gennem mange år, Oscar Lauth
(40-års-jubilar).
I SEJL OG MOTOR skriver Vilh. D.
Krause om denne begivenhed:
En af de mest sikre måder at færdes
til søs på er faktisk ved deltagelse i kap
sejladser. Grunden er naturligvis det om
fattende sikkerhedsapparat. Mange kap
sejlere tager det nærmest som en selv
følge, og skænker det ikke mange tanker.
En af de mest trofaste vodbindere af
kapsejlernes sikkerhedsnet er en løjtnant
i Marinehjemmeværnet, Oscar Luth.
Allerede for 10 år siden, da urmager
Joost nærmest alene klarede Sjælland
Rundt, foreslog Oscar Luth, at han med
sin hjemmeværnskutter tog med rundt
for at passe på sejlerne. Fra sin station i
Helsingør har den 61 årige løjtnant siden
været en drivende kraft i det store sikker
hedsapparat, der i dag fungerer omkring
vores største kapsejlads. Ved de store

Rettelse til
protokollen fra
generalforsamlingen
Under punkt 4 valg var følgende fal
det ud:
2. suppleant var på valg. Bente Chris
tensen og Holger Larsen blev foreslået.
Efter skriftlig afstemning blev Bente
Christensen valgt med 67 stemmer mod
63 til Holger Larsen. 12 stemmer var
blanke.
Protokollen er underskrevet af Else
Madsen, sekretær og Frits Kleis, dirigent.

Kronborg-pokalen til Osccar Lciuth.

K.D.Y. arrangementer - Familie Rally og
Motorsejler Regatta samt Gordon Gin
Cup og top-cup - har Oscar Lauth sam
men med sine folk ligeledes været ga
ranten for sikkerhedsapparatet.

Pokal
I K.D.Y.s bestyrelsen har man ved

Slettede medlemmer:
A
A
A
A
A
A

26 Kurt Petersen
Funkiavej 5
95John Damgård Petersen
Messinavej 24
97 Oscar Ballen Lagoni
Islevbrovej 27 C
165 Willy Andersen
Knud Anchersvej 25
288 Preben W. Lous
Bergthorasgade 5
315 Niels Robbert-Rasmussen
Zicavej 7

flere lejligheder vist, at klubben har et
vågent øje for de mennesker, der får
livet på søen til at blive en glæde for
andre. Det var i forlængelse heraf Oscar
Lauth for nylig fik overrakt KronborgPokalen. I sin tale sagde K.D.Y.s for
mand, Niels Erhardt, bl.a.:
K.D.Y. finder, at du på enestående
måde repræsenterer den store frivillige
indsats fra Marinehjemmeværnet for
enet med et sjældent personligt engage
ment til gavn for sejlsporten.
Allerede sidste år forlod Oscar Lauth
sin post som leder af fartøjsdivisionen i
Helsingør, men vil fortsat virke i Marine
hjemmeværnet og i endnu højere grad
end hidtil med den særlige opgave, at
sikre sejladsen ved de store stævner.
Disse var ordene fra SEJL OG MO
TOR, og jeg har lyst til for egen regning
at tilføje, at sidste år var det også et
medlem af S.S.F., der fik det fornemme
trofæ, som Kronborg-Pokalen er, nemlig
Preben »Vognmand« Jacobsen. Jo, jo,
der er kvaliteter blandt S.S.F.s store
medlemsskare.
Holger Møller
A 346 Ib Ellis
Lybækgade 8, st.
A 395 Irene G. R. Nagels
Husumvej 66
A 457 Bent Olsen
Frederikstadsgade 7
A 598 Gert Mellin
Rantzausgade 20 B
A 599 Tonni Ingeman Jensen
Sindshvilevej 11
A 718 Frants Nielsen
Østervoldgade 20
A 741 Jørgen Faber
Rubinsteinsvej 23

DET ER EN GOD INVESTERING

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88 2100 København 0
Telefon (01) 26 95 09

at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er ca. 1600 ekspl.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING
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Flipper-Nyt
Hermed lidt nyheder fraflipperklubben:
Indtil d. 4/7 79 har vi indført GRATIS
MÅLING - hvilket vil sige at det kun
koster 10 kr. at få din jolle målt og heri
er så incl. en flippertrøje.
Saml 4-5 joller et sted og måleren
kommer til jer. Ellers benyt jer af følgen
de tilbud:
2.-3. juli Vedbæk
Kontakt Lars Gøtke tlf. 06 -17 40 62
Husk:
JDM
Skanderborg 28. juni- 1. juli
DM
Vedbæk
4. juli- 8. juli
Træning Snekkersten 19. juli - 20. juli
Guldflipper Snekkersten 21. juli - 22. juli

top-cup er også
2 Ynglinge til VM i Norge

oooc

Rationel Databehandling

Der har her tidligt på sæsonen været
afholdt 3 stævner for Yngling, hvor der
er sejlet om pladser på det Yngling-hold,
der skal til VM i Norge senere på sæso
nen.
2 S.S.F.ere har kvalificeret sig til at
være blandt de elleve der skal repræsen
tere Danmark, når det går løs om VMplaceringerne. Det er Jan Knudsen og
hans mandskab i YD 101 og Kim Stef
fensen i YD 64, der er privatejet.
Vi ønsker til lykke og held på banen!

topOcup
-medKronborg omstyrtiord...

Nve medlemmer ----som søger optagelse

i SuviMy. SejlLføteJWUj.

arrangeret af Sundby Sejlforeningog topsikring

A

Sejlads Kastrup industrihavn Flakfortet og retur
Der vil i år blive gjort større bestræbel
ser for at få tilskuere til top-cup over på
Flakfortet.
Der bliver således sejlads med passa
gerfartøj fra Kastrup industrihavn, hvor
der er næsten ubegrænsede parkerings
muligheder.
Der sejles efter følgende plan:
Fredag den 8. juni:
Afgang fra Kastrup: kl. 14,16 og 18
Afgang fra Flakfortet: kl. 15,17og 21.
Søndag den 10. juni:
Afgang fra Kastrup: kl. 8,11,14 og 16
Afgang fra Flakfortet: kl. 9,12,15 og 21.
Der bliver således en enestående lej
lighed for folk der sædvanligvis ikke har
mulighed derfor, til at stifte nærmere
bekendtskab med Flakfortet, og hvad
dette indebærer.

EDB-terminal på kontoret.
Når dette blad udkommer er anmel
delsesfristen til top-cup udløbet, og det
vil være afgjort, hvor mange anmeldel
ser, der er kommet. I skrivende stund er
anmeldelserne indgået i rimeligt antal.
Rationel Databehandling har opstillet
EDB-terminal på kontoret, således at
anmeldelserne kan registreres efterhån
den, som de indgår. Til sin tid vil løbssammensætningen blive lavet ved hjælp
af EDB-maskinen, og programmet vil
ligeledes blive udskrevet på EDB.
løvrigt er forberedelserne til top-cup
forløbet væsentlig nemmere end sidste
år, idet vi har gjort visse erfaringer sidste
år, som vi gør brug af i år.

A
A
A
A
A
A
J

49 Lars Bielefeldt
Røde Mellemvej 30, S.
362 Finn E. Madsen
Claus Petersen Allé 15, Hvid.
396 Jens Enevoldsen
Ungarnsgade 70, S.
399 Aksel Hvid Christoffersen
Polensgade 42, S.
450 John Nielsen
Nørre Søgade 15, K.
479 Uffe O. Nygård
Tovelillevej 63, S.
496Jan Hemmingsen
Kastrupvej 50, S.
64 Richard Clark
Femkløvervej 4, 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.
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Indbydelse til Øresundsrunden
24. maj 1979 (Kristi Himmelfartsdag)
Forudsætning for deltagelse
og udrustning.
For at kunne deltage i konkurrencen
skal din båd være i sødygtig stand. Den
skal være udrustet med elementært red
ningsudstyr, og der kræves som mini
mum: Anker med kæde og tov, lanter
ner, ildslukker og flydemiddel (redningsvest/svømmevest) til hver person om
bord. Udrustningen skal være klar til
umiddelbar anvendelse, og der vil blive
givet point ved kontrol af sikkerheds
udstyret forinden starten af sejladsen.
Til navigeringen vil du behøve kompas,
transportør eller lineal, passer, blyant
samt ur.

Konkurrenceog banebestemmelser.
Sejladsens længde er på ca. 20 sømil,
og du skal anmelde din fart med en af
følgende hastigheder i knob: 5, 6, 8, 10,
12 eller 15. Den fart, du opgiver at ville
sejle med, betyder, at du under sejladsen
fra start til mål, skal forsøge at holde den
ne fart over grunden, og denne må ikke
overskrides nævneværdigt. På selve ru
ten vil der være kontrolfartøjer, der vil no
tere din tid for passage, og for stor over
skridelse af tiden vil medføre strafpoint
efter en nærmere fastsat skala. Kontrol
fartøjerne vil være forsynet med dagsig
naler efter de internationale søvejsregler,
og disses betydning skal defineres og i
aktuelle tilfælde passeres rigtigt. Kontrol
punkterne vil være et fast mærke eller
bøje, og disse skal passeres i en afstand
af 5-15 meter. Ingen kurser må lede over
2-meterskurven, det gælder derfor om
at sejle den nærmeste vej mellem punk
terne, men udenfor 2-meterkurven. Un
der sejladsen er det forbudt at benytte
VHF eller walkie-talkie, men naturligvis
må den anvendes i en nødsituation, og
ligeledes bedes du anvende den til at
meddele løbsledelsen, hvis du skulle
blive meget forsinket, eller hvis du træk
ker dig ud af sejladsen og går til anden
havn. Nationalflaget må ikke føres under
sejladsen. I stedet herfor udleveres sam
men med opgaven en nummerstander,
der skal placeres, således at den er klart
synlig og let læselig for kontrolfartøjerne.
Opgaven og det medfølgende sejlads
kort skal afleveres straks efter passage

12

af mål til løbsledelsen på Flakfortet.
Eventuelle protester skal være skriftlige
og afleveres samtidig hermed. Bedøm
melse vil blive foretaget af både svensk
og dansk dommer, og deres afgørelser
er endelige.

De internationale søvejsregler
skal følges.
Husk! Dette vil også sige GODT SØ
MANDSSKAB, påpasselighed ved sej
lads og navigering, samt hensyntagen
til andre fartøjer, f.eks. må større hurtig
gående fartøjer ikke genere mindre og

S-NYT *
Nyt fra Dansk Sejlunion
April 1979
Fra hovedbestyrelsesmødet.
Hovedbestyrelsen har konstitueret sig
og har nedsat følgende forretningsud
valg:
Ole Jacobsen - formand
Henning Melin, Hobro - næstformand
John Christensen, Odense
Knud Rødgaard, København
Hans Steffensen, Helsingør
suppleant: Hans Guldager, Kbhv.
Rettelse.
John Christensen, Odense repræsen
terer LILLEBÆLT-KREDSEN og ik
ke som tidligere meddelt FYN-KRED
SEN...beklager!
Nye klubber i DS
Sejlklubben RED'EN, Sydfyn - til
sluttes FYN-KREDSEN.
Sejlklubben NORDHAVN, Køben
havn - tilsluttes formodentlig SVA
NEMØLLE-KREDSEN.
RØNBJERG SEJLKLUB - tilsluttes
LIMFJORD-KREDSEN.
JÆGERSPRIS SEJLKLUB - tilslut
tes ISEFJORD-KREDSEN.

SUNDBY SEJL FORENING har på
taget sig at afholde EM for PIRAT
JOLLER og har til dette formål fået
en bevilling på kr. 4.000.Penge til idrætsmateriel
Fordelingsudvalget modtog i år 50
ansøgninger om tilskud til idrætsma
teriel. 42 ansøgninger blev imøde
kommet. Største beløb 5000 kr. gik
til Grenå Sejlklub, Havnsø Sejl- og
Motorbådsklub, Hou Bådelaug samt
"Neptun", Vejle - mindste beløb gik
til "Fjorden" i Randers, der fik 1000
kr. I alt uddeltes kr. 135.850.-

Trænerbåd til Olympiadeudvalget
OL-udvalget har længe ønsket sig en
trænerbåd. Nu har fa. PELLE PET
TERSON A/B, Espergærde stillet en
solid gummibåd og en 20 HK Evinrude påhængsmotor til rådighed, og
materiellet var allerede i brug ved På
skesejladserne i Frankrig.

L 23-klubben har fået godkendt DSklassemesterskab, og det afholdes på
Øresund i dagene 14.-17. juni.
KDY har fået bevilliget et tilskud på
kr.10.000 som hjælp til afholdelse af
3/4 TON CUP.
HORSENS SEJLKLUB skal afholde
årets GULDPOKAL for Nord. Folke
både og har fået et tilskud på
kr. 5.000.-

IIH\\\VVVW\\V \\V\V* VVvVNV %\\\V\V\\V\%V s\\v\\\V\VN

Elitesejler!
priseksempler:

(Fast havneplads, glasfiberbåd og 5 skadefri år)
(Vi årlig, inkl. statsafgift.) For sejlbåde/motorsejlere og motorbåde u. 20 kn. - Ikke planende

Sum 90.000

Sum 175.000

Sum 325.000

Selvrisiko

Præmie

2500

565

1250

652

3000

942

1500

1043

5000

1242

2500

1415

Fast præmie,fast selvrisiko
.»uanset skadeforlob
topsikring
Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 02-65 33 11, Bådafdelingen lok. 396/562

langsomtgående fartøjer med deres
hækbølger.
Ingen af arrangørerne eller dommerne
kan gøres ansvarlig for eventuelle ind
trufne havarier eller ulykker, ligesom du
må rette dig efter de regler, som er ud
færdiget for deltagelsen, herunder dom
merens anvisninger.
Skulle der opstå ændringer i nærvæ
rende instruktion, vil dette blive meddelt
på skippermødet.

mieuddeling og resultatliste.
NB! Ved ankomst til Flakfortet vil
S.S.F. sørge for, at der kan købes diver
se drikkevarer til populære priser af del
tagerne.
På motorbådsudva/gets vegne
Poul Christiansen, S.S.F.

Start og mål er ved Flakfortet.
Der er skippermøde på Flakfortet i
S.S.F.s lokale kl. 10.00, og første start
vil blive ca. kl. 11.00. Opgaven vil blive
udleveret ca. Vz time før start, og der vil
være vedlagt uddrag af dsk. SØKORT
nr. 132 til brug i sejladsen. Det vil derfor
ikke være nødvendigt at købe nyt søkort
til brug i selve konkurrencen.

Startgebyr.
Ved tilmelding til sejladsen betales
d.kr. 30,-. Tilmeldingen er bindende, og
der kan på grund af sejladsens størrelse
og det lave startgebyr ikke påregnes
refundering heraf ved en eventuel af
lysning af sejladsen.
Ved aflysning af sejladsen grundet
dårligt vejr med en vindstyrke på over
9 sek/m., vil sejladsen blive forsøgt af
viklet kommende week-end eller den 16.
juni.

Torsdag aften med stor fest
og præmieuddeling.
Efter sejladsen sejler vi samlet til
Sundby Sejl-Forening. Her spiser vi
sammen, og man kan på skippermødet
forudbestille ægte forloren skildpadde
incl. 1 øl og 1 snaps ved betaling af kun - - kr. 30,00. Herefter er der lagt op til en
festlig aften med musik og dans, præ

Slettede medlemmer:
A 745 Christian Johansen
Tycho Brahes Allé 46
A 760 Jan Keller
Ved Klosteret 5
A 870 Alf Bue Hansen
Nyhavn 17
A 885 Bent Jaenicke
Amagerlandevej 132
A 979 Poul B. Jørgensen
Egilsgae 51
A 999 Flemming Rousseau
Jens Stætsvej 6
A 1007 Benny E. Hansen
Ørnevej 52
A 1034 Mogens Jensen
Søvang Allé 13
A 1041 Jørgen Ridderholm
Herman Triers Plads 1
A 1063 Finn Bloch
GI. Kongevej 136
P
1 Solvej Hanson
Moldaugade 13
P 65 Jytte Scharff
Holger Danskesvej 15
P 78 Vibeke Kate Wolfrom
Set. Annægade 4 B
P 98 Poul B. Pedersen
Frederiksborgvej 156
P 109 Karl Povlsen
Parkstykket 3

Den faglærte sejlmager,
der kan alt,
Uge fra »high performance racing sails«
til vinter-presenninger.

DAN SAILS STURLASGADE 12 K 23QO KBH. S
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p 161 Lennart Åkerlund
Shetlandsgade 2
J 17 Lars Ditlev Johansen
Højdevej 49
J 27 Mary Ann Mac. Rodimitris
Belgiensgade 8
J 28 Robert Sølvkjær
Lygtemagerstien 4
J 29 Anja Pedersen
Nyhøj Allé 14
J 34 Brian Sølvkjær
Lygtemagerstien 4
J 35 Kurt Petersen
Peder Lykkesvej 101
J 42 Martin R. Slott
Prags Boulevard 12
J 69 Alex Heiberg Klausen
Nygårds Plads 8
J 86 Per Sørensen
Lygtemagerstien 24
J 93 Nicki Petersen
Højdevej 34
J 98 Henrik T. Pedersen
Oxford Allé 75.

Til salg
BB 11 sælges - blank mahogni. Elvstrøm
sejl og spiler - velholdt - nyt tovværk.
Henvendelse t/f. 01 - 504628

DAN SAILS

TLF 01 576717

;er i
SUNDBY SEJL-FORENING
1979
Lørdag d. 21.4.
Søndag d. 22.4.

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Ynglingestævne (udt. til VM)
Ynglingestævne (udt. til VM)

Onsdag d. 16.5.
Onsdag d. 23.5.
Onsdag d. 30.5.

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Onsdag d. 6.6.

kl. 19.00

Aftensejlads

Fredag d. 8.6.
Lørdag d. 9.6.
Søndag d. 10.6.
Mandag d.11.6.
Tirsdag d. 12.6.

TOP-CUP

Lørdag d. 16.6.
Søndag d. 17.6.

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Sjællandsmesterskab PIRAT joller
samt Kredsstævne Optimistjoller

Onsdag d. 20.6.
Onsdag d. 27.6.

Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads

Søndag d. 22.7.
Mandag d. 23.7.
Tirsdag d. 24.7.
Onsdag d. 25.7.
Torsdag d. 26.7.
Fredag d. 27.7.
Lørdag d. 28.7.

Distancekapsejlads
Rundt om Sjælland

EUROPAMESTERSKABER
FOR PIRATJOLLER

Onsdag d. 8.8.
Onsdag d. 15.8.
Onsdag d. 22.8.
Onsdag d. 29.8.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Lørdag d. 1.9.
Søndag d. 2.9.

Bandholm Shipman Stævne

Lørdag d. 8.9.
Lørdag d. 22.9.
Søndag d. 23.9.

Kl. 15.00
Kl. 15.00
Kl. 10.00

18.30
18.30
18.30
18.30

Sidst på sæsonen arrangeres
Old-boys og damesejlads

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads
Forterne Rundt
Bent Knudsen
Kapsejladschef

55 ædle heste

DAN

\Jahnsan 55
W.

De er VELKOMMEN til et uforpligtende besøg!
Vort erfarne personale står parat
til at give Dem en fuldendt betjening!

Må

•••i

MEKA

55 HK: 13.290,55 HK: 13.935,-

(manuel)

Kig ind!
- måske har vi
en tæpperest
til båden!

(el-start)

Kig ind, se modellerne og få brochurer
over Johnsons '79 -program.

BOAT-FA/R

6 MDR.s
RENTEFRI
KONTO

Øresundsvej 51,
2300 København S.
Telf. 01 -55 5454

fflEKH

Så ved du, hvad du får for pengene...

'iJahnsan

Møbelcenter ApS
STRANDLODSVEJ 7 - 2300 KOBENHAVN S
- for enden af Holmbladsgade

TELEFON 01-571201

Pinsemorgen
Som traditionen byder mødes vi på jollepladsen pinsemorgen kl. 8.00.
Der serveres morgenkaffe med diverse.

Motorbådssejlere!!
Midsommertræffestævne
på Flakfortet

fredag den 22. juni 1979

Set. Hans-aften
Stort bål på pladsen.
Musik og dans i klubhuset.

6-7
JUNI-JULI

1979

38. ÅRGANG

Europamesterskab for
Piratjoller 22-28 Juli
Sundby Sejl-Forening

Bankender
dækker
hele Amager

KASTRUP MARINE SERVICE««*

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

Amagerbanken
- den er nærliggenae

I ILL.IL ii0DELLER Pii LAGER

I'RIJS FRA KR. 3331~

KVALITETS-GUMMIBÅDE

flMIOTEUfONMIUEE - Willi! TUIIB
til professionelle og amatører.
Det bedste tilbud får du på Amager . .
Vi har som regel et stort udvalg i nye og brugte
stationer.

Stort udvalg fra kr. 745,- incl. moms.
Ring efter farvebrochure og prisliste.

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.

Hundievej 87,2670 Greve Strand. (02) 90 6811
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topOcup
-medKronborg omstyrbord-

arrangeret af Sundby Sejlforening ogtopsikring

Rekord i top-cup
Fire både under den gamle rekord
Flere måneders forberedelse til top
cup 1979 kulminerede i dagene 8.-12.
juni, da distancekapsejladsen Rundt om
Sjælland - med Kronborg om styrbord
blev afviklet med start og mål ved Flak
fortet. Efter sidste års top-cup, hvor der
på grund af mangel på vind kun var 20
ud af 209 tilmeldte både, der gennem
førte, var dette års sejlads imødeset med
spænding. Og lad det være sagt med
det samme: I år fik top-cup en betydelig
mere sportslig afvikling; det var en virke
lig sportspræstation at gennemføre sej
ladsen i år. Starten foregik fredag den 8.
juni i ca. 10 m/sek. vind fra nordvest, og
der har til tider været 15 m/sek. på sej
ladsen rundt om Sjælland, ja, i bygerne
endnu højere vindhastighed. De store
både, der skulle uden om Møn, og som
startede kl. 19, fik en spilerstart, medens
det ikke var nogen fordel for de mindre
både, der startede kl. 20, at sætte spile
ren. Der var en, der forsøgte, men det
var snarere en ulempe, da han havde
svært ved at styre. Begge starter var
perfekte, og der var ingen tyvstarter.
Det hårde vejr resulterede i, at 79 både
måtte opgive, nogle med en knækket

mast, andre med rorskade, og også sø
syge blev angivet som grund for ikke at
gennemføre, men vi blev forskånet for
den helt store ulykke. Trods det lavere
antal tilmeldte både, var der altså bety
deligt flere, der gennemførte sejladsen.

32,28 - 33,51 *34,09 -34,27

Løbet styres af datamaskiner
Igen i år fik vi stor hjælp fra Rationel
Databehandling i Glostrup. Startlister og
resultatlister blev udskrevet på en linie
skriver, og points og tiden udregnede en
datamaskine. På Flakfortet var der op
stillet to skærmterminaler, så man hur
tigt kunne skaffe oplysning om de enkel
te bådes placering under sejladsen. En
delig var man i stand til at udlevere en
foreløbig resultatliste, så snart besæt
ningen gik i land på fortet for at aflevere
startnummer og logblad, og yderligere
var der oplysning om, hvilke både, der
på grund af lavere scandicap-mål, var i
stand til at placere sig bedre med oplys
ning om, hvomår disse både skulle gå i
mål for at opnå en sådan placering.

En 52 år gammel 10-meter Rbåd satte rekord
Men andre forstod at udnytte vejr
forholdene til en frisk sejlads. Ghoster
fra Sletten Bådklub ført af B. Lyman
lagde sig i spidsen straks fra starten, og
der blev den hele løbet igennem og kom
i mål på 32 timer og 28 min., hvilket er
en forbedring af den tidligere rekord,
der var på 341. 40 m., der blev sat i 1968
af Kaj Kvorning fra KDY. Og ydermere
var der 3 andre både, der var under
denne rekord: Orkanen, Niels Peter Petersn, S.S.F. i tiden 33 t. 31 m., Styr
bjørn, Jørgen Madsen, S.S.F. 34 t.
09 m. og Anne 4, K. Møllmann, K.A.S.
341. 27 m.
Ghoster loggede i perioder sin fart til
18 knob, og gennemsnitsfarten for den
233 sm. lange tur har været 7,16 knob
(uden krydstillæg).

Søgte nødhavn
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de er udgået, hvilket gør hele arrange
mentet vanskeligere end nødvendigt.

På grund af det hårde vejr var der
flere, der søgte nødhavn i løbet af lørda
gen, måske oprindeligt for at opgive,
men da vinden var løjet noget af søn
dag, fortsatte de sejladsen, og det for
klarer den store tidsforskel, der er mel
lem første og sidste båd, ja én kunne
end ikke gennemføre inden tidsfristens
udløb tirsdag morgen kl. 08.00. Langt de
fleste gik dog i mål i løbet af søndagen.
Således er der kun 14 af de både, der
fuldførte, der først blev taget i mål om
mandagen. Det var en lang ventetid for
de officials, der styrede løbet fra Flak
fortet, og så utroligt det end lyder, er der
nogen, der »glemmer« at meddele, at

3 rappe fyre: Ghoster, Orkanen og Styr
bjørn

Det var en våd tur for Ghoster
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Marinehjemmeværnet
fulgte sejlerne
Også Marinehjemmeværnet rakte os
en hjælpende hånd i år, så vi var i stand
til at følge feltet på dets færd. Fire hjemmeværnskuttere var i funktion, foruden
at en marinestation på land gav os vær
difuld hjælp ved at meddele de både, der
passerede. Lasse Lerdorff og Oscar
Lauth opholdt sig således på Flakfortet
under hele sejladsen og styrede kommu
nikationen med fartøjerne.

Lidt statistik
Tilmeldte både
Gennemførte
Ikke startet
Udgåede
Ikke i mål inden
tidsfristens udløb

185
90
15
79
1

Trods det lavere antal deltagere må
top-cup 79 betegnes som et godt arran
gement. Om grunden til det lavere del
tagerantal kan man kun gisne. Måske
den omstændighed, at grundlovsdag
om mandagen sidste år var en af løbsdagene kan spille ind, måske det at vin
teren var lang og hård, så man har
været forsinket med klargøringen af
bådene. Hvem ved? Men i hvert fald står
S.S.F. parat til at arrangere en ny di
stancekapsejlads Rundt om Sjælland
- med Kronborg om Styrbord - til næste
år.
Holger Møller

Hvem var med?

Resultatliste

Vi har kigget i deltagerlisten for at se,
fra hvilke klubber de deltagende både er
kommet, og vi har sammenlignet tal
lene med deltagerlisten fra sidste år =
tallene i parentes.

Hurtigste båd:
Ghoster, B. Lyman, Sletten.
Over-alt vinder:
Ludmilla, F. Thomassen, Triton.
Hurtigste båd efter scandicap i første løb:
Orkanen, Niels Peter Petersen, S.S.F.
Hurtigste båd efter scandicap i anden
start:
Ludmilla, F. Thomassen, Triton.
Hurtigste båd i største løb (Spækhugge
re): Pelle, A. Schrøder, KDY.

Sundby Sejl-Forening
S/K Lynetten
Kastrup Sejlklub
S/K Sundet
Københavns Amatør-Sejlklub
S/K Øst
Rungsted Kyst Sejlklub
Dragør Sejlklub
Øresunds Sejlklub Frem
Hvidovre Sejlklub Suset
Brøndby Strand Sejlklub
Kongelig Dansk Yachtklub
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Triton
Køge Sejlklub
Sejlklubben Køge Bugt
Hundige Sejlklub
Skovshoved Sejlklub
Vedbæk Sejlklub
Helsingør Amatør-Sejlklub
Sletten Bådeklub
Nakskov Sejlklub
S/K Snekken Vordingborg
Veddelev Strand Bådelaug
Marbæk Sejl- og Motorbådsklub
Tuborg Sejlklub
Præstø Sejlklub
Rørvig Sejlklub
S/K Jyllinge Nord
Nykøbing Sejlklub
Køge Motor- og Sejlklub
Tårbæk Sejlklub
lait 32 klubber

36 (43)
24 (32)
17 (10)
15(14)
13(19)
10 (7)
9 (10)
9 (7)
7 (9)
6 (9)
5 (3)
4 (2)
4 (5)
3 (2)
2 (1)
2 (0)
2 (0)
2 (3)
2 (6)
1 (1)
1 (1)
1 (0)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (1)

185 deltagere

1. start 1. løb -4 både
1. Styrbjørn, J. Madsen, S.S.F. 44.04.01
2. Anne4, K. Møllmann, K.A.S. 44.33.23
3. Ghoster, B. Lyman, Sletten 45.24.40
4. Carina, S. Øland, H.A.S. 50.08.00.
1. start 2. løb - Lotus 10 m. - 3 både
1. Susan 5, W. Vogelsang, S.S.F.
45.36.35
2. Chiquita, T. Gjerstrup, Sundet,
46.58.12
3. Navicula 2, L. Rasmussen, Lynetten,
50.17.15.
1. start 3. løb - kuttere - 4 både
1. Ambition, W. Jensen, K.A.S. 48.19.31
2. Corall, E. Kragelund, Sundet, 52.24.46
2 både udgået.
1. start 4. løb -6 både
1. Carin 3, E. Nicolaisen, Snekken
47.54.33
2. Dufdine, S. Andersen, HvS, 48.20.00
3. Annemarie, B. Petersen, K.A.S.
57.03.32
4. Teriak2, L. Christiansen, S.S.F.
60.50.04
2 både udgået.
1. start 5. løb - 5 både
1. Utopia, E. Jensen, Lynetten 52.27.26
2. Kristina, K. Michaelsen, Sundet
52.51.18
3. Pegasus, M. Lindhard, K.S. 53.30.12
2 både udgået.

OULR/Af

Champagnen er drukket
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Nogle udgik på grund af søsyge

1. start 6. løb - 6 både
1. Nini, B. Præstrud, Ø.S.F. 44.30.20
2. Gimse, J. Molsing, B.S.S. 44.38.14
3. Tam-Tam, G. Rohde, S.S.F., 49.21.39
4. Cassiopeia, H. Hansen, Sundet,
49.40.20
2 både udgået.
1. start 7. løb-7 både
1. Obelix, E. Hoelgaard, Lynetten
50.57.02

2. Guldfisken, L. Guldbech, S.S.F.
51.12.36
3. Babuska, J. Egemarke, Lynetten
52.26.52
4. Pinafore, P. Møller, Lynetten 52.33.54
1. start 8. løb - Spidsgattere - 3 både
1. Grynden, E. Bonnerup Nielsen, Ly
netten 52.42.38
2. Alken, N. Johansen, Køge Sejlklub
55.44.54
3. Abelone, F. Teilmann, KDY 56.32.21
1. start 9. løb - Kuttere - 3 både
1. Orkanen, N. Petersen, S.S.F. 42.27.49
2. Kong-Kurs, O. Bøeg Rasmussen,
Lynetten 45.09.09
1 båd udgået.
1. start 10. løb - Maxi 95 - 4 både
1. Catalyst, W. Jarvel, Sundet 53.06.00
2. Marianne2, M. Kaae, S.G.S. 53.09.26
3. Marina, K. Svendsen, Veddelev
78.50.50
1 båd udgået.
1. start 11. løb - Bandholm 28 - 4 både
1. Rikke, K. Lund, K.A.S. 51.50.58
2. No Name, P. Weichel, S.S.F.
76.29.10
2 både udgået.

2. start 2 løb - Nordisk Folkebåd 14 både
1. Grønært, J. Haar, S.S.F. 44.36.07
2. Aiolos, W. Nielsen, K.S. 45.27.24
3. Ra,H. Garde, V.S. 46.00.31
4. Jomsborg, H. Mehlsen Sørensen,
K.A.S. 70.26.43
10 både udgået.
2. start 3. løb - IF-Krydsere - 7 både
1. Puella, J. Høyby, K.S. 47.35.36
2. Tux, S. Strauss, K.S. 47.50.34
3. Bitten, D. Sudsgaard, K.S. 47.51.41
4. Chi-Co, J. Sandel Hansen, D.S.
48.04.26
3 både udgået.
2. start 4. løb - H-båd - 7 både
1. Ludmilla, F. Thomassen, Triton
41.11.23
2. Thybalt, H. Jul Hansen, K.A.S.
43.50.18
3. Trojka, J. Madsen, Sundet, 45.43.44
4. Najaden, T. Andersen, Sundet
46.29.44
5. Knold, J. Enggaard, KDY 74.02.44
2 både udgået.

1. start 12. løb - LA-Krydser - 3 både
1. Salty Dog 2, T. Olsen, R.K.S. 52.39.01
2. Helle, S. Bækgaard, R.K.S. 55.49.28
1 båd udgået.

2. start 5. løb - Vega - 7 både
1. Puella 2, J. Skovengaard, D.S.
52.11.26
2. Cherie 1, N. Anthonisen, D.S.
63.06.25
3. Strit, J. Sørensen, S.S.F. 75.16.35
4 både udgået.

1. start 13. løb - Ballad - 5 både
1.Nina, K. Hey, S.S.F. 55.51.25
4 både udgået.

2. start 6. løb - L 23 - 5 både
1. Henken 2, F. Møller, K.S. 70.42.35
4 både udgået.

2. start 1. løb - Spækhuggere -16 både
1. Pelle, A. Schrøder, KDY 41.51.27
2. Moar Danmark, J. Hørløck Jensen,
Ø.S.F. 43.46.01
3. Nille, C. Olsen, V.S. 43.46.02
4. Knudsen, P. Skogstad, Sundet
43.46.10
5. Doc, P. Iversen, Øst 45.45.37
6. Zamboanga, P. Elgaard Nielsen,
S.S.F. 46.00.43
7. Felicia, H. Andersen, Sundet 46.59.12
8. Kris, P. Petersen, S.S.F. 47.00.29
9. Suset, Hvidovre Sejlklub, HvS.
47.09.44
10. Luanda, S. Birkedal, R.K.S. 47.14.39
11. Spækuline, P. Gregersen, Ø.S.F.
49.16.30
12. Tyveknægten, Sundby Sejl-Forening
S.S.F. 49.19.36
4 både udgået.

2. start 7. løb - Maxi 77 - 4 både
1.Bodil, S. Glud, Øst 48.47.10
2. Gøgeungen, O. Plett, Præstø 48.56.54
3. Triceps, M. Lau, D.S. 49.29.04
4. Buxtetude, I. Mohr, K.A.S. 49.46.48.
2. start 8. løb - Nimbus 26 - 3 både
1. Smaragd, D. Barfred, Ø.S.F. 55.36.59
2 både udgået.
2. start 9. løb - Drabant 24 - 3 både
1. Cacahouette, P. Aabrandt, Sundet
46.29.10
2. Porthos, E. Larsen, Sundet 47.26.28
1 båd udgået.

2. start 11. løb-5 både
1. Schirocco, G. Termansen, Lynetten
50.11.35
2. Hups 2, M. Rømer, KDY 50.20.40
3. Miss Becker, E. Sørensen, K.S.
2 både udgået.
2. start 12. løb - 5 både
1. Sabato, E.Andreasen, S.S.F. 49.31.55
2. Carina, M. Petersen, S.S.F. 52.37.12
3. Jubla, S. Kjerulff, Rørvig 71.40.26
2 både udgået.
2. start 13. løb - 5 både
1. Bebs, C. Barner Nielsen, Lynetten
42.10.28
2. Star Dust 2, C. Wiesner, Lynetten
72.10.22
3 både udgået.
2. start 14. løb - 5 både
1. Marchen 2, A. Zissack, D.S. 73.36.10
4 både udgået.
2. start 15. løb - 5 både
Alle udgået.
2. start 16. løb 5 både
1. Didda, S. Ebsen, S.S.F. 69.17.50
4 både udgået.
2. start 17. løb - 5 både
1. Alfie, J. Jørgensen, Sundet 46.40.49
2. Tuba, F. Hendil, S.S.F. 46.41.16
3 både udgået.
2. start 18. løb - 5 både
1. Eslej, E. Allermann Hansen, Hv.S.
45.12.53
2. Sprinta Sport, B. Folke Larsen, Øst
45.26.01
3 både udgået.
2. start 19. løb - 5 både
1. Exodus, K. Nielsen, Lynetten 46.40.32
2. Muddi, E. Breinholdt Knudsen, K.S.
3 både udgået.
2. start 20. løb - 5 både
Alle udgået.
2. start 21. løb - 7 både
Alle udgået.

2. start 10. løb - 5 både
1. Vibe, H. Riiskjær Jensen, Lynetten
51.43.37
4 både udgået.
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Referat af
bestyrelsesmøde 30.4.79
Punkt 1: Protokol
Punkt 2: Beretning
Punkt 3: Havn og Plads
Punkt 4: Klubhus og Fester
Punkt
Sejlerskole
Punkt
Juniorafdeling
Punkt
Kapsejlads
Punkt
Joller
Punkt
Motorbåde
Punkt 10: Sikkerhed
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Juniorchefen var fraværende på grund
af sygdom.
Punkt 1: Protokol
Protokol fra sidste bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt.
Punkt 2: Beretning
Formanden indledte bestyrelsesmødet
med at byde Poul Christiansen velkom
men samt orientere ham om bestyrel
sens arbejdsgang. Poul Christiansen er
blevet indkaldt, da han som 1. suppleant

måtte træde til ved Reinhardt Hansens
fratræden. Poul Christiansen takkede
formanden, hvorefter han spurgte besty
relsen, om den kunne gå ind for, at Rein
hard Hansen trådte ind i et underudvalg,
der især skulle have med sikkerhed og
radio at gøre. Den samlede bestyrelse
syntes, ideen var god.
Formanden udbad sig herefter besty
relsens mening angående et problem,
der var opstået ved, at fru Lagerqvist
havde opsagt sin bådplads, en plads hun
havde overtaget efter sin afdøde mand.
Hendes søn, Torben Lagerqvist, havde
via formanden gjort krav på denne
plads, da det var ham, der plejede at
sejle båden samt betale havnepladsen.
Bestyrelsen var enige om, at da der ikke
var tale om dødsfald, jvf. foreningens
love om arveret, og da Torben Lager
qvist heller ikke havde anciennitet nok til
at kunne få tildelt en plads, kunne det
ikke komme på tale, at Torben Lager
qvist overtager denne plads. Brev vil
blive tilsendt Torben Lagerqvist om be
styrelsens beslutning.
Punkt 3: Havn og Plads
Havneudvalget oplyser, at selskabet,
der skal opgrave vor rende, har lovet at
påbegynde arbejdet i indeværende uge.
De pæle, isen havde skruet op, er nu
banket på plads. Listen over de i 1979
uddelte havnepladser, vil blive opsat i
begyndelsen af maj måned. Den gamle
traktor er blevet solgt for bedst mulige
pris. Det var kun kosten, der var monte
ret på traktoren, der var brugbar.
Punkt 4: Klubhus og Fester
Festudvalget oplyser, at følgende fes
ter og arrangementer vil blive afholdt i
løbet af sommeren og efteråret: Den
5.5.79 standerhejsning, denne fest er

Den faglærte sejlmager,
der kan alt,
lige fra »high performance racing sails«
til vinter-presenninger.

DAN SAILS STURIASGADE 12 K 2300 KBH S
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helt færdigplanlagt. Pinsemorgen vil
som sædvanligt blive i Jollehuset kl.
8.00. Festlighederne i anledning af Set.
Hans vil ligeledes blive afholdt som sæd
vanligt. Den 4.8.79 vil der blive afholdt
havnefest. Fisketuren bliver i år den 11.8.
Krebsefesten den 8.9. vil blive holdt på
Flakfortet. Den 22.9. løber svagførefes
ten af stabelen. Den 28.10 kl. 9.00, ge
neralforsamling. Lørdag den 20.10 afriggergilde og endelig Westtur den 6.10.
kl. 13.00.
Simon spørger udvalget, om ikke det
var en idé at abonnere på flere sejlerblade. Flere i bestyrelsen mente, at
nogle af medlemmerne somme tider
glemte at lægge bladene tilbage på reo
len, og at det så ville blive for dyrt, man
blev enige om at tage spørgsmålet op
igen. Klubhusudvalget blev gjort op
mærksomme på at håndtagene på toilet
terne var itu, man lovede at få dem repa
reret.
Taget på vindfanget er stadig utæt,
men dette vil nu blive repareret. Toilet
skålene vil blive udskiftet til januar.
Klubhusudvalget og formanden blev
enige om, at man nogle gange i løbet
af sommeren ville gå klubhusets gæster
igennem for ikke-medlemmer.
Punkt 5: Sejlerskole
Skolechefen oplyser, at skolebådene
vil komme i vandet i løbet af ugen, samt
at alle dage nu er besat med instruktører.
Punkt 6: Juniorafdeling
Poul Holst Jensen har henvendt sig til
bestyrelsen og spurgt, om ikke det er
muligt at få sat sejltider for optimist- og
juniorsejlere i bedre system, sådan at alle
ved, hvornår de har sejldag. Da junior
chefen ikke var tilstede, enedes man om
at viderebringe Holst Jensens anmod-

DAN SAILS

TLF 01 57 6717

Punkt 10: Sikkerhed
Bent Petersen meddeler, at der des
værre er sket en beklagelig fejltagelse,
man har sendt rykkerbreve ud til med
lemmer, der har været på vagt. Fejlen
vil hurtigt blive rettet.

Noter
Havneopsynet anmoder medlemmer
ne om at bruge skiltene fri/optaget, som
kan fås ved henvendelse til havnekon
toret formedelst 10 kr.

Punkt 11: Bladet
Holger Møller meddeler, at han skal
deltage i et PR-møde, der bliver afholdt
af Dansk Sejlunion på Nyborg Strand.

I JULI HAR
SHOPPEN
åbent
Hverdage
Lørdage

kl. 10-18
kl. 9-16

OG I AUGUST
Hverdage
Lørdage

kl. 10 -18
kl. 9-15

Punkt 12: Eventuelt
Formanden mener, at man allerede på
nuværende tidspunkt bør tænke på,
hvad vi i 1982, efter at vore lejekontrakt
er blevet fornyet og vore lån betalt ud,
skal have lavet i vor havn. Havneud
valget peger på molehovederne, der
stærkt trænger til reparation. Motor
bådsrepræsentanten mener ikke, vi skal
tænke på at stifte ny gæld, vi er nødt til
at tænke på vore mange ældre medlem
mer.
Mødet slut kl. 22.15.
sign. Hans Guldager

ning til ham.
Punkt 7: Kapsejlads
Der har været afholdt flere yngling
stævner, og to både fra S.S.F., nemlig
nr. 101 og nr. 64 er endeligt udtaget til at
deltage i V.M., der i år bliver afholdt i
Norge.
Punkt 8: Joller
Jollerepræsentanten oplyser, at der
hver onsdag mellem kl. 20 og 24 i maj og
juni måned vil være åbent bureau for
EM -pirat. Han oplyser yderligere, at vi
nok må være forberedte på, at flere af de
sejlere, der skal deltage i EM, vil komme
med campingvogne, man vil placere
disse i nærheden af jollehuset. Den nye
forlængerbro til jolleslæbestedet er på
12 m. John Simonsen sluttede med at
fortælle, at han var blevet valgt ind i
jolleudvalget under Dansk Sejlunion.
Punkt 9: Motorbåde
Motorbådsrepræsentanten fremlagde
de nye godkendte regler for »Øresundsrunden«, disse vil blive trykt i bladet.
Per Barfod fra K.M.K. har været til stor
hjælp ved dette store arrangement.
Motorbådsrepræsentanten sluttede med
at fortælle, at det nye motorskur fun
gerer.

formand

E/se Madsen
sekretær

Benyt skiltene
Ligeledes anmoder havneopsynet om,
at der gives besked til havnekontoret,
når man tager på ferietur.
Da der kommer moms til de 8 kroner,
det koster for medlemmerne at ligge i
havnen, bliver prisen 10 kr. pr. dag.
I følgende havne ligger S.S.F. med
lemmer gratis:
Limhamn
Malmøhus
Lomma
West
Øst
Hvidovre.
Børns leg med både med påhængs
motor i havnen er ikke tilladt.
Der bør være en førstehjælpskasse i
alle både.
På given foranledning oplyses, at
slagsmål på klubbens område medfører
karantæne og i grove tilfælde endog
udelukkelse.

12 rigtige
Havneudvalget har nu uddelt de pladser, der var blevet ledige i årets løb. Der var
12 pladser til uddeling, og de er tildelt følgende medlemmer:
Medl.nr. Medlemsnavn
A258
John Jensen
A872
Christian Jensen Andersen
A 198
Helmuth Larsen
A 400
Svend Heger
A776
Leif Hansen
A348
Per Olsen
A 185
Jens Chr. Holm
A 6
Anni Hiljander
A867
Henner E. Jørgensen
A 406
Jørgen Wessberg
A 584
Oluf Hansen
A795
Jørgen V. Nielsen

Indmeldt
1. 9.61
25. 9.69
3. 4.69
27.11.69
1.12.67
4. 9.64
17. 2.66
30. 1.69
28. 8.69
26. 6.45
22. 2.48
28. 5.70

Plads
97
20
2
102
117
156
166
169
187
196
227
245

Derudover er der foretaget en del omrokeringer.
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Standerhejsning
Solen var med, da S.S.F. lørdag den
5. maj satte standeren for sæsonen
1979, og det fik formanden til at udtale
sig i optimistiske vendinger om den fore
stående sejlsæson, der vil være præget
af tre store begivenheder i S.S.F. Først
Øresundsrunden, dernæst top-cup og
endelig Europamesterskaberne for Pirat
joller i slutningen af juli. Derudover er der
en lang række af andre arrangementer,
der sammen med de tre nævnte kræver,
at medlemmerne slutter op om dem,
thi uden den store frivillige medlems
skare var det ikke muligt for S.S.F. at
påtage sig sådanne arrangementer. Der
efter gik standeren til tops ledsaget af
trommehvirvler og trompetfanfarer leve
ret af to af vore flinke juniorer, og da
standeren havde nået toppen, udbragte
formanden et leve for S.S.F.
Derefter overtog Gunnar Nu-Hansen
mikrofonen for at forestå dåben af en
optimistjolle skænket af Coca-Cola. Sel
ve dåbshandlingen blev foretaget af en
benovet junior, Thorbjørn, der også
foretog Coke 30's jomfrurejse i den milde
forårsvind. Samme Gunnar-Nu overras
kede formentlig alle ved at afsløre et
enormt kendskab til forholdene i S.S.F.
Flere detaljer kunne han nævne, og det
er måske en af hemmelighederne bag
hans succes, at han virkelig sætter sig
ind i forholdene omkring de ting, han
skal beskæftige sig med.
Endnu en optimistjolle, denne gang
skænket af Dansk Søassurance, blev
holdt over dåben af fru Bodil Schuster,
der gav den navnet Force Majeure.
Ifølge fremmedordbogen betyder dette

Bodil Schuster inden dåben
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»tvingende omstændigheder« - hvordan
dette så hænger sammen, kan man jo
lade sin fantasi beskæftige sig med.
I dagens anledning var der opstillet
en Coca-Cola-bar, hvorfra der blev
skænket gratis Coca-Cola til alle, som
måtte have lyst.
Efter højtideligheden omkring stande
ren var S.S.F. traditionen tro vært for en
række i dagens anledning indbudte gæs
ter, hvoraf kan nævnes: Kasserer Jør
gen Nielsen med frue fra Amagerban
ken. Det er kassereren, der er ansvarlig
for optællingen af de mange 25-ører fra
vore enarmede. Dernæst fra Dansk Søassurance Søren Schuster med fru Bodil,
og fra Coca-Cola direktør Risvang og
Peter Jæger sammen med Gunnar-Nu.
Der var også repræsentation från hinsidan ved Nick Elmstein fra Råå. I sin
tale rettede Hans Guldager en tak også
til alle de anonyme medlemmer, der
også var indbudt, som en kvittering for
de mange tjenester disse gør S.S.F. Det
lykkedes også Hans at provokere CocaCola direktøren til at forære S.S.F. de
fem parasoller, der i dagens anledning
prydede vor terrasse. Endnu et hurra for
S.S.F.
Direktør Risvang takkede for indby
delsen til standerhejsningen og begrun
dede, hvorfor Coca-Cola skænkede
netop S.S.F. en optimistjolle med, at vi
har en effektiv juniorafdeling. Han ud
nævnte også vor formand til sørøver
kaptajn, fordi han i utide havde afsløret,
at de fem parasoller var en gave også.
Direktøren sluttede med også at takke
Gunnar-Nu for hans medvirken, og med
at udbringe endnu et leve for S.S.F.

Force Majeure inden dåben

Gunnar-Nu i sit es
Børge Malm afslørede, at han for 33
år siden havde sejlet i Folkebåd med
Gunnar ved en journalist-kapsejlads, og
at Gunnar havde sejlet båden til en første
plads.
I dagens anledning var der indløbet
telegram fra vort æresmedlem, Carl
»Jorden Rundt« Nielsen, der var forhin
dret i at være til stede. Også fra et andet
æresmedlem var der en hilsen, nemlig
fra Reinhardt Hansen. Han var til stan
derhejsning i Lynetten, hvor han skulle
døbe en båd. Endelig var der hilsen fra.
Skånes Båtforbund, der også var ind
budt, men havde sendt afbud med rime
lig grund.
I et referat af denne standerhejsning
må det også noteres, at der var knap så
mange medlemmer til stede, som der
plejer at være, men måske har de be
nyttet det gode vejr til at arbejde på båd
pladsen, idet der stod flere både på land,
end vi har været vant til de sidste mange
år.
Til slut:
God sæson 1979!

Så er standeren på vej ti! tops

Europamesterskab for
Piratjoller 22-28 Juli
Sundby Sejl-Forening

\

Sig SALON GJERKA til dit hår næste
gang... det fortryder du ikke!!
Saionen for hende &ham...

D)
n

AMAGERBROGADE 15 •Ttf. 574432
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Vi takker stævnets sponsor
SALON GJERKA
Amagerbrogade 15

Vi takker vore annoncører, og
- DAN-SAILS, Sturlandsgade 12 K, 2300 S. (01 - 57 67 17),
for: 1 kassel øl til bedst placerede pige/dame
- ALBERT MADSENS EFTF. a/s, Amaliegade 11, 1256 K.
(01 -12 12 18) for: 2 sejlertasker og 2 par hansker til nr. 1
og 2 der ikke får ordinær præmie.

Praktiske bemærkninger
Ordensreglement

Praktische Bemerkungen und
Ordnungsvorschriften

Der vil i nødvendigt omfang blive arrangeret slæb til bane
området, med afgang fra havnen kl. 8.30.
Der er førstehjælpskasser på alle hjælpefartøjer.
Det er forbudt at parkere biler og campingvogne på telt
området.
Biler skal stå på parkeringspladsen.
Det er muligt at købe morgenmad fra kl. 7.30 i klubhuset.
Udgåede fartøjer skal give meddelelse herom til sejlads
ledelsen snarest muligt.
Bureauet er åbent daglig i tiden kl. 8.00 - 10.00 og 15.00 18.00.
Både der ikke er målt inden for de i programmet angivne
tidspunkter, kan nægtes start.
Ingen af de i kapsejladsen tilmeldte fartøjer må henligge
andetsteds end i Sundby Sejl-Forening.

Soweit es notwendig ist, konnen die Jollen zur Regattabahn geschleppt werden. Abfahrt vom Hafen um 8.30 Uhr.
Es gibt Notverbandkasten in allen Hilfsbooten.
Es ist verboten, Autos und Campingwagen auf dem Zeltgebiet abzustellen. Autos sollen auf dem Parkplatz abgestellt werden.
Fruhstuck kann ab 7.30 Uhr im Clubhaus gakauft werden.
Aufgegebene (?) Boote mussen die Regattaleitung hiervon baldmoglichst benavhrichtigen.
Das Buro ist tågHg 8.00 - 10.00 Uhr offen, und 15.00

- 18.00.
Den Booten, die nicht zu den im Programm angegebenen
Terminen vermessert worden sind, kann die Start verweigert
werden.
Die Boote, die der Regatta angemeldet sind, durfen nicht
anderswo als in Sundby Sejl-Forening liegen.
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Det er
børneår i år..

Sæt kulør på barneværelset med et nyt tapet. For eksempel
et af de her viste mønstre - man må tænke sig til farverne
- på en enkelt væg eller to, med et mere roligt mønster på
de øvrige vægge . . . eller har man mod til det: på alle
fire vægge - og måske hen over loftet?
Alle Fliigger børnetapeter er vaskbare, med sæbevand
og en blød børste. Godt, når man har et aktivt barn.
Kom ind og kig i Fliigger børnetapet-bogen med det
brede udvalg. Fra det sprælske og fantasifulde til det
mere diskrete.
Jk fiAA
Fliigger børnetapeter til priser fra

Fliigger byggefinish

med salg af alt til malearbejdet,også godt værktøj

Som Københavns overborgmester vil jeg hermed byde
deltagerne i Europamesterskaberne for Piratjoller 1979 vel
kommen til byen.
Det er en fornøjelse at konstatere, at en jolle konstrueret
for mere end 40 år siden har bevaret sin interesse hos sejler
ne, og i dag ved tilpasning til de nye glasfibertider er blevet
genstand for en stigende interesse.
Som deltager i en kapsejladschef vil I selvfølgelig tilbringe
den største del af tiden på Øresund, hvor de hvide sejl vil
udgøre et festligt syn.
København har en ideel beliggenhed for sejlsportsfolk,
der fra vandsiden har mulighed for at skue de irgrønne
kobbertage, tårne og spir på vore smukke slotte og kirker,
der har givet København tilnavnet - byen med de skønne
tårne.
En tur gennem byens gader med gamle borgerhuse,
statelige palæer og moderne forretningsbygninger vil give
indtryk af dens helt specielle atmosfære, som vi gerne deler
med vore gæster.
Det er mit håb, at sejlerne vil bringe gode minder med
hjem såvel fra kapsejladsbanerne som fra vor by - København.
Egon Weidekamp

Als Oberburgermeister von Kopenhagen mochte ich hiermit alle Teilnehmer der 1979. Europameisterschaften fur
Piraten willkommen heissen. Es ist ein Vergnugen feststellen
zu konnen, dass eine Jolle, die vor mehr als 40 Jahren konstruiert ist, den Seglern immer noch interessiert, und die
heute mit Anpassung an die neue Glasfiberzeit noch dazu
eine steigende Interesse gewinnt.
Als Teilnehmer an der Regatta werdet Ihr naturlich die
meiste Zeit auf dem Øresund verbringen, wo die weissen
Segel ein hubsches Bild sind. Kopenhagen liegt fur die
Wassersportler ideel, und von der Seeseite hat man eine
schdne Aussicht auf die grunen Dåcher, Turme und Turmspitzen unserer Schldsser und Kirchen, deshalb hat Kopen
hagen auch den Beinamen bekommen - die Stadt mit den
schonen Tiirmen.
Ein Spaziergang durch die Strassen mit den alten Burgerhåusern, den stattlichen Patriziergebauden und den modernen Warenhåusern wird einen Eindruck von der ganz be
sonderen Stimmung geben, die wir gerne mit unseren
Gåsten teilen.
Ich hoffe, dass die Segler gute Erinnerungen an die Re
gatta und unsere Stadt Kopenhagen mit soch nach Hause
nehmen werden.

Overborgmester

Egon Weidekamp
Oberburgermeister
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Ophalervogne

PIRAT - JOLLE

Rustfrie beslag
Redningsveste
(model Aqua • dress)

Aqua - dragter
Våddragter
Elvstrøm winch blokke
Tovværk og rustfrie wire
Padler, Øser standerpinde
Der vil altid være et beredt team til Deres rådighed!

Ais HENRIKSENS

JOLLEVÆRFT

BREDBALLE DK 7100 VEJLE DANMARK TELEFON (05)815511 815321

Fra bolig-ønsker
til virkelighed...
Tænker De på forbedringer af
Deres bolig - eller overvejer De at
flytte?

Bikubens
boligrådgiver
venter pa Dem!

Jo før De taler med boligrådgiverne
i Bikuben, jo større muligheder får
De. Der er mange flere muligheder,
end De tror.

Har De tanker om forbedringer i
Deres bolig, eller om at flytte?
Selv om det kun er løse tanker i
dag, vil det være en god idé at
tage en samtale med Bikuben.
Det kan bringe Dem et langt
skridt videre.

@ Bikuben

@ Bikuben

Grusswort
Velkommen
Sundby Sejl-Forening byder jer hjertelig velkommen til
EM.79 for piratjoller med håbet om at vi sammen vil kunne
opleve en række af fornøjelige og festlige dage, med gode
præstationer og sund fair kappestrid på kapsejladsbanen.
Selv om vi befinder os på en ø, som deler København i to
dele, befinder vi os alligevel næsten i byens hjerte, i en klub
som medlemmerne igennem 56 års indsats og med bysty
rets bevågenhed, har skabt til en af Danmarks største sejl
klubber.
I vor sejlklub har vi en stor gruppe af ældre medlemmer
med mange års sejlerliv bag sig, og næsten alle sammen
stadig aktive på havet, enten i motorbåd eller sejlbåd. Det
lønner sig at slå en sludder af med dem om oplevelser de har
været ude for nær og fjern, måske også fra det land du
kommer fra, eller fra den del af Danmark hvor du hører
hjemme.
Det er mit ønske, at deltagere og gæster må befinde sig
godt i Sundby Sejl-Forening og i byen København. Vejret
kan vi ikke bestemme over og det er lunefuldt i Danmark,
men da piratjollen er en virkelig god og stabil båd, som er
skabt næsten til det danske klima, ved jeg at vi også i 1979
kan kåre en værdig vinder.
Og til dem som kun har ringe chance for at placere sig,
husk Pierre de Coubertins gamle ord:
Det gælder ikke om at vinde,
det gælder om at deltage.

Sundby Sejl-Forening heisst Euch zu der 1979. -Europameisterschaft fur Piraten herzlich willkommen und hofft,
dass wir gemeinsam eine Reihe von vergnuglichen und
feierlichen Tagen mit guten Leistungen und fairem Wettstreit auf der Regattabahn er/eben werden.
Obwohl wir uns auf eine Insel betinden, die Kopenhagen
in zwei teilt, befinden wir uns dennoch fast im Herzen der
Stadt, in einem Verein, den die Mitglieder durch einen
56-jåhrigen Einsatz und unter der Gunst der Stadtverwa/tung
zu einem der grossten Segelvereine Danemarks gemacht
haben.
In unserem Segelverein haben wir vie/e åltere Mitglieder,
die viele Jahrem mit Segelleben hinter sich haben, und die
beinahe alle immer noch auf der See tåtig sind - entweder
im Motor- oder Segelboot. Es wurde sich sicher lohnen,
mit ihnen uber die Ereignisse zu plaudern, die sie hier und
weit entfernt erlebt haben, ja vielleicht waren sie auch in
dem Land eodere oder dem Teil Danemarks, wo Du zu
Hause hast.
Ich wunsche, dass Mitglieder und Gåste sich in Sundby
Sejl-Forening und der Stadt Kopenhagen gut befinden wer
den. Uber das Wetter herrschen wir nicht, es ist in Dane
mark launenhaft, aber da der Pirat eine wirklich gute und
stabile Jolle ist, die fast fur das dånische Klima gebaut ist,
weiss ich, dass wir auch 1979 einen wurdigen Sieger finden
werden.
Und an sie, die nur eine geringe Chance haben, einen
gunstigen Platz zu erringen, mochte ich sagen, vergisst
nicht den alten Spruch: Dabeisein ist alles.

Velkommen i Sundby Sejl-Forening.

Wilkommen

Hans Guldager

Hans Guldager

formand

Vorsitzender
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Øksehug
ti! alle
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JØRN BANG

SAILS
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3*

230«

GFK/HOLZ PIRAT
Kapsejladsjolle
Konstruktor: Carl Martens, Tyskland, 1938
Længde overalt
Længde i vandlinien
Bredde
Skrogvægt
Væcit. sejlklar
Sejlareal
Heraf fok
Spiler

5,00 m
4,88 m
1.61 m
170 kg
ca 225 kg
10.00 nr
1,75 m
9.50 m 2

Erstklassiger Sandwichbau, Wasserlinie einlaminiert.
Khaya Sperrholzdeck. Schwertkasten und Doppelboden aus Teak Sperrholz. Spitzen Beschlåge.
Needlespar Mast und Baum. Green Sails.
D.kr. 13.200,PlRATJOLLER på alle stadier, fra skrog til kapsejlads
klar. Jollebeslag og udstyr. Needlespar master og
Needlespar master og bomme.

Anerkendt som to-mands jolle af Dansk Sejlunion 1946.
Tegninger og bestemmelser: Dansk Sejlunion
Organisation Dansk Piratjolle-klub.
Mesterskabssejladser DM.

JESPER KOLD Bådebyggeri/Sejlsportsudstyr
Dannebrogsgade 17, DK-8000 Aarhus C, Telefon (06) 1229 49
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Velkomsthilsen

Grusswort

Hvert andet år bliver det internationale Europamesterskab
for piratjoller sejlet. I år finder dette for piratjollerne vigtigste
mesterskab sted i Danmark i København. Det betyder for
topsejlerne hos de deltagende nationer en styrkeprøve på
internationalt niveau og en direkte sammenligning på de
samme betingelser.
Farvandet er ideelt, organisatorerne har kapsejladserfa
ring, og det gæstfri Danmark frembyder i sig selv så meget
smukt, at det altid betaler sig at deltage i dette Europames
terskab.
Jeg ønsker alle deltagere en behagelig rejse, et behageligt
ophold samt interessante og sportslige kapsejladser. Gid
det bedste mandskab må vinde, og gid alle deltagerne må
have så megen fornøjelse, at de alle til slut vil føle sig som
vindere. Jeg hilser alle piratjollesejlere ved den store euro
pæiske festival i Danmark og råbet et kraftigt

Alle zwei Jahre werden in Europa die Internationalen
Europameisterschaften in der Piratenklasse durchgefuhrt.
In diesem Jahre nun finden diese wichtigsten Meisterschaften der Piratenklasse in Danemark vor Kopenhagen statt.
Sie bedeuten fur die Spitzensegler der teilnehmenden
Nationen ein Kråftemessen auf internationaler Ebene in
einem direkten Vergleich unter gleichen Bedingungen.
Das Segelrevier ist ideal, die Organisatoren sind regattaerfahren und das gastliche Danemark bietet schon allein so
viel Schdnes, dass es sich immer lohnt, an diesen Europa
meisterschaften teilzunehmen.
Allen Teilnehmern wunsche ich eine angenehme Anreise,
einen schonen Aufenthalt sowie interessante und sportliche Regatten. Moge die beste Mannschaft gewinnen und
es allen Teilnehmern so viel Spass machen, dass sie am
Ende alle gleichermassen die Sieger sind. Ich grusse alle
Piraten zum grossen europåischen Festival in Danemark
und rufe ein kraftiges

ØKSEHUG

MAST UND SCHOTBRUCH!

Jorg. A. Breckwoldt

Jorg. A. Breckwoldt

Præsident for den internationale piratjollesammenslutning.

Prasident der International Pirat Association
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O Drømmer De også
°o om en bedre bolig?
lal med Amagerbanken.
Næsten uanset, hvordan De bor, er der vel et oliel
andet, De kunne tænke Dem anderledes.
Der er muligheder nok, men det koster penge.
Kom ind og snak med Amagerbanken, vi kan ikke
bare fortælle, hvordan De skaffer pengene, vi kan også
fortælle, hvordan De far rad til at bo i Deres nye bolig.
Vi kender alle mulighederne, og giver gerne vor
vidan videre.
Tag det forste skridt allerede nu, det bliver jo ikke
billigere...

Amagerbanken

4019 A

-vi erjo de nærmeste.

Europamesterskab for
Piratjoller 1979
Sejlbestemmelser:

Præmier:

Der sejles efter lYRU's regler. Dansk Sejlunions sejlads
bestemmelser samt I.P.A.'s reglement for afvikling af E.M.

Der vil være præmie for hver femte tilmeldte båd. End
videre sejles om Europapokalen, Nationernes pris samt
præmier udsat af stævnets sponsorer.

Sejladser:
Der forsøges afviklet 6 sejladser ialt excl. Tune

Dommerskib:
Vil være et marinefartøj forsynet med stor SSF stander.

Sejladser:
Der forsøges afviklet 6 sejladser ialt excl. Tune Up sej
ladsen.
Mandag d. 23.7. Start kl. 14.00 = Tune Up sejlads
Tirsdag d. 24.7. Start kl. 10.00 = 1. sejlads - fortsat sejlads
Onsdag d. 25.7. Start kl. 10.00 = Fortsat sejlads
Torsdag d. 26.7. Start kl. 10.00 = Fortsat sejlads
Fredag d. 27.7. Start kl. 10.00 = Fortsat sejlads
Lørdag d. 28.7. Reservedag

Banen:

Ledsagefartøjer:
Fører stor SSF stander.

Dommerkomité:
Overdommer hr. P. G. Hansen.
Dommere hr. Børge Malm - Hr. Jørgen Madsen.

Protestkomité:
Hr. Hans Guldager - Hr. Erik Bendix Andersen - Hr. Bent
Knudsen.

Olympisk bane efter system A udlagt med tre orangefar
vede mærker. Banen er beliggende ca. 11/2 SM syd for Flak
fortet i Øresund.

Startlinien:
Mellem mærke 3 og en bøje forsynet med orangefarvet
flag. Dommerskibet indgår ikke i startlinien.

Mållinien:
Mellem et af banens mærker og et blåt flag på dommer
skibet. Opmærksomheden henledes på at der evt. anvendes
måltagningsbåd.

Signaler:
Grønt flag = mærkerne om styrbord - Rødt flag = mær
kerne om bagbord. Klarsignal = Signalflag P. Når der på
dommerskib og måltagningsbåd ved afslutningen af en sej
lads er hejst signalflag T, vil der snarest muligt efter afslut
ning af den igangværende sejlads blive arrangeret en ny
sejlads.

Pointsystem:
Der sejles som foreskrevet efter IPA's EM reglement.

Tidsbegrænsning:
De både der ikke er i mål senest en time efter første båd
er i mål betragtes som udgået og tildeles point som sådan.

Protester:
Skal være indgivet til bureauet senest to timer efter af
slutning af dagens sejladser.

Målebrev:
Gyldigt målebrev er en betingelse for at deltage i stævnet.

Måling:
Finder sted d. 22.7. kl. 9.00 - 18.00 samt d. 23.7. kl. 8.00 -

12.00.
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EN VANDFAST FAMILIE!!!
1 + 2 SILKODAN - EN-KOMPONENT SILICONEBASERET FUGE- OG FORSEGLINGSMASSE
Anvendes på rene, tørre og fedtfrie overflader af glas, sanitet, metal, keramiske materialer osv.
Silkodan fugen er klæbefri efter ca 1 time og tørrer helt i løbet af 1-2 uger. Anvendelsestemperatur mellem +55° og + 200° C. Silkodan er ikke sundhedsfarlig.
Farver: Transparent, hvid, grå, sort og brun.
Indhold: 320 ml.
3

Samme specifikationer som ovenstående, indhold: 70 ml.

4 + 5 FENODANA— 100% VANDFAST TRÆLIM.
Fenodana er en koldthærdende fenollim med flydende hærder. Limen anvendes, hvor der
stilles de strengeste krav til vand- og vejrbestandighed, som f.eks. limning af trækonstruktio
ner, både, udvendige døre og vinduer, havemøbler o.s.v.

#

DANSK LIMFABRIK A/S
4600 KØGE

TELF. (03) 654003

Europameisterschaft
fur Piraten 1979
Wettfahrtbestimmungen:

Zeitbegrenzung:

Die Wettfahrten werden nach den Wettfahrtsbestimmungen der I. Y.R.U., den Sege/bestimmungen des dånisehen
Segelverbandes (Dansk Sejlunion) und den EM-Vorschriften der I.P.A. gesege/t.

Die Boote, die nicht durch Ziel spåtestens eine Stunde
nach der Durchgang des ersten Boots gegangen sind,
werden als aufgegebene betrachtet und werden als solche
bewertet.

Wettfahrten:

Proteste:

Es wird versucht, 6 Wettfahrten einschl. der Trainingswettfahrt auszufahren.

Proteste sind bis zwei Stunden nach Schluss der tåglichen
Wettfahrten im Regattaburo einzureichen.

Montag 23.7.
Start 14.00 Uhr: Trainingswettfahrt

Messbriefe:

Dienstag 24.7.
Start 10.00 Uhr: 1. Wettfahrt und die nåchste im Anschluss
hieran.
Mittwoch 25.7.
Start 10.00 Uhr: nåchste Wettfahrt(en)
Donnerstag 26.7.
Start 10.00 Uhr: nåchste Wettfahrt(en)
F

Gultiger Messbrief ist eine Bedingung, um an die Meisterschaft teilzunehmen.

Vermessung:
- findet am 22.7. von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am 23.7.
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt.

Preise:

Freitag 27.7.
Start 10.00 Uhr: nåchste Wettfahrt(en)

Es wird um Preise fur jedes 5. angemeldete Boot, den
Europapokal, den Preis der Nationen und Preise geschenkt
durch die Geldspender der Regatta gesege/t.

Samstag 28.7.
Ersatztag.

Startschiff:

Kurs:

- ist ein Marinefahrzeug mit grossem SSF-Stander ver
sehen.

Olympischer Kurs System A mit 3 orangen Bojen. Der
Kurs liegt ung. 1Z2 Seemi/en siid/ich von Flakfortet in Ore
sund.

Beleitsboote:

Startlinie:

Regattaleitung:

Zwischen Bahnmarke 3 und einer Boje mit oranger Flagge
versehen. Das Startschiff geht nicht in die Bildung der
Startlinie ein.

Wettfahrtleiter: Flerr P. G. Hansen.
Ubrige Mitglieder: Herr Børge Malm - Flerr Jørgen Madsen.

- segeln mit grossem SSF- Stander.

Schiedsgericht:
Ziellinie:
Zwischen einem der Bahnmarken und einer blauen Flagge
auf dem Zielschiff.

Herr Hans Guldager - Herr Erik Bendix Andersen - Herr
Bent Knudsen.

Signale:
Grune Flagge - die Bahnmarken an der Backbord- Seite,
rote Flagge - die Bahnmarken an der Steuerbord-Seite,
Vorbereitungssignal = Flagge »P«. Wenn die Flagge »T«
auf dem Zielschiff beim Schluss einer Wettfahrt vorgeheissen ist, wird man baldmoeglichst nach dem Schluss der
gegenwårtigen Wettfahrt versuchen, eine neue auszufahren.

€

Punktwertung:
Alle Wettfahrten werden nach dem Punktsystem der
I.P.A. fur europåische Meisterschaften bewertet.
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Europamesterskab for
Piratjoller

Europameisterschaft
der Pirat-Klasse

Provisorisk reglement

Provisorisches Reglement

1. Formål:

1. Zweck:

At fremme piratjolleklassen gennem idræt i europæisk
forum.

Forderung der Piratenklasse, sportliches Kråftemessen im
europåischen Forum.

2. Interval:

2. Intervall:

EM afholdes mindst hvert andet år, d.v.s. på lige årstal.

3. Tidspunkt om året:
Fra midten af juli til midten af august.

Die EM wird mindestens alle zwei Jahre, d.h. in den
ungeraden Jahren, ausgesegelt.

3. Zeitpunkt im Jahr:
Mitte Juli bis Mitte August.

4. Afholdelsesstedet:
Den nuværendeeuropamestertager sig, sammen med lan
des klasse organisation, af udnævnelsen af den klub, der
skal arrangere det næste EM. Denne klub og sejladsområ
det skal svare til begivenhedensbetydning.

5. Antal kapsejladser:
For at uddele EM-titlen skal der mindst gennemføres fem
kapsejladser. Hvis muligt skal der sejles seks kapsejladser,
er dette tilfældet tæller dårligste resultat ikke med.

6. Pointberegning:
Som Schweizermester-reglement fra USY.
1. plads = 0 pt.
2. plads = 1,6 pt.
3. plads = 2,9 pt
4. plads = 4 pt
5. plads = 5 pt

7. Vandrepræmie:
Tilmelderne ved det første EM har stiftet en vandrepræ
mie, der ikke kan vindes til ejendom. Vinderen skal sørge for
indgraveringen og fremsendelsen til den næste organise
rende klub.

8. Målbestemmelse:
Klassebestemmelserne fra DSV er bestemmende i tvivls
tilfælde.
Bregens, 1. augCist 1972

INT. PIRAT ASSOCIATION

4. Austragungsort:
Der jeweilige Europameister, in Zusammenarbeit mit der
Klassenorganisation des Landes, ist fur die Gewinnung
eines die nåchste EM organisierenden Clubs besorgt. Dieser
Club, wie das Revier hat der Bedeutung des Anlasses zu
entsprechen.

5. Anzahl Wettfahrten:
Fur die Vergebung des EM-Titels sind mindestens funf
gultige Wettfahrten erforderlich. Nach Moglichkeit sind
aber sechs Wettfahrten auszutragen, wobei das schlechteste Resultat gestrichen werden kann.

6. Wertung:
Gemåss Schweizermeisterschafts-Reglement der USY.
1. Rang = 0 Pt.
2. Rang = 1,6 Pt.
3. Rang = 2,9 Pt.
4. Rang = 4 Pt.
5. Rang -5 Pt.
usw.

7. Wanderpreis:
Die Teilnehmer der ersten EM sind die Stifter eines nicht
endgultig gewinnbaren Wanderpreises. Der Gewinner ist
dafur besorgt, dass dieser Preis graviert und rechtzeitig dem
neuen, die EM organisierenden Club, zugestellt wird.

8. Vermessungsbestimmungen:
Die Bestimmungen des DSV sind fur alle Teilnehmer der
EM verbindlich. Sie gehen den individuelle Bestimmungen
der Landesverbånde vor.
Bregenz, 1. August 1972

INT. PIRAT ASSOCIATION
pp. SPV
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BRYGGERI

Leverandør til det danske folk.
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PROGRAM

PROGRAMM

for EM i Piratjolle 1979

fur Piraten-EM 1979

Søndag 22.7. Ankomstdag
9.00 -18.00 Måling af både

Sonntag
22.7.

Mandag 23.7.

Montag
23.7.

8.00 Vermessung.
14.00 Trainingswettfahrt.
20.00 Offizielle Begrussung und Orientierung
durch die Regatta komite im Clubhaus.

Tirsdag 24.7. 10.00 Første sejlads.
14.00 Fortsat sejlads hvis muligt.

Dienstag
24.7.

10.00 Erste Wettfahrt.
14.00 Wettfahrt um moglich.

Onsdag 25.7. 10.00 Start.
14.00 Fortsat sejlads hvis muligt.
19.00 Dansk Piratjolleklub byder på øl ved
jollepladsen.

Mittwoch
25.7.

10.00 Wettfahrt.
14.00 Wettfahrt um moglich.
19.00 Der dånische Piratenklasseverein ladet
zum Freibier beim Jollesteg ein.

Torsdag 26.7. 10.00 Start.
14.00 Fortsat sejlads hvis muligt.
20.00 Bestyrelsesmøde i I.P.A.

Donnerstah
26. 7.

10.00 Wettfahrt.
14.00 Wettfahrt um moglich.
20.00 Sitzung des I.P.A.- Vorstandes.

Fredag 27.7.

10.00 Start.
14.00 Fortsat sejlads hvis nødvendigt.
19.00 Middag og præmieuddeling, musik og
dans.

Freitag
27.7.

10.00 Wettfahrt.
14.00 Wettfahrt um notwendig.
19.00 Abendessen, Siegerehrung und Preisverteilung danach Regattaball.

Lørdag 28.7.

Reservedag. Hvis sidste sejlads af holdes denne dag vil der være præmieuddeling umiddelbart efter sejladsen.

8.00 Måling af både
14.00 Træningssejlads
20.00 Officiel velkomst i klubhuset og orien
tering ved stævneledelsen.

Ankunftstag.
9.00- 18.00 Vermessung.

Samstag

Ersatztag. Wenn die letze Wettfahrt
am diesen Tag ausgefahren wird, wird
die Siegerehrung und Preisverteilung
unmittelbar hiernach stattfinden.

28.7.
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SUNDBY SEJL-FORENING
1979
Lørdag d. 21.4.
Søndag d. 22.4.

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Ynglingestævne (udt. til VM)
Ynglingestævne (udt. til VM)

Onsdag d. 16.5.
Onsdag d. 23.5.
Onsdag d. 30.5.

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Onsdag d. 6.6.

kl. 19.00

Aftensejlads

Fredag d. 8.6.
Lørdag d. 9.6.
Søndag d. 10.6.
Mandag d.11.6.
Tirsdag d. 12.6.

TOP-CUP

Lørdag d. 16.6.
Søndag d. 17.6.

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Sjællandsmesterskab PIRAT joller
samt Kredsstævne Optimistjoller

Onsdag d. 20.6.
Onsdag d. 27.6.

Kl. 19.00
Kl. 19.00

Aftensejlads
Aftensejlads

Søndag d. 22.7.
Mandag d. 23.7.
Tirsdag d. 24.7.
Onsdag d. 25.7.
Torsdag d. 26.7.
Fredag d. 27.7.
Lørdag d. 28.7.
Onsdag d.
Onsdag d.
Onsdag d.
Onsdag d.

8.8.
15.8.
22.8.
29.8.

Distancekapsejlads
Rundt om Sjælland

EUROPAMESTERSKABER
FOR PIRATJOLLER

Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 18.30

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Lørdag d. 1.9.
Søndag d. 2.9.

Bandholm Shipman Stævne

Lørdag d. 8.9.
Lørdag d. 22.9.
Søndag d. 23.9.

Kl. 15.00
Ki. 15.00
Kl. 10.00

Sidst på sæsonen arrangeres
Old-boys og damesejlads

Eftermiddagssejlads
Eftermiddagssejlads
Forterne Rundt
Bent Knudsen
Kapsejladschef

Molefest
Lørdag den 4. august
kl. 12 i juniorskuret
Vi spiser vor medbragte mad
Flere overraskelser

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

FISKETUR
afholdes lørdag den 11. 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.
Se opslag om tilmelding.

Nye medlemmer

—

som søger optagelse

i Simcl&y. Sejlføtejwuj.

Motorbådssejlere!!
Pålidelighedsløb

A TI Gert Stassen-Pedersen
Marathonvej 1, S.
A 95 Gitte Lindgren Andersen
Guldbergsgade61, N.
A 97 Frank Wilhelmsen
Normandigade 14, S.
A 165 Mogens S. Martinussen
Ridder Stigs Vej 4, S.
A315 Bent Andersen
Laksegade 20 C, K.
A 521 Benny Rasmussen
Nordmarksvej 93, Ka.
A 527 Nick Elmstein
Lindfarsgatan 20, Helsingborg
A 557 Anders K. Linnet
Sommervej 1, Charl.
A561 Preben I. Høye
Amagerfælledvej 25, S.
A 573 Ove S. Kristiansen
Steenwinkelsvej 2, V.
A 603 Mogens L. Petersen
Parmagade 34, S.
A 614 Kim Bremer Linde
Rodosvej 44 A, S.
A 640 Jens A. Sørensen
Bavnestedet 31, Værl.
J 17 Claus Villadsen
Reberbanegade 12, S.
J 20 Peter Hoffmann Nielsen
Lygtemagerstien 8, S.
J 93 Lene Lillevang
Lotusvej 21, Tune

Familiesejlads

Lørdag den 25. august
Se opslag i klubhuset

Nyhed

ELEKTRONISK SUMLOG II, ny log fra VDO. Med ny
rotorgiver der giver et absolut minumum af vandmod
stand. Rotorgiveren kan optages for rengøring gennem
monteringsbøsningen, der i øvrigt er forsynet med ind
bygget søventil.
Introduktionspris kr. 1.750,00.

SUMLOG, mekanisk, komplet med 3 mtr. kabel, instrument og giver.
Normalpris kr. 1.285,00.
SPECIALPRIS kr. 960,00.

EGET RIGGERVÆRKSTED

V H F - RADIOCERTIFIKAT

Trænger din rig-til et nyt stag eller fald? Skal du have
nye fortøjninger? Få det bragt i orden nu, mens der er
tid.

2x3 timer. Undervisning man
dag og onsdag kl. 19.00-22.00.
Kr. 250 incl. eksamensgebyr.

Taluritpresninger & Swagging
T ovværkssplejsning

SPECIALPRIS kr. 590,00
Det kendte fuldtransistorerede ekkolod. To måle
områder 0-20 m og 0-120m. Kan monteres indven
dig.

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.
S.P. SAILOR VHF-radio. 60 kanaler og dobbelvagt.
kr. 4.420,00.
Den her viste radio er monteret S.P. Selcall:
1. Giver direkte opkald fra kyststation til dit radioanlæg på samme
måde som en almindelig telefon. Det er ikke nødvendigt at af
lytte kyststationernes trafiklister.
2. Direkte opkald fra kyststationerne med information om nød
meldinger, livsvigtige navigationsefterretninger, stormvarsler etc.
S.P. Selcall incl. montering og tilmelding til Post & Telegrafvæse
net kr. 902,00.

I øvrigt kan Hempels og
Internationals malerhånd
bøger, der
indeholder
værdifulde
oplysninger
om
forårsklargøringen,
afhentes gratis i vor for
retning.

STØRSTE UDVALG AF SKIBS-

I. STENGAARD MEYER

OG YACHTUDSTYR HOS:

AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KØBENHAVN S.
TLF. (01) 58 30 45
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Lyngby Radio ruster sig
til sommerperioden

retransmitteret på kanal 16.
I disse tilfælde har vi fået velvillig assi
stance fra Danmarks Radio, der minde
ligt har bedt vedkommende stoppe sin
kanal 16 sender.

l
11978 anskaffede ca. 1300 fritidssejlere
sig et maritimt VHF-anlæg og ca. 2500
opnåede certifikat til betjening af dette
udstyr.
Det er en glædelig udvikling, der er af
stor betydning for sikkerheden til søs.
Samtidig kan den store koncentration af
samtale-trafik på VHF-området, navnlig
i skoleferien, give anledning til, at nogle
af de problemer, der kan være, for
stærkes.
Vi vil gerne lige inden højsæsonen
orientere lidt om nogle af de ting, vi ofte
har diskuteret med VHF-kunder i de for
løbne år.

Dækningen af farvandene
Sikkerhedsmæssigt, altså hvad angår
kanal 16, er dækningen i orden. Med
arbejdskanalerne kan der være visse
problemer i dele af områderne ved Små
landsfarvandet, i Roskilde fjord og i Isefjorden. Dette gælder navnlig for både
med lav antennehøjde.
Vi forsøger til stadighed at få dæknin
gen forbedret, men anlægsaktiviteterne
må indpasses i andre aktiviteter på radio
området.

Trafikafviklingen
I juli måned afvikles 50-60% flere sam
taler over VHF end i en gennemsnitsmåned resten af året.
En stor del af samtalerne er fra uden
landske fartøjer til udlandet.
Den ventetid, som disse samtaler tid
ligere kunne give anledning til, er kraftigt
nedsat ved, at ekspedienterne kan etab
lere dem ved selvvalg.

Antallet af ekspeditionspladser er til
strækkeligt til det antal arbejdskanaler,
der findes for tiden.
Vi forsøger at anvende pladserne ude
lukkende til trafikafvikling, og derfor er
der etableret en midlertidig pult til besva
relse af opkald på kanal 16.
I dagtimerne bestilles der mange sam
taler fra telefonabonnenter i land, og i år
indsætter vi en ekstra plads til at besvare
disse opkald. Bestillinger til skibe sker
ved at dreje 0013 og forlange Lyngby
Radio.
Der gøres således, hvad der er muligt
for at få en smidig trafikafvikling, men al
ligevel kan der ikke undgås ventetid, når
trafikken koncentrerer sig om én eller
nogle få positioner.

Selektivt kald
Et stigende antal VHF-anlæg forsynes
med selektivt kaldeudstyr.
I højsæsonen er der ikke tid til at slå
hvert enkelt skib op i fortegnelsen, og
derfor må abonnenten i land opgive ski
bets kaldenummer (det femcifrede XPnummer hedder kaldesignal).
Af praktiske grunde kaldes skibet først
på sædvanlig måde - »voice« som eng
lænderne siger. Melder det sig da ikke
straks, sker der udkald på selektivt kald.
Det er selvsagt altid af betydning, at
der opgives skibets position så vidt
muligt, da der er 10 anlæg, der betjenes
fra Lyngby.

Velkommen til samarbejdet

Opkald på kanal 16
Vi opfordrer stadigvæk til at kalde på
arbejdsfrekvenserne i så stor udstræk
ning som muligt. Arbejdskanalerne kan
være meget optagne, og det kan da
være nærliggende at benytte sig af kanal
16, hvor besvarelse sker straks.
Det er da heller ikke altid en ulempe
for kyststationen, der kan dirigere skibe
ne til de aktuelt ledige eller mindst be
lagte kanaler.
Nogle gange sker det, at der står en
konstant bærebølge på kanal 16. Det
kan ødelægge overvågningen af nød
kanalen fuldstændigt.
Den, der udsender bærebølgen, kan
ikke råbes op, da modtageren jo er
blokeret.
I enkelte tilfælde har »synderen« lyttet
på musikradioen, der således er blevet

Vi har med dette indlæg ønsket at
orientere lidt om de ting, man kan
komme ud for og opfatte som proble
mer.
Når det er sagt, vil vi byde nye kun
der velkommen til at samarbejde om at
få trafikken til at glide så godt som mu
ligt i sommeren 1979.
Først og fremmest er VHF-anlægget
et sikkerhedsudstyr. Det har også sin
betydning for afvikling af telefontrafik
ken og ikke mindst, når en vigtig sam
tale til hjemmet med oplysning om en
forsinkelse kan afværge iværksættelse af
en eftersøgning.
God sommerferie!
Venlig hilsen
Lyngby Radio

DET ER EN GOD INVESTERING

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88 2100 København 0
Telefon (01)26 95 09

at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er ca. 1600 ekspl.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING
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Amager Strandvej 15

Varme tilbud fra
ShipOTrøj
Sømandstrøjer
Den originale marineblå sømandstrøje i 100% ren uld. Fås i følgende
størrelser:
4, 6 og 8 år
kun kr. 110
10,12,14 og 16 år kun kr. 130
II, I, 0 og 00
kun kr. 150
Alle priser er inkl. forsendelse.

Halstørklæder
Et lækkert marineblåt
frottétørklæde, ikke for
tykt, ikke for tyndt. 100%
bomuld.
Kun kr. 35 inkl.
forsendelse.

Huer
Marineblå sejlerhue uden dikkedarer,
den kan trækkes helt ned til halsen og slutter
tæt til, når du er ude i en kølig brise.
100% ren uld.
Kun kr. 35 inkl. forsendelse.

nSend mig følgende varme tilbud fra Ship O'høj

~i

Frottétørklæder:
stk. å kr. 35
Sejlerhuer:
stk. å kr. 35
Sømandstrøjer:
stk. 4 år,
stk. 6 år,
stk. 8 år å kr.110
stk. 10 år,
stk. 12 år,
stk.14 år,
stk.16 år å kr.130
lille
mellem
stor
ekstra stor å kr. 150
Alle priser er inkl. forsendelse.
Navn:
Adresse:

Politiken
Lørdag

Postnr.:
Leveringstid ca. 14 dage.
Kuponen sendes i lukket kuvert sammen med check på
beløbet til:
Politiken, Marketingafdelingen, Vestergade 24, 3. sal,
1456 København K.
l_
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EM i Piratjolle
Sundby Sejl-Forening afholder i år to
større kapsejladsstævner, nemlig
top-cup • Rundt om Sjælland og
Europamesterskab i Piratjolle.
EM i Piratjolle afholdes hvert andet år,
og det er i år første gang, at stævnet er
henlagt til Danmark. For at I alle kan
vide lidt om, hvad der skal foregå, vil vi
gerne kort fortælle lidt om programmet:
Vi regner på nuværende tidspunkt
(slutningen af maj) med, at der kommer
ca. 100 deltagende joller fra Danmark ,
Østrig, Schweiz og Tyskland (vest). Op
rindelig havde vi håbet på deltagelse
også fra Ungarn og DDR. Vi håber på,
at alle vil tage vel mod vore gæster, for
det kan jo ikke undgås, at så mange
sejlere og deres joller vil sætte deres
præg på havnen i den uge, stævnet
varer.
Arbejdet med arrangementet af dette
stævne har nu stået på i nogen tid, og
det ligger nu i så faste rammer, at det

kan siges, at det vil køre uden problemer
rent arrangementsmæssigt. Den vigtige
sportslige side tager Bent Knudsen sig
af, d.v.s. arbejdet på banen, fremskaf
felse af følgebåde, dommere, officials
og protestjury. Dette arbejde er han sær
deles god til i kraft af hans efterhånden
store erfaring på dette område.
Den ikke mindre væsentlige side - den
økonomiske - tager Hans Guldager sig
af, og i kraft af hans gode valg af frisør
(Salon Gjerka) har han skaffet os en
hovedsponsor (ene-sponsor), der for en
stor sum gør det muligt, at få stævnet
til at balancere økonomisk.
Landarrangementet står vi to under
tegnede for, d.v.s. indkvartering, fester,
præmier og meget mere. En del af del
tagerne vil campere enten i telt eller i
campingvogn på kommunens areal nord
for vor havn, og kommunen har iøvrigt
meget velvilligt stillet mobile toiletvogne
til rådighed.

Komn
bølgelængde
mea Storno
(Storno keetø you a bit ahead)

Søndag den 22. juli begynder de før
ste gæster at ankomme. Søndag og
mandag foregår måling af både og sejl,
og i den forbindelse vil der være lukket
for adgang til klubhuset undtagen pejse
stue og skipperstue.
Kapsejladserne starter tirsdag den 24.
juli og foregår i farvandet ved Flakfortet,
og sidste sejlads foregår om fredagen.
Om aftenen fredag den 27. juli er der fest
for deltagerne i klubhuset, som i den
anledning er lukket for adgang for alle,
som ikke deltager.
Normalt er bilkørsel forbudt på hav
nens område, men vi gør medlemmerne
opmærksomme på, at det er tilladt del
tagerne at køre i bil ud til jollepladsen,
når de ankommer med deres joller på
biltrailere.
Om piratjollen og klassen som sådan
kan det fremhæves, at det er den ældste
og mest etablerede jolle her i landet, og
der er ingen tvivl om, at dette Europa
mesterskab 79 vil blive fulgt med stor
opmærksomhed fra »gamle« piratsejlere
og andre.
på EM-udva/gets vegne
Jørgen Bengtsson og
John S/MONsen

DAN
L22=1
De er VELKOMMEN til et uforpligtende besog!
Vort erfarne personale står parat
til at give Dem en fuldendt betjening!

MEKA

Kig ind!
- måske har vi
en tæpperest
til båden!
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Møbelcenter ApS
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RADIOTELEFONER

København
(02) g6 75 44
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Kolding
(05)525933

Odense
(09)162809

Aalborg
(08)158822

Aarhus
(06)281122

- for enden af Holmbladsgade

TELEFON 01 - 57 12 01

Flere penge til Flakfortet
Da sejlerne i sin tid overtog Flakfortet
bevilgede Københavns Kommune 50.000
kroner til brug ved fortets renovering.
Siden er der foretaget istandsættelse og
forbedringer for dette beløb, og der er
nu ansøgt om et yderligere beløb. I mel
lemtiden er bevillinger af denne art over
ført til idrætsfonden, og for at danne
sig et indtryk af forholdene på fortet,
aflagde idrætsfondens bestyrelse forny
lig et besøg på fortet, hvor Hans Guld
ager deltog på Flakfortudvalgets vegne.
Efter en rundgang på fortet bænkede
man sig ved et veldækket kaffebord,
og Hans Guldager redegjorde for, hvad
der er sket på fortet siden overtagelsen,
og hvad der er planer om at føre ud i
livet, og man fik indtryk af, at idrætsfondens bestyrelse er velvillig stemt for
yderligere midler. Blot ønsker de et regn
skab for, hvad pengene er brugt til, og
et overslag over de ting man har på pro
grammet frem i tiden.

Sælges
1 kompas sælges til
dagspris
1 teleflex-styring sælges
Henv. dag 26 95 09
aften 502336
Sælges
1 Freytag storsejl 1974 -1200 kroner
8,75 x 3,40 m. 16 m2
Ib Christensen - IF 126, telf. 593978
Fhv. borgmester Børge Schmidt med
kurs mod Flakfortet

Tilskud til
specialklubber
fra Dansk
Sejlunion

På inspektionsrunde

Tak
Tak for opmærksomheden ved vores
reception fra Irene og Poul Gjerka.

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved min konfirmation.
Jens Madsen

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
vor kære mands og faders død og bi
sættelse.
Esther Neumann

5000 kroner til Dansk Folkebådsklub,
deltagelse i sejladser i San Fransisco.
2700 kroner til IF-klubben, deltagelse
i Nordisk Mesterskab.
3600 kroner til Snipeklubben, delta
gelse i Sydeuropæisk Mesterskab i Fran
krig.
760 kroner til Fireballklubben, delta
gelse i internationalt stævne i Kiel.
4820 kroner til Laserklubben, deltagel
se i sejladser i Holland og Tyskland.

S.S.F.: Ansvareshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770
Kastrup. Tlf.: 50 4101.

Kontoret er lukket i juli
LVG 1 fungerede som færge
13

Øresundsrunden
Vejrguderne var S.S.F. gunstig stemt,
da Øresundsrunden blev afviklet på
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 24.
maj 1979. Vinden var tilpas svag, da de
19 deltagende motorbåde (6 svenske og
13 danske) blev sendt ud på banen fra
Flakfortet, skiftevis mod øst og vest,
alt efter om man havde lige eller ulige
startnummer, og så gjorde det ikke så
meget, at man fik en tordenbyge, da
man efter sejladsen sejlede til S.S.F.,
hvor præmieuddelingen skulle finde
sted. Poul Christiansen, der havde over
taget arrangementet ret så hovedkuls
ved sin indtræden i bestyrelsen som
suppleant for motorbådsrepræsentanten, klarede opgaven i stor stil, men han
siger samtidig tak til Per Barfoed fra
K.M.K. og Rune Holck fra Skånes Båt
forbund for værdifuld assistance.
Om selve sejladsen er at sige, at det
var skuffende, at der kun var fire delta
gere fra den arrangerende klub S.S.F.,
og for at vise, at der ikke er nogen grund
til at holde sig tilbage, bringer vi her de
opgaver, som deltagerne blev stillet
overfor før og under sejladsen.
1. Startlinien SKAL passeres på det til
delte tidspunkt, og kursen lægges østlig
fra den nordlige side af Flakfortet til punkt
1. der er mærket på positionen 12°47,1'
ø.lg. - 55°41,8' n.br., idet mærket holdes
om styrbord.
Opgiv beholdne kurs rv.
Opgiv beh. distance fra start til punkt 1.
2. Sejl fra punkt 1 til lystønden ved KNOLLEN, SØ af Nordre Røse Fyr, som er
punkt 2.
Da du ikke må komme inden for 2meters kurven, må du sejle på 2 kurser
for at gå klar.
Opgiv de sejlede beholdne kurser rv.
Opgiv beh. distance fra punkt 1 til
punkt 2.
3. Fra punkt 2 sejles beholdne kurs rv.
180° til lystønden ved Dragør Bro - lys
karakter Blk.r.55 - som er punkt 3. Mær
ket skal holdes om styrbord.
Opgiv vanddybden ved mærket.
Opgiv beh. distance fra punkt 2 til
punkt 3.
Du er ca. Vi sm fra indsejlingen til
Dragør Havn. Er der særlig grund til skær
pet opmærksomhed her, og i så fald
hvorfor.
14

4. Sejl fra punkt 3 til position 12°40,1' ø.
Ig. - 55°39,7' n.br. som er punkt 4.
Hvad er det for et mærke.
Opgiv beholdne kurs rv.
Opgiv beh. distance fra punkt 3 til
punkt 4.
Vest for mærket er udlagt en kontrol
båd udstyret med dagsignaler for et be
stemt fartøj.
Hvad er det for et fartøj.

5. Sejl beholdne kurs rv. 339° til Tre
kroner Fyr er i rv. pejling 270°. Mærket er
punkt 5 og passeres om styrbord.
Hvad er det for et mærke.
Hvilken benævnelse (karakter) har
mærket.
Opgiv mærkets position.
Opgiv beh. distance fra punkt 4 til
punkt 5.

6. Sejl nærmeste vej til mål (samme sted
som start). Da du ikke må sejle over
Dumping Ground (på Middel Grund), skal
der også her sejles på 2 kurser.
Opgiv de sejlede beholdne kurser rv.
Opgiv beh. distance fra punkt 5 til mål.

Opgiv den sejlede beh. distance fra
start til mål.
Opgiv din sejltid i timer og minutter.

Vi kan også lige nævne, at en af de
deltagende både sejlede så hurtigt, at
det udleverede søkort ikke kunne følge
med og forsvandt i de vilde vover, og
at vor formand, Hans Guldager, i Hav
kat blev bedst placerede S.S.F.er.

Inden præmieuddelingen, der iøvrigt
blev en time forsinket, var der fælles
spisning, hvor Kristine serverede en
sherry-fattig forloren skildpadde, men
hun bødede på forholdet ved at sende
en flaske af den liflige drik rundt, så folk
selv kunne smage til.
Efter præmieuddelingen, der foregik
til akkompagnement af torden og lyne
nes knitren i højttaleren, fortsatte dan
sen i god stemning til tonerne af S.S.F.s
husorkester, og det blev sent, inden de
sidste kunne tage hjem.
Og resultatlisten ser således ud:
points
1. Jacta 5
Søhesten
269
2. Love 5
262
Skanør
3. Filia Moris Christianshavns
Bådelaug
253
4. Marianne M/KWest
248
5. Agnes
Trekanten
243
6. Britta
M/KWest
240
7. Mutzi
Lommabugtens
Segelselskap
246
8. Svero 2
Lommabugtens
Segelselskap
239
9. Havkat
229
S.S.F.
10. Olsen
S.F. Mellemfortet
227
11. Britt
Trelleborg
Båtselskap
227
12. Pee-Wee S.F. Mellemfortet
212
13. Bona
K.M.K.
210
14. Skipper
Søhesten
208
15. Alert
Malmo Segelselskap 194
16. Ingela 3
Malmo Segelselskap 193
17. Dunnerkl. S.S.F.
190
179
18. Bonnie
S.S.F.
19. Pelle Bub S.S.F.
179
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Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
Nyvang Alle 11,2770 Kastrup
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

137323
50 73 23
58 49 37

Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

53 59 64

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

59 39 78

Havneudvalg:

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S
Tilsynsførende Jørgen Bengtsson,
med klubhuset Halfdansgade 21,5., 2300 Kbh. S...
og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Søren Christensen,
Italiensve) 6, st.th., 2300 Kbh. S
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

p0ul Christiansen,
Njalsgade 47, 3.tv., 2300 Kbh. S
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

55 79 39
54 80 52
54 83 23
54 58 44
58 74 05
58 49 37
59 62 28
54 92 62

57 88 10
53 59 64

Sankt Hans aften 1979
En aften, som vi, der var til stede, vil
mindes med glæde. Der var fest og stem
ning, lige fra vi kom, og lige til det slut
tede. Den var 100% vellykket.
Når man tænker på den danske som
mer angående vejret, så er vi jo ikke for
vænte, men sikken et Sankt Hans-vejr.
Mange sad i bådene med levende lys, og
på molen havde flere slået bordene sam
men også med levende lys, og her sad de
så og hyggede sig - det var et skue som
1001 nat.
Det var et stort og flot bål, der blev
tændt, og mange var ude at se på. I klub
huset var der stuvende fuldt hus; det er
længe siden, jeg har set så mange men
nesker samlet i S.S.F. Dansegulvet blev
flittigt benyttet hele aftenen, og musik
ken alletiders; en tak til de tre i husorkestret, der ville ofre deres kostbare fritid for
at glæde medlemmerne og deres familie
og vennerne. Vi sluttede kl. 2 nat, men
mange ville gerne have betalt musikken
ekstra, men alting får jo en ende. Også
tak til Kristine og personalet, det har væ
ret et ræs - det er enestående, at de mag
ter det.
Edith M. Laursen
»Nolle«

59 79 95

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

FORSIDEBILLEDET:
Kim og Carsten er hurtig i vendingen.
Foto: Torben Nielsen, Amagerbladet.

Feltet på spilertjans. Foto: Torben Nielsen, Amagerbladet.

EM-Pirat 1979 = stor succes
Flere måneders intense forberedelser
til det største arrangement i S.S.F.'s his
torie har båret frugt. I sidste uge af juli
afvikledes EM for piratjoller med S.S.F.
som arrangør, og det har ikke kunnet
undgås, at livet i klubben har båret præg
af dette stævne. Arrangørerne har været
nødt til at beslaglægge klubhuset i kor
tere eller længere perioder, og der har
været en del trafik til og fra jollepladsen,
men medlemmerne var forberedte på
det gennem sidste nummer af S.S.F.,
og alle har taget det med godt humør.

Salon Gjerka sponsor
Et så stort arrangement koster natur
ligvis kroner og ører, men på et tidligt
tidspunkt kom frisørmester Poul Gjerka
fra Salon Gjerka (se annoncen på side
4) ind i billedet. Salon Gjerka var sidste
år sponsor for Fremad Amagers divi
sionshold i fodbold, men ville nu finde
en anden sportsgren at støtte, og valget
faldt på sejlsporten. Dette har gjort det

muligt at afholde dette gigantarrange
ment uden at belaste S.S.F.'s regnskab
for voldsomt.

Festlig optakt til stævnet
Søndag og mandag gik med, at de 105
tilmeldte både skulle vejes og måles, og
herunder var der 4 både, der ikke kom
gennem nåleøjet, så feltet blev på 101
piratjoller.
Mandag eftermiddag skulle der have
været afholdt en opvarmningssejlads,
men denne måtte aflyses, fordi det blæs
te for meget, og fordi der gik for høj sø
på banen ved Flakfortet, så det var med
nogen betænkelighed, at arrangørerne
mandag aften afholdt en velkomstsam
menkomst, hvor S.S.F.'s formand bød
velkommen både på dansk og tysk. Der
efter kom overdommer P.G. Hansen med
nogle praktiske bemærkninger om de fo
restående sejladser, en orientering, der
blev gentaget på tysk af præsidenten for
den internationale piratjolle-sammenslut
ning, IPA, Jorg Breckwoldt, som også

tilføjede nogle bemærkninger for egen
regning. Det blev antydet fra dansk side,
at det hårde vejr og det åbne farvand i
Øresund ville være en fordel for de dan
ske sejlere, men disse forventninger blev
senere gjort grusomt til skamme.
De 101startende både fordelte sig med
67 fra Vesttyskland, 27 danske, 5 østrig
ske og 2 schweiziske.

Sejlede i lånt båd
Der blev sejlet ialt seks sejladser, to
hver af dagene tirsdag og onsdag og én
torsdag og fredag. Efter tirsdagens to
sejladser lå Kim Christensen og Carsten
Rohde fra S.S.F. på en førsteplads sam
menlagt, men med to placeringer som 10
og 11 om onsdagen, rykkede de ned på
fjerdepladsen. Der havde begge dage
været frisk vind, men torsdag og fredag
var der meget let luft, og Kim og Carsten
kunne ikke få gang i jollen, og de fik om
torsdagen en placering som nr. 61. Men
da dårligste placering kunne smides væk,
var der endnu en chance for en pæn pla3

%

Sig SALON GJERKA til dit hår næste

gang... det fortryder du ikhell
Salonen for hende &ham...

D)
n

AMAGERBROGADE 15 • TIf. 574432
Salon Gjerka takker hermed for et succesfuldt stævne

4

/

Jørgen Bengtsson byder velkommen

Sa er der gratis forfriskninger ti! alle

cering. Men vejret om fredagen var hel
ler ikke just de unge menneskers livret,
og det blev til en placering som nr. 44,
og det rakte til en 11.-plads sammenlagt.
Men når man tager i betragtning, at
de to ikke plejer at sejle sammen, og at
de havde lånt Simon's pirat og ikke kend
te den i forvejen, må det siges at være et
flot resultat.
På de 10 første pladser lå tyskere, og
inden for de 20 præmieberettigede kom
kun endnu et dansk mandskab: Per Ris
vang og Henning Wermuth fra Århus
som nr. 13.

Blev slået bevidstløs
Med så mange startende både, og det

Trængsel ved jollebroen

i de første dage hårde vejr, kan det ikke
undgås, at der sker ulykker. Værst gik
det ud over Per Karup fra Århus, der blev
slået bevidstløs, da bommen svingede
over ved et pludseligt vindspring. Et øs
trigsk mandskab kom til undsætning,
indtil en hurtiggående motorbåd kunne
bringe ham til Sundby, hvor der ventede
en ambulance. Efter behandling på hos
pitalet kunne han udskrives, men han
opgav at deltage i de sidste sejladser.
Derudover var der et par småhavarier,
og endelig var der en schweizisk båd,
der blev bordfyldt om tirsdagen, men ved
alle uheld var ledsagefartøjerne hurtigt
fremme, og der var ikke på noget tids
punkt virkelig fare på færde.

EM- Pirat-fotos: Holger Møller

Resultaterne
Europamester blev de tyske brødre
Wolfgang og Friedhelm Hammer med
17.5 points - 9-4-2-3-1- (17).
Nr. 2: Eilt-Jurgen Entjer og Andreas
Hartleb, Vesttyskland, med 23 points 4-7-(14)-1-6-6.
Nr. 3 blev favoritterne, det tyske ægte
par Melanie og Dietrich Schilling med
31.6 points -1-10-15-(27)-2-5.
Nr. 11: Kim Christensen og Carsten
Rohde, S.S.F., 73,6 points - 2-8-11-10(61)-44. Nr. 13: Per Risvang og Henning
Wermuth, Århus Yachtklub, 82,6 points
-30-13-(33)-26-12-2.

Vinder af første sejlads
5

Regattafest

P. G. Hansen får sit glas

Bent Knudsen får sit glas

Mesterskaberne sluttede med en fest
med præmieuddeling fredag aften, hvor
Kristine serverede Roastbeef med kold
kartoffelsalat og jordbær med råcreme vellykket som altid, når Kristine står i køk
kenet.
Inden præmieuddelingen kommen
terede overdommeren sejladsen og tak
kede officials for en god indsats. Hans
Guldager takkede ligeledes alle, der hav
de medvirket til dette vellykkede arrange
ment, og præsidenten for IPA roste ar
rangørerne i høje toner og udtalte, at det
havde været rejsen værd at tage til Kø
benhavn.
Både P.G. Hansen og Bent Knudsen
fik et erindringsglas med indgravering for
deres andel i successen, og der var en
ærespræmie til det østrigske mandskab,
der var kommet Per Karup til undsæt
ning.
Stævnets protektor, overborgmester
Egon Weidekamp, kunne desværre ikke
selv komme til stede ved aftenfesten,
men sendte en hilsen sammen med en
smuk vase med stadens byvåben indgra
veret, en vase, som senere blev overrakt
til de nykårne europamestre sammen
med vandrepræmien og glassene med
indgravering, som der var til alle præmietagere.
Fra IPA var der en præmie til den bedst
placerede fra hver nation.
Der blev udråbt mange øksehug i af
tenens løb, men størst hyldest fik Simon,
da han fik overrakt en flaske af Jorg
Breckwoldt for hans meget store andel i,
at stævnet blev så vellykket, som tilfæl
det var.

Efter præmieuddelingen var der lagt
op til dans, og med den gode stemning
som herskede, blev det et værdigt punk
tum for de mange bevægede dage.
IPA benyttede lejligheden til at holde
bestyrelsesmøde og genvalgte Jorg
Breckwoldt til præsident for en to-årig
periode og vedtog, at næste europa
mesterskab for Pirater afholdes i Østrig i
1981.
hm

Hjælpen er på vej

Europamestrene med præmierne

Jorg Breckwoldt får sit glas

Mesterskabets trofæ
6

Bedste danskere: Carsten Rohde og Kim Christensen, S.S.F.

Om påhængsmotorer
Fra Bladet »Søsportsinformation«, der
udgives af Søsportens Sikkerhedsråd\
har vi sakset følgende:
Som det kan ses i skemaet over uheld
og ulykker (hændelser), som overgik fritidsbåde i 1977, var årsagen til hændelsen
i 92 tilfælde ud af ialt 397 brand, eksplo
sion, motorstop og andet teknisk havari.
Af disse 92 tilfælde på fejl i teknikken var
de fleste driftsvanskeligheder på uden
bords motorer. Disse tilfælde, hvor mo
torerne altså ikke virkede, var i sig selv
ikke alvorlige, hvis der i de små både,
som det drejede sig om, var taget højde
for, at sådant kunne ske, og at man der
for havde medtaget reserveårer, ikke var
sejlet for langt ud i fralandsvind og kun
var sejlet ud i godt vejr.
I mange af tilfældene stolede man for
trygt på udenbordsmotorens ufejlbarhed,
hvilket i flere tilfælde resulterede i, at bå
den drev til søs og dermed bragte de om
bordværende i en farlig situation og med
en eftersøgning og redningsaktion til føl
ge.
På ovennævnte baggrund bringes der
for følgende artikel, som venligst er os til
sendt af en sejlkyndig jollesejler med på
hængsmotor:

Udenbordsmotoren - en
problematisk bekendt.
Søsportslivet er i vore dage for en stor
del præget af sejlads med udenbords
motorer lige fra overdimensionerede hes
tekræfter i speedbåde til almindelig jolle
sejlads oftest i lystfisker-øjemed, ligesom
mange lystsejlere tager udenbordsmoto
rer til hjælp i flovt vejr.
Mon ikke alt for mange fritidssejlere
sætter for stor lid til disse småmotorers
driftsikkerhed og stoler for meget på ka
talogernes forsikringer om deres uover
trufne egenskaber?
Endvidere er der vist også en hel del,
der sejler ud uden at have nødtørftigt reparationstilbehør m.m. med, som man
ikke kan undvære, hvis noget skulle gå
galt.
Og mon ikke alt for mange lever i total
uvidenhed om, hvad der egentlig foregår
inden i sådan et apparat, og hvad man
skal gøre, når det vante ryk i startsnoren
ikke giver det ønskede resultat?
For 3 år siden anskaffede underteg
nede sig mit livs første udenbordsmotor
til min 14 fods sejljolle og begyndte at sej
le med den. Det var ærlig talt alt for ofte,

når man skulle starte den, den samme
fornemmelse som at spille i tombola ved
børnehjælpsdagen (er der gevinst denne
gang?), og trods gentagne service- og
garantieftersyn blev forholdene ikke stort
bedre.
Med produktet fulgte en instruktions
bog, hvor alle tekniske detaljer og beteg
nelser blev gennemgået på mange euro
pæiske sprog - lige bbrtset fra dansk idet det nærmeste, man kom vort mo
dersmål, var et af de andre nordiske
sprog.
Da jeg har det med de nordiske sprog
som med min kone - jeg elsker og be
undrer dem,men jegbehersker demikke kom jeg trods flittig læsning aldrig helt til
bunds i problemerne.
På denne motor var, som på de fleste
motorer, hele herligheden over drivakselrøret pakket ind i en fin kasse, hvoraf |
bl.a. gummihåndtaget til tilbageløbsstarten stak ud.
Snoren til tilbageløbsstarten slides me
get på disse motorer, og når så ens 15årige søn lægger alle sine ubrugte kræf
ter i et irriteret ryk for at få motoren igang,
står han, trods formaninger om forsigtig
hed i trækket, hurtigt med snoren i hån
den.
Derefter er det en kompliceret opera
tion, navnlig ude til søs i lidt uroligt vejr,
at få snoren sat på plads igen. Der skal
bl.a. skrues møtrikker af, som man let
kan tabe udenbords m.m.
Sådan er imidlertid alle tilbageløbsstartere konstrueret bortset fra - mig be
kendt - en enkelt motor, der har det
yderst fornuftige arrangement, at starte
ren er fritsiddende, og man vikler så en
stump snor med en knude om en plade
øverst på denne, og derefter trækker
man. Kommer resultatet ikke, vikler man
om igen, og skulle snoren knække, eller
har man smidt den over bord, tager man
en stump reb fra det løbende gods, eller
hvad man nu har, slår en knude og star
ter, som intet var hændt, hvad der heller
ikke er.
Denne motor har i øvrigt sjovt nok et
udseende, der vil få enhver designer til at
falde i svime, men det er jo ikke udse
endet, det kommer an på, og det er navn
lig ikke det, man sejler på.
Når man anskaffer en udenbordsmo
tor, skal man navnlig, hvis man har en
spejlgattet båd, sikre sig, at skruen kom
mer så langt ned i vandet, at den er fri af
spejlet, ellers vil skruen hvirvle; ikke give
trækkraft, og overhede motoren.
Tager man en udenbordsmotor på

land, skal den, som det fremgår af in
struktionsbøgerne, anbringes lodret. I uheldige tilfælde kan man ellers risikere,
at der kommer vand fra kølesystemet i
cylinderen med skader til følge.
Så er der det paradoksale, at på store
indenbordsmotorer, der befinder sig trygt
beskyttede i motorkasser eller motorrum,
fastgjorte til fundamenter, er bundram
me og krumtaphus af solidt støbegods,
medens de ydre dele på de udsatte uden
bordsmotorer er af aluminium. Dette
skyldes naturligvis vægtproblemer, men
indebærer, at selv lettere kollisioner med
drivgods og navnlig sten på lavere vand
kan forårsage alvorlige havarier.
Med hensyn til tilbehøret er det nød
vendigt at have lidt værktøj og enkelte
reservedele såsom ekstra tændrør med.
Den, der ved motorsvigt til søs kun har
lommekammen og kapselåbneren som
hjælpemidler, er ilde faren!
Og så er det mig ufatteligt, at man kan
opleve at se folk starte afsted på fisketure
og have grej med i form af stænger og
hjul til adskillige hundrede kroner, men i
udstyret totalt mangler den lille billige ild
slukker. Det burde være lovbefalet.
En karburatorbrand i en åben båd kan
udvikle sig til en katastrofe.
Skulle man opleve, at der går ild i mo
toren, kan man ved en lynhurtig hand
ling i givet fald måske redde sig ved at
kvæle ilden med en stortrøje, et tæppe
eller lignende, men man kan bagefter be
tegne sig selv som svineheldig. Ildsluk
keren skal med - hver gang.
Som nævnt i indledningen, ved man
ge fritidssejlere alt for lidt om, hvad det
er, der drejer rundt dér agterude, og hvor
for det gør det. Det er ikke længe siden,
jeg i anden forbindelse stod over for
spørgsmålet: »Hvorfor er der 8 cylindre.
Det er jo kun en firtaktsmotor?«
Personligt har mine erfaringer ført mig
på motorpasserkursus. Det er måske nok
at gå med både seler og livrem, men de
fleste kan nu gennem aftenskoler og lig
nende kurser lære meget godt om uden
bordsmotorers funktion og få anvisning
er på, hvorledes man retter de mest ele
mentære fejl og startsvigt m.v.
Det hele må efter min mening kunne
samles i følgende grundsætning: stol ik
ke på motoren - stol på dig selv.
Aage Bang
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Fra de danske redningskorps har vi mod
taget følgende pressemeddelelse:

Vedr.: Nødopkald
fra privatradio.
Som det vil være Dem bekendt, ind
gik Dansk Sejlunion, Danmarks Motorbådsunion og Falcks Redningskorps i
februar måned samarbejde om drift og
udbygning af et »vandsdækkende«
overvågningssystem for lystsejlere i lig
hed med det, som Falck oprettede i 1978

for landevejstrafikken.
Et kontaktudvalg, bestående af re
præsentanter fra de 3 parter samt fra
Søsportens Sikkerhedsråd, fik til opgave
at løse de aktuelle opgaver, således at et
ensartet overvågningssystem kunne
etableres.
I maj måned kom NØDKONTAKTEN
på markedet. NØDKONTAKTEN kan
som noget nyt både bruges til opkald ef
ter hjælp på land og til vands. Nærmere
herom findes i vedlagte brochure, der i
øvrigt kan fås på enhver Falckstation

Hvad er en nødkontakt?
En nødkontakt er et elektrisk apparat, der via et P&T god
kendt privatradioanlæg (walkie-talkie) kan kalde hjælp på
27 MHz-båndet på kanal 9 (til lands) og 11A (til søs).
Hvem kan modtage nødopkald?
Det kan ca. 80 Falck-stationer, der er udstyret med en
basisstation for overvågning af privatradiobåndet, samt
17 basisstationer, der er opstillet af Dansk Sejlunion og
Danmarks Motorbåds Union på strategisk vigtige steder
(f.eks. fyrtårne). Disse basisstationer overvåges dels af
fyrpersonalet og dels af politiets alarmcentraler.
Hvem kan benytte nødkontakten?
Det kan alle ejere af et P&T godkendt privatradioanlæg
med enten kanal 9 eller 11A.
Hvordan erhverves nødkontakten?
Det gøres ved at henvende sig på en Falck-station. Her
kan De få yderligere oplysninger samt se en lejekontrakt
De underskriver en lejekontrakt - Falck klarer resten.
Nødkontakten er strengt personlig og uoverdragelig.
Hvad koster nødkontakten?
Nødkontakten kan ikke købes - De erhverver kun brugs
retten til den.
Brugsretten, 1. års tilslutningsafgift + forsendelsesom
kostninger betales ved nødkontaktens modtagelse.
Efterfølgende års tilslutningsafgift erlægges årsvis.
Hvordan tilbageleveres nødkontakten?
Når De ikke længere ønsker at gøre brug af nødkontak
ten, tilbageleveres den til Falcks Handelsafdeling, Finde
rupvej 10, 8100 Århus C. De er herefter fritaget for at be
tale den årlige tilslutningsafgift.
Hvornår må nødkontakten bruges?
Altid - når De er i nød eller kan afværge evt. eftersøgning.
Døgnet rundt - året rundt bliver privatradiobåndet overvå
get på kanal 9 og 11A. De kan således både benytte
telefon, nødtelefon og privatradio, hvis De har bruq for
hjælp.
Hvordan fungerer nødkontakten?
Nødkontakten er udstyret med 2 selektive tonekald, der
aktiveres over en omskifterknap. Det ene tonekald benyt
tes til opkald på kanal 9 (til lands) - det andet til opkald på
kanal 11A (til søs).
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NØDKONTAKTEN bestilles på alle
Falckstationer. Her udfyldes en lejekon
trakt, hvorefter Falck sørger for, at man
får NØDKONTAKTEN TILSENDT PR.
EFTERKRAV. Ved modtagelsen betales
335,-, der dækker brugsretten og det
første års tilslutningsafgift. De efterføl
gende år betales en afgift, der p.t. er
kr. 30,- pr. år (excl. moms).
I løbet af sommeren vil Falcks og sam
arbejdsparternes alarmstationer blive
samordnet. Falck har p.t. 77 stationer,
der overvåger vejkanalen, mens Sø-

BEHØVER DE HJÆLP? ^°; d D a e " h
Stands en Falck-vogn.
Der er 2600 af dem!*"

Ring til en af de
134 Falck-stationer.

Brug nødtelefonen.

Brug privatradio j bilen
Drej ind på kanal 9,
sæt tonegenerator på Falck melder sig...

Brug privatradio i båden.
Kanal 11 A, tone
generator Alarmcentralen
melder sig...

sportens Maritime Alarmsystem om
kring 1. august forventer at have fore
løbig 67 alarmstationer, der kan mod
tage nødopkald fra fritidssejlere m.v. De
67 stationer passes dels af Falck, dels af
personale på fyr og på politiets alarm
centraler.

sruges nødkontakten?
ar aktiveret tonekaldet på enten kanal 9 eller
iges nødkontaktens højttaler i en afstand af 1-5
ivatradioanlæggets mikrofon - privatradioen
I at sende.
ve tonekald sendes i 15-30 sekunder.

De efter afsendt tonekald?
) (til lands): De afventer, at Falck melder sig,
hvorefter De afgiver de fornødne
oplysninger om den hjælp, De
har behov for.
! 1A (til søs): MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY.
;)
Her er
TERNEN-TERNEN-TERNEN.
Position Wulfs Flak.
Folkebåd D 871, afmastet, læk.
Besætning 2 mand.
Kan flyde ca. V2 time.
Skift.
jr så meget støj på kanal 11A, at der ikke kan
itakt med alarmstationen eller et andet skib, ud>nekaldet med ca. 2 minutters mellemrum,
opkaldet modtages på alarmstationen, vil der
'e udsendt 5 toneopkald som kvittering. Herefter
es en undersøgelse.

>ter det at bruge nødkontakten?
- hvis De er i nød. Misbrug eller falsk alarm beifter sædvanlige regler (anmeldes til politiet).

)STER LIVSVIGTIG HJÆLP?
t for den enkelte, hvis der er tale om en ulykke
rende nødsituation, der kræver livsvigtig hjælp.

$ter hjælp i øvrigt?
- hvis De har et Falck-abonnement, der dækker
åede nødsituation, eller hvis Deres melding kan
m eftersøgning el. lign.
ales efter sædvanlige regler.

sikkerhed får De?
adioanlæg på 27 MHz-båndet er sendeeffekten

er, at De ikke har samme sikkerhed, som der
ed brug af en biltelefon eller et VHF-anlæg. Til
sr et privatradioanlæg meget billigere og vil der;ke en del bilister og lystsejlere.
• specielt interesseret i nødopkald til søs, gør De
læse Søsportens Sikkerhedsråd's brochure om
oanlæg i fritidsbåde. Brochuren fås på enhver
ion.

Sådan bruges NØDKONTAKTEN

Nve medlemmer - som søger optagelse

i Sunc/j&y,

A155 Inger Hansen
Leifsgade25, S.
A 166 Hans Ole Uldall
Elbagade73, S.
A 221 John Pedersen
Liden Gunversvej 3, S.
A 345 Jan Henningsen
Gadekærvej 21, Valby
A 366 Jens Uwe Leonhardt
Holsteinsgade 62, 0.
A 395 Preben Olsen
Prinsesse Christinesvej 14, S.
A457 Bent Jespersen
Ndr. Røsevej 8, S.
A 598 Per Sjøgren
Kornblomstvej 3, S.
A599 Jørgen Wilhelmsen
Svend Gøngesvej 4, Brh.
A684 Flemming R. Pedersen
Pommernsgade 7, S.
A 691 Flemming Suhr
Elselillevej 2, S.
A 700 Svend Erik Thomsen
Sokkelund, Christiania, K.
A 702 Hanne Jagd Bendtsen
Backersvej 114 A, S.
A715 Orla Mortensgård
Vesterbrogade 20, V.

Sælges.
Et overordentlig godt stel sejl til Soling
Svend Malm
sælges.
Søvej 17
Dragør

A716 Svend Herzog
Grækenlandsvej 42, S.
A 718 Hans Peter Nielsen
Sorrentovej 2, S.
A734 Tina M.W.Otto
Pommernsgade 7, S.
P 1 Ida Karup Rasmussen
Elbagade73, S.
J 27 René Hartvig Poulsen
Elselillevej 18, S.
J 28 Erling Christiansen
Ålegårdsvænget 33, Dr.
J 29 Thomas Larsen
Lybækade4, S.
J 34 Uffe Knudsen
Tovelillevej 99, S.
J 35 Jørgen Thaulov
Frankrigsgade 42, S.
J 42 Jais Knudsen
Tovelillevej 99, S.
J 45 Thomas Knudsen
Tovelillevej 99, S.
J 65 Jannie Winther Andersen
Glamsbjergvej 3 A, Ka.
J 69 Charlotte Schou-Jo
Sandkåsvej 14, Ka.
J 86 Per Hansen
Reberbanegade 45, 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.
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Beretning for 1978 fra Søsportens Sikkerhedsråd
Fra Søsportens Sikkerhedsråd har vi
modtaget følgende beretning:

Indledning
Vejret i 1978 var ret ustadigt og halv
dårligt for sejlads med fritidsbåde.
Dette afholdt dog ikke sejlere af alle
slags fra at færdes på vandet i næsten li
ge så stort omfang som i de foregående
vejrmæssigt bedre år for udendørs fri
tidsaktiviteter. Sejladsen med de små
både begrænsedes dog til de beskyttede

INDBYGNING AF

VHF RADIOTELEFON RT144 B

farvande og nær kysterne, og mange komne i 1978 (35) i forbindelse med sej
tursejlere nåede ikke de planlagte mere lads og omgang med både var - bortset
fjerne mål; men sejlet blev der.
fra det helt usædvanligt lave antal (23) i
Normalt - og helt naturligt - må der 1976 - mindre end i de foregående år.
påregnes flere uheld og ulykker under
Det er rådets indtryk, at de glædeligt
urolige og meget skiftende vejrforhold. lave tal skyldes, at forståelsen for at
Derfor er det overraskende og bemær tænke på det sikkerhedsmæssige både
kelsesværdigt, at rådets hændelsesover- før og under sejlads stadig breder sig i
sigt (se bilag) udviser et fald i det sam alle grupper af danske fritidssejlere.
lede registrerede antal uheld og ulykker
Som det fremgår af hændelsesoverfra mellem ca. 360 og 400 i årene 1975- sigten og den særlige oversigt over om
1977 til 315 i 1978. Også antallet af om- , komne, tegner udenlandske sejlere og
strandturister sig for en uforholdsmæs
sig stor del af hændelserne, nemlig ca.
32% eller næsten Vz. Det er især vest
tyske sejlere og turister, der kommer galt
afsted, idet 26,4% af de registrerede
uheld og ulykker skete med både sejlet
af vesttyskere, og af de 35 omkomne var
de 10 (28,6%) vesttyskere.
Af de 62 registrerede fejlnavigeringer
og grundstødninger skete de 30, altså
næsten halvdelen, med både ført af ud
lændinge.
Nok sejler der mange udenlandske og
især vesttyske lystbåde i vore farvande,
og mange, også især vesttyske turister,
sejler ud fra de danske strande i småbåde
eller med andre sejl- og flyderedskaber,
men der er selvsagt mange, mange flere
danskere til søs året rundt.
Det er ud fra disse sammenligninger
af hændelsesfordelingen mellem udlæn
dinge og danskere, at rådet finder be
grundelsen for som ovenfor anført at
skønne, at det slet ikke står så dårligt
til i den danske befolkning, hvad angår
forståelsen for at udvise forsigtighed på
vandet.
Med et samlet anslået antal fritidsbåde
på mellem 180.000 og 200.000 og i be
tragtning af, at der en sommer week
end-dag med varmt vejr kan være op til
Tiltalende ydre!
over Va million mennesker i alle aldre på
Et væld af nye anbringelsesrnuligheder!
vandet i disse både, er et registreret an
tal uheld og ulykker på 315 og med 35
Tilgodeser ønsket om en betjeningsvenlig og
pladsbesparende anbringelse, f. eks. i styre
omkomne i forbindelse med sejlads og
pult, skot, bogreol eller skab.
omgang med både ikke alarmerende.
Enkel montering! Sav et firkantet hul efter
medfølgende skabelon og foretag normal led
ningsføring - det er alt!

Kr. 4420,00 incl, moms.

I. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124,
TLF. (01) 58 30 45
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Radiotelefonen kan let tages med hjem!
Fastspænding/løstagning sker helt enkelt ved
at spænde/løsne de fire skruer på forpladen
mærket
, så klarer de automatiske gribe
paler resten.

Rådets virksomhed
Denne er foregået efter samme ret
ningslinier og med samme aktiviteter
som i de foregående år. Antallet af hen
vendelser, telefoniske, skriftlige og per
sonlige, tog i begyndelsen af året et
yderligere opsving, således at det blev
nødvendigt - for dog at overkomme lidt
andet end rent ekspeditionsarbejde - at

r

R E G I S T R E R E D E

F R I T I D S S E J L E R U L Y K K E R

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD

Å r s a g

M å n e d

JANUAR

e f t e r s ø g n i n g e r

(2)

(3)

(4)

Overbordfald

Havari
eller
kæntring
p.g.a.
vind og sø

Kæntring p.g.a.
overlast, for
kert vægtfor
deling eller
for høj fart

Brand,
eksplosion,
motorstop,
andet teknisk
havari

Usigtbart
vejr

1

1

1

MARTS

4

2

2
1

BILAG TIL RÅDETS ARSRAPPORT

1 9 7

m.m.

(6)
Fejlnavigering
og
grundstødning

(h æ n d e 1

e r)

(7)

(8)

(9)

(10)

/il)

(12)

Kollision

Udeblivelse
(Eftersøgning)

Andet,
herunder
vind- og
strømforhold

Hændelser
ialt

Personer
om bord
i
fartøjerne

Heraf
omkomne

5

FEBRUAR

MAJ

1

6

1

1

1

4

8

15

2

4

8

0

6

4

0

1

1

10

26

2

4

1

31

78

4

8

9
7

3

3

41

117

4

2

JUNI

2

13

5

8

JULI

2

15

6

12

14

8

14

71

164

3

AUGUST

4

17

3

5

8

6

8

51

138

9

SEPTEMBER

6

13

7

8

5

39

102

6

OKTOBER

1

2

9

11

7

1

1

32

87

3

, 3

4

2

1

17

34

2

2

5

7

0

NOVEMBER

1

6

DECEMBER

1

2

lait 1978

18

69

17

67

18

62

2

25

37

315

780

35

lait 1977

25

99

15

92

7

73

3

27

56

397

1039

58

lait 1976

7

77

28

90

6

54

2

30

67

361

910

25

lait 1975

22

83

23

101

6

65

5

29

54

388

909

53

S æ r l i g e

2.

u l y k k e r ,

(l)

APRIL

1.

t i l

(5)

2

0. L I G N

(HÆNDELSESOVERSIGT)

b e m æ r k n i n g e r :

Af de 35 omkomne bar de 4 rednings- eller sejlervest. De enten frøs ihjel,
fordi vandet var neget koldt, eller de døde af hjertestop el.a. som følge
af hændelsen. Af de andre 31 omkomne ville de 19 efter alt at dømme vscre
blevet reddet, hvis de havde båret vest. Af de 35 omkomne var 11 udlændin
ge, heraf 10 vesttyskere og 1 svensker.
Efter de foreliggende oplysninger kan 25 personer, som bar rednings- eller
sejlervest, takke denne sikkerhedsforanstaltning for, at de blev reddet i
god behold efter et af de registrerede båduheld.

3. Der sker mange uheld (hændelser), som ikke kommer til rådets kendskab, for
di de afhjælpes, uden at andre end de direkte implicerede, og de, som even
tuelt observerer uheldet og yder assistance, bliver bekendt med det skete.
I en stor del af disse uheld er bæring af rednings- eller sejlervest med
virkende til, at uheldet klares uden dramatik, og at roen bevares.
Se iøvrigt oversigten over dødsfald samt bemærkninger til oversigten i rådets
årsberetning for 1978.

Ad kolonne 9x) Tallet inkluderer bl.a. tilfælde,
hvor små joller, pramme, gummibå
de, luftmadrasser o.a. er drevet
til søs fra strand med personer
om bord, og hvor en søredningsak
tion har været iværksat.

Af de 315 registrerede hændelser vedrørte 101 hændelser
udenlandske fartøjer eller danske fartøjer med udlændin
ge om bord (bl.a. udlejningsbåde).
Antal
fartøjer
83
8
4
4
2
101

Nationalitet

Antal personer
om bord

Vesttysk
Svensk
Norsk
Engelsk
Andre

204
24
8
23
7

Udlændinge ialt:

266

Af de 101 fartøjer var de 53 egentlige turbåde. De øvri^
var joller, pramme, gummibåde og andre små sejlredskabe:

indskrænke telefonekspeditionstiden til
eftermiddagstimerne. Dette er meget
beklageligt, for kontakten med de man
ge enkeltpersoner landet over har betyd
ning for rådets virke og giver os mange
nyttige oplysninger og impulser, og vi
må oftere og oftere høre bemærkninger
om vort ringe serviceniveau, men derved
er nok intet at gøre.
Vore tryksager efterspørges stadig i et
omfang, der overstiger, hvad vi har pen
ge til at lade trykke; men ved en mild
rationering tilgodeses ønskerne i rimeligt
omfang. Den tilfredshed med vort mate
riale, der ofte gives udtryk for, er vi
naturligvis glade for.

Oplysnings- og propaganda
virksomhed
Der er trykt og udsendt brochurer,
plakater og duplikerede artikler i samme
omfang som i 1977.
Bladet SØSPORTS-information ud
sendtes ikke i 1978. Det har vi måttet
høre en hel del for, hvilket viser, at der er
interesse for dette beskedne skrift.
Takket være assistance fra Statens In
formationskontor blev der produceret 10
TV OBS-filmindslag på hvert ca. 90
sekunders varighed. Informationskon
toret betalte hele denne produktion samt
trykning af 30.000 foldere om trafiksepareringer og dybvandsruter.
Anmodninger fra klubber, skoler m.fl.
om søsikkerhedsforedrag har kunnet
imødekommes takket være velvilje fra
officerer ved Søværnets tjenestesteder
rundt i landet samt fra medlemmer af fritidssejlerklubber.
Der blev etableret stands på en sikkerhedsudstilling i Frederikssund arrangeret
af politiet samt på bådudstillingen i
Bella-Centret.
Der har været god interesse for rådets
film »Sejl sikkert«, der kan lejes hos Sta
tens Filmcentral.

Rådets økonomi
Til rådets aktiviteter blev der af han
delsministeriet stillet samme beløb til
rådighed som i de foregående år, ca.
290.000.

Uddannelse
Interessen for sejleruddannelsen, som
henhører under Direktoratet for Søfartsuddannelsen, var usvækket. Nærlig
10.000 personer gik på aftenkurser for at
blive undervist til duelighedsprøven i sej
lads, og over 1000 personer gik til under
visning til yachtskippereksamen. Udover
12
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Nyt fra Dansk Sejlunion

Sekretariatet flytter
Som følge af de seneste års stigende
aktivitet indenfor Dansk Sejlunion er
sekretariatet kommet i akut pladsnød.
Det er nu lykkedes at finde egnede lo
kaier til en rimelig leje, og den 7. au
gust forventer vi at flytte til ny adres
se:
Dansk Sejlunion
Falkoner Alle 59
2000 København F.

Tre nye klubber
er blevet optaget som DS medlems
klubber, nemlig:
Kragenæs Sejlklub
Sydstævnekied
sen. Mejlsvig Sejlklub - Lillebælt Syd
kreds. Dragsholm Sejlklub
Isefjord
kredsen.
Ny standardklasse
Efter indstilling fra Teknisk udvalg er
LM 22 nu blevet godkendt som
standardklasse.

Telefon: 01 - 34 29 99

Ferielukning i sekretariatet
i tiden den 16. juli til den 27. juli, beg
ge dage inklusive. Klubberne bedes fo
retage eventuelle henvendelser/bestil
linger i god tid inden ferielukningen.

Sponsor for OL-SPORTEN
Dansk Sejlunion har deltaget i Dansk
Olympisk Komité's (DOK's) general
forsamling, hvor det blandt andet blev
oplyst, at bezinfirmaet VIKING har
indgået en sponsoraftale med DOK
i forbindelse med dansk OL-deltagelse
i 1980

Ny medarbejder
Dansk Sejlunion har pi 1. juni ansat
en ny medarbejder, Dan Ibsen Søren
sen, som primært skal arbejde for
følgende udvalg:

Måling af Flipperjoller
lait er nu blevet målt 46 Flipperjollei,
som hat fået udstedt gyldige klassebe
viser og er registreret under Dansk
Sejlunion,

—
—

Plaquette og registreringsafgift beløbei
sig p.t. til kr. 110, . Målere anvises
ved henvendelse til Dansk Sejlunion
eller Flipperklubben.

Den nye telefon vil være åben fra og
med den 7. august.

Instruktions- og Trænei udvalg
Jolleudvalg
PR-udvalg
Dopingudvalg

de nævnte har der i klubberne, ved
FDF/FPF, søspejderne m.fl. været af
holdt et meget stort antal kurser og
sammenkomster, hvor sikkerhed under
sejlads har været blandt emnerne.
Den hjælpsomhed og interesse, rådet
og dets arbejde møder hos den sejlinteresserede del af befolkningen, hos
fritidssejlerorganisationerne,
pressen,
private firmaer, institutioner og myndig
heder, er meget stor. Det er disse grup
per og enkeltpersoner landet over, som
ved deres velvilje og indsats har bevirket,
at 1978 fritidssejlermæssigt forløb så
godt, som det gjorde.

— Det er en ordre1 Alle ma
troser under dæk!

Tak
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Nyt fra Dansk Sejlunion - fortsat

Brætsejlere
To brætsejlet klubber har søgt om op
tagelse i Dansk Sejlunion, hvorfor der
er blevet nedsat et Btætsejlerudvalg.

PR udvalget
glæder sig ovei, at man nu "en g.ing
imellem" hører/ser noget om sejlsport
i radio/tv.

Klubberne opfordres til at optage
brætsejlere som medlemmer, samt at
nedsætte Brætsejlerudvalg.

I april havde Dansk Idræts Foibund og
specialforbundene møde med radio /
tv-folk, hvor bl. a. alsidighedsbegrebet,
omprioritering af sendetiden, DK's
idrætlige styrke i relation til radio /
tv-dækning, konkurrence- og eliteidræt
contra motions- og trimidræt m.m.
blev diskuteret.

"Emnepakkerne"
er på vej! Instruktions- og Trænerudvalget har planlagt at have de første
emnepakker i kapsejladsteori og -prak
tik færdige til efteråret, således at de
skal kunne anvendes i undervisningsøjemed gennem vinteren 79/80.
Støtte til trænings- og instruktionsarrangementer.
Instruktions- og Trænerudvalgets øko
nomigruppe fortæller, at der stadig
er "masser af penge" til fordeling i
kredsene som støtte til trænings og
instruktionsarrangementer i resten af
sejlsæsonen.
Endvidere opfordres klubber til allere
de nu at planlægge instruktionsaftener,
vintertræning m.v. for vinteren 79/80.
Ansøgninger om støtte vedlagt budget
overslag skal sendes i god tid inden det
pågældende arrangement afholdes: Det
skal ske via Kredsformanden/Kredsens
Trænerudvalg til Dansk Sejlunion. Ind
komne ansøgninrpr behandles løbende
af Instruktions- og Trænerudvalgets
Økonomigruppe, der tager endeligt
stilling til støttefordelingen.

PR-udvalget har nedsat arbejdsgrupper,
som blandt andet skal behandle emner

Jeg vil gerne herigennem sige tak til
S.S.F. og alle vennerne for deres op
mærksomhed i anledning af vort sølv
bryllup.
Egon Kjeldsen
»Pløk«

Jytte og jeg siger hermed tak til S.S.F.
og alle, der glædede os med en opmærk
somhed ved vort sølvbryllup.
Jytte og Henning
Tak for venlig opmærksomhed ved
vort barn Rikkes nedkomst.
Erna og Simon

ne:

Klubhus og fester

— DS-NYT's fremtid.
— Sejlsportens kontakt til radio/tv.
— Forholdet sejlsporten/dags og uge
pressen.
— Et register for PR-ideer til klubber.

8. september: Krebsefest på Flakfortet.
22. september: Svagførefest.
6. oktober: West-tur, kl. 13 i West.
20. oktober: Afriggergilde.
28. oktober: Generalforsamling.

Arbejdsgrupperne sigter imod at få ud
arbejdet og udsendt fyldestgøi ende in
formationsmateriale til klubberne, som
støtte for PR aktiviteter.
Jolleudvalget
er blevet reorganiseret og et i fuld gang
med en række aktiviteter
bl. a. er
vedtaget at søge at udsende et "Jolle
sportsblad" med løbende informatio
ner til jollespecialklubber, jollesejlere
samt sejlklubber.
Udvalget sigtei i første fase mod ud
sendelse af dette blad to gange åiligi,
henholdsvis forår og efterår.

Krebsefest
på Flakfortet
Lørdag den
8. september
Se efter opslag
i klubhuset

f/ VT.-V.vj/..J ' *. ;•

V
I AUGUST HAR
SHOPPEN ÅBENT

Svagførefesten
Lørdag den 22. september 1979
Vi har brug for nogle medlemmer med bil,
der vil hjælpe til med kørslen
af de svagføre
Og for nogle, der vil hjælpe til i køkkenet
og med serveringen.

Hverdage
Lørdage

kl. 10 -18
kl. 9-15

OG I SEPTEMBER
Lørdage

kl. 9-15

Festudvalget
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Husk på, at du skal tilmelde dig til kurset i tovværk eller navigation til vinter.
Nærmere herom ved opslag i klubhuset og i næste nummer af S.S.F.

topOcup
-medKronborg omstyrbord...

PÅ Flakfortet under
top-cup
Foto: Claus Olsen

arrangeret af Sundby Sejlforeningog topsfcring

Festligt punktum for top-cup
Så er det slut for i år med top-cup.
Punktummet blev sat fredag den 29. juni,
da klubben afholdt galla-middag for ind
budte gæster, og hvor præmieuddeling
en fandt sted. Da der i år var flere præ
mier at uddele, var der også fyldt mere
op i salen, end der var sidste år, og der
var en god stemning hele aftenen. Præ
mieuddelingen blev på bedste måde fo

top-cup-bureauet

retaget af Topsikrings informationschef,
Erik Ludvig Andersen.
S.S.F. takker alle, der har bidraget til
successen for top-cup, og det gælder i
første række:
Topsikring
Marinehjemmeværnet
Rationel Databehandling
foruden den store, anonyme skare af
klubbens medlemmer.
hm

Dommerne på plads

Den faglærte sejlmager,
der kan alt,
Uge fra »high performance racing sails«
til vinter-presenninger.

DAN SAILS STURLASGADE 12 K 2300KBH.S
14

Ved terminalen

DAN SAILS

TLR 01 576717

Ind imellem slappede man af.

Husk!

Husk!
Det koster 100 kroner ekstra, hvis

kontingent,

Admiralstabsmøde

der forfalder 1.7.79, ikke er betalt inden 15.9.79
Kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer

100 kroner
30 kroner
50 kroner

Ved betaling pr. giro (kontonr. 70565 16) husk at opgive medlemsnummer.

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88 2100 København 0
Telefon (01)26 95 09

DAN
[uilliJ
De er VELKOMMEN til et uforpligtende besøg!
Vort erfarne personale står parat
til at give Dem en fuldendt betjening!
MEKA

Kig ind!
- måske har vi
en tæpperest
til båden!

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er ca. 1600 ekspl.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

ItlEKR

6 MDR.s
RENTEFRI
KONTO

Møbelcenter ApS
STRANDLOOSVEJ 7•2300 KOBENHAVN S

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej 16

- for enden af Holmbladsgade
TELEFON 01-571201
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Banken der
dækker
hele Amager

KASTRUP MARINE SERVICE*.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04
MI.
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3 trin
Kr. 311,90
4 trin
Kr. 383,50
5 trin
Kr. 458,46

Amagerbanken
- den er nærliggenae

BADESTIGE - RUSTFRIT STÅL

KVALITETS-GUMMIBÅDE

RJUIIOTEIEFONAHUEC - WAIKIE TAIHIES
til professionelle og amatører.
Det bedste tilbud får du på Amager
Vi har som regel et stort udvalg i nye og brugte
stationer.

Stort udvalg fra kr. 745,- incl. moms.
Ring efter farvebrochure og prisliste.

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

Hundievej 87,2670 Greve Strand. (02) 90 6811

10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.
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Nr.9

Døde

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 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

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

58 01 76

S a t s Palvig. Strandboulevarden 92. 2100 Kbh 0.
j' i

Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88. 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telf. 59 35 80

Formand:

Hans Guldager,
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. 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

Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S. .

54 80 52

Jørgen Bengtsson,
Halfdansgade 21,5., 2300 Kbh. S

54 83 23

Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

54 58 44

Tilsynsførende
med klubhuset
og festudvalg:

13 73 23
50 73 23

Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S

58 74 05

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Søren Christensen,
Italiensvei 6, st.th., 2300 Kbh. S

59 62 28

Jolle
repræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

John Simonsen,
Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S

54 92 62

Poul Christiansen,
Njalsgade 47, 3.tv., 2300 Kbh. S ...
Jørgen Madsen.
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
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57 8810
53 59 64
59 79 95

Under ovenstående overskrift bringer
Sejl og Motor en reportage fra den be
rømte britiske havkapsejlads Fastnet
Race, hvor det 306 både store kapsej
ladsfelt blev ramt af en orkan, der i vind
stød kom op på 35 meter pr. sekund. Or
kanen krævede 18 dødsofre og 23 både
sank eller måtte forlades. De engelske
helikopterpiloter udførte deres hidtil stør
ste redningsaktion i fredstid. Med
utrættelig vilje og professionel dødsfor
agt kastede de sig ud i den ene hals
brækkende situation efter den anden, og
de beretter om, at der var 15 meter høje
bølger, der vanskeliggjorde deres ar
bejde. I løbet af sejladsen blev over 136
personer reddet i land enten med heli
kopter eller eskorteskibe, og alene ca. 80
af disse blev reddet med helikopter.

Meteorologerne tog fejl
Stormen, der var forårsaget af en dybt
lavtryk syd for Island, rejste sig meget
hurtigt. Meteorologerne havde kun lovet
7-8 efter Beaufort-skalaen, men adskil
lige beretter om vindstyrker på over 30
meter pr. sekund.
Feltet befandt sig umiddelbart øst for
Fastnet Rock da stormen satte ind fra
sydvest. Flere både havde rundet mær
ket og fik derfor stor fordel af stormen.
Da rapporterne om de første forulykkede
både indløb, satte kapsejladsledelsen et
storstilet eftersøgningsapparat igang.
Flyvevåbnet indsatte 8 helikopterer og 3
eftersøgningsfly. Endvidere deltog 1 en
gelsk destroyer, 2 engelske slæbebåde,
1 engelsk fiskeriinspektionsskib, 1 hol
landsk fregat samt adskillige hjælpefar
tøjer.

Hidtil værste ulykke
Videre skriver Sejl og Motor, at kata
strofen er den største, der nogensinde
har ramt international sejlsport. Den hid
til største var tabet af den franske ettonner »Ariel« i Marseilles-ugen i 1977. Den
ne forsvandt sporløst fra havets over
flade med sin 7 mand store besætning.
Det eneste man har fundet fra den er en
gummistøvle med en fod i. Ironisk nok
blev den fundet af en fransk svømme
dykker næsten samtidig med Admirals
Cup's start to år efter ulykken.

Frygtede for let vind
Fastnet Race er en del af Admirals
Cup, der er verdensmesterskaber for de
større havkrydsere. Den eneste dansker,
der deltog i denne serie af sejladser, var
Ib Ussing Andersen. Han deltog på Contessa 39'eren »Assiduous«, et schweizisk

søsterskib til »Eclipse«. Ib deltog dog
ikke i Fastnet Race, fordi han frygtede
for så let vind, at han ikke kunne nå ret
tidigt hjem! - Endelig var dansk-cana
dieren Hans Fogh med på den canadiske
»Evergreen«, men denne blev bjærget
ind til Plymouth.

Ib Ussing Andersen:

Derfor kunne det ske
Sejl og Motor har talt med Ib Ussing
Andersen, der siger:
»Det ømme punkt er ofte roret. Når
først roret er røget, går resten stærkt.
Båden vil nemt lægge sig tværs i søen
og bliver trykket helt ned med sejlene
fladt hen ad vandet. Vinden og søernes
kombinerede indvirken på sejl og dermed
rig kan få masten til at gå gennem bun
den, fordi den kan hoppe op af maste
sporet. Når dette først er sket, er forlis
næsten uundgåeligt, og det hjælper ikke
spor, at lugerne er »skalket«. Selv om
masten holder, er der risiko for at en af
lugerne ryger på grund af bølgeslag, og
skæbnen bliver da den samme«.
- Hvorfor er roret så udsat ?
»Fordi konstruktørerne bestræber sig
for at spare i vægt i enderne og modvirke
dårlig gang i søen - »nikken«. Disse be
stræbelser fører til alt for lette rorkonstruktioner. Et af de materialer, der bru
ges meget, er kulfibre. Jeg mener, man
bør sætte et absolut styrkekrav til rorkon
struktionen. Hvis dette ikke er overholdt,
skal båden ikke have lov til at starte.«
-Er der andre årsager til ulykken ?
Ib Ussing Andersen: »Jo, jeg tror også
redningsflåderne bærer en del af skyl
den. Hvis folk ikke hopper direkte fra bå
den ned i dem, er de meget svære at
komme op i. Mange flåder er alt for hø
je«.
FORSIDEBILLEDET:
Lynæs-jolle
tegnet af Robert Frisch.

Helikopterpiloterne ydede en helstøbt indsats.

i
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slutte os dette forslag, og samtidig ville
man sætte en liste i vort medlemsblad,
der fortalte medlemmerne ihvilke havne,
vi kan ligge gratis.
Københavns Politi har skriftligt givet
tilladelse til, at vi flager med schweizisk,
østrigsk og vesttysk flag mod, at de bli
ver hejst sammen med Dannebrog, samt
at flagene er af samme størrelse.
Levnedsmiddelkontrollen har været
på besøg i vort klubhus. De tog prøver
med af alt mad i køkkenet. Resultatet
sagde intet at bemærke, maden er god.

*T\

Referat af
bestyrelsesmøde 28/5-79
Dagsorden
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

Et medlem, der var indkaldt til at give
møde, ringede afbud samtidig med at
han gav en undskyldning for en episode i
klubhuset. Medlemmet blev idømt 3 må
neders karantæne, hvilket han vil blive
tilskrevet om.
Protokol
Protokol oplæst og godkendt.
Beretning
Formanden indledte med at oplæse
indkommen post; der var bl.a. en del
takkeskrivelser. Malmø Segelselskab
spørger i et brev, om det er muligt, at 21
både fra klubben må besøge S.S.F. i
pinsen. Malmø Båtforbund spørger lige
ledes om mulighed for at lægge deres
pinsetur til S.S.F. Man enedes om at by
de begge klubber velkomne mod, at de
må indordne sig under forholdene.
Hvidovre Sejlklub »Suset« spørger i et
brev om muligheden for en indbyrdes
ordning med hensyn til at ligge havnepengefrit hos hinanden. Man blev enige
om at tilskrive Hvidovre om, at vi ville til
4

Kan jeg få nogle prøver, tak??
»Ryle Niels« har i et brev til bestyrelsen
gjort opmærksom på, at der meget let
kan ske ulykker ved udkørsel fra vor par
keringsplads på de dage, hvor mange
biler parkerer på Amager Strandvej og
tager udsynet fra udkørslen. Man vil hen
vende sig til politiet og bede om at få
malet gule kantsten på begge sider af
udkørslen.
Formanden takkede Poul for Øresundsrundens fine afvikling og det til
trods for, at han uden varsel måtte
springe ind.
Bikuben har lovet at støtte vore 2 yng
lingebåde, der skal deltage i VM i Norge
med 5000 kr.
Haveforeningen, der ligger nord for
vor havn, har fældet 4 træer. Disse træer
var til gene for begge parter, og det kos
tede 1300 kr. for at få fjernet træerne.
Bestyrelsen blev enig om at betale halv
delen af omkostningerne.

veret rotter, men ingen af de adspurgte
havde set nogle. Hvis der kommer flere
henvendelser, vil man omgående kon
takte kommunen og få lagt rottegift ud.
Gravemaskinen har igen forsøgt at
grave færdigt, men måtte opgive på
grund af vejret. Havneudvalget gør be
styrelsen opmærksom på, at stadig flere
børn sejler rundt i havnen i joller med på
hængsmotor; flere af dem overholder ik
ke de 3 knob, der er tilladt i havnen, og
kan som følge deraf være til gene. I for
eningens love står, at børn ikke må lege
med joller i havnen; man ser dog gennem
fingre med optimistsejlerne, og man vil
henvende sig til forældrene til de børn,
der sejler med motor. Disse må ikke sejle
rundt i havnen, men har dog lov til med
forældrenes tilladelse at sejle ud og ind
af havnen.
Juniorchefen spørger, om det er mu
ligt at få skuret, der står foran Shoppen
fjernet, da man gerne vil have det nye
jollestativ stående der. Havneudvalget
lovede at få det fjernet.
Ved yderste nordlige skur er der et
stort hul i hegnet; dette vil blive repareret.
Bent Petersen spørger, om ikke Georg
Lok skal fjerne resterne af sit byggeskur.
Havneudvalget oplyser, at alt vil blive
ryddet væk inden pinse.

I SEPTEMBER HAR
SHOPPEN
ÅBENT
Lørdage

kl. 9-15

OG I OKTOBER
Havn og Plads
Havneudvalget oplyser, at et medlem
har henvendt sig til dem og fortalt, at der
var set rotter på havneområdet, og man
har herefter spurgt adskillige medlem
mer, om nogle ligeledes havde obser

Lørdage

kl. 12-15

Klubhus og Fester
Pinsemorgen vil på sædvanlig vis blive
afholdt på et rimeligt niveau med udgif
terne dækket ved lotteri. Man har ind
hentet priser på forskellige abonnemen
ter af internationale sejlerblade bl.a. på
engelsk og tysk. Et abonnement vil koste
ca. 200 kr. årligt. Bestyrelsen stemte, om
man skulle tegne abonnementer, og man
forkastede det i første omgang, men vil
dog tage det op senere.
Toilettet i mellemgangen er blevet ud
skiftet. Baderummene er blevet gjort
rene.
Den 22. og 23. juli vil klubhuset blive
benyttet til opmåling af sejl i forbindelse
med EM. Samtidig vil klubhuset, und
tagen skipperstuen, være lukket den 27.
7.79. Klubhuset skal denne dag benyttes
til deltagerne fra EM ca. 300 personer.

sundsrunden. Vind og vejr var fint, motorbådsrepræsentanten havde indtryk
ket af, at alle deltagerne var tilfredse med
afviklingen af stævnet. Vagn Preisler for
talte, at det, at der kun var 4 deltagende
både fra S.S.F., kan skyldes, at det sta
dig er en navigationssejlads og ikke en
familiesejlads. Formanden, der selv hav
de deltaget i sejladsen, gjorde opmærk
som på, at opgaverne ikke var sværere,
end at en hvilken som helst motorbådssejler kunne løse dem. Natsejladsen for
motorbåde vil blive aflyst, derimod vil fa
miliesejladsen 25.8.79 blive afholdt. Fre
dag den 22.6. er der træffestævne med
svenskerne på Flakfortet.
Sikkerhed
Det forlyder, at vore ynglinge og junior
både ikke skulle være i sikkerhedsmæs

sig stand. Juniorchefen garanterer helt
bestemt for, at alt er helt i orden.
Bladet
Bladet vil udkomme ca. 25. juni.
Eventuelt
Det er nu gjort op, at der er 40 med
lemmer, der ikke har ladet høre fra sig
vedrørende vor vagtordning; disse vil få
tilsendt et brev. Der kan, oplyser Bent
Petersen, imellem disse 40 være pensio
nister, der er fritaget for vagt. Disse bør
lige henvende sig på kontoret.
sign. Hans Guldager
formand
Else Madsen
sekretær

Sejlerskole
Skolechefen oplyser, at sejlerskolen
startede den 21.5. med fuld bemanding.

Afriggergilde

Juniorafdeling
Den sidste juniorbåd er for tiden an
nonceret til salg i Berlingske Tidende, og
man håber på hurtigt at få denne solgt.
Da juniorchefen ikke var til stede ved
sidste bestyrelsesmøde, blev Poul Holst
Jensens brev først forelagt juniorchefen
nu. Juniorchefen svarede hertil, at der i
juniorskuret har været ophængt en liste,
hvor juniorerne skulle skrive sig på, men
desværre har mange ikke skrevet sig på
denne med det resultat, at man på nu
værende tidspunkt ikke har gaster nok
til at bemande bådene.

afholdes
Lørdag den 20. oktober
kl. 18.30

Menu: Andesteg med rødkål, rødvin
Is, Kirsebærvin
Billetter å 70,00 kr. kan købes hos
restauratricen eller festudvalget.

Kapsejlads
Kapsejladschefen ytrede utilfredshed
med, at så få Sundby-sejlere havde
meldt sig til top-cup; det kan skyldes, at
man ikke havde færdiggjort sin båd, men
ellers syntes han, at tilmeldingen var ri
melig.
Joller
Programmet til EM vil blive udbragt
sammen med medlemsbladet. Der vil
komme ca. 100 deltagere til EM-pirat.
Ved et jollemøde har man dannet et un
derudvalg bestående af Axel (Beton) og
Kaj (TAXA). Bestyrelsen godkendte un
derudvalget. Jollefondet har udlovet en
fok til den bedste træpiratjolle ved sej
ladser i juni måned.
Motorbåde
Der var 21 deltagende både ved Øre-

West-tur
Lørdag den 6. oktober 1979
Vi starter, så betids at vi kan være
ude hos West kl. 13.00

i
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Vagtordning

IALA- System A

Vagtordning etableres igen i år i tiden
1. oktober 1979 til 31. marts 1980.
Vagtordningen omfatter alle medlem
mer under 65 år, der har bådeplads i
havn eller på land (sommer og/eller
vinterplads) og gælder foruden sejl- og
motorbåde også for ejere af sejljoller,
motorjoller, rojoller og skydepramme.
Alle, der er omfattet af ordningen,
skal melde sig til en nattevagt. De ene
ste, der er undtaget, er invalide- og
folkepensionister samt medlemmer, der
er over 65 år. Det er S.S.F. uvedkom
mende, hvilket medlem, der tager vag
ten, blot det er rigtigt medlemsnummer,
der bliver skrevet i logbogen.
De medlemmer, som ikke kan eller
ikke ønsker at deltage i vagtordningen,
og som ikke på anden måde sørger for
at vagten bliver taget, skal betale 200
kroner i ekstra-kontingent, senest sam
men med kontingentindbetalingen pr.
15. marts 1980.

Som læserne nok kan erindre, har vi
her i bladet gennemgået nogle af de nye
regler, der gælder, når den nye farvandsafmærkning i henhold til IALA-system A,
træder i kraft i 1980. Hele den omlægning
af afmærkningen, der finder sted, må
naturligvis medføre, at vi alle skal have
nye søkort, og det tilrådes, at du i god
tid træffer aftale med din leverandør, om
hvilke kort, du skal have til foråret.

Vigtigt:
Alle, der ifølge ovenstående er fritaget
for vagt, det være sig folke- eller inva
lidepensionister samt medlemmer over
65 år, skal ringe til vagtchefen for at få
annulleret deres vagt, også selv om de
fik annulleret sidste år.
Al henvendelse angående vagtordnin
gen skal ske torsdag i kontortiden til
næstformanden.
Alle praktiske oplysninger vedrørende
vagtordningen er opslået på tavlen i
klubhuset.

Tak
Hjertelig tak for den venlige opmærk
somhed ved min 50-års fødselsdag.
£ Skafte

Hjertelig tak for opmærksomheden på
min fødselsdag. Jeg er meget glad for
den flotte lampe, jeg modtog.
Med venlig hilsen
Sv. Larsen

Min hjerteligste tak for Deres venlige del
tagelse ved min mands bisættelse.
Deres
Esther Krøgh Jensen
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Forslag om
generel fart
begrænsning
På Søsportens Sikkerhedsråds ordi
nære rådsmøde i handelsministeriet den
11. december 1978 fremsatte repræsen
tanten for Dansk Kano- og Kajakfor
bund, V. Vedel, forslag om indførelse
af en generel hastighedsbegrænsning
for hurtiggående fritidsbåde, ligesom
han ønskede, at rådet burde arbejde
henimod en indførelse af en minimumsaldersgrænse samt tvungen førerbevis
for førere af sådanne både.
Vedel henviste i sin begrundelse for
forslaget bl.a. til en hændelse i Svend
borgsund, hvor en speedbåd sejlede
agterenderne af to tomands-kajakker,
der roede side om side, samt til klager
fra Struer Kajakklub, der følte sig fare
truende generet af især speedbåde med
vandskiløbere på slæb.
Af rådets ialt 21 medlemmer støttede
repræsentanten for Dansk Forening for
Rosport, S. Fischer Jensen, forslaget,
medens samtlige øvrige medlemmer var
imod, at man pålagde fritidssejlerne
yderligere restriktioner, idet der allerede
fandtes bestemmelser i såvel søvejsreg
lerne som politivedtægterne, som tog
højde for flere af de af forslagsstilleren
nævnte forhold.
Formanden konkluderede, at rådet,
da så mange medlemmer var imod for
slaget, ikke skulle tage skridt til, at der
indførtes regler med det omhandlende
sigte, og at enkelttilfælde af overtrædel
ser af søvejsreglerne og politivedtægter
ne burde anmeldes til politiet.

Prøve i
praktisk sejlads
Sejlsæsonen afsluttes med praktisk
prøve lørdag den 29. september kl. 10.00
med reservedag søndag den 30. septem
ber. Instruktørerne må indstille de 2.-årselever, der har en rimelig mødeprocent,
og som er kvalificerede til at aflægge
prøve. Prøven aflægges i Øveballen eller
Tyveknægten, og kun de elever, der er
indstillet af deres instruktør, kan komme
i betragtning. Når du er indstillet og har
meldt dig, er der absolut mødepligt, og
kun i specielle tilfælde og skriftligt be
grundet afbud kan der arrangeres prøve
en anden dag.

Afrigning af
skolebådene
starter den 1. oktober 1979 i direkte for
længelse af sæsonen. Nærmere arbejds
fordeling vil tilgå de enkelte elever gen
nem instruktøren eller mig.

Vinterens undervisning
Tilmelding til aftenskolen i navigation
og towærkslære er startet pr. 1. septem
ber, men jeg har i skrivende stund ikke
detaljerede oplysninger angående priser,
undervisningsmaterialer m.m., ej heller
hvornår kurserne starter, men de elever,
der melder sig eller skriver sig på listen,
vil få skriftlig besked, ligesom der vil
komme opslag på tavlen i klubhuset, så
snart der foreligger nærmere.
Jeg formoder, at navigation vil blive
mandag eller tirsdag med start medio
oktober, og at det vil komme til at koste
ca. 160 kr. for seniorer og ca. 80 kr. for
juniorer, hvortil kommer undervisnings
materialer.
Towærkskursus bliver onsdage, lige
ledes med start medio oktober, og det
vil koste 50 kr. for seniorer og 25 kr. for
juniorer.
Bent P.

t

Rivieraudvalget har holdt sommerferie

Rivieraplanerne
skrinlægges måske
Det har måske undret en og anden af
læserne, at der har været så stille om
rivieraplanerne for Amager Strand, og
grunden hertil er, at vi har ventet på et
udspil fra borgmester Villo Sigurdsson.
Vor tålmodighed belønnedes i slut
ningen af juli, da vi fik indbydelse til et
møde den 29. august. Den samme ind
bydelse var sendt til de tre politikere der
deltog i det første møde, der fandt sted
20. februar i S.S.F., nemlig de social
demokratiske
borgerrepræsentanter
Poul A. Jensen og Villy Steffensen,
samt centrumdemokraten Elhardt Mad
sen, men desværre sendte de alle tre
afbud i sidste øjeblik.
Sammen med Rivieraudvalget var også
et udvalg, der er nedsat af de fast
boende, indbudt. I mødet deltog end
videre Stadsgartneren og Byplanchef

August Hougens samt fuldmægtig Pre
ben Marker.
Det blev fra kommunal side fremført,
at planerne ligger på et meget tidligt sta
dium, således at det er muligt at påvirke
dem i høj grad, og det ligger klart, at der
ikke vil blive opfyldt, hvis det medfører
forurening. De tre politikere, der hidtil
har udtalt sig i sagen, siger, at de vil
stemme mod et opfyldningsprojekt, som
først skitseret af kommunen, og Elhardt
Madsen har udtalt, at han i stedet vil
være stemt for et projekt, der er vendt
om, således at der kommer en havn ved
Kastrup Fort. Et resultat af mødet tyev
at udvalgene vil blive holdt underrettet
om, hvad der videre sker i sagen,
således at vi kan få mulighed for at gøre
vore synspunkter gældende.
hm

Dødsfald
S.S.F.'s tidligere formand, Chr.
Jensen, er død. Chr. Jensen, der
var 40-års-jubilar i S.S.F., virkede
fra 1934 til 36 som formand for for
eningen. Han var en kendt mand
på kapsejladsbanerne, først i sin 6meter og senere i Spidsgatter. I
hans formandstid skete der en
stor udvikling i S.S.F., bl.a. arbej
dede man med planerne om en
udvidelse af havnen, der dengang
kun bestod af det, vi i dag kender
som nordre bassin, og det var en
frugt af hans arbejde, at man i 1937
kunne begynde udgravningen af
søndre bassin. Det var også i Chr.
Jensens regeringstid, at grundlag
et til S.S.F.'s sejlerskole blev lagt.
Chr. Jensen, som således har
været med til at præge det, der i
dag kendetegner S.S.F., er i de
senere år ikke kommet så meget i
S.S.F., men han har stedse med
opmærksomhed fulgt foreningen,
hvis trivsel lå ham meget på sinde.
Æret være hans minde

Årets fisketur
Trods dalende deltagerantal var årets
fiskekonkurrence en stor succes. Der
deltog kun en fem-seks både, der til
gengæld gjorde et godt indhug i Sun
dets torskekvote. Vejret var ideelt til
formålet og ved vejningen, der foretoges
umiddelbart efter klokken 16, der var
sidste frist, da bådene skulle være inden
for molerne, for at kunne deltage i
vejningen, kom man til følgende resultat:
Pighvar er en sjælden fangst

Bent fra Pippaluk vandt børen
Største torsk 1,85 kg
Georg Jønsson
Næststørste torsk 1,60 kg
Bent fra Pippaluk
Trediestørste torsk
Ole Vallin
Længste hornfisk 70 cm
Palle fra Pippaluk
Hornfisk nr. 2
Bent Petersen
Hornfisk nr. 3
Leif Tastesen
Største og eneste pighvar
Hans Hansen

Torsken skylles, inden den skal foto
graferes

Så stor er den
8

Den mere festlige del af dagen tog sin
begyndelse kl. 18, og der var ca. 60,
der havde løst billet til Kristines roastbeaf
med kold kartoffelsalat. Da man havde
ydet denne lækre anretning fuld retfær
dighed, var tiden inde til fordeling af de
mange præmier, der var skænket af
dagens sponsorer. Præmien for største
torsk var således en cykel skænket af
Stjerneborg og andenpræmien en trille
bør fra A.C. Schmidt, og begge præ
mierne blev afprøvet på behørig vis.
Fra kl. 19 spillede S.S.F.s husorkester
bestående af Harry Trudsøe og Otto Mylynd med deres janitchar, og jeg har
ladet mig fortælle, at de bliver bedre
og bedre fra gang til gang. I løbet af
aftenen indfandt flere medlemmer sig og
deltog i festen, og der var forskellige op
trin og konkurrencer, der satte stem
ningen i vejret, så man må sige, at fiska
turens succes også var hjemme år.
hm

Bente venter spændt på vinderen af
cyklen

Her er han

De heldige præmietagere

Vagtordning \
Gælder alle medlemmer med båd 6\
i havn eller på land.
Også ejere af joller uden og med sejl og motor
Alle oplysninger er opslået på tavlen ved kontoret i klubhuset.
Yderligere oplysninger hos næstformanden
Telefon 58 49 37.

Ved færdsel på foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22
SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES
x

Næstformanden
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Mve medlemmer
*

V - s

Svagførefesten

som søger optagelse

i SurdAy. SfyilfohewLyUj.

A 111

Jens Axelsen,
Nyrnberggade 2 A, S.

Vi har brug for nogle medlemmer med bil,
der vil hjælpe til med kørslen
af de svagføre
Og for nogle, der vil hjælpe til i køkkenet
og med serveringen.

'

A 159

Jørn Holmgård,
Kærbyvej 1, Rødovre.

A 224

John Frank Pedersen,
Ringstedgade 6, 0.

A 513

JensMøller,
Oxford Allé 84, S.

A 741

Herman Mortensen,
Ved Sønderporten 9, S.

A 752

Finn Ejvind Jensen,
Høje Gladsaxe 17, Søborg.

A 758

Lauritz Dissing Jensen,
Magnoliavej 72, Valby.

A 760

Ejgil Anker N. Petersen,
Amagerfælledvej 115, S.

A 782

Leszek Zalewski,
Vendersgade 14, K.

A 793

Niels Videbæk Poulsen,
Ndr. Frihavnsgade 71, 0.

A 814

Ole Poul Pedersen,
Sveasvej 5 A, V.

A 817

Bjørka S. Christiansen,
Hjulmagerstien 10, S.

P

Irmgard Nielsen,
Moselgade 20, S.
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Lørdag den 22. september 1979

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.

Festudvalget

—i
Old boys and ladies-sejlads
Lørdag den 29. september 1979
J
J

afholdes der en old boys og ladies-sejlads. Sejladsen afholdes som en lukket
sejlads og i juniorafdelingens både. De, der ønsker at deltage, må samle sig i
hold å 3 personer, og alle skal være fyldt 40 år.

Samtlige bådehold møder
til skippermøde
29. september kl. 9.30

Tilmelding på opslag i klubhuset.

Der vil blive foretaget dopingprøve samt kønstest
efter endt sejlads.
Kapsejladschefen

Den faglærte sejlmager,
der kan alt.
Uge fra »high performance racing sails«
til vinter-presenninger.

DAN SAJLS STURLASGADE 12 K 2300 l<BH. S
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DAN SAILS

TLF 01 57 6717

Tyveri af strøm
Vi nærmer os nu den kolde tid (nogen
vil måske sige, at den har været her hele
tiden), og bestyrelsen henleder opmærk
somheden på, at det er forbudt at tilslut
te varmeovne til foreningens lysnet. Det
gælder både varmeovne i både og skure,
og det vil blive betragtet som tyveri, hvis
noget sådant konstateres, og det vil i
henhold til foreningens love medføre
udelukkelse.

Til vinteroplæggerne.
Husk at pladslejen for vinteren skal være betalt inden den 15. november 1979, og at der samtidig
skal forevises gyldig kvittering for betalt ansvarsforsikring.

Betaling efter 15. november koster 100 kr. ekstra.

GENERALFORSAMLING

Søndag den
28. oktober
kl. 9,00
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 H.Simonsen
Motorbådsrepræsentanten,
Poul Christiansen,
modtager ikke valg
1 suppleant
1 juniorudvalgsmedlem, Jan Knudsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest den 7. oktober kl. 9,00.
Bestyrelsen
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Typecertificerede fritidsbåde
De fleste uheld og ulykker sker med
joller og andre små både. Hvad der bl.a.
gøres for at søge disse fartøjer konstrue
ret bedst muligt, fortælles om i følgende
artikel skrevet af Jørgen V. Nielsen:
»Langt de fleste ulykker til søs sker
med personer, der sejler i det, vi beteg
ner som små både - både med længde
under ca. 5 m. Der findes i pile lande et
meget stort antal både af denne slags,
og det er ofte folk uden kendskab til
blot et minimum af de regler og den
praktiske kunnen, der er nødvendig for
at færdes til søs, der sejler i disse både.
Med glasfiberbådens indtog på mar
kedet har fritidssejlads med små både
udviklet sig med eksplosionsagtig hast,
og udvikling og fabrikation af de små
både har ikke altid levet op til de krav,
man må stille til et produkt, hvor folk
kan bringe eget og andres liv i fare.
Producenter og myndigheder har dog
i mange år arbejdet for at finde frem til
sikre og rigtigt indrettede både, og i fe
bruar 1972 vedtog Nordisk Råd rekom
mandation no. 15/1972, der anbefaler
regeringerne i de nordiske lande at gen
nemføre ensartede bestemmelser i Nor
den vedrørende småbåde og trafikken
med disse.
Denne rekommandation resulterede i,
at der i december 1972 blev indledt et
samarbejde mellem søfartsmyndighederne i Sverige og Norge - de to lande hvor
man i forvejen havde et fælles arbejde
igang med udarbejdelse af forskrifter for
bygning af fritidsbåde.
Til at varetage dette formål blev der
etableret en arbejdsgruppe, der hurtigt
blev udvidet til også at omfatte søfartsmyndighederne i Danmark og Finland,
og man udarbejdede et forslag til be
stemmelser for småbåde med påhængs
motor og længde op til 5 m, der blev
tiltrådt af søfartsmyndighederne i de fire
lande ved årsskiftet 1973/74 og trådte i
kraft fra 1. juli 1974.
Reglerne er, siden de blev taget i an
vendelse, udvidet til også at gælde for
større fritidsbåde med længde op til 12 m.
Reglerne er under stadig revision, såle
des at de hele tiden tilpasses den tekno
logiske nyudvikling. Der skal her ganske
kort redegøres for, hvad det er for krav,
der stilles til en typecertificeret fritidsbåd.
For det første findes der i båden et
skilt, hvor der står, at den pågældende
12

B. Flydesikkerhed for
vandfyldt båd.

Motoren skal have en vis størrelse
båd er bygget efter de fælles nordiske
typecertificeringsregler - at den er bereg
net til en motor af en vis størrelse og et
bestemt antal personer eller største
vægt.

A. Indtrængen af sø.
Certificerede både skal have tilstræk
kelig fribord i forhold til nedlastning til
ikke at fyldes af overskyllende søer. Vand
må ikke kunne trænge ind gennem mo
torbrønd, ventilationsåbninger, skrog
gennemføringer eller andre åbninger i
skroget. Bådens stabilitet skal være til
fredsstillende - både når den er let, for at
ombordstigning/entring kan foretages,
og når den er fuldlastet for at sikre rime
lig bevægelsesfrihed for de ombord
værende, og den skal desuden have til
fredsstillende stabilitet i forhold til even
tuel sejlføring.

Til både, som kan risikere at fyldes
med vand, d.v.s. både med længde
under 5,5 m, stilles desuden krav om,
at de også skal have en vis sikkerhed i
vandfyldt stand. Bådene skal mindst
have en reserveflydeevne på 25 kg. pr.
person, båden er godkendt for, således
at den repræsenterer et egnet flyderedskab for de ombordværende. Bådene
skal desuden have forsvarlig stabilitet i
vandfyldt tilstand og have arrangement,
så personer kan holde sig fast, når de
ligger i vandet. Når vejrforholdene tilla
der det, skal sådanne både også kunne
lænses.

C. Overbordfald.
Certificerede både skal være udstyret
med nødvendigt rækværk og håndtag,
og dækket skal være udstyret med skrid
sikker belægning.
Der skal desuden være ombordstigningsmulighed for personer, som er
faldet overbord, i form af fast monteret
lejder, trin eller lignende.

D. Styrke og kvalitet.
Certificerede både skal have tilstræk
kelig styrke til at modstå de belastninger,
som de udsættes for ved almindelig
brug, og kvaliteten skal være tilstrække
lig for, at denne styrke kan opretholdes i
mange år. Dette opnås ved kontrol af de
råmaterialer, bådene bygges af, kontrol
af de produktionsbetingelser, båden
bygges under, og den arbejdsudførelse,
som benyttes.

E. Funktionskontrol.

Jeg føler mig altid sikker, når De er
om bord, frk. Zimsen.

Certificerede både skal kunne manøv
reres på forsvarlig måde. Det kontrol
leres, om udsyn fra førerpladsen er til
fredsstillende - at styre-og manøvreringsorganer er rigtig placeret, og at lanter
ner er monteret efter forskrifterne.
Certificerede både skal have forsvar
lige siddepladser for det antal personer,
den er godkendt for, samt nødudgang
fra lukkede opholdsrum.
De ovennævnte forhold bliver kon
trolleret ved praktisk prøvesejlads, hvor
maksimale begrænsninger er motoref
fekt, sejlareal, siddepladser og nedlastninger bliver fastsat som begrænsninger
ved den endelige godkendelse.

Behov for godkendte både. Ved
anvendelse af glasfiberen i bådproduk
tionen er denne fra traditionel enkelt
produktion blevet til industriel masse
fabrikation, og over hele verden benyt
tes dels samme type materialer og dels
samme fremstillingsmetode.
Nye bådtyper udvikles på baggrund af
studier af både fra hele verden, og med
moderne markedsføring bliver folk hele
tiden præsenteret for nye bådtyper.
Producenterne studerer både de nære
og de fjerne markeder og bygger ikke
længere fritidsbåde på grundlag af tradi
tion og personlig erfaring, men ud fra
forskellige landes markedsbehov.
Der vil derfor fremover være et sta
digt stigende behov for certificering af
fritidsbåde.
(sign.) Jørgen V. Nielsen
Skibskonsulent«
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Kvik ung dame

Rådet har skiftet formand

Heidi med sin gummibåd
Danmarks Motorbådsunions Køben
havnskreds har afholdt Øresundsregatta
med basis på Flakfortet. Som et indslag
for at underholde børnene afholdt man
en kapsejlads for disse i gummibåde
rundt om Flakfortet. En af vore kvikke
juniorer Heidi Holst Jensen (bager-Pouls
datter) opnåede den pæne placering som
nummer to. Der var 50 deltagere, og
præstationen er så meget større, da
Heidi var en af de yngste.

Hvervet som formand for Søsportens
Sikkerhedsråd har af praktiske og ratio
nelle grunde, lige fra rådet blev nedsat,
været knyttet til stillingen som kontor
chef for handelsministeriets nautiske
kontor.
Pr. 1. juni fratrådte T. R. Funder stil
lingen som chef for dette kontor og til
trådte som direktør for statens skibstil
syn. I stedet tiltrådte Niels Bagge som
kontorchef og har fra 1. juli også over
taget hvervet som rådets formand.
N. Bagge har efter 1 års ophold på
søfartsskolen i Kogtved og V2 års ophold
på skoleskibet »Fenja Dan« sejlet som
styrmandsaspirant i rederiet J. Lauritzen.
Har bestået styrmands- og skibsfører
eksamen samt afgangseksamen fra sø
værnets reserveofficersskole med efter
følgende tjenste som søofficer RE. Han
har desuden sejlet 2 år som navigations
lærer på DFDS' skoleskibe »Labrador«
og »Ontario« og derefter gennemgået
den særlige navigationslæreruddannelse
på Polyteknisk Læreanstalt og virket
som lærer på navigationsskolerne i Mar
stal og København indtil ansættelsen i
handelsministeriets søfartsafdeling.

DAN
De er VELKOMMEN til et uforpligtende besog!
Vort erfarne personale står parat
til at give Dem en fuldendt betjening!
'MEKA

Kig ind!
- måske har vi
en tæpperest
tii båden!

Tiltalende ydre!

INDBYGNING AF

6 MDR .s
RENTEFRI
KONTO

Tilgodeser ønsket om en betjeningsvenlig og
pladsbesparende anbringelse, f. eks. styre
pult, skot. bogreoleller skab

VHF RADIOTELEFON RT144 B
Kr. 4420,00 »ncl. moms.

Møbelcenter ApS
1. STENGAARD MEYER

STRANDLODSVEJ 7 - 2300 KOBENHAVN S

- for enden af Holmbladsgade
TELEFON 01-57 12 01

Et væld af nye anbringelsesmuiigheder-

AMAGER STRANDVEJ 124,
TLF. (01) 5830 45

Enkel montering! Sav et firkantet hul efter
medfølgende skabelon og foretag normal led
ningsføring det er alt!
Radiotelefonen kan let tagesmed hjem!
Fastspænding/lostagning sker helt enkelt ved
at spænde/løsne de fire skruer på forpladen
mærket
sa klarer de automatiske gribepaler resten

VHF-Radiocertifikat

Undervisning 2x3 timer
Kr. 250,- incl. eksamensgebyr.
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Med »Nordkaperen« i tordenvejr.
Vi forlod »Nordkaperen«s besæt
ning, da de havde fejret kongens
fødselsdag med den danske koloni
på Set. Thomas, og fortsætter:
Efterhånden som arbejdet skred frem
med »Nordkaperen«s reparation, opda
gede vi, at den var mere medtaget, end
vi først havde regnet med. Motoren blev
slæbt hen på et værksted, hvor Knud
havde flere ugers arbejde med at få den
i orden igen. Han lavede også nye bolte
og andet smedearbejde. Imens var Poul
og jeg optaget af at reparere riggen,
male og lakere. Båden fik en lettere
bundbehandling. Den blev kæntret over
på siden ved hjælp af en dampkran, der
blev stillet til vor rådighed, men den del
af kølen, der stadig var under vandet,
kunne vi ikke gøre noget ved.
Langt om længe var vi blevet akklima
tiserede og kunne døje varmen. Vi kunne
endda gå med nøgen overkrop i solen.
Vi fik hængt moskitonet for køjerne, så
vi kunne sove uforstyrret om natten.
Set. Thomas vrimlede af alskens kryb.
De værste var de kæmpestore, giftige
edderkopper og jordkrabber, der levede
i huller i jorden. Om natten, når vi skulle
om bord, raslede og puslede det i græs
set på strandkanten, og vi var slet ikke
glade for turen gennem krabbefeltet.

Vi kunne ikke lide krybet.
Omsider var »Nordkaperen« i orden,
og vi besluttede at lave en kombineret
prøve- og lysttur til en anden lille ø, Set.
Jan, der lå i nærheden af Set. Thomas.
Vi fik mere end 25 gæster ombord og
tilbragte en dejlig dag på øen.
Set. Jan var næsten mennesketom,
og af sukkerplantagerne så vi kun ruiner
af raffinaderierne og negrenes boliger.
Øen havde engang haft 12.000 beboere,
nu var der kun 800 tilbage. Det var her,
den frygtelige negeropstand i sin tid
havde sit arnested.
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Vi kom i forbindelse med en 28-årig
amerikansk løjtnant, der gerne ville sejle
med os. Hans navn var William Schell,
kaldet Bill. Han kom flyvende fra Califor
nien alene for at få en tjans hos os. Han
kendte kun »Nordkaperen« af omtale,
men vi syntes godt om ham, og han om
os, så han blev kok i stedet for Poul.
Bill var en fuldblods eventyrer, der
havde gjort hele stillehavskrigen med.
Som eneste betingelse stillede
at han
selv måtte betale sin kost og fornøden
heder, ligesom han måtte skrive under
på, at hverken han eller hans familie
kunne gøre krav på erstatning i tilfælde
af ulykkestilfælde eller død.
Livet ombord blev mere behageligt,
og Poul var mest glad, fordi han slap for
at lave mad.
For de broderier, vi havde tiltusket os
- eller fået - på Madeira, fik vi byttet os til
en stor ladning amerikansk konserves.
Tidspunktet for afgang fra Vestindien
blev fastsat til den 10. oktober. Vi havde
opholdt os 6 uger på øen, og længslen
efter at komme videre sled i os. Ud og se
noget nyt!
Hele den danske koloni og flere andre
var nede og tage afsked med os. Mange
fulgte os et stykke på vej i en stor ame
rikansk lystyacht. Ustandselig blev der
vinket og råbt, men da mørket begyndte
at falde på, vendte følgeskibet. En sidste
hilsen med sænket flag - og vi var atter
alene.
Vort næste mål var Christobal ved
indsejlingen til Panamakanalen. Vi havde
ca. 1100 sømil foran os over det caribiske
hav. Det var stadig hurricanetid, og den
første tid på søen skævede vi ofte til
barometret. Den angst, Vestindiens be
boere nærede for orkanen, havde smit
tet os lidt. Vi var blevet proppet med så
mange frygtelige historier. Når de sorte
skyer trak op de første dage, bjergede
vi i huj og hast flyvesejlene, men da det
efterhånden viste sig at skyerne var rela
tivt uskadelige, blev vi ligegyldige.
En dag faldt barometret kraftigt, og vi
spejdede efter tegn på, at orkanen var
ved at trække op. En kvælende, tryk
kende varme skabte spænding i luften.
Sejlene blev gjort klar til hurtig bjergning,
og vi så redningsmateriellet efter. Fire
par øjne fulgte spændt viseren på baro
metret - et let slag fik det til at synke nok
en streg. Til vor store glæde begyndte
det at stige igen ved solnedgang, og vi

trak vejret lettet.
- Der har været et eller andet djævel
skab tæt på os, sagde Knud.
- Muligvis, svarede jeg, bare det ikke
kommer igen!
- Åh, hva', sagde Poul, vi kan vel højst
knække masterne.
Det var også en slags trøst.
- Man kan vel ikke undgå en storm før
eller senere på en jordomsejling, mente
Knud.
Nu er der selvfølgelig forskel på en
storm og en taifun, men jeg mente også,
at vi dårligt kunne være bekendt at kom
me hjem fra en jordomsejling uden at
have været ude i en storm. Blot ønskede
jeg ikke, det skulle ske foreløbig.
- Ellers må vi sku selv lave en, sagde
Poul, men vor samtale blev afbrudt af
Bill, der skrålede på en amerikansk sol
datersang af bare glæde over den over
ståede spænding. Nu kom han svin
gende med fire store glas rompunch - vi
havde fået en lille tønde vestindisk rom
som afskedsgave fra Set. Thomas.
Når Poul får rom, kan han godt lide at
spille på luth, men den dejlige luth, der
kostede ham hans armbåndsur på Ma
deira, fik en sørgelig skæbne.
En aften, mens vi lå på Set. Thomas,
havde vi et større dansk selskab ombord,
Poul sang sit hjemlands vemodige
sange for gæsterne og slog luthen, så
den hulkede. Men han var for troløs mod
den. Den blev smidt hen i en krog på
dækket og glemt. Næste morgen - efter
en forfriskende tropebyge - lignede den
ikke mere nogen luth. Alle limninger var
gået fra hinanden - den lignede en urte
kost. Poul tilbragte et par timer ved
dødslejet, men han kunne ikke få liv i
den og svor, at han aldrig ville drikke
mere. Vi andre trøstede ham med slet
skjult skadefryd.
Det var historien om Pouls første luth
- de tre andre er sideløbende. Vi holdt
mørkningstime i cockpit'et, og mens vi
nød rommen og det kammeratlige sam
vær, blev hele den nordlige himmel dæk
ket af kulsorte skyer, og ikke længe efter
var vi midt i en forrygende tordenbyge,
som ingen af os har oplevet før eller se
nere. Regnen blev sprøjtet ned over os
i kaskader, og det ene lyn havde det
andet efter sig i halen. Tordenen var
øredøvende, ord og halve sætninger
blev stjålet ud af munden på os, skarpe
pistolsmeld og dyb, rungende torden

frembragte et inferno, der kogte i ørerne
på os længe efter, at uvejret var forbi.
De orkanagtige vindstød, der kom fra
alle sider, voldte os flest kvaler, og selv
følgelig havde vi ikke bjerget eet sejl.
Heldigvis havde vi heller ikke bomtaljer
på og kunne gå over stag, som situatio
nen bød det. Alle fire var fuldt optaget
med at skifte bagstag og skøder, fire og
slække om og om igen. En overgang var
vi bange for, at en hurrican var under
udvikling, og vi begyndte at bjerge sejl,
men det blev kun ved forsøget - vind
presset var for hårdt. Hvis sejlene skulle
ned, måtte de komme selv! - Bill stod på
fordækket og råbte noget til os, men
han fik kun formet de første ord:

- Skal vi...
Så blev resten overdøvet af tordenen.
Det gentog sig flere gange. Så blev han
hidsig og råbte ud i mørket: - Så stop da
den gudsfordømte larm! Han truede
med en knyttet hånd. Det hjalp. Der blev
en lille pause.
- Skal vi ha' en rompunch?
Det var der stemning for, og særlig da
pausen holdt.
Mens jeg stod i kahytten og miksede
med rom, sukker og citron, mærkede
jeg båden duve voldsomt. Uvejret var
taget til igen. Inden jeg nåede op på
dækket, lød der et splintrende brag, og
et sejl slog og smeldede voldsomt.
Tre ansigter, belyst af flimrende lyn,

betragtede betuttet en knækket storbom.
Den havde ikke kunnet stå for det plud
selige vindstød. Muligvis havde den haft
en skjult brist fra Atlanten. Under arbej
det med at hale skødet ind, holdt vinden
op, og vejret klarede på få minutter.
Storsejl og topsejl blev bjerget, det
sidste havde fået en brist, og da Poul
kom hen på fordækket for at klare skibet
op, hørte vi ham råbe:
- Hvor fanden er vores flying-jib?
Vi kiggede til vejrs - den var væk. Når
et uvejr raser, så man ikke ved, hvor
hverken bønner eller sukker står, må det
være tilgiveligt at overse et sejl blæse i
vandet. Heldigvis havde skødet holdt vi fandt sejlet slæbende efter os i vandet.
Det var så at sige den eneste vind, vi
fik på overfarten, den nyreparerede
motor måtte holde for. Hver nat flam
mede lynene horisonten rundt, men det
var de kolde tropelyn. Vi fik ikke torden
vejr siden, og de uhyggelige sorte skyer,
der trak op, gjorde ingen skade, selv om
de tilsyneladende bar jordens undergang
i deres skød.
Vi var hurtigt faldet i den gamle
gænge med vagterne - kun Bill fik lov at
sove hver nat - til gengæld fik vi vore
måltider til de fastsatte tider. Den lille
motor arbejdede trofast døgn efter døgn.
Vi var kommet ind i et vindstille bælte,
og søen var plan som et dansegulv.

Vi gik for motor, mens lynene flammede.

DET ER EN GOD INVESTERING

Arne Olsen
Offsettrykkeri
Århusgade 88 2100 København 0
Telefon (01) 26 95 O 9

at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er ca

1600 ekspl.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej 16
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Bankender
dækker
hele Amager

KASTRUP MARINE SERVICE*.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

M
3 trin
Kr. 311,90
4 trin
Kr. 383,50
5 trin
Kr. 458,46

AUTOBANK

Amagerbanken
den er nærliggende

BADESTIGE - RUSTFRIT STÅL

KVALITETS-GUMMIBÅDE

RADIOnLEFONANllEG - WU1KIE TA1KIIS
til professionelle og amatører.
Det bedste tilbud får du på Amager
Vi har som regel et stort udvalg i nye og brugte
stationer.

Stort udvalg fra kr. 745,- incl. moms.
Ring efter farvebrochure og prisliste.

sapolrte^
^DDDdlCfflDQS^y
Hundievej 87,2670 Greve Strand. (02) 90 6811

Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

Elbagade X4-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09
10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.

OKTOBER

38. ÅRGANG

j S.S.F.
[

OKTOBER 1979

Skal S.S

Nr. 10

Af Ho/ger Møller

Medlemsblad for
Foto: Vi/h. D. Krause

SUNDBY SEJL-FORENING

Som sejler kan man ikke undgå at
have bemærket det islæt, der er kommet
i friluftslivet ved de danske strande.
Brætsejlerne eller windsurferne dukker
op i stadig større antal. Nogle tager det
som en fornøjelig fritidsbeskæftigelse for
motionens skyld, men andre arbejder
seriøst med henblik på deltagelse i kon
kurrencer. Der afholdes såvel Danmarks
mesterskaber, som Europamesterskaber
og Verdensmesterskaber, og der er for
skellige klasser. Herhjemme har der
været afholdt flere stævner, og det
største var vel nok det Surf-træf som
KDY arrangerede på Tåsinge, hvor 137
brætsejlere dels afviklede deres mester
skaber dels gav opvisning i mere akroba
tiske øvelser.

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

Postgirokonto 705 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
l|l|i|

50 41 01

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

58 01 76

Sats Palvig. Strandboulevarden 92. 2100 Kbh 0.
T r y k : Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. ø, tlf. (01) 26 19 55.

! jj|

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telf. 59 35 80

Formand:

Hans Guldager,
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup

13 73 23
50 73 23

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. 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

Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S

54 80 52

Tilsynsførende
med klubhuset
og festudvalg:

Jørgen Bengtsson,
Haltdansgade 21,5., 2300 Kbh. S
Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

54 83 23
54 58 44

Kapsejladschef: Bent Knudsen,
Skolechef:
Juniorleder:

Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S

58 74 05

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Søren Christensen,
, Italiensve) 6, st.th., 2300 Kbh. S

Jollerepræsentant:

John Simonsen,
Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S

Motorbådsrepræsentant:
Målere:

p 0 ul Christiansen,
Njalsgade 47, 3.tv., 2300 Kbh. S
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

ij| j

59 62 28
54 92 62

57 88 10
53 59 64
59 79 95

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
Starten til mesterskabssejladsen for Windsurfere

F. have en brætsejlerafdeling ?
Organisatoriske forhold
Men hvordan er disse brætsejlere
organiseret? Mange er slet ikke organi
seret, og de dyrker deres sport fra til
fældige steder ved strandene, uden om
klædningsfaciliteter og uden mulighed
for bad. Nogle har fundet sammen i
klubber, og Dansk Windsurfing Klub er
tilsluttet Dansk Sejlunion som specialklub, og Fyns Windsurfing Klub er op
taget i Sejlunionen som klub. Dansk
Sejlunion anbefaler, at brætsejlerne ind
melder sig i bestående klubber, og en
klub som Furesøens Yachtklub har en
selvstændig Brætsejlerafdeling.
Der er to aspekter i forholdet om ind
meldelse i klubber. Er brætsejleren inter
esseret i at indmelde sig i en sejlklub, og
er klubberne interesseret i at have bræt
sejlerne som medlemmer?

Til det første spørgsmål må det tages i
betragtning, at de fleste sejlklubber har
et ret højt kontingent, og at brætsejleren
ikke får den samme modydelse som sejl
klubbens medlemmer. Brætsejleren får
dog klubbens omklædningsfaciliteter og
bademuligheder stillet til rådighed, og
har gennem klubben lejlighed til at del
tage i klubbens mange aktiviteter, her
under kurser i kapsejladsteknik o.m.a.
Det er da også tilfældet, at mange af
sejlklubbernes andre medlemmer ikke
bruger klubben i større udstrækning end
her skitseret.
En ting, der også taler for, at bræt
sejlerne indmelder sig i sejlklubberne, er,
at der til nogle kapsejladser for brætsej
lere kræves medlemsskab af en klub
under Dansk Sejlunion for at kunne del
tage, og endelig må det også tages i be
tragtning, at der gennem sejlunionen vil

kunne gives tilskud til deltagelse i inter
nationale arrangementer.
Men er klubberne interesseret i at
have brætsejlerne som medlemmer?
Spørgsmålet har været rejst overfor Mo
gens Christensen fra Yachtklubben Fure
søen, og han besvarer dette med et klart
ja. Klubben har fremstillet et stativ, der
kan bruges af 12 brætsejlere til opbeva
ring af deres brætter. For Furesøens
vedkommende har det betydet en til
gang af nye medlemmer, der ikke er
særlig ressource- og pladskrævende.
Det omtalte stativ fylder ikke mere end
en Flipperjolle på jollepladsen. Mogens
Christensen håber, at Furesøen vil ind
købe et klubejet sejlbræt, der vil kunne
betyde en yderligere tilgang af nye med
lemmer.
Et klubejet bræt vil kunne udnyttes af
medlemmerne i større grad end klub
bens øvrige både. Når en brætsejler har
været ude en times tid, er det tilstrække
ligt, og en ny kan overtage brættet. Der
er større rotation end, hvad tilfældet er
med klubbens joller eller kølbåde.

Brætsejlere i S.S.F.

\•

Her i S.S.F. har vi to brætsejlere, der
er optaget i jolleafdelingen. De dyrker
deres sport i al stilfældighed, og der er
måske mange medlemmer, der endnu
ikke har opdaget deres eksistens. Men
vi må have plads til flere, og jeg synes
ikke det er urealistisk at stile efter, at vi
ligesom Furesøen bliver et tilholdssted
for brætsejlere. Der er et behov for et
sted, hvor Amagers brætsejlere kan
have de fornødne faciliteter til at udøve
deres sport. Vi har plads til dem, og de
har brug for os. Behovet er også erkendt
længere syd på i Kastrup, hvor der er
kræfter i gang for at danne en windsur
ferklub. Hvorfor ikke optage et samar
bejde og trække på samme hammel, så
der kan blive en slagkraftig organisa
tion ud af det?

FORSIDEBILLEDET:
Free style i fuldendt balance
1, v. ;- .k ;:

Foto: Vilh. D. Krause.
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Svagførefest nummer seksogtyve

Sonne har hjulpet os i 25 år

Den veloplagte konferencier med orkestret i baggrunden

Odd Fjeldstad

Svend Larsen samlede mange penge ind
4

Lørdag den 22. september dannede
S.S.F. rammen om en festlighed for de
af vore medborgere, der i det daglige
ikke har de samme muligheder for
samkvem, som vi raske, idet de under en
eller anden form har et handicap.
S.S.F.s Svagføredag startede for 26 år
siden, dengang med den forskel, at der
blev sejlet en tur med de handicappede.
Man var dog tit ude for dårligt vejr, hvor
for man er gået over til at holde fest i
klubhuset.
Der deltog 134, hvoraf de tyve var i
rullestol, og-de blev, da alle var samlet
ved 13-tiden trakteret med smørrebrød
af Kristines sædvanlige kvalitet med til
hørende drikkevarer. Senere serveredes
der kaffe med brød, og inden festen slut
tede var der pølser, is og portvin til alle.
Der var således sørget for at forplejnin
gen var i orden, og ind imellem var der
forskellig underholdning. Det kongelige
Teater havde stillet nogle af sine kunst
nere til rådighed. Først var der to lur
blæsere, der blæste alle deltagerne indtil
flere stykker, og den særprægede musik
faldt helt i deltagernes smag. Fra det
kongelige teater kom endvidere opera
sangerne Claus Nørby og Ove Verner
Hansen, og også deres optræden beløn

nedes med et retfærdigt bifald. Et mere
folkeligt indslag leveredes af »Brand
manden fra Sundby«, ligesom, der var
optræden af Odd Fjeldstad. Husorkesteret med Harry Trudsøe og Otto Mylund leverede sammen med deres janitshar (jeg må se at få opklaret, hvad han
hedder, red.) musikken hele eftermid
dagen.
En sådan fest kan jo ikke holdes
indenfor rimelige økonomiske rammer,
hvis ikke der fra mange sider ydes hjælp
både på den ene og den anden måde,
og der skal fra S.S.F. lyde en tak til alle,
der rev en lørdag eftermiddag ud af
kalenderen i den gode sags tjeneste.
Hjælp til transport af deltagerne fik vi fra
hjemmeværnet, samaritterne, HT for
uden de af medlemmerne, der stillede
sig til rådighed som chauffører. Der blev
også givet en hånd med ved serverin
gen for de mange mennesker. Rent øko
nomisk blev vi betænkt af de to rotaryklubber, der holder til i vort klubhus, og
Svend Åge Larsen genoptog sin ind
samlingsvirksomhed ligesom i hans formandstid, og skaffede på den måde en
ret betragtelig sum i den gode sags tje
neste.
Taktil alle.

Lurblæserne

Brandmanden fra Sundby

Vagtordning \
Gælder alle medlemmer med båd
i havn eller på land.
Også ejere af joller uden og med sejl og motor
Alle oplysninger er opslået på tavlen ved kontoret i klubhuset.
Yderligere oplysninger hos næstformanden
Telefon 58 49 37.

Ved færdsel på foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22
SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES
Næstformanden
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Krebsefesten, der blev væk.
Efter samtaler med flere af SSF's
medlemmer forstår jeg godt, at krebse
festen på Flakfortet blev aflyst. Flere
mener, at det var en egoist-fest, for
hvad skulle alle de, der ikke har en båd
her gøre? og det er der trods alt mange
der ikke har. Jeg ved godt, at mange af
dem, der har både, ville være villige til at
tage os med, der ikke har båd. Men det
ville samtidig sige, at vi er fuldstændig
afhængig af dem, vi sejler med. Og
hvem siger, at den, man sejler med, har
lyst til at sejle hjem samtidig med sin

gæst, eller omvendt. Måske den ene
part har det allerbedst på det tidspunkt,
den anden vil hjem. Kunne krebsefesten
ikke være holdt i vores klubhus, hvor det
ville være let for alle parter at hyre en
taxa, når det passede hver især at tage
hjem? Jeg tror bestemt mange havde
tilmeldt sig, og vi havde alle fået en god
aften.
Venlig hilsen
»Nolle«
Edith Laursen

Til salg.
Skur på nordre plads sælges,
Bent Nielsen
01 -10 54 85

Krebsen åndede lettet op

DANSK STRANDJAGTFORENING
Sundby afdeling.
afholder sit

Store Bankospil
Fredag den 9. november kl. 19.00 prc.
med masser af overraskelser.
Billetpris: 10 kr.
-Ea—

ttfy
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Billetter hos:

Arne Olsen,
E. V. Hansen,
^Torben Tipsmark
Kristine Larsen

55 79 39
50 16 53
S.S.F.

Vel mødt
Bestyrelsen
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Holdet på Tyveknægten

Holdet på Øveballen

Praktisk prøve på sejlerskolen
Lørdag den 22. september afholdt
S.S.F.s sejlerskole prøve for de anden
års-elever, der var indstillet til prøven af
deres instruktør, lait 9 deltog og eleverne
var fordelt med fem på Øveballen, der
havde Poul Frederiksen som censor, og
fire på »Tyveknægten« med Gosta
Øberg som censor. Det var frisk vejr
med nogle gode vindpust, så der måtte
rulles nogle omgange på bommen. Der
blev virkelig brug for alt, hvad de havde
lært i løbet af de to sæsoner, men de
viste alle, at instruktørerne ikke havde
arbejdet forgæves, idet alle bestod. Di
rektoratet for søfartsuddannelsen var
indbudt men mødte ikke op.

Tyveknægten gør klar til afgang.

Følgende kan nu smykke sig med titlen
udlært sejler:
Øveballen:

UOUZRT 3£JLCQ

Finn Staalfos
Ole Christensen
Svend Gravesen
Rolf Unneland
Jens Rasmussen
Tyveknægten:
Mogens Christensen
Birger Jacobsen
Christian Gaub
Bjarne Larsen

Tyveknægten er hjemme igen.

DS-NYT
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Nyt fra Dansk Sejlunion
Oktober 1979

Q^fca.
Referat af bestyrelsesmøde
den 27.8.79
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: Sikkerhed
Punkt 11:Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Skolechefen var fraværende på grund
af sygdom, juniorlederen fraværende på
grund af familiefest.
Punkt 1:
Protokol oplæst og godkendt.
Punkt 2:
Formanden indledte med at meddele
bestyrelsen, at vor tidligere formand,
Christian Jensen, var afgået ved døden.
Han var formand fra 1934-1936.
Overborgmester Weidekamp havde
lovet at komme til præmieuddeling ved
EM-pirat, men han blev desværre for
hindret, og sendte i stedet en præmie til
den nykårne europamester.
Den 29.8.1979 skal der være møde på
Københavns Rådhus vedr. den nye
Amager-Riviera. Sundby Sejl-Forening
vil her være repræsenteret.
Dansk Sejlunion er flyttet til nye loka
ler i Falkoner Alle 59.
Den sidste juniorbåd er nu blevet solgt
for en pris af 10.000 kr. Da nu begge
vore juniorbåde er solgt, skal der købes
en ny Yngling.
Foreningen »Det kolde Gys« spørger
i brev, om det er muligt at leje vore klub
lokaler den 2.2.1980. Bestyrelsen enedes
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Nye klubber.
Sydthy Bådelaug - tilsluttes Limfjord
kredsen.
Kulhuse Sejl- og Motorbådsklub - til
sluttes Isefjordkredsen.
Sejlklubben Fyns Windsurfing Klubtilsluttes Fynkredsen.
Brætsejlads ind under D.S.
Gennem det sidste halve år har der
været ført forhandlinger om brætsej
lernes placering indenfor dansk idræt.
International Yacht Racing Union I.Y.R.U. - nedsatte i 1978 en Board
Sailing Commitee. Sejlunionerne i
Norge, Sverige og Tyskland har for
længst taget brætsejlerne til sig.
Nu sker dette også i Danmark; dels
ved at de bestående sejlklubber under
sejlunionen opretter brætsejlerudvalg/
brætsejlerafdelinger, dels ved at opta
ge brætsejlerklubber som selvstændi
ge klubber på lige fod med andre sejl
klubber.
At der på tværs vil opstå specialklubber indenfor brætsejlads, er en given
ting - det er klart, at vi vil få sejladser
omfattende specielle fabrikater, men
også sejladser i ÅBEN KLASSE, hvor
forskellige bræt-typer stiller op på li
ge fod.
Dansk Sejlunion har bedt KDY's for
mand, Niels Erhardt, om at danne et
udvalg, der kan opstille retningslini
er for brætsejlads under DS og DIF.
Niels Erhardt er selv habil brætsejler,

en dygtig organisationsmand og har
ingen økonomiske interesser i form
af fabrikation og/eller import af sejl
brædder - de samme krav vil blive
stillet til udvalgets øvrige medlem
mer.
Som ovenfor nævnt, er den første
brætsejlerklub optaget under DS,
idet klubbens love lever op til DIF's
normer.
Det understreges, at én af udvalgets
vigtigste opgaver bliver at udarbejde
realistiske sikkerhedsbestemmelser.
Endelig må det forventes, at brætsej
lads hurtigt bliver en olympisk diciplin.
Ændrede tilskudsregler for
OL - klasser.
Hidtil har OL-klasserne skulle hente
tilskud i OL-udvalget. Det er nu ved
taget, at kapsejladsudvalget kan yde
tilskud til klasserne Soling, Star, Flying Dutchmann, 470, Tornado og
Finn under forudsætning af, at ansø
geren ikke er på OL-bruttoholdet
1980, samt at de iøvrigt kan betrag
tes som kvalificerede sejlere.Hensig
ten er: allerede nu at give flere sej
lere mulighed for at få international
erfaring.
Ton Cup
sejles i Italien dette efterår. 2 danske
både bliver blandt deltagerne; DS

VA

om at give skriftlig tilladelse til dette, da og der er ikke betalt pladsleje for disse
både.
man ikke havde andre engagementer.
Et medlem har fjernet et stykke af
Dansk Sejlunion spørger i brev, om
ikke Sundby Sejl-Forening kunne stille hegnet på nordre plads for at bygge et
en kontaktmand til rådighed for DS's skur. Medlemmet har fået besked på at
langturs- og motorbådsudvalg. Motor- fjerne skuret samt at reparere hegnet.
bådsrepræsentanten blev valgt, og Dette er imidlertid ikke blevet gjort, så nu
Dansk Sejlunion vil skriftligt blive under vil man lade pladsmanden udføre ar
bejdet og sende regningen til med
rettet om valget.
lemmet.
Under EM var der pludselig strøm
Punkt 3:
Havneudvalget oplyser, at man har svigt. Det viste sig, at det skyldtes mis
flyttet 8 både ud på nordre plads. Disse brug af strøm til varmeovne og køle
både kender man ikke ejerforholdet på, skabe. Man har ikke fundet ud af hvem,

støtter projektet med 3000 kr. pr.
båd.

Bianca 28-klubben.
Efter ansøgning har nævnte special
klub fået godkendt, at DS- KLASSE
MESTERSKAB kan afholdes.

Hædersbevisninger.
Ved Aarhus Sejlklubs 100-års jubilæ
um blev Hans Sørensen - bedre kendt
som "Dommer-Hans" - tildelt Dansk
Sejlunions ærestegn.
Ved Horsens Sejlklubs 75-års jubilæ
um modtog klubbens formand gengem 25 år - Erik Lauersen - DIF's ærestegn.
OL - status.
OL-udvalget har primo august gjort
status og vort bruttohold ser ud som
følger:

2 Solinger:
Vald. Bandolowski/
P. R. Høj Jensen.
1 Star-båd
Jens Christensen
1 Tornado:
Peter Due.
1 470-jolle:
Henrik Søderlund.
2 Finn-joller: Jørgen Lindhardtsen/
Lasse Hjortnæs.
Dansk Olympisk Komité - DOK - kan
ikke opstille konkrete krav til sejl
sportens OL-kandidater i form af
mål eller tid; det vil alene være gode
placeringer i internationale sejladser,
der vil være udtagelseskriterie.
Ud fra denne betragtning er det OLudvalgets indstilling fortsat at støtte
nævnte bruttohold bedst muligt i
kommeride internationale sejladser.

Kerteminde Havn, klubhuset

der bruger strømmen, men havneud
valget oplyser, at det kan være brand
farligt, idet der bliver benyttet hjemme
lavede sikringer.
De elektriske installationer og lyset vil
nu blive færdiggjort på nordre mole.
Alle stenene, der lå ved »Shoppen«,
er nu blevet fjernet.
Kapsejladschefen vil gerne have op
ført et nyt skur på nordre plads til op
bevaring af kapsejladsgrej. Skuret skal
være 4x5 m. Pladsmanden vil bygge
skuret, når han har tid. Materialet har
man fået foræret.

Havneudvalget har henvendt sig til
OK-olie og bedt dem rense tankene, da
adskillige sejlere har fået skidt i ben
zinen. Der blev taget vand- og slamprøver. Disse er blevet sendt ind til
undersøgelse på laboratorium. Vi afven
ter resultatet af disse prøver.
Punkt 4:
Fisketuren og molefesten er afviklet.
Den 8.9.1979 vil der blive afholdt kreb
sefest på Flakfortet. En klub fra Lands
krona vil deltage i denne fest. Den 22.9.
er der Svagførefest, den 6.10 Westtur.

Solbænkene ved vinduerne i
huset vil nu blive repareret.
John Simonsen er ved at få
nogle forstørrelser af billeder fra
pirat, disse vil man evt. hænge
klubhuset.

klub
lavet
EMop i

Punkt 5:
Sejlerskolen går planmæssigt og vin
terens kurser er ved at blive planlagt.
Punkt 6:
Juniorlederen er ved at indhente til
bud på en ny Yngling.
Punkt 7:
Bandholm-Shipmann stævnet blev
aflyst på grund af manglende tilslutning.
Den 23.9. vil sejladsen »Forterne Rundt«
blive afholdt. Old boys-ladies sejladsen
vil i år blive sejlet den 29.9. kl. 9.30.
Kapsejladschefen ytrer misfornøjelse
over, at ingen eller meget få motorbådssejlere deltager i arrangementer, der bli
ver afholdt her i klubben.
Den 17.6.1979 blev der afholdt Sjæl
landsmesterskab for Piratjoller, der var
28 deltagende joller. Den 30.6. og 1.7.
var der udtagelsessejlads for Finnjoller.
Søren Kurt Jensen og Bo Nielsson
har begge vundet en fok skænket af
Piratjollefonden.
Punkt 8:
Jollerepræsentanten meddeler, at
EM-pirat blev afviklet planmæssigt,
samtidig takkede han alle de medlem
mer, der hjalp til ved dette store arran
gement. EM-Pirat gav et minimalt un
derskud.
Havneudvalget spørger, om det ikke
er muligt at få sorteret de joller fra, der
ligger på jollepladsen, hvor man ikke
kender ejerforholdet.
Punkt 9:
Da der kun var 5 deltagere til familie
sejladsen, blev denne aflyst.
Punkt 10:
Bent Knudsen spørger, om ikke man
skulle sætte en brugsanvisning op på de
ildslukkere, der er blevet anbragt på hav
neområdet. Dette blev man enige om.
Punkt 11:
Intet.
Punkt 12:
Generalforsamlingen vil blive afholdt i
S.S.F. den 28.10.1979 kl. 9.00.
Mødet sluttede kl. 22.45.
Sign.: Hans Guldager
formand
E/se Madsen
sekretær
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Forterne rundt
Flere og flere deltagere
I mange år holdt S.S.F. sidst på sæ
sonen en lukket kapsejlads Hven Rundt,
men da det ofte kneb for deltagerne at
nå hjem inden tidsfristen, afkortede man
strækningen og lavede en kapsejlads
kaldet Forterne Rundt, og samtidig blev
sejladsen åben for deltagelse fra alle
klubber under Dansk Sejlunion. Og sej
ladsen er ved at blive et fast punkt på
mange kapsejleres program, så deltager
antallet vokser fra år til år. Sejladsen
starter fra Flakfortet og går vest om Mid
delgrundsfortet til Tårbæk Rev. Derfra
går turen tværs over Sundet til Pinhåttan og tilbage til Flakfortet. I år var der
deltagelse af 66 både fordelt på 16 løb.
Det var tilpas kapsejladsvejr, og der var
kryds til første mærke. Da dette var
rundet vendte vinden, så der også var
kryds til Pinhåttan, men så fik deltagerne
til gengæld en lænser hjem. Vinder over
alt blev den nye konstruktion X79, som
i sin første sæson har vist bemærkelses
værdige resultater, og taget førsteplad
sen i alle sejladser, den har deltaget i.

Resultater; 1. start, 1. løb: »Ambition«, 7meter, W. Jensen, K.A.S. 2. løb: »Tumult«,
Wasa 30. B. T. Clausen, Øst. 2. »Orkanen«,
Ylva, K. Steffensen, S.S.F. 3. løb: 1. »Vivi«,
30m2-Spidsgatter, L.K.Olsen, S.S.F. 2. »No
Name«, Bandholm 28, P. Weichel, S.S.F. 4. løb:
1. »Majbrith«, Comander 31, A. Hansen, S.S.F.
2. »Gavia Immer«, J. Villadsen, KDY. 5. løb:
»Panic«, Pearson 30, J. Nickeisen, Lynetten.
6. løb: Over-altvinder »Tordenskjold«, X79,
F. Larsen, Øst. 7. løb: »Concord«, BB 10,
B. Riis, Lynetten. 8. løb: Spækhuggere: »Zamboanga«, K. Nielsen, S.S.F.

2. start, 1. løb: »Gerty 5«, Matros, H. Andersen,
S.S.F. 2. løb - Maxi 77: »Kasucajo«, K.M. Jen
sen, Lynetten. 3. Iøb:-L.23: »Do-Do«, N. Mo
gensen, Kastrup. 4. løb: - Nordisk Folkebåd:
»Tjalk«, S. Bennike, Lynetten. 5. løb: »Mora«,
Waarship, B. Petersen, S.S.F. 6. løb: »Bastard«

Kutter, S. Malm, S.S.F. 2. »Dillen«, Pinocchio
K. Palmberg, S.S.F. 7. løb: 1. »Imiable«, Mini
ton, G. Davidsen, Rungsted. 2. »Exodus«, NN
K. Kofoed, Lynetten. 8. løb: 1. »Pelle Jøns«,
Vega 27, T. Nymand, S.S.F. 2. »Lena«, Vega
27, H. og N. Jønsson, S.S.F.

Til vinteroplæggerne.
\
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Husk at pladslejen for vinteren skal være betalt inden den 15. november 1979, og at der samtidig
skal forevises gyldig kvittering for betalt ansvarsforsikring.

Betaling efter 15. november koster 100 kr. ekstra.
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Den faglærte sejlmager,
der kan alt,
Uge fra »high performance racing sails«
ti! vinter-presenninger.

DAN SAILS STURLASGADE 12 K 2300 KBH S
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Old Boys og Ladies Sejlads
Frisk sejlads
Hvis nogen tror, at den årlige sejlads
for old boys og ladies er en ren morskabssejlads, kan jeg fortælle dem noget
andet. Det er virkelig et seriøst arrange
ment, hvor der sejles virkelig kapsejlads,
men altså kun for sejlere over de 40 og
heraf mindst en dame i hver båd. I år
blev sejladsen afviklet i frisk vind, der i
visse perioder var oppe på 15 sek/m., og
deltagerne var på vandet fra kl. 10 til kl.
17, kun afbrudt af en spisepause. Der
deltog i år seks bådehold, hvoraf det
ene deltog på dispensation, idet de to

ikke opfyldte alderskravet, men dispen
sationerne blev givet, fordi den samlede
alder var 120 år, hvilket var betingel
serne, der gjaldt sidste år.
At det så netop var det hold, der blev
en suveræn vinder, er der jo så ikke
noget at gøre ved. Hvert hold sejlede tre
sejladser, og da klubben kun har 3 Yng
ling, måtte man igennem 6 starter, og
man undgik ikke et par omstarter. Helt
uden dramatik var sejladsen ikke, idet en
af deltagerne faldt overbord.
Resultater:

1. Erwin Hoelgaard/Dorthe Hoelgaard/Simonsfar.
2. R. Himmelman/Thorkild Brønnum/Lillian
3. Tage Woltemaht/lvan Frisch/Else Madsen
4. Bent Knudsen/Arne Olsen, Annie Lindqvist
5. Per Wallin/Poul Frederiksen/Hanne Wallin
6. Vagn Preisler/Hans Guldager/Alice Petersen

Vinderne: (fra venstre) Dorthe og Erwin og Simon i stedet
for sin far.

Ring efter prøver og få et tilbud

Arne Olsen
Offset

0 points
5,7 points
9 points
11,4 points
11,4 points
14,4 points

I OKTOBER HAR
SHOPPEN
ÅBENT
Lørdag kl. 12-15
OG I
NOVEMBER
Lørdag kl. 12-15

Der var også præmie ti! den overbordfaldne

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er ca 1600 ekspl.
og bliver udsendt til elle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej 16

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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Oversigt 1978
over dødsfald til søs i forbindel
se med fritidssejlads, anden
søsport eller ved omgang med
fritidsbåde.
I dette blads augustnummer bragte vi
en årsberetning fra Søsportens Sikker
hedsråd og i forbindelse hermed en
oversigt over omkomne i forbindelse
med fritidssejlads. Her bringer vi en spe
cifikation af de 35 hændelser, hvor der
var tale om dødelig udgang:
Januar: 2
30-årig lystfisker efter overbordfald fra
fiskekutter i Skagerrak.
38-årig fritidsfisker efter overbordfald
fra motorbåd under sætning af fiskegarn
i Store Bælt.
Februar: 0
Marts: 0
April: 2
19-årig mand efter kæntring af pram
på Hald Sø (S. for Viborg).
42-årig sejler efter sejljolles kæntring
i Rudkøbing Løb.
Maj: 4
30-årig tysk turist efter at have mistet
forbindelsen med jolle, som han skub
bede fri efter grundstødning på sandrev
len Rødsand ved Gedser.
5-årig dreng, efter at han sammen
med forældrene måtte springe i vandet
fra brændende motorjolle i Lindelse Nor
på SV-Langeland.
14-årig dreng efter overbordfald fra
tømmerflåde i Roskilde Fjord.
34-årig fritidsfisker efter jolles påsej
ling af større fartøj ud for Kerteminde
Havn.
Juni: 4
32-årig strandjæger efter kæntring af
skydepram i Roskilde Fjord.
45-årig sejler under svømning efter jol
le, som drev fra ham S. for Orø i Isefjorden.
31-årig sejler efter overbordfald fra
motorbåd i Brassø S. for Silkeborg.
Svensk sejler efter lystsejlers forlis
mellem Rømø og Sild på Jyllands vest
kyst.

ud for Fjellerup på Nord-Djursland.
43-årig tysk turist under forsøg på at
svømme i land fra gummibåd, drevet til
søs i fralandsvind fra Rømøs vestkyst.
20-årig tysk sejler efter havari med
sejljolle i Langelandsbæltet.

August: 9
15-årig tysk turist efter kæntring af
jolle i Vester Vanned Sø NV. for Thisted.
54-årig sejler efter overbordfald fra
motorbåd i Isefjorden.
33-årig sejler efter overbordfald fra
motorbåd på Vejle Fjord.
2 tyske turister (far 48 år og søn 14 år)
efter kæntring af pram på Ringkøbing
Fjord.
40-årig tysk turist efter kæntring af
jolle ud for Tørresø Strand på NØ.-Fyn.
3-årig dreng efter overbordfald fra
lystbåd i Svanemøllehavnen ved Køben
havn.
54-årig fritidsfisker efter kæntring af
jolle i Lille Bælt.
13-årig tysk pige (turist) efter kæntring
af sejlførende gummibåd på Ringkøbing
Fjord.
September: 6
45-årig sejler efter overbordfald fra
lystbåd i Køge Havn.
45-årig sejler efter overbordfald fra
folkebåd under kapsejlads i Nakskov
Fjord.
9-årig dreng efter overbordfald fra
jolle på Odense Å.
46-årig sejler efter overbordfald fra
folkebåd på Flensborg Fjord.
70-årig sejler efter overbordfald fra
lystbåd i Ålbæk Bugt N. for Frederiks
havn.
47-årig sejler efter forlis med motor
båd i Kattegat mellem Frederikshavn og
Sjællands Odde.
Oktober: 3
2 tyske turister (68 og 54 år) efter
kæntring af motorjolle i Nissum Fjord.
35-årig fritidsfisker efter kæntring af
jolle i Krik Vig i Limfjorden.
November: 2
2 strandjægere (33 og 34 år) efter
kæntring af skydepram i Helnæs Fjord
på SV-Fyn.
December: 0

Juli: 3
22-årig sejler efter kæntring af sejlbåd
12

Omkomne ialt: 35

Bemærkninger
til oversigten
10 personer omkom under fiskeri eller
jagt, 12 under tilfældig sejlads eller leg
med joller, gummibåde og tømmerflåder
og 13 under egentlig sejlads.
11 af de omkomne var udlændinge
(10 vesttyskere og 1 svensker).
26 omkom ved kæntring eller over
bordfald, 9 ved bl.a. forlis eller påsejling.
Af de 35 omkomne bar 4 rednings
vest; de døde af kulde. Af de andre 31
ville formentlig 19 være reddet, hvis de
havde båret redningsvest eller andet ef
fektivt flydeudstyr.

\ve medlemmer
bom søger optagelse

Suvid&y.

A 47 Palle V. Henrichsen
Woltersgade 2, S.
A 610 Jan Nielsen
Dalslandsgade 8, S.
A 843 Ole Schou Valet
Kongelundsvej 63 A, S.
A 849 Carsten Dalbøl
Ravnsborggade 5, N.
A 858 Douglas With-Seidelin
Glahns Alle 5, F.
A 870 Jens J. Østerberg Verner
Griffenfeldsgade 25, N.
A 885 Benny Kruse Rommedahl
Fælledvej 11 A, N.
A 913 Erik J.Olsen
Røde Mellemvej 91 C, S.
A 916 Willy Andersen
Knud Anchersvej 25, Rød.
P 51 Margit J. T. Jørgensen
Gunløgsgade 7, S.
P 78 Bente Trolle Larsen
Andreas Bjørnsgade 6, K.
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.

GENERALFORSAMLING

Søndag den
28. oktober
kl. 9,00
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
modtager ikke genvalg.
1 repræsentant til havn og plads,
Arne Olsen
1 repræsentant til klubhus og fester,
Vagn Preisler
Jollerepræsentanten, John H.Simonsen
Motorbådsrepræsentanten,
Poul Christiansen,
modtager ikke valg
1 suppleant
1 juniorudvalgsmedlem, Jan Knudsen
Bestyrelsen

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen
Ad dagsordenens punkt 4:
Lovændringsforslag.
Forslag nr. 4.1. Lovenes § 11, tredie
stykke, der lyder således:
Aktive medlemmer, der er fyldt 67 år,
og som har været medlem i 25 år, kan,
efter ansøgning til bestyrelsen, få nedsat
kontingentet med 50 procent.
foreslås ændret til:
Aktive medlemmer, der er fyldt 67 år,
og som har været aktivt medlem i 25 år,
kan, efter ansøgning til bestyrelsen, få
nedsat kontingentet og havneafgiften
med 50 procent.
Med/. A 630 Reinhardt Hansen
Motivering:
Der har, på grund af de seneste stig
ninger i havneafgiften, lydt adskillige
klager fra pensionister over de ret store
stigninger.

Dette at blive pensioneret og, hvis
man da ellers er nogenlunde rask og rø
rig, kunne få rigtig megen tid til at dyrke
sin kæreste hobby, kan jo nok lyde me
get besnærende. Men det er nu ikke al
tid så tillokkende endda. Pensionen kan,
selv om det nok hedder sig, at den dyr
tidsreguleres, ikke holde trit med de sta
dig stigende udgifter til de daglige for
nødenheder. Men en fritidssejler, der har
levet det meste af sit liv i en sejlklub, kan
man ikke bare plante i et dagcenter,
hvor han kan slå tiden ihjel med at sidde
og flette pedigrør, det ville være det
samme som at skære en arm eller et ben
af ham.
Dog, selv om enhver må kunne forstå,
at en klubhavn kan ikke leve af at være
nogenlunde billigt opholdssted for pen
sionister, så må det være muligt for en
forening som S.S.F. at kunne halvere
havneafgiften for vore ældste medlem
mer, som jo har lagt både penge og
skuldre til at gøre S.S.F. til det, den er
idag.

For det første er det jo ikke alle pen
sionisterne, der stadig har fartøj i hav
nen, og de, der har en båd endnu, hører
vel ikke til dem med de største både, så
det økonomiske tab for foreningen kan
vel ikke blive katastrofalt, (se endvidere
forslag nr. 5.1).

Ad dagsordenens punkt 5:
Andre forslag.
Forslag nr. 5.1: Skulle man alligevel
synes, at der, for gennemførelsen af for
slag nr. 4.1. alligevel må nogen kompen
sation til for at pynte lidt på økono
mien, vil jeg gerne foreslå følgende:
Den nugældende afgift, som skal er
lægges ved opnåelse af en havneplads i
S.S.F., forhøjes med yderligere kr.

200,-.
Motivering:
Forslaget må anses for at være aldeles
rimeligt, set på baggrund af de priser,
fritidssejlerne må betale for at opnå
havneplads i så godt som alle andre
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Med »Nordkaperen« i Christobal.
lig tak til bestyrelse og ven
ner for opmærksomheden til min 50Grethe Christiansen
Mine forældre og min hjerteligste
tak for opmærksomheden ved min
konfirmation.
Med venfig hilsen
Margit Christensen
Hjertelig tak for opmærksomheden.
Med venlig hilsen
Aage Andersen
medlem nr. 246

havne, det være sig private klubhavne
eller kommunale havne.
Det er ofte op til adskillige tusinde
kroner i indskud for at komme i betrag
tning til en havneplads, hvortil kommer
en betydelig dyrere havneleje, hvorimod
man i S.S.F. blot et par hundrede kroner
kan komme ind og få andel i de goder og
faciliteter, som de gamle har skabt.
Medl. A. 630, Reinhardt Hansen.

Sidst vi fulgte besætningen på »Nord
kaperen«, havde de netop overstået et
tropisk uvejr. Læs her, hvad der videre
sker:
»Nordkaperen« blev hurtigt mellem
landestation for mange forskellige fugle.
Om natten flagrede store, sorte skygger
lydløst omkring os, satte sig ofte kun en
halv meter fra os og fløj videre. Om
dagen kom sværme af småfugle og be
søgte os: Svaler, forskellige smukke
sangfugle og en enkelt høg. Den første
permanente passager var en svale - den
blev hos os i to dage - men så kom der
en større flok svaler og slog sig ned på
skibet. De pludrede og kvidrede og op
førte sig i det hele taget, som om de
ejede båden. Efter et par timers hvil,
lettede hele flokken og tog vor ensomme
svale med sig.
Blandt alle vore fjerede gæster var en
lille grøn fugl den mest populære. Vi
døbte den Olsen.

Hajer i farvandet

Forslag nr. 5.2: Bestyrelsen foreslår
kontingentet forhøjet således:
Aktive fra 100 til 120 kr. halvårligt
Juniorer fra 50 til 75 kr. halvårligt
Passive fra 30 til 50 kr. halvårligt
Forslag nr. 5.3: Bestyrelsen foreslår
skurlejen forhøjet med 5 kroner årligt til
udvendig vedligeholdelse med træim
prægnering som kontinuerligt vil finde
sted hver tredie år.
Forslag nr. 5.4: Medlem A 607, Erik
Lyngkjær foreslår, at § 1 sidste stk. i
havnereglementet lydende:
»og/eller 3,10 m bredde«: slettes.
§ 1 sidste stk. kommer herefter til at lyde
således:
»Fartøjer over 13,0 m længde kan ikke
tildeles havneplads. Bredden mellem
de eksisterende pæle må udnyttes«.
Motivering:
Enkelte pladser i havnen har en stør
re pælebredde end 3,10 m. Efterhånden
som disse pladser bliver ledige, mener
jeg, at de bør udnyttes fuldt ud til med
lemmernes gavn. Det pointeres, at det
ikke er meningen, der skal omrokeres på
pælene af den grund.
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blev skyllet hen ad dækket, men rystede
sig bare, skældte lidt ud - så var alt glemt
igen. Den tredie dag fløj den gennem ka
hytterne, pillede ved os, når vi sov mid
dagssøvn, og undså sig ikke for at
hoppe rundt på bordet, når vi spiste.
Den satte sig på osten og leverpostejen
eller på den ske, vi var ved at føre op til
munden. Alt skulle Olsen undersøge.
Den blev naturligt nok vor kæledægge,
og der var stor sorg ombord, da dens
endeligt oprandt.
Under sin sædvanlige morgenjagt på
dækket tog den sig ikke i agt for et skø
de, der slog i den lette luft. Da sejlet trak
skødet stramt, kom Olsen i klemme mel
lem karmen og skødet. Den faldt om på
ryggen med et ynkeligt pip og kæmpede
et par timer en dødskamp, som vi kun
tavse kunne se på uden at være i stand
til at hjælpe. Vi håbede til det sidste,
selv om det kun var en ganske alminde
lig fugl. Olsen glemmer vi aldrig.

Olsen kom en morgenstund hakkende
hen over vandoverfladen og dalede
yndefuldt ned på »Nordkaperen«. Den
satte sig på lønningen og så sig fornøjet
om. Da den var færdig med at studere
forholdene, hoppede den ned på dækket og begyndte at jage småfluer og
andet kryb, som vi havde haft med fra
Set. Thomas. Under jagten, der optog
den meget, rendte den mellem benene
på os. Vi sad andægtige og turde ikke
røre os. Efterhånden blev den dristigere
og satte sig på vore arme og skuldre. Af
og til fløj den bort et par timer, men kom
atter tilbage. En aften, Poul spulede
dæk, overså han Olsen, der var inde
under en benzintromle for at jage. Den

Den næste gæst om bord var en
spurvehøg. Den sad i salingen dagen
lang og så ond ud. Da vi opdagede, at
den holdt jagt på vore små venner, skød
vi nogle skræmmeskud efter den, men
den var stædig, selv om kuglerne hvine
de tæt forbi. Først da vi kastede forskel
lige ting op efter den, stak den af.
Et par dage senere kom nogle fjer fra
småfugle dalende ned i hovedet på os.
Det var høgen, der var kommet tilbage
og var ved at fortære sit bytte. Atter
fik vi den jaget væk, men da jeg næste
gang så den komme tilbage med en le
vende fugl i kløerne, tabte jeg tålmodigheden. Nok var det naturens lov, men
den s^u"e 'kke håndhæves på mit skib.
Med en Pisto1• 'ommen entrede jeg mas
ten' '<om
sikkert skudhold af den
stærkt optagne høg, trykkede af og
sendte den stendød ned gennem luften,
Derefter fik vi atter besøg af vore små
humørspredere.

Tag din vagt nu

Men også under havets glitrende
overflade findes væsener med den bru
tale død i kølvandet. Bill var en dag ved
at vaske en gryde af. Han holdt den
udenbords, men fo'r pludselig tilbage
med et hyl. En ordentlig haj var gledet
tæt ind til bagbordssiden. Knud fik travlt
med at rigge en hajkrog til, mens jeg
hentede riflen. I mellemtiden havde
Knud sit mas med at bjerge logflyderen.
Hajen slog gentagne gange efter den,
men da vi endelig var klar til henret
telsen, var forbryderen væk. Vi tippede
dens størrelse til lidt forskelligt, men
gennemsnittet var ca. 14 fod.
Vi havde regnet med at fiske en bunke
fisk til at supplere provianten med, men
efter tre dages fiskeri uden resultat op
gav vi. Kun Bill blev stædigt ved. Vi kun
ne ikke forstå, han gad rode med snøre
og krog dagen lang, og han måtte tage
mange ironiske hip, men vi blev meget
flove, da han femtedagen halede en stor
fed 20 punds durade indenbords. Sjæl
dent er der blevet spist så meget dejlig
mad i »Nordkaperen«. Vi andre fik travlt
med at fiske igen. Nattevagten kedede
sig ikke i de stille nætter. Store fisk prus
tede og boltrede sig i vandet, og fugle
trækket fløjtede i luften over ham. Man

følte sig veltilpas oven på Bills overdå
dige mad, motoren spandt lystigt, og vi
gled gennem havblikket. Alt var fred og
idyl, indtil der pludselig lød et brag fra
agterkahytten.
Jeg lyste forskrækket med lommelyg
ten gennem sky-light'et, og der sad
Knud midt på dørken og så sig forvirret
om. Han havde haft mareridt og var
sprunget på hovedet i vandet - troede
han! Når han nu endelig var vågen,
mente han, at han lige så godt kunne
lave en kop kaffe, og vi fik en hyggelig
sludder i cockpit'et, indtil natten be
gyndte at trække vestover for at fort
sætte sin daglige jordomrejse.

Atter i havn
Vejret blev regnfuldt, da vi nærmede
os Christobal, og selv om det var 29
grader varmt, føltes luften kold. Lørdag
den 19. pjaskregnede det hele dagen,
og den sædvanlige glade landingsstemning manglede totalt. Dagen efter kas
tede vi anker i Christobal. Regnen sile
de stadig ned. Det var midt på efter
middagen - Caribien var overstået på ti
dage uden store sindsbevægelser. Vi
havde drømt om at komme brusende

med alle sejl oppe i frisk, fint vejr. Så
kom vi i stedet kravlende som en lus på
en tjærespån - i øsregn og med knækket
bom.
Det var søndag og kajgaderne var
mennesketomme. Humøret ombord,
der langtfra var højt i forvejen, sank un
der nulpunktet, da vi fik at vide, at vi
skulle betale 45 cents pr. fod i døgnet for
at ligge i Christobals havn. Det vil for
»Nordkaperen« sige ca. 25 dollars. Vi var
lige blevet af med myndighederne, da en
lille, hvid motorbåd pilede ud mod os.
Formanden for den stedlige sejlklub
kom ombord, og vi kunne have om
favnet ham, da han sagde, at han kom
for at invitere »Nordkaperen« og dens
besætning til at ligge ved klubbens bro
som velkomne gæster i den tid, vi op
holdt os i Christobal - helt gratis!
Glædesbudskabet blev fejret med
vestindisk rom i selskab med den rare
formand og det selskab, han havde
med. Humøret i kahytten steg, så dæk
ket var ved at slå buler.
fortsættes

Hajer i farvandet

Fra havne
udvalget
Ifølge vedtagelse på generalfor
samling skal stræktove og fortøjnin
ger på pælene fjernes, når båden ta
ges på land.
Det forhenværende bomskur skal
være tømt for alt senest den 15. no
vember.

Tiltalende ydre!

INDBYGNING AF

Et væld af nyeanbringelsesmuiigheder!
Tilgodeser ønsket om en betjeningsvenlig og
pladsbesparende anbringeise. f. eks. i styre
pult, skot. bogreoleller skab.

VHF RADIOTELEFON RT144 B

Enkel montering! Sav et firkantet hul efter
medfølgende skabelon og foretag norma! led
ningsføring det er alt!

Kr. 4420,00 ind. mom«.
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Radiotelefonen kan iet tages med hjem!
Fastspænding/lostagning sker helt enkelt ved
at spænde/løsne de fire skruer på forpladen
mærket $£ , så klarer de automatiske gribe
paler resten

STENGAARD MEYER

AMAGFK

STRANDVEJ 124
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VHF- Radiocertifikat:

Undervisning2x3timer

*• 250 inci ete™n*-
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Banken der
dækker
hele Amager

KASTRUP MARINE SERVICE«,

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

3 trin
Kr. 311,90
4 trin
Kr. 383,50
5 trin
Kr. 458,46

Amagerbanken
- den er nærliggende

BADESTIGE - RUSTFRIT STÅL

De er VELKOMMEN til et uforpligtende besog!
Vort erfarne personale står parat
til at give Dem en fuldendt betjening!

'MEKA

Kig ind!
- måske nar vi
en tæpperest
tii båden!

_ __
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6 MDR .s
RENTEFRI

Koan

Mobelcenter ApS

MDIOTEUfONIINKE - WALKIE TA1KIES
til professionelle og amatører.
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.
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Elbagade3446
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09

STRANDLODSVEJ 7 - 2300 KOBENHAVN S
- for enden af Holmbladsgade

TELEFON 01-57 12 01

10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.

NOVEMBER

38. ÅRGANG

S.S.F.

NOVEMBER 1979

Nr. 11

Værd at inv

Medlemsblad for

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

/ Idrætsliv, der er Dansk Idræts For
bunds officielle blad, har Dansk Sejl
unions formand, Ole Jacobsen, skrevet
følgende artikel:

Postgirokonto 705 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

50 41 01
58 01 76

Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
Nyvang Alle 11,2770 Kastrup
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

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
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S
Jørgen Bengtsson,
Halfdansgade 21,5., 2300 Kbh. S
Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

Sekretær:

Tilsynsførende
med klubhuset
og festudvalg:

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A

55 79 39
54 80 52
54 83 23
54 58 44
59 79 95

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Lillian Christensen,
Oxford Allé 5 B, st

55 72 25

Jollerepræsentant:

John Simonsen,
Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S

54 92 62

Motorbådsrepræsentant:

Erik Kristiansen,
Moselgade 20, 2. th.,

59 06 96

Målere:

Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
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13 73 23
50 73 23

53 59 64
59 79 95

At spå om fremtiden er som bekendt
svært, ikke mindst så længe vi har et
folketing, hvor halvdelen af medlem
merne mener det er en god idé at lægge
yderligere særskat på en idrætsgren som
sejlsport. På denne baggrund er det
svært at fremmane positive visioner.
Fritidsloven bestemmer, at offentlige
anlæg skal stilles vederlagsfrit til idræt
tens rådighed - dog er havneanlæg und
taget. Sejlsporten skal altså selv afholde
udgifterne samt betale moms til staten.
Er det klubber eller »bådelag« der ejer
havnen, skal der selvfølgelig også erlæg
ges en afgift til drift og vedligeholdelse,
men herudover skal der betales moms.
Køber man en båd, skal der selvfølge
lig også betales moms. Så er det nød
vendigt at forsikre båden, men den årlige
præmie er belagt med en 50% statsaf
gift. Tyveri og hærværk rammer mange
fritidshavne - jo flere ødelæggelser der
sker, jo højere bliver forsikringspræmi
erne, des mere tjener staten.. amoralsk.
Vinterpladsleje er også belagt med
moms.
Ud fra ovenstående kendsgerninger
vil man kunne se den forskelsbehand
ling der er på sejlsport og f.eks. boldspilssport. Og alligevel mumles der fort
sat om yderligere afgifter på sejlsport.
Det er ikke nemt på denne baggrund at
være optimistisk.
Men hvad er det, der har gjort sejl
sport så tillokkende, så fascinerende?
Sejlsport rækker lige fra Optimistjollen
med den 8-årige som skipper - til skole
skibet DANMARK med 80 elever
ombord.
Danmark råder fra naturens hånd over
et usædvanlig ideelt farvand for fritidssejlads. Vikingeskibshallen i Roskilde vid
ner om at vi har bygget skibe - og sejlet
- i over 1000 år. Dansk bådebyggeri er
ypperligt - ikke tilfældigt, at det er et
eksporterhverv.

stere i: dansk ungdom
Alt fra »skovtur« til OL
Bilernes millionflok tvinger folk væk
fra vejene, sommerhuse bliver stedse
sværere og dyrere at få fat i.
Men en båd er ikke bundet til et matri
kelnummer, den larmer ikke, forurener
ikke, kan anvendevedvarende energi, be
slaglægger ikke landbrugsjord. Men den
engagerer sin besætning. Du kan hygge
dig med din famile eller med vennerne,
du kan deltage i mere eller mindre barske
kapsejladser - i en time eller måske 3
døgn. Eller sejle jolle - et idrætsredskab,
der skal beherskes til det yderste, kondi
tionskrævende,
koncentrationskrævende, og i stille vejr: tålmodigheds
krævende.
Kort sagt: du kan alt lige fra sejle
»skovtur« til OL-sejlads - det er op til dig
selv.
Men du kan ikke ændre vejr og vind,
uanset din pengepung - som for 1000 år
siden er det en kamp med elementerne,
men en fascinerende kamp. Men måske
er der blidere bør på vej. Der tales om
øget brug af vedvarende energi - herun
der vindkraft. Ved udnyttelse af disse
energikilder, ydes der ofte statsstøtte.
Oet bør Dansk Sejlunion se lidt nærmere
p>V

En dråbe i havet
Men så er der jo motorbådene, de må
da bruge en masse brændstof? I forhold
til bilerne er det »en dråbe i havet«, og
når man sejler i en motorbåd, kan man i
hvert fald ikke køre eller flyve samtidig.
Flyvemaskiner køber i øvrigt afgiftsfri
benzin for, som trafikminisferen udtalte
forleden: de belaster ikke vore veje.
Det gør motorbådene heller ikke, men
de skal betale fuld pris alligevel. Det er
ikke nemt at blive kloge på politikere...
Skulle et folketingsflertal gå hen og få
den vision, at det måske ikke var så dår
ligt at 60.000 danskere eller endnu flere,
sejler rundt i vore farvande med vind
kraft som drivmiddel, og samtidig læg
ger alle feriepengene i danske havnebyer
og ude i de små øsamfund, som kæm
per en økonomisk kamp for at overleve...
så har jeg positive visioner for 1980erne.

Positive visioner — hvis...
Vi får øget frihed og dette, sammen
med de unges berettigede krav om ud
fordringer og spænding i det daglige,
kan glimrende honoreres i sejlsporten.
Begge køn, individet, kollektivet og ker
nefamilien, kan rummes i sejlsporten og på alle idrætslige niveauer. Naturen
har givet os den herligste tumleplads, og

Ole Jacobsen er formand
for Dansk Sejlunion

jeg kan bevidne efter 3 ugers feriesejlads
i juli måned: uanede mængder af vedva
rende energi er til rådighed.
Hvis man i vort samfund erkender, at
det er nødvendigt at pille lidt ved »gratis
principperne« og i stedet øge »hjælp-tilselvhjælp-principperne«, vil det også
være muligt at løse de problemer, der
ligger i at skaffe havneplads og klubfaci
liteter til kommende sejlere, samt skaffe
den nødvendige stab af ledere.
En endnu større bredde vil også styrke
topidrætten, men alligevel kan det blive
en stor opgave at fastholde vort inter
nationale stade. Ser vi på de sidste 25 år,
har dansk idræt vundet 10 olympiske
guldmedaljer, halvdelen i sejlsport! Ud
fordringen til vore unge bliver endnu
større når den tredje verden for alvor
melder sig på kapsejladsbanerne. Havde
vi blot en solid rejsefond.
Dansk Sejlunion ruster sig p.t. til at
modtage og uddanne de mange nye sej
lere som vi venter vil komme i 80erne.
Uden DIFs støtte vil vi ikke kunne klare
ret meget.

15-20 millioner til staten
Og tænk hvis samfundet ville investe
re i sejlsporten i stedet for at beskatte
den - vi kunne løse en masse opgaver
såfremt vi kunne disponere over de 1520 millioner, vi hvert år må indbetale til
staten for at få lov til at dyrke vor idræt.
Så ville der for alvor være brug for
visioner: havne, klubfaciliteter, træ
ningscentre, landstræner, bredere øko
nomisk støtte til konkurrencesejlerne,
større støtte til de bedste...vi kunne nå
langt.
Vi har jo et af verdens bedste råstof
fer: den danske ungdom. Den er værd
at investere i.
FORSIDEBILLEDET:
Det er ikke sejlerungdommen, der ska
ber narkoproblemer
4 juniorer viser stolt deres præmier —

Dansk ungdom, når den er bedst

Foto: William Kleis

Foto: William Kleis
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Referat af bestyrelsesmøde
den 8.10.79 kl. 19.00
John Simonsen fraværende, da han var
bortrejst.
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning, herunder
generalforsamling
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 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Et medlem havde bedt om lov til at
komme til bestyrelsesmødet for her at få
behandlet en sag vedrørende uoverens
stemmelse mellem ham og en af de
både, han lå ved siden af. Medlemmet
var indkaldt pr. brev til kl. 19.15. Inden
dette møde gennemdrøftede bestyrelsen
sagen, og man blev enige om, da uoverensstemmelsen havde stået på et par år,
at tilbyde ham en anden plads i havnen,
hvilket han efter samtale tog imod.
Man gik derefter over til dagsorden.
Punkt 1. Protokol:
Protokol fra sidste bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt.
Punkt 2. Beretning:
Formanden indledte med at oplæse
indkomne breve og takkeskrivelser. Fra
Københavns Havnevæsens Arbejder
klub var der kommet et brev, hvori de
forespurgte, om de kunne få lov til at
benytte vort klubhus til en fest med ca.
80 deltagere en fredag i april 1980. Be
styrelsen var enige om, at det var i or
den, da man ikke selv havde nogle ar
rangementer her. Skriftlig tilladelse skul
le sendes.
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Fra Dansk Sejlunions nye kursusin
formation var der kommet en del kursus
tilbud. Bent Petersen indvilligede i at for
midle disse tilbud.
Dansk Sejlunion meddeler yderligere,
at Windsurfersejlernes klub er optaget i
Dansk Sejlunion, og specielle kapsej
ladsregler er udarbejdet for disse.
Resultatet af laboratorieundersøgel
serne af tankprøverne fra vore benzin
tanke viser, at der var skidt i dem. Yder
ligere slamprøver blev taget, og resulta
tet af disse prøver ventes.
Overborgmester Weidekamp har i
brev givet tilsagn om, at han og hans
frue vil deltage i vort afriggergilde.
Den 29.8.79 blev der afholdt AmagerRiviera-møde på Københavns Rådhus.
Vore repræsentanter ved mødet, Holger
Møller og Hans Guldager, fortæller, at
man fik indtrykket af at sagen var kørt
ind på et sidespor. Problemet er stadig
det at komme af med slaggerne fra for
brændingen, men de fik også indtrykket
af, at der ville gå et par år, før sagen
ville blive taget op igen.
Formanden sluttede beretningen med
at fortælle, at vi havde modtaget en
check på 15.000 kr. fra Stadens Faste
Ejendomme. Pengene er tilskud til beta
ling af opgravning af vor indsejlingsrende.

.
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Generalforsamling
2 forslag fra medlemmer var indkom
met rettidigt. Et fra medl.nr. A 630 Rein
hardt Hansen, og et fra medl.nr. 607
Erik Lyngkjær. Bestyrelsen var enige
om, at man kunne gå ind for begge for
slag. Bestyrelsen vil fremlægge 2 for
slag, nemlig forslag om årlig skurlejefor
højelse på 5 kr. samt forslag om kon
tingentforhøjelse for både aktive og pas
sive medlemmer og juniorer. Man fore
slår forhøjelse på 20 kr. for aktive halv
årligt, 20 kr. for passive halvårligt, junio
rer 25 kr. halvårligt.
Bestyrelsen vil anmode revisorerne
være tilstede ved generalforsamlingen.
Kapsejladschefen, motorbådsrepræsentanten og juniorlederen ønsker ikke

genvalg, dog vil juniorlederen gå ind
som juniorudvalgsmedlem i stedet for
Jan Hansen, der ikke ønsker at fortsætte.
Punkt 3. Havn og Plads:
Lyset på nordre plads samt på de to
ydermoler er nu i orden. Traktoren er
blevet repareret, hegnet er ligeledes ble
vet repareret.
Hele flagmasten vil blive afrigget i år,
og pladsmanden vil gøre den i stand.
Man vil bede pladsmanden holde øje
med »Bollen« i vinter.
Havneudvalget gør opmærksom på,
at »Bollen« ikke er stærk nok til at blive
brugt som isbryder.
Punkt 4. Klubhus og Fester:
Svagførefest og Westtur er afviklet
planmæssigt. Afriggergildet er tilrette
lagt og maden bestilt.
Klubhusudvalget vil indhente tilbud på
termostater til radiatorerne i klubhuset.
Gulvet i skipperstuen og på herretoilettet
skal udskiftes. Også dette arbejde vil
man indhente tilbud på. I pejsestuen vil
man lægge vinylfliser i stedet for det
tæppe, der ligger der nu, det er meget
medtaget.

Punkt 5. Sejlerskoler:
Den 29.9.79 blev der afholdt sejlads
prøve. 11 elever var tilmeldt, men kun
ni gik til prøve, og alle bestod. Den 1.10.
begyndte
navigationsundervisningen
med deltagelse af 9 juniorer og 15 seni
orer. Midt i oktober vil øvelsesbådene
blive taget på land.
Punkt 6. Juniorafdeling:
Købet af en ny Yngling vil blive ud
skudt lidt, da man mangler førere i den
rigtige alder. De fleste af vore førere
falder for aldersgrænsen i år.
Juniorlederen spørger, om ikke man
kunne anskaffe en hurtiggående motor
båd til hjælp for vore optimistjoller. Han
begrunder det med, at vor optimist
afdeling er vokset betydelig, og vi har på
nuværende tidspunkt ikke mulighed for
at sejle ud af havnen med disse sejlere
uden et passende hjælpefartøj. Besty
relsen gik ind for dette køb og bad juni
orlederen indhente tilbud.
•
Klubmesterskab for optimistsejlerne
blev afholdt den 30.9.79. Thomas Musit
blev klubmester. Den 7.10 blev der af
holdt førerprøve, 1 bestod, 1 fik disp. og
1 dumpede.

Punkt 7. Kapsejlads:
Kapsejladschefen spørger, om ikke
man istedet for at opføre et nyt skur
kunne få lov til at benytte det gamle
masteskur til grej. Bestyrelsen gik ind for
ideen, og man blev enige om at sætte
et stykke i bladet, hvori man beder de
medlemmer, der opbevarer noget i dette
skur, om at fjerne det snarest.
Kapsejladserne er slut for i år, men
man er allerede nu igang med næste års
top-cup, og kapsejladschefen afventer
udspil fra topsikring.
Punkt 8. Joller:
Intet da jollerepræsentanten ikke var
tilstede.
Punkt 9. Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten har kon
taktet Knud Carlsen, der har lovet at
lave brugsanvisninger til vore ildsluk
kere, der hænger rundt om på havne
pladsen.
Punkt 10. Sikkerhed:
Den 1.10.79 startede vagtordningen,
men desværre er der ikke nok, der på
nuværende tidspunkt har meldt sig, så
nogle nætter har allerede været uden
vagt.
Punkt 11. Bladet:
Intet.
Punkt 12. Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 22.10.
sign. Hans Guldager
formand

sign. E/se Madsen
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Nyt fra Dansk Sejlunion
November 1979
KURSUSPLAN 1979/80.
Lederkursus: 1.-2. december 1979, Brogården ved Strib.

Kurset henvender sig til nuværende og kommende medlemmer af sejlklubbestyrelser.

Dommerseminar: 8. - 9. december 1979, Nyborg Strand.
Seminaret tager sigte på efteruddannelse af de allerede uddannede Dommer I I-folk.
Dommer I: afholdes på kredsplan - henvendelse til respektive sejlklubber.
Dommer II: 12. - 13. januar 1980, Nordiske Højskole, Hillerød.
9. - 10. februar 1980, Sønderborg.
Dommer II kurset er en videreuddannelse af Dommer I-folk og forudgående deltagel
se i Dommer I er en forudsætning.
Dommer III: 22. - 23. marts 1980.
Kurset er en overbygning på dommeruddannelsen, specielt med henblik på jury og
dommerkomitee arbejde, beregnet for dommeruddannede folk med speciel erfaring
fra jury og protestkomiteearbejde.

Instruktørkursus: 9. - 10. februar og 23. - 24. februar 1980,
Idrætsskolen i Vejle.
Kurset henvender sig specielt til nuværende/kommende ledere og instruktører inden
for Optimist-, Junior- eller sejlerskolearbejdet.

Scandicapmålerkursus:

1.- 2. december 1979
Roskilde
1.- 2. marts 1980
Vordingborg
15.-16. marts 1980
Vejle
24.-25. marts 1980
Aalborg
Disse datoer er foreløbig fastsat af chefmåleren. Kurset henvender sig til nye scandicap-målere.

Bladkursus: termin endnu ikke fastsat, men kurset vil ligge i forårsmånederne.
Kurset henvender sig til nuværende og kommende redaktører af klubblade.

Økonomikursus: termin er endnu ikke fastsat, men kurset vil ligge i forårsmånederne.
Kurset henvender sig til især til klubkasserere, klubformænd og klubrevisorer.

DANSK SEJLUNION, Falkoner Alle 59, 2000 F, tlf.: 01 - 34 29 99.
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for medlemmernes børn afholdes
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Søndag den 16. december kl. 14.00
Husk at voksne betaler 10 kr i entré.
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Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen.
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Generalforsamlingen

Referat af generalforsamling
den 28.10.79 kl. 9.00
Dagsorden:
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Protokol og beretning
Punkt 3: Valg
Punkt 4: Lovændringsforslag
Punkt 5: Andre forslag
Punkt 6: Eventuelt
Punkt 1:
Formanden åbnede generalforsamlin
gen ved at byde velkommen. Herefter
udbad han sig emner til dirigentposten.
Benny Gustafsson blev foreslået af be
styrelsen, og han blev valgt af general
forsamlingen.
Benny Gustafsson takkede for valget,
og bad herefter om at få valgt et stem
meudvalg. Dette udvalg kom efter valg
til at bestå af 4 medlemmer, nemlig Kaj
Møller, Orla With, Holger Larsen samt
Reinhardt Hansen.
Punkt 2:
Sekretæren oplæste protokol fra sidste
bestyrelsesmøde.
Claus Slichter bad om ordet til proto-.
kol og sagde, at han ikke kunne forstå
påstanden om skidt og slam i benzin
tankene. Bestyrelsen bad Slichter om,
at dette emne måtte blive taget op på et
senere tidspunkt af generalforsamlingen.
Formanden oplæste sin beretning:
Det er med sorg, jeg må meddele
generalforsamlingen, at vi atter har mis
tet en række af vore gode og veltjente
medlemmer.
S.S.F.s tidligere formand i årene
1934-36, Karl Christian Krøgh Jensen
afgik ved døden i juli måned. Chr. Jen
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sen var den, der tog initiativet til udvidel
sen af havnen med det søndre bassin, et
arbejde, som påbegyndtes i 1937, og
som vi i dag i kraft af dets størrelse er
meget glade for. Ligeledes S.S.F.s sej
lerskole er Chr. Jensens værk. Det er så
ledes et medlem med en stor betydning
for vor forening, vi her mindes.
Vi har ligeledes mistet medlem
nr. P 142 Carl Aage Jensen
A 189 John Larsen
A 1006 Bjarne Larsen
Som det er skik i de fleste af landets
sejlklubber, vil vi endvidere mindes de 18
sejlsportsfolk, der satte livet til under en
orkan i den engelske Admirals Cup
sejlads, en orkan hvis styrke nåede op på
35 m. pr. sekund.
Æret være deres minde.
Vore generalforsamlinger er alminde
ligvis for lange, og det har afholdt en del
medlemmer fra at komme. Bestyrelsen
er af den formening, at en generalfor
samling bør kunne afsluttes ved 12-tiden
middag. Flere ting har gennem årene
spillet ind, og store beslutninger er ble
vet taget, efter udførlig debat, og det er
godt.

Generalforsamlingens dirigent:
Benny Gustafsson

Jeg har selv følt, at mine beretninger
ved de skiftende generalforsamlinger har
været for lange, og jeg har derfor forsøgt
at korte denne noget af denne gang, og
jeg må derfor anmode medlemmerne
om sammen med dirigenten og mig
være med til at gennemføre denne for
samling i en rolig og beslutsom atmos
fære. Dette skal dog ikke afholde noget
medlem fra at fremføre indlæg, der har
interesse for generalforsamlingen.
Foreningens trivsel er inde i en god og
rolig periode, hvilket har medført, at der
har været tid til mange arrangementer,
hvoraf de mere sportsprægede har haft
stor tilslutning og gavnet S.S.F.s re
nommé og omdømme i kraft af et godt
forarbejde af en kreds af foreningens
medlemmer, der har trukket det store
læs.
Motorbådssejladserne har ikke haft
fornøden tilslutning, hvilket kan undre
da der her også er gjort et stort forar
bejde. Med den ringe interesse, der er
vist i en længere periode, føler bestyrel
sen, at vi for en tid må lægge disse på
hylden til fordel for noget andet.
Medlemstallet holder sig i øjeblikket
næsten uforandret med 1073 aktive grænsen er jo 1100 aktive - vi har 161
passive og 98 juniormedlemmer.
Tre af bestyrelsens medlemmer øns
ker ved denne generalforsamling at for
lade deres poster. De har alle tre gjort et
stort arbejde for foreningen, bragt nye
ideer og løsninger frem og aldrig været
bange for at sige deres meninger i en
god og rolig debat. De tre er kapsejlads
chefen, Bent Knudsen, juniorlederen,
Søren Christensen og motorbådsrepræsentanten, Poul Christiansen. Særlig
Poul havde jeg undt nogle år i bestyrel
sen, det er ikke din skyld, at anstrengel
serne ikke har stået mål med resultaterne.
Vi har i år den sjældne ære, at et
medlem har 50-års jubilæum i S.S.F.
Det er Alf Andersen, der blev meldt ind i
1929 kun seks år efter foreningens start.
Du var i nogle år kapsejladschef og gjor
de et stort stykke arbejde i foreningens
ledelse. I 1959 blev du fortjent æresmed
lem i S.S.F.
25-års jubilæum kan fejres af tidligere
pladsmand i S.S.F., Erik Hansen. Du har
i skiftende perioder igennem en årrække
været pladsmand for os, solidt og godt
har du gjort arbejdet, men også som sej
ler respekterer vi dig, og jeg vil håbe, du
endnu i mange år vil få glæde af dit med-

lemsskab i S.S.F. 25-års-jubilæumsnålen kan ligeledes tildeles medlem nr.
622, Svend Kurt Olsen.
Traditionen tro skal de elever, der i år
har fuldført sejlerskolen og vel at mærke
bestået, her have deres beviser uddelt.
Jeg kan tilføje, at denne årgang har væ
ret særdeles flittig, idet alle eleverne kom
igennem nåleøjet med et fint resultat.
Den årlige svagførefest forløb tilfreds
stillende med skiftevis professionelle og
klubbens egne aktører, og under Vagn
Preislers og Benthes kyndige ledelse
med hjælp at et stort antal af forenin
gens medlemmer. Jeg vil også her be
nytte lejligheden til at takke vor tidligere
formand, Svend Larsen, for hans store
indsats med at skaffe midlerne til denne
fest i hans gode solide, gamle stil.
I forbindelse med indsamlingen var der
et lotteri, og numrene 291 - 417 - 43 er
endnu ikke afhentet.
Borgmester Villo Sigurdssons og hans
embedsmænds planer om at opfylde
Amager Strand og vandområdet udfor
Sundby Sejl Forening med slagger ser
foreløbig ud til at være kuldsejlet. Det
er måske forkert at sige, at borgmes
teren er opfyldt af ønsket om at gen
nemføre planen; han har på det nær
meste fået forelagt byplanlæggernes
skrivebordsarbejde, der uden skånsel
slog en streg over et værdifuldt miljø
område til glæde for mange mennesker.
Jeg tror - uden at vide det - at borgmes
teren på nuværende tidspunkt er indstil
let på at bevare området, som det fore
findes, men en ting er sikkert: de første
planer om helt at udslette S.S.F. og de

øvrige tolv klubber i området til fordel for
et parkanlæg er kastet i papirkurven.
Til slut vil jeg godt takke vor nye
pladsmand for hans store arbejdsindsats
og hans måde at klare problemerne på.
Vi ved jo alle, at der er 500 arbejdsgivere
på havn og plads, der alle skal have de
res særlige behandling. Jeg synes, at
han har klaret det med bravour.
Idet jeg hermed håber at have givet
generalforsamlingen en kortfattet men
fyldestgørende beretning, fremlægger
jeg hermed denne for medlemmerne.
Efter beretningen bad Henning Jen
sen om ordet. Han fortalte, at olietanke
ne var blevet undersøgt af både OKOlie og Kalibri i Kalundborg. Begge sel
skaber kunne, efter at have foretaget
laboratorieundersøgelser, fortælle, at
der ikke fandtes mere vand eller slam
end tilladeligt i tankene, ja, der var end
da mindre end tilladeligt.
Formandens beretning samt protokol
len gik til afstemning ved håndsopræk
ning, og begge blev godkendt af gene
ralforsamlingen.
Punkt 3:
Formanden, Hans Guldager, var på
valg. Han blev genvalgt ved akklama
tion. Kapsejladschefen Bent Knudsen
var på valg. Han ønskede ikke genvalg,
Claus Akkermann blev foreslået af be
styrelsen, Claus Akkermann blev valgt
ved akklamation.
Juniorlederen, Søren Christensen,
ønskede ikke genvalg, Lillian Christen
sen blev valgt ved akklamation.

Et havneudvalgsmedlem, Arne Olsen,
blev genvalgt ved akklamation.
Et klubhusmedlem, Vagn Preisler,
blev ligeledes genvalgt ved akklamation.
Jollerepræsentanten, John Simon
sen, blev genvalgt ved akklamation.
Motorbådsrepræsentanten,
Poul
Christiansen, ønskede ikke genvalg, Erik
Kristiansen blev foreslået og valgt ved
akklamation.
Da 1. suppleanten var indtrådt i be
styrelsen, skulle der vælges en ny.
Orla With blev foreslået og valgt.
Et juniorudvalgsmedlem, Jan Knud
sen, blev genvalgt. Det andet juniorud
valgsmedlem, Jan Hansen, ønskede at
træde tilbage nu i stedet for til forårsgeneralforsamlingen, hvor han var på
valg. Søren Christensen blev valgt i ste
det.
Punkt 4:
Reinhardt Hansen foreslog følgende
ændring af lovens § 11 tredie stk., hvori
der står: Aktive medlemmer, der er fyldt
67 år, og som har været medlem i 25 år,
kan, efter ansøgning til bestyrelsen, få
nedsat kontingentet med 50% ændret
til: Aktive medlemmer, der er fyldt 67 år,
og som har været aktivt medlem i 25 år,
kan efter ansøgning til bestyrelsen, få
nedsat kontingentet og havneafgiften
med 50%.
Formanden gik på talerstolen og for
talte, at bestyrelsen seriøst havde be
handlet forslaget, og at man gik ind for
det. Dog vil man gerne have dette for
slag kædet sammen med pkt. 5,1. under
andre forslag. Det kommer til at dreje
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Julefrokost
Lørdag den 15. 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 50,00 kroner.
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sig i første omgang om 18 både, d.v.s.
ca. 6000 kr. årligt. I de følgende år er vi
klar over, at tallet vil stige, men vi mener,
at de ældre medlemmer skal have det
godt. Formanden sluttede med at sige,
at Reinhardt Hansen ikke selv havde
anciennitet til at komme ind under dette
lovændringsforslag.
Eskildsen bad om ordet og sagde: For
slaget ser besnærende ud, men i løbet
af få år, vil vi stå med ca. 100 medlem
mer, der er fyldt 67 år, jeg beder for
samlingen tænke mere end en gang, før
de stemmer for dette forslag.
Poul Holst Jensen fik ordet og fortal
te, at han gik 100% ind for forslaget,
hvis det blev kædet sammen med pkt.
5,1, for, som han sagde, 6000 kr. kan vi
klare.
Formanden bad om lov til at henvise
til pkt. 5,1 der lyder: Den nugældende
afgift, som skal erlægges ved opnåelse
af en havneplads i S.S.F., forhøjes med
yderligere 200 kr.
Formanden fortalte, at det rundt reg
net vil komme til at dreje sig om ca. 15
havnepladser om året, der skal fordeles.
Det er disse 15 pladser årligt, forhøjelsen
skal påhæftes.
Villy Hansen syntes, det var at over
dimensionere, når Eskildsen siger, at om
få år vil det dreje sig om 100 medlemmer,
der kan allerhøjst blive tale om 20 med
lemmer. Han sluttede med at bede for
samlingen gå ind for forslaget.
Frits Kleis: Vi må ikke være blinde for,
at der ligger en tidsindstillet bombe i
dette regnskab. Der er ingen tvivl om, at
gennemsnitsalderen i vores klub er ret
høj, og med den billige havneleje, vi har,
vil alle gøre alt for at bevare de pladser,
vi har. Der er heller ikke tvivl om, at med
lemmer, der har både, får større og
større både, og fordi et medlem bliver
pensionist, afhænder han ikke sin store
båd. Det betyder, at i løbet af relativt få
år er den havneleje, vore ældre medlem
mer kommer til at betale, 20% af det,
man betaler i andre havne. Jeg synes,
forsamlingen skal overveje, om det kan
være rigtigt, at vi skal forsøge at løse
sociale problemer. Frits Kleis sluttede
med at sige, at han fandt det uheldigt,
at et lovændringsforslag blev kædet
sammen med et ændringsforslag under
andre forslag.
Formanden fik ordet og sagde: Det
er muligt, at vi om halvandet år ikke
har billige havnepladser mere, idet vi så
skal forhandle med kommunen om nyt
lejemål. Formanden sluttede med at si
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ge: Det kan være, det hen ad vejen kom
mer til at dreje sig om 30 medlemmer,
men vi må huske, at disse medlemmer
har været med til at bygge S.S.F. op til
det, den er idag.
Lovændringsforslaget gik til skriftlig
afstemning. 126 stemte for, 13 imod og
0 ugyldige ialt 139 stemmer. Ændrings
forslaget til lovens § 11 tredie stk. var
vedtaget.
Punkt 5:
Forslag fra Reinhardt Hansen lyden
de: 5,1: Den nugældende afgift, som
skal erlægges ved opnåelse af en havne
plads i S.S.F., forhøjes med yderligere
200 kr.
Poul Holst Jensen bad om ordet og
spurgte, om det er 200 kr. plus 300 kr.
for pæle altså 500 kr. man så skal be
tale?
Formanden svarede: I øjeblikket be
taler vi 400 kr., når man ikke har haft en
havnplads før, med dette forslag kom
mer vi op på 600 kr.
Eskildsen gik på talerstolen og sagde:
Ved de 200 kr. i forhøjelse får vi kun ca.
6000 kr. ind, men hvis vi har 20 pen
sionister, er vi oppe på 8000 kr., altså et
underskud på 2000 kr., der skal dækkes
ind ad anden vej, vi må enten forhøje
indskuddet eller tage det over plads
lejen.

ÉWJLcjU o.

fDai'OwiiTLR.2,^*3o

Der var mange beregninger og tal ved
generalforsamlingen
Svend Malm mente, det var billigere
at forhøje indskuddet i foreningen med
50 kr.
Poul Holst Jensen fremkom med et
ændringsforslag, der lød: De 200 kr. i
afgift for plads i havnen samt de 400 kr.
bortfalder, hvorefter man fra 1980 vil
blive afkrævet et samlet beløb på ialt
600 kr.
Reinhardt Hansen trak sit forslag til
bage til fordel for Poul Holst Jensens
forslag, der blev vedtaget af forsamlin
gen ved håndsoprækning.

Forslag 5.2
Bestyrelsen

foreslår

kontingentfor

højelser: Aktive fra 100 til 120 kr. halv
årligt, Juniorer fra 50 til 75 kr. halvårligt,
Passive fra 30 til 50 kr. halvårligt.
Formanden gik på talerstolen for moti
vering: Til grund for disse forhøjelser
ligger der flere prisstigninger. Disse pris
stigninger mærker vi også her i S.S.F,.
Sidste gang kontingentet blev hævet var
i 1977 for aktive medlemmer. Siden er
udgifterne steget jævnt med 14%, så
disse 20 kr. må være en yderst rimelig
forhøjelse. Vi mener yderligere, at det er
rimeligt, at vi forhøjer juniorkontingentet
juniorerne har mange timer her i kamme
ratligt samvær.
Til trods for denne forhøjelse vil kon
tingentet stadig være rimeligt. For de
passive medlemmers vedkommende, er
det 12 år siden de sidst steg.
Poul Holst Jensen fik ordet, og han
fortalte forsamlingen, at han ikke kunne
gå ind for en forhøjelse uden at få at vide
hvad pengene skulle bruges til. Han syn
tes, vi istedet for en forhøjelse skulle
åbne for tilgang af passive medlemmer.
Formanden spurgte forsamlingen, om
den var interesseret i, at han gennemgik
regnskabet, der blev fremlagt ved forårsgeneralforsamlingen. Dette var forsam
lingen ikke interesserede i.
Jørn Tanning syntes ligeledes, at
ideen med at optage flere passive med
lemmer var god, det ville, som han sag
de, give flere penge i klubkassen.
Svend Larsen fortalte herefter forsam
lingen, at han ikke mente, det duede
med at optage flere passive, han motive
rede det med, at S.S.F. er en sejlfor
ening og ikke et værtshus.
Formanden gjorde forsamlingen op
mærksom på, at det ikke var passive
medlemmer, vi skulle diskutere, men
kontingentforhøjelse.
Efter endnu et par talere gik forsla
get til afstemning og blev vedtaget ved
håndsoprækning.

Forslag 5.3
Bestyrelsen foreslår forhøjelse af skurleje med 5 kr. årligt til udvendig ved
ligeholdelse med træimprægnering, som
kontinuerligt vil finde sted hver tredie år.
Henning Jensen gik på talerstolen for
at motivere: Vi vil gerne have, at vore
skure ser mere ensartede ud, derfor vil
vi gerne overtage vedligeholdelsen af
forsiderne på skurene, så de bliver ens i
farven, de vil så blive malet hver 3. år.

Poul Holst Jensen mente, det var en
hån mod de medlemmer, der i årevis
selv har vedligeholdt deres skure.
Ryle Niels spurgte, om det er
meningen, vi ikke selv må lave noget
mere, det næste bliver vel, at vore både
skal have samme farve.
Forslaget gik til afstemning ved hånds
oprækning og blev vedtaget af forsam
lingen.
Forslag 5.4
Medlem Erik Lyngkjær foreslår at § 1
sidste stk. i havnereglementet, der lyder:
og/eller 3,10 m bredde slettes. § 1 sidste
stk. kommer herefter til at lyde. Fartøjer
over 13,0 m længde kan ikke tildeles
havneplads.
Formanden motiverede. Det er 3.
gang dette forslag bliver fremsat. Be
styrelsen går ind for dette forslag. Vi har

Vindsurfere i Dansk Sejlunion

Flittigste taler: Poul Bager
Der blev yderligere spurgt, om det er
rimeligt, at flere medlemmer ved vort
afriggergilde fra starten opholdt sig i
skipperstuen og først kom ind ved dan
sens begyndelse. Burde man ikke sælge
baltegn til disse medlemmer? Hertil sva
rede Vagn Preisler, at de 70 kr., man
havde betalt til afriggergildet, var for
maden, og at klubhuset var for alle med
lemmer, det må være en frivillig sag, om
man har lyst til at deltage i den officielle
del af festen.
Preben Nielsen spurgte, om det ikke
var muligt at få en udvidet åbningstid på
benzinstanderen eller evt. få opstillet en
automattank.
Hertil svarede formanden, at man i
løbet af vinteren ville holde et møde med
Claus Slichter for her at få en anden
ordning.

18 havneplader på mere end 3,10, og det
er urimeligt, at disse pladser ikke kan ud
nyttes.
Flere talere gik på talerstolen, og der
blev talt for og imod forslaget. Forslaget
gik til afstemning ved håndsoprækning,
forslaget blev forkastet.
Eventuelt:
Poul Holst Jensen bad om ordet. Han
sagde, at under moderniseringen af vort
køkken, led Kristine Larsen et stort ind
tægtstab, gør man noget for at dække
Kristines tab? Hertil svarede formanden,
at vi stadig har en sag kørende i lands
retten mod det firma, der moderniserede
vort køkken, vi har et krav til dette firma,
og i kravet indgår også et erstatnings
beløb for tabt arbejdsfortjeneste til Kri
stine.

Et medlem påtalte, at han efterhånden
syntes, S.S.F. var blevet til en fiskeri
havn til trods for vore love. Hertil svarede
formanden, at han bestemt ikke havde
indtrykket af, at der blev drevet fiskeri i
stor stil, selvfølgelig skal det ikke være
sådan, at man tørrer garn på vore græs
plæner, de medlemmer, der fisker, ved
godt hvordan de skal opføre sig.
Et medlem spurgte, om bestyrelsen
uden om generalforsamlingen kunne
købe en motorjolle til juniorafdelingen.
Hertil svarede formanden: Det må være
ret og rimeligt, at bestyrelsen kan tage
stilling til sådanne sager, vore unge sej
lere har brug for sådan en jolle for i det
hele taget at kunne sejle udenfor vor
havn. Den Yngling, man havde regnet
med at købe nu, er lagt lidt på hylden,
da behovet for tiden ikke er så stort.
Formanden sluttede med at takke diri
genten samt forsamlingen for en god
generalforsamling.
Dirigenten takkede ligeledes general
forsamlingen og bad forsamlingen med
ham udbringe et trefoldigt leve for S.S.F.
Generalforsamlingen slut kl. 12.15.
Sign. Benny Gustafsson
dirigent
Else Madsen
sekretær
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1 NOVEMBER HAR
SHOPPEN ÅBENT
kl. 12-15

OG 1
DECEMBER
— Kære Evelyn, jeg er blevet
afholdlsmand og stabil i alle
måder, som du altid har ønsket
det!

Lørdage

kl. 12-15

9

Breve fra læserne
For dårlig behandling
Til underretning for medlemmerne vil
jeg gerne fremkomme med følgende
efter en skade på min båd:
Min båd blev påsejlet på Øresund,
masten gik over bord i to stykker, og der
skete skade på dæk, rundgang og dæksbjælke. Modparten påtog sig skylden,
hvilket var helt i orden. Vi anmeldte
begge to havariet, som det var sket, og
vi havde forsikret i samme selskab, nem
lig Baltica.
Taksatoren eller havarieksperten, som
han kaldes, anmeldte sin ankomst til
klokken 8 om morgenen. Han kom først
kl. 9.00 på en kedelig og uvenlig måde
Jeg undlod at gå med ned til båden, dels
fordi jeg er invalid, og også fordi jeg ikke
ville tåle den behandling. Skibstømreren
samt et par medlemmer fulgte ham ned
til båden.
Her påstod han til alt og alle, at min
båd var komplet rådden og parat til los
sepladsen, og at der højst kunne blive
tale om at sætte et par lus i hist og her.
De tilstedeværende spurgte ham, hvor
dan han kunne sige, at den var rådden.
Hertil blev der udtalt, at den ikke var ny
malet indvendig.
Masten ville han ikke give fem flade
ører for og forespurgte reparatøren, om
ikke han havde en eller anden gammel
grankæp, han kunne bruge i stedet for.
Dette benægtede han. Hele skaden blev
opgjort til 4.100,00 kroner, resten kan
jeg selv få lov at betale. Plus 500,00 kro
ner, som jeg har i selvrisiko.
Ud over nævnte behandling af en tak
sator, skal jeg, der er komplet uden
skyld betale 500,00 kroner foruden det,
som jeg ikke kan dække af de 4.100,00
kroner. Tilligemed bliver jeg smidt ud af
Baltica, da ovennævnte herre påstår på
tryk, at min båd er misligholdt, at den er
rådden, og at der er dårligt træ i den.
Forøvrigt har jeg kun taksator John
Kristensens ord for, at jeg skal smides
ud af Baltica. Selskabet selv har åben
bart ikke selv kunnet overkomme at
meddele mig det endnu på deres eget
papir.
Mit råd til andre medlemmer - flygt i
tide til et andet selskab, der i det mindste
vil betale de skader, andre laver på din
båd uden at kny.
Egon Kjeldsen

10

Balticas svar

Forsikring - hvad er det?
Jeg har kaskoforsikret i Baltica, og
jeg kan bekræfte Egon Kjeldsens
(Pløks) udlægning af hele sagen, da
det dels var min båd, der påsejlede
Pløks, og da jeg var tilstede, da taksa
toren kom langt om længe.
På min båd var der sket en skade på
cockpit-presenningen, der er VA år
gammel. Den var revnet uden for sy
ningen. Den blev takseret til 50,00 kro
ner, hvilket jeg protesterede imod.
Jeg gik derpå til en af vore sejlmage
re, der til Baltica oplyste, at han ikke
kunne reparere den, uden at den trak
skævt, så den ikke kunne fastgøres på
båden, og foreslog at sy et nyt felt ind i
presenningen.
Dette ville Baltica ikke høre tale om,
hvorpå jeg så trak min skadesanmel
delse tilbage i protest mod at blive
spist af med 50,00 kroner.
Sejlmageren reparerede derpå ska
den så godt, han kunne med det resul
tat, at den hverken kan nå her eller
der uden at sprænges.
Men nu kommer det bedste af det
hele. Denne taksator, John Kristen
sen, fra Baltica, var ikke nede og be
sigtige min båd, spurgte heller ikke,
hvor den lå og var i det hele taget slet
ikke interesseret i at høre på mig (pre
senningen blev besigtiget ved mit
skur). Til trods for dette kan Baltica
meddele mig følgende:
»Vi har noteret os, at De ikke ønsker
skaden på Deres fartøj repareret og
betalt af os. Samtidig har vi noteret os
fartøjets ringe stand, hvor vi i henhold
til policens paragraf 2.6 vil tillade os at
opsige forsikringen til ophør fra og
med den 9.10.1979.
Anledning: skade den 18.8.1979 har
vor taksator besigtiget fartøjet.
Med venlig hilsen
Baltica.«
Jeg fik i det mindste brev om, at
jeg var smidt ud - til gengæld har Bal
tica overhovedet ikke set båden.
PS. Båden har været forsikret i 20 år
hos Baltica uden skader.
Erik Kristiansen
(Bus Erik)

Redaktionen har forelagt de to breve for
Baltica, og har modtaget følgende svar:
Tak for Deres brev af 06.10.1979, hvor
De som bilag sendte afskrift af 2 indlæg
til medlemsbladet.
Først med Deres brev blev vi oriente
ret om en meget ubehagelig fejltagelse,
der er opstået under behandlingen af de
2 skader.
Til Deres orientering vedlægger vi en
redegørelse, som er udarbejdet af John
Kristensen, der foretog besigtigelserne.
Fejltagelsen, som vi har begået, be
står i, at vi opsagde Erik Kristiansens for
sikring i stedet for Egon Kjeldsens for
sikring.
Vedrørende Erik Kristiansens forsik
ring kan følgende oplyses.
Vi har den 16.10.1979 sendt brev til
forsikringstageren, hvori vi beklager op
sigelsen, ligesom vi naturligvis tilbyder at
genoptage forsikringsforholdet med øje
blikkelig virkning.
Med hensyn til erstatningsspørgs
målet har vi ikke kunnet vurdere oplys
ningerne i brevet, idet det af den op
rindelige besigtigelsesrapport fremgik, at
hr. Erik Kristiansen selv ville reparere sin
presenning og derfor ønskede at trække
skadeanmeldelsen tilbage.
Baggrunden herfor er formentlig, at
forsikringen var tegnet med en selvrisiko
på kr. 1.000,-. Regningen for kalechen
var på kr. 390,80.
Vedrørende hr. Egon Kjeldsens skade
kan det oplyses, at vi den 21.09.1979
fremsendte en taksatorrapport til forsik
ringstageren, og ifølge denne har John
Kristensen angivet:
»Da fartøjet er meget misligholdt, og
der flere steder er dårligt træ, og lærre
det på dækket er råddent, anbefales det
at opsige forsikringen.«
Som det fremgår af den supplerende
redegørelse, som vi har modtaget fra
John Kristensen, skete besigtigelsen
sammen med bådebygger Verner Poul
sen fra Sundby Sejlklub, og i den op
rindelige besigtigelsesrapport er havari
reparationen excl. moms angivet til kr.
4.100,-.
Det fremgår også af rapporten, hvilke
reparationer der skal gennemføres, og
det er vor erfaring, at det anslåede beløb
normalt svarer ganske godt til den ende
lige regnings pålydende.

Som det fremgår af det ovenfor an
førte, er det vor opfattelse, at den ene
af de 2 både ikke har den standard, som
kendetegner Sundby Sejlklub's fartøjer,
og at den - ifølge John Kristensen - er
usødygtig.
Med hensyn til den anden forsikring
er der sket en meget beklagelig fejl, og
den har vi undskyldt overfor vor forsik
ringstager.
Med venlig hilsen
BALTICA
Jørgen Damm

John Kristensen vedrørende
svar til Erik Kristiansen police
nr. 78503518535.
Ved besigtigelsen af ovennævntes
presenning, der lå bag en skurrække,
konstateredes at »revnen« var en syning
der var gået op, dette påtalte jeg for eje
ren, der åbent sagde, at han havde ven
tet at få en ny presenning, jeg kaldte nu
på Verner Poulsen for at denne evt. ville
udtale sig om, hvad der var gået i styk
ker på presenningen. Verner Poulsen
sagde det samme som jeg, at det var sy
ningen og at den skulle syes igen af en
sejlmager, dette arbejde ville tage ca. Vi1 time, jeg forespurgte nu om der var
sket skade på fartøjet, hvad der blev be
nægtet.
Erik Kristiansen var nu blevet sur og
sagde, at han ikke skulle have syet no
get, og at anmeldelsen skulle annulleres,
hvorfor der ikke skulle udarbejdes en
rapport over dette besigtigelsesmøde.
Jeg har ikke set på Erik Kristiansens
fartøj, eller udtalt mig om dette.

John Kristensens rede
gørelse vedrørende svar til
Egon Kjeldsen police
nr. 785 0351 5074.
Besigtigelsen fandt sted den 3. sep
tember 1979, det var telefonisk aftalt i
forvejen at undertegnede og forst, skulle
mødes ved 8 tiden, ved fartøjet i Sundby
Sejlklub, jeg ankom dog først ved ca.
8.30 tiden, idet jeg var blevet forsinket
mod forventning på en besigtigelse op
startet kl. 7.00 hos Sandersens Både
værft, Gartnervej, Kbh. 0.
Jeg havde ikke mulighed for at telefo
nere forsinkelsen.
Kl. 8.30 ankom jeg og ikke som anført
kl. 9.00.

Da jeg ankom til det aftalte mødested
var der samlet 4-5 personer, man havde
efter min mening drukket et par pilsnere,
jeg beklagede den sene ankomst uden
at nævne årsag, under munterhed fra de
fremmødte blev jeg anmodet om at be
tale mig fra forsinkelsen med en om
gang, hvad jeg afslog.
Bådebygger Verner Poulsen, Sundby
Sejlklub og undertegnede gik ombord
i fartøjet. Verner Poulsen og underteg
nede gennemgik fartøjet, først nede i
ruffet og siden oppe på fordækket.
Under denne besigtigelse konstate
redes der råd og manglende vedlige
holdelse flere steder, såvel under ruf
som på fordækket, efter en gennem
gang af det noterede med Verner Poul
sen redegjorde jeg for denne, hvad jeg
kunne acceptere at Baltica skulle betale
i havariomkostninger for fartøjet, dette
gik vi så op på kajen med, og dette med
delte jeg så til forst, idet jeg ganske
rigtigt sagde, at fartøjet var groft mislig
holdt og der var flere dårlige steder på
fartøjet, endvidere sagde jeg også, at
den var så dårlig, at jeg ville anbefale
Baltica at opsige forsikringen. Jeg på
talte også, at jeg ikke på grund af det
foreliggende, kunne acceptere en total
udskiftning af fordækkets lærred, men
at det blev forsvarligt repareret med
isætning af spunser, og at lærredet blev
repareret, hvor det var revnet som følge
af kollisionen.
Herefter gik Verner Poulsen og under
tegnede over for at se på masten, der
lå lidt tilbage på pladsen, her konsta
terede jeg, at denne var en høvlet gran
af ældre dato med store åbne vindskører
i.
Masten var meget ujævn, sort flere
steder, riggen var en overdimensioneret
ca. 10-12 mm stålwire noget tilfældigt
samlet wire. Jeg spurgte Verner Poulsen
om han på pladsen havde en ældre mast
af gran der evt. kunne tilpasses forst,
fartøj og rig, dette havde han ikke, hvor
efter vi blev enige om at Verner Poulsen
skulle tilvirke en ny granmast, idet den
havarerede var i en sådan tilstand at den
ikke kunne repareres.
Jeg vil stadig fastholde mit syn på far
tøjet, at det er usødygtigt og sige, at det
ikke lever op til den standard der kende
tegner Sundby Sejlklubs fartøjer.
Det er stadig min mening, at fartøjet
er i en sådan tilstand, at det burde hug
ges op, idet det er uforsvarligt at sejle ud
i fartøjet i den besigtede tilstand.

Kommentar fra formanden
I anledning af ovennævte læser
breve, som redaktøren korrekt har til
sendt Baltica for en udtalelse, kan jeg
supplere med følgende:
Den 8. oktober 1979 blev jeg kon
taktet af Baltica i anledning af læser
brevene, som man mente var alt for
kritiske; da jeg i forvejen kendte sa
gen i enkeltheder og havde gennem
set diverse skrivelser, som forelå hos
de to medlemmer fra Baltica, måtte
jeg ud fra den erfaring, jeg har i kraft
af at have været formand for Dansk
Sejlunions forsikringsudvalg i nogle
år, give læserbrevs-skribenterne ret i,
at der var noget galt.
1} Erik Kristiansens båd var ikke
blevet besigtiget, og burde som følge
deraf ikke opsiges på det nævnte
grundlag, {dette gav man mig ret i).
2) Egon Kjeldsens forsikring var
ikke blevet sagt op, til trods for på
standen om groft misligeholdelse, og
taksatorens anbefaling af en op
sigelse.
Jeg mente, at det skyldes en alvor
lig fejl hos Baltica, og at forklaringen
kun kunne være, at den forkerte for
sikring var noteret til opsigelse.
(Efter nogen tøven anerkendte
man denne udlægning fra min side,
hvilket også senere viste sig at være
rigtig.)
3) Jeg fandt det forkert, at Egon
Kjeldsens selvrisiko på 500,- kr. kom
ind i sagen, Egon Kjeldsens fartøj var
helt uden skyld i uheldet, idet Erik
Kristiansen havde påtaget sig den
fulde skyld, hvilket ikke var blevet be
stridt af Baltica som værende forkert,
(dette gav man mig ret i).
4) Jeg meddelte ligeledes det for
kerte i at gøre sig upopulær hos en
kunde over en skade på en presen
ning, hvis reparations-pris i dyreste
udførelse aldrig kunne kommer over
1000 kr., som jo var den pågældende
forsikringstagers selvrisiko.
løvrigt kan jeg ikke se det forkerte
i at give en tier til en omgang øl, når
man kommer imellem en halv og en
hel time for sent.
Baltica har altid været gode venner
af Sundby Sejlforening, og jeg ind
rømmer at kritikken er hård i de på
gældende læserbreve, men det slider
lidt på venskabet, når kritikken ikke er
uberettiget.
Hans Guldager
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Afriggergildet

1.
Er du tørstig - sulten - trist i mode
så tag med mig ned til sundby sejl
for det er det bedste sted på jorden

60 ænder måtte lade livet
Lørdag den 20. oktober sluttede
S.S.F sin 56. sæson, og det skete på
festligste vis ved en fest, hvor medlem
mer og indbudte fyldte klubhuset og lod
dagens menu vederfares fuld retfærdig
hed. Der var andesteg, og det var ikke
papænder fra en dybfrostmontre, men
rigtige kornfedede landænder, Kristine
serverede, og der blev da også sat ad
skillige stykker til livs, inden man slut
tede af med desserten, der var is med
chokokadesovs.

har du prøvet vor »BIKS med SPEJL«
Her er havn og strand
Her er øl og vand
Her er sejlerpige - her er sejlermand
så er du trist og har du sorg i sinde
så tag med mig ned i sundby sejl.

2.
Vil du hygge dig blandt gode venner
skal du gøre det i sundby sejl
det er her din kone trygt dig sender
og i dette gør hun ingen fejl
du kan spise - drikke
du han hækle - strikke
her er liv og charme
som kun kan gi' varme

ALLE
TYPER
SEJL
HURTIGE-KVALITET
BEDSTE DUG
FORNUFTIG PRIS

fin's der noget paradis på jorden
må det være her i sundby sejl.
3.
Vor salut til sundby sejl skal slutte
og det gør man bedst med et hurra
alle som idag er her tilstede
hvilken bydel I må komme fra
hyld vor klub med »leve«
sømand eller greve
har du lyst til fest
så er her dog bedst
Sundby Sejl - det bedste sted på jorden
lad den leve med et højt hurra.

Melodi: Søde Hanne - Søde Hanne -

1./
Vi i Sundby er på vagten
vi vil gerne holde takten
hvis du en tyv du i mørket møder
skal han ha' en så han bløder
»ud på vagten, ud på vagten«
vi vil nemlig holde takten...

60 ænder i kø ved køkkenet

2.1

I år havde vi besøg af Kastrup Sejl
klubs nye formand, Henning Lykke og
Amagerbankens Hugo Bechsgaard og
frue. Derudover foreningens æresmed
lemmer og den store skare af menige
medlemmer, der i sæsonens løb har væ
ret en værdifuld støtte for S.S.F. For
manden sagde i sin tale, at 1979 havde
været et roligt år, hvor det mest drama
tiske havde været en hvepserede i mas
teskuret. Han nævnte også de store kap
sejladsarrangementer, S.S.F. havde ar
rangeret: EM-Pirat, top-cup, Forterne
rundt. Herefter slukkedes lyset i salen,
medens standeren blev nedhalet.
Som sædvanlig leverede husorkestret
musikken under middagen og derefter
til dansen, der gik lystigt hele aftenen.
Der var til lejligheden skrevet to sange,
den ene en omskrivning af Lundeborg
hymnen og den anden forfattet af Henry
Plambech. Vi gengiver her de to sange.

kan du få »Kristines« smurtet

EFTERÅRS
RABAT

15%

TIL SSF'S
MEDLEMMER
KUN INDTIL
15. DECEMBER

Når din runde den er sluttet
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een kop kaffe den gør varme
med en lille een gør den charme
» ud på vagten, ud på vagten«
vi vil nemlig holde takten.
3./
Når du vagten her har taget
kan ingen på dig klage
kun vi håber vi bli'r flere
så der ikke her sker mere
»ud på vagten, ud på vagten«
vi vil nemlig holde takten.
4./
Lad nu dette være moralen
vores »BENT« er admiralen
han skriver liste, og telefonere
han har ikke tid til mere

JØRN BANG

SAILS

»ud på vagten, ud på vagten«
vi vil nemlig holde takten.
Tekst og melodi sammenklasket af
Klaverdræberen »SIR HENRY«.

f/

/ ! 2*0°**

$

Tyveri af strøm
Vi nærmer os nu den kolde tid (nogen
vil måske sige, at den har været her hele
tiden), og bestyrelsen henleder opmærk
somheden på, at det er forbudt at tilslut
te varmeovne til foreningens lysnet. Det
gælder både varmeovne i både og skure,
og det vil blive betragtet som tyveri, hvis
noget sådant konstateres, og det vil i
henhold til foreningens love medføre
udelukkelse.

Slettede medlemmer

Vedrørende
svagførefesten
Der havde indsneget sig et par fejl i
omtalen af svagførefesten i sidste num
mer.
Der stod det var svagførefest nummer
seksogtyve - det skulle være nummer
syvogtyve. Også to af de optrædende
var blevet forvekslet: Ove Verner Han
sen skulle være Ole Jensen og der stod
Odd Fjeldstad i stedet for J. Fjæsted.
Det nøjagtige beløb, som Svend Lar
sen havde indsamlet var 5075 kroner. Og
dertil havde de to Rotaryklubber, der
holder til i vort klubhus, Amager Rotary
og Sønderbro Rotary hver givet 500 kro
ner.
Svagførelotteriet

A
A
A
A
A
A
A
A
A

Der er udtrukket følgende numre i svagførelotte
riet: 417 - 25 - 49 - 352 - 291 - 44.

A
A
A
A
A
A
A
A

Svend Larsen indsamlede 5075 kroner

69 Leif Roos
Øresundsvej 22, S.
91 Anders F. M. Karstensen
Hjortevænget 12, Allerød
157Svend I. K. Larsson
Hollænderdybet 22, S.
188 Lasse R. Bergstrøm
Grønnegade 38, K.
194 Kai Damgård
Pilehavevænge 18, Vallensbæk
272 William Kennedy
Gilbrovej 2, Ishøj
286 Benny G. Larsen
Elbagade43, S.
338 Georg Christensen
Dirchsvej 35, S.
494 Laila R. Simonsen
Pr. Christinesvej 6, S.
555 Kirsten V. Rasmussen
Høyersgade 4, 0.
589 John I. Jensen
Divevangen 45, St. Heddinge
728 Allan Bramstoft
Halls Allé 13, V.
731 Hans Chr. W. Jacobsen
Dollerupvej 5, Ka.
745 Chr. Johansen
Tycho Brahes Allé 46, S.
765 Svend Jul Hansen
Tibbevænge 11, Herlev
802 Per Lorentzen
Hørsholmsgade 8, N.
836 Rene Christiansen

Flemløsevej 8, Ka.
A 888 Karsten Winberg
Blåhøjvej 6, Ka.
A 922 Poul E. Møller
Druevej 11, Ølstykke
A 930 K. H. Østergård Petersen
Sneserevej 25, Ka.
A 935 Kurt Johannesen
Gåsebækvej 15, Valby
A 954 Jørgen Hansen
Belfastvej 14, S.

A 958 Birger Schæfer
Njalsgade 37, S.
A 961 Hans Ulrik Laursen
Nydamsvej 23, Helsinge
A 1057 Jan Steffensen
Rhodosvej 10, S.
A 1058 Rene Rister
Rosenhøj 12, Hvidovre
P 79 Svend Bennike
Uglevej 12, Solrød Str.
P 132 Susanne Christensen
Dirchsvej 35, S
P 134 John Nielsen
Menuetvej 18, Ølstykke
P 135 Børge K. Jensen
Flakholmen 30, Vanløse
4 Tonny Pedersen
J
Carlsgade7, S.
J 17 Claus Villadsen
Reberbanegade 12, S.
J 34 Uffe Knudsen
Tovelillevej 99, S.
J 41 Allan F. Elmdam
Parmasgade 27, S.
J 42 Jais Knudsen
Tovelillevej 99, S.
J 45 Thomas Knudsen
Tovelillevej 99, S.
J 71 Dan W. Laursen
Mikkelskov Allé 5, S.
J 90 Henrik Nagels
Husumvej66: Brh.
J 93 Lene Lillevang
Lotusvej 21, Tune.
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Glimt fra generalforsamlingen

Eleverne får deres velfortjente beviser

Svend Kurt Olsen får 25-årsnålen

Med »Nordkaperen« i Christobal.
NYE MEDLEMMER
A 261 Henrik Mærkedahl
Krogerupgade 59, N.
A 721 Lone Jacobsen
Smyrnavej 30, S.
A 894Torben Conradsen
Engvej 36, S.
A 933 Niels Balleby Jensen
Skovlodden 15, Holte
A 946 Jørgen Bach,
Sandbjerggade 56, N.
A 951 Jan Hedegaard,
Isafjordsgade 15, S.
A 977 Inga Huus,
Fortunvej 83, Charl.
A 979 Ruben Chr. H. Hansen,
Hallandsgade 3A, S.
A 980Jan Klingenberg,
Holbergsgade 10A, K.
A 984 Flemming P. Jacobsen,
Vingårds Allé 71, Hellerup.

P

81 Vilna Nancy Otto,
Ungarnsgade 78, S.
P 142 Birthe E. Hvilsom,
Kong Georgsvej 58, F.

/ sidste nummer fejrede »Nordka
perens besætning en glædelig
begivenhed i selskab med den
stedlige sejlklubs medlemmer.
Sejlklubben lå godt gemt bag kulhavnen i hyggelige omgivelser, og da vi
nærmede os klubhuset, der var omgivet
af buske og lave palmer, hørte vi stem
mer, musik og sang. Nu havde vi helt
overvundet vor humørsyge, og lidt efter,
da vi sad bænket i hyggeligt lag mellem
gæstfrie og hjertelige amerikanere, var
vi ligeglade, om det var regn eller
solskin.
Det var meningen, vi skulle have lavet
en ny storbom, men de praktiske ameri
kanere fremtryllede fluks et stålrør, der
kunne bruges som bøsning, hvori den
knækkede storbom kunne samles. Vi fik
ikke engang lov til at reparere selv.
Værktøjet blev næsten taget ud af hæn
derne på os, mens de sloges om at
komme til.

Gæstfrie amerikanere
Amerikanerne i Christobal var mage
løse i deres gæstfrihed. Deres utvungne
væsen tiltalte os meget, og der gik næs
ten ikke en aften, hvor vi ikke havde
gæster. De havde også fået smag for
vor rom og blev efterhånden så hjemme
vant, at de selv kunne finde ankeret
frem, men det skete, at de bød på et
glas med. Tro nu ikke, det var nassegæster. Der blev båret mange ting om
bord i »Nordkaperen« med ordene: -Åh,
det er ikke noget at tale om! De gav os
fiskegrejer, whisky, cigaretter og hjem
mebagte kager.
En af de første dage tog vi Christobal
og Colon i nærmere øjesyn. Når man gik
i Christobals yderkvarterer, følte man
sig hensat til en zoologisk have. Træ
husene var bygget på høje pæle, og der
var moskitonet for vinduer og veranda,
så husene kom til at minde om fugle
bure eller dyrebure.
Pladsen under husene var vaske- og
tørreplads, garage eller legeplads - i det

Ring efter prøver og få et tilbud.

DET ER EN GOD INVESTERING

Arne
Olsen
(filOffset

at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er ca

1600

ekspl.

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING
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Amager Strandvej 15

Vi gik gennem Colons smalle, male
riske gader, hvis fortove løber under
husenes gallerier. Vi var midt i en jagen
og larm. Hundreder af navygutter præ
gede gadebilledet - de var næsten alle
berusede. Der var også mange fristelser
- variteer og barer, den ene ved siden af
den anden, gader igennem. Der blev
lokket med musik og sang og billeder af
mere eller mindre påklædte primadon
naer.
Da det blev mørkt, tændte Colon
sine kaskader af mangefarvet neon, og
livet blev mere forceret, både ude og
inde. Gadehandlerens larm gjorde én
hele taget et yndet opholdssted for fa
milierne.
Ad pæne, velholdte veje kom man til
byens centrum, der forbavsede os med
elegante bygninger - ikke mindst de of
fentlige. I Christobal bor næsten udeluk
kende hvide, og her tales engelsk, men i
Colon - bogstavelig på den anden side
af gaden - lever negrene, kineserne og
alle muligheder af halvblodsfolk, og her
er sproget spansk. Det er forbløffende,
at to byer, der så at sige er vokset sam
men til to bydele, kan opvise en så stor
forskel i arkitektur, sprog og menneske
racer.

Skur købes
William Kleis
01-511887
helt tummelumsk. Man skulle vogte sig
for at stå stille foran et butiksvindue straks kom der farende et par tvivlsom
me, farvede handelsfolk ud og halede
én indenfor, enten man ville eller ej. De
sludrede og snakkede og overtalte,
mens de væltede forskellige varer frem
på disken - lige fra kristusfigurer i gibs til
uartige billeder. Havde man mod til at gå
uden at købe noget, var man sikker på
at få en hel flom obskøne ord spyttet i
nakken.
fortsættes

Vagtordningen
Tag din vagt nu lige så gerne først som sidst så er det overstået.
Man fik obskøne ord spyttet i nakken

MVit-MI

DÅN • SAILS
Pris eks,: 20 kvm. genua kr.

Incl moms, |>ose, tickiers og hager
irustfrit ståi Bainbridge dug 6,5 <*z.

INDBYGNING AF

Tiltalende ydre!
Et væld af nye anbnngelsesmuligheder'
Tilgodeser ønsket om en betjeningsvenlig og
pladsbesparende anbringelse, f. eks. i styre
pult, skot. bogreol eller skab

PS. reparationer fra dag til dagVHF RADIOTELEFON RT144 B

Enkel montering' Sav et firkantet hul efter
medfølgende skabelon og foretag normal led
ningsføring det er alt'

Kr. 4420.00 Ind. moms.

I. STENGAARD MEYER
AM AGFR STRANDVEJ 124,
TLF. (01) 5830 45

TLF 01 576717

Radiotelefonen kan let tages med hjem!
Fastspænding/lostagning sker helt enkelt ved
at spænde/løsne de fire skruer pa forpladen
mærket
, så klarer de automatiske gribe
paler resten

VHF-Radiocertifikat

Undervisning 2 x 3 timer
Kr. 250,- incl.eksamensgebyr.
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Bankender
dækker
hele Amager

KASTRUP MARINE SERVICEaps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup

JULEGAVER
TIL HELE FAMILIEN

S

AUTOBANK

f%\ Amagerbanken
- den er nærliggenae

VI SES PÅ 1.SAL
også søndag den 16. december kl. 12 -18

DAN
De er VELKOMMEN til et uforpligtende besog!
Vort erfarne personale står parat
til at give Dem en fuldendt betjening!

Kig ind!
- måske nar vi
en tæpperest
til båden!
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6 MDR .s
RENTEFRI
KONTO

Mobelcenter ApS
STRANDLODSVEJ 7 - 2300 KOBENHAVN S
- for enden af Holmbladsgade

TELEFON 01-57 12 01

RJtDIOTElEFONAHUES • WMKIE TALKIES
til professionelle og amatører.
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.

idiclx

Elbagade 3446
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09

10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.

DECEMBER

38. ÅRGANG

Båden som
S.S.F.

Nr. 12

DECEMBER 1979

Medlemsblad for .

Hvis du bærer dig rigtig ad, ha
at belåne din båd, som for at få
Af Holger Møller.

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

Postgirokonto 705 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

50 41 01
58 01 76

Bruttoregistertons (BRT).

Sats Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
T r y k : Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:

Telf. 59 35 80

Hans Guldager,
Nyvang Alle 11, 2770 Kastrup
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

Havneudvalg:

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S
Jørgen Bengtsson,
Halfdansgade 21,5., 2300 Kbh. S
Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

Tilsynsførende
med klubhuset
og festudvalg:

....

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A

13 73 23
50 73 23

58 49 37
53 59 64
59 39 78

55 79 39
54 80 52
54 83 23
54 58 44

59 79 95

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Lillian Christensen,
Oxford Allé 5 B, st

55 72 25

Jolle-

John Simonsen,
Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S

54 92 62

Erik Kristiansen,
Moselgade 20, 2. th.f

59 06 96

repræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

FORSIDEBILLEDET:
Tegnet af John Christiansen.

Det er efterhånden mange penge, der
er bundet i fritidsfartøjer. Mange fritids
fartøjer fungerer som sommerhus for
mange bådejere. Hvilke muligheder har
du for at få lån med din båd som sikker
hed? Medlemsbladet har talt med med
lem af S.S.F. H. C. Hansen, der er di
rektør for Finansieringsinstituttet for Sejl
sport, der beredvilligt giver læserne un
derretning om, hvad der kræves for at
få lån mod båden som pant.

53 59 64

Afgørende for, hvordan du skal bære
dig ad, er, hvor stor din båd er målt i
bruttoregistertons (herefter benævnt
BRT). Som man måske skulle tro, er
BRT en vægtenhed, men det er forkert.
Det er et rummål.
En registerton er 100 engelske kubik
fod eller 2.832 kubikmeter, og BRT er
hele det rumfang, der omsluttes af
skrog, ruf og eventuelle faste og lukkede
overbygninger på dækket. I praksis kan
man få sin BRT ved at gange indvendig
længde mellem stævne med indvendig
bredde mellem spanter og med højden
mellem skandækkets overkant midt
skibs og lodret til indvendig klædning i
bunden. Tages målet i engelske fod, skal
resultatet divideres med 175, og tages
målet i meter skal det divideres med
4.955. Hertil skal så lægges de lukkede
rum som for eksempel styrehus, salon
osv., som ligger over dæksniveau, og
man har bådens samlede BRT. De fleste
værfter og bådhandlere ved nøjagtig,
hvor mange BRT de enkelte både måler,
så allerede, når man køber båden, kan
man få at vide nøjagtig, hvor stor båden
er. Bådens BRT har altså ikke noget med
bådens deplacement at gøre, og man
kan så nogenlunde regne med, at en båd
på 28 fod måler 5 BRT, men for motor
både med stor overbygning kan også
kortere både komme op på dette magis
ke tal.

59 79 95

Under 5 BRT.
Måler din båd mindre end 5 BRT, er
det ikke så vanskeligt. Du skal blot have
et bevis på, at du er ejer af båden, og at
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Ineobjekt

du samme mulighed for
ån i et hus.
den er betalt. Du kan nok ikke regne
med, at din bank yder lån, så du må hen
vende dig til et af de finansieringssel
skaber, der har lån i fritidsfartøjer som
speciale. Og når båden som sagt måler
under 5 BRT, kan der udstedes et løsøre
pantebrev i båden, og dette skal tingly
ses i tingbogen ved dit værneting.
Dommerkontoret accepterer løsøre
pantebreve for både op til 5 BRT, og
man skal skrive under på, at denne
grænse ikke overskrides. Køber man en
brugt båd, er det klogt at konstatere i
tingbogen, at båden ikke er belånt, og
for at kunne gøre dette må man kende
sælgerens adresser i den tid, han har
haft båden, for tinglysningen flytter ikke
med personen. Bor bådens tidligere eje
re i udlandet, bør man desuden have en
dokumentation for at forholdet omkring
moms og told er i orden. Når man sejler
i udlandet er det hensigtsmæssigt at ha
ve den såkaldte toldseddel for lystfar
tøjer, der udstedes af lokale distrikstoldkamre, og som gælder som en officiel
dokumentation for nationalitet og ejer
forhold.

Over 5 BRT.
Er din båd imidlertid større end 5 BRT,
kan den ikke betragtes som løsøre i lo

iiji
liilii
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vens forstand, og så er der forskellige
papirer, der skal være i orden, inden du
står med pengene i hånden. Båden skal
optages i skibsregistret, der er at betrag
te som den officielle tingbog for alt, hvad
der kan sejle og som måler 5 BRT og
derover. Både mellem 5 BRT og 20 BRT
er ikke registreringspligtige, men der kan
kun ydes lån i dem, hvis de er optaget i
registeret, hvor alle forhold omkring bå
den og de lån og hæftelser, der påhvi
ler den, registreres. På samme måde,
som lån i fast ejendom tinglyses i ting
bogen, tinglyses lån i båden i skibsregis
tret.

Nødvendige papirer
Skibsregistret er oprettet i henhold til
skibsregistreringsloven (lov nr. 93 af 29.
juni 1957 med senere ændringer). Der
gælder de samme regler for registrering
af et fritidsfartøj på 5 BRT som for en
supertanker på flere tusinde BRT, og det
er de samme papirer, der skal bruges i
begge tilfælde, så umiddelbart kan det
se ret kompliceret ud, men tager man
det i den rigtige rækkefølge, skulle det
være til at finde ud af.
Det første, der kommer på tale er et
såkaldt bilbrev, der er en bygningsattest
(på engelsk: Builders Certificate), der
tjener som dokumentation for, hvem der
har bygget skibet, identifikation af skibet
blandt andet ved angivelse af dets byggenummer ved værftet samt erklæring
om til hvem og for hvis regning skibet er
bygget, og til hvem ejendomsretten
overdrages af værftet. I bilbrevet optræ-
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der også et begreb, der hedder netto
registertons, som man skal sørge for at
få oplyst. Det er i realiteten målt på sam
me måde, som BRT, men motorrum og
andre nærmere specificerede rum er ikke
medregnet. Bygges båden af dansk
værft for endelige bruger, er vi klar til at
gå til Skibsregistret, men bygges båden
for en forhandler, som videresælger den,
skal der skrives skøde, som overdrager
ejendomsretten til den endelige køber og
bruger. Hvis forhandleren blot har båden
i kommission er bilbrev tilstrækkeligt.
Man kan sige, at når en båd på 5 BRT og
derover sælges af andre end værftet,
skal der altid foreligge både bilbrev og
skøde.
Er båden bygget eller har været hjem
mehørende i udlandet, skal der, for at
den kan registreres i Danmark, foreligge
en attest fra det pågældende lands
skibsregister om, at den ikke er eller har
været registreret der, en såkaldt Non
registration attest. Har skibet været op
taget i det pågældende lands skibsregis
ter eller anden form for register, må det
fremgå af attesten, at skibet er slettet af
registret, samt hvem der ved udslettel
sen var skibets ejer. Når båden er af ud
enlandsk oprindelse må man også sørge
for at få dokumentation for, at de
moms- og toldmæssige forhold er i
orden.

Registreringen
Når man har rede på disse papirer, går
man til skibsregistret, hvor man udfylder

Sfc'bss* ode

Der skal de samme papirer til at få registreret en fritidsbåd som det største passager
skib.

2.Skøde

en registeranmeldelse for båden og en
registreringsanmeldelse for ejeren. Disse
to blanketter hedder henholdsvis S 3 og
R 1.
Som regel har både distriktstold
kamre, værfter og bådforhandlere samt
lige papirer. Sammen med blanket R1
skal ejerens dåbs- eller fødselsattest eller
pas indsendes, og ejeren skal attestere,
at han er myndig og har dansk stats
borgerskab, hvilket skal bekræftes af en
advokat eller to vitterlighedsvidner. Her
efter foretager skibsregistret den første
registrering, og ejeren får sit registre
ringsnummer sammen med en henvis
ning til skibstilsynet, der skal foretage
den endelige opmåling. Registrerings
nummeret er samtidig bådens internatio
nale radiokaldesignal. Skibstilsynet er

\ve medlemmer
DANSltÅLEBRE
udstedt

m 1b

'

f '"Id'tzndigc

" "'
ikibc
mSilernetode)

TIP TO

4

i

SlwA&j.

Lystfartøj
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internationale målebrev. Når først båden
er optaget i skibsregistret, kan det ikke
slettes igen, før skibet ophugges eller
totalforliser.

Hvad kan man låne?

ved at opbygge et kartotek over alle op
målte lystfartøjstyper, og en »skrivebordsopmåling« kan være tilstrækkelig,
når der er tale om de mest almindelige
bådtyper. Hvis opmåling alligevel er nød
vendig aftales tid og sted med skibstilsy
net, og opmålingen bliver normalt fore
taget i en af de byer, hvor skibstilsynet
har kontor. Efter opmålingen udfærdiges
et målebrev, hvorefter den endelige regi
strering foretages.
Når man har modtaget skibets regi
streringsnummer, skal det indhugges el
ler indsvejses på et synligt og tilgænge
ligt sted, og således, at det ikke lader sig
fjerne, det vil sige i skibets faste kon
struktion såsom hovedskot, skrogside
eller kistebænk.
Når registreringen er tilendebragt
modtager ejeren et dansk nationalitetsbevis med oplysninger om ejer og regi
strering, og dette er det endelige skibsdokument, som man altid skal have om
bord under rejser, sammen med skibets
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Det kan måske nok forekomme ret
meget, der skal ordnes selv for en ny
båd. Men tænk så på, hvad det vil sige
for en gammel båd. På blanket S3 skal
nemlig værftet og alle tidligere ejere op
føres. Det gælder altså om at få papi
rene, når man handler - senere bliver det
så godt som umuligt.
Hvad ! tår man så ud at sit arbejde med
papirerne?
De nævnte finansieringsfirmaer låner
omkring 65% af bådens værdi, og de
lader båden vurdere til handelsværdi.
Skibsregistret er beliggende St. Kon
gensgade 47, 1264 K., Statens Skibstil
syn, Snorresgade 19, 2300 S. og
Distriktstoldkammer 3, Forbindelsesvej
3, 2100 0.

A

26 John A. Petersen
Cumberlandsgade 13, S.
A 69 Jørgen Menå
Grønnevej 2, Virum
A 91 A. Brink Petersen
Dalslandsgade 8, S.
A 157 HansWeyhe
Egedalsvænge 5, Kokkedal
A 188 Leif Roos
Øresundsvej 22, S.
A194 Mark Aalund
Byhøjen 4, Vanløse
J
4 Lene Nielsen
Greisvej 88, S.
J 17 Mikkel Møller
Oxford Alle 84, S.
J 34 >Brian Hansen
Olymposvej 40, S.
J 39 Gert Pedersen
Liden Gunversvej 3, S.
J 41 Lars Jensen
Italiensvej 6, S.
J 42 Henriette Vorsholt
Hjulmagerstien 6, S.
J 45 Ole Saffaus
Oliebladsgade 5, S.
J 52 Michael Brydenfelt
Ridder Stigsvej 16, S.
J 54 Thomas Adelvard
Augustagade 7, S.
J 63 Jimmy Hansen
Tinggården 5, S.
J 67 Jan Nielsen
Holmbladsgade 58, S.
j
71 Johny Steen Sørensen
Tingvej 12, S.
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SKUR SØGES,
på nordre plads
DISCO 611, H. Sørensen
Randkløve Alle 108
2770 Kastrup

Tak
Tak for venlig deltagelse ved min mands
død og bisættelse.
Adle Kåhler

Redaktionen ønsker læserne og annoncørerne en
glædelig jul og et godt nytår.
Holger Møller

^FiOL

Referat af bestyrelsesmødet
den 5.11.79 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.
Vagn Preisler fraværende på grund af
møde.
Formanden indledte mødet med at
byde de nye medlemmer af bestyrelsen
velkomne, samt informere dem om den
almindelige arbejdsgang i bestyrelsen.
Punkt 1: Protokol:
Protokollen var blevet oplæst og god
kendt på generalforsamlingen.

Punkt 2: Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve.
Derefter orienterede han om kapsejladsmøde i Østersøkredsen. På dette møde,
der blev afholdt i S.S.F., blev den kom
mende sæsons sejladser tilrettelagt.
Top-cup vil blive afholdt i tiden fra den
5.6 - 8.6.80, Sjællandsmesterskab for
Piratjoller er sat til den 14.6. + 15.6.80,
og sejladsen »Forterne Rundt« vil blive
afviklet den 21. 9.1980.
Formanden sluttede med at sige, at
han syntes at generalforsamlingen var
forløbet meget seriøst.
Punkt: 3 Havn og Plads:
»Bollen« har været i uorden. Arne Ol
sen har atter fået den til at fungere. Man
er i fuld gang med at tage bådene på
land, men havneudvalget gør bestyrel
sen opmærksomme på, at vi er nødt til,
ikke for langt ud i fremtiden, at tænke på
nyt ophalergrej.
Punkt: 4 Klubhus og Fester:
Klubhusudvalget har indhentet 2 til
bud på termostater til klubhuset. Da der
var en væsentlig forskel i pristilbudet for
det samme arbejde, valgte man det bil
ligste. Dette tilbud kom fra firmaet Graae
& Hilmand A/S.
Der er indhentet tilbud på omlægning
af gulv på herretoilettet. Dette arbejde
vil blive foretaget i januar, medens klub
huset er lukket. Pladsmanden vil, når
han har tid, sætte tætningslister på døre
og vinduer i klubhuset.
Solbænkene er ved at blive repareret.
Akustikken i klubhuset er stadig et

problem. Jørgen Bengtsson og John
Simonsen vil prøve at finde en løsning,
eventuelt vil de prøve at kontakte for
skellige firmaer.
Henning Jensen spørger, hvad man
egentlig skal bruge det stativ til, der er
sat op omkring terrassen. Formanden
fortalte, at gartneren havde plantet op af
det. Det er også velegnet til at hænge en
presenning over, hvis tilfældet er, at vi
ved en fest bliver nødt til at udvide klub
huset.
Punkt 5: Sejlerskole:
27 elever er startet på towærkskursus.
Den ene skolebåd er nu kommet på land.
Punkt 6: Juniorafdeling:
Den nye juniorleder spørger, om det
er muligt på nuværende tidspunkt at
tænke på at få bygget et nyt juniorhus.
Formanden fortalte, at bestyrelsen før
havde haft dette i tankerne, men vi er
nødt til først at få vort lejemål fornyet,
før vi kan begynde at indhente even
tuelle lån og byggetilladelser.
Juniorlederen gjorde bestyrelsen op
mærksomme på, at taget på juniorhuset
var utæt. Havneudvalget lovede at sørge
for, at taget bliver repareret.
Punkt 7: Kapsejlads.
Kapsejladschefen blev af formanden
informeret om de kapsejladsmøder, man
ønskede han skulle deltage i. Den nye
kapsejladschef skal, ligesom den forrige,
stå for udlån af »Bollen«, medens plads
manden skal stå for vedligeholdelsen.
Punkt 8: Joller:
Jollerepræsentanten gør opmærksom

Ring efter prøver og få et tilbud

DET ER EN GOD INVESTERING

Arne Olsen
Offset

at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er ca

1600 ekspl.

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej 16

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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på, at lyset på jolleslæbestedet er i uor
den. Den yderste del af broen på jolle
slæbestedet er blevet taget ind for vinte
ren.
John Simonsen fortæller yderligere,
at man har en 8 min. film fra europa
mesterskabet for Piratjoller. Denne film
kan eventuelt vises på en filmaften i
løbet af vinteren.
Der er blevet afholdt klubmesterskab
for Wayfarer og Piratjoller. I Wayfarerklassen blev Bo Larson og Jens Johan
sen vindere. John Simonsen og Ole Poul
Petersen vandt Piratjolleklassen.
Jollesejlerne vil gerne have bygget et
arbejdsskur på jollepladsen.
Jollerepræsentanten gør opmærksom
på, at man har frivillig arbejdskraft nok,
men at man gerne vil have bevilling til
materialer. Man vil meget gerne have
numre på jolleskurene. Havneudvalget
lovede at sørge for dette.

Havneudvalget spørger, om ikke der
kunne blive sat en måler op i jollehuset,
man mener, der er et stort strømforbrug
på grund af flere varmeovne, der er
tændt hele døgnet. Bestyrelsen blev dog
enige om, at man i stedet vil henstille til
jollesejlerne, om kun at benytte en var
meovn, nemlig den olieovn, der står i
huset, samt at man skal huske at slukke
for denne ovn, inden man forlader
huset.
Punkt 9: Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten spørger,
om ikke det er muligt at få en udvidet
åbningstid på tanken. Efter at bestyrel
sen havde diskuteret emnet, blev man
enige om, at formanden skulle kontakte
Klaus Schlichter for sammen med ham
at finde en acceptabel løsning.
Punkt 10: Sikkerhed:
Vagtordningen går rimelig godt, op
lyser Bent Petersen, man vil dog gerne

sådan kan det gå
Det sker af og til at den kommercielle
skibsfart klager over fritidssejlere, og
sjældent hører man om det modsatte.
Preben Rasmussen (»Fedt og olie«) har
overladt os følgende korrespondance,
som vi lader tale for sig selv. For fuld
stændighedens skyld skal det nævnes,
at den omtalte pram er en Albin 82 MS,
at Preben har sejlet fritidsbåd i 30 år, og
at han har en fortid i handelsflåden.
Rederiet Nielsen og Bresling
Østerbrogade 9,
5600 Fåborg.
Vedr.: Grov tilsidesættelse af søvejs
reglerne.
På min ferietur var jeg den 25/7 79 ud
sat for en meget ubehagelig oplevelse
forårsaget af Deres motorskib »Kirsten
Bres« af Assens og vil hermed ridse han
dlingsforløbet op, idet kaptajnen på
nævnte skib tilsyneladende morer sig
med at chikanere lystsejlere.

Jeg kom sejlende NØ mod Avernakø
med 30-40 meter vanddybde langt om
kring mig, og nævnte fartøj overhalede
mig - fuldstændig unødvendigt - på
klodshold (ca. 10 m) og ændrede umid
delbart efter kurs ind foran min båd. For
at undgå bovbølger, og da min kurs blev
skåret umiddelbart foran min båd, star
tede jeg hjælpemotoren for at komme af
vejen, men det var dog umuligt at undgå
en større vippetur, hvorunder en del
porcelæn smadrede, og mine briller blev
slået ud over siden. Jeg kaldte kaptajnen
over radioen på kanal 16 for at få en for
klaring på hans uheldige manøvre, og fik
blot et ubehageligt svar. I betragtning af,
at jeg var uden skyld i uheldet, mener jeg
at kaptajnen har pligt til at erstatte mine
briller, som har kostet 800 kr.
Med venlig hilsen
Preben Rasmussen
Borneovej 2
2300 Kbh. S.

have en fast ordning med lukketid på
porte og låger, selv om der er fest eller
gæster. Man blev enige om, at porte og
låger skal være låst kl. 22.00. Efter denne
tid må eventuelle gæster hente nøgle
hos Kristine.
Punkt 11: Bladet:
Intet.
Punkt 12: Eventuelt:
Intet.
Mødet slut 22.40.
Sign: Hans Guldager
formand

E/se Madsen
sekretær

WHF-radiokursus
afholdes i februar.
Se opslag på tavlen
og i næste nummer
afS.S.F.

Fåborg den 28/8 1979.
Kære P. Rasmussen.
Efter at have forelagt Deres brev for
kaptajn J.M. Joensen, har vi modtaget
dennes svar på dette. Brevet vedlægges.
Såfremt De ønsker at føre sagen vide
re mod kaptajnen er De velkommen til
at rette henvendelse til os for at få den
nes hjemmeadresse, da han er hjemme
på ferie.
Med venlig hilsen
REDERIET NIELSEN & BRESLING

I DECEMBER HAR
SHOPPEN ÅBENT:
Lørdage
kl. 12-15
OG I JANUAR
Lørdage
kl. 12-13
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Kontoret er lukket i januar.

J

j

Klubhuset er lukket fra 8. januar til 26. januar begge dage incl.

|
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Assens den 25. august 1979.
Rederiet Nielsen & Bresling,
Østerbrogade 9,
Dk 5600Faaborg.
Vedrørende brev fra en Hr. Preben
Rasmussen, Amager til rederiet angå
ende grov tilsidesættelse af søvejsreg
lerne i ms. »Kirsten Bres« den 25/7 1979
- hvis den herre havde kendt søvejsreg
lerne, ville han have sejlet på en helt an
den forsvarlig måde, uden at brinae sine
briller, kaffekopper og snapseglas i fare,
Alt dette beror på sygelig trang, til at gø
re sig bemærket, ved at imponere sin
dame eller med henblik på den i brevet
nævnte erstatning, hvilke kunne være
en mentalundersøgelse værdig.
Det skal med engang slås fast, at der
på intet tidspunkt var nogen fare for
hans pram, liv eller ejendele og hans på
ståede vippetur med tab af briller etc. er
det rene opspind.
Den 25. juli 1979 var skibet på rejse til
Søby for reparation af dækskran, - kl.
10.10 passerede Vorbjærg på Ærø radar

afstand 0,5 sm. styret kurs dv. 340 gra
der op mod Skjoldnes med samme af
stand fra land. Nævnte tidspunkt var jeg
opmærksom på en pram ca. 4 str. om
Bb., der sejlede rumskøds for Bb. halse
afstand 2,5 sm., vinden var vest styrke
2 sø O, og prammens kurs var skøns
mæssig 030 grader.
Lige før vi skulle runde Skjoldnes var
sejleren kommet næsten ret forude af
stand 0,5 sm., hvorpå han ændrede kurs
til Bb. til ca. 340 grader, ved denne
manøvre forandrede jeg kurs til 350 gra
der og passerede ham i afstand af en
halv kabellængde.
Efter vi var passeret, kaldte han os på
VHF kanal 16, hvor han generede mig på
det groveste, antagelig fordi jeg havde
forspildt hans mulighed for erstatning,
ved at dreje til styrbord, mine kommen
tarer til hans opkald, var passende svar
på tiltale.

København den 7/9-1979
Rederiet Nielsen og Bresling
Østerbrogade 9,
5600 Fåborg.
Jeg takker for Deres brev af 28/81979 bilagt Kaptjn Joensens redegørelse
over episoden samt hans uforskammede
og urigtige gætterier, som svarer til hans
opførsel på søen. Kaptajnen trækker
hele sagen ned på så lavt et plan, at jeg
ikke ønsker at fortsætte diskussionen,
og De kan hermed betragte sagen som
afsluttet. Jeg vil dog overlade den førte
korrespondance til min sejlklubs med
lemsblad, og da rederiet kun optræder
som
mellemled
i
sagen,
for
moder jeg, at De ikke har indvendinger
mod dette.

Med venlig hilsen
J.M. Joensen
Skibsfører.

Husk!

Med venlig hilsen
Preben Rasmussen
Borneovej 2
2300 København s

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje
der forfalder 1.1.80 ikke er betalt 15.3.80.
Kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer

kr. 120,00
kr. 50,00
kr. 75,00

Skurleje pr. enkelt skur:
incl. forsikring
+ moms 20,25%

kr. 63,00
kr. 10,75
INDBYGNING AF

Tiltalende ydre!
Et væld af nye anbringelsesmuiigheder!

Pladsleje
pr. m2
+ moms 20,25%

kr. 29,00
kr. 5,90

Tilgodeser ønsket om en betjeningsvenlig og
pladsbesparende anbringelse, f. eks. i styre
pult, skot.bogreol eifer skab.

VHF RADIOTELEFON RT144 B

Enkel montering1 Sav et firkantet hul efter
medfølgende skabelon og foretag normal led
ningsføring det er alt!

Kr. 4420,00 incl. moms.

Ved betaling af pladsleje skal gyldig ansvarsforsikringskvittering forevises. Samtidig beder vi jer oplyse num
mer på skur (ikke medlemsnr.).

1. STENGAARD MEYER
AMAGPR STRANDVEJ 124,
TLF. (01) 5830 45

««•••—
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Radiotelefonen kan iet tages med hjem!
Fastspænding/løstagning sker helt enkelt ved
at spænde/løsne de fire skruer på forpladen
mærket
, så klarer de automatiske gribe
paler resten

-

VHF-Radiocertifikat •

Undervisning 2 x 3 timer

7

Banken der
dækker
hele Amager

KASTRUP MARINE SERVICE^

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup

JULEGAVER
TIL HELE FAMILIEN

m

%

Amagerbanken
- den er nærliggenae

VI SES PA 1.SAL
også søndag den 23. december kl. 12 -18

COC&IT-liW

DAN SAILS
Pris eks,: 20kvm. genua kr. 3Q06>Incl moms, |K)se, tickiers og hager
irustfrit Stål Bainbridge dug 0,5 OZ.

RADIOTEUFONANUEE - WAIKIE TA1KIES
til professionelle og amatører.
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.

PS* reparationer fra dag tO dag.
Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09

TLF. or 57 6717

10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.

