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Foreningens bestyrelse:
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

Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

53 59 64

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

59 39 78

Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Tilsynsførende
med klubhuset
og festudvalg:

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

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,
Moselgade20, 2. th.,

59 06 96

Målere:

Jørgen Madsen.
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

53 59 64

Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

59 79 95

il I

På vej ind i det nye år - stadig i vinte
rens vold, og i en for bådfolket lidt rast
løs tid, er det på sin plads, at vi kaster et
tilbageblik på halvfjerdserne, som for
svandt under indtryk af alvorlige økono
miske tømmermænd for gamle Dan
mark.
For Sundby Sejl-Forening forløb tiåret
1970 til 1980 som en årrække med uaf
brudt fremgang og med dristige initiati
ver taget af skiftende, gode og fremsy
nede bestyrelser og med opbakning fra
foreningens medlemmer.
De blot lidt ældre medlemmer husker
sikkert den store havneudgravning, som
vi håber må holde mindst 20 år endnu.
Senere kom klubhusets udvidelse og
S.S.F.s jubilæumsår, 1973, med den
store 50-års-fest i Nimb. Det samme år
tog vi afsked med Svend Larsen som
formand, en af Sundby Sejl-Forenings
store gamle kæmper, der dynamisk lede
de foreningen over en periode på 11 Vi år,
det længste nogen formand har siddet i
foreningens historie.

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
FORSIDEBILLEDET:
lilil
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Tegnina af Robert Frisch.

Nytår 1980 - slut på halvfjerdserne
S.S.F.s formand gør status over 70#erne - og ser lidt frem.
I midten af halvfjerdserne fik vi den
store medlemstilgang, der gjorde det
nødvendigt med en medlemsbegrænsning, der skulle stoppe ved 1100 aktive

arbejde mellem Dansk Sejlunion, Dan
marks Motorbådsunion og Falcks Red
ningskorps.

medlemmer, hvilket hurtigt blev nået. I

Dette var et tilbageblik over ti år af
Sundby Sejl-Forenings historie - andre

dag kan der dog atter optages aktive
medlemmer, hvilket for en stor del skyl

ting at fremhæve, men alligevel - et tiår

des, at en kreds af S.S.F.ere tog initia

uden sorte pletter.

tivet til oprettelsen af sejlklubben »Ly

Hvis man kaster et blik frem i det nye
tiår, vil man i horisonten øjne nye krav

netten«, der i dag sammen med S.S.F.
er at finde blandt landets største sejl
klubber.
I de senere år har vi oplevet en til
trængt udvidelse af masteskuret og mo
dernisering af klubhusets køkken, og ef
ter flere års pro og kontra fik vi pælene i

kan sikkert finde flere og måske bedre

og nye ønsker. Der tænkes her på en
generel ændring af optagerforholdene
for fartøjerne, ligesom der er tanker om
forbedrede forhold for juniorerne, motor
huset og shoppen. Dertil toiletter og
sauna på nordre og søndre mole - alt

havnen. Foreningens fartøjer til juniorer

er ønsker for fremtiden, der vil være af

og til sejlerskolen er i dette tiår blevet for

hængig af de forhandlinger, der skal fø

nyet, og dertil efterhånden en hel flåde

res med Københavns Kommune om for

af optimist-joller og ikke at forglemme

nyelse af vort lejemål. Ingen skal få lov

den store motorbåd »Bollen«, der året
igennem bruges til alskens formål.

til at hvile på laurbærrene - stilstand er
lig med tilbagegang.

På sportssiden har vore kapsejlere

For det nye år og det nye tiår, vil jeg

med hæder vist vor stander på kapsej
ladsbanerne, og vi har selv stået som ar

ønske, at vort gode kammeratskab, og
det venskab, der er bygget op medlem

rangører af flere stævner, her skal blot
nævnes nogle ganske få som DM i flip

merne imellem, må fortsætte, og at vort

per-jolle, EM i Pirat og vores årligt tilba
gevendende top-cup - rundt om Sjæl

enings navn og stander yderligere må
forstærkes.

dre steder i landet, ligesom radiovagter
ne, da de kørte, gav skubbet til et i dag
landsdækkende system, der ledes i sam
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sammenhold omkring Sundby Sejl-For

land med Kronborg om styrbord.
Vagtordningen er ligeledes kommet til
og har dannet forbillede for klubber an

Svend Larsen afgik som formand for
S.S.F. efter 1116 års virke.

Med ønsket om et godt nytår.

Hans Guldager
formand

Lynetten blev stiftet: 2 af fore
ningens stiftere: Hans Guldager og Rein
hardt Hansen.

SSF fik en hel flåde af optimistjoller.
3

Referat af bestyrelsesmøde
den 10.12.79 kl. 19.00

Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget gør bestyrelsen op
mærksomme på, at mindst 2 medlem
mer har udbygget deres skure bagud.
Bestyrelsen var enige om, at disse med
lemmer omgående skulle have besked
på at bringe skurene tilbage til normal
størrelse med det samme.
Motorbådsrepræsentanten spørger,
om ikke det er muligt at få sat el-stik op
på molen lige nedenfor klubhuset. Hav
neudvalget lovede at få trukket kabler
derover, så stik kunne blive monteret.
Vagn Preisler har foræret klubben en
oplader, den skal bruges i Bollen.
Traktoren har igen været til reparation.

Holger Møller var fraværende på grund
af sygdom. Jørgen Bengtsson og Hen
ning Jensen fraværende på grund af
arbejde.
Dagsorden:
Punkt 1. Protokol
Punkt 2. Beretning
Punkt 3. Havn og Plads
Punkt 4. Klubhus og Fester
Punkt 5. Sejlerskolen
Punkt 6. Juniorafdeling
Punkt 7. Kapsejlads
Punkt 8. Joller
Punkt 9. Motorbåde
Punkt 10. Sikkerhed
Punkt 11. Bladet
Punkt 12. Eventuelt
Punkt 1: Protokol.
Protokollen fra forrige bestyrelsesmø
de blev oplæst og godkendt.
Punkt 2: Beretning.
Formanden oplæste indkomne breve
og takkeskrivelser. Der var bl.a. et brev
fra Lionklubberne med en check på
1.500,- kr. til støtte for vor svagførefest.
Et medlem, der var blevet pensionist,
ansøgte om kontingentnedsættelse. Da
han ifølge foreningens love opfyldte be
tingelserne, blev hans ansøgning god
kendt af bestyrelsen.
Sejlforeningen Syd indbyder til reception
i anledning af, at de åbner deres nye
klubhus. Erik Kristiansen vil repræsen
tere S.S.F. ved denne lejlighed.
Et medlem fra Lynetten takker for as
sistance ved en redningsaktion, hvor
Bollen med bl.a. Hans Guldager fik
slæbt ham fri fra stenene ved Flakfortet
og senere hjem til Lynetten. Han havde
fået motorstop.
Klubhuset vil være lukket fra den 7. 26. januar.
4
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Punkt 6: Juniorafdeling.
Juniorlederen har indhentet flere til
bud på joller m. motor, det mest fordel
agtige tilbud var en jolle til 14.500,- kr.,
dertil kommer så en motor f.eks. en
Volvo-penta 211 på 19 heste til en pris af
7.985,- kr.
Juniorlederen vil dog indhente yder
ligere tilbud andre steder.
Punkt 7: Kapsejlads.
Kapsejladschefen har været til møde
i Sejlklubben Frem. Her tilrettelagde
man sommerens sejladser i Sundet. Sej
ladsen »Forterne Rundt« blev her rykket
1 uge til den 28.9.80.
Kapsejladschefen sluttede med at for
tælle, at man i samarbejde med Kastrup
Sejlklub ville prøve at afholde et 10-meter stævne, datoen var endnu ikke fast
lagt.
Punkt 8: Joller.
Der vil blive opsat en vindmåler på
jollepladsen.
Punkt 9: Motorbåde.
Intet.

I JANUAR OG
FEBRUAR HAR
SHOPPEN
åbent
Lørdage

kl. 12-13

Punkt 4: Klubhus og Fester.
Klubhusudvalget meddeler, at man vil
afholde julebord den 15.12.79. Den 16.12.
vil den traditionelle juletræsfest løbe af
stabelen.
Den 23.3.80 kl. 9.00 afholdes forårsgeneralforsamlingen.
Man vil i løbet af vinteren afholde en
filmaften.
Punkt 5. Sejlerskole.
Begge skolebådene er nu kommet på
land.
Vinterens kurser går planmæssigt.
Lige først i det nye år vil man starte et
dommerkursus 1 her i S.S.F.
3 medlemmer skal på instruktørkur
sus i Vejle.
I februar måned vil der blive afholdt
VHF-radio kursus i S.S.F.

Punkt 10: Sikkerhed.
Ildslukkerne er flyttet over på plad
serne. Her skal de hænge, sålænge bå
dene står på land.
Vagtordningen fungerer ikke som den
skal, der har været flere vagtløse dage.
Bestyrelsen blev enige om, at hvis der
bliver flere dage uden vagter, vil man på
disse dage få en ordning med en hunde
patrulje.
Punkt 11: Bladet.
Intet.
Punkt 12: Eventuelt o
Reinhardt Hansen har skænket en kik
kert til S.S.F. mod, at den stationært
ligger i Bollen.
Der har desværre i den sidste tid væ
ret en del tyverier fra vor garderobe i
klubhuset. Man vil forsøge at finde en
anden form for garderobe, muligvis sæt
te vagt ved.
Mødet slut kl. 22.30
Sign. Hans Guldager
formand

Sign. Else Madsen
sekretær

Angående radioklubkontakten.
Indehavere af Klubkontakter gøres
opmærksomme på, at årsafgiften på dis
se (hidtil 20 kr.) for 1980 er sat op til
30,- kroner grundet den almindelige
prisudvikling.
Reinh. H.

Tak for hjælpen
Jeg vil gerne hermed have lov at sende
en tak til Hans Guldager samt besætnin
gen på Bollen, fordi de søndag den 11.
november ved hurtig indsats kom mig til
undsætning på Flakfortet, så jeg undgik
havari, og tak for bugsering til Lynettehavnen.
Samtidig beklager jeg meget mine
klubkammeraters dårlige opførsel over for
Hans og mig selv ved at afvise os fra
havarikajen - endnu en gang tak.

Nær drukneulykke i havnen
Søndag den 6. februar skete der en
ulykke, der let kunne have kostet en 6årig dreng livet.
Han faldt i vandet ved slæbestedet,
og kun den omstændighed, at Egon Ryfeldt var i nærheden og observerede
uheldet, gjorde at dette ikke blev til en
drukneulykke.
Egon Ryfeldt, der lider af en hjerte
sygdom og derfor ikke kunne springe i
vandet, fik ved at lægge sig på maven
fat i drengens arm og holdt ham oven
vande uden at have kræfter til at trække
ham helt op på det tørre.
En ung mand, hvis navn er redaktio

nen ubekendt, kom til hjælp og fik dren
gen halet op på det tørre og bragt til
skipperstuen, hvor han fik det våde tøj af
og pakket ind i noget tørt varmt tøj.
Vi kan ikke her nok berømme Egon Ry
feldt for hans indsats, men kun sige ham
en varm tak for hans indsats der bevir
kede, at han et stykke tid efter indsatsen
var aldeles afkræftet.
Samtidig må der lyde en advarsel til
forældre, der tager børn med på havne
området, om at holde et vågent øje med
børnene, idet der ikke går ret lang tid
fra man falder i det kolde vand, til at dø
den indtræffer.

M@y>)

A. Nørgaard,
S / K Lynetten.

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden ved
vort sølvbryllup.
Poul og Solvejg Andersen
(Piskeren)
Tak til vennerne og SSF for venlig
deltagelse.
Birthe Sørensen
Tak for opmærksomheden på min 60årsdag - godt Nytår.

Thorkild Brønnum
medl. A972

VHF-RADIOKURSUS
Instruktør: Birger Riis-Hansen
Sted: Sundby Sejl-Forening - Pejsestuen
Start: Onsdag den 6/21980
Pris: 60 kroner incl. lærebog

Kære Hans Guldager.
På Amager Rotaryklubs vegne sender
jeg Dem og Sundby Sejl-Forening vores
hjerteligste tak for den venlige hilsen på
klubbens 40-årsdag og takker samtidig
for husly under dejlige forhold og for den
gode behandling, vi altid får i sejlklubben.
Med venlig hilsen
Buss

Tænker du på at købe VHF-radio, eller sejler du med en,
der har det så er dette noget for dig. Undervisningen omfatter
en grundig gennemgang af VHF-radioens betjening med
afsluttende prøve overfor en af Post- og Telegrafvæsenets censorer.
Bent petersen
Sejlerskolen

Hjælp-Tyveri!!!
Der har i de senere månder foregået
en række tyverier af overtøj, frakker, pel
se og jakker fra vor garderobe i forhallen
til vort klubhus.
Desværre må vi erkende, at der måske
også findes brådne kar i vore egne ræk
ker, da disse tyverier fortrinsvis er be
gået, når vi havde store arrangementer i
klubhuset
Det er jo let at forestille sig at vedkom
mende syge person, for en sådan må
han/hun jo være, når man kan stjæle fra
sine egne klubkammerater, har let ved
at foretage disse handlinger i ly af en
stor fest, medens folk spiser - danser
etc.
Vi har i bestyrelsen taget dette alvor
lige problem op til overvejelse, for at fin
de en løsning, men det er jo ikke så
ligetil, al den tid vi ikke har et anvende
ligt lokale til garderobe.
Vi kan kun forestille os, at der ved
store fester evt. anskaffes en garderobe
mand, der kan påtage sig ansvaret på
gældende aften og så selv gøre en ind
sats for at fremskaffe pågældende tyv,
når vedkommende slår til igen.
Derfor!!! Når du hænger dit tøj i gar
deroben, så lad nogle af dine venner se
på, så I jævnligt kan tilse tøjet i løbet af
aftenen, det er i vor fælles interesse at
denne uhyggelige trafik bliver stoppet.
Til vedkommende person som evt.
læser dette:
Bemærk at vi nu alle er klar over din
tilstedeværelse, og vid at vi alle er inter
esseret i at afsløre dig!
Hvis du afsløres, vil du ikke alene blive
udelukket fra vor klub, men du vil lige
ledes blive meldt til Dansk Idrætsfor
bund med den konsekvens, at du ikke
vil blive optaget i nogen som helst klub
inden for DIF.
Jeg skal undlade på tryk at anvende
det ord, som er det rette for folk at din
slags.
Vagn

£

—^
Motorkursus
arrangeres i samarbejde med
S/K Lynetten.
Starter i februar måned.

„

Henvendelse til
Motorbådsrepræsentanten.
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Ulla Pia med mikrofon

Der var mange børn.

Ulla Pia underholdt
Professionel underholdning ved den årlige juletræs fest.
Som mange år tidligere afholdt S.S.F.
juletræsfest for medlemmernes børn.
Det foregik søndag den 16. december,
og klubhuset der var fyldt med børn i de
res stiveste puds, genlød af glade og
forventningsfulde barnestemmer.
I år forsøgte man at gå nye veje, idet
man engagerede Ulla Pia og hendes
akkompagnatør Sten Holkenau til at un
derholde børnene og forestå dansen om
juletræet, og hun indledte denne afde
ling af festen med sammen med bør
nene at synge de kendte danske jule
sange. Bagefter arrangerede hun nogle
konkurrencer for børnene, og der var
små præmier bestående af frugt eller
slik til de vindende.

Bådforsikring - Baltica
I novembernummeret af Sundby Sejl
forenings medlemsblad er der fem artik
ler angående skadesag Egon Kjeldsen
(Pløk) samt Erik Kristiansen (Bus-Erik).
Der blev fra taksator John Kristensen
rettet grove usandheder imod Egon
Kjeldsen og vedligeholdelsen af hans
båd.
Efter at undertegnede har læst John
Kristensens udtalelser i S.S.F.s med
lemsblad angående Egon Kjeldsens båd,
som skulle være rådden og usødygtig,
kan jeg erklære, at Kjeldsen for 3 år si
den fik sat ny køl, nye for- og ag
terstævne, helt ny lærketræsbund, nye
egetræsbundstokke overalt i bunden,
nye egetræsspanter overalt samt nye

Da der var gået en times tid fik Ulla
Pia børnene til at kalde på julemanden,
der så også indfandt sig og indbød bør
nene til at få deres godtepose. Vagn
Preisler var virkelig godt maskeret som
julemand, og der var da også mange,
der ikke blev klar over, hvem det var.
Det var et nyt initiativ, festudvalget
viste i år, og en utraditionel måde for
julefesten, og der er nok nogen, der har
savnet de gode, gamle børnelege som
»Jeg gik mig over sø og land«, Torne
rose« og, hvad de ellers hedder alle
sammen.
Senere på eftermiddagen fik børnene
juleboller og sodavand som afslutning
på den officielle del af festen.

motorfundamenter alt fastgjort med
kobbernagler, rustfri bolte m.m. Under
tegnede kan således afkræfte John Kris
tensens uddtalelser. Hvis ikke John Kris
tensen trækker sine udtalelser tilbage, vil
vi anke sagen.
Jørgen Christiansen
bådebygger
medl. nr. 828

Hvis dette ikke sker, må vi råde alle
med bådforsikring i Baltica til at frabede
sig besøg og skadevurdering af John
Kristensen. Denne rettighed må man
dog have som forsikringstager.
Egon Kjeldsen

Årsberetning fra Dansk Sejlunion
Nu over 150.000 medlemmmer i sejlunionen
Her ved årsskiftet har Dansk Sejlunion
udsendt sin beretning for 1979, og re
daktionen har bladret lidt i den og lader
følgende udpluk komme til læsernes
kendskab.
— I det forløbne år er der optaget 13
nye klubber i DS, og unionen består her
efter af ialt 175 klubber. Der er yderligere
9 klubber, der p.t. søger om optagelse.
Det samlede medlemstal indenfor unio
nens klubber er forøget med ca. 2700 til
ialt ca. 51.900 medlemmer.
— Afmatningen i stigningstakten,
som konstateredes i 1978, er tydeligt
fortsat i 1979 trods rekordagtig tilgang af
nye klubber. Følgende fire kendsger
ninger er utvivlsomt årsag til stagnatio
nen: A) Den almindelige økonomiske
afmatning. B) De gentagne trusler om
yderligere beskatning af fritidsbåde. C)
Usikkerheden omkring regeringens øko
nomiske politik. D) Mangel på havne
plads i de tætbefolkede områder.
— Det har længe været et stort ønske
at finde bedre egnede lokaler til sekreta
riatet, da det ikke var muligt at ekspan
dere mere i KAS's klubhus. I sommeren
-78 var nogle lokaler i Vanløse inde i bil
ledet, men efter lange overvejelser blev
tanken opgivet, vel nok mest af følelses
mæssige grunde: en sejlunion i Vanløse!
Siden har der været arbejdet på en
løsning sammen med Hellerup Sejlklub
og Gentofte Kommune - en ideel belig
genhed ved Hellerup Havn, 25 meter fra
Øresund.
På grundlag af et arkitekt-skitsepro
jekt fik vi en økonomisk vurdering, der
indebar en husleje på ca. 200.000 kr. pr.
år, og med udsigt til et kun ti-årigt leje
mål måtte vi droppe projektet. Endelig
var et renoveret pakhus i Toldbodgade
inde i billedet, men også dette strandede
på grund af økonomien.
En afgørende vending tog sagen, da
DIF besluttede at udvide IDRÆTTENS
HUS og dermed kunne tilbyde special
forbundene husly til rimelige priser. DIF's
tilbud blev nøje vurderet, og al tvivl var
væk: mod at acceptere en »ikke maritim
beliggenhed« og måske en lidt decentral
beliggenhed, ville vi opnå en lang række
fordele til en nærmest symbolsk beta
ling. En enig hovedbestyrelse har derfor
besluttet at flytte til IDRÆTTENS HUS,

og det sker formodentlig i løbet af for
året/sommeren 1981. Vi har fået tilsagn
om 8 kontormoduler å 15 m2, ialt 120 m2,
hvortil kommer arkivrum, toiletter m.v.,
arealer vi ikke skal betale for.
Det skal i øvrigt bemærkes, at vore
søsterorganisationer i Norge og Sverige
forlængst er flyttet i Idrættens Hus i hen
holdsvis Oslo og Stockholm, og er me
get tilfredse, trods manglende maritim
beliggenhed.
Indtil da har vi lejet os ind i de nu
værende lokaler på Falkoneralle, en ac
ceptabel, midlertidig løsning. De nye lo
kaler har også medvirket til, at såvel pro
duktivitet som arbejdsklima er kendeligt
forbedret.

Nye aktiviteter:
Efter krav fra DIF har vi oprettet et
DOPINGUDVALG, dels som rådgivende
organ, dels som kontrollerende.
Det er udvalgets opgave at udarbejde
en fortegnelse over forbudte stoffer,
samt fastsætte grænser for indtagelse af
»betænkelige« stoffer som f.eks. alko
hol, men omvendt kan »en lille en« til
søs også have en positiv virkning. Det er
udvalgets opgave at afstikke grænserne
- det skal nok give anledning til debat.
Omvendt bliver det nok vanskeligt at fin
de større ekspertise end den lægetrio, vi
har til rådighed.

Det forventes, at DIF allerede i 1980
vil anmode DS's Dopingudvalg om at
foretage dopingkontrol ved et DM - altså
stikprøvekontrol!
Den megen snak om bådskat viste, at
store dele af befolkningen syntes, det

\ve medlemmer
«•

.
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som suger optagelse

i SundAy. Sfy&fioA&nbnq.

Nye medlemmer
A 272 Susan Christensen
Kirkegårdsvej 13, S
A 338 Ole J.Handest
Gyldenrisvej 14, S
J

92 Allan Kristiansen,
Elsdyrsgade 10, 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.

Filmaften
Fredag den 7. marts kl. 19.30
kommer

Troels Kløvedahl
og fortæller om sin jordomsejling med

Nordkaperen

7

var en god ide at pålægge en idrætsgren
som sejlsporten en yderligere særbeskat
ning - enkelte mente endog, at det ville
løse landets økonomiske krise. Det blev
afsløret, at kun få var klar over, hvad
sejlsport egentlig er. Til gengæld måtte
vi erkende, at vi i høj grad selv er skyld i
den manglende viden. PR-UDVALGET
blev derfor nedsat og er igang med at
støbe kugler. Imidlertid må det stå alle
klart, at hovedvægten af en PR-aktivitet
påhviler de enkelte klubber - vi i udvalget
kan primært fremstille noget værktøj i
form af tryksager og ideer, men det er
ude i landets klubber, det skal anvendes.
Skal det lykkes, må de enkelte klubber
finde en PR-mandM/K eller et lille ud
valg, der på lokalt plan kan orientere
pressen og dermed befolkningen.
Et nyt forslag om bådskat kan komme
når som helst, vi er nødt til at ligge tæt
på startlinien og have sejlene sat.
— Brætsejlads er kommet for at blive.
På lYRU's årsmøde i London november
1978 nedsattes en midlertidig Board SailingCommitee. I Dansk Sejlunion tog vi
straks efter handsken op, og samtidig
begyndte de første henvendelser om
brætsejlere at komme til sekretariatet,
dels fra bestående sejlklubber, dels fra
grupper af brætsejlere. På et hovedbe
styrelsesmøde i august blev det beslut
tet at gå helhjertet ind for denne sports
gren, og KDY's formand, Niels Ehrhardt,
fik bemyndigelse til at etablere et udvalg
under DS, ligesom der blev bevilget et
beløb til dansk deltagelse ved VM i Græ
kenland.
Det skønnes, at der p.t. er ca. 1500
brætsejlere i Danmark, men tallet vokser
hurtigt. Mange sejlklubber har allerede
etableret brætsejlersektioner, og den
første brætsejlerklub er optaget i DS.
Fra unionens side må vi anbefale vore
klubber at danne brætsektioner, ellers
tvinger vi brætsejlerne til selv at danne
klubber, hvad der næppe er rimeligt al
den stund, at mange brætsejlere i forve
jen er organiserede sejlere under DS.

ger en sag der vil være S.S.F.s medlem
mer særdeles bekendt: Walther Stefansen-sagen. (Red. bem.).
Brætsejlerudvalget.
— Brætsejlads eller vindsurfing er be
tegnelsen for den største eksplosion og
vækst i sejlsportens historie med en til
gang på % million sejlbrædder i verden i
løbet af 5 år, og i Danmark er der i løbet
af 3 år opstået ca. 1500 udøvere af den
ne fascinerende form for sejlsport.
Dansk Sejlunion er derfor, i overens
stemmelse med lYRU's retningslinier,
gået ind for brætsejlads som en fuld og
ligeberettiget part i dansk sejlsport og
oprettede i foråret et »BRÆTSEJLER
UDVALG« med det formål at varetage
brætsejlernes interesser og at indpasse
brætsejlads i Sejlunionen og den organi
serede sejlsport.
Udvalget henvendte sig til de sejlklub
ber, der allerede med stor fremsynethed
havde vist interesse for denne sejlsports
gren for at sammensætte et arbejdsdyg
tigt og fuldtalligt udvalg, og resultatet af
dette endelige udvalg er følgende:

Sælges.
NC Akkumulator, 2000 amperetimer,
600 kroner.
Dobbelt spritblus, 75 kroner.
Skibskanon, 16 cm lang, 150 kroner.
Skibsreproduktion i guldramme.
Medl. nr. 660, E. Bresler,
telf.01 5940 70.
Købes.

Niels Ehrhardt, formand
Hans Steffensen
Poul Schriver
Finn Larsen
Mogens A. Christensen
Anker Østrup

Ankerspil - anker ca. 20 kg.
3-4 personers redningsflåde.
Medl. nr. 660, E. Bresler,
telf. 01 5940 70.

Udvalget anser det i øjeblikket som
sine væsentligste opgaver:
At opfordre DS-sejlklubber til aktivt at
gå ind for brætsejlads ved at optage
brætsejlere i klubberne i eksisterende
ungdomsafdeling, i jolleafdeling eller i en
særlig brætsejlerafdeling og at tilkende
give denne holdning udadtil gennem
medlemmer og lokal presse m.v.
At være sejlklubberne behjælpelig

med vejledning, information og instruk
tion om brætsejlads, arrangementer og
regler for disse.
At etablere et samarbejde med produ
center, importører og forhandlere af sejl
brædder for at motivere nye brætsejlere
til at indmelde sig i DS-klubber samt at
informere om »sikkerhed til søs« i forbin
delse med brætsejlads.

Junioraften
Beretninger fra udvalg
Amatør- og Ordensudvalget.
— Amatør- og ordensudvalget er hel
digvis sjældent i aktivitet.
I år har man behandlet én sag, hvor
udvalgets forligsforslag blev accepteret
af begge involverede parter.
Bag denne kortfattede beretning lig
8

Fredag den 7. marts kl. 18
Pejsestuen.
Vi skal snakke om den kommende sæson
og lære hinanden at kende.
Lillian
Juniorleder

Dansk Windsurfer som klasseorganisa
tion.
Dansk Windglider Forbund har søgt
om godkendelse af »Windglider« som
standardklasse med forbundet som klas
seorganisation, og dette forhandles i
øjeblikket i unionen.
Brætsejlerudvalget ser meget gerne
de allermest udbredte brættyper optaget
som standardklasse i DS, men det for
udsættes, at den enkelte brættype har
en større udbredelse herhjemme og kap
sejles aktivt af et væsentligt antal sejlere.
DS-standardklassebestemmelser er un
der omredigering netop med henblik på
dette forhold.
De mindre udbredte brættyper vil
have rig lejlighed til at dyste efter »Åben
klasse reglerne«, og udvalget forventer
en betydelig interesse og stigning i Åben
klasse sejladser i de kommende år.
Det er glædeligt at notere, at der i
slutningen af 1979 allerede er 25-30 DSsejlklubber, som er gået aktivt ind for
brætsejlads som en naturlig og værdifuld
tilgang - ikke mindst af unge - til sejlspor
ten, og vi håber, den kommende tid vil
overbevise de øvrige sejlklubber om,
hvor nødvendigt og påtrængende det er
at tage hånd om denne vigtige opgave
indenfor sejlklubberne og Dansk Sejl
unions rammer.

Statistik
Sammen med beretningen udsender
Unionen også en fortegnelse over samt
lige klubber og deres medlemstal, og tra
ditionen tro bringer medlemsbladet en
oversigt over de 25 største og deres pla
cering i forhold til 1978 (tallene i parentes)
1. Kongelig Dansk Yachtklub
2. Sundby Sejl-Forening
*•
3. Rungsted Kyst Sejlklub
4. Sejlklubben Lynetten
5. Holbæk Sejlklub
6. Hellerup Sejlklub
7. Egå Sejlklub
8. Skovshoved Sejlklub
9. Roskilde Sejlklub
10. Sejlklubben Neptun, Vejle
11. Kaløvig Bådelaug
12. Horsens Sejlklub
13. Aabenraa Sejlklub
14. Næstved Sejlklub
15. Fredericia Sejlklub

2596
1312
1293
1131
1048
897
889
872
822
686
683
674
658
635
626

16. Vedbæk Sejlklub
17. Sejlklubben Sundet
18. Hvidovre Sejlklub Suset
19. Jyllinge Sejlklub

61/
616

20. Yachtklubben Furesøen
21. Kerteminde Sejlklub
22. Sejlklubben Køge Bugt
23. Dragør Sejlklub
24. Frederikssund Sejlklub

601
601
587
555
553
548

+ 6
+ 18
+ 9

I 1)
( 2)
( 3)

+ 79
+ 50
+ 42
+ 69

(
(
(
(

4)
5)
8)
9)

- 25
« 6)
- 61
! 7)
ikke med på top 25 1978
+ 7
(10)
(1)
+ 20
+ 5
(12)

607
604

25. Kjøbenhavns Amatør Sejlklub

-r 52
+ 17

(20)
(17)

- 12
+ 27
+ 2

(15)
(19)
(18)
(23)
(13)
(25)

h- 33
+ 48
+ 46
ny klub i DS
+ 21
- 4
+ 92

(21)
(24)
(14)

Som det ses har S.S.F. bevaret sin
andenplads, men er stadig skarpt for
fulgt af Rungsted, og Lynetten vokser
sig stadig større og haler ind på de føren
de. Mest bemærkelsesværdig er det
nok, at en ny klub - Køge Bugt er place
ret som nummer 22, men der er en stor
udvikling i gang dernede, idet der ventes
4 havne færdiggjort indenfor de nær
meste to sæsoner. Således ligger Brønd
by Strand Sejlklub lige på spring med
544 medlemmer.
:

</>
D

8 8 8

8£

§ S K?

8°
kr.
kr.

Brætsejlerudvalget

kr.
kr.
kr.

At bistå særlige brætsejlerklubber med
oprettelse heraf under DS, hvor sær
lige geografiske forhold taler herfor.
At administrede de nye regler for
brætsejlads »Åben klasse«.
At være bindeled mellem DS-sejlklubber og Skandinavisk Sejlerforbunds
»Brætsejlerkomite« og lYRU's »Board
Sailing Committee«.
Udvalget har udsendt en foreløbig
orientering til sejlklubberne i september
om afholdelse af brætsejlerarrangemen
ter og forslag til aktiviteter for bræt
sejlere.
I vinterens løb vil »regler for sejlbræd
der«, åben klasse, division I, II og III
samt tillæg til kapsejladsreglerne i forbin
delse med brætsejlads blive oversat til
dansk og udsendt til klubberne.
Reglerne for »åben klasse, division I«
omfatter så at sige alle de gængse sejl
brædder på det danske marked og giver
dermed mulighed for at disse brædder
kan sejle kapsejlads med hinanden ved
større stævner, ved klubsejladser og af
tenmatcher.
»Åben klasse, division II« omfatter
særlige konstruktioner og experimentbrædder i superklasse og division III tan
dembrædder.
Der er planlagt NM i åben klasse i
Oslo 1980 og NM i Int. Windsurfer i Dan
mark i august 1980.
Udover vedtagelse af »Åben klasses
reglerne« på lYRY's årsmøde i november
1979 blev det vedtaget at gennemføre
forhandlingerne med Int. Windsurfer og
Windglider for at disse to typer kan opnå
godkendelse om »Internationale en-type
klasser« i henhold til IYRU bestemmel
serne til endelig vedtagelse på novem
bermødet i 1980.
Man besluttede ligeledes at søge
brætsejlads optaget som en olympisk
klasse i sejlsporten i 1984 olympiaden, og
dette vil blive forhandlet med den inter
nationale olympiske komite i foråret 1980.
Heri ligger et klart udtryk for den store
betydning man tillægger brætsejlads i
den internationale sejlsport, og det un
derstreger vigtigheden af, at DS-sejlklubber aktivt går ind i denne gren af
kapsejladsen, hvis vi fortsat skal gøre os
håb om at opretholde dansk sejlsports
høje internationale niveau.
På IYRU årsmødet fik Danmark en re
præsentant i IYRU Board Sailing Committe, idet Niels Ehrhardt blev indvalgt
til dette udvalg for 3 år.
Dansk Sejlunion har godkendt »Int.
Windsurfer« som standardklasse med
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Sundby Surfere
En utrolig, men sand historie, næsten.
Tekst & foto: Willian Kleis
En efterårslørdag, hvor det var utroligt
koldt, så koldt at snuden var blå og våd
af snot, fik jeg den skøre ide, at tage i
sejlklubben. Ganske som jeg plejede. In
tet er så godt som gamle slidte ideer
(tænk blot på gutterne på Christians
borg). Jeg tænkte mig at stikke ind til
Kristine og hendes køkkenfeer for at få
mig noget styrkende mod den forban
dede kulde. Først ville jeg dog lige se,
om nogle af mine drukvenner var i far
vandet, så jeg tog en traver deruda'.
Mole op og mole ned, plads hid og plads
did til jeg endelig sidst nåede ud til jolle
pladsen. Der havde ikke tidligere været
en genser at se nogle steder. Kun katte.

Der kommes med opmuntrende tilråb
10

Her på jollepladsen mødte der mig et
sælsomt syn. Aldrig havde jeg set noget
lignende. Havde jeg dilerium fra den fe
de fest i går aftes? Nix, mand! Det var
ved Neptuns skæg aktive Sundby-junio
rer. Men ikke i Yngling. Næh, nej, det var
windsurfing, der nu havde vakt deres
snævre interesse-felt.
Jeg sneg mig hen og famlede febrilsk
med våde, svedige hænder i min taske kameraet. Dette ville være en sensation i
Ekstrabladet. Nej, dette ville være at
skyde over målet. Det ville næppe give
1000 stærke, og formanden ville blive
sur. Men vort eget medlemblad da.
Aktive juniorer, dog med anden inter
esse, men dog alligevel. Bladet er jo ikke
så forvænt med sensationsstof.

Øvelse i insane Free-style

Der var tilskuere i alle aldre

engang imellem lykkes det at stå op på brædtet i længere tid
Jeg fik billeder, hvoraf nogle dog var
lettere rystede, andre uskarpe, men al
ligevel. Da den værste nervøsitet havde
lagt sig, slentrede jeg lige ind i løvens
gab, troede jeg. Men de slog ikke på mig
som jeg havde forventet. Men det var
måske på grund af kulden. Dog skulede
de ondt til mig, syntes jeg.
Helt tilfældigt, næsten da, spurgte jeg
en af dem hvad der foregik. Her er så
den historie, jeg fik, såvidt jeg husker:
»Hej, hvad laver I« spurgte jeg med en
anelse bæven i stemmen. »Va' rager det
dig, mand. Ska' du sparkes i karret, eller
bare have et par flade?« replicerede en
af de store bumsede hvalpe. »Næh tak,
du - jeg er blot interesseret i at vide lidt
om det der« svarede jeg og pegede på
surferen, hvorpå jeg hurtigt fik et rap
over lappen, som skyndsomt blev stuk
ket i lommen efter denne hurtige opvarningsproces. »Det er en wind-surfer, idi
ot« gryntede en af de andre. »Nu skal
jeg fortælle dig, hvad der skal ske,
mand«.
»Vi skal ud og wind-surfe. For et øje
blik siden sejlede der en skøjte ud af hul
let ik'. Den skal ligge og passe på os.
Forældre, du ved, mand«. Halvhjernen
pegede på en klat, der lå og vuggede
lystigt ude på vandet. »O-kay, det er be
tryggende med ordentlige sikkerhedsfor
anstaltninger, især når vandet er så
koldt, som det er. Det er også derfor, vi
har neoprener på, så vi ikke fryser, hvis
vi tilfældigvis skulle glide i karret.« »Ja,
halvhjerne, det kunne jeg godt regne ud.
I skal vel næppe til karneval i det kluns
der« tænkte jeg.
»Først ska' planken ha' klasket pinden
med kluden på. Derefter ud i karret. Det
er hurtigt overstået og det er meget be

Der øves, mens Simon skyndsomt pakker jollebroen af vejen.

hageligt«. »Ja, det er det vel,« tænkte
jeg, »De unge mennesker nu til dags gi
der ikke lave noget. Dette kan de altså
lige klare, så længe lysten er der«.
Så blev sejlbrættet slæbt ned til ophalerstedet. Båret under stønnen og suk
ken af fire gummiklædte personer. En
ten er det sindsygt tungt, eller også er de
afsindigt slappe. Nok nærmere det sid
ste. »Ja, vi har jo kun et bræt, men så
skiftes vi«. Det er jo meget solidarisk.
Det er næsten som hos medlemmerne
i tandemklubberne, hvis motto er: Hveranden mand, m/k, sin tandem.
»Vi har vores helt egne regler for surfsejlads«, stønnede halvhjernen, mens
han hjalp de andre. »Det er egentlig
mest øvelser her i begyndelsen. En af
dem hedder: Hold dig på brættet,
mand«. Dette må være en variant af det
gamle: Hold dig på måtten. »Her gælder
det bare at blive så længe på planken
som muligt. Det er en forholdsvis let sag.
Dog er der en og anden, der får bukse
vand helt op til ørene«. Fed, dyb, run

Simon indfandt sig på arenaen. Han
besluttede sig omgående til at sejlsæso
nen for joller var ovre, og i hast begyndte
han at afmontere jollebroen, som blev
bragt i sikkerhed i en fart. »Vi skulle
gerne bruge den til næste år«, mumlede
kæmpen og hev de sidste dele på land.
Snart efter begyndte gummidrengene
at tænke på, at nu måtte det være nok
for den dag. Jeg tror endda, de mente
for resten af sæsonen. Jeg fandt det og
så på høje tid at komme over og få en
rå-styrker i restauranten.

gende latter fra de andre gummierede,

der efterhånden havde fået en ejendom
melig lyseblå farve i ansigtet i det kolde
vejr. Noget der stod i en skærende kon
trast til deres røde snottede næser.
Jeg bemærkede, at flere og flere fra
nær og fjern blev hidkaldt af de store
børns milde røst.
Snart plaskede de rundt i det kolde
danske vand. Nogle af de skrappe fyre,
der havde prøvet op til ti gange i som
merens løb, var virkelig gode. De nåede
flere gange længder på op til 50 meter,
før de måtte stå af og bide i det våde
søgræs. Det var endvidere en af disse,
der var i færd med at træne i insanefreestyle.
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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 efterårsgeneralforsamlingen 1978
Forslag nr. 5.5.
Forslag fra bestyrelsen til:
Generalforsamlingsbeslutning
om
etablering af en vagtmandsordning.
Bestyrelsen foreslår etableret en
vagtmandsordning i tiden fra d. 1. ok
tober til d. 1. marts.
Vagtordningen skal omfattes af alle
medlemmer under 65 år, der har fartøj i
havnen eller har fartøj stående på land
på foreningens område. Hvert medlem
skal melde sig til mindst 1 nattevagt,
og hvert vagthold skal bestå af mindst
3 medlemmer, hvoraf det ene skal op
holde sig i klubhuset ved telefon, og
mindst 2 skal patruljere på havn og
plads. Både den indeværende og de
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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Focus på tågesejlads med lystfartøjer
Fra Dansk Sejlunions Langtursredaktionen modtaget.
Søsportens sikkerhedsråd har blandt
mange udmærkede meddelelser til fritidssejlere givet disse to elementære råd
om tågesejlads:
1. Er du i havn, så undlad at sejle ud.
2. Bliver det tåge mens du er på søen,
søg da snarest mod land eller grundt
vand.
Det kan være på sin plads at uddybe
disse simple anvisninger, så sejlerne kan
forstå baggrunden herfor.
Med hensyn til »sikker« sejlads i tåge
er der følgende forhold at tage i betragt
ning:
1. Kan man navigere med forsvarlig
hed og præcision?
2. Udsætter man sig selv og andre for
unødig risiko eller endog fare?
3. Ved man tilstrækkeligt om andre
skibes mulighed for at observere ens
eget fartøj?

Forsvarlig sikkerhed
Lystfartøjer har normalt kun 3 hjælpe
midler til rådighed under navigering,
nemlig kompas, ekkolod og log. I dan
ske farvande, og det gælder såvel Katte
gat, Østersøen som bælter og sunde, lø
ber der næsten altid strøm af varierende
retning og styrke. Man kan måske til en
vis grad danne sig et skøn over denne
strøms sætning, men med det underretningssystem, der er til rådighed og den
begrænsede erfaring, hovedparten af fritidssejlerne er i besiddelse af, kan det
kun blive gisning, og vi må erkende, at
navigeringen er præget af usikkerhed.
Lodskud kan give vigtige oplysninger,
men kun hvor karakteristiske forskelle i
vanddybden fortæller om position, og
ofte er grænsen mellem dybt og lægt
vand så skarp, at grunde tages, før lod
skud kan nå at advare.
Mange vil måske hævde, at alminde
lig skibsfart for ca. 40 år siden havde
nøjagtig samme hjælpemidler til rådig
hed og alligevel sejledes i tåge og usigt
bart vejr. Det er selvfølgelig delvis rigtigt,
men man sejlede under helt andre betin
gelser, end nutidens skibe gør. Al anden
skibstrafik var underkastet praktisk talt
samme betingelser med hensyn til tids
pres og f.eks. mulighed for at høre tåge
signaler af enhver art, og endelig var
skibene bemandet med navigatører, der

motorbådsudvalg har
fra den pure ungdom var fortrolig med
færden på havet og ophold på åbne bro
er eller halvdæk under alle vejrforhold
året igennem. Derved erhvervede de sig
en erfaring, som ingen fritidssejler kan
opnå ved at deltage i teoretiske kurser af
kortere eller længere varighed og der
efter sejle under de gunstigste vejrbe
tingelser den bedste halvdel af året. Vi
skal derfor ikke være bange for blankt at
erkende vor begrænsning.

Kristine ønsker

S.S.F.'s medlemmer

et glædeligt nytår.

Risiko og fare
For at gøre sig klart, om det er så
grelt, at man udsætter sig selv, men og
så andre af søens trafikanter for risiko og
fare ved at sejle i stærkt trafikerede ruter,
må man se på, hvilke skibe, der nutildags besejler vore farvande og hvilke be
tingelser deres nagivatører arbejder un
der.
Store tankere, bulkcarriers og andre
dybtgående skibe holder sig i sagens na
tur til de afmærkede dybe render og har
ofte lods ombord. Trods aldrig så avan
ceret et navigationsudstyr og erfaren be
manding på sådanne skibe, må man gø
re sig klart, at de både med hensyn til
vigemanøvrer og fartændring ikke har
den ringeste mulighed for at hindre kol
lision med en båd, der krydser deres
kurslinie, selv om denne båd i god tid
observeres på radarskærmene.
Coastere og mindre produkttankskibe
er normalt bemandet med en enkelt
vagthavende navigatør, der gennem en
lang vagt alene skal betjene selvstyrer,
radar, decca, lod og log. Han har et så
stresset arbejde i tåget vejr, at man må
undskylde ham, hvis han overser et en
kelt svagt ekko på skærmen.

Udfra dette kan man forstå, at sej
lads navnlig i stærkt trafikerede gennemsejlingsfarvande ikke alene er forbundet
med stor risiko, men direkte er dødsens
farligt, når sigtbarheden er væsentlig
nedsat.

Radarreflektoren kan ses
Selv om man udfra det foran anførte
på det indstændigste må advare mod
sejlads navnlig i stærkt trafikeret farvand
i usigtbart vejr, kan det ske for enhver, at
man havner i et tågeområde, navnlig i de
sidste måneder af sejlsæsonen. Sejleren
vil da uværgerligt spørge sig selv: Hvor
stor en chance har jeg for at blive obser
veret af skibe, der i hvert fald har en
teoretisk chance for at gå af vejen for mig
og undgå søulykke? Jeg har i den anled
ning udspurgt et antal erfarne færge
skibsførere og styrmænd, der også i klart
vejr har foretaget radarobservationer af
lystfartøjer med og uden radarreflektor.
Det fremgik heraf, at er fartøjet forsy
net med radarreflektor, er der en reel
mulighed for at observere det og plotte
det i betimelig tid til at undgå kollision.
Selv havde jeg i dette efterår en ople
velse, der bekræftede denne påstand.
Kort fortalt: Under sejlads fra farvandet
syd for Fyn over Storebælt blev det net
op under passage af storskibsruten tæt
tåge. Der var altså ingen anden udvej
end at fortsætte sejladsen og forsøge
anduvning af kysten udfor Korsør. Nor
den for mig hørtes tågesignal fra flere
færger og skibe. Et af disse nærmede sig
tilsyneladende hurtigt, men gav kort ef
ter signal for stilleliggen: 2 lange toner.
Jeg fandt derfor ingen grund til at
ændre kurs og fart, men næste tågesig
nal hørtes ganske tæt ved, og umiddel
bart efter sås en storebæltsfærges stævn
tværs om bagbord i en afstand af ca. 2530 m.
Efter passage navigeredes videre med
forsigtighed, der lyttedes opmærksomt
efter andre tågesignaler, ekkoloddet kør
te konstant og havnen anduvedes stadig
i så tæt tåge, at det fra molerne ikke var
muligt at skelne broerne.
Selv om der ikke var noget dramatisk
i den givne situation, var jeg naturligvis
interesseret i at vide, hvor langt og hvor
tydeligt færgen havde observeret mig på
sine radars. En henvendelse til de tje
nestegørende officerer gav følgende re
13

sultat: Begge skibets radars (3 og
10 ems) var indstillet på 3 sml området,
og min båd var observeret umiddelbart
efter den kom på skærmens område og
så tydeligt, at de troede, at det var Lohals-Korsør færgen. Derefter fulgte de
mig under resten af sejladsen til havn.
Til orientering kan jeg oplyse, at båden
er forsynet med en på mesanmasten fast
anbragt radarreflektor af en type, som
findes på en del sømærker, altså ikke
særlig stor (25-30 cm i diameter), men
korrekt udført af stabilt materiale og med
absolut rette vinkler pladerne imellem
Udfra denne orientering må det slås
fast, at man også og navnlig i tågeperi
oder bør aflytte vejrberetninger inden af
sejling fra havn, uden at man dog skal
lade sig kujonere af disse forudsigelser.
Men er det usigtbart, og der forudsiges

udbredt tåge - så bliv i havn. Anskaf en
ikke for lille radarreflektor og anbring den
på et for andre skibe synligt sted
(den er også nyttig under natsejlads i
klart vejr). Endelig skal det gentages: Er
man til søs i usigtbart vejr, undgå da så
vidt muligt at komme i nærheden af eller
krydse gennemsejlingsruterne.
Det er selvfølgelig vor opgave og pligt
i langturs- og motorbådsudvalget at råde
og vejlede navnlig de sejlere, der ikke
selv har sejlet så længe, at de har ind
høstet tilstrækkelig erfaring, men derud
over kunne man ønske, at officerer på i
hvert fald danske handelsskibe fik orien
tering om de bestræbelser, der gøres
for at vejlede og råde fritidssejlere.
Tursejleren.

WAM/.
Sikkerhed til søs
— det er farligere at bevæge sig på cykel
i trafik end at deltage i organiseret dansk
jollesport —
Disse ord fra orlogskaptajn Bilde Jen
sen fra Søsportens Sikkerhedsråd bør be
stemt ikke være en sovepude for os jolle
sejlere.
Der er i en årrække ikke registreret
ulykker i forbindelse med danske jolle
stævner, men de fleste af os husker epi
soder, hvor det var forbandet tæt på at
gå galt. Vi husker vel også situationer,
hvor kammerater greb ind med en ledsa
gebåd, og hvor hændelsen ikke blev rap
porteret til den officielle statistik.

Hvad skal vi især passe på?
Ja, der er fartøjet, såvel som grejet og
mandskabet. En jolle er tæt.... vistnok.
Det troede vi også til vor IM Wayfarer
1979, hvor 50% af bådene kæntrede, og
hvor vi kunne se mellem 5 og 50 liter
vand i agterrummet, da de kom ind i
havnen. Brug efteråret til at gå jeres op
driftstanke efter. Erstat den stump tape,
der dækker over to 6 mm huller efter et
beslag med et par klatter gelcoat - og
IKKE silikonegummi - det ser ikke en
gang pænt ud.
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Check røstjernene af. Det så ikke godt
ud, da en af vore førende Piratjollesejlere
i frisk vejr trak jernet op gennem dækket
med et par knækkede rustne bolte ding
lende - masten så heller ikke godt ud.
Det nytter ikke røstjernene holder, hvis
splitterne falder ud. Fabrikanterne elsker
nøgleringe. De er også gode - til nøgler.
Fjern dem, sæt split i og tape over bag
efter.
Pas på dine beslag. Der er altfor få,
der tænker på muligheden for elektro
lyse. Jeg har iår set interessante sager til
Optimist DM. D 1553 knækkede sin bom,
fordi det blæste for meget - mente han.
Nej! han havde en lang lækker hanefod i
4/5 bomlængde. En hanefod i rustfri
wire, der begynder omtrent ved bomnedhalet og slutter ved nokken på en
alubom giver formentlig strøm nok til at
holde en toplanterne brændende, hvis
der kommer saltvand til, men det koster
aluminium.
På et tidspunkt er der så lidt alu til
bage, at bommen knækker, naturligvis
ved nedhalet, hvor trækket er størst.
Bruger man rustfri beslag eller wire på
aluminium, skal der noget imellem. Be
skyt din bom med plastikslange, og dine

beslag med silicone. Udskift dine popnit
ter hvert andet år og skru dine skruer ud
til kontrol een gang om året. Er der tæ
ring, så vær glad over, at du fandt det på
land - og ikke i et pust.
Gå også dit NYE skib efter.
Måske har fabrikanten lavet nogle in
teressante dimser. Det har jeg også set
hos optimisterne, hvor bøjler til bomnedhal blev erstattet af små knaster, frem
stillet med en popnitte og en stump
metalrør. Resultat: elektrolyse igen.

Dig selv
Ja, følger du spillereglerne, er chan
cerne for andet end småskrammer. Det
er unødvendigt at erindre om sejlervest
og svømmetræning, hvorfor jeg natur
ligvis gør det nu. Radioens sejlerredaktion kan lejlighedsvis, især gennem de
musikalske indslag, give det indtryk af,
at sejlsport og sprit hænger sammen,
det ved vi jollesejlere, det ikke gør.
Vi har ikke danske undersøgelser over
ulykkelige hændelser til søs i forbindelse
med alkoholindtagelse, men internatio
nale statistikker viser klart, at 70% af
dem, der omkommer til søs, enten ved
havnebesøg, i erhvervsfart, ved badning
eller fritidssejlads i dette ords videste be
tydning har mere end een promille alko
hol i blodet. Dvs. 4-5 genstande inden
for den sidste times tid. Alkohol påvirker
ens dømmekraft, forlænger reaktions
tiden og mangfoldiggør risikoen for kul
dedød i vandet efter kæntring. Derfor
gemmer jollesejleren sin bajer til EFTER
sejladsen og finder sig i klubhuset tålmo
digt i kølsvingerens kommentar til
hans/hendes tørst.
Tørst til søs dæmpes bedst ved suk
kerholdige drikkevarer i rimelig mængde.
Det slukker tørsten, giver hurtig energi
og virker væsentligt mindre vanddriven
de end øl.

Når det er koldt
Så skal du naturligvis også sejle, men
med rimelige forsigtighedsforanstalt
ninger. Desværre er det næsten altid
koldt - i vandet - vand er 30 gange så
god en varmeleder som luft, dvs. at man
skal op på 15° varmt vand for blot at
kunne opholde sig seks timer i vandet,
før ens legemstemperatur falder til de
kritiske 32° og man mister bevidstheden.
Men TIMER før er du træt, mat, søvning
og kan ikke udrette ret meget.
Og 15 grader er tæt på gennemsnits
temperaturen for sommeren 1979.

Ved lavere vandtemperaturer går det
meget hurtigere. Dine bevægelser bliver
hurtigt tunge, kluntede, du fryser først
en del, senere er du bare træt - til døden.
Det er usandsynligt, at du drukner i
koldt vand. Hvis ulykken skulle ske, vil
vesten medføre, at det mest er kulden,
der er fjenden.
Er du fuldt påklædt med jolledragt og
ønsker at overleve en svømmetur i 0°
varmt vand, skal du højst regne med at
være i vandet 5-10 minutter. Så er det
endda forudsat, at du er fysisk og psy
kisk HELT iorden. Hvis du er træt, våd
og kold skal du kun regne med 4-5 min
utter.
Er vandet 10° varmt kan du regne
med Vi times tid. Der er lavet mange un
dersøgelser over overlevelse i vand, men
faste regler KAN IKKE gives. Neden
stående er udgivet af Søsportens Sikker
hedsråd og omhandler indbjærgede per
soner under 2. verdenskrig.
Vandtemperatur

Tid i timer indtil
udmattelse eller
bevidstløshed
indtræffer

Tid i timer indtil
DØD indtræffer

"Celsius

%

%-1 1/4

1/ -1
2

1-2

2-4
3-7
12

20-30
over 30

6-8

Bemærk de store variationer. Er det
optimistskippere eller juniorsejlere der
læser dette, så husk, at jo mindre du er,
jo større relativ overflade vil være udsat
for afkøling, hvilket også sker meget hur
tigere, og du bliver hurtigere bevidstløs.
90 kg. tunge Finn-jollesejlere kan på
den anden side vente at ligge i den øvre
ende af overlevelseskurven.
Men konklusionen er klar. Ved vand
temperaturer på 10-15 grader bør du sø
ge at sejle SIKKERT, dvs. IKKE ALENE.
Tager du på tursejlads i maj, bør I tage
to joller afsted sammen, og kommer I al
ligevel fra hinanden, så reducer sejlførin
gen i god tid. Og tænk så lidt på afsnittet
om opdrift IGEN. De få dødsulykker i or
ganiseret jollesport, jeg kender, hænger
alle sammen med svigtende opdrift. Det
gælder osse din personlige. Det er
enormt hyggeligt at afprøve sin vest
hjemme i et varmt badekar - før den
kommer med på turen.
Går det galt alligevel, så tænk dig om,
bestem dig til at handle hurtigt og ratio
nelt, få vendt jollen, tøm den, og sejl
videre. Du må IKKE lade dig gribe af pa
nik, men gennemføre den i forvejen nøje
indøvede rejsningsprocedure. Bliver du

tabt fra en jolle, skal du forholde dig ro
ligt i vandet, IKKE motionere i vandet,
det giver større varmetab, vandet vil be
væge sig omkring dig, og du vil bruge
kalorier til motionen, blodet vil søge ud i
arme og ben, du vil hurtigere blive
bevidstløs og få hjertestop. Behold
STØVLER og TØJ på, og FORHOLD
DIG roligt til du bliver bjerget - det giver
størst mulige chancer for at overleve.
Omvendt, når I har bjærget en be
vidstløs person, så hæld IKKE ALKO
HOL i halsen på ham. I bjergebåden kan
en varm drik hjælpe lidt, men først og
fremmest skal den bevidstløse pakkes
ind, eventuelt i bjergningsmandens eget
tørre tøj og hurtigt på land. Så ind under
bruseren, hvor især krop og nakke skal i
varmt vand. Det er en alvorlig fejl at var
me arme og ben op først, så strømmer
blodet ud fra kroppen, og der kan kom
me kredsløbsstop. Umiddelbart efter
den første opvarmning bør den bjergede
under lægebehandling, der bør tilsikres
af tilskuere på land allerede under bjerg
ningen. Lægevagten kommer hellere ti
gange for tit end een gang for lidt.
Bruger sejleren frømandsdragt eller
speciel overlevelsesdragt bliver koldtvandsproblematikken anderledes, men
dette dyre udstyr bør kun anskaffes, hvis
der medfølger oplysninger om, hvor
godt bæreren er beskyttet.
Jeg har skrevet meget om kuldedød.
I 1977 var der 9 fritidssejlere, der døde
med rednings- eller sejlervest på - mig
bekendt ingen jollesejlere, i 1978 døde 4
med vesten på, heraf ulykkeligvis også
et par jollesejlere. Hvert år bringer vi kol
de og trætte sejlere ind, mange flere
end dem, der dør. Vi vil gerne holde den
ne ulykkesstatistik nede i årene frem
over, således, at dansk jollesport, bort
set fra at være den dejligste, forsat er
den sikreste idrætsform i Dansk Idræts
forbund.
_.. ~
trhng G.

SECUMAR
redningsveste

SECUMAR 17
Også sikker i tilfælde af udmattelse
eller bevidstløshed. Monteret med
flojte.

SECUMAR BS8
Automatisk oppustelig
redningsvest.

Aktuelt
Forleden karakteriserede en pårøren
de til en drukkenbolt ham som »fuld som
en sejler«. Var det ikke på tide, at DS's
hovedbestyrelse fik et også offentligt af
klaret forhold til alkohol. Søsportens sik
kerhedsråd viser, at en række mennes
ker, også indenfor organiseret sejlsport
hvert år drukner. Det er en gylden regel,
at 70% af alle ulykker til lands og vands
er forbundet med en alkoholpromille på
over een. Lad os få promillereglen til søs!

SECUMAR 12 KL
Oppustelig redningsvest monteret
med livline og flojte. Forberedt for
nodlys.

I Stengaard Meyer
Amager Strandvej 124
2300 Kobenhavn S
Telefon 01 - 58 30 45

Erling G.
15

Banken der
dækker
hele Amager

Ring efter prøver og få et tilbud.

Arne Olsen
Offset
DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er ca

1600 ekspl.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

Amagerbanken
den er nærliggende

DAN • SAILS
Fris eks«; 20 kvm. genua kr. 390&*
Ind Jttopose, tickiers og hager
i rustfrit stål, Bainbrjdge dug 6,5 <*£.

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej IB

RAlllTElEFDNflNISG - WALKIE TAIKIES
Til professionelle og amatører.
Det bedste tilbud får du på Amager
Vi har som regel et stort udvaig i nye og brugte
stationer.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

PRrsperaribner fr|;i|||j|||i|||
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.

FEBRUAR

1980

39. ÅRGANG

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

Søndag den
23. marts
kl. 9.00
i klubhuset

Følgende er på valg:
Sekretæren, Else Madsen,
Skolechefen, Bent Petersen,
1 medlem af havneudvalget,
Henning Jensen,
1 medlem af klubhus- og festudvalg,
Motorbådsrepræsentanten,

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 2. marts kl. 9.00.
Bestyrelsen

Erik Kristiansen,
1 suppleant, Bente Bang Christensen,
Kasserer Erna Christensen,
Kasserersuppleant Annie Lindquist,
Revisor Vagn Holm Rasmussen,
Revisorsuppleant. Erling Sørensen,
Redaktør Holger Møller,
2 juniorudvalgsmedlemmer, Torben
Andersen og Søren Christensen,
2 målere, Klaus Akkermann og
Jørgen Madsen,
Klaus Akkermann modtager ikke genvalg

Junioraften
Fredag den 7. marts kl. 18
Pejsestuen.

Filmaften
Fredag den 7. marts kl. 19.30
kommer

Troels Kløvedahl

Vi skal snakke om den kommende sæson
og lære hinanden at kende.
Lillian
Juniorleder

og fortæller om sin jordomsejling med

Nordkaperen

Juniorudvalget arrangerer:

Filmaften
Fredag den 11. april kl. 19.30
- der forevises filmen

Kialoa til Jamaica
Standerhejsning lørdag den 3. maj 1980
2
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Medlemsblad for

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

Postgirokonto 705 6516

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

50 41 01
5801 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 Bente Bang Christensen,
med klubhuset: Østrigsgade 17,1.th., 2300 S
og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: K|aus Akkermann,
Genuavej 22 A
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Lillian Christensen,
Oxford Allé 5 B, st
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S
MotorbådsErik Kristiansen,
repræsentant:
Moselgade 20, 2. th.,

13 73 23
50 73 23
58 49 37

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 7: Kapsejlads
Punkt 8: Joller
Punkt 9: Motorbåd
Punkt 10: Sikkerhed
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt

53 59 64
59 39 78

Havneudvalg:

Målere:

Referat af
bestyrelsesmøde
den 7.1.1980 kl. 19.00

55 79 39
54 80 52
59 54 02
54 58 44
59 79 95
58 49 37
55 72 25
54 92 62
59 06 %
53 59 64
59 79 95

Punkt 1:
Protokollen fra forrige bestyrelses
møde blev oplæst og godkendt af be
styrelsen.
Punkt 2:
Indkomne breve og takkekort blev op
læst. 2 pensionister havde skriftligt an
modet om nedsættelse af havneleje for
den enes vedkommende samt nedsæt
telse af kontingent for begges vedkom
mende. Da begge opfylder betingelserne
ifølge foreningens love, blev anmodnin
gerne godkendt.
Formanden fortalte herefter, at han
havde været til generalforsamling i Dan
marks Motorbådsunion. Lewis Zacariasen afgik som formand, den nye for
mand blev Jørgen Jensen fra Valby
Bådelaug.
Et forhenværende medlem har for
æret klubben en kopimaskine; man ene
des om at sekretæren skulle sende et
takkebrev.

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

FORSIDEBILLEDET:
Foto:

John Simonsen
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Søndag den 6.1.80 faldt en 6-årig
dreng i vandet ved slæbestedet. Et af
vore medlemmer, Egon Ryfeldt, fik ved
hjælp af en ung mand, vi ikke kender
navnet på, hurtigt drengen op af det
kolde vand. Desværre var anstrengelser
ne så store for Egon Ryfeldt, at han
umiddelbart efter fik et hjerteanfald, som
han dog hurtigt kom over.
Punkt 3:
Havneudvalget gør motorbådsrepræsentanten opmærksom på, at vinduet i
motorskuret er itu. Desuden trænger
der til at blive ryddet op i skuret. Motorbådsrepræsentanten lovede at sørge for
begge dele.
Motoren i »Bollen« er i stykker, den
vil nu blive sendt på værksted.
Havneudvalget sluttede med at frem
lægge forslag til budget 1980.
Punkt 4:
Vagn Preisler fortæller, at man i løbet
af marts måned vil afholde en filmaften,
man vil prøve at få fat på Troels Kløve
dahl.

Vagn Preisler foreslår igen at terrassen
overdækkes. Han motiverer det med, at
samtidig med, at vi får stor glæde af en
overdækket terrasse, vil den også af
skærme for østenvinden, så der om vin
teren bliver mindre koldt i klubhuset.
Bestyrelsen var ikke alle enige med ham
om dette, så Vagn Preisler vil tage
spørgsmålet om overdækket terrasse op
på førstkommende generalforsamling.
Baderummene på pladsen vil blive
istandgjorte. Bestyrelsen diskuterede,
om ikke det var en god idé at få sat ter
mostatbrusere op derude, nogen der
ikke kan komme op over 35°. Vagn
Preisler lovede at indhente tilbud på to
termostatbrusere.
Jørgen Bengtsson syntes, at vi på
årets budget skulle sætte nye lamper til
klubhuset, lamper der gav bedre lys, og
hvor medlemmerne ikke kunne skrue
pærerne løse på. Han begrundede det
med, at man hele tiden var nødt til at
købe nye pærer, da mange blev øde
lagte, disse pærer er meget dyre. Besty
relsen var dog enige om, at man ville
tage spørgsmålet op til næste år.

Dansk Sejlunions Langturs- & Motorbådsudvalg afholder
møde med diskussion, hvor alle sejlere er velkommen:

Søndag den 24. februar 1980 kl. 14.00
i LYNGBY STORCENTER, Centersalen (1. sal midt i centret)
fri parkering i kælderen under Centret.

1. Søens Jura (herunderforsikring)
v/ ekspeditionssekretær Søren Borg, Dansk Søassurance.

2. Overgang til IALA afmærkning.
v/ Skibsinspektør i Farvandsdirektoratet O. J. Olesen.

3. Fritidsfartøjer,
set fra broen af et erhvervsfartøj.
v/ Lodsved Dragør Lodseri Ove Nielsen.
Til hvert emne vil der blive 10-15 min. indledning og derefter
spørgsmål og diskussion i ca. 45 min.
Vi håber på stort fremmøde til disse højaktuelle emner.
Med venlig hilsen
DANSK SEJLUNION
Langturs- & Motorbådsudvalget
Erik Foss
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Møblerne i Skipperstuen vil blive repa
reret. Døren fra Pejsestuen til telefonen
vil blive tætnet, måske bliver det nød
vendigt at udskifte døren.
Bent Petersen spørger, om ikke det
var en idé at få sat telefonen op i en box
udenfor klubhuset. Bestyrelsen syntes
idéen var god, og formanden lovede at
kontakte K.T.A.S. for at høre, om det
kan lade sig gøre og indhente tilbud på,
hvad det vil koste.
Jørgen Bengtsson sluttede med at
fortælle, at han på grund af øget arbejds
byrde ønskede at træde ud af bestyrel
sen nu.
Formanden takkede Jørgen Bengts
son for hans arbejde. 1. suppleanten
Bente Christensen vil blive indkaldt.
Punkt 5:
Intet.
Punkt 6:
Juniorlederen fortæller, at nu har man
bestilt en jolle med en 20 hk påhængs
motor til en ialtpris på 20.625 kr. Jollen
vil blive leveret primo marts.
Alle sejlene fra Ynglingene er sendt til
eftersyn.
Juniorlederen spørger, om bestyrel
sen har noget imod, at hun udvider sit
udvalg med endnu et medlem. Forman
den gør hende opmærksom på, at hun
må udvide, men at bestyrelsen skal god
kende udvalget. Hun vil da spørge det
omtalte medlem og senere fremlægge
sit udvalg for bestyrelsen.
Den 7.3.80 vil juniorlederen afholde
junioraften for her at lære sin juniorer
at kende.
Punkt 7:
topsikring har givet tilsagn om, at de
igen i år vil bidrage økonomisk til top
cup.
Punkt 8:
Der vil komme 3 Sundbymedlemmer
med hver sin 505-jolle. De vil vintertræne
til sommerens krævende sejladser.
Budgetforslag fra jolleafdelingen blev
fremlagt. Der skal bl.a. opgraves ved
slæbestedet, og jollehuset skal istand
gøres.
Punkt 9:
Her blev ligeledes fremlagt budget,
bl.a. var der forslag fra motorbådsrepræsentanten om at få motorskuret færdig
gjort.
Lynetten har i brev spurgt, om der var

medlemmer fra S.S.F. der var interesse
ret i et motorkursus. Motorbådsrepræsentanten lovede at spørge på pladsen.
Punkt 10:
Vagtchefen fortæller, at vagten de
nætter, hvor ingen medlemmer har
meldt sig, nu er overtaget af en hunde
patrulje.
Punkt 11:
Intet.
Punkt 12:
Intet.
Mødet slut kl. 22.40.
sign. Hans Guldager
formand

Else Madsen
sekretær

2 filmaftener
Som annonceret andet sted i bladet
arrangerer festudvalget i samarbejde
med juniorudvalget to filmaftener, hen
holdsvis fredag den 7. marts og fredag
den 11. april, begge dage kl. 19.30.
Den 7. marts kommer Troels Kløve
dahl og viser sin film fra jordomsejlingen
i Nordkaperen, som er velkendt her i
S.S.F., idet 3 S.S.F.-medlemmer lige
efter krigen foretog en jordomsejling i
dette skib.
Den 11. april vises filmen »Kialoa til
Jamaica«, hvor man ser benhård kapsej
lads på den kendte 79 fods Sparkman
& Stephens-racer. Filmen er optaget i
1975 under sejladsen Miami - Montego
Bay, hvor »Kialoa« slog rekorden.
Det er to aftener, der nok skal lokke
medlemmerne af huse, så mød op i god
tid.

VINTER TILBUD
-s-, 10 % på ikke tilbudsvarer

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
også,

skal have!!. Du ved
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

KØBENHAVNS YACHTCENTER
Førende specialforretning inden for blandt andet:

Kompasser Nødudstyr, raketter
Vindviseranlæg Flåder, drivanker
Logge Komplet jollebeslagsVHF-radio program - RWO
Olietøj Selvbyggermaterialer
Termotøj Eget riggerværksted
Landgangstøj VHF-radiokursus
Spil og blokke - o g m e g e t m e r e . . .

Amager Strandvej 124 . DK-2300 København S . 01 - 58 38 40

ugers

leveringstid

sidste

sommer).

ligesom
DET bli

ver du ked af, og så bliver
vi det også!!

REPARATIONER klarer vi
også: IMye 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

03-239/64
Det er os med den gode
pasform.
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DS status efter 1979.
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Nyt fra Dansk Sejlunion
JANUAR 1980

Der blev i året 1979 optaget 15 klub
ber i DS. De sidste to nykomlinge
blev:
— Søværnets Idrætsforenings Sejlsportsafdeling - tilsluttes Østersø
kredsen.
— Sydkystens Sejlklub - tilsluttes
Køge Bugt Kredsen.
Godt år for danske kapsejlere.

Dame VM i Danmark.

KDY afholder til sommer verdensme
sterskabet for damer, så hér bliver al
le tiders chance for danske sejlsports
piger til "at komme i ilden" og kon
kurrere med hele den kvindelige ver
denselite.
Sejladserne skal afvikles i 420-jolle
og Laser. Forinden arrangerer de på
gældende specialforbund formentlig
udtagelsessejladser. Interesserede bør
henvende sig direkte til disse special
forbund for nærmere oplysninger.
10.000 kr. til Tornadoen.

Den olympiske Tornado med besæt
ningen Peter Due/Per Kjærgård har
modtaget en legatportion på 10.000
kr. fra TEXACO's uddannelseslegat,
der årligt uddeles til sportsfolk.
"Guldsolingen" udtaget til OL.

Dansk Olympisk Komitee har nu for
uden Tornadoen også udtaget Soling
besætningen til OL 1980. Det blev:
Poul Richard Høj Jensen, Åbenrå
Valdemar Bandolowski, Dragør
Erik Hansen, Dragør
"Guldsolingen" fra Kingston, Cana
da, 1976 er således intakt, og endnu
et medaljehåb er skabt for dansk sejl
sport.
Undervisningskompendier.

De første to undervisningskompendi
er fra Instruktions- og Trænerudval-

get er nu færdige. Klubberne kan fra
og med den 15. januar rekvirere disse
kompendier ved henvendelse til DS's
sekretariat.
Kompendierne omhandler:
"Kølbåde - trimning af rig og sejl,
47 sider.
"Europejollen - speciel trimning og
teknik", 53 sider.
"Hold ferie i Danmark - bliv sejler"

er et slogan på en lille rund oblat,
som DS's PR-udvalg har ladet frem
stille i et antal på 10.000 stk. Klub
berne kan rekvirere et passende an
tal af disse ved henvendelse til sekre
tariatet.
Vi er inde i en tid, hvor opmærksom
heden specielt er rettet mod energisi
tuationen. PR-udvalget synes, at sejl
sporten netop nu skal gøre opmærk
som på, at sejlerne reelt passer fint
ind i billedet for fremtiden - sejlspor
ten er jo ikke specielt energiforbru
gende eller forurenende.
Selve motto'et "Hold ferie i Dan
mark - bliv sejler" efterleves allerede
i høj grad af et meget stort antal sej
lere, som hvert år ferierer inden for
landets grænser. Dette er betydnings
fuldt for landets økonomi og medvir
kende til at dæmpe underskudet på
betalingsbalancen. Måske kan vi få
endnu flere til at planlægge deres
sejlferie i Danmark!

/»

Det blev til både verdensmesterskaber,
mesterskaber, mange internationale til
tater. Se blot:
VM i OK-jolle:
VM i Laser:
VM i Soling:
VM i Tornado:
EM i 5-0-5:
EM i H-båd:
EM i Laser - Hold:
EM i Tornado:
NM i T rapez:
NM i 5-0-5:

Nr. 1
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 2
Nr. 1
Nr. 1
Nr. 1
Nr. 2

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
NM i Laser:
Nr.
NM i H-båd:
Nr.
Nr.
Nr.
Yngling World Cup:
Nr.
Int. Knarr-mesterskab:
G uId pokal-Nord. Fol keb.: Nr.
San Francisco Cup Nord. Folkebåd:
Nr.
Skaw Race:
Nr.
Nr.
Snipe Gold Cup:

Jøri
Las
P.R
Peti
Brd
P.R
A. I
Pet

1
1
3
1
3
1
2
2
1
1

M.
Bdr
J. S
An<
Sv.
H.:
P.R
T. I
C. I
Km

1
1
1

H.:
Jør
S. 1

Militær VM i "Rebeijolle' Nr. 1

Stii

SCANDICAPSPILEREN 1980

Som bekendt var der på sidste si
vedrørende spilermåling, idet det skan
reglen var brudt sammen på grund af t
sejl.
Resultatet af diskussionen var b
at reetablere det skandinaviske samart
der lykkedes for udvalget.

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

Herefter består unionen af ialt:
7 77 sejlklubber
Det samlede medlemstal indenfor
unionens klubber er blevet forøget
med ca. 2700 til ialt:

ca. 51.900 medlemmer.

europamesterskaber, nordiske
ler og utallige andre gode resul-

\
jen Lindhardtsen
;e Hjortnæs
H. Jensen/H Reese/Theis Palm
sr Due/Per Kjærsgård
r. Bojsen Møller
.H. Jensen/H. Reese/Theis Palm
yiyralf, P. Kampmann, Sv. Carlsen
ir Due/Per Kjærgaard

Hele kalamiteten var opstået på basis af et "hul" i scandicapreglen,
idet vi efter de hidtidige regler kun målte længden af sideligene og bredden
forneden på spileren. Bredden højere oppe kunne der jongleres med, hvilket
vakse sejlmagere hurtigt udnyttede til at forsyne spileren med store "skuld
re".
På skandinavisk sejlerforbunds årsmøde i oktober blev nye regler for
spilermåling vedtaget gældende fra 1. januar 1980. Regelændringen går i
korthed ud på, at selvom man kan udforme sin spiler som man har lyst til,
vil det rent målingsmæssigt "koste noget" at forsyne spileren med skuldre:
"Jo større skuldre, jo større mål".
En ting mere som blev vedtaget på samme møde, gælder placeringen af
spilerfaldet. Dette må ikke længere uden målingsmæssig straf sidde højere
end 20 cm over fokkestagets skæring med mast. Endvidere skal placeringen
være fast.
Disse vedtagelser medfører desværre at samtlige både målt med spi
ler skal have kontrolmålt denne og påført ekstra mål på målebrevet. Jeg skal
derfor her opfordre bådeejerne til snarest muligt at henvende sig til deres
klubmåler for at få denne kontrol foretaget. Bådeejeren er selv ansvarlig
for at hans målebrev bliver kontrolleret.

William Pedersen
Chefmåler

p

Staal/Erik Lund
Bojsen Møller
chønherr/A. Kæmpe
ters Myralf
Carlsen
Sønderlund/G.A. Sørensen/S. Nielsen
.H. Jensen/H. Reese/Theis Palm
Rasmussen/FI. Thunbo/P. Gerstoft
Rasmussen/C. Olsen/ S. Christiansen
jd Andreasen/H. Kold/K. Larsen
Sørensen/Palle Buhl/Carsten R. Hansen
gen Dannesboe & Co.
.arsen/H. Holstein
Jensen/Jørgen Melchior

jlerdag en længere diskussion
dinaviske samarbejde om scandicapjenighed vedrørende målingen af dette
La., at det blev pålagt teknisk udvalg,
^ejde. Dette er nu efter adskillige mø-

Tilmelding til sejlerskolen sker
nu - sidste frist 24. marts.
Sejlerskolemøde lørdag den
29. marts kl. 10.00, hvor hold
fordeling og klargøringsarbej
det tilrettelægges.
Tegningsliste hænger på tavlen
i klubhuset.

Bent P.
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Sundby Sejl-Forenings regnskab fra 1.1.79i
Indtægter:

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

Administration:
Telefon
Honorar
Frimærker og attester
Gaver
Kontingenter
Kontorartikler
Generalforsamling
Møder + rejsepenge
Krus, emblemer m.m.
A. T. P.
-5-, provision

38.375,00

199.822,37
12.500,00
4.181,50
26.689,85
9.076,75
9.100,00

201.311,56
56.325,52

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

261.370,47

Bestyrelsesmøder
257.637,08
145,00
20.171,22

345,95
147,63
777,56
1.867,79

Sejlerskolen
Undervisning
Fornyelser og repr.
Forsikringer
Kontingent
Startpenge
Bollen
580.837,70

21.601,88

Junior afd.:
Fornyelser og repr.
Startpenge
Kontingenter
Forsikringer
-s- gaver

25.170,66
8.008,09
11.377,29

-5- juniorballer
-s- solgte juniorbåde

Udgifter:

Havn og plads
Fornyelser og repr.
Materialer
Bolværk og broer
Vogne, spil og traktor
Jolleplads
Udgravning
+• tilskud
Lejeafgift + skatter
EL forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Løn til pladsmanden
-i- udlån af pladsmand
Flytning af både
-5- solgte skure
-5- opkrævede havnepenge

23.915,39

38.080,00
15.000,00

80.708,95
28.762,35

Klubhus:
Renter af lån
Istandsættelse af lokaler
Fornyelse og repr.
Skorstene
Forsikring
-s- lejeafgift
-5- diverse kreditorer

51.946,60
2.252,80
875,00
11.632,68

Kapsejlads:
Præmier
Fornyelser og repr.
Møder og fortæring
E.M. Pirat
Top-cup
Trænerordning
-5- startpenge
270.289,45

2.843,80
18.952,99
7.677.19
194,80
5.361.20
30.000,00 - 81.850,02

67.267,80
15.068,75
15.523,27

69,75

Renter
Årets overskud

66.813,28

1.225,10
263,55
501,00
481,25
1.355,80
1.192,10
10.255,80
10.139,10
7.705,75
7.775,50

Motorbåde:
Præmier
Fornyelser og repr.
Møder og fortæring
startpenge
-s- gaver og annonceindtægt
Radio - Sikkerhed

86.880,00

Bladet:
Trykning
Forsendelse og ekspedition
-s- annonceindtægt
Fester:
Juletræ
Filmsaften
Fastelavn
Bustur
Pinse
Set. Hans
Standerhejsning
Afriggergilde
Svagføredag
indsamling

23.080,00
64.835,19
28.029,74
20.272,04
2.307,45

Tegn din bådforsil
Du kan vælge mellem B
og Dansk Søa:
25.343,95

—

*

Status pr. 31.12.1979

il 31.12.79
3.088.74

10.000,00
2.332.75
750,87
22.903,00
8.918,14
1.425,20
6.694,28
4.567,71
324,00
3.085,00

57.919,69
2.969,45

641,75
4.475,95
1.185,00
50,00
460,00
2.745,05

9.557,75

20.181,38
1.460,00
240,00
4.919,35
3.000.00
560,00
20.104,00

Aktiver:
Kassebeholdning
Girokonto
Bankkonto
Bankbog
Bankbog
Bankbog
Bankbog brandforsikring
Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Motorbåd
Optimistjoller
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus + inventar
Depositum Kbh's kommune
Depositum Kbh's belysningsvæsen

171,80
470,99
3.734,97
1.052,61
15.602,95
12,28
21.386,72

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

600,00
847.778,89

Passiver:
Prioritetsgæld saldo pr. 1.1.79
+ afdrag

54.815,23
12.609,68

42.205,55

Lån Kbh's kommune saldo pr. 1.1.79
-s- afdrag

14.000,00
4.000,00

10.000,00

Skolefond saldo pr. 1.1.79
+ bidrag
-s- tilskud V.M. Yngling

685,25
19.917,70
5.000,00

15.602,95

Brandforsikring skure saldo pr. 1.1.79
+ indbetalinger

15.241,46
6.145,26

21.386,72

3.136,73

2.157,15

6.666,28
2.376,35
4.472,84
6.475,79
1.995,00
2.228.00

1.358.10
1.124.11
207,10
630,00
700,00

42.432,32
1,00
1,00
33.001,00
25.001,00
68.738,57
1,00

21.915,41

6.940,33

Skyldig moms + skat
Kassekredit saldo pr. 1.1.79
+ renter
-s- afdrag

263.954,35
23.286,41
148.000,00

139.240,76

Lån D. S. U. saldo pr. 1.1.79
-i- afdrag

10.500,00
3.000,00

7.500,00

1.000,00

Depositum Amager Strand Sejlklub
Kapitalkonto saldo pr. 1.1.79
+ årets overskud

423.647,67
180.254,91

847.778,89

1.359,31
371,20
22.756,59
180.254,91

580.837,70

603.902,58

Erna Christensen
kassererske.
Medlemstal: Aktive 1047, Passive 152, Juniorer 96
Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens
bøger og bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.

København, februar 1980

ikring i SSF
altica, topsikring
ssurance

Gosta Øberg
revisor

Vagn Holm-Rasmussen
revisor

Ny bådskat
truer
Ministeren for skatter og afgifter,
Karl Hjortnæs, er i gang med at son
dere terrænet for at se om der kan
skaffes flertal for indførelse af en ny
yderligere skat på fritidsbåde.
Dansk Sejlunion har den 23. januar
sendt følgende brev til folketingets
medlemmer:

CIT

Efter en debat om registrering af
fritidsfartøjer skønner skatteministe
ren, at der nu kan samles flertal for en
bådafgift.
Det er helt uforståeligt, at der igen
skal ofres tid og penge på et lovfor
slag, der er ulogisk, og som strider
mod princippet - beskatning efter evne.
Såvel fhv. minister Anders Ander
sen som nuværende minister Karl
Hjortnæs har udtalt, at bådafgift var
nødvendig, ikke for at skaffe penge i
statskassen, men for at sikre sig mod
kritik fra andre afgiftsbelagte befolk
ningsgrupper.
Det er en barsk holdning, som hver
ken fritidssejlere eller andre befolk
ningsgrupper kan acceptere, og der
må gøres alt for at hindre denne form
for manipulation.
Under den lange diskussion for og
imod bådafgift har vi mødt megen
uvidenhed om den aktivitet og det om
råde, man vil beskatte, og der var ikke
tid til at høre på vore argumenter. Det
må opfattes som en bekræftelse af
skiftende skatteministeres udtalelser.

KASTRUP MARINE SERVICE*.

KMS BÅDUDSTYR
V\J 1/ /

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

SHIPMATE
RS 8000
SHIPMATE RS 8000 er en dansk marine radiotelefon for
det professionelle VHF system. Den er konstrueret til kom
munikation mellem skibe eller mellem skib og P&T kyst
stationer f.eks. Skagen, Lyngby eller Blåvand radio.

SUPER KOMPAKT RADIO
Ved anvendelse af helt moderne teknologi har det været
muligt at opbygge den mindste marine VHF radio med
synthesizer på det danske marked. Radioen er opbygget
i 5 moduler som alle er monterede med stik, hvilket gør
den meget servicevenlig. Modulerne er monteret i et gal
vaniseret stålchassis. Selve stålkabinettet har en speciel
Dlastbehandling for at modvirke fugtangreb.

Station kr. 3.950,- excl. moms.
Sellcall kr. 575,- excl. moms.
Ring eller skriv efter brochure.
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Ingen kan acceptere en behandling,
som er eller føles ulogisk og urimelig.
Hvis det skyldes for dårlig viden, er vi
parate til saglige drøftelser med em
bedsmænd og politikere.
For at illustrere en facet af væsentlig
landsøkonomisk betydning ved vor
fritidsaktivitet vedlægges en lille selv
klæbende mærkat til Deres bil.
Med venlig hilsen
DANSK SEJLUNION
Ib Sørensen

Det mener skibshunden også

Husk!

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

Pladsleje
pr. m2
+ moms 20,25%

kr. 29,00
kr. 5,90

Ved betaling af pladsleje skal gyldig ansvarsforsikringskvittering forevises. Samtidig beder vi jer oplyse num
mer på skur (ikke medlemsnr.).

Fritidshavne i
80-erne.
Vandbygningsteknisk Selskab udgav i
1972 det hidtil eneste bogværk om
»Lystbådehavne«. Det blev en best
seller. Ikke desto mindre føler vi nu at
denne bog må revideres. For det første
skal den skifte navn til »Fritidshavne«.
Dernæst er der kommet meget nyt til
siden, som vi i VBS føler som en forplig
telse til at komme frem med. VBS har
nedsat et udvalg med civilingeniør Søren
Langvad som formand. Øvrige medlem
mer er kystdirektør H.B. Sørensen,
ingeniør Maagens Maag, lektor Per
Tryde, stadsingeniør Jens Johan Jensen
og denne artikels forfatter.
Kystinspektoratet, der godkender alle
fritidshavne i landet, har selvsagt et stort
materiale, der vil danne en udmærket
baggrund for arbejdet. Friluftsrådet har
gennemført en undersøgelse, som vi
også vil trække på.
Områder som myndighedskrav, last
forskrifter, standards, ordensreglemen
ter, udenlandske erfaringer og anbefa
linger vil blive inddraget i arbejdet.
Emner som administration og finan
siering af fritidshavne er et af områderne,
som vil indeholde et større erfaringsma
teriale i forhold til forrige udgave. Ikke
mindst den model for etablering af
fritidshavne, som udgik fra en kreds af
S.S.F. medlemmer, da Lynetten kom til
verden. Personlig havde jeg fornøjelsen
af at være med, da Lynetten løb af stab
len. Det selvbygger-initiativ, som især
Preben Jacobsen var primus motor for i
Lynetten sammen med en idealistisk ind
stillet bestyrelse, har velfortjent vakt op
sigt også i vore nabolande.
Jeg har lyst til at opholde mig lidt ved
denne selvbygger-tanke, fordi jeg synes,
det er så værdifuldt. Det viser nemlig
omverdenen at fritidssejlads ikke er for
beholdt en bestemt økonomisk velfun
deret kreds af mennesker. Selve tanken
om en folkelig sport må vinde bred for
ståelse også hos ikke-sejlere. Nøglen til
myndigheder, fredningsfolk og skatte
yderes forståelse og accept af etable
ringen af nye havne ligger netop i, at
sejlere også er andre end blå blazere og
hvide bukser i 500.000 kr.-både.
Formentlig vil vi i den nye bog om
»Fritidshavne« også slå et slag for, at
man tænker sig om med valg af kon
struktioner og særlige levetidsbetragt-

ninger. Der har i de senere år sneget sig
en tendens ind blandt havnebyggere til
at bygge for sikkert. Der anvendes tro
pisk træ i langt større omfang end beret
tiget. Vi har udmærkede danske bygge
materialer. Det er helt forkert at bygge
havneværker for 30.000 til 50.000 kr. pr.
bådeplads. Brugerne kommer jo altid til
at betale i den sidste ende, også selv om
en kommunalbestyrelse ønsker at bygge
et monument for de næste 100 år. Lad
os hellere bygge des flere til rimeligere
penge.
Arbejdsudvalget kommer formentlig
til at bede om nogle konkrete oplysnin
ger hos alle landets kystkommuner.
Disse spørgeskemaer havner sikkert hos
klubberne rundt omkring. Tag vel imod
dem, de vil hjælpe nogle kammerater en
dag, de skal bygge en havn eller forbed
re deres forhold ved argumentation
overfor en kommunalbestyrelse.
»Fritidshavne« vil endvidere indeholde
et interessant afsnit om iskræfter på
havnekonstruktioner.
Forholdsregler
klubberne kan tage mod ødelæggelse fra
iskræfter. Hvem husker ikke vinteren 7879 med store skader på pæle og broer.
Hele den sammenhæng til de øvrige
planlove, der automatisk betyder udar
bejdelse af en lokalplan ved en havne
etablering eller udvidelse, vil vi belyse og
»skære ud i 10 mm dørkplade«.
Vi stiler mod en udgivelse i 1981.
Med ønsket om en god sejlersæson!
B. Steen Christensen
rådgivende civilingeniør
Eftertryk i andre klubblade tilladt med
kildeangivelse.

Husk kontingentet

#—i

Vi har modtaget:

For en sikkerheds
skyld til søs!
Efter at have læst Erling G's artikel
»Sikkerhed til søs« under »Jollenyt« i
januarnummeret af vort klubblad, føler
jeg trang til at indskyde en fodnote.
Jeg fandt artiklen god og instruktiv,
men »studsede«, da jeg læste linjerne
11-15 i spalte 2 på side 15. De omhandler
behandlingen af en bevidstløs person.
Der står, at man ikke må give et
bevidstløst menneske alkohol at drikke...
og så kommer det, som jeg mener, kan
misforstås: »en varm drik kan hjælpe
lidt«. Det burde være formuleret således,
at det fremgår krystalklart for os alle, at
man aldrig - ALDRIG - må forsøge at
give en bevidstløs noget at drikke, hver
ken varmt eller koldt! Først når han er
kommet helt til sig selv, må der gives no
get drikkeligt. (Når man er bevidstløs,
gør man ingen synkebevægelser, hvis
man får hældt drikkevarer i munden. I
stedet løber det flydende gennem luft
røret ned i lungerne, og da man jo er
bevidstløs, kan man ikke mærke, at man
får væske i »den gale hals.« Man kan
heller ikke trække vejret med væske i
lungerne, og populært sagt sker der det,
at man drukner.)
Altså, først pakkes den bevidstløse
ind og varmes på kroppen, indtil han
kommer helt til bevidsthed. Dernæst er
det godt at give ham noget varmt at
drikke for yderligere at give ham varme i
kroppen.
Hanne Toft, A 236
(pirat D 2.)
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2
Juniorafdelingen
Forårsklargøringen er ved at komme i
gang på Ynglingene.
Man kan kun forvente at få tildelt en
sejlaften, hvis man har deltaget aktivt i
forårsklargøringen. Arbejdet foregår lør
dage og søndage i juniorskuret (husk
madpakke).
Optimistjollesejlerne vil høre nærmere
om klargøringen af optimistjollerne, som
vil begynde lidt senere på grund af plads
mangel i juniorskuret.

Husk at der er junioraften fre
dag den 7. marts kl. 18.00, og
at der er filmaften efter mødet.

Nve medlemmer
som søger optagelse

80 Ole E. Th. Jensen,
Kinavej 24, S.
130 Birger Bj. Steensberg,
Stenløsevej 48, Brønshøj
494 Inge Sausmark,
Lille Strandstræde 9, K.
555 Sven-Erik Sausmark,
Lille Strandstræde 9, K.
13 Lars F. Hansen,
Elselillevej 5, S.
93 John Kukkerig,
Brydes Allé 72, S.

Det kan nytte

Fra Havneudvalget

Hos en af vore naboer, Københavns
Motorbåds Klub, der har havn lidt nord
for os, har der været indbrud, ligesom
der er forøvet hærværk for mange tusin
de kroner.
Havn og plads er omgivet af et tråd
hegn ligesom hos os, men de har ingen
vagtmandsordning.

Da det har vist sig at flere trods gen
tagne henstillinger i medlemsbladet har
undladt at fjerne stræktovene med det
resultat, at toppen er trykket af pæle
rørene, vil disse medlemmer få regnin
gen for reparation af pælene.
Havneudvalget

Meld dig til vor vagtordning
snarest, hvis du ikke allerede
har haft din vagt.

Der vil i år blive fremstillet nye med
lemsnumre til skurene. De vil blive sat
på af pladsmanden, som samtidig vil
fjerne alle gamle numre, som sidder på
skurene.
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Vedrørende regnskabet for 1979:
I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1979 har vi foretaget en
analyse af, hvorledes indtægterne er brugt i det forløbne år:
Indtægter:
Kontingenter, pladsleje m.v.
Forpagtningsafgift/ Klubhus
Udleje af sal
Indtægter ialt

580.837,70
71.000,00
15.880,00
kr. 667.717,70

Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelsesmøder
Sejlerskolen
Juniorafdeling
Kapsejladser
Radio - Sikkerhed
Renter

270.289,45
5.029,98
66.813,28
25.343,95
57.919,69
2.969,45
9.557,75
3.136,73
23.274,72
371,20
22.756,59

Driftsudgifter ialt
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0,8
10,0
3,8
8,7
0,4
1.4
0,5
3.5
3^4
73,0

487.462,79

Nedbringelse af gæld:
Banklån
Prioritetsgæld
Kbh. Kom. Idrætsfond
Dansk Sejlunion
Div. kreditorer
Moms, kildeskat etc.
Gæld formindsket ialt

Ialt
Vagn Holm-Rasmussen
Revisor

18,7
1,9

124.713,59
12.609,68
4.000,00
3.000,00
30.000,00
3.197,59

0,6
0,4
4,5
0,5
177.520,86

26,6

2.734,05

0,4

kr. 667.717,70

100,0

Kasse-, bank- og girobeholdninger er steget med
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.

I % af
indtægter:
40,5

Driftsudgifter:

Gosta Øberg
Revisor

Flytning
Hvis du stadig vil have medlemsbla
det, hvis du flytter, må du på dit post
kontor få en blanket som vist nedenfor.
Udfyld den, og skriv at bladet SSF
ønskes fremsendt til ny adresse.

POSTFLYTNING
• Vedvarende flytning
Flytningen
omfatter
(For- og efter
navn samt evt.
stilling anføres
for samtlige per
soner, til hvilke
post ønskes
eftersendt)

Sælges
1 norsk paraplyanker, 12 kg
1 patentanker, system Danforth, 11 kg.
1 par Børresen spilkopper, rustfrit stål,
størrelse %
1 par Lewmar spilkopper nr. 8 str. %
1 par spilkopper metal, ældre med
rustfri stål-paler, str. %
henvendelse medl. 515, Juel Andersen,
»Shanty«, telf. 01 - 42 2275.
I
jj
fi
ji

|

Sælges
155 HK V6 OMC Evinrude, komplet medsterndrive, fjernbetjening, |
rat og fuld instrumentering sælges. jj
Kontant 7,500 kroner.
Mange ekstra dele medfølger.
02 - 5427 23 \
Freddy Jensen j
medl. nr. 419

Sælges
Wilcox Maritimt WC, incl. slanger,
bronze søventiler og rustfri gennem
føringer sælges for 600 kr.
(ny pris 1.200 kr.)
Kosangasapparat, hvid emaille
(2 blus) 150 kr.
1 Kosan flaskeventil, 40 kr.
2stk. 11 kg - Kosangasflasker, 180 kr.
Alle tre dele samlet 350 kr.
(Ny pris 720 kr).
Henvendelse 01 - 9707 71

• Midlertidig flytning

• Hele husstanden

• Tilbageflytning
• Kun nedennævnte

Navn og stilling

Gade/vej - nr. - etage - th. tv. (lejiighedsnummer)

Flytter fra

Postnummer

I Adresseposthus

Gade/vej - nr. - etage - th. tv. (lejiighedsnummer) samt evt. landsby eller anden lokalitet

Flytter til

Postnummer

I Adresseposthus

Første eftersendelsesdato

' Sidste eftersendelsesdato (kun ved midlertidig flytning)

•

Gyldighed

« c
® Kort udskr.
«
M®

Underskrift og dato

Konf.
-

>.-2 Nummer
jj O
3a

Postsag

Postflytningen

(Frankeres ikke)

skal være fraflytningsposthuset i hænde se
nest 3 hverdage før ikrafttrædelsesdagen.
Notering om flytning slettes efter 1 års for
løb.

Tilbageflytning
efter midlertidig flytning bedes sendt til
posthuset på den midlertidige adresse ved tilbageflytning til København tillige til
det pågældende posthus.
Undgå venligst at melde midlertidig flyt
ning eller flytning for enkelte personer af
Deres husstand, såfremt De har mulighed
for at få posten omadresseret på anden
måde.

| Postnummer

| Adresseposthus

Følgende dagblade ønskes flyttet

ved vedvarende flytn. kan også anf. ugeblade m. v.

jHUSK AT MEDBRINGE KVITTERING FOR BETALT ANSVARSFORSIKRINGSPRÆMIE,!
NÅR DU BETALER HAVNEPLADSLEJE.
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SCANDICAP
1980
Regelændringer pr. 1.1.1980
De i 1979 påtænkte regelændringer er
nu godkendte, dog med visse ændrin
ger. Målerne vil igen stille sig til sejlernes
disposition, således at alle ugyldige
målebreve kan blive udskiftet inden sejl
sæsonen.

Til sommer sejler vi!
Så det er nu, det skal ske!
Spiler
Den tidligere ordlyd udgår i sin helhed
og erstattes af følgende tekst:
Arealet SA = 0,06 (2 x SLB + SF+2SMW)2.
Hvor:
SLB = SL + SLP = beregnet sidelig.
SL = Målt længde af sidelig.
S LP = Afstand fra det punkt hvor det
forreste forstag, hvorpå sejl føres træffer
forkant mast til underkant af spilerfald,
hvor dette holdes vinkelret (vandret)
mod masten. Er denne afstand mindre
end eller lig med 0,2 m sættes SLP = 0.
Bemærk: Placeringen af spilerfaldets
blok eller øje skal være fast.
SF = Spilerens fodlængde målt iht.
del IV pkt. 5,8.
SMW = Spilerens største bredde.
Måles som til IOR. SMW tages til måle
punkter på sidelig i samme afstand fra
spilerens top.
Såfremt SA er større end S uden spi
lerkorrektion, lægges halvdelen af over
skuddet til sejlarealet. Spilerfaktoren
SAF er 1,0 for båd med spiler og 0,8
for båd uden spiler.

Konsekvenser.
Dette indebærer, at samtlige måle
breve på både målt med spiler er ugyl
dige pr. 1. januar 1980.
Bådejeren er selv ansvarlig for at få
kontrolleret og nykalkuleret sit spilerareal
SA hos den lokale måler.

Ang. fornyelse af målebrev.
Målebrevets gyldighedstid kan dog
forlænges. En sådan forlængelse sker
ved, at bådejeren på målebrevet under
skriver en erklæring om, at der ikke er
foretaget ændringer på båden, og at
dette kontrasigneres af en godkendt
scandicapmåler. Denne har dog altid ret
til at kræve kontrolmåling. Målebrevet
er derefter gyldigt i yderligere fire år.
Sidste halvdel af nuværende afsnit 2
»hvis ejeren attesterer, at der ikke er sket
forandringer, som påvirker måletallet«
udgår.

Kontakt målerne:
Klaus Akkermann,
Karl Thorup,
Jørgen Madsen,
for nærmere aftale.

01 - 59 79 95
01-584311
01 - 53 59 64

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
Monopolet forpligter
Under denne overskrift bringer Silkeborg
Sejlklubs medlemsblad som leder denne
artikel:
I 1978 og 1979 var de jyske og fynske
sejlere udsat for DR's diskriminerende
udvælgelse af sejlerorientering i sports
udsendelserne.
Nu står vi over for en ny sejlersæson,
og allerede her skal spørgsmålet stilles:
Vil DR gøre det samme i 1980?
Det var især galt i sæsonens første
store distancekapsejlads Fyn Rundt ar
rangeret af Odense Sejlklub.
Fyn Rundt falder altid sammen med
Topcup - Sjælland Rundt, arrangeret af
Sundby Sejlforening. Topcup må ikke
forveksles med Sjælland Rundt, som bli
ver arrangeret af Helsingør Amatør Sejl
klub, der løber af stabelen 14 dage
senere.
Både fredag, lørdag og søndag (8-910/6) i 1979 orienterede DR - også kaldet
Københavnerradioen - grundigt om Top

Vi har modtaget:

Vagtordning og et
miserabelt hegn
Ja, for sådan er det jo, meget inkon
sekvent. På andet år kører vi nu en vagt
ordning for at beskytte mod tyveri og
hærværk. Men den første betingelse for
at holde uvedkommende ude: et intakt
hegn hele landsiden rundt, har vi ikke,
og har vi ikke haft i flere årI
På sydsiden ved de små haver kan
enhver uden besvær komme ind, og det
samme er tilfældet ved hegnet ind til
vor nabo, Kajakklubben.

cup i forbindelse med timenyhederne og
i sportsudsendelserne; men der blev
intet nævnt om Fyn Rundt. Den havde
endog dette år en rekorddeltagelse med
743 sejlbåde og ca. 4000 deltagere.
Om lørdagen (9/6) rettede Claus Ja
cobsen i Sejlredaktionen fra Århus lidt
op på misforholdet ved at beskæftige
sig med Fyn Rundt. Han var endda flink,
idet udsendelsen blev afsluttet med en
kommentar om Topcup! - ligeledes var
Claus Jacobsen på pletten 14 dage sene
re med Sejlredaktionen fra Sjælland
Rundt.
Først om søndagen (10/6) i Sport og
Musik med Palle Holgersen kom der en
afsluttende rapport om de 2 sejladser.
- Men DR gav kun resultaterne og ikke
mere!
Hvert år har Silkeborg Sejlklub mange
sejlbåde med i Fyn Rundt, og blandt
andet på den baggrund skal DR sende
sejlerorientering fra hele landet. I dette
tilfælde fra Fyn - og ikke kun fra ØstDanmark.

På nordsiden kan man også gå ret igennem hegnet ind til juniorsejlklubben,
og man kan også forholdsvis let passere
over tagene på den nordlige skurrække.
For dette må da være den første be
tingelse for at holde uvedkommende
ude: at gøre det svært at komme ind.
Altså: lad os få ordnet det hegn hele
landsiden rundt!
Med venlig hilsen
Erik Jensen,
medl.nr. 508
Ovenstående indlæg er modtaget lige
før bladet skulle gå i trykken, og redak

Selvom der er langt helt over til Kø
benhavn og DR, så må man håbe, at de
ansvarlige forstår kravet og på baggrund
af tidligere fejl prøver på at rette op på
skævheden i den kommende sejlersæson.
Et monopol skal til enhver tid være
fair i det opsøgende sportsjournalistiske
arbejde og ikke fremture som fjernsynet.
Fjernsynet viste intet fra Fyn Rundt men bragte billeder fra Sjælland Rundt.
- Det er for dårligt!
Jørn Kjems - 10/11980
Artiklen bekræfter, at »det hørte af
hænger af øret, der hører«, for vi synes
ikke selv, at vi har fået den dækning i
radioen, som vi gerne ville have haft.
Flere meldinger blev slet ikke bragt, og
mange blev først bragt flere timer efter,
når de ikke var aktuelle længere.
I øvrigt vides det, at Dansk Sejlunions
PR-udvalg er i gang med at undersøge
hvordan sejlklubberne bedst kontakter
Danmarks Radio.
Holger Møller

tionen kunne ikke nå at forelægge det
for havneudvalget, hvorunder hegnet
sorterer. Men for egen regning kan re
daktionen udtale, at hegnet bliver repa
reret utallige gange, hvorefter der et par
dage efter er et nyt hul. Ved at læse pro
tokollen kan man gang på gang læse, at
nu er hegnet repareret der og der.
Dertil kan man også sige, at hvis man
vil ind på klubbens område, så kommer
man også ind, uanset om hegnet er in
takt eller ej, og med hensyn til nytten af
vor vagtordning henviser redaktionen til
notitsen andet sted i bladet om indbrud
og hærværk i vor naboklub KMK.
hm
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Banken der
dækker
hele Amager

Ring efter prøver og få et tilbud

Arne Olsen
Offset
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlAUTOBANK

Forenings medlemsblad. —
Oplaget er ca

1600 ekspl.

og blivor udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

Amagerbanken
den er nærliggenae

DAN • SAILS
aMHm genua kr. 3006.
Ind*
pose, tic!

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej IB

MOIOraEFONtNlie - 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.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

P&reperafcioner fra dag til dag.
Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09

TLF 01 576717

10 /o rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.

MARTS

1980

39. ÅRGANG
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Medlemsblad for

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

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:

50 41 01

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition:

58 01 76
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Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Hvad
Sejlklubben Østs formand,
Knud Erik Fabricius, har efter
Sejlerdagen sendt følgende
brev til Dansk Sejlunions PRudvalg, og han har givet sin
tilladelse til, at det offentlig
gøres i S.S.F.
I anledning af at årets sejlerdag konfir
merede PR-udvalget og dets beføjelser,
vil jeg gerne have lov til at fremkomme
med følgende bemærkninger, som, be
vares, kunne være fremført under even
tuelt på selve mødet, men dagen var da
langt fremskredet, og man ville gerne af
slutte.
DS har nu 52.000 medlemmer. På
sejlerdagen fangedes opmærksomheden
først af kapsejlerne- d.v.s. konkurrence
idrætsfolk. I næste omgang- og ligeså
vigtigt af ungdoms og skolearbejdet for her ligger sportens fremtid. Men,
som det meget rigtigt blev fremført, er
sejlsport en idrætsgren, hvor ud
øveren kan blive ved at dyrke sin sport
langt op i pensionsalderen, og de gæve
gamle fanger jo også opmærksomheden
- men, for der er jo et men - vi er lidt til
bøjelige til at lade den store gruppe, der
ligger imellem disse yderpunkter lidt i
stikken. Det er imellem disse yderpunk
ter vi finder den store medlemsskare i
vore klubber, det er den gruppe, som vi
også indenfor vore egne rækker lidt ned
ladende kalder »tursejlere«. Og dog er
det dem, der i allerbogstaveligste for
stand bærer sejlsporten. De er en væ
sentlig del af klubbernes eksistens, men
de manifesterer sig ikke så meget i pres
sen - undtagen når de af en dårligt infor
meret presse fejlagtigt bliver indblandet i
omtale af søulykker. På en sejlerdag har
de faktisk kun plads i bisætninger.
Det er op til det kommende struktur
udvalg og til det siddende PR-udvalg at
ændre dette, og samtidig med at vi in
denfor vore egne rækker gør os disse
»hard-facts« klare, da også aktivt sætter
ind på helt at ændre offentlighedens og
pressens og navnlig politikernes hold
ning over for denne gruppe, som bærer
sejlsporten.

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

FORSIDEBILLEDET:
Sejlunionens blad 1. årgang nr. 1.

Sejlerdagen gik glip af.
Ligner DDSG&I
Man kan måske bedst se det, hvis
man tager et parallelt eksempel. Hvis vi
betragter De Danske Skytte-, Gymna
stik-, og Idrætsforeningers landsdæk
kende forbund, det har en konkurrence
elite, det har ungdomsafdelinger, og det
har en stor lidt uensartet defineret med
lemskare af aktive. Men set udefra er der
her ingen tvivl - hverken hos presse eller
hos politikerne. Ingen er her i tvivl om, at
de står overfor en stor gruppe af idræts
folk, der udøver deres idræt. Der gives
derfor økonomisk støtte, der bygges hal
ler og baneanlæg, og ingen politiker, der
har sin politiske karriere kær, ville drøm
me om at fremkomme med forslag om
beskatning, hverken af redskaber eller
haller eller baneanlæg eller klubhusfaci
liteter. Hvis han gjorde det, ville han be

gå politisk selvmord - ingen tvivl om det.
De Danske Skytte- og Gymnastikfore
ninger har gennem årene forstået at
skaffe sig et image, som en stor homo
gen gruppe af idrætsfolk, der går op i
deres idræt, og som er urørlige.
Sejlsporten har desværre ikke denne
meget stærke placering, hverken i pres
sens eller offentlighedens og dermed po
litikernes øjne.
Det må vi se at opnå, selvom det
måske skal foregå på bekostning af
andre ting. Vi må se at afstedkomme
en opinionsskifte, både indenfor vore
egne rækker, men ikke mindst også ude
i offentligheden.
Et sådant opinionsskifte er noget, der
tager mange måneder at fremkalde,
men det kan gøres ved en aktiv, planlagt
indsats. Jeg mener ikke, at man derfor,
som det nu er, kan give afkald på den

mere situationsafhængige katastrofe
taktik - den kan hver dag blive uundvær
lig - men hvis vi indenfor sejlsporten kun
ne opnå samme status i pressens og of
fentlighedens bevidsthed, som f.eks.
Skytte- og Gymnastikforeningerne har,
så vil enhver politiker indse, at ethvert
forslag om yderligere beskatning af idræt
vil være en boomerang, der vender til
bage og slår taburetten væk under ham.
Hvis PR-udvalget vil gøre en indsats
for at koordinere anstrengelserne, kan vi,
ved at mobilisere »den grå masse« in
denfor vore egne rækker, få den til at
tælle med i ligeså høj grad i pressens og
offentlighedens bevidsthed, som vore
konkurrenceidrætsmænd og skoler gør
det - og på den måde slippe af med det
image - som en beskatningspligtig rigmandssport, som vi åbenbart stadig har
hos offentligheden.-
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Referat af bestyrelsesmøde den 4.2.80
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
Bent Petersen samt John Simonsen
fraværende på grund af arbejde.
Formanden indledte bestyrelsesmødet
med at byde Bente Christensen velkom
men i bestyrelsen.
Punkt 1: Protokol
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning
Formanden fortalte, at sejlerdagen i år
ville blive afholdt den 16.2.80 i Helsingør.
3 medlemmer af bestyrelsen nemlig kap
sejladschefen, jollerepræsentanten samt
sekretæren vil deltage tillige med for
manden. Den 17.2.80 vil der i lighed med
de forrige sejlerdage blive afholdt semi
nar, 2 medlemmer vil deltage i disse.
Indkommen post blev oplæst, der var
bl.a. breve fra 6 medlemmer, der på
grund af pensionering anmodede om
nedsættelse af kontingent og pladsleje.
Da alle 6 medlemmer opfyldte betingel
serne ifølge foreningens love, blev disse
anmodninger imødekommet og breve
om tilsagnet sendt til samtlige 6 medlem
mer.
Der har været afholdt generalforsam
ling i Københavns Sejl-Union. Forman
den Hans Guldager blev genvalgt, lige
4

som Vagn Preisler blev genvalgt til besty
relsen. S.S.F.'s bestyrelse anmodede
Vagn Preisler om at varetage Sundby
Sejl-Forenings interesser i K.S.U. Dette
indvilgede han i.
Henning Jensen havde indhentet til
bud på termostatbrusere til baderum
mene. Dette tilbud var meget dyrt, man
vil indhente yderligere tilbud inden man
endelig tager stilling til om vi skal have
termostatbrusere.
Formanden fremlagde det færdige
budget for 1980, den samlede bestyrel
se gik ind for dette budget.
Formanden sluttede med at spørge de
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
førstkommende generalforsamling, om
de ønskede genvalg: samtlige indvilgede
i at lade sig genopstille.
Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget oplyser, at traktoren
er i stykker, top-pakningen er gået. Den
vil nu blive repareret.
Der vil blive sat en meddelelse i bladet,
der skal erindre de medlemmer, der end
nu ikke har fjernet deres træktove om
hurtigst muligt at få det gjort.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Fastelavns-søndag vil der som sæd
vanligt blive afholdt tøndeslagning for
børn og voksne. Den 11.4.80 vil man af
holde endnu en filmaften med kapsej
lads både for joller og kølbåde.
Der er lagt nyt gulv i pejsestuen samt
i toiletrummet. Baderummene er ved at
blive istandgjorte. Der er sat termostater
på samtlige radiatorer i klubhuset.
Vagn Preisler sluttede med at fortælle,
at nogle velvillige medlemmer havde for
æret klubben nye gardiner til skipper
stuen.
Punkt 5: Sejlerskole.
Intet, da skolechefen var fraværende.

Punkt 6: Juniorafdelingen
Juniorchefen oplyser, at der i næste
udgave af bladet vil være en meddelelse
om, hvornår juniorerne skal møde op til
forårsklargøring af bådene. Juniorudval
get har afholdt møde, hvor man tilrette
lagde den kommende sæson.
Den 2.3.80 skal der afholdes førermøde.
Punkt 7: Kapsejlads.
Intet.
Punkt 8: Joller.
Intet.
Punkt 9: Motorbåde
Der er nu sat nye rammer og vinduer
i motorskuret. Arbejdsbordet i skuret er
blevet udskiftet. Boremaskinen og skrue
stik er blevet sat på plads.
Punkt 10: Sikkerhed
Henning Jensen spørger, om ikke
man skulle, i lighed med andre havne,
få sat nogle redningskranse op på havne
området.
Motorbådsrepræsentanten
blev bedt om at indhente tilbud på 6 stk.
redningskranse.
Formanden har indhentet tilbud på en
udendørs telefon med box. Tilbuddet
lød på 5000,- kr. Bestyrelsen var enige
om at acceptere tilbuddet. Telefonen vil
blive bestilt.
Punkt 11: Bladet
Intet.
Punkt 12: Eventuelt
Intet.
Mødet slut 22.45.
sign. Hans Guldager
Formand
Else Madsen
Sekretær

Gør drenge og piger til
sejlere for livet
Tirsdag den 22. april kl. 19.30
i klubhuset
Juniorernes forældre er velkomne
Orientering ved formanden for Dansk Sejlunions
Optimistjollesektion, John Gjørup Nielsen og formand for
Dansk Sejlunions Jolleudvalg, Werner Knudsen.
Der bliver vist film om DM i Optimistjoller 1975 og
DM i Europejolle 1977.

Vagtordningen
Ordningen udløber pr. 31. marts
Vagtordningen synger nu på sidste
vers for denne gang, og alle, der har haft
pligt til at deltage, men ikke har ønsket
dette, vil blive afkrævet de 200 kroner,
som er vedtaget på generalforsamlingen
i efteråret 1978.
Der har nu været masser af tid til at
afvikle sin andel i vagtordningen eller til
at kontakte mig angående eventuel fri
tagelse, og jeg vil betragte fristen herfor
som udløbet den 15. marts og handle
derefter, da der efter denne dato er fuld
tegnet på vagtlisten frem til 31. marts,
og der har i alle blade siden september
1979 været en opfordring til at få det kla
ret. Hvis du mener, at du kan fritages fra
vagtordningen, vil der kun herefter blive
taget stilling til skriftlig anmodning stilet
til bestyrelsen.

Ordningen er forløbet tilfreds
stillende.
Jeg må som helhed sige, at ordningen
er gået godt, dog med vagtløse dage,
særligt fra medio december til sidst i ja
nuar, herunder også fredage og lørdage!!
som der er særlig rift om. Disse vagtløse
dage har være dækket af Centrum Hun
depatrulje, telf. 58 55 58, som jeg synes
har været meget effektiv.

låse, der er i stykker, fodspor i sneen,
mediemmer der om natten lige skulle
ned og se til deres båd o.s.v., men godt,
at der ingen alvorlige ting har været at
rapportere, hvilket må tages til indtægt
for at vores vagtordning virker godt, og
i meget høj grad er med til at redde vore
værdier fra hærværk, tyveri og ødelæg
gelse. Jeg tænker her på, hvad der er
sket i K.M.K.s klubhus og på bådeplad
serne overalt i landet.

Positiv indstilling

Tak for i år

De medlemmer, der har gået vagt, har
alle været positive overfor opgaven og
taget det som en ekstra »oplevelse« i
S.S.F. Det er dejligt som bestyrelses
medlem, at komme ned og sætte vagter
i gang, når de går ind for sagen. Vagt
protokollen vidner da også om ildhu,
utallige er rapporterne om huller i hegnet,

Hermed tak til vagterne, der har givet
S.S.F. en nat, tak til Reinhardt Hansen,
der har holdt radiomateriellet i topform,
tak til Kristine for kaffe og ostemadder,
og tak til de medlemmer, herunder pen
sionister, der ikke for alt i verden ville
snydes for at få lov til at deltage i vagter
ne, selv om de var fritagne.
R
t

Scandicap 1980
igen
Spilermåling
De sejlere, der ikke allerede har fået nyt målerbrev for sæsonen 1980 og fremefter får sidste chance nu.

Søndag den 13. april 1980
kl. 10.00-13.00
Søndag den 27. april 1980
kl. 10.00-13.00
Disse to søndage vil S.S.F.s målere udføre de sidste målinger på spilere i klubhuset.
Har du ikke mulighed for at komme eller er du i tvivl, ring til:

Jørgen Madsen, 01 53 59 64
Karl Thorup, 01 584311
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Hvordan bliver vejret?
Smuktvejrscumulus, små Cumulusskyer, som dannes i løbet af en dag,
og som forsvinder ved aften.
De giver ingen nedbør.
Vind: Styrke 1-3.
Sigt: God.

Disse skyer hedder Altostratus, og er et konturløst tæt skylag, som
solen næsten ikke kan skinne igennem. Vejret er på nuværende tids
punkt ganske hæderligt, rolig vind og god sigt, men om kort tid får
vi regn, og mulighed for langvarig tåge.
Vind: Kraftig.
Sigt: Dårligt vejr.

Disse skyer hedder Stratocumulus og er dannet ved at ustabile luft
masser har forsøgt at stige til vejrs, men stigningen er blevet forhin
dret ved at temperaturen, mod normalt, er stigende op gennem atmos
færen. At temperaturen stiger med højden kaldes en inversion.
Vind: Styrke 1-4, frisker op hvis et nyt lavtryk nærmer sig.
Sigt: 5-10 km.

Store Cumulusskyer kan meget let udvikle sig til de kraftige og farlige
bygeskyer, Cumulonimbus.
En god regel siger, at skyen vil give regn, hvis den selv er højere fra
under- til overkant end der er fra underkant til jorden. I forbindelse
med skyerne er der meget kraftige opvinde.
Vind: Kraftig, stødende.
Sigt: God, men dårlig i byger.
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Disse skyer hedder Cirrus, og kan betyde fortsat godt vejr eller
varsle dårligt vejr. Vejret vil forblive godt, så længe vinden har sam
me retning som skyerne. Skyerne, som består af iskrystaller, dannes
i ca. 10 km's højde, ved at varm og kold luft mødes.
Vind: Styrke 2-4, men 4-7, hvis vinden drejer til venstre.
Sigt: God.
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Optårnet Cumulussky kan udvikle sig til en Cumulonimbus, når op
vinde i skyen er kraftige nok til, at der dannes en Cirrusskærm af is
krystaller. Nedbør falder som regn/hagl i byger. Mulighed for torden.
Man siger, at en tordenbyge går imod vinden, og det er i og for sig
rigtigt. Den øvre vind bliver ved at blæse den vej skyen bevæger sig,
men p.g.a. de kraftige opvinde i skyen, suger den megen luft til sig;
så meget, at jordvinden blæser mod skyens bevægelsesretning.
Vind: Kraftigt tiltagend og stødende.
Sigt:
Aftagende i byger ellers god.
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Når atmosfæren er ustabil, dannes der meget ofte Cumulusskyer. De
her afbildede skyer hedder Altocumulus Castellus, og giver ofte torden.
Alto: Betyder mellemhøje og fortæller at skyerne befinder sig i en
højde af mellem 2000 og 8000 m. overjorden.
Cumulus og Castellus beskriver begge skyformen.
Vind: Tiltagende.
Sigt: Aftagende.
I forbindelse med lavtryk, optræder en kold- og en varmfront. Disse
skyer her hedder Cumulonimbus, og optræder i forbindelse med
koldfronten.
Det er en sky med stor lodret udstrækning. Toppen breder sig ud
som en skærm (ambolt) med trådet struktur. Kraftig nedbør evt.
med hagl og torden.
Vind: Tiltagende og stødende.
Med venlig hilsen
Sigt:
Aftagende i byger ellers god.
BALTICA

Årets Sejlerdag.
lig inden for de alleryngste, der sejler
Optimistjoller.
Om unionens forslag om kontingent
forhøjelse fra 15 kr. til 17 kr. udspandt
der sig en diskussion, idet der fra flere
sider blev foreslået en endnu større for
højelse, men en afstemning viste, at den
af unionen foreslåede forhøjelse blev
foretrukket.
Dansk Sejlunions hovedbestyrelse har
vedtaget at erstatte det indtil nu ordret
te referat af Sejlerdagen med et redige
ret referat, men Svanemøllekredsen stil
lede på Sejlerdagen forslag om at opret
holde det ordrette referat. Dette blev
dog nedstemt, ligesom et forslag fra Åls
gårde Sejlklub om at optage Laserjollen
som anbefalet juniorjolle under Dansk
Sejlunion. Samme skæbne led et forslag

Lørdag den 16. februar 1980 afholdt
Dansk Sejlunion sit årsmøde, Sejlerdagen, på hotel Marienlyst i Helsingør.
Mindre end halvdelen af unionens klub
ber var repræsenteret nemlig 67 klubber
af 177 mulige. Til gengæld repræsen
terede disse klubber over halvdelen af
unionens medlemsskare, nemlig 30.877
af de godt 52.000 medlemmer. Sundby
Sejl-Forening var repræsenteret ved de
maksimale tre medlemmer, og ialt var
der 150 repræsentanter foruden repræ
sentanter for specialklubberne og en del
særlig indbudte.
Sejlerdagen fik et roligt forløb uden de
store divergenser.
P.G. Hansen fra Hvidovre Sejlklub
Suset fik unionens hæderstegn for sit
store arbejde blandt ungdommen, sær

fra samme klub om, at deltagere i enmandsjoller til lYRU's Youth Championships udtages i den bådtype som mester
skaberne afholdes i det år.
Sparekassen Bikuben skænkede unio
nen 50.000 kr. til køb af en Flying Dutchman til erstatning for den, brødrene
Bojsen Møller træner i med henblik på
de olympiske lege.
Også Hempel havde spenderbuk
serne på og overrakte formanden Ole
Jacobsen en check på 10.000 kr.
På sejlerdagen blev klubbernes repræ
sentanter præsenteret for det første
nummer af sejlunionens nye blad »Sejlerliv«, som kan ses på forsiden af dette
nummer af SSF.
hm

Tegn din bådforsikring i SSF
Du kan vælge mellem Baltica, topsikring
og Dansk Søassurance
ÅBEIMT HUS
KASTRUP MARINE SERVICE«

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

SHIPMATE
RS 8000
I anledning af udvidelse af vor forretning med en ca. 100 m2
stor gummibådsafdeling, skal vi hermed meddele, at vi holder
åbent hus for alle vore kunder og forretningsforbindelser
lørdag den 29. marts 1980, kl. 09.00 -14.00.
Gummibådeneerfraverdensstørstegummibådsfabrik-ZODIAC.
ZODIAC's program spænder over både fra 3 personers til 14
personers (ca. 4 HK til 140 HK). Vi ser frem til at vise Dem disse
både samt alle de andre forårsnyheder vor forretning er fyldt op
med.

SHIPMATE RS 8000 er en dansk marine radiotelefon for
det professionelle VHF system. Den er konstrueret til kom
munikation mellem skibe eller mellem skib og P&T kyst
stationer f.eks. Skagen, Lyngby eller Blåvand radio.

SUPER KOMPAKT RADIO
Ved anvendelse af helt moderne teknologi har det været
muligt at opbygge den mindste marine VHF radio med
synthesizer på det danske marked. Radioen er opbygget
i 5 moduler som alle er mor,berede med stik, hvilket gør
den meget servicevenlig. Modulerne er monteret i et gal
vaniseret stålchassis. Selve stålkabinettet har en speciel
Dlastbehandling for at modvirke fugtangreb.

Station kr. 3.950,- excl. moms.
Sellcall kr. 575,- excl. moms.
I. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 KØBENHAVN S
TLF. (01) 58 30 45

Ring eller skriv efter brochure.
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Indtægter:

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

Administration:
Telefon
Honorar
Frimærker og attester
Gaver
Kontingenter
Kontorartikler
Generalforsamling
Møder + rejsepenge
Krus, emblemer m.m.
A. T. P.
-i- provision

38.375,00

199.822,37
12.500,00
4.181,50
26.689,85
9.076,75
9.100,00

201.311,56
56.325,52

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

261.370,47

Bestyrelsesmøder
257.637,08
145,00
20.171,22

345,95
147,63
777,56
1.867,79

Sejlerskolen
Undervisning
Fornyelser og repr.
Forsikringer
Kontingent
Startpenge
Bollen
580.837,70
Junior afd.:
Fornyelser og repr.
Startpenge
Kontingenter
Forsikringer
gaver

Udgifter:

Havn og plads
Fornyelser og repr.
Materialer
Bolværk og broer
Vogne, spil og traktor
Jolleplads
Udgravning
-s- tilskud
Lejeafgift + skatter
EL forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Løn til pladsmanden
udlån af pladsmand
Flytning af både
-s- solgte skure
opkrævede havnepenge

23.915,39
21.601,88
25.170,66
8.008,09
11.377,29
38.080,00
15.000,00

80.708,95
28.762,35

Klubhus:
Renter af lån
Istandsættelse af lokaler
Fornyelse og repr.
Skorstene
Forsikring
-f- lejeafgift
•+• diverse kreditorer
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23.080,00
64.835,19
28.029,74
20.272,04
2.307,45
51.946,60
2.252,80
875,00
11.632,68

Kapsejlads:
Præmier
Fornyelser og repr.
Møder og fortæring
E.M. Pirat
Top-cup
Trænerordning
startpenge
270.289,45

2.843,80
18.952,99
7.677.19
194,80
5.361.20
30.000,00 + 81.850,02

67.267,80
15.068,75
15.523,27

69,75

Renter
Årets overskud

66.813,28

1.225,10
263,55
501,00
481,25
1.355,80
1.192,10
10.255,80
10.139,10
7.705,75
7.775,50

Motorbåde:
Præmier
Fornyelser og repr.
Møder og fortæring
startpenge
gaver og annonceindtægt
Radio - Sikkerhed

86.880,00

Bladet:
Trykning
Forsendelse og ekspedition
-5- annonceindtægt
Fester:
Juletræ
Filmsaften
Fastelavn
Bustur
Pinse
Set. Hans
Standerhejsning
Afriggergilde
Svagføredag
-s- indsamling

-s- juniorballer
-*• solgte juniorbåde

Tegn din bådfor«
Du kan vælge mellem i
og Dansk Sø;
25.343,95

Status pr. 31.12.1979

til 31.12.79
3.088.74

10.000,00
2.332.75
750,87
22.903,00
8.918,14
1.425,20
6.694,28
4.567,71
324,00
3.085,00

57.919,69
2.969,45

641,75
4.475,95
1.185,00
50,00
460,00
2.745,05

9.557,75

1,00
675.000,00
3.000,00

600,00

Passiver:
Prioritetsgæld saldo ph 1.1.79
-5- afdrag

54.815,23
12.609,68

42.205,55

Lån Kbh's kommune saldo pr. 1.1.79
•s- afdrag

14.000,00
4.000,00

10.000,00

Skolefond saldo pr. 1.1.79
+ bidrag
+ tilskud V.M. Yngling

685,25
19.917,70
5.000,00

15.602,95

Brandforsikring skure saldo pr. 1.1.79
+ indbetalinger

15.241,46
6.145,26

21.386,72

Skyldig moms + skat
Kassekredit saldo pr. 1.1.79
+ renter
+ afdrag

6.666,28

1.358.10
1.124.11
207,10
630,00
700,00

42.432,32
1,00
1,00
33.001,00
25.001,00
68.738,57
1,00
1,00
1,00

3.136,73

2.157,15
2.376,35
4.472,84
6.475,79
1.995,00
2.228.00

171,80
470,99
3.734,97
1.052,61
15.602,95
12,28
21.386,72

847.778,89

20.181,38
1.460,00
240,00
4.919,35
3.000.00
560,00
20.104,00

Aktiver:
Kassebeholdning
Girokonto
Bankkonto
Bankbog
Bankbog
Bankbog
Bankbog brandforsikring
Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Motorbåd
.Optimistjoller
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus + inventar
Depositum Kbh's kommune
Depositum Kbh's belysningsvæsen

21.915,41

Lån D. S. U. saldo pr. 1.1.79
-s- afdrag

6.940,33
263.954,35
23.286,41
148.000,00

139.240,76

10.500,00
3.000,00

7.500,00

1.000,00

Depositum Amager Strand Sejlklub
Kapitalkonto saldo pr. 1.1.79
+ årets overskud

423.647,67
180.254,91

371,20
22.756,59
180.254,91

580.837,70

603.902,58

847.778,89

1.359,31
Erna Christensen
kassererske.
Medlemstal: Aktive 1047, Passive 152, Juniorer 96

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

København, februar 1980

>ikring i SSF
Baltica, topsikring

Gosta Øberg
revisor

Vagn Holm-Rasmussen
revisor

assurance
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Noget om nøgler
Tidligere juniorer, der ikke har afleve
ret nøgler til juniorskuret og til skabe,
bedes aflevere disse.
Juniorudvalget

•4

Træningslejr for urutinerede
Ynglingsejlere.

Noget om kæntringsøvelser
Kæntringsøvelser med optimistjoller
afholdes i Emdrupbadet mandag den 24.
marts 1980 kl. 18-20.
Interesserede bedes kontakte Søren,
01 - 59 62 28, og samtidig oplyse, om de
selv kan skaffe kørelejlighed - ellers ar
rangerer juniorafdelingen kørslen.
Søren

Noget for optimister
og deres forældre.
Der gøres opmærksom på annoncen
andet sted i bladet om foredrag og film
om DM i Optimistjoller og DM i Europa
joller.

Noget om klargøring

Der vil i weekenden den 12. - 13. april
1980 blive afholdt en træningslejr, der
har til formål at øge bredden i Yngling
klassen med hensyn til banekapsejlads.
Stedet for træningsweekenden bliver
Sundby Sejl-Forening.
Indholdet i den planlagte træningslejr
henvender sig til sejlere, der har deltaget
i mindst to weekendstævner, og som i
øvrigt har et rimeligt kendskab til kapsej
ladsreglerne, men på den anden side al
drig har placeret sig i den bedste halvdel
af felterne. Det sidste er dog ingen betin
gelse.
I det foreløbige program er der lagt
vægt på, at være på vandet hovedparten
af tiden, forudsat at vejret tillader det,
hvorfor de teoretiske foredrag er af kor
tere orienterende karakter.
Vi håber, at ikke kun juniorer, men
også private bådejere, vil tilmelde sig, da
vi ved, at der findes mange af disse, der
vil kunne få udbytte af den planlagte un
dervisning. Desværre er vi nødt til at be
grænse antallet af deltagere, hvilket vil
betyde, at hver klub kun kan stille med
tre besætninger.

Optimistsejlere vil blive indkaldt skrift
ligt til klargøring af joller. Der gøres op
mærksom på, at der er mødepligt.

Med sejlerhilsen
Jan Knudsen

Yngling - kapsejladskalender
4.- 6. april:
12.-13. april:
19.-20. april:
26.-27. april:
2.- 4. maj:
10.-11. maj:
15. maj
7.- 8. juni:
2.- 5. juli:
7.-13. juli:
12.-19. juli:
16.-17. august:
23.-24. august:
30.-31. august:
6.- 7. september:
20.-21. september:

Påskestævne
Træningslejr 1980
Monkey Cup, Udtagelse til VM
Yngling Stævne, Udtag, til VM
Danmarksmesterskab, Udt. VM
Sundpokalen (Hold) juniorer
Træningssejlads
Ynglingstævne
Landsjuniorstævne (juniorer)
Scandinavian Racing Week
World Cup (VM)
Yngling-stævne
Sølvynglingen (hold)
Piratpokalen (jun.)
Damekapsejlads og
Kølbådsstævne
Øresundsmesterskab

Hellerup Sejlklub
Sundby Sejl-Forening
Sejlklubben Sundet
KDY
Sejlklubben Lynetten
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub
Svanemøllekredsen
Esrum sø
Jyllinge Sejlklub
Norge
Østrig
Sundby Sejl-Forening
Øresunds Sejlklub, Frem
KDY
Tårbæk Sejlklub
Øresunds Sejlklub, Frem

Indskrivning
Indskrivning til sejlerskolen er startet
her pr. 1. marts på torsdagei kontortiden,
sidste frist er den 24. marts, som nævnt
i forrige blad.
Skolen er 2-årig med afsluttende prøve
i praktisk sejlads i september.
Efter tilmelding vil du få tilsendt det
endelige tilmeldingsskema til udfyldning,
således at holdsætning, arbejdsfordeling
m.m. kan ske på det første sejlerskolemøde
lørdag den 29. marts kl. 10.00
Vi kan have max. 40 elever på skolen,
og de, der mangler 1 år, samt de, der har
gået på navigations- og towærkskursus
i vinter, har fortrinsret, så vil du være
med er hurtig tilmelding nødvendig.

Bådsmænd/instruktører
Der vil i år ligesom sidste år være en
bådsmand/instruktør på hvert hold un
der klargøringsperioden, så ingen be
høver at komme forgæves.
Med dette vil jeg ønske alle instruktø
rer og elever en god sejlsæson 1980.
Husk sejlerskolemødet
lørdag den 29. marts kl. 10.00
og er du forhindret, så meld afbud til
mig, ellers vil det blive opfattet som
manglende interesse, og din plads vil bli
ve besat af en anden.
Bent

Tak
Hjertelig tak til bestyrelse, venner og be
kendte i S.S.F. for opmærksomheden i
anledning af min 75-års fødselsdag.
Fhv. vognmand Dres
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Onsdag
Onsdag
Onsdag

Østersøkredsen/S.S.F.
1980

den 14. maj
den 21. maj
den 28. maj

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF

30. og 31. maj
og 1. juni

Dragør offshore/Dragør Sejlklub

31. maj og 1. juni

Kastrup Cup/Kastrup Sejlklub

5., 6., 7. og 8. juni

top-cup/SSF
kl. 19.00

Aftensejlads/SSF
SAS-forsommerstævne/SAS
Sjællandsmesterskab Pirat/SSF
Aftensejlads/SSF

Onsdag

den 11. juni
13., 14. og 15. juni
14. og 15. juni
den 25. juni

Søndag

den 13. juli

Saltholm rundt/Dragør Sejlklub

1., 2. og 3. august

Dragør Cup/Dragør Sejlklub

Onsdag

Onsdag
Onsdag
Onsdag

den 6. august
den 13. august
den 20. august

kl. 19.00

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 18.30

Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF

22., 23. og 24. august

SAS-sensommerstævne/SAS

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag

den 27. august
den 3. september
den 10. september
den 20. september
den 28. september

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 15.00

Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Lørdagssejlads/ S S F
Forterne rundt/SSF

Lørdag

den 4. oktober

kl. 15.00

Lørdagssejlads/ S SF

Vi har modtaget:

Rustfri bådebeslag til
engros-priser

top-cup 1980 afvikles i
dagene 5. -8. juni
Forberedelser til dette års top-cup er
startet, og det synlige bevis herfor vil
være, at indbydelserne udsendes i mid
ten af marts.
topsikring er endnu en gang sponsor
for distancekapsejladsen »Rundt om
Sjælland - med Kronborg om styrbord«.
Igen i år ligger Grundlovsdag som en
af de dage, hvorpå kapsejladsen afvikles,
og som noget nyt lyder startskuddet kl.
11 for første start og kl. 12 for anden
start, og det sker på Grundlovsdag den
5. juni og søndag den 8. juni kl. 24 er
sidste frist for at komme rettidigt over
målstregen.
Som noget nyt vil man i år lade sejler
ne afhente startnummer m.v. på Flakfor
tet umiddelbart før sejladsen, så man har
helt på det rene, hvilke både der er star
tet. Når man gør det, er det af sikker
hedsmæssige grunde, og man skønner,
at forholdene på fortet nu er så gode, at
det er praktisk muligt at bruge denne
procedure.
På Flakfortet vil der i forbindelse med
top-cup blive oprettet en provianterings-

handel, således at man vil være i stand
til at få suppleret sin beholdning op før
starten. Derudover har Poul Rasmussen
udvidet sin restaurant, Set. Thomas, til
det helt formidable, og man vil her kun
ne få stillet såvel sult som tørst.
top-cup 1980 er et stævne, der bliver
arrangeret af sejlere for sejlere, og selve
sejladsen prioriteres sportsligt meget
højt - hvem husker ikke sidste års omsejlingsrekord sat af den 52 år gamle 10 me
ter R-båd »Ghoster« af Sletten, og hvem
husker ikke alle de oplevelser og erfarin
ger en distancekapsejlads af denne di
mension giver.
Med Bent Knudsen i spidsen for en
række af klubbens medlemmer satses
der på, at vi igen i år kan afvikle et godt
stævne i en sportslig god atmosfære,
og vi har igen i år fået tilsagn om, at
Marinehjemmeværnet stiller det fornød
ne antal ledsagefartøjer til rådighed. Tra
ditionen tro stiller Rationel Databehand
ling sin EDB-ekspertise til rådighed, så
ledes at der er garanti for den bedste re
sultatservice under stævnet.
Indbydelserne udsendes som nævnt
ovenfor midt i marts, og sidste frist for
tilmelding er tirsdag den 20. maj.

PULPIT 450 MM

770,00

PULPIT 610 MM

814,00

En betydelig post på alle bådejeres
budget er de rustfri beslag som badesti
ger, pulpits, davider, søgelændere og
mange nødvendige tilbehørsdele, som
bedst fremstilles i syrefast, rustfrit stål.
Men nu er der kommet en mulighed for
at købe disse ting væsentligt billigere.
Det er firmaet Buch Rustfri Bådebeslag
i København, som fremover sælger di
rekte til forbrugerne. Et fordyrende mel
lemled bliver derved sparet uden at det
går udover den faglige betjening, da
man nu kommer i direkte kontakt med
»smeden«.
Som eksempel på besparelsen næv
ner Ole Buch fra Buch Rustfri Bådebe
slag at en badestige til en Jupiter 33
falder fra kr. 1.467,-til 1.092,-.
Adresse: Allersgade 6. 2200 Kbh. N.
Telf.: 01 85 5074.

.DATA

UPO KOMFUR RUSTFRIT
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2650,00

Hvornår var det nu det var?
Redaktionen er kommet i besiddelse
af dette billede fra en dommerbåd en
gang for mange år siden, - men hvor
mange?
Udelukket fra at deltage i konkurren
cen er »Fedt og Olie«, »Lille Fedt«, Erna
Christensen og Viggo Hind, og den sam
lede bestyrelse og deres pårørende.
Vi udsætter en frokost for to af Kristi
nes den bedste for det rigtige svar, og
hvis der er flere rigtige besvarelser, træk
ker vi lod for at finde den heldige vinder.

t
Herman Bernhard Jeppesen
»Navicula«
døde den 21. februar.
Tak for venlig deltagelse ved min
mands bisættelse. Ese Jeppesen

Det rigtige årstal er:
Indsendt af
Navn:
Adresse:
Postnr. _

.Postdistrikt

Besvarelser skal sendes til Holger Møller,
Postparken 30. 2770 Kastrup senest den 31.
marts 1980.

+

t

Hjertelig tak for venlig deltagelse
ved Arnold Christensens bisættelse.
Agnes Wohlgemuth
Ib og Erna

Lige før dette blad skulle gå i
trykken, modtog vi det smertelige
budskab om, at Holger Larsen var
afgået ved døden.
Vi bringer en nekrolog i næste
nummer.

13

S.S.F. - Fastelavnsfest -1980

\ve medlemmer
som søger optagelse

Helle Elsing skriver om faste
lavnsfesten.
Søndag den 17. februar 1980 holdt
S.S.F. atter en vellykket fastelavnsfest.
Kl. 12.00 samledes børn og voksne
ved klubhuset, og der begyndte dagens
højdepunkt. Der blev slået »katten af
tønden« til den store guldmedalje. Under
megen jubel fik børn, unge, kvinder og
mænd hurtigt »nedlagt« de 4 flotte
tønder.
Da den sidste stav var slået ned (det
sørgede Henning »Skæg« for), var der
præmieuddeling. Det blev holdt på den
gode gammeldags måde med »guld«kroner og fastelavnsris (flasker og cholade til de voksne).
Da præmieuddelingen var ovre, fik
børnene lækre fastelavnsboller. Det var
festligt at se de fantasifulde forklædnin
ger børnene havde. Der var næsten alt,
hvad man kunne begære, fra snemænd
til prinsesser, smølfer og indianere, cowboydere og »fine damer«. Børnene hyg
gede sig rigtigt.
Senere blev der solgt Amerikansk lot
teri, og også der var der flotte præmier.
Det var som sagt en vellykket fest,
men det undrer vel ingen, da stemnin
gen altid er meget høj i S.S.F.

- S uvuJJhj, SejllfoA&uyUj.

A

67 Marian Wøhlk
Bryrupvej 62, Ka.

A 239 Frants Nielsen
Østervoldgade 20, K.
A 420 Finn Jørgensen
Kastrupvej 154, S
A 641 Johan Skjoldborg
Ved Amagerport 18, S.

Kattekonger og Bundkonger:

P

82 Tom Frederiksen
Smyrnavej 30, S.

Små børn:
Pernille Jensen, Bundkonge
Signe Sørensen, Kattekonge
Store børn:
Tonny Metz, Bundkonge
Johnny Lind Andersen, Kattekonge
Damer:
Helle Elsing, Bundkonge
Inge Mortensen, Kattekonge
Mænd:
Rasmus Beck, Bundkonge
Henning »Skæg« Jensen, Kattekonge

Generalforsamlingen
Ad dagsordenens pkt. 6:
Andre forslag.
Forslag nr. 6.1.
Undertegnede medlem nr. 675 foreslår,
at terrassen overdækkes med klar plastik.
Forslaget begrundes ved generalfor
samlingen.

J

90 Peter Wass
Donaugade 2, S.

J

87 Per Nielsen
Holmbladsgade 58, 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.

ffjÆLp
LAj©CO

OOO-

Vagn Preisler.

Sælges
Triradial spiler, 80 m2 fra 1978 sidelig
11,15, underlig 6,55. Kr. 3600,-

Henvendelse telf 01 68 02 86
fra kl. 7.00-8.30

Annonce
Vor regnemaskine en PRECISA er gå
et i stykker!!I
Hvem har forstand på en sådan og
kan hjælpe os med reparationen???

eventuelt 01 62 67 61.

Henvendelse ti! bestyrelsen

Spiler ca. 48 m2-50 m2, sidelig 9,75,
underlig 5,50. Kr. 1900,-
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Forslag nr. 6.2.
Bestyrelsen foreslår, at kassererens
honorar forhøjes fra 10.000 til 13.000 kr.

L æserbrev i Aktuelt:

Knallertkørere får et komplet vejanlæg - hvad får
bådfolk?
Jeg blev lidt fortørnet over den over
skrift på L.O. Christensens læserbrev
den 22/2: »Vi andre må betale lystbåde
ne«. Det er direkte usandt.
Man kunne lige så godt have taget et
andet eksempel: Hvis L.O. Christensen
f .eks. havde lånt 5.000 kroner til en knal
lert, eller havde købt den på afbetaling,
havde han haft mulighed for at fratræk
ke rentebeløbet og dermed nedsætte sin
personlige skat.
Det er ikke kun noget, der er forbe
holdt køb af lystbåde, hvorfor man med
lige så god (u)ret kan hævde, at »Vi an
dre må betale til knallerterne«.
I øvrigt til oplysning for L.O. Chris
tensen og andre er der rent faktisk skat
på lystbåde, idet man betaler 50% af sin
forsikringspræmie i afgift til staten. Det er
typisk ca. 500 kr. pr. år for en ældre træ
båd med en forsikringssum på 25-30.000.
For sine 236 kr. årligt i afgift på knal
lerten får L.O. Christensen stillet et kom
plet vejanlæg til rådighed af samfundet,

xmoi

Jolleforsamling
Vi afholder Jolleforsamling i
Jollehuset søndag den 4. maj 1980
kl. 13.15.
Dagsorden:
1. Formandens beretning
2. Valg til jolleudvalg
3. Fællesture
4. Kapsejladser
5. Tildeling af pladser
6. Huset
7. Fester
8. Eventuelt
men hvad får ejerne af lystbådene for
deres nuværende og måske kommende

Simon

H. Lauesen
Oldensti 4.
2300 Kbhvn. S.

Trim din båd rigtigt

Dansk Sejlunion har udgivet
tre kompendier om bådens
trim.
De tre første kompendier er nu færdi
ge og klar til udsendelse til klubberne.
Kompendierne er udarbejdet af Instruk
tions- og Trænerudvalget i Trænerordningens regi.
Kompendierne udsendes med væ
sentlig støtte fra Trænerordningens mid
ler, hvorfor prisen er væsentlig lavere,
end det er tilfældet for Dansk Sejlunion's
øvrige undervisningsmaterialer.
Klubberne anmodes om at foretage
kollektive bestillinger til Dansk Sejluni
on's sekretariat.

KØLBÅDE - Trimning af rig og
sejl, 50 sider, pris kr. 10.00.
I dette kompendium gives hovedlinier
og generelle retningslinier for, hvordan
man skal trimme sin sejlbåd og opnå til-

fredsstillende sejlegenskaber. Dette gæl
der såvel tursejleren som kapsejleren.
Grundlaget for dette kompendium er
udarbejdet af en gruppe danske sejlma
gere, Tom Carlsen, Svend Christensen,
Henrik Søderlund og Poul Richard Høj
Jensen.
Sejlmagerne giver selv udtryk for,
»hvor skoen trykker«. De enkelte afsnit
er hver for sig svar på en lang række af
de mest almindelige spørgsmål, som bli
ver stillet, samt gennemgår emner, der
oftest volder de største problemer.

USTAGEDE JOLLER - Gene
relle trimningsprincipper, 30
Sider, pris kr. 10.00.
Kompendiet er grundlæggende for
vore andre kompendier omhandlende
»Speciel trimning og teknik« for for
skellige enmandsjolleklasser. Af disse er
kompendiet om Europejollen færdiggjort
- omtales senere.
Basismaterialet er udarbejdet af den
svenske Finnjolle-verdensmester, Mag
nus Olin, der ikke alene er kendt som en
strålende sejler, men også som en af
Sveriges mest fremragende eksperter i

spørgsmål vedrørende sejltrimning, tek
nik og taktik.
Endvidere har vores egen eks-OKjolle-verdensmester, Torben Andrup,
samt Svend Christensen hjulpet til med
at bearbejde materialet.

EUROPEJOLLEN - Speciel trim
ning og teknik, 50 sider pris
kr. 10.00.
Dette er det første af de specialiserede
kompendier omhandlende enmandsjoller, som er færdigt. Kompendiet »Ustagede joller - gennerelle trimningsprin
cipper« nævnt tidligere er grundlæg
gende for dette kompendie.
Basismaterialet er udarbejdet af sven
skeren Martin Pålsson, som er kendt i
Sverige ikke blot som en Europe-sejler
af verdensklasse, men også som ekspert
i spørgsmål vedrørende sejltrimning og
teknik.
Desuden er kompendiet suppleret
med flere tekniske artikler fra det danske
E-jolle-nyt.
Du kan bestille kompendierne gen
nem Skolechefen, Bent Petersen.
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Banken der
dækker
hele Amager
y

Ring efter prøver og få et tilbud

Arne Olsen
Offset
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlAUTOBANK

Forenings medlemsblad. —
Oplaget er ca

1600 ekspl.

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

Ol/N"

Amagerbanken
den er nærliggenae

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej 15

1

DAN • SAILS
Prn eks,: 20 kvm. genua kr. 3Q06>*
Inci moms,

pose, tickier« og hager

irustfrit stål* Bainbridge dug 6>5ø2.

1

~t

RADI0TEIEFDNAN1IEG - 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* reperafcioner fra é&g til<lag.
Elbagade 34-46
2300 Kobenhavn S
Tlf. (01) 58 91 09

TLF. 01 576717

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

APRIL

1980

39. ÅRGANG

Nr.4

APRIL 1980

S.S.F.

Formane
Generalforsamling

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

Postgirokonto 705 65 16

Ansvarshavende redaktør:

50 41 01

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition:

58 01 76

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S
Sats: Palvig, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Telt. 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

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

Sekretær:

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset: Østrigsgade 17, 1.th., 2300 S
og festudvalg' Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

59 54 02
54 58 44

K|aus

Kapsejladschef:

Akkermann,
Genuavej 22 A

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:
Motorbådsrepræsentant:

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

54 92 62

Målere:

John Lauritsen,
Almegaards Allé47, st.th., 2770 Kastrup. . 50 15 72
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

53 59 64

Karl Thorup,
Bremensgade 49,2300 S

58 4311

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

Hans Guldager aflægger beretning
Det er med sorg og medfølelse med
de efterladte, jeg må meddele general
forsamlingen, at efteråret og vinteren
har krævet et større antal af vore afhold
te medlemmer.
I november måned døde C. Christen
sen medI. nr. 420.
18. december døde Svend R. Olsen
medl. nr. P. 163. kendt af mange som
Rigger Svend.
22. december afgik medl. nr. A. 210
Johannes V. Rosfeldt Sørensen ved dø
den. Den afdøde bar tilnavnet Døve
Søren og havde sejlbåden Marco.
I januar 1980 afgik medl. nr. P 82 Hel
ge Bergkvist ved døden.
Den 17. februar 1980 døde medl. nr.
P 149 H.C.A. Christensen.
Den 21. februar 1980 døde Herman B.
Jeppesen, den afdøde var ejer af båden
Navigula.
Pludselig for os alle mistede vi den 29.
februar medlem nr. 583 Holger Larsen
med motorbåden Benthe.
Holger Larsen sad i en årrække i
S.S.F.s bestyrelse på forskellige poster
under 2 formænds ledelse. De fleste af
os vil huske Holger Larsen som et mun
tert og festligt medlem med mange og tit
pudsige indfald, et af disse originale ind
fald afstedkom, at han fik tilnavnet Hol
ger Lagkage, et tilnavn han bar med en
vis stolthed.
Æret være deres minde.

lens beretning
jen den 23. marts 1980.

De fleste af os er vel snart trætte af år
efter år at høre om en snarlig bådbeskat
ning, en beskatning af fritid, som vi fin
der i allerhøjeste grad er uretfærdig ligemeget om man sejler jolle, motorbåd
eller sejlbåd.
Men når man hører, at der omkring i
krogene på Christiansborg tales om, at
hver sejler i gennemsnit skal betale om
kring 1.000,- kroner, er der særdeles god
grund til at fortsætte kampen.
Dansk Sejlunion har da også på den
nylig afholdte Sejlerdag fået fuld opbak
ning fra samtlige landets klubber til at
fortsætte den linje og den kurs som fore
løbig - under store økonomiske omkost
ninger - har givet til resultat, at vi ingen
bådskat har.
S.S.F.s vagtordning har haft en præ
ventiv god virkning. Til trods for at vore
naboklubber har haft utallige og nogle
gange dyre besøg af samfundets ud
skud, så har vi været forskånet for dette
her i S.S.F.
Det er bestyrelsens indtryk, at selv om
det ikke er rart at skulle ofre sin natte
søvn og måske også sin arbejdsfortje
neste, har mange ud over vagtens natur
lige spænding også haft dette, at man
har lært nye medlemmer at kende, og
mange venskaber her er knyttet imellem
medlemmerne.
Bestyrelsen vil her godt opfordre med
lemmerne til i god tid, når vagtordningen
til efteråret skal fortsætte, at tegne sig
på listen allerede fra oktober måned og
ikke vente til i sidste øjeblik med at tage
en vagt. Faren for hærværk, tyveri og
indbrud er lige stor, hvad enten det er
efterår, vinter eller forår. Det skal tilføjes,
at de få dage, hvor der ingen vagter har
været, har bestyrelsen engageret en
hundevagt.
Med hensyn til kommunens fjerde af
delings planer om at omdanne Amagers
østkyst til et Riviera-område, foreligger
der intet nyt. Vi er dog informeret om, at
det er konstateret, at de slagger kommu
nen vil udlægge på Amager Strand, ikke
indeholder giftstoffer, der kan angribe

naturen. Der foreligger ikke noget om, at
mennesker kan tage skade, men det
bliver måske også undersøgt.
Disse planer, der i første omgang ville
udradere S.S.F. og de øvrige klubber i
området, holdes stadig under observa
tion i henhold til loven om aktindsigt.

Vores mangeårige valgte revisor Vagn
Holm Rasmussen har ønsket at trække
sig tilbage fra dette tillidshverv på grund
af et foreløbig 3 årigt ophold i Paris af
forretningsmæssig art.
Vagn har sammen med Gosta Øberg
igennem mange år udført det revisionsmæssige arbejde i S.S.F. til medlem
mernes fulde tilfredshed og til støtte for
kassereren. Jeg vil gerne her på forenin
gens vegne sige tak til Vagn for dette
arbejde.

Tovværks- og navigationsundervisningen har også i denne vinter haft god
søgning, eleverne har gået til sagen, og
resultaterne har været gode. I den for
bindelse må jeg her rette en tak til det
trekløver af nye lærere, der har forestået
vinterens undervisning i tovværk, denne
tak skal rettes til Basse, Finn og Tony.

Tre nye navigatører
Midt i vinter skete der i S.S.F. en ulyk
ke, der nær kunne have kostet en 6-årig
dreng livet. Han faldt i vandet ved søn
dre slæbested, og kun den omstændig
hed at Egon Ryfelt var i nærheden og
med fare for sit eget liv holdt ham fast,
indtil der kom forstærkning, gjorde, at
drengen reddede livet.
Du skal have tak herfor, Egon, og jeg
beder dig modtage en lille anerkendelse
herfor. Jeg skal også hilse fra drengens
mor og sige tak.

Erik V. Hansen får sin 25-års-nål
Efterhånden som vor forening bliver
ældre, bliver vore trofaste medlemmer
også ældre i gårde i S.S.F. Vi kan såle
des ved denne generalforsamling tildele
hele fire 25-årstegn til:
medl. nr. A. 568 Erik V. Hansen
medl. nr. A. 245 Aage Andersen
medl. nr. A. 654 Niels Peter Fenger,
medl. nr. A. 535 Ole Rainov Olsen.

Egon Ryfelt med sin lampe — uden
skærm

Ole Rainov Olsen får sin 25-års-nå!

Inden sejlsæsonen atter begynder skal
vor sejlrende atter udgraves. Dette vil,
om vejrguderne vil, finde sted i april må
ned; denne årlige tilbagevendende begi
venhed trækker hårdt på vore økonomis
ke midler særlig i år, hvor der ingen støt
te er at hente i kommunen.
Ud over dette arbejde, som skal gøres,
er der planlagt yderligere el-stik langs
kanalen på klubhussiden.
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I vinterens løb er der udført en del
reparationer og vedligeholdelse i klubhu
set; varmeanlægget er blevet gennem
gået, og der er sat termostater på samt
lige radiatorer; gulvet i herretoilettet er
blevet hugget op, og varmerørene er her
blevet isoleret. Da disse arbejder hører
under energibesparende foranstaltninger,
forventer vi at få et tilskud fra det of
fentlige.
I pejsestuen er der ligeledes lagt nyt
gulv, der er foretaget malerarbejde i køk
kenet, og nogle af toiletrummene er
ligeledes blevet malet.
Et hold kvindelige M/Kere fik den
gode ide at bekoste og sy nye gardiner
til skipperstuen. Det skal de have tak for.
Klubhusudvalget med Vagn i spidsen
plus en række medlemmer viste et godt
initiativ ved at afslibe samtlige borde og
stole i Skipperstuen og lakere dem påny.
At det så krævede en større rengøring
bagefter, er en anden sag.

Festudvalget havde i marts måned
fået Troels Kløvedal til at holde foredrag
om sin jordomsejling med »Nordka
peren«. Foredraget var godt og under
holdende for dem, som kunne se og
høre noget. En halv time før det hele
skulle begynde, var klubhuset så stuven
de fuldt af medlemmer, som det aldrig
havde været før, og mange gik forgæves.
Vi erkender, at vi ikke havde regnet med
denne tilstrømning, efter at Troels Klø
vedal havde været både i fjernsynet og
radioen indtil flere gange. Troels Kløve
dal har lovet at komme igen engang i
efteråret, når han er kommet hjem fra en
tur med »Nordkaperen«, der går til Le
ningrad og de gamle randstater,
Estland, Letland og Litauen.

som overholder foreningens love bog
staveligt med hensyn til unødvendig bil
kørsel og cykling på pladsen, og som
husker, at hunde skal føres i snor, og at
biler ikke skal parkeres mellem bådene.
En mindre hjertelig tak skal lyde til de
få, som med krumspring og dårlig sam
vittighed forsøger at overtræde disse
enkle regler.
Til vor pladsmand, til Kristine i køk
kenet, til bestyrelsen og udvalg, og til
de medlemmer, der er med til at holde
S.S.F. oven vande, vil jeg gerne her per
sonligt rette en tak for deres indsats til
gavn for os alle.
Til slut vil jeg omtale den beslutning,
der blev taget ved efterårsgeneralforsamlingen i 1979, hvor pensionister med
over 25 års medlemskab kunne ligge i
havnen for den halve pladsleje.
Vore beregninger har vist sig at holde
stik, idet omkring 16 af vore ældre med
lemmer har taget imod dette tilbud. Flere
har udtrykt deres glæde både i breve og
ord, og enkelte har udtalt, at dette var
med til, at de endnu i nogle år kunne be
holde deres båd og derigennem få en
meningsfyldt alderdom.
Jeg skal på disse medlemmers vegne
bringe en tak til generalforsamlingen for
denne uegennyttige beslutning.
Hans Guldager
formand

Havneudvalget efterlyste ved efterårsgeneralforsamlingen ideer og tanker fra
medlemmer angående en eventuel mo
dernisering og forbedring af vort ophalergrej. Resultatet har været ret negativt;
vi tager dog ikke det som et bevis for, at
man ikke har nogen ønsker om forbed
ringer, og jeg vil derfor her påny op
fordre til et udspil. Har I gode ideer, så
kom med dem.

På havneudvalgets og bestyrelsens
vegne skal jeg her rette en tak til alle dem
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Sejlerskolen er fuldt besat med 36
elever. Det er de sædvanlige in
struktører, der medvirker.

Referat af bestyrelsesmøde
den 3. marts 1980

Punkt 1: Protokol
Punkt 2: Beretning herunder
generalforsamling
Havn og Plads
Punkt
Klubhus og Fester
Punkt
Punkt
Sejlerskole
Punkt
Juniorafdeling
Punkt
Kapsejlads
Punkt
Joller
Punkt
Motorbåde
Punkt 10: Sikkerhed
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Bente Christensen var fraværende på
grund af arbejde.
Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt.
Punkt 2: Beretning.
Formanden indledte med at oplæse
indkomne breve og takkekort. Der var
bl.a. breve fra 6 pensionister, der alle
ifølge foreningens love anmodede om
nedsættelse af kontingent og pladsleje.
Alle 6 anmodninger blev imødekommet,
da bestyrelsen fandt, at de opfyldte be
tingelserne.
11 deltagere har i år deltaget i dommer
1 kursus fra S.S.F. Alle 11 er blevet god
kendte, men alle 11 skal dog ud på en
dommerbåd, inden uddannelsen som
dommer er afsluttet.
På Sejlerdagen afholdt i Helsingør,
blev en kontingentforhøjelse på 2 kr. pr.
medlem vedtaget, d.v.s. at S.S.F. nu
skal betale 17 kr. pr. medlem til Dansk
Sejlunion.
En del af bestyrelsen blev enige om,
at den selektivradio, der er opsat i hav
nekontoret, skal sælges, idet man me
ner, at det ikke er nødvendigt at have
mere end den, der er opsat i klubhuset.

Walkie-Talkieen i Bollen vil blive ud
skiftet med en bedre, som klubben har
fået foræret.
John Simonsen spørger, om ikke det
var en ide at få en stor planlægningska
lender opsat i bestyrelsesværelset, så
kunne enhver i bestyrelsen skrive deres
arrangementer på, og alle ville så være
orienteret om alt. Bestyrelsen var enige
om, at ideen var god, og at man hurtigt
skulle anskaffe en.
Generalforsamling.
Der var kun indkommet 1 forslag til
generalforsamlingen nemlig fra Vagn
Preisler vedr. overdækket terrasse.
Formanden havde bedt revisorerne
være til stede ved generalforsamlingen.
Den ene revisor gør via brev bestyrelsen
opmærksom på, at der ikke i forenin
gens love står noget om, at revisorerne
skal være til stede. Bestyrelsen mener
dog, at mindst en af revisorerne moralsk
er forpligtet til at møde op på de general
forsamlinger, hvor årsregnskabet bliver
fremlagt.
Punkt 3: Havn og Plads.
Garagen til traktoren er snart færdig.
Vi har fået tilbud på udgravning af vor
indsejlingsrende. Endnu et firma vil en af
de nærmeste dage komme for ligeledes
at give et tilbud. Bestyrelsen vil herefter
tage stilling til, hvilket firma man vil
benytte.
Havneudvalget sluttede med at for
tælle, at man havde fået lavet kasser til
at overdække spillene ved slæbeste
derne med.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Klubhusudvalget meddeler, at kloak
systemet til køkkenet har været stoppet.
Det viste sig at rørene er sunket. Hvis
det skal repareres, skal gulvet i skipper
stuen hugges op. Dette vil blive meget
kostbart, så men enedes om at tage
dette med på næste års budget. I år må
vi klare det ved at skylle rørene hyppigt
igennem og rense med split.
Vagn Preisler spurgte redaktøren, om
ikke det var muligt for redaktøren eller en
anden af bladudvalgets medlemmer at
møde op ved klubbens arrangementer,
der bør være referat og billeder i bladet
af alle fester og arrangementer.
Redaktøren lovede at sørge for dette.
Da det i dag er blevet meget dyrt at
bruge varmt vand i baderummene, er
flere i bestyrelsen stemt for, at vi skal
lukke for det varme vand fra den 1.10.1.4. hvert år. Andre i bestyrelsen mente,
at en møntautomat kunne løse proble
met. Man enedes om at indhente tilbud
på en møntautomat.

Punkt 5: Sejlerskole.
Navigationseksamen vil blive afholdt
den 17.3.80 samt den 20.3.80 på Peder
Lykkesskolen. Censor vil være Gosta
Øberg.
Den 19.3.80 vil der blive afholdt eksa
men i tovværk. Censorer Hans Guldager.
Søfartsuddannelsen har fået besked
om, at vi afholder disse eksamener.
Indtegning til sejlerskolen er begyndt.
Der vil blive afholdt instruktørmøde den
26.3.80 kl. 19.00. Sejlerskolemøde med
arbejdsfordeling samt holdsammensæt
ning bliver afholdt den 29.3.80 kl. 10.00.
Igen i år vil instruktørerne deltage i
klargøringen af bådene.
Punkt 6: Juniorafdeling.
Juniorlederen meddeler, at Søren
Christensen modtager valg til juniorud
valget, medens Torben Andersen ikke
ønsker genvalg.
Juniorlederen har været til møde i
mag. 1 afd. for eventuelt at søge om
lokaletilskud. Hun skal til et nyt møde i
næste uge.
I Emdrupbadet vil der blive afholdt
kæntringsøvelse for optimistsejlere.
S.S.F. vil deltage med de sejlere, der
ønsker det.
I Østersøkredsens optimistafdeling har
der været møde. Dette møde blev af
holdt i Lynetten. Ved mødet blev man
enige om, at man fra i år ville lave brede
re sejladser for optimisterne, man vil
dele dem op i A, B, og C sejlere.
S.S.F. skal i år afholde kredsmester
skab for optimister. Søren Christensen
har lovet at stå for dette arrangement.
Alle sejlene er kommet retur fra sejl
mageren, hvor de har været til eftersyn.
Den 1.3.80 blev der afholdt juniordisko
tek. Det gav et overskud på 945 kr.
Jan Knudsen stod for dette fine ar
rangement.
Den 2.3.80 var der fører- og udvalgs
møde. Der er på nuværende tidspunkt
12 førere.

Undskyld! — du ku' velikke veksle en
tier, — jeg har nemlig ikke flere kroner
til automaten.

Juniorlederen spørger, om ikke det er
muligt at skaffe en jollevogn til den nye
jolle.
Juniorafdelingen har fået tilbudt 3 spi
lere til ynglingene til en samlet pris af
1500 kr. Dette tilbud syntes bestyrelsen,
vi skulle tage imod.
Juniorlederen sluttede med at for
tælle, at juniorskuret var i en elendig for
fatning, samtidig gjorde hun bestyrelsen
opmærksomme på, at man gerne ville
have nye reoler til opbevaring af sejl.
Punkt 7: Kapsejlads.
S.S.F. og Kastrup Sejlklub vil sam
men afholde stævne for 10-metere,
d.v.s. BB-10, Ylvaer, Aphroditer samt
Molich-10 m. Dette stævne skal løbe af
stabelen den 13. og 14. september 1980.
Planlægningen af Top-cup går plan
mæssigt.
Kapsejladschefen beder om lov til at
købe en regnemaskine. Den skal bruges
både til kapsejlads samt til udregning af
målebreve. Samtidig beder han om at få
et pejlekompas. Bestyrelsen var enige
om at begge indkøb var i orden.
Punkt 8: Joller.
Jolleslæbestedet vil blive udgravet
hurtigst muligt, idet 505-jollerne ikke kan
komme i vandet før.
Den 4.4.80 vil der blive afholdt jolle
generalforsamling. Sommerturen, der i
år går til Århus, bliver fra den 7.7. -14.7.
Punkt 9: Motorbåde.
Vagn Preisler beder motorbådsrepræsentanten om at stå for den årlige havne
fest. Dette indvilligede han i.
Punkt 10:
Motorbådsrepræsentanten har ind
hentet tilbud på redningskranse. Prisen
er 300 kr. pr. stk., heri er medregnet 30
m line. Bestyrelsen var alle enige om, at
der ligeledes bør være stager og stiger.
Der vil nu blive oprettet 3 redningsposter. Hver redningspost vil komme til at
koste ca. 1500 kr.
Vagtchefen meddeler, at der endnu
mangler 216 medlemmer der ikke har
taget deres vagttørn; han gør dog op
mærksom på, at der blandt disse 216
kan være pensionister.
Punkt 11: Bladet.
Intet.
Punkt 12: Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 22.45.
Sign. Hans Guldager
formand
Else Madsen
sekretær
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Generalforsamlingen
En af de korteste generalforsamlinger
i S.S.F.s nyere historie blev afviklet om
formiddagen søndag den 23. marts. Den
varede kun i to timer og fik et meget ro
ligt forløb under Benny Gustafssons pro
fessionelle ledelse. Der var heller ikke
ting på dagsordenen, der kunne sætte
sindene i bevægelse. Formandens beret
ning gav ikke anledning til diskussion,
og det samme gjaldt regnskabet. Et for
slag fra bestyrelsen om forhøjelse af kas
sererens honorar fra 10.000 til 13.000 kro
ner gik glat igennem. Det kan man deri
mod ikke sige om Vagn Preislers forslag
om at overdække terrassen, det mødte
massiv modstand og blev forkastet.
Som ny motorbådsrepræsentant valg

Den nye motorbådsrepræsentant —
John »Tarzan« Lauritsen

tes John »Tarzan« Lauritsen med 55
stemmer mod Erik Kristiansens 41 stem
mer. Der var 13 ugyldige, så den skarp
sindige læser vil kunne regne ud, at der
var mødt 109 stemmeberettigede - ikke
mange i forhold til de sidste års store
fremmøde. Som ny revisor valgtes Jan
Sejrbo i stedet for Vagn Holm Rasmus
sen, der nogle år skal bo i Paris. Bente
Bang Christensen fik sit mandat som
medlem af Klubhus- og festudvalget
stadfæstet, og som ny suppleant valgtes
Preben Nielsen.
Kl. 11 var det hele overstået, således
at ingen i år gik forgæves til S.S.F. for at
få søndagsfrokost.
hm

Indtil den 2. juni er top-cup bureauet åbent
mandage og torsdag fra kl. 18-20.
Fra generalforsamlingen!
Med et kort indlæg fra Henning Jen
sen under formandens beretning blev
der sagt, at man ikke måtte henstille
transportvugger på pladsen sammen
med bukke og klodser. Selv om disse var
mærkede med navn og medlems nr.,
ville de blive destrueret. Hvad tænker
vort ellers udmærkede havneudvalg på,
når de kommer med sådanne nye regler.
Man kan da ikke forlange, at medlem
merne skal kassere deres materiel fordi
vuggerne fylder lidt mere op på pladsen
i sommertiden. Desuden står der intet i
vore love og regler om bådstativers stør
relse og udformning, godt nok blev der
sagt at man måtte henstille adskilte vug
ger på pladsen, men hvordan finder man
så stumperne igen om efteråret, når
båden skal på land. løvrigt kan jeg ikke
se, at problemet kan være så stort for
havneudvalget, da der er 15-20 vugger,
og de kan da ikke fylde pladsen op. Det
kan ikke være rimeligt, at havneudvalget
skal bestemme over medlemmernes valg
af, hvordan man vil opbevare sin båd om
vinteren, når medlemmerne sætter sik
kerheden i første række. Har havneud
valget tænkt på den forsikringsmæssige
6

side af sagen? Så læs dette, det er sak
set fra BÅD-NYTs november nr:

Forsikringen dækker ikke,
når båden vælter
Pas på! Vinteroplægningen kan blive
meget dyr, hvis båden skulle vælte i sit
vinterstativ.
Ganske vist dækker forsikringen den
slags »ulykkelige hændelser«, men der
er et stort men - skrevet med små bog
staver i betingelserne:
Stativet skat være forsvarligt! Herved
forstår de fleste forsikringsselskaber så
danne stativer, som hindrer båden i at
vælte. Det vil sige, at bukkene skal være
forsvarligt fastgjort til hinanden under
båden. Fritstående bukke duer ikke. At
de er bundet sammen, er heller ikke nok
(hvis båden vælter). Det skal være en
fast forbindelse med påsømmede lægter
(fx et transportstativ) eller påboltede
jernrør.
Kan dit vinterstativ klare disse forsik
rings-krav?
Medlem 280 J. Madsen

Nye medlemmer
A 104 John Damgård Pedersen
Norgesgade 26, S.
A 490 Lasse Hilfling Petersen
Dyblandsvangen 29, Brh.
A 611 Steen Lehm Larsen
Elbagade 63, S
A 648 Bjarne Hilfling Petersen
Set. Hansgades Passage 1, N.
A 705 Villy Jul Hansen
Hostrups Have 58, V
A728 Leif B. Kristensen
Meinungsgade 24, N.
A 731 Hans Andersen
Marengovej 10, S.
A765 Søren Skovlund Hansen
Jagtvej 39, N
A 792 Linda Skovlund Hansen
Godthåbsvej 6, F
A 802 Poul Christensen
Holmbladsgade 38, S
P 98 Marianne Bov Pedersen
Sveasvej 5 A, V
J 6 Lars Rønholt Andersen
Svanholsmvej 4, V
J 40 Poul Skov
Jac. Appels Allé 108, Ka.

Ved Holger »LAGKAGE«s død.
Det kom som et chokerende budskab
ved vort bestyrelsesmøde, da Hans
meddelte, at Holger »Lagkage« Larsen
var død.
For mere end 20 år siden lærte jeg
Holger at kende her i klubben, da jeg
som ny mand kom her for første gang.
Han var musiker af profession, hvilket
han beviste, når han, desværre ikke så
tit i de senere år, tog »sneskoen« frem,
og tryllede klange frem med bl.a. sin
gamle ven Harry Trudsøe. Holger havde
et ganske usædvanligt lune, hvilket vi,
som havde med ham at gøre, hver især
vel har en masse minder om. Utallige er
de historier, som berettes om de stak
kels ofre, der ved en fest er blevet udsty
ret med overskæg, når Holger fandt
korkproppen frem, eller når han begynd
te at tale »sort«. Han var sammen med
Harry i mange år halvdelen af de berøm
te »LUMUMBABRØDRE«, der var uad
skillelige, når de sejlede sammen, boede
sammen, eller spillede sammen. Han be
stred jobbet i bestyrelsen som festmini
ster i mange år på en meget dygtig
måde, og senere, da han forlod bestyrel
sen, var han en stor hjælp for mig med
at arrangere fester og andet.
Hans sygdom, som vel ingen anede
var så slem, tog på denne naturens
muntre søn på en måde, der udmøntede
sig i en vis bitterhed mod hans venner og
bekendte i den sejlklub, der var hele
hans liv, og han sluttede sig ind i sig selv
på en måde, som vi andre ikke forstod,
før vi nu hørte, hvor alvorlig hans syg
dom havde været.
Det er med oprigtig sorg, at vi nu har
taget afsked med en gammel ven,
SUNDBY SEJLFORENING er blevet en
lille smule fattigere ved at miste en mand,
der var 100% S.S.F.-fan - det gør ondt
at sige: Æret være dit minde Holger.

79-priser
Intet indeks-tillæg
- dvs. 1979-priserne fortsætter uændret i '80.

Véd skader forhøjes
pris og selvrisiko ikke
Bådens
værdi

Selvrisiko

90.000 kr.
130.000 kr.
160.000 kr.
200.000 kr.
225.000 kr.
325.000 kr.

2500 kr.
3000 kr.
3000 kr.
3000 kr.
4000 kr.
5000 kr.

Priseksempler
Selvrisiko

Pris
564 kr.
729 kr.
941 kr.
1029 kr.
1034 kr.
1241 kr.

1250 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
2000 kr.
2000 kr.

Pris
651 kr.
833 kr.
1041 kr.
1128 kr.
1170 kr.
1413 kr.

Sejlbåde med indenbordsmotor - Motorsejlere Motorbåde med indenbordsmotor u. 20 knob
(ikke planende og uden z-drev). Priserne er hel
årlige inkl. statsafgift for elitesejlere med fast
havneplads, glasfiberbåd og 5 års skadefri sejlads.

topsikring
Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. (02) 65 33 11.
Bådafdelingen lokal 396/562.

Vagn
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Kunsten at holde sig tør.
I Dragør Sejlklubs medlems
blad 12°41' Øst har Susanne
Fenger skrevet denne artikel:
Der er to ting, der hurtigt sænker
kampmoralen om bord - sult og vådt tøj.
Det er som regel nemt at gøre noget
ved sulten, hvorimod det kan være næs
ten håbløst at holde sig helt tør. Tager
man så meget tøj på, at selv den værste
sø ikke kan trænge ind, er bevægelses
friheden forsvundet, hvilket også er ube
hageligt. Der er forskellige løsninger på
problemet, alt efter om man sejler jolle
eller kølbåd. - I første omgang skal
kølbådssejlerens problemér drøftes.
Jo mere man rører sig, jo mere varme
og sved afgiver huden. Varmen og fug
ten skal fjernes, hvilket kræver ventila
tion. Dette gælder især overkroppen, og
løsningen findes i undertøjet. Det er vig
tigt, at man inderst har et tyndt lag, som
kan lede fugten videre til de ydre klæder.
Uld eller bomuld eller et af de nye syn
tetiske materialer beregnet til formålet
(f.eks. kan nævnes undertøj af mærker
ne Craft eller Lifa). Nogle kan ikke tåle
uld inderst, andre oplever statisk elektri
citet ved syntetiske materialer. Man må
finde den løsning, der passer en bedst
og iøvrigt passer bedst til ens penge
pung. Bomuldsundertøj med lodden
vrang er både billligt og udmærket.
Det er lige så vigtigt, at man yderst
har et lag vandtæt olietøj eller lignende.
Imellem de to lag tager man så noget
uld/bomuldstøj, så det passer til den ak
tuelle temperatur. Men jo mere vandtæt
det yderste lag bliver (vi håber jo altid, at
det er 100% vandtæt), jo større bliver
problemerne med kondensvand i de in
derste lag. Man må på en eller anden
måde sørge for, at sveden og varmen
transporteres væk, hvilket kræver luftcir
kulationen. Jeg har løst problemet ved
med jævne mellemrum at løse op for tø
jet i halsen, hvorved der opstår en skorstenseffekt. I regnvejr og havvejr sørger
jeg for at løse op, hver gang jeg går un
der dæk for at navigere eller lave mad.

&

Todelt dragt eller heldragt
I dag fås sejlertøj både to-delt og som
heldragt - med og uden lynlås ned foran
og med og uden gylp. Selv føler jeg mig
bedst tilpas i en heldragt med »jolleluk8

Skorstens - effekt

ning« d.v.s. vandret lukning ved skuldre
ne, med elastik forneden på benene og
strikket vindfang i ærmerne. Jeg har er
faring for, at lynlåse ikke er helt vandtæt
te, hvilket er årsagen til, at jeg vælger jol
lemodellen. Andre kan bedre lide en to
delt dragt, da det giver mulighed for at
smide jakken i varmt vejr.
Vigtigt er det at have rigeligt med frot
téhåndklæder med til at have rundt i hal
sen (det skal kunne skiftes hver gang,
det er vådt) og en sydvest. Så skulle
man være garderet mod den ugehagelige oplevelse, der er at få vand ned af
nakken.
Tilbage er de våde støvler. Jeg har to
par støvler - d.v.s. at jeg kan proppe pa
pir i det ene par, mens jeg har det andet
på. Er begge par sjaskvåde, er der stadig
plastikposen tilbage. Jeg har så mange
uldne sokker med, at jeg er sikker på at
kunne tage tørre på, når jeg går på vagt,
og de kan holdes tørre lidt længere, hvis
man tager en tynd plastikpose på foden,
inden man tager støvlen på.
Ud over selv beklædningen er det vig
tigt, hvordan man har det i køjen på fri
vagterne. De fleste ofrer flere penge på
sejlertøjet end på soveposen og risikerer
derved at fryse på frivagten. Jeg mener,
det er vigtigt, at man bliver gennemvarm
på frivagten og i øvrigt ligger behageligt
og slapper af eller sover. Løsningen er
en helårssovepose med Dacron-fyld,
gerne med lynlås hele vejen ned, og man
må klæde sig af inden man kryber i po
sen. Når man har prøvet det, lægger
man sig aldrig mere på dørken med alt
tøjet på, selv om det virker lettere lige i
øjeblikket.
Endelig er det vigtigt, at man gør no
get for at holde båden tør om læ.
I regnvejr kan man krybe ned gennem
forlugen og tage tøjet af i forrummet.
Dørken tørres af med jævne mellemrum,
og nedgangslugen holdes lukket, und
tagen når en tør person skal op. Naviga
tion og madlavning skal naturligvis pas
ses, men man behøver ikke sætte sig
med sin våde buksebag på en tør sove
pose for at klare det.
Især på distancesejladser er det nød
vendigt at sørge for at holde båden tør,
og da har man jo i øvrigt også tid til det.
Susanne Fenger

»Nordkaperen«
kunne samle fuldt hus
Troels Kløvedals foredrag med lys
billeder fra »Nordkaperens« jordomsej
ling samlede fuldt hus fredag den 7.
marts. Alt hvad der kunne stoppes ind i
klubhuset - til gengæld var det ikke alle,
der fik samme udbytte af aftenen, og det
var synd, for Troels Kløvedal er en pragt
fuld fortæller, der allerede fra starten
havde forsamlingen i sin hule hånd.
Nogle af os kendte ham fra hans beret
ninger fra »Nordkaperen«, andre af os
havde set og hørt ham i fjernsynet, men
et møde med manden selv lyslevende
var simpelthen en oplevelse.
Og vi var med på hele jordomsejlingen
fra det græske Øhav til Christianshavns
kanal, en tur der varede over seks år
med kortere eller længere ophold, og be
retningerne herom var spændende. Vi
levede med i oplevelserne på De vest
indiske øer, vi tilbragte et års tid i Syd
amerika, vi var på Galapagosøerne, vi

besøgte mange øer i Stillehavet, var på
Ceylon, hvor »Nordkaperen« igen skulle
have en overhaling. Gennem Suezkanalen var vi påny i Middelhavet.
Flere gange under det timelange fore
drag kom Troels med sammenligninger
med Carl Nielsens jordomsejling i 1946-48
og bekræftede, hvad der var skrevet
dengang.
Efter foredraget var der et kvarters
pause, og derefter var ordet frit, og spør
gelysten var så stor, at der gik yderligere
en time, inden vi kunne slutte aftenen
mætte af indtryk fra en eventyrlig rejse.
Efter hvad det forlyder, vil aftenen
blive gentaget til næste år, og der er
ingen tvivl om, at der igen vil kunne
samles fuldt hus, blot må vi ønske bedre
forhold, både for tilskuerne og for fore
dragsholderen.

FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

Førende specialforretning inden for blandt andet:

Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Olietøj
Termotøj
Landgangstøj
Spil og blokke
Evinrude og Volvo motorer

M

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggerværksted
VHF-radiokursus
- og meget mere . . .

l. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S

•MHMH

TLF

<01> 58 30 45

3. maj
23. juni
27. juni
9. august
23. august
6. september
27. september
4. oktober
19. oktober
25. oktober

Standerhejsning
Set. Hans-fest
top-cup-fest
Havnefest
Fisketur
Krebsefest (Flakfortet)
Svagførefest
West-tur
Generalforsamling
Afriggergilde

hm

: _

NYHEDER!

Klubhus og fester

KASTRUP MARINE SERVICE«.

KMS BÅDUDSTYR
\

\l 1/y

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

SHIPMATE
RS 8000
SHIPMATE RS 8000 er en dansk marine radiotelefon for
det professionelle VHF system. Den er konstrueret til kom
munikation mellem skibe eller mellem skib og P&T kyst
stationer f.eks. Skagen, Lyngby eller Blåvand radio

SUPER KOMPAKT RADIO
Ved anvendelse af helt moderne teknologi har det været
muligt at opbygge den mindste marine VHF radio med
synthesizer på det danske marked. Radioen er opbygget
i 5 moduler som alle er monterede med stik, hvilket gør
den meget servicevenlig. Modulerne er monteret i et gal
vaniseret stålchassis. Selve stålkabinettet har en speciel
olastbehandling for at modvirke fugtangreb.

Station kr. 3.950,- excl. moms.
Sellcall kr. 575,- excl. moms.
Ring eller skriv efter brochure.
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BÆREBØLGEN
Atter står vi foran en ny sæson - en
sæson, der forhåbentlig bliver bedre end
sidste års.
Men, uanset om sæsonen 1980 bliver
god eller dårlig, så skal vi dog ud at sejle,
og derfor er der grund til allerede nu, at
tænke på sikkerhedsudstyret, der, for
uden det selvfølgelige som redningsvest
til alle ombord, ildslukker(e) i nødvendigt
omfang, midler til førstehjælp ved tilska
dekomst (skibsapotek) m.m., også bør
omfatte kommunikationsradio, så du i
en given situation kan komme i kontakt
med andre sejlere eller med nogen på
landjorden.
Hvis du ikke vil, eller kan, investere i et
VHF-anlæg, ved hjælp af hvilket man
døgnet rundt kan komme i kontakt med
kystradiostationer, lodsstationer og nær
liggende skibe og færger, er det klogt at
have et lille privatradioanlæg (WalkieTalkie) i båden. Det giver naturligvis ikke
den samme kontante sikkerhed som
VHF, men det koster heller ikke så me
get.
Med privatradio i båden har du mulig
hed for at få kontakt med andre sejlere,
eller med walkie-talkiefolk på landjor
den. Dertil kommer, at der i dag findes
et veludbygget net af døgnovervågede

stationer, dels FALCKstationer og dels
stationer, oprettet på fyr og politistatio
ner etc.
Disse stationer, plus adskillige klubsta
tioner, er på grund af den stærke støjpla
ge i 27 mHz.-området forsynet med
SELEKTIVOPKALD - det vil sige, at du,
for at kunne kalde disse stationer, må
være i besiddelse af en TONEGENERA
TOR, et lille apparat der kan afgive et totonet signal, som sendt via din privatra
dio, kan åbne selektivmodtageren på de
stationer, som er inden for din radios
rækkevidde. Der findes to former for
tonegeneratorer, nemlig:
1. NØDKONTAKTEN, som kun kan
anvendes til nødopkald på kanal 11
A til Falckstationerne og de øvrige
døgnovervågede stationer.
2. KLUBKONTAKTEN, der har 16 for
skellige tonekombinationer. Med
denne har du mulighed for at fore
tage nødopkald på kanal 11 A, samt
for at kunne kalde klubstationer
med selektivopkald på kanal 16.
Nødkontakten kan erhverves ved hen
vendelse til enhver Falckstation, hvori
mod klubkontakten kun kan fås hos din
klubs radiokontaktmand.
Medlemmer af alle klubber tilhørende
Østersøkredsen kan henvende sig til un
dertegnede. Desværre har jeg ikke på
nuværende tidspunkt fået de nye priser
(gi. pris for klubkontakt kr. 200,- +
20,25% moms). Dertil en årlig afgift på
kr. 30,-.
Herunder en liste over de, ved slutnin
gen af 1979, bestående stationer og de
anvendte koder og kanalnumre.

ADVARSEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da der, tid efter anden, dukker rubrik
annoncer op i dagbladene, bl.a. også
om »billigt« brugt radioudstyr, er der
grund til at advare mod at falde for et
sådant »godtkøbstilbud« uden først at
undersøge, om nu også tilbudet er så
godt.
Sagen er den, at pr. 31.12.1981 træ
der de hidtil gældende regler for skibsradioers indretning ud af funktion, og fra
1.1.1982 foregår al kommunitation på
mellembølge- og kortbølgeområdet ude
lukkende på S.S.B. (Single Side Band
= enkelt sidebånd), og VHF skal være
smalbåndet, det vil sige, at i stedet for
som hidtil, med en kanalafstand på 50
kHz., må der fremover kun være 25 kHz.
kanalafstand.
Ny-installation af radiomateriel, som
ikke er i overensstemmelse med de nye
bestemmelser, må ikke finde sted og kan
ikke blive godkendt af P & T.
Hvis du kommer ud for tilbud af den
art, undersøg da først om du kan få den
godkendt. Jeg har set annoncer, der til
bød materiel, som ikke kan godkendes.
En smart måde at redde noget hjem på
sit forældede udstyr på bekostning af in
teresseredes ukendskab til gældende
regler.
Radiokontaktmand for Østersøkredsen:
Reinhardt Hansen, S.S.F.
Strandlodsvej 82. 4. th.
2300 København S
Telf. (01)59 8818.

3MA3
Standerhejsning
Lørdag den 3. maj 1980 kl. 16

Bådedåb
Musik og dans i klubhuset.
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Modtagestationer for maritime nødopkald kanal 11A,
klubkontakt stilling A4.
Stationer på fyr
Læsø*
Hals Barre*
Anholt*
Fornæs

Sletterhage
Norsminde*
Vesborg
Esbjerg

Knudshoved*
Bågø*
Skjoldnæs
Sjællands Odde**

Nakkehoved**
Kronborg
Stevns
Vejrø**
Gedser**

* Føres til Politiet i Århus
** Føres til Politiet i Hillerød

Vagtcentraler på Falckstationerne i:
Hurup
Lemvig
Ringkøbing
Tarm
Varde
Ribe
Esbjerg
Skærbæk
Tønder
Thisted
Struer
Nykøbing M.
Skive

Løgstør
Ålborg
Fjerritslev
Skagen
Hadsund
Randers
Ebeltoft
Horsens
Fredericia
Kolding
Haderslev
Sønderborg

Bogense
Kerteminde
Nyborg
Odense
Fåborg
Svendborg
Rudkøbing
Ærø Redningskorps
Vordingborg
Stege
Køge
Tårnby

Hørsholm
Frederikssund
Roskilde
Holbæk
Nykøbing Sj.
Kalundborg
Ruds Vedby
Korsør
Skælskør

Junior
sommerferie
19/7-2/8 80
Der vil blive arrangeret fællessommerferietur for juniorerne med
»Bollen« som følgebåd.
Vi beder jer allerede nu overveje
om I vil deltage, tal med jeres for
ældre og kontakt juniorleder eller
kapsejladschefen.

Nykøbing F.
Nakskov
Rønne

Forventes færdigudbygget primo august 1979.

Klubstationer
Fritidssejlere, der er i besiddelse af en 11A-Klubkontakt, kan endvidere på kanal 16
kalde nedennævnte klubber ved at indstille kontaktens omskiftere på de anførte
bogstav- og talkombinationer:
B.2.
C.1.
B.1.
D.2.
B.4.
C.2.
D.3.
B.4.
D.1.
C.3.
B.3.

Københavns Motorbådsklub
Motorbådsklubben Slusen.
Fredericia Motorbådsklub.
Brøndby Strands Sejlklub.
Nykøbing Sjæll. Sejlklub.
Bådeklubben Valby.
Kolding Motorbådsklub.
Ribe Sejlklub.
Vejle Motorbådsklub.
Motorbådsklubben West.
Sundby Sejl-Forening.

B.1.
D.4.
A.2.
B.1.
A.3.
D.2.
D.4.
A.1.
C.2.
D.3.
B.4.

Bådelauget Søhesten.
Roskilde Sejlklub.
Odense Sejlklub.
Rørvig Sejlklub.
Århus Lystbådehavn.
Kaløvig Bådelaug.
Egå Sejlklub.
Sejlklubben Snekken Vordingborg.
Holbæk Sejlklub.
Næstved Sejlklub.

En hjertelig tak til venner og bekendte
for den store overraskelse på min 70-års
dag.
Svend Aage Petersen
M/S Britt

Tak
Hjertelig tak til SSF, restauratio
nen og alle vennerne for venlig
deltagelse ved Holgers død og bi
sættelse.
Valdemar Larsen og Gunver

Ribe Sejlklub.

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget

Tak

er ca 1600 ekspl.

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

Ring efter prøver og få et tilbud

Arne Olsen
Offset

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej 16

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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Sommervejret 1979

Kastrup nye havn for 25 år siden.

Sydkystens Sejlklub er en af de
nyeste klubber i Køge Bugt.
I dens medlemsblad har vi læst
følgende betragtninger over
sommervejret 1979:
I klimaannalerne kan den danske som
mer 1979 få følgende ganske korte ka
rakteristik: »Meget kølig, solfattig, men
forholdsvis tør«. Denne generelle beskri
velse kan udmærket forstærkes til:
»Usædvanlig kold og blæsende«, hvis
der især og med nogen ret udelukkende
fokuseres på julivejret, som for langt de
fleste af den danske befolkning står som
eksponent for sommerens vejr i forbin
delse med ferie.
Pr. definition indgår vejret i måneder
ne juni, juli og august i sommerens vejr,
og for de enkelte måneder sidste år blev
de vigtigste klimabeskrivende gennem
snitstal for landet som helhed følgende,
idet normaler for årene 1931 - 60 er an
givet i parentes:

/

Sommervejr 1979

Klimatal for sommeren 1979
AUGUST

SOMMER

18,1° (19,0°)

17,5° (21,0°)

18,1° (20,5°)

17,9° (20,2°)

Døgnmiddelmin. temp.

10,5° ( 9,8°)

10,3° (12,0°)

10,9° (11,9°)

10,6° (11,2°)

Abs. højeste temp.

31,6°

23,9°

27,7°

31,6°

Abs. laveste temp.

-0,3°

2,8°

2,0(9,3)

CJI
00o

Døgnmiddelmax. temp.

O

14,7° (16,3°)

£

13,6° (16,6°)

O
CO
o

JULI

14,0° (14,5°)

O
o

JUNI
Døgnmiddeltemp.

Sommerdage max. > 25°

1,4(2,1)

0,0 (3,8)

0,6 (3,4)

Soltimer

221 (257)

203(247)

176(221)

600 (725)

47 (48)

37 (74)

84(81)

168(203)

11(11)

13(13)

16(14)

40(38)

10% (5)

21% (7)

10% (7)

13% (6)

Nedbørsmængde mm.
Antal nedbørdage

L 0,1mm

Hyppighed af
blæstdøgn Bf > 6
Fyrstationer

/ medlemsbladet for april 1955 skriver
Rollo:
Et af vore gamle medlemmer var ude
at beundre Kastrup nye havn og faldt i
snak med nogle Kastrupsejlere. Han
sagde en hel masse pæne ting om deres
nye havn og sluttede: »Men den har een
fejl.«
»Og hvad er det?« spurgte Kastrup'erne.
»Den er for lille.«
»Åh, den er stor nok til os, og vi byg
ger ikke havn, for at københavnerne skal
komme herud og ligge og brede sig«.
Det var ikke pænt sagt, især ikke, da
han kunne se på vort medlems hueemblem, hvor han hørte til, - men mon ikke
vi trygt kan lade den bemærkning stå for
den ene selvglade Kastrup'ers egen reg
ning? Vi i S.S.F. under i hvert fald af vort
ganske hjerte Kastrup deres nye havn,
og ønsker tillykke med den, - der var
trængsel i den gamle, - men havde den
været dobbelt så stor, den nye, og kun
net tage et hundrede både mere, havde
den ikke alene afhjulpet »bolignøden« i
de københavnske havne, men der var
også kommet flere penge i kommunens
kasse.
Det var kun det vort medlem mente
med, at den var for lille, den nye havn.
Rollo

Det var 1959
Det var ikke mange løsninger, der
kom på sidste nummers konkurrence,
om at gætte årstallet for fotografiet af
S.S.F.s dommerbåd, og ingen havde
det rigtige årstal, der til redaktionen var
opgivet som 1959.
Nærmest kom Hans Jørgen Pedersen,
der havde årstallet 1960 som sit bud.
Hans Jørgen vil få sendt en anvisning på
gevinsten.
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Fra Havneudvalget
Bukke og klodser skal, så snart båden
er i vandet, anbringes på det af plads
manden anviste sted.
Vugger skal skilles ad.
Gamle cykler og knallerter skal snarest
fjernes fra foreningens område. De vil
efter den 1. maj blive overgivet til politiet.
Bomskuret skal være tømt inden 1.
maj. Hvad der er tilbage, vil havneud
valget tage sig af.

I APRIL HAR
SHOPPEN
ÅBENT
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 10 -18
kl. 9-15
kl. 9-14

OG I MAJ
Hverdage
Lørdage
Søn - og helligdage

kl. 10-18
kl. 9-16
kl. 9-14

»<sr i
Østersøkredsen/S.S.F.
1980
Onsdag
Onsdag
Onsdag

den 14. maj
den 21. maj
den 28. maj

Søndag

den 18. maj

Lynettecup/S/K lynetten

30. og 31. maj
og 1. juni

Dragør inshore/Dragør Sejlklub

31. maj og 1. juni

Kastrup Cup/Kastrup Sejlklub

5., 6., 7. og 8. juni

top-cup/SSF

Onsdag

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Aftensejlads/SSF
SAS -forsommerstævne/ SAS
Sjællandsmesterskab Pirat/SSF
Aftensejlads/SSF

Onsdag

den 11. juni
13., 14. og 15. juni
14. og 15. juni
den 25. juni

Søndag

den 13. juli

Saltholm rundt/Dragør Sejlklub

I

1., 2. og 3. august

Dragør Cup/Dragør Sejlklub

Onsdag
Onsdag
Onsdag

kl. 19.00

Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF

kl. 19.00

den 6. august
den 13. august
den 20. august

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 18.30

SAS-sensommerstævne/SAS

22., 23. og 24. august
Onsdag

den 27. august

Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF

kl. 18.30

30. - 31. august

Aftensejlads/SSF
Maxi inshore/S/K Lynetten.

Onsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag

den 3. september
den 10. september
den 20. september
den 28. september

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 15.00

Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Lørdagssejlads/SSF
Forterne rundt/SSF

Lørdag

den 4. oktober

kl. 15.00

Lørdagssejlads / S SF

JWfclM.
"TMJ4/...
Jolleafdelingens sommerprogram
Maj
4/5

Med »Nordkapere
Det er snart nogle numre siden, vi
har bragt uddrag af Carl Nielsens bog
»Jorden rundt med Nordkaperen«.
»Nordkaperen« ligger i Cristobals
havn, og vore venner er på rekognosering i byen Colon:

Husk jollemødet

18/5

Træningssejlads.
Start fra broen kl. 10.00.
Der vil blive trænet i vendinger
og spilersejlads.
Træningen vil blive afsluttet
med en kapsejlads.
24-26/5 Pinsetur til Ven.
Start fra broen kl. 11.00.
Juni
5/6
18/6

23/6
Juli
6/7

Tur til Flakfortet for at se start
en til top-cup.
Aftensejlads for joller.
Set. Hansfest på jollepladsen.
Sundby DM (træningssejlads).
Planlægning af transport til DM
i Århus for Piratjoller.
Start kl. 10.00.

August
16-17/8 Weekendtur til Svaneklapperne.
Start kl. 10.00.
September
6-7/9
Klubmesterskab for joller.
Jens

Det stod i medlems
bladet for 25 år siden

Husk Standerhejsningen
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Vidste du
at verdens største fiberglas-snipe-fa
brik ligger i Hellerup?
at fiberglas er ubegribeligt stærkt, så stærkt, at man kan slå på det
med en stor hammer, uden at det
overhovedet er til at se?
at en fiberglasbåd overhovedet ingen
vedligeholdelse kræver, da skroget
ikke påvirkes af hverken vind eller
vejr?
at forårsklargøringen af en fiberglas
båd simpelthen består i at vaske
den af?
at en fiberglasbåd ikke skal males, da
fiberglasmassen er iblandet et far
vestof?

I Sodomas gyde
Vi drejede ned ad en mørk, rolig side
gade for at få hvilet de trætte nerver,
men her var ikke megen hvile! Bag hver
pille, i hver niche eller dør stod sorte, gu
le eller blakkede skønheder og lurede på
os. De kom farende som edderkopper
og gav ikke Colons øvrige handelsstand
noget efter i foretagsomhed. De kendte
blot ikke vor uvidenhed. Vi blev regnet
for gadens sikre kunder, og derfor over
gik de hinanden i reklametricks og udstillingsfinter, mens de rakkede hinanden
ned og skiftevis vendte det hvide ud af
øjnene og smilede honningsødt. Bill
morede sig kongeligt. Han gik med på
spøgen og begyndte at forhandle med
en hel sværm på en gang, men det skul
le han aldrig have gjort. Da paradisfug
lene mærkede vore spøgefulde hensig
ter, blev de hurtigt til hvæsende furier.
Vi måtte derfor vende om og begynde
at arbejde os ud af strædet, men pludse
lig opdagede vi, at vi kun var tre - Knud
manglede. Bag ved os i mørket lød der
kamptummel, afbrudt af Knuds kraftig
protesterende stemme:

Uden at vi havde opdaget det, var
Knud blevet »fisket«, da vi gik forbi en
mørk dør

n« gennem Panamakanalen
- Slip...slip, din forbandede sorte
mær... slip, siger jeg! En kælen, over
talende stemme fra en 6 fod høj neger
matrone søgte at berolige Knud. Vi ilede
til hjælp for at hive Knud ud af et par
fede arme. Uden at vi havde opdaget
det, var han blevet »fisket«, da vi gik
forbi en mørk dør.
Der skulle et veritabelt slagsmål til for
at redde vor styrmand. Negermadam
men fik hjælp fra sine kolleger, og - uha sikke ord, der svævede rundt i mørket.
Omsider slap vi dog fri og flygtede ud af
Sodomas gyde - Knud selvfølgelig langt
foran os andre, men længe efter var Bill
ved at kvæles af latter, og vi andre
havde for den sags skyld også svært
ved at holde sammen.

Et hold-up
Et par aftener senere var Poul og jeg
ude for spændende oplevelser. Knud og
Bill var i biografen, mens Poul og jeg
drev gennem gaderne for at kigge på det
brogede folkeliv. Vi var efterhånden
nået ind i den fattigere del af neger
byen, standsede op ved en lille plads
med nogle træer og satte os på en
bænk. Stemningen var mat, pengene
var små, og vi havde ingen cigaretter.
Jeg fik halet nogle mønter op af lom
men - Poul skulle prøve at få dem
omsat i cigaretter.
Han slentrede over mod de mørke
husrækker for at finde en knejpe eller en
cigaretsælger. Jeg kunne lige skimte
hans hvide skikkelse i mørket og så, at
han blev tiltalt af en neger eller en mulat
i regnfrakke. Det var der ikke noget
mærkeligt i, men så skete der noget!
Poul havde vendt ryggen til ham og var
begyndt at gå, da han pludselig vendte
sig om og med bagsiden af hånden slog
negeren, så denne tumlede over mod
muren. I et nu var jeg derovre - negeren
havde rejst sig og flygtede ind gennem
en mørk port.
- Efter ham! råbte Poul ophidset,
hvorefter vi styrtede ind gennem porten,
der mundede ud i en lang, smal gård.
Jeg vidste endnu ikke, hvad der var
foregået, og da vi havde undersøgt hver
krog af gården, mente jeg, at det ville
være ganske rart at få opklaret, hvorfor
vi stormede rundt for at finde en neger
tamp i mørke. Så kom forklaringen.

Fyren havde villet tigge penge, men
da Poul vendte ryggen til ham, satte
negeren ham en pistol i siden og bad
ham tømme lommerne. Ved tanken om,
at det var vore sidste cigaretpenge, han
havde i lommen, satte Poul alle hensyn
til side og langede med bagsiden af hån
den revolvermanden et slag i ansigtet dermed var han situationens herre.
Jeg var blevet lige så hidsig som Poul.
Vi ville have hævn og for op i hver ene
ste opgang i gården, buldrede på dørene
og spurgte hver eneste negerkælling,
om hun havde set en fyr i regnfrakke.
Vi truede med politi, vi tiggede og bad,
men alle vendte det hvide ud af øjnene
og så uvidende ud. Omsider blev vi så
afkølede, at vi trak os tilbage, men den
aften løb vi efter hver eneste regnfrakke,
der indeholdt en neger. Vi fandt dog al
drig den rigtige.

Gennem Panamakanalen
Små to uger opholdt vi os i Christobal
og havde en god tid blandt sejlklubbens
medlemmer. De to sammenvoksede by
er var vi snart færdige med. Det store
øjeblik kom, da vi skulle gå gennem
Panama-kanalen, fra det ene verdens
hav til det andet i løbet af et par timer.
Kanallodsen kom om bord. Vi skulle pas
sere 3 sluser for at komme op i den
kunstigt hævede Gatunsø, der ligger 85
fod over havet. Efter at have passeret
denne sø skulle vi igen gennem 3 sluser
- denne gang nedad - og var så i Stille
havet - og havde sparet mange tusinde
sømil.

Welvgt

»Nordkaperen« kom i sluse med en stør
re damper og en lille motorpaket, der
fragtede bananer. Vi fyldte ikke ret me
get i selskabet, og da vi af en eller anden
grund ikke kunne gøre fart med motoren
og havde ondt ved at klare den stærke
strøm, blev vi hægtet på siden af bananbåden, der tog sig håndfast af os.
Da de mægtige sluseporte begyndte
at glide i bag os, gav det et voldsomt
spjæt i »Nordkaperen«. Vandet begynd
te nemlig at hvirvle rundt, som om et
undersøisk jordskælv rasede. »Nord
kaperen« rev og sled for at komme fri af
bananen, men den holdt os fast, og vi
steg 28 fod til vejrs. Endnu to gange blev
portene lukket efter os, endnu to gange
steg vandet i kogende cirkler. Så var vi
endelig i Gatunsøen. Fra den øverste slu
se havde vi en glimrende udsigt over
Caribiens kystegne.
For at vore slusekammerater ikke
skulle vente for længe på os i sluserne på
den anden side af søen, fik vi en slæbe
ende af bananen. Gatunsøen frembød
et interessant skue. Træer - ja, hele
skove - stod ude i vandet, og fiskene
smuttede rundt mellem grenene som
fugle. Det var tydeligt, at søen var kun
stigt hævet. For at komme i sluse med
damperen, der sejlede hurtigere end vi,
måtte vi - efter lodsens anvisning - skyde
genvej gennem smalle stræder og sno os
mellem små, grønne øer. Her var ingen
huse eller tegn på beboelse i det hele ta
get, men øerne lå så tæt, at de ustand
seligt spærrede udsigten for os.
Når lodsen dirigerede bananens enøje
de kaptajn til at styre lige ret på en skov,
troede vi, at han var blevet tosset, men
når vi mente en påsejling uundgåelig,
åbnede der sig en smal sejlrende mellem
træerne. Dette gentog sig flere gange.
Det sidste stykke vej, inden vi nåede slu
serne på stillehavsiden, kom vi gennem
en smal kanal, der var gravet og sprængt
gennem høje dystre klipper. På den stej
le klippevæg sad en mindeplade. Den
var for de 30.OCX) mennesker, der mis
tede livet ved kanalens bygning, fortalte
lodsen os.

FORSIDEBILLEDET:
Sejlene s/ås under
Tegning af Robert Frisch

»Nordkaperen« kom i sluse med en
større damper
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Banken der
dækker
hele Amager

Alt i
glasfibermaterialer
og værktøj
<>

Polyester fra
Glasfibermåtter fra
Gel-top coat fra

kr. 8,95 pr. kg
kr. 15,70 pr. kg
kr. 17,50 pr. kg

Alt i glasfiberarbejder og
forsikringsskader udføres.
Ordrer over 400 kr. frit leveret
i København
AUTOBANK

Oh} Amagerbanken

Rika-plast
Krogsbækvej 5
2610 Rødovre
02-91 52 03

- den er nærliggenae

KALECHES
WINDBREAKS
COCKPIT-TELTE
BOMPKESENINGER
VINTERPRESENINGER

DAN-SARS
Pm eks,: 20kvm. gemtakr. 3000.Indl iuohjs, pose, tickier« og hager
irustfrit stål. Bainbridge dug 6,5oz.

RAOIOniEFONANLIEG - WUKIEIALKIES
Til professionelle og amatører.
Det bedste tilbud får du på Amager
Vi har som regel et stort udvaig i nye og brugte
stationer.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

PS* reperationer fra dag tO dag.
Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09

TLF. 01 576717

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

lilllll
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Medlemsblad for

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

Telefon (01) 58 32 96

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

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

58 01 76

Hans Guldager udtaler håbet om en god
sæson 1980.

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 1133.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Optag: 1.600 eksemplarer.
Foreningens bestyrelse:
Formand:
Hans Guldager,
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup

Telf. 59 35 80
13 73 23
50 73 23

Næstformand: Bent Petersen,
Sekretær:

Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

58 49 37
53 59 64

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
Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S
-og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Finn Staalfos,
Islands Brygge 33, 3., 2300 Kbh. S

Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

59 39 78
55 79 39
54 80 52
59 54 02
54 58 44
59 79 95
58 49 37
54 92 03

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

54 92 62

John Lauritsen,
Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup

5015 72

Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Karl Thorup,
Bremensgade 49, 2300 Kbh. S

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

53 59 64
58 43 11

Standerhejsningen, starten på sejl
sæsonen 1980, blev begunstiget af en
strålende forårssol, der forhåbentlig
varslede den gode sejlsommer, vi alle
har tilgode.
Formanden Hans Guldager udtalte
gode ønsker for S.S.F. og dens med
lemmer og fortsatte: »En jolle med på
hængsmotor står klar til navngivning.
Dette fartøj, der er af samme type som
Falck's redningsjoller, skal anvendes til
at forøge sikkerheden omkring de man
ge ungdomsaktiviteter, optimist-sejlere,
jolle-sejlere og juniorer, der er i Sundby
Sejl-Forening, og dermed bidrage til en
endnu bedre uddannelse af vore unge
sejlere.«
Vagn bad forsamlingen, som et sym
bol på samling om vor danske arv og
egenart, som vi fortsat skal værne om,
at synge: Der er et yndigt land.
Efter at standeren var sat, kaldte Hans
på Kristine, der havde gemt sig bag sine
kødgryder.
Alle klappede, da Kristine kom frem
og med høj røst gav klubbens nye far
tøj navnet: KRISTINE SSF.
Klubben spenderede smørrebrød til
indbudte gæster, der på forskellige må
der havde ydet en indsats for S.S.F.
og dens medlemmer.
Formanden Hans Guldager holdt en
kort tale og bragte hilsener fra Carl Niel
sen, Jørgen Ahm, der er chef for Jord
kontoret - vores husvært, samt forman
den for Malmohus båtklub, Gunnar
Sjogren.

riingen 1980
Sejlklubben Lynetten var repræsente
ret af klubbens nye formand Jørgen Ulm
med frue.
Vagn P. bragte en hyldest til vores
gartner, der med sit ihærdige arbejde
glæder alle, der kommer i SSF, med sine
kønne blomsterbede. Der blev udbragt
et leve for Allan, der under klapsalver
fik overrakt en gave.
Jørgen Ulm talte om den nære tilknyt
ning mellem S.S.F. og Lynetten og om

talte de tidligere formænd Reinhardt
Hansen og Preben Jacobsen. Lynetten
satte hvert år deres stander med et mot
to, der for 1980 lød: »Godt Sømands
skab og Sportsånd«.
Senere på aftenen bad et gammelt
medlem, den 73-årige »Smede Mads«,
om mikrofonen og talte om de gamle,
der har bygget foreningen op. Han glæ
dede sig over fortsat at kunne stille sin
arbejdskraft til rådighed overfor S.S.F.,
så kammeratskabet i klubben kan ud
bygges ved at vi gensidigt hjælper hin
anden,
Tekst og foto: Frits Kleis.

Jørgen Ulm, Lynetten: Godt Sømands
skab og god sportsånd.

Der synges med på Der er et yndigt land

Standeren gøres klar

Hvad skal den mon hedde

Gudmoderen får sin gave

Kristine på jomfrurejse

Bagefter var der smørrebrød til alle
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Generalforsamlingen
Punkt 3. Regnskab:
Formanden gennemgik regnskabet,
og da der ingen kommentarer var, gik
regnskabet til afstemning og blev god
kendt af generalforsamlingen ved hånds
oprækning.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt.
Punkt 1: Valg af dirigent:
Formanden åbnede generalforsam
lingen med at byde velkommen. Heref
ter udbad han sig emner til dirigent
posten. Benny Gustafson blev valgt til
dirigent.
Han takkede for valget og erklærede
generalforsamlingen for lovlig, idet den
ifølge foreningens love var lovligt varslet.
Et stemmeudvalg bestående af Orla
With, Henry Plambeck og Axel Larsen
blev valgt.
Punkt 2. Protokol og beretning:
Sekretæren oplæste protokollen fra
forrige bestyrelsesmøde, herefter frem
lagde formanden sin beretning (som vi
bragte i sidste nummer).
Efter oplæsning af beretning bad Hen
ning Jensen om ordet og sagde:
Havneudvalget vil gerne komme med
et par småting i forbindelse med forman
dens beretning. Først det aktuelle som
havneudvalget gennem vores medlems
blad annoncerede, at stræktove skulle
bjerges, når båden gik på land, således
at pælene ikke led overlast i isen, men
som vi alle har set, er der flere, der ikke
har bjerget stræktovene, med det resul
tat at toppen er røget af. Det har vi sat
til en pris af 50 kr. for reparationerne.
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Bådvugger skal kunne skilles ad og
henstilles på en af pladsmanden anvist
plads. Og det gælder også for dem, at
de skal være tydeligt mærket.
Vinterhuse, som vi ser rundt om på
pladsen, skal fjernes, når bådene er
kommet i vandet, og der må ikke rejses
nye uden tilladelse fra havneudvalget,
der så vil opkræve en kvadratmeterpris
af teltet.
Der vil i løbet af sommeren blive sat
medlemsnummer på skurene, og alle
gamle vil blive fjernet.
Pladsmærkater skal anbringes på bå
den, således at det kan ses fra land.
Vores pladsmand har i løbet af vinte
ren destrueret mange gamle bukke, der
har stået på pladsen, og når bådene er
kommet i vandet, vil alle gamle bukke,
der henstår uden navn, blive brændt.
Brugbare bukke uden navn vil blive sam
let sammen og overgå til S.S.F.'s ejen
dom.

Efter Henning Jensen bad Ryle Niels
om ordet. Han fortalte, at han havde
fået den ide, at de medlemmer, der ikke
arbejdede, kunne tage vagter for de
medlemmer, der på grund af arbejde var
forhindret i at tage deres vagter.
Formanden svarede Ryle-Niels med,
at han også syntes ideen var god.
Da der ikke var andre, der bad om
ordet til protokol eller beretning, gik
disse til afstemning og blev godkendt
ved håndsoprækning.

Punkt 4. Valg:
1. suppleanten Bente Bang Christen
sen blev valgt ved akklamation ind i
klubhusudvalget.
Sekretær Else Madsen blev genvalgt.
Skolechef Bent Pedersen blev genvalgt.
Havneudvalgsmedlem Henning Jen
sen blev genvalgt, alle ved akklamation.
Motorbådsrepræsentanten Erik Kristi
ansen var på valg, John Lauritsen blev
foreslået og efter skriftlig afstemning fik
John Lauritsen 55 stemmer mod Erik
Kristiansen, der fik 41 stemmer, der var
13 ugyldige stemmesedler. John Laurit
sen blev valgt som motorbådsrepræsentant. .
Som 1. suppleant blev Preben Nielsen
foreslået, han blev valgt ved akklama
tion.
Kasserer Erna Christensen blev gen
valgt. Kasserersuppleant Annie Lind
qvist blev ligeledes genvalgt.
Revisor Vagn Holm Rasmussen øn
skede ikke genvalg på grund af forøget
arbejdsbyrde. Bestyrelsen foreslog Jan
Sejrbo til posten. Han blev valgt ved ak
klamation. Revisorsuppleant Erling Sø
rensen blev genvalgt.
Redaktøren Holger Møller blev gen
valgt.
Et juniorudvalgsmedlem, Torben An
dersen, ønskede ikke genvalg. Ole Poul
Petersen blev foreslået og valgt ved ak
klamation.
Juniorudvalgsmedlem Søren Chris
tensen blev genvalgt.
Måleren, Claus Akkermann, afgik, da
han nu er kapsejladschef, Karl Thorup
blev foreslået og valgt. Måleren, Jørgen
Madsen, blev genvalgt.
Punkt 5. Lovændringsforslag:
Der var ikke indkommet noget til
punkt 5.
Punkt 6. Andre forslag:
Forslag nr. 6,1: Medlem nr. 675 Vagn
Preisler foreslår, at terrassen overdæk
kes med klar plastik.

Vagn Preisler fik ordet for motivering
og sagde: Vi vil kunne få meget glæde
af en overdækket terrasse, som vi f.eks.
har på Flakfortet. Det vil komme til at
koste ca. 15.000 kr. Vinduerne til terras
sen er vi blevet tilbudt ganske gratis. Vi
vil, hvis terrassen bliver overdækket,
kunne bruge den længere - både forår
og efterår. Klubhuset vil på denne måde
blive udvidet med %. Dette er der god
brug for, når vi har store fester hernede.
Forslaget gik til afstemning ved
håndsoprækning efter at flere talere hav
de været på talerstolen og talt imod for
slaget. Forslaget blev forkastet.
Forslag nr. 6,2: Bestyrelsen foreslår
at kassererens honorar forhøjes fra
10.000,00 kr. til 13.000,00 kr. Generalfor
samlingen vedtog forslaget ved hånds
oprækning.

Punkt 7. Eventuelt:
Jens Green Jensen bad om ordet.
Han spurgte, om det ikke var muligt at
få gjort noget ved den dårlige akustik,
der er i klubhuset. Det er næsten umu
ligt at afholde kursus i lokalerne. Sam

tidig fortalte han, at det næsten var
umuligt om onsdagen at afholde radio
kursus på grund af bridgeklubben, der
var for meget støj. Vi mangler i aller
højeste grad et kursuslokale. Det kunne
måske hjælpe, hvis foldedørene imellem
pejsestuen og det øvrige lokale blev iso
leret..
Svend Larsen bad om ordet. Han tak
kede bestyrelsen for det store arbejde,
de gjorde, samtidig takkede han plads
mand og havnefoged for deres arbejds
indsats.
Formanden fik ordet for en afslut
tende bemærkning. Han takkede diri
genten samt forsamlingen for en hurtig
og god generalforsamling.
Dirigenten sluttede med at bede for
samlingen med ham at råbe et trefol
digt leve for Sundby Sejl-Forening.
Generalforsamlingen var slut kl. 10.45.
sign. dirigent Benny Gustaf son
E/se Madsen
sekretær

Vedr.: Vagtordning
På side 5 i nr. 3-80 roser man sig selv
og andre i vagtordningen over vinterens
succes, og det er der sikkert også god
grund til. Som malurt i begejstringens
bæger skal dog oplyses, at underteg
nede søndag den 30. marts 1980 erfa
rede, at en messingklokke med ind
graveret navn, knebel, teakplade og det
hele var blevet revet ud af agterskottet.
Ingen har været inde i selve båden, men
fra kistebænke er også forsvundet en
kasse med diverse værktøj, fiskegrej og
noget maling.
Det sidste må man vel acceptere, når
man véd, mentaliteten i dag er sådan,
og man alligevel ikke har sørget for at
få tingene under lås og slå. En nagelfast
klokke med navn derimod skal der en vis
frækhed til at hænge op i sit eget skiv,
selvom det også skulle hedde »VIC
TORIA«.
For at tage glæden fra den formaste
lige udloves en dusør på % gallon whisky
d.v.s. 1 liter til den, der kan oplyse den
nye placering af min messingklokke.
Med venlig hilsen
LeifJ. Møller
»Victoria« (Grand Banks 32)

Sommerferietur
for juniorer
fra den 19. juli til 2. august
Som tidligere annonceret i bladet er der mulighed
for at deltage i ovennævnte tur.
Turen går sydpå med hensyntagen til vejret.
Sidste frist for tilmelding den 1. juni.
Alt dette vil nok koste lidt, men det vil vi
komme tilbage til.

Kontakt hurtigt juniorlederen.
S. Der er begrænset deltagerantal, derfor
bestem dig hurtigt. 3 Ynglinge å 3 m/k.
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©moser
Østersøkredsen/S.S.F.
1980
Onsdag
Onsdag
Onsdag

den 14. maj
den 21. maj
den 28. maj

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Søndag

den 18. maj

Lynettecup/S/K lynetten

30. og 31. maj
og 1. juni

Dragør inshore/Dragør Sejlklub

31. maj og 1. juni

Kastrup Cup/Kastrup Sejlklub

5., 6., 7. og 8. juni

top-cup/SSF
kl. 19.00

Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF

Aftensejlads/SSF
SAS-forsommerstævne/SAS
Sjællandsmesterskab Pirat/SSF
Aftensejlads/SSF

Onsdag

den 11. juni
13., 14. og 15. juni
14. og 15. juni
den 25. juni

Søndag

den 13. juli

Saltholm rundt/Dragør Sejlklub

1., 2. og 3. august

Dragør Cup/Dragør Sejlklub

Onsdag

Onsdag
Onsdag
Onsdag

kl. 19.00

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 18.30

den 6. august
den 13. august
den 20. august

SAS-sensommerstævne/SAS

22., 23. og 24. august
Onsdag

den 27. august

Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF

kl. 18.30

Aftensejlads/SSF
Maxi inshore/S/K Lynetten.

30. - 31. august
Onsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag

den 3. september
den 10. september
den 20. september
den 28. september

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 15.00

Aftensejlads/SSF
Aftensejlads/SSF
Lørdagssejlads/ SS F
Forterne rundt/SSF

Lørdag

den 4. oktober

kl. 15.00

Lørdagssejlads/SSF

skinen ville påbegynde opgravning af
vor indsejlingsrende inden påske.

Punkt 8. Joller:
Intet.

Punkt 4. Klubhus og Fester:
Klubhusudvalget meddeler, at stan
derhejsningen vil blive afholdt den 3.5.80
kl. 16.
Den 23.6. vil den sædvanlige Set.
Hansfest løbe af stablen.
Den 9.8.80 Havnefest. Den 6.9.80
Krebsefest. Svagførefesten vil i år blive
afholdt den 27.9.80. Westtur bliver den
4.10.80. Afriggergilde den 25.10.80.
Efterårsgeneralforsamling er lagt den
19.10.80.

Punkt 9. Motorbåde:
Intet.

(fta. '3£&fcif/ui£&&n
Referat af bestyrelsesmøde
den 31.3.80 kl. 19.00
Henning Jensen havde meldt afbud på
grund af familiefest.
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
Formanden indledte bestyrelsesmødet
med at byde John Lauritsen, den nye
motorbådsrepræsentant, velkommen,
samt informere ham om bestyrelsens
arbejdsgang.
Punkt 1. Protokol:
Protokollen var blevet oplæst og god
kendt på generalforsamlingen.
Punkt 2. Beretning:
Indkomne breve og takkekort blev
oplæst. Dernæst informerede forman
den bestyrelsen om, at det lån, vi i sin tid
havde optaget i Amagerbanken på
250.000 kr., nu var nedbragt til 54.000 kr.
Motoren til den nye jolle er blevet
leveret.
Bestyrelsen genvalgte Bent Petersen
som næstformand.
De forskellige underudvalg blev frem
lagt og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 3. Havn og Plads:
Havneudvalget oplyste, at gravema

Punkt 5. Sejlerskole:
Skolechefen oplyser, at der blev af
holdt sejlerskolemøde den 29.3.80. Alt
kører planmæssigt med fuld bemanding
alle dage d.v.s. med 36 elever.
Punkt 6. Juniorafdeling:
Der var kun 5 optimistsejlere i Em
drupbadet til kæntringsøvelse fra S.S.F.
Ynglingene er kommet i vandet. Opti
mistsejlerne er blevet indkaldt 3 lørdage
i træk for at gøre jollerne sejlklare.
Juniorlederen spørger, om ikke det er
muligt at hjælpe de sejlere, der sejler
505, økonomisk: de vil gerne til Finland
til udtagelsessejlads, der vil blive afholdt
fra den 4 - 6/7-80. Juniorlederen fik be
sked på, at jollesejlerne måtte sende en
skriftlig ansøgning med budget til besty
relsen, som så ville tage stilling til en
eventuel støtte.
Juniorlederen har fået en del materiale
fra mag. 1. afd. angående betingelserne
for eventuelt at søge lokaletilskud til
juniorafdelingen. Bestyrelsen vil nu gen
nemgå materialet og finde ud af, om vi
eventuelt kan komme i betragtning.
Punkt 7. Kapsejlads:
top-cup bureauet er nu startet hver
mandag og torsdag mellem kl. 18-20
indtil den 2.6.80. Herefter vil det flytte til
Flakfortet.
Den 12. og 13./4.-80 vil der blive af
holdt træningsstævne for Ynglinge.
Dette kursus får tilskud fra trænerordningen via Dansk Sejlunion.
Træningen vil blive ledet af Kim Tho
massen, Thunbo, Niels Chr. Andersen
samt Jan Knudsen.
Kapsejladschefen sluttede med at
spørge, om det ikke var muligt at få et
førersæde i »Bollen«. Bestyrelsen syn
tes idéen var god, så man vil nu få instal
leret førersæde.

Punkt 10. Sikkerhed:
Vagtchefen meddeler, at vagtordnin
gen nu er slut for denne gang.
Punkt 11. Bladet:
Holger Møller meddeler, at han har
indhentet tilbud på fotografiapparat med
udstyr. Dette vil komme til at koste
2500,00 kr. Bestyrelsen bevilgede pen
gene til fotoudstyret.
Punkt 12. Eventuelt:
Kapsejladschefen beder om at få det
gamle bomhustømt for grej inden 1.5.80,
da han skal bruge det til kapsejladsgrej.
Havneudvalget lovede at sørge for, at
skuret bliver ryddet.
Mødet slut kl. 21.00.
sign. Hans Guldager
formand
Else Madsen
sekretær
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Ny juniorleder
Jeg vil herigennem tilbyde juniorer og
juniorudvalget et godt samarbejde til
gavn for S.S.F.
Sæsonen er nu godt i gang, men der
er endnu nogle pladser både i optimist
joller og Yngling.
Finn

Sommerferietur
Se annoncen andet sted i bladet.
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Møller. Alle øvrige tillids- og arbejdsposter genvalgtes med bifald.

JiiJi:

Fællesture og kapsejladser
Jens orienterede om baggrunden for
nærværende genoptrykte program. Der
udover blev det besluttet at sejle efter et
handicapsystem for også at få de gamle
joller til start om onsdagen.

VlfM/...
Jolleafdelingens sommerprogram

Pladsen
Det blev bestemt, at pladsen mod NV
er reserveret til landevejstrailere m.v.
I Jollepladsens hjørne mellem havet
og havnen skal der være en dobbelt
række af joller. Carl og Ragner har lavet
Jtænkt et stativ til sejlbrædter. Det

Maj
4/5
18/5

Husk jollemødet
Træningssejlads.
Start fra broen kl. 10.00.
Der vil blive trænet i vendinger
og spilersejlads.
Træningen vil blive afsluttet
med en kapsejlads.
24-26/5 Pinsetur til Ven.
Start fra broen kl. 11.00.
Juni
5/6
Tur til Flakfortet for at se start
en til top-cup.
18/6
Aftensejlads for joller.
23/6
Set. Hansfest på jollepladsen.
Juli
6/7

Sundby DM (træningssejlads).
Planlægning af transport til DM
i Århus for Piratjoller.
Start kl. 10.00.

August
16-17/8 Weekendtur til Svaneklapperne.
Start kl. 10.00.
September
6-7/9
Klubmesterskab for joller.
Jens

PÉT
Er det her / øver i brætsejlads
er opstillet bag jollehuset. Slæbestedet
trænger til en kraftig reparation.

Referat af jollemøde den 4. maj 1980 kl. 13.15

Huset
Trænger til en kærlig hånd og penge.
Det sidstnævnte finder Simon ud af.

Sidste års samt vinterens aktiviteter
blev kort nævnt. Samtidig var der debat
omkring dette punkt for om muligt at
finde andre arbejdsformer.

Fester

Valg til jolleudvalg

Se program og følg med på opslags
tavlen.

Simon meddelte, at han ved næste
generalforsamling ville trække sig til
bage. Som følge heraf var det nødven
digt at bestemme, hvem vi ønsker at
indstille som kommende jollerepræsen
tant. Efter en kort opridsning af Jens
Johansens kvaliteter valgtes Jens som
kronprins, og som følge deraf også til
jolleudvalget, der nu består af Simon,
Jens, Flemming Jensen (Finn) og Kaj
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Eventuelt
Under dette punkt blev broen sat op,
og der blev ryddet op på pladsen.

ode

(, t

Kronprins i jolleafdelingen

Fra havneudvalget
Om bundsten
Der er flere medlemmer, der ikke har
taget deres bundsten op, da vi fik pæle.
De ligger flere steder til gene. Forholdet
bedes bragt i orden snarest.

Jollepladsen
er forbeholdt sænkekølsjoller.

Om stander m.v.
Alle fartøjer, der har plads i havnen
skal være forsynet med S.S.F.s stander,
navn og hjemsted, samt sikkerheds
udstyr i fornødent omfang.

Motorjoller/pramme, slæbejoller m.v.
henvises til havneslæbestederne
Bestyrelsen

Om bukke og klodser
Der er plantet langs hegnet, og Allan
beder jer være opmærksom herpå, når I
stiller bukke og klodser.

Til Havneudvalget
Sig mig engang, er der ved at ske en
mentalitetsændring i S.S.F., siden man
nu ikke, ifølge medlem 280, J. Madsen,
kan få lov til at opbevare materiel til
vinteroplægning. Hvad har man tænkt
sig at bruge pladsen til, siden der nu ikke
er plads til det, eller er det blot for at
gøre sig bemærket på en lidet kamme
ratlig måde. Står omtalte i vejen, så
værs'god at lade henvendelse ske til det
medlem, der er ejer og bruger af grejet,
og find noget andet at destruere, hvis
det skulle være til gene for det menige
medlem.
Og hvor

står skrevet, at man skal
være ejere af nye cykler og knallerter for
at have lov til at stille dem på S.S.F.s
grund. Jeg personlig har ingen af delene,
som her er omtalt, men de omtalte ting
opfatter jeg som magtbrynde, og det har
intet med sund logik at gøre. Hvor
længe er det tilladt at have gamle både i
S.S.F.? - og gamle medlemmer skal
måske også destrueres, som næste på
fund?
I de over 30 år, jeg har været medlem
af S.S.F., kan jeg ikke mindes denne
form for at udtrykke sig på. Men det må
måske være mig tilladt at henvise til en
generalforsamling at afgøre, hvor gam
mel en knallert og cykel skal være for at
blive accepteret i S.S.F.
Medlem nr. 431
Niels O. Nielsen
N.O.N.s brev er tilstillet havneudvalget,
der vil svare i næste nummer.
red.

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

[S HOP Pi

I MAJ OG JUNI
HAR
SHOPPEN ÅBENT
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 10-18
kl. 9-15
kl. 9-14

Ring efter prøver og få et tilbud.

Arne Olsen
Offset

annie lindqvist
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej 15

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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Vandrerkort gennem Dansk Sejlunion
Dansk Sejlunion er blevet medlem af
Herbergsringen, hvilket betyder, at DS
nu kan udstede vandrerkort til alle, der
er medlem af en sejlklub tilsluttet DS.
Endvidere betyder dette medlemskab,
at man kan benytte alle de større van
drerhjem til kursusaktiviteter/lejre/o.I.
fra 15. august til 15. juni.
Vandrerkort kan nok specielt være en
stor fordel for jollesejlere og Optimist
sejlere. Andre kan selvfølgelig også få
stor gavn heraf.
Lederkort kan f.eks. specielt anven
des af optimist-, jolle- og juniorledere,
der ofte rejser til kapsejladser med større
grupper. Lederen skal selv have et per
sonligt vandrerkort.

Generel information ved
rørende vandrerhjem 1980.
Følgende kan rekvireres fra Dansk Sejl
unions sekretariat:
Dansk vandrerhjemsfortegnelse

kr. 14,—

Anmeldelseskort til
vandrerhjem

kr. 0,35

Vandrerkort

kr. 21,—

Lederkort

kr. 40, —

Hertil kommer porto>, som lægges til ef
fekternes pris. Bestilte effekter sendes
ikke pr. efterkrav, men kan bestilles sam
tidig med indbetaling af beløb pr. check
eller giroindbetaling.
Husk at anføre de ønskede effekter på
girokuponen.
Velkommen på vandrerhjem.
De danske vandrerhjem — ialt 86 —
står åbne for enhver dansker eller ud
lænding, som er i besiddelse af et vanderkort, udstedt af en organisation, der
er medlem af The International Youth
Hostel Federation, og som erklærer sig
villig til at overholde de regler, der gæl
der for benyttelsen af vandrerhjemmene.
Der er ingen aldersgrænse opefter for
udstedelse af vandrerkort.
Alle er velkomne uanset befordrings
middel!
Dansk Sejlunions sekretariat udsteder
vandrerkort og lederkort.
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Vandrerkort gennem Dansk Sejlunion
Vandrerkort udstedes efter følgende
regler:
PERSONLIGT VANDRERKORT.
Personligt vandrerkort (enkeltvandrer
kort) udstedes til danske statsborgere og
herboende udlændinge med mindst et
års ophold i Danmark.
I 1980 er prisen 21,- kr. (hertil kommer
altså porto når vandrerkortet bestilles
hos DS).
For udstedelse af vandrerkort er føl
gende oplysninger nødvendige: Navn,
adresse, fødselsår og -dato. Foto i van
drerkort er obligatorisk. Kortet under
skrives ved modtagelsen.

KORTETS GYLDIGHED m.v.
Vandrerkort er kun gyldigt med påklæbet årsmærke, der gælder fra den 1.
november året før til 31. januar året efter
det på årsmærket angivne kalenderår.
Danske vandrerkort er gyldige i alle
lande, som er tilsluttet The International
Youth Hostel Federation med følgende
begrænsninger:
Børn under 6 år modtages principielt
ikke i udenlandske vandrerhjem, bortset
fra de nordiske lande, hvor der ikke er
nogen begrænsning nedefter. (I nogle
lande modtages ikke børn under 10 år).
Børn under 14 år skal være ledsaget af
voksne. Yderligere oplysninger kan læ
ses i Vandrerhjemsfortegnelse 1980.
LEDERKORT.
Skoler og grupper kan benytte de
særlige lederkort, der udstedes af DS's
sekretariat. Lederen skal desuden have
et personligt vandrerkort, mens elever
og gruppedeltagere ikke behøver van
drerkort.

For udstedelse og benyttelse af leder
kort gælder følgende bestemmelser:
a) Lederkortet skal lyde på lederens
navn, og der skal endvidere angives
navnet på den gruppe eller skole som
kortet skal gælde for. Kortet kan ikke
overdrages.
b)Den, kortet udstedes til, skal være
mindst 18 år og skal være leder af den
pågældende gruppe eller lærer på den
anførte skole.
c) Lederkortet skal forsynes med påklæbet årsmærke, pris for tiden 40,- kr.
(hertil kommer altså porto, når kortet
bestilles hos DS). Kortet gælder fra
den 1. november året før til 31. januar
året efter det på årsmærket angivne
kalenderår.
LEDERKORTETS BENYTTELSE I
DANMARK OG ØVRIGE
NORDISKE LANDE.
1) Der kræves kun 1 lederkort pr. gruppe
eller klasse. (Der bør dog mindst være
en leder for hver ca. 20 deltagere).
2) I tiden den 15. juni til 15. august må
deltagerne ikke være over 20 år. Res
ten af året er der ingen aldersbe
grænsning.
LEDERKORTS BENYTTELSE
I ØVRIGE UDLAND.
Yderligere oplysninger kan læses i
Vandrerhjemsfortegnelsen 1980.
VANDRERHJEMSREGLER.
Yderligere oplysninger kan læses i
Vandrerhjemsfortegnelsen 1980.

\ye medlemmer - ^
som ^oger optagelse
i

Sund&y.

SejUJloAe/ung.

A 470 Verner Jørgensen
Hallandsgade 16, S.
A 478 Heidi E. Lynge
Dr. Olgasvej 46, F.
A 688 Bjarne E. Pedersen
Holmbladsgade 79, S.
A 818 Kjeld Sørensen
Ny Vestergade 7, K.
A 836 Claus Frees Sørensen
Frankrigsgade 50, S.
A 888 Henning J. Jørgensen
Østrigsgade 13, S.
A 922 John Schlage
Amagerbrogade 153, S.
A 930 Michael Sveinbjørnsson
Struensegade 27, N.
A 935 Morten Gronemann
Markmandsgade 10, S.

A 954 Steen B. Jensen
Greisvej 78, S.
A 957 Allan J. Jensen
Lygtemagerstien 19, S.
A 958 Søren Atløkke Zinglersen
Jacob Holmsgade 1, S.
A 961 Jens Chr. Thomsen
Blekingegade 2, S.
A 994 Jens Østerholm
Peder Skramsgade 12, K.
A 997 Knud Højrup
Kornblomstvej 7, S.
J 1 Morten Atløkke Zinglersen
Jacob Holmsgade 1, S.
J 72 Henrik Malberg
Amagerbrogade 309, 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.

Københavns Kommune
DIREKTORATET FOR
STADENS FASTE
EJENDOMME
Rådhuset, 1599 København V.
Telf. (01)1538 00

Sundby Sejl-Forening
Amager Strandvej 15
2300 København S

Idet jeg takker for den venlige indbydelse
til standerhejsning den 3. maj d.å., be
klager jeg at måtte meddele, at vi grun
det bortrejse ikke er i stand til at deltage.

Jeg ønsker foreningen en festlig stan
derhejsning og en god sæson 1980.
Med venlig hilsen
Jørgen Ahm

FORSIDEBILLEDET:
Kristine døber Kristine
Foto: Frits Kleis

CZZ ZHj

NYHEDER!
FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

Førende specialforretning inden for blandt andet:
Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Olietøj
Termotøj
Landgangstøj
Spil og blokke
Evinrude og Volvo motorer

M

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flider, drivankre
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggerværksted
VHF-radiokursus
- og meget mere . . .

l. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S

MHHHB

TLF

(° 1 ) 58 30 45

KASTRUP MARINE SERVICE*.

KMS BÅDUDSTYR
\ \J 1/ /

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

SHIPMATE
RS 8000
SHIPMATE RS 8000 er en dansk marine radiotelefon for
det professionelle VHF system. Den er konstrueret til kom
munikation mellem skibe eller mellem skib og P&T kyst
stationer f.eks. Skagen, Lyngby eller Blåvand radio.

SUPER KOMPAKT RADIO
Ved anvendelse af helt moderne teknologi har det været
muligt at opbygge den mindste marine VHF radio med
synthesizer på det danske marked. Radioen er opbygget
i 5 moduler som alle er monterede med stik, hvilket gør
den meget servicevenlig. Modulerne er monteret i et gal
vaniseret stålchassis. Selve stålkabinettet har en speciel
Dlastbehandling for at modvirke fugtangreb.

Station kr. 3.950,- excl. moms.
Sellcall kr. 575,- excl. moms.
Ring eller skriv efter brochure.
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Banken der
dækker
hele Amager

Alt i
glasfibermaterialer
og værktøj
Polyester fra
Glasfibermåtter fra
Gel-top coat fra

£

kr. 8,95 pr. kg
kr. 15,70 pr. kg
kr. 17,50 pr. kg

Alt i glasfiberarbejder og
forsikringsskader udføres.
Ordrer over 400 kr. frit leveret
i København

Amagerbanken

Rika-plast
Krogsbækvej 5
2610 Rødovre
02-91 52 03

den er nærliggende

COCKPIT-TELTE

DAN • SAILS
Pris eks,: 20kvm. genua kr. 3006.*
Ind. moms, pose, tickiers og hager
irustfrit stål, Bainbndge dug 6,5 m.

RADIOTEUFONANUEG - WAIKIEIAIKIES
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* reperationer
Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09

TLF. 01-576717

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

S.S.F.

JUNI-JUL11980

Nr. 6-7

Medlemsblad for

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

Telefon (01) 58 32 96

Postgirokonto 705 6516

I
Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

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

58 01 76

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1.600 eksemplarer.
Foreningens bestyrelse:
Formand:
Hans Guldager,
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Nyvang Allé 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, 12300 Kbh. S
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S
- og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

Telf. 59 35 80
13 73 23
50 73 23
58 49 37
53 59 64
59 39 78
55 79 39
54 80 52
59 54 02
54 58 44

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Skolechef:
Juniorleder:
Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

Genuavej 22 A
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Finn Staalfos,
Islands Brygge 33, 3., 2300 Kbh. S

54 92 03

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

54 92 62

John Lauritsen,
Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup

50 15 72

Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Karl Thorup,
Bremensgade 49, 2300 Kbh. S

Kontoret er lukket i juli
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59 79 95
58 49 37

53 59 64
58 43 11

Når bådene er sendt af sted, er der tradi
tion for, at Hans Guldager serverer koldt
bord for officials. Her kigger han forel
sket på en flaske Gammel Dansk.

Startskuddet ti! 1. start har lydt. Båden i forgrunden er J 30, der blev nr. 2 i 14. løb.

Årets store arrangement - top-cup.
157 både tilmeldt til distancekapsejladsen Rundt om Sjælland
-med Kronborg om styrbord.
Forfulgt af uheld.
Så er top-cup 1980 afviklet, og dette års arrangement adskil
ler sig fra de to foregående på væsentlige punkter. El- og tele
fonkablet til Flakfortet var blevet revet over af et anker. Strøm
forsyningen blev klaret med en generator, der velvilligst var
udlånt af Holmen, men telefonforbindelse kunne ikke etable
res. Det var derfor nødvendigt at etablere sejladsbureau både i
Sundby og på Flakfortet, og de to bureauer stod i forbindelse
med hinanden via en bærbar radio udlånt af Storno. Når en
båd gik i mål på Flakfortet, blev startnummer og tidspunkt via
radio, meddelt bureauet i Sundby, hvor dataanlægget var pla
ceret. Resultatet blev derefter udskrevet på anlægget, og ud
skriften blev dikteret til bureauet på Flakfortet, hvor resultat
liste blev skrevet på maskine og var klar til udlevering, når bå
den gik i havn på fortet. Det lyder lidt besværligt, og det var
det også, men det fungerede alligevel upåklageligt. Men en
ulykke kommer sjældent alene: yderligere gik dataanlægget
ned i en periode, en telefonledning til bureauet i Sundby blev

revet over, og radioforbindelsen mellem Sundby og fortet var
en overgang afbrudt, men alle genvordigheder blev klaret af en
række medlemmer, der fortjener stor tak for deres indsats.
Ydermere brød en af Marinehjemmeværnets følgebåde sam
men, så der på de resterende blev lagt et større ansvar, og en
delig kommer dertil nok det værste uheld, fordi det gik ud over
et af vore medlemmer, der har været med til at arrangere top
cup fra starten og har været en uvurderlig arbejdskraft: Annie
Lindquist var så uheldig at falde på en af trapperne. Hun fik et
kompliceret brud på det ene ben, og et længere hospitals
ophold er i vente.

Kort om sejladsen.
Sejladsens afvikling ligner en del top-cup i 1978, da der kun
kom tyve både i mål på grund af svigtende vind. Også i år var
der flere perioder med total vindstille, og det blev derfor en
chancepræget sejlads. I realiteten blev det hele afgjort et par
sømil syd for Saltholm, hvor et felt på godt en halv snes både

skilte sig ud fra de øvrige både fra 1.start. Det var både, der lå
længst mod vest, der fik vind, medens resten af feltet, der lå
ovre under Svenskekysten, befandt sig i et vindhul. Udbryder
feltet fulgtes derefter ad hele vejen rundt, og havde forholds
vis god vind. Det tilbageblevne felt var derimod forfulgt af
perioder med vindstille bl.a. ved Møns Klint, hvor de lå,
medens bådene fra anden start gik igennem Bøgestrømmen
med tålelig vind for i Storstrømmen at møde et vindhul, hvor
de blev samlet med bådene fra 1.start, bortset fra Spækhug
gere, der har en klar fordel i let luft. Efternølerne havde fra Kor
sør og resten af vejen til Flakfortet modvind så der måtte kryd
ses, og ned gennem Sundet havde de erltividere en meget
stærk strøm imod sig. Under disse vanskelige forhold var der
ca. 50 både, der meddelte bureauet, at de opgav at nå frem til
tiden, medens 15 til det sidste håbede på god vind, men som
alligevel ikke nåede frem, inden tidsfristen udløb søndag den 8.
juni kl. 23 for 1.start og kl. 24 for 2.start. Der var 6, der ikke
mødte til start, og der var ialt 84, som gennemførte den lange
sejlads.

På kortet kunne man følge slagets gang.

Elektricitetsværket kørte under hele top-cup.
1.start, 3.løb: (3 både)
Relax, T. Vinther, Øst, 63, 09, 50.
Orkanen, Niels Peder Petersen, S.S.F. 78,46,22.
1 båd udgået.
1.start, 4.løb: (3 både).
1. Listig, S. Fribo, Lynetten, 65, 47, 23.
2. Hi Life, L. Andersson, Viken, 67, 00,39.
3. Concord, B. Riis, Lynetten, 81, 06, 28.
1.start, 5.løb: (6 både).
1. Kung Fu, O. Nielsen, S.S.F. 86, 11, 36.
2. Ambition, H. Teglers,-Bandholm, 86, 15, 39.
3. Corall, E. Kralund, Sundet, 91, 03, 47.
3 både udgået.
1.start, 6.løb: (5 både)
1. Ni-Ni, B. Præstrud, Frem, 66, 31, 09.
2. Cassiopeia, H. Ahnsen, Øst, 66, 58, 48.
3. Annamarie, B. Petersen, KAS, 89, 20,16
2 både udgået.
1.start, 7.løb: (3 både)
Alle udgået.
1. start, 8.løb: (3 både)
1. Ea, G. Jensen, SAS, 88, 49, 22.
2. Kaa II, O. Kaae, Tårbæk, 89, 11, 31.
1 båd udgået.
(fortsættes side 6)

Den fuldstændige resultatliste.
Første båd i mål: Phillipa, Gert Svane, Kastrup. Hurtigste
båd efter scandicap i første start: Relax, T. Vinther, Øst.
Hurtigste båd efter scandicap i anden start: Knudsen, Peder
Skogstad, Sundet.
Vinder af top-cup; Knudsen, Peder Skogstad, Sundet, (hur
tigste båd i største løb, Spækhuggere).
1. start, 1. løb: (5 både)
1. Styrbjørn, Jørgen Madsen, S.S.F. 67, 53, 20.
2. Ghoster, Bent Lyman, Sletten, 77, 22, 05.
3. Celebration, P. Lång, Køge, 87, 13, 13.
4. Swift, A. Schaldemose. S.S.F. 88, 05, 40.
5. Ramasjang, S. Andersen, Hvidovre, diskvalificeret.
1.start, 2.løb: (4 både)
1. Savala, W. Jensen, Frem, 67, 24, 39.
2. Kong-Kurs, O. Rasmussen, Lynetten, 67, 26, 28.
3. Phillipa, Gert Svane, Kastrup, 67, 26, 10.
4. Roughphy, Andersen, Gilleleje, 67, 51, 56.
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Musikerne satte stemningen i vejret.

Herfra kom deltagerne i top-cup.
Som de to foregående år har medlemsbladet kigget i del
tagerlisten for at afsløre, hvorfra de tilmeldte både kommer.
De to foregående år har det været sådan, at det var S.S.F.,
der stillede med de fleste mandskaber, men det er anderledes
i år: den kapsejladsaktive klub, Lynetten, har overtaget første
pladsen. Tallene ser således ud:
Sejlklubben Lynetten
Sundby Sejl-Forening
Kastrup Sejlklub
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub
Sejlklubben Sundet
Sejlklubben Øst
Øresunds Sejlklub Frem
Dragør Sejlklub
Hvidovre Sejlklub Suset
Køge Sejlklub
Tårbæk Sejlklub
Sejlklubben Greve Strand
Vedbæk Sejlklub
Brøndby Strands Sejlklub
S.A.S.-Sejlklub
Kongelig Dansk Yachtklub
Sletten Bådeklub
Gilleleje Sejlklub
Viken - Sverige
Bandholm Sejlklub
Sejlklubben Nordhavn
Sejlklubben Snekken, Vordingborg
Veddelev Strands Bådelaug
Kalundborg Sejlklub
Sejlklubben Lynæs
Holbæk Sejlklub
Skovshoved Sejlklub
Sejlklubben Esrum Sø
Tuborg Sejlklub
Sejlklubben Triton
Marbæk Sejl- og Motorbådsklub
Rungsted Kyst Sejlklub
FDF/FPF
Sejlklubben Køge Bugt
Bådelauget Søhesten
35 klubber

30
29
15
12
10

8
6
5
4
3
3
3
2
2
2

2

79-priser
Intet indeks-tillæg
- dvs. 1979-priserne fortsætter uændret i '80.

Ved skader forhøjes
pris og selvrisiko ikke
Bådens
værdi

Selvrisiko
90.000 kr. 2500 kr.
130.000 kr. 3000 kr.
160.000 kr. 3000 kr.
200.000 kr. 3000 kr.
225.000 kr. 4000 kr.
325.000 kr. 5000 kr.

Priseksempler
Selvrisiko
1250 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
2000 kr.
2000 kr.

Pris
564 kr.
729 kr.
941 kr.
1029 kr.
1034 kr.
1241 kr.

Pris
651 kr.
833 kr.
1041 kr.
1128 kr.
1170 kr.
1413 kr.

155

Når der kun er 155 deltagere i oversigten, er grunden den,
at der er 2, hvor klubtilhørsforholdet ikke fremgår af deltager
listen.
Det er værd at lægge mærke til, at der denne gang også har
været deltagelse fra den anden side af Øresund med en båd fra
Viken.

Sejlbåde med indenbordsmotor - Motorsejlere Motorbåde med indenbordsmotor u. 20 knob
(ikke planende og uden z-drev). Priserne er hel
årlige inkl. statsafgift for elitesejlere med fast
havneplads, glasfiberbåd og 5 års skadefri sejlads.

topsikring
FORSIDEBILLEDET:
Spækhuggeren Havskum fra Kastrup i 2. start

Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. (02) 65 33 11.
Bådafdelingen lokal 396/562.

Foto: Holger Møller
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1.start, 16.løb: (5 både)
1. Babuska, J. Egemarke, Lynetten, 81,11, 44.
2. Grynden, E. Nielsen, Lynetten, 85,18,10.
3. Guldfisken, L. Guldbech, S.S.F. 85, 43, 52.
4. Theriak II, L. Christiansen, S.S.F. 90, 23, 38.
1 båd udgået.
1.start, 17.løb: (3 både)
1. Andrea, P. Helbrink, Øst, 76,11, 26.
2. Alfine, J. Jørgensen, Sundet, 88, 10, 31.
1 båd udgået.
2. start er gået. Det er spækhuggeren »Knudsen« i forgrunden
1.start, 9.løb: (3 både)
1. Artensia, Thorsen, KAS, 88, 40, 29.
2. Skræk, S. Vinther-Knudsen, Lynetten, 89, 42, 39.
1 båd udgået.
1.start, lO.løb: (3 både)
1. Beagle II, B. Rupsch, Frem, 83, 01, 29.
2 både udgået.
1.start, ll.løb: (5 både).
1. Pil II, B. Pedersen, Sundet, 89, 01, 56.
2. Lukas II, G. Andreasen, Lynetten 90, 05, 01.
3 både udgået.
1.start, 12.løb: (5 både)
1. Marchen II, A. Zissack, Dragør, 86, 42, 10.
2. Pequod, P. Pedersen, Vedbæk, 87. 21,11.
3 både udgået.
1.start, 13.løb: (5 både)
1. Sirocco, L. Larsson, S.S.F. 98, 06, 25.
2. Idefix, F. Fejerskov, Lynetten, 89, 20, 31.
3 både udgået.
1.start, 14.løb: (5 både)
1. Dodo, Andresen, Greve Strand, 66, 05, 34.
2. J-30, K. Barfred, Lynæs, 66, 35, 52.
3. Stina, I. Sørensen, Lynetten, 84, 41, 01.
4. Utopia, E. Jensen, Lynetten, 88, 07, 28.
1 båd udgået.
1.start, 15.løb: (4 både)
1. Helco, H. Jensen, S.S.F. 65, 30, 50.
2. Kermit, F. Jensen, Holbæk, 66, 43, 49.
3. Obelix, E. Hoelgaard, Lynetten, 85, 25,18.
1 båd udgået.
Der var trængsel i havnehullet, da de mange både skulle ud tiI
start.
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Der gøres klar til udleveringen af startnumre.
2.start, 1.løb (Spækhuggere): (12 både)
1. Knudsen, Peder Skogstad, Sundet, 63, 44, 47.
2. Spækuline, P. Gregersen, Frem, 68, 23, 55.
3. Petra, S. Hansen, Esrum, 68, 48, 37.
4. Rimfaxe, M. Hauschultz, S.S.F., 70, 34, 51.
5. Suset, O. Koch, Hvidovre, 73, 23, 22.
6. Felicia, H. Andersen, Sundet, 73, 24, 26.
7. Zamboanga, P. Nielsen, S.S.F. 73,49, 53.
8. Tyveknægten, K. Nielsen, S.S.F. 74,11, 17.
9. Thor, ??? KAS, 74, 35, 46.
3 både udgået.
2.start, 2.løb: (3 både)
1. Puella II, J. Skovengaard, Dragør, 88, 10, 05.
2 både udgået.
2. start, 3.løb: (Nordisk Folkebåd) (10 både)
1. Bøllefrø, S. Bendtsen, Kastrup,85, 24, 53.
2. Tjalk, S. Bennike, Lynetten, 86, 21, 45.
3. Grønært, J. Haar, S.S.F. 86. 35, 47.
7 både udgået.

2.start, 4.løb: (3 både)
1. Sobby, F. Vorre-Olsen, Søhesten, 72,49,48.
2. Trojka, J. Madsen, Sundet, 72,57,09.
1 båd udgået.
2.start, 5.løb: (7 både)
1. Nordvest, L. Lynge, Sundet, 86, 47, 47.
2. Frem 3, F. Olsen, Frem, 87. 04, 02.
5 både udgået.
2.start, 6.løb: (5 både)
1. Bodil, S. Glud, Øst, 74, 45, 34.

»Færgen« havde besvær med at komme gennem havnehullet.
3. Malice, M. Buel, Lynetten, 70, 53, 41.
4. Camilla, N. Ferdinandsen, Lynetten, 73, 38, 42.
1 båd udgået.
2.start, 12.løb: (5 både)
1. Agnete, C. Hansen, SAS, 75, 04, 53.
2. Trold, P. Larsen, 80, 24, 16.
3. Titika, K. Thorup, S.S.F. 80, 24,16.
4. Tøsen II, E. Petersen, S.S.F. 80, 54, 56.
1 båd udgået.
2.start, 13.løb: (5 både)
1. Cirkeline, C. Bech-Nielsen, Lynetten, 80, 43, 01.
2. Cayman, Å. Erichsen, Rungsted, 90, 13, 42.
3 både udgået.

Der skulle også være tid til en lur engang imellem.
2. Kasucajo, K. Jensen, Lynetten, 86, 25, 49.
3. Buxtehude, I. Mohr. KAS, 88, 44, 06.
2 både udgået.

2.start, 7.løb: (3 både)
1. Rasmus, S. Hansen, Kastrup, 79, 49, 40.
2. Henken 55, F. Møller, Kastrup, 86, 31, 43.
1 båd udgået.

2.start, 14.løb:(5 både)
1. Grisebassen, N. Brondbjerg, Lynetten, 72, 34, 50.
2. Hjalm II, A. Jensen, Kastrup, 86, 21,14.
3 både udgået.
2.start, 15.løb: (5 både)
1. Bamse, J. Liisberg, Tårbæk, 79, 20, 42.
2. Nadia, A. Nielsen, Øst, 85, 53,42.
3. Bitten, D. Sudsgaard, Kastrup, 85, 53, 42.
2 både udgået.
2.start, 16.løb: (5 både)
1. Charlotte, U. Hansen, Lynetten, 86, 00, 03.
4 både udgået.

Jollehuset var velegnet som bureau.

2.start, 8.løb: (6 både)
1. Abelone, F. Teilmann, KDY. 83, 25, 07.
5 både udgået.
2.start, 9.løb: (3 både)
1. La Gua Gua, E. Jørgensen, S.S.F. 89, 08, 21.
2 både udgået.
2.start, 10.løb: (5 både)
1. Ritte, M. Løfstrøm, Marbæk, 86, 02, 30.
4 både udgået.
2.start, 11.løb: (5 både)
1. Bebs, C. Nielsen, Lynetten, 65, 06, 22.
2. Lis, A. Kristensen, S.S.F. 70, 53, 41.
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Kapsejladskalenderen

er udkommet og udsendt til samtlige
sejlklubber under DS. Spørg efter
den i jeres klub.
Dansk Sejlunion's Ærestegn

blev på Sejlerdagen i februar uddelt
til P. G. Hansen - oftest kaldet PG.
PG opdagede for 25 år siden Opti
mistjollen og indså de muligheder,
der lå i denne lille "kommodeskuffe"
- m.h.t. børn og sejlsport.
Siden har PG arbejdet energisk med
børn og unge, samt for dansk sejl
sport i almindelighed.
PG er stadig aktiv bl.a. som medlem
af DS-hovedbestyrelsen, formand for
Instruktions- og Trænerudvalget,
medlem af Ungdomsudvalget og på
lokalt plan som formand for Køge
Bugt Kredsen.
Ingen på Sejlerdagen var i tvivl om, at
PG fortjente unionens ærestegn.
Landsjuniorstævnet 1980

afholdes i Jyllinge d. 2. - 5. juli
der lykkedes for udvalget.

Generalforsamlingen
Ifølge referatet fra generalforsamlin
gen, skulle jeg have forslået, at arbejds
løse kunne tage de arbejdendes vagter!
Jeg beklager, jeg ikke har formuleret
mig tydeligt nok. For det har en del al
lerede fundet ud af.
Næh-, jeg mente, arbejdsløse, efter
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udgiver et medlemsblad, der hedder
"Vejret". Foreningens ide med "Vej
ret" er, at bladet skal blive et kon
taktorgan mellem alle vejrinteresserede - ikke blot mellem fagmeteorolo
ger, men også mellem meteorologer
ne og de mange ude omkring i sam
fundet, der er specielt interesserede i
vejret.
Selskabets aktiviteter i form af mø
der, udsendelse af medlemsbladet
osv. søges tilrettelagt, således at både
amatører og professionelle, eller helt
enkelt alle, som er interesserede i
vejrforhold og meteorologi, vil få for
nøjelse og udbytte af et medlemskab
eller eventuelt kun et abonnement på
bladet uden medlemskab.
Foreningskontingent: 100 kr. årligt
Abonnement:
60 kr. årligt
Henvendelse til foreningens kasserer:
Afd. Meteorolog
Henrik Voldborg
Meteorologisk Institut
Tlf. 01-29 21 00 lokal 334.
OL - sponsoraftaler

Dansk Sejlsport har mødt en fantas
tisk velvillighed fra en lang række fir
maer og fonds, hvilket betyder, at
der satses i samtlige 6 OL-klasser, og
at OL-udvalget har kunnet realisere
hele det specielle træningsprojekt,
der er startet af Aage Birch og Jack
Sørensen.
— Bikuben har givet 50.000 kr. til en
ny Flying Dutchmann.
— Hempel Skibsfarve, 10.000 kr. til
OL-træningen.

— Finansieringsinstituttet for Sejl
sport, 15.000 kr. til OL-træningen
— A. P. Møller & Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers fond, 84,000
kr. til en ny Soling.

— Krista & Viggo Pedersens fond,
9.000 kr. til en Star-mast.

lønnede o.s.v., burde i videst muligt om
fang, overlade dagene fredag og lørdag
til arbejdende medlemmer, da det for
modes, de er mest interesserede i de da
ge, der giver dem mulighed for ikke at
skulle gå lige fra vagten til arbejde.
Med venlig hilsen
Niels O. Nielsen
»Rylen«

til en gummibåd til OL-træningen.

— Outboard Marine, Gilbert Nielsen
Import, Brenderup Trailers, Green
Sails, LM Glasfiber og John Mast

2
2
^

har på forskellig måde støttet OLtræningen og gummibådsprojektet.
— Helly Hansen Imak har givet redningsveste til OL-sejlerne.
- Kjersgård & Co. har givet redningsveste, støvler og sko til OLsejlerne.
— Viking Benzin har givet 11.000 kr.
til Solingen, 10.000 kr. til Tornadoen og 9.000 til Lasse Hjortnæs
i Finn.
— Handelsbanken har givet 40.000
kr. til Tornadoen.
— Tuborg har givet 25.000 kr. til
OL-træningen.
Nævnte sponsoraftaler er alle truffet
i begyndelsen af 1980.

i

Måling af IOR
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For at give vore IOR målere en ærlig
chance til at planlægge deres fritid og
for at spare sekretariatets personale
for stress, er følgende regler blevet
vedtaget:
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1. Bestilling af måling
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skal ske i rimelig tid, d.v.s. senest
3 uger før målingen skal påbegyndes.

2. Målebrev efter måling
kan ikke loves bådejeren i hænde
før tidligst på ugedagen efter, at
målingen fysisk er afsluttet, og
samtlige papirer er tilgået DS's sekretariat.

'

DOK's ungdomslejr i Moskva

\
]
''
\

Dansk Olympisk Komitee har udtaget to danske sejlere - én M og én K som deltagere i ungdomslejren i Moskva ud af ialt 16 pladser.

*
/

i

Fysisk Træning

i

I disse måneder foretages normalt lo-

Sekretæren retter
I ovenstående brev fra Niels O. Nielsen
er jeg blevet gjort opmærksom på, at
jeg har refereret ham forkert i protokol
len fra generalforsamlingen. Jeg und
skylder, at jeg har misforstået ham og
retter protokollen, således at der i stedet

kaiefordeling i de fleste af landets
kommuner, hvorfor sejlklubberne al
lerede nu skal tænke på deres behov
for den kommende vintersæson
m.h.t. gymnastiksale og lignende faci
liteter.
DS's Instruktions- og Trænerudvalg
afholder kursus i Fysisk Træning for
sejlere i oktober/november, således
at sejlklubberne kan få uddannet in
struktører indenfor dette område.
Information og invitationer vil blive
udsendt i september.

Endvidere betyder dette medlem
skab, at klubberne kan benytte en
lang række af de større vandrerhjem
til kursusaktiviteter/lejre/o.I. fra den
15. august til den 15. juni.
Vandrerkortene kan blive til stor
gavn for alle jollesejlere og Optimist
sejlere. Andre kan selvfølgelig også
få stor fordel heraf.
Der udstedes også lederkort, som
f. eks. Optimist-, jolle- og juniorlede
re, der ofte rejser til kapsejladser med
større grupper af sejlere, kan anven
de. Lederkort anvendes f. eks. også i
forbindelse med kursusaktiviteter og
lejre.

Nye sejlklubber

Følgende klubber er blevet tilsluttet
DS:
Hundige Bådeklub - Køge Bugt
Kredsen - Sakskøbing Bådelaug Sydstævnekredsen - Solbjerg
Idrætsforenings Søsportsafdeling Østjyllandskredsen - Sejl- og Motorbådsklubben "Frem", OdenseFynskredsen.
lait 181 sejlklubber er nu tilsluttet
DS.

Der findes nu ialt 86 vandrerhjem
rundt omkring i Danmark - og mange
findes i "havnebyerne".
Det er billigt at tage på vandrerhjem.
Overnatningen ligger i 1980 på 20-25
kr. alt efter hvilke faciliteter det en
kelte vandrerhjem kan tilbyde.

Der er ingen aldersgrænse for benyt
telse af vandrerhjem og alle er vel
kommen uanset befordringsmiddel!
Vandrerkortene/Lederkortene er kun
gyldige med påklæbet årsmærke.
Årsmærkeprisen for 1980:
21,- kr. for et enkelt-vandrerkort
40,- kr. for et lederkort
Hertil kommer portoudgiften.
Fortegnelsen over vandrerhjem er ud
kommet og koster 14,- kr. Foruden
oplysninger om de pågældende vand
rerhjem er der også oversigt over,
hvad egnen kan tilbyde af seværdig
heder.
Der er stor forskel på vandrerhjem li
ge fra mindre bindingsværkshuse til
store specialbyggede ejendomme,
men ét har alle tilfælles - miljø. Man
kommer i et hjem og ikke på en insti
tution.
For eventuelle yderligere oplysninger
kontakt din sejlklub eller DS's sekre-

Tilskud til materiel

Hovedbestyrelsen har efter indstilling
fra Fordelingsudvalget vedtaget til
skud til materiel på totalt 125.454
kr. - fordelt på 34 sejlklubber.
Heraf vil 11 klubber ikke få udbetalt
tilskud før diverse restancer til DS er
bragt af vejen.
Hovedbestyrelsen har endvidere be
sluttet, at fremtidige ansøgninger om
tilskud eller lån fra klubber i restance
afvises.

Hvem kommer med den største fisk
Der er mange præmier at hente

Fisketur

Tag vandrerhjem med i jeres planlæg
ning

afholdes lørdag den 23. august

Dette gælder både klubberne og sej
lerne.
Dansk Sejlunion er blevet medlem af
Herbergsringen, hvilket betyder, at
DS nu kan udstede vandrerkort til al
le, der er medlem af en sejlklub til
sluttes DS.

Startskuddet går kl. 10.00
Vejningen starter kl. 16.15
du skal være inden for molerne
kl. 16.00
Se efter opslag i klubhuset
<<>

for kommer til at stå: »—, at arbejdsløse
og efterlønnede burde i videst muligt
omfang overlade dagene fredag og lør
dag til arbejdende medlemmer, da det
formodes, at de er mest interesserede i
de dage, der gives dem mulighed for
ikke at være nødt til at gå lige fra en vagt
på arbejde.«
sign. E/se Madsen
sekretær

To S.S.F.ere til VM for
yngling.
Forårets udtagelsessejladser til Yngling-VM er nu overstået, og det er redak
tionen en glæde at kunne meddele, at to
mandskaber fra S.S.F. er mellem de ud
tagne. Det er Y 64, »Yatzy« med Kim
Steffensen, Bo Hansen og Jan Knudsen

samt Y 101, »Jackpot« med Jens Poul
sen, Allan Christiansen og Thomas
Bruhn. De øvrige af de otte udtagne bå
de kommer fra KDY.
S.S.F. ønsker de dygtige unge men
nesker held og lykke på rejsen til Østrig,
hvor mesterskaberne afvikles i dagene
12.-19. juli.
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kunne fungere her i S.S.F., men man vil
dog være åbne for det, så man har re
kvireret spørgeskema fra D.S., der vil
blive uddelt blandt vore pigesejlere.
Et medlem anmoder i brev om ned
sættelse af pladslejen, men da han ikke
ifølge foreningens love opfylder betingel
serne, vil han blive tilskrevet om afslag.
Henrik Gravesen, Kim Kristensen
samt Michael Empacker anmoder i brev
bestyrelsen om tilskud til transportud
gifter, de skal til Kerteminde og sejle
KS-open. Bestyrelsen var enige om, at
man ville betale færgebilletten.

Punkt 6: Juniorafdeling.
Finn takkede for valget og fortalte,
at han havde afholdt et møde med alle
førerne. Han fortalte endvidere, at man
var blevet enige om, at onsdage skulle
være oprydningsdag, de sejlere, der ikke
ville deltage i dette arbejde, vil ikke
komme ud at sejle den dag. Stativet til
optimistjollerne er nu i støbeskeen. En af
optimisterne er i stykker, og det er så
meget, at det er nødvendigt at sende
den på værft.
Juniorlederen spurgte, om han måtte
betjene spillet på slæbestedet. Han fik
at vide, at det var i orden, men at han
først skulle have instruktion af plads
manden. Den 1.6.80 kl. 10 bliver der
afholdt førerprøve. Juniorlederen slut
tede med at spørge, hvem der egentlig
havde lov til at sejle den nye motorjolle.
Man blev enige om, at Jens Green samt
juniorlederen og juniorudvalgsmedlem
merne måtte sejle den. Kapsejladschefen
gjorde opmærksom på, at han ved visse
stævner skulle benytte den som mærke
båd. Bestyrelsen var indforstået med
dette.

Dansk Sejlunion interesserer sig for piger

Punkt 7: Kapsejlads.
Træningssejladserne for Ynglinge for
løb fint. Onsdag den 14.5. starter aften
sejladserne, med sidste tilmeldingsfrist
tirsdag kl. 18. Som sidste år vil deltagel
se i disse sejladser være vederlagsfrit.
Kapsejladschefen sluttede med at for
tælle, at tilmeldingerne til top-cup gik
fint.

Referat af bestyrelsesmøde
den 5.5.80 kl. 19.00
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: Sikkerhed
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Formanden indledte bestyrelsesmødet
med at meddele, at juniorlederen havde
trukket sig ud af bestyrelsen. De 2 sup
pleanter mente ikke, de kunne bestride
denne plads. Finn Staalfos har på fore
spørgsel fra formanden indvilliget i at
tage pladsen indtil næste generalforsam
ling. Finn Staalfos bliver så konstitueret,
og skal fungere som et underudvalg
under formanden. Den samlede besty
relse accepterede dette.
Punkt 1: Protokol.
Protokollen fra forrige bestyrelses
møde blev oplæst og godkendt.
Punkt 2: Beretning.
Formanden fortalte, at indsejlingsrenden nu er opgravet, prisen blev 55.000
kr. Dansk Sejlunion er kommet med i
Herbergsringen, d.v.s. at D.S. kan ud
stede vandrerkort.
Dansk Sejlunion spørger i brev om,
hvor mange pigesejlere, der findes i
vor klub; man vil finde ud af, om der
eventuelt er behov for ren pigekapsej
lads. Bestyrelsen mener ikke, det vil
10

Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget gør opmærksomme
på, at man kl. 24 har fundet junior
skuret åbent og fuld oplyst. Juniorlede
ren lovede at sørge for, at der bliver låst
og slukket om aftenen.
Bomhuset er endnu ikke blevet helt
ryddet, men der skulle nu være plads til
kapsejladsgrejet, og så vil det blive aflåst.
De medlemmer, der endnu har grej i
skuret, må henvende sig til havneudval
get.
Redningskranse vil blive opsat hurtigst
muligt, lovede motorbådsrepræsentanten.
Havnefogeden har fået besked på, at
han nu skal begynde at kræve havne
penge op.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Sejlere fra Køge Sejlklub vil holde
fællestur til S.S.F. i pinsen. Der vil som
sædvanlig være udskænkning i jolle
huset pinsemorgen.
Punkt 5: Sejlerskole.
Tyveknægten er kommet i vandet og
skal ud at sejle med elever første gang
den 12.5. Midt i måneden vil »Øvebal
len« blive sat i vandet. Den 7.5. vil der
blive afholdt radiokursus, instruktør
Reinhardt Hansen.

Punkt 8: Joller.
Den 4.3.80 blev der afholdt jollemøde.
Man er nødt til at grave jolleslæbestedet
op på begge sider af høfden. Brofor
længelsen er sat ud.
John Simonsen fremlagde sit udvalg
bestående af Jens Johansen, Flemming
Jensen samt Kaj Møller for bestyrelsen.
Udvalget blev godkendt.
John Simonsen sluttede med at for
tælle, at han gik af ved næste general
forsamling.
Punkt 9: Motorbåde.
Motorbådsrepræsentanten oplyser, at
flere medlemmer har lovet at være ham
behjælpelig med opsætning af redningsposterne.
Punkt 10: Sikkerhed.
Formanden pålagde bestyrelsen at
holde øje med, at ingen sejlede ud i små
joller uden redningsveste.

Punkt 11: Bladet.
Holger Møller har endnu ikke fået
indkøbt fotoudstyr. Han vil indhente
flere tilbud før købet.
Punkt 12: Eventuelt.
Man vil igen i år flere gange i løbet af
sommeren gennemgå klubhuset for
ikke-medlemmer.
Da der stadig ligger mange gamle fortøjningsstene i det søndre bassin, vil
man prøve at få en dykker ned for at
lokalisere dem og så få dem fjernet.
Mødet slut kl. 22.00.
sign. Hans Guldager
formand
Else Madsen
sekretær

oooooooooooooooooo

Slettede medlemmer
pr. 15.03.1980
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

9 Jørgen Jensen
Byglandsgade 14, S.
12 Steen Paludan
Kirkegådsvej 9, S.
38 Marianne Lyngkjær
Bovrup Kirkevej 66, Bovrup
88Niels H. Nielsen
Kong Hans Allé 12.
149 Leni Jensen
Jerslev Allé 38 B, Ka.
151 Ole Rocbach
Vesterbrogade 114, V.
183Claus J. Trepmann
Badensgade 12, S.
205 Hans K. Jørgensen
Peder Lykkesvej 111, S.
220 Jørgen Dyrberg
Absalonsgade 43, V.
332 Maria Trepmann
Badensgade 12, S.
481 Svend Å. Hansen
Rønne Alle 44, Dragør.
487 Anne Wessberg
Tagensvej 52, N.
609 Willy Frandsen
Sumatravej 68, S.
626Aksel H. Ohlhoff
Spicas Alle 37, Ka.
660 Jørgen E. Bresler
Kastrupvej 67, S.
691 Flemming Suhr
Elselillevej 2, S.
698 Ernst Lund
Ryomgårdsvej 61, Ka.

A 763 John Hjarsø
Strandvejen 12, 0.
A 764 Jan E. Kure
Kurlandsgade 7, S.
A 775 Bay Nielsen
Ravnsborggade 5, N.
A 870 Jens J. Østerberg Verner
Griffenfeldtsgade 25, N.
A 877 Bjørn Sørensen
Enghave Plads 11, V.
A 893 Per Ch. Pedersen
Kiselvej 1, Herlev.
A 910 Hans Ramløv Mortensen
Dysseager 11, Vanløse.
A 916 Willy Andersen
Knud Anchersvej 25, Rødovre.
A 955 Leif Ernst
GI. Køge Landevej 800, Valby
A1033 Bent Frost Sørensen
Marsalavej 25, S.
A 1048 Jørgen Kongstad
Boeslundevej 21, Brønshøj.
A 1052 Christian Fokdal
Holger Danskesvej 27, F.
A 1073 Poul Andersen
Langdyssen 78, Herlev.
A 1099 Jørgen Pedersen
Nyelandsvej 19, F.
P 14 Verner Poulsen
Gammeltoftsgade 10, K.
P 84 Benny Nielsen
Saven 6 B, Tåstrup.
P 155 H. V. Karlsen
Italiensvej 37, S.
P 157 G. Søgård Jensen
Flintsvænget 16, Køge.
J 29 Thomas Larsen,
Lybækgade 4, S.
J 50 Dan Rasmussen
Liberiavej 4, Ka.
J 57 Kirsten Døhring
Snorresgade 2, S.
J 62 Ulla Sonne Olsen
Holmbladsgade 78, S.
J 96 Lars Petersen
Maarumvej 18, 0.

Tak
Hjertelig tak til S.S.F., jollesej
lere og andre gode venner for ven
lig opmærksomhed ved Edel »Strit«
Jensens bisættelse.
Carl Jensen

Mve medlemmer

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

.om ^oger optagelse
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9 Bernhard Andreasen
Jægervangen 16, Gentofte.
38 Per Oluf Hansen
Fiskebækvej 81, Værløse.
88 Steen Holtoug
Hedemannsgade 3 B, 0.
149 Grete Sonne
Genuavej 14, S.
182 Henning Skott Sørensen
Kastrupvej 78, S.
205 Kirsten A. Hede
Ndr. Fasanvej 133, F.
220 Bernd Røøsli
Valhøjs Allé 80 A, Rødovre.
332 John Bissø
Halfdansgade 41, S.
362 Jørn Åbrink
Holmblads Vænge 2, S.
481 Arne K. Hansen
Mågevej 80, NV.
597 Kjeld T. Jensen
Lysefjordsgade 11, S.
987 Ole Bjerg
H . C . Ørsteds Vej 2 2 A , V .
998 Hans P. Kristianssen
Woltersgade 16, S.
999 Harry Mulvad
Sømosevej 16, Skovlunde.

A 1000 Finn Niebe
Hessensgade 59, S.
A 1006 Rene Rister
Jægersborggade 32, N.
P 14 Linda Djursby
Laksegade 20 C, K.
J 23 Søren Jensen
Amagerbrogade 151, S.
J 51 Thomas Toft Olesen
Willumsvej 26, S.
J 96 Lars Navntoft
Kastrupvej 87, 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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Jeg vidste intet om, at vore svenske
venner fra Malmohus skulle gæste
S.S.F. pinselørdag, så stor var min glæ
de, da jeg traf alle disse dejlige mennes
ker, som jeg kender fra flere fester bl.a.
krebsefesten i Malmohus Båtklub i 1977.
De var virkelig med til at sætte kulør på
hele festen. Husets orkester spillede alt,
hvad hjertet kunne begære, både på
dansk og svensk, og dansegulvet var be
nyttet fra den første strofe, der blev spil
let. Alle lodsedler blev solgt, og de fine
gevinster blev heldigt fordelt både til
Greve, Sverige og S.S.F. Vagn Preisler
sagde til mig, at han var glad for, at han
ikke havde annonceret festen i S.S.F.bladet, og jeg forstår ham, for der var
ikke en ledig stol, klubhuset var fyldt til
bristepunktet.
Jeg var desværre ikke med Pinsemor
gen, men havde aftalt at mødes med
mange venner, danske som svenske,
pinsesøndag kl. 15.00. Mange var trætte
af dagens strabadser, og Åge fra Malmo
hus var bestemt aftenens balløve, hans
frue var desværre ikke med på grund af
sygdom, men det var en dejlig pinse, en
pinse jeg sent vil glemme.

Pinsen 1980

\/ærs'go at udtrække vinderen.

uden at være i følge med et medlem.
Der er særlig mange om søndagen, der
nyder godt af Kristines gode køkken på
medlemmernes bekostning. Der var flere
af dem lørdag aften og pinsesøndag, og
når de har spist og drukket, rejser de sig
og går efterladende hele svineriet på bor
dene. Det harmer mig - hvad kan der gø
res for at stoppe alle disse uvedkom
mende gæster?
Hvad kan der gøres imod tyveri af
overtøj fra garderoben? - vi må jo ikke
tage overtøjet med ind i klubhuset.
Jeg har engang bedt et uvedkom
mende selskab i løftet stemning rydde af
bordet. Jeg gør det aldrig mere, for
mage til ordvalget i deres svar, skal man
lede længe efter, og så tænker man,
hvor er hjælpen, når man allermest har
brug for den. Jeg har altid følt mig tryg
og godt tilpas i S.S.F., og håber, at jeg
også kan gøre det fremover.
Med venlig hilsen
Edith Laursen
Nolle

Jævnlig kontrol
Til ovenstående indlæg kan jeg oply
se, at bestyrelsen har vedtaget med jæv
ne mellemrum at foretage en kontrol af,
om de mennesker, der opholder sig i
klubhuset, er medlemmer af foreningen,
og bortvise dem, hvis de ikke kan doku
mentere medlemskab. Den første kon
trol fandt sted i midten af maj måned, og
afslørede mange ikke-medlemmers til
stedeværelse.

Et skår i glæden

Glæden blev desværre fuldstændig
borte, da jeg skulle hjem pinsesøndag
kl. 20.00 og ville hente min skindfrakke,
som hang i garderoben - den var væk.
En skindjakke til 2.200 kr. - helt ny købt i
januar d.å. I lommerne lå nøgler til
S.S.F., min søsters og min egen lejlig
hed samt et buskort. Tyveriet er meldt til
politi og forsikring, men jeg undrer mig
over, at alle de mennesker, der ikke er
medlemmer, frit kan komme i S.S.F.

Holger Møller

Hurra, det var mig selv.
Der var udskænkning...
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...og der var musik, og det gav stemning

Tidsplan for indførelse af
IALA system A
1986
(Implementation schedule)

Vi har i S.S.F. for oktober og
november 1978 og januar 1979
omtalt det nye afmærkningssystem IALA, og her bringer vi et
kort, der viser tidspunkterne for
overgangen i vore farvande.

^DK3
1/9 - 7/9

D8
1/9-22WDDR1
/ 1/8-1/3

DDR5
1/7-1/9

DDR4
DDR3
1/1-1/4
&
1/6-1/9

.1/4=1/5&
1/6-1/7

DDR7
1/7-1/9

Vildtreservater
Rundt om i de danske farvande ligger et stort antal
mindre, ubeboede øer og holme, som er ynglesteder for
flere arter af ænder, vadefugle, måger og terner. Flere
af disse fugle hører til blandt vore mest sjældne.
Øer med stenrev og sandrevler benyttes også af sæler
som tilholdssteder i yngleperioden og under pelsfæld
ningen.
Både fugle og sæler har brug for så megen ro på
ynglepladserne som muligt. De fleste kystfuglearter har
æg og unger fra april til omkring begyndelsen af juli.
Sælerne føder og dier deres unger fra slutningen af juni
til begyndelsen af august, men er stærkt knyttet til ynglelokaliteten både før og efter denne periode.
Det stigende antal lystbåde har, sammen med øget
færdsel i naturen i øvrigt, medført, at fuglenes og sæler
nes tilholdssteder, der før lå øde og uforstyrrede, nu er
blevet mål for mange mennesker. Denne udvikling kan
få meget uheldige konsekvenser for både fugle og sæler.

Vildtreservater på øer og rev
Fredning af truede fugle og pattedyr mod jagt er ikke i
alle tilfælde tilstrækkeligt til at sikre bestandenes fort
satte trivsel. Det er nødvendigt også på ynglepladserne
at beskytte arterne mod forstyrrelse.
Dette er baggrunden for, at der siden 1976 rundt om
i de danske farvande af Landbrugsministeriet er oprettet
23 ø-vildtreservater for rugende kystfuglearter og sæler.

De vildtreservater — ialt 20 —, der alene tjener til be
skyttelse af fugle, omfatter fortrinsvis mindre, ubeboede
øer samt en zone på 50 meter af det omkringliggende
vandareal. Adgang og ægsamling er her forbudt i for
skellige tidsrum mellem 1. marts og 15. juli, afhængig af
hvilke arter, der ruger på øerne. De 3 vildtreservater for
sæler omfatter foruden rev og sandrevler et væsentlig
større vandområde, idet sælerne flygter ud i vandet, så
fremt man kommer nærmere hvilepladserne end ca. 300
meter. Sælreservaterne er lukket for færdsel fra 1. marts
til 30. september, bortset fra Livø Tap i Livø Bredning,
hvor adgang er forbudt hele året.

Vær med til at beskytte fugle og sæler
— gå udenom fuglekolonier
— tag ikke ophold i nærheden af reder og unger
— medbring ikke løsgående hunde (forbudt på alle stran
de fra 1. april til 1. september)
— undgå sejlads i nærheden af øer og holme med fugleko
lonier
— undgå landgang på ubeboede øer og holme fra april til
juli
— hold god afstand til øer og rev hvor sæler holder til

Vildtreservater for sæler o og
kystfugle • 1980
0

NYHEDER!
FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

bredning
Fjordholmei

50 KM

JLivø
/bredning
pRotholmene

iTreskelbakkeholi

Førende specialforretning inden for blandt andet:
Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Olietøj
Termotøj
Landgangstøj
Spil og blokke
Evinrude og Volvo motorer

fSllegrundén

fcderum
[astholm

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggerværksted
VHF-radiokursus
- og meget mere . . .

Basnæs n<
(feddene)*

^JDuehofh^
Storenoli

'Smedehol i
Tjørneholm s
Hylleholir

Forside og vignetter er tegnet af Jeppe Ebdrup.
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I. STENGAARD MEYER
Rødsand

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

Vedrørende foreningens radiostation
med selektivopkald
Efter meddelelse derom ved opslag i
klubhuset, i ca. 3 uger, var der, lørdag
d. 10. maj, fra kl. 12 -15, givet medlem
mer, der har klubkontakt til selektivop
kald, anledning til at få afprøvet deres
grej på stationen.
Ud af 24 mulige var der seks, der be
nyttede sig af lejligheden. Det var ikke
mange, som ønskede at få konstateret,
om deres grej fungerer, som det skal
- slet ikke i betragtning af, at af de 6 var
de 2 af dem tilhørende foreningens
skolebåde. Disse var blevet afprøvet få
dage forinden ved et instruktionsmøde
for lærerne, og en var undertegnedes
egen klubkontakt.
Der har endvidere været afholdt flere
kontaktprøver med Motorbådsklubben
»WEST«, og der har været fin og hurtig
kontakt begge veje og hver gang. Når

Svar til Ryle Niels
Der er med forbavselse, at havneud
valget læser et indlæg i medlemsbladet
fra Ryle-Niels vedrørende bådvugger.
Dels har Niels misforstået havneudval
gets indlæg på generalforsamlingen.
Selvfølgelig vil vi ikke destruere bådvug
ger, som er mærket på behørig vis, og
som henstår på pladsen efter pladsman
dens anvisning, men vi har på nuværen
de tidspunkt to vugger stående uden
navn, og de vil blive destrueret.
Det havde været på sin plads, om
Niels var gået på talerstolen på general
forsamlingen og der havde drøftet
emnet i stedet for at sende et indlæg til
medlemsbladet, et indlæg der heldigvis
blev redigeret af vor redaktør for
ukvemsord, som ikke kan bringes i vort
blad.
Angående cykler er det jo sådan, at
vi hvert år må smide gamle vrag væk,
når de har stået vinteren over, og til
Niels' orientering kan jeg fortælle, at
medlemmerne også bruger vor parke
ringsplads til gamle bilvrag, som havne
udvalget via motorkontoret må finde eje
ren til for at få bilen fjernet. Desværre er
det sådan i S.S.F., at havneudvalget
skal være bussemænd, og den dag,
havneudvalget er populært, er det på
tide, at det bliver udskiftet.

man betænker, at kontakten fra klub til
klub går over land, med tæt bebyggede
områder og industrikvarterer, må det
siges at være fint.
Så til dem der ikke har fået prøvet
deres grej, kan jeg kun sige, at forenin
gens grej fungerer upåklageligt - vel at

bemærke, blot ikke nogen har pil
let ved stationen, så den ikke står
på kanal 16, som den skal. Eller,
som det er blevet mig fortalt af
flere, at en vis, navngiven person,
simpelthen har lukket ved opkald,
fordi han ikke gad høre på det.
Noget sådan må selvfølgelig ikke fin
de sted. Hvis vedkommende ikke gider
at reagere på opkald, så må han lade
andre komme til.
Reinhardt H.

Boganmeldelse
Walkie-Talkie antenner
Det er titlen på en nylig udkommet
bog af Jørgen Weiberg, som vel nok er
en af vore største kapaciteter på områ
det herhjemme.
Forca. IVi år siden udkom »WALKIETALKIE HÅNDBOG« af samme forfat
ter, og denne håndbog må nærmest
betegnes som en bestseller, idet den er
solgt i ca. 10.000 eksemplarer, og det
må siges at være et enormt oplag, det
specielle emne taget i betragtning.

Da jeg selv i nogle år, og efter fattig
evne, har virket som en slags uofficiel
»Radiodoktor« i min egen klub såvel
som andre steder, har jeg erfaret, at de
største problemer, når en bådejer har
anskaffet en Walkie-Talkie eller bådradio,
altid har været valg af en egnet antenne
samt tilpasning af samme.
Også klubber har, ved oprettelse af
basestationer, haft problemer med valg
og placering af antenne. Det er jo en
kendt sag, at ingen radio er bedre end
den antenne, den er tilsluttet, så er
det lige meget hvor dyr og god en radio,
man har anskaffet sig.
Med bogen »WALKIE-TALKIE AN
TENNER« er der hjælp at hente.
Bogen omhandler alle typer af W-T
antenner, til alle formål, deres fordele og
»bagdele«, til basestationer, til fritidsbåde, den mest fordelagtige anbringelse
af antennen i fartøjer af forskellig type
og opbygning, ja, så galt nødantenner af
forskellig art er udførligt beskrevet.
Der mangler heller ikke omtale af di
verse tekniske hjælpemidler til tilpasning
af antennen, såsom kabler, stik, strandbølgemålere og antennetunere etc. etc.
Jeg vil gerne hermed, på det var
meste, anbefale »WALKIE-TALKIE
ANTENNER« til alle med antennepro
blemer - ikke alene den enkelte bådejer
- men også til klubbens håndbogsbibliotek, vil den være et værdigt supple
ment.
Reinhardt Hansen
radiokontaktmand
for S. S. F. og
D. S. - Østersøkredsen

Havnefest
Lørdag den 9. august
kl. 12.00
Vi tager selv mad med

Havneudvalget
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Bankender
dækker
hele Amager

Alt i
glasfibermaterialer
og værktøj
Polyester fra
Glasfibermåtter fra
Gel-top coat fra

kr. 8,95 pr. kg
kr. 15,70 pr. kg
kr. 17,50 pr. kg

Alt i glasfiberarbejder og
forsikringsskader udføres.
Ordrer over 400 kr. frit leveret
i København
AUTOBANK

tM Amagerbanken

Rika-plast
Krogsbækvej 5
2610 Rødovre
02-91 52 03

- den er nærliggenae

.
SEJBlite,
KALECHER1s
WINDBREAKS
COCKPIT-TELTE
BOMPRESENINGER
VINTERPRESENINGER

DAN-SAlLS
Fris ek&ji 20 kvm. genuakr.
IndL
pose, tickiers og hager
irustfrit stål. Bainbridge dug 6*5 m.

RADIOTEUFONAN1SG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatører.
Det bedste tilbud får du på Amager
Vi har som regel et stort udvaig i nye og brugte
stationer.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

FS* reperationer fra dag til dag.
Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09

TLF 01 576717

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

AUGUST
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FORSIDEBILLEDET:
Nu er Flakfortet indviet med maner.
Foto: Holger Møller
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.

I

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.

Telefon (01) 58 32 96

Postgirokonto 705 6516

Ansvarshavende redaktør:

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92,2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Opiag: 1.600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Hans Guldager,
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup
Næstformand: Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Formand:

Kasserer:
Havneudvalg:

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S
- og festudvalg: | Vagn Preisler,

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Finn Staalfos,
Islands Brygge 33, 3., 2300 Kbh. S
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S
MotorbådsJohn Lauritsen,
repræsentant: Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Karl Thorup,
Bremensgade 49, 2300 Kbh. S

Telf. 59 35 80

13 73 23
50 73 23
58 49 37
Annie får sin velfortjente buket

53 59 64
59 39 78

Festligt punktu

55 79 39
54 80 52

Mange hentede deres præmier

59 54 02
54 58 44
59 79 95
58 49 37
54 92 03
54 92 62
i

5015 72
53 59 64
58 43 11

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
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Fredag den 27. juni blev der sat punk
tum for top-cup 1980 ved et vellykket
arrangement, der tjener to formål: for
det første på en festlig måde at udmær
ke de sejlere, som har fået placeringer,
der berettiger til en præmie, og for det
andet med en middag at sige tak til dem,
der på den ene eller anden måde har
bidraget til at top-cup også i år fik en
perfekt afvikling med de sportslige mo
menter i højsædet. Af disse er der først
og fremmest en stor skare af medlem
mer, og dertil kommer Marinehjemme
værnet, Rationel Databehandling A/S,
Farvandsdirektoratet, Industriministeriet,
Søværnet, Storno A/S, Arne Olsen
Offset, Knud Carlsen og naturligvis
topsikring.
Det må nu betragtes som en tradition,
at menuen står på oksesteg og jordbær

Erik Ludvig Andersen fra topsikring (t.v.) overrækker hele tre præmier til Peter Skogstad fra Sundet, der var hurtigst efter scandicap i 2. løb, der også var vinder af tro
fæet top-cup ved at besætte førstepladsen i største løb, og endelig fik præmie som
vinder af Spækhuggerløbet.

im for top-cup 1980
Det flotte præmiebord inden det blev helt ribbet.

Tekst og foto: Holger Møller

Personerne bag top-cups dataservice: 5 x Lindqvist
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med råcreme, og også i år var maden
af den høje standard, som vi er vant til.
Det var glædeligt at notere, at der i år
var mødt mange for at hente deres præ
mier, så vi ikke var ude for at restaura
tionen var halvtom. Det giver en langt
bedre stemning, når der er nogen til at

Ved præmieoverrækkelsen så man
Gert Svane fra Kastrup Sejlklub, der
med sin båd Philippa, efter at Rama
sjang var blevet diskvalificeret, fik æren
af at komme først i mål, men da han
ikke var vinder af hverken første start
eller sit løb, var der ikke nogen præmie
til ham, og han blev end ikke nævnt i
løbet af aftenen. Mon ikke der fremover
kan blive også en præmie til den båd,
der kommer først over mållinien.
Trods det, at deltagerantallet i de to
år, der er gået siden den første top-cup,
har været dalende, vil der også blive top
cup 1981. Inden da vil flere hoveder blive
lagt i blød for at finde ud af, hvad der
kan gøres bedre, og hvad der kan gøres
for at få flere med.

Der var flere perioder med vindstille under top

Gosta Øberg indleder præmieoverræk

cup 1980.

kelsen.

applaudere ved præmieoverrækkelsen.
Efter at maden var vederfaret al retfærighed, skred man over til præmie
overrækkelsen, der blev indledt af Gosta
Øberg, der som dommer kom med en
karakteristik af kapsejladsen, og selve

præmieoverrækkelsen blev forestået af
Erik Ludvig Andersen, der fortalte, at
han netop kom fra et dyrskue, hvor han
havde overrakt præmier til nogle præmi
erede orner, så han håbede, at han ikke
ville tage fejl.

Da alle de mange præmier var uddelt
(der var kun fire, der ikke hentede deres
præmie) var der nogle blomsterbuketter,
der havde smykket præmiebordene, der
spontant blev uddelt til tre damer, der
havde medvirket ved afviklingen af toptup 1980: Hanne Lindqvist fra Rationel
Databehandling, Bente Kaibach fra top
sikring, og vores egen Annie Lindqvist
med det brækkede ben.

Hvem fik plads i havnen? 8-10-70

Uddelingen af havnepladser blev foretaget i slutningen af maj måned, og
listen over de pladsberettigede har været
opslået på tavlen i gangen ved kontoret.
Vi undlader dog ikke også at bringe den
her i bladet:
medl.
nr.
A 514
A535
A 164
A 282
A 861

medlem
Svend Åge Petersen
Ole Olsen
Einer Hansen
Bent Poulsen
Poul Frederiksen

dato for
indmeld.
5-7-46
27-5-55
13-5-65
3-6-65
4-9-69

A 389 Anders B. Jensen
A 546 Svend Malm
A227 Keld Jønsson
A 137 E. Skafte Christensen
A 991 Jørgen Dreier

5-2-70
6-8-70
16-8-67
13-8-70

Samtidig er der foretaget følgende
ombytninger af pladser:
Erling Sørensen fra
Bjarne Winther fra
Bent Bødtker fra
Karl Pløger fra

plads 207 til 202
plads 18 til 168
plads 326 til 321
plads 325 til 304

H. Jensen / Arne Olsen

Svagførefesten
Lørdag den 27. september 1980
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.
Festudvalget
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SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD

Sikkerhedsudstyr omfatter, af
hængig af bådens art og stør
relse:
1 redningsvest pr. person
Lænsemiddel såsom øsekar,
spand eller pumpe
Reserveårer og åregafler eller
pagajer
Anker eller dræg med 25 m
line
Reservebrændstof
Drivanker/drivpose
15 m bugserline
Fløjte eller anden lydgiver
Kniv
Vandtæt lygte til signalering
30 m kasteiine med ring,
flydekapsel eller lign.
Nødblus eller signalraketter
(røde til nød - hvide eller
grønne til opmærksomhed)
Ildslukker
Forbindskasse
Bådkompas
»Walkie-Talkie«.

Fra Søsportens Sikkerhedsråd har vi modtaget:

Oversigt
1. halvår 1980
over registrerede dødsfald i forbindelse med
fritidssejlads, anden søsport eller
ved omgang med fritidsbåde

Januar: 1

35-årig fritidsfisker ved overbordfald fra mindre
motorbåd på Ribe Å.

Februar: 0
Marts: 0
April: 7

18-årig mand ved kæntring af træpram i Thisted
Bredning, Limfjorden.
40-årig fritidsfisker ved overbordfald fra jolle i
»Lysen« Bredning ved Sallingsund i Limfjorden.
56-årig mand og 53-årig kvinde ved forlis under
fiskeri med 26 fods fiskejolle ud for Sjællands
Nordkyst ved Liseleje.
80-årig fritidsfisker ved overbordfald fra jolle på
Skallesø SV. for Skive.
46-årig mand ved kæntring af jolle i Thisted Bred
ning, Limfjorden.
26-årig sejler ved overbordfald fra jolle ud for Botofte strand ved Langelands østkyst.

Maj: 6

29-årig tursejler ved overbordfald fra motorbåd i
Øresund.
34-årig tursejler ved overbordfald fra motorbåd i
Øresund.
21-årig kanoroer efter kæntring på Brassø ved
Silkeborg.
80-årig fritidsfisker fundet hængende over lønnin
gen på jolle med hovedet under vand ud for Bork
på Ringkøbing Fjord.
48-årig vesttysk turist ved kæntring af motorjolle
på Genner Fjord i Lille Bælt S.
22-årig sportsdykker under øvelsesdykning på
Schultz's grund ved Sjællands Odde.

Juni: 5

2 mænd (29 og 41 år) ved overbordfald fra motor
båd på Limfjorden V. for Ålborg.

79-prisei
Intet indeks-tillæg
- dvs. 1979-priserne fortsætter uændret i '80.

Ved skader forhøjes
pris og selvrisiko ikke
Bådens
værdi

Selvrisiko

90.000 kr.
130.000 kr.
160.000 kr.
200.000 kr.
225.000 kr.
325.000 kr.

2500 kr.
3000 kr.
3000 kr.
3000 kr.
4000 kr.
5000 kr.

Priseksempler
Selvrisiko

Pris
564 kr.
729 kr.
941 kr.
1029 kr.
1034 kr.
1241 kr.

1250 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
2000 kr.
2000 kr.

Pris
651 kr.
833 kr.
1041 kr.
1128 kr.
1170 kr.
1413 kr.

Sejlbåde med indenbordsmotor - Motorsejlere Motorbåde med indenbordsmotor u. 20 knob
(ikke planende og uden z-drev). Priserne er hel
årlige inkl. statsafgift for elitesejlere med fast
havneplads, glasfiberbåd og 5 års skadefri sejlads.

62-årig fritidsfisker ved kæntring af jolle på Dyvig
Fjord på NV.-Als.
2 tyske turister (22 og 24 år) ved kæntring af
jolle ud for Juelsminde på Jyllands Ø.-kyst.

topsikring
Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. (02) 65 33 11.
Bådafdelingen lokal 396/562.

Dødsfald ialt: 19.
fortsættes side 6
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De tilsvarende tal på omkomne var i 1. halvår
1977:
23 personer
1978:
12 personer
1979:
13 personer
1 person omkom under sportsdykning og 10 personer under
fritidsfiskeri. De øvrige 8 personer omkom under lystsejlads.
Af de omkomne var de 9 i alderen 40 - 80 år, og det kan ikke
udelukkes, at nogle af disse, især de ældste, har fået helbredssvigt.
Ved overbordfald omkom 8 personer. Ved kæntring af små
både omkom 7 personer. 2 personer omkom ved større bådes

forlis i dårligt vejr. 1 person (80 år) blev fundet hængende over
lønningen på jolle med hovedet under vand. 1 sportsdykker
omkom formentlig, fordi sikkerhedsreglerne ikke var efterlevet
fuldt ud.
Kun 1 af de omkomne vides at have været iført redningsvest.
12 af de omkomne ville efter al sandsynlighed være blevet
reddet, hvis de havde båret redningsvest. Ved 4 ulykker, hvor
ved 5 personer omkom, skønnes, at overdreven nydelse af
spiritus har været medvirkende til ulykkerne.
Redaktionens bemærkning: Der er ikke omkommet nogen
ved tursejlads eller kapsejlads med sejlbåde.
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Østersøkredsen/S.S.F.
1980

Onsdag
Onsdag
Onsdag

22., 23. og 24. august

SAS-sensommerstævne/SAS

den 27. august
den 3. september
den 10. september

Aftensejlads/SS F
Aftensejlads/SS F
Aftensejlads/SS F

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30

13. og 14. september

10m-stævne SSF/Kastrup Sejlklub

Lørdag
Søndag

den 20. september
den 28. september

kl. 15.00

Lørdagssejlads/ SS F
Forterne rundt/SSF

Lørdag

den 4. oktober

kl. 15.00

Lørdagssejlads/SSF

Ring efter prøver og få et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE««

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

Arne Olsen
Offset
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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Punkt 1 Protokol
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt.
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Referat af
bestyrelsesmøde
den 3.6.80 kl. 19.00
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 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Et medlem var på grund af en episode
med et par støjende børn blevet indkaldt
til bestyrelsesmødet. Her fik han en iret
tesættelse samt påbud om, hvis der
påny opstod en lignende situation, så
enten at henvende sig til børnenes for
ældre eller til et bestyrelsesmedlem i
stedet for selv at tage fat i børnene.
Medlemmet erklærede sig indforstået;
ligeledes vil det blive påtalt overfor de
pågældende børns forældre.

Punkt 2 Beretning
Formanden indledte med at fortælle,
at skattevæsenet har meldt deres an
komst den 11.6.80 kl. 11.30. De vil gen
nemgå vores regnskab.
Vor advokat meddeler i brev at sagen
med l/S Indretning nu er skrinlagt, idet
han ikke har hørt spor fra modpartens
sagfører. Det er især Bent Knudsen og
Lilly Groth, vi kan takke for dette udfald
af sagen.
Dansk Sejlunion har kollektivt tegnet
en forsikring der dækker dommere,
pladsmænd samt andre medlemmer, der
udøver gerninger for deres klub. Denne
forsikring gælder for samtlige klubber
under D.S.
En ansøgning fra Kim Steffensen,
Jan Knudsen samt Bo Hansen er sendt
til bestyrelsen. I den anmoder de om
økonomisk støtte. Mandskabet er ud
taget til V.M. for Ynglinge, der i år af
holdes i Østrig. Bestyrelsen blev enige
om at yde hjælp til betaling af færge
billet samt til startgebyr.
Formanden sluttede med at sige, at
hvis man kunne sælge de 23 jernbane
skinner, man havde liggende for 300 kr.,
kunne disse penge bidrage til sejladsen
i Østrig.

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD:
I følge loven skal der selv i
det mindste fartøj være en
fører, som er ansvarlig for be
tryggende sejlads og for de
ombordværendes sikkerhed.

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD;

Før De sejler ud:
1. Forvis Dem om, at vejret
er godt nok.
Er De i tvivl, så bliv i land.
2. Vær sikker på, at fartøjet
er i god stand, og at der
er fornødent sikkerhedsud
styr om bord.

Punkt 3 Havn og Plads
Havneudvalget oplyser, at de havne
pladser, der i år var til uddeling, nu er
fordelt. Listen med navne på de med
lemmer, der har fået tildelt havneplads,
vil blive offentliggjort i medlemsbladet.
De få både, der i år ligger på låne
plads, vil få en sort mærkat sat på deres
båd.
Punkt 4 Klubhus og Fester
Set. Hans aften vil på sædvanlig vis
blive fejret med musik og bål. En rundtur

i klubhuset viste, at ca. 80% af de gæs
ter, der den dag var i klubhuset, ikke
var medlemmer; de blev bedt om at for
lade klubhuset.
Bent Petersen efterlyser flere af de
sedler, man plejer at have liggende på
bordene, de sedler, der handler om at
huske at rydde op efter sig selv. Klub
husudvalget meddelte, at vi ikke havde
flere, men at man ville sørge for at få
nogle nye trykt.
Punkt 5 Sejlerskole
Sejlerskolen fungerer planmæssigt.
Skolechefen oplyser yderligere, at »Øve
ballen« næste år skal have en ordentlig
overhaling, muligvis bliver det nødven
digt at udskifte nogle spanter. Man vil
få en bådebygger til at give tilbud på
arbejdet.

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD

Speed-både Vandskiløb.
Ved mange strande findes
særlige regler for sejlads med
speedbåde. Overhold disse.
Under vandskiløb bør der al
tid være 2 personer i fartøjet,
en til at se efter vandskilø
beren og en til at manøvrere
og holde udkig. Hold god af
stand til andre både og ba
dende.

Punkt 6 Juniorafdeling
Juniorlederen oplyser, at man er me
get generet af bilkørsel og cykelkørsel
samt af løse hunde. Han spørger, om
det ikke er muligt at holde porten lukket.
Havneudvalget oplyste, at man een
gang havde vedtaget, at porten måtte
stå åben mellem kl. 9 og kl. 16. Havne
udvalget kom med det forslag, at man
efter kl. 16.00 kunne låne nøglen hos
Kristine mod et depositum på 10 kr. Be
styrelsen var enige om, at forslaget var
godt. Man vil herefter spørge Kristine,
om hun vil administrere udlåning af nøg
ler samt opkræve depositum.
Juniorlederen spørger herefter, om
det er muligt at få lavet et gangbræt ved
slæbestedet, således at optimistsejlerne
lettere kan komme ned i bådene. Havne
udvalget og juniorlederen vil sammen se
på sagen, men man mener dog det er
umuligt, idet det muligvis vil afsted
komme, at de brede både vil få svært
ved at komme i vandet.
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Ved førerprøven den 31.5.80 var der
syv, der havde tilmeldt sig, kun 1 mødte
op, og han bestod prøven. Den 21.6.80
vil man forsøge at foretage en ny fører
prøve.
Juniorlederen fortæller, at desværre
er kun få juniorsejlere aktive. Han vil nu
prøve at kontakte de 45 juniorer, der har
meddelt, at de ville sejle.
Flipperne vil komme ud at sejle i nær
fremtid.
Ferieturen med juniorerne er aflyst,
der var kun 2, der havde meldt sig.
Punkt 7 Kapsejlads
Kapsejladschefen oplyser, at man
desværre i år er nødt til at holde åbent
bureau både i S.S.F. samt på Flakfortet,
idet der er strømafbrydelse til Flakfortet,
så EDB-terminalen må opstilles i S.S.F.
Sjællandsmesterskab for Piratjoller
bliver afholdt i S.S.F. fra den 14.6. 15.6.80.

Punkt 9 Motorbåde
»Øresundsrunden« bliver i år sejlet
den 14.6 - 15.6.80, Malmohus er værter
for stævnet i år. Tilmeldinger er lagt ud
her i S.S.F.
Punkt 10 Sikkerhed
Stativerne til redningsposterne er ved
at blive galvaniserede.
Punkt 11 Bladet
Holger Møller oplyser, at han nu har
indkøbt fotoudstyr for 2500 kr. Dette
udstyr skulle kunne dække behovet for
fotografering af fester og stævner, både
ude og indendørs.
Punkt 12 Eventuelt
Formanden oplyser, at de Sundby
standere, man i øjeblikket kan købe, ef
terhånden er blevet forandret så meget,
at det meget lidt ligner vor oprindelige
stander. Ib Christensen har lovet at re-

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD siger:

Hvis De fra stranden
observerer signaler
eller en ulykke på havet.
Gør andre opmærksom på
det, De har set og få hurtigt
en redningsaktion sat i gang.
Underret poiitiet ved på tele
fon at dreje 000. Politiet alar
merer søredningstjenesten.

Punkt 8 Joller
Jollerepræsentanten fortæller, at et
kedeligt tyveri har fundet sted på jolle
pladsen, man har simpelt hen skruet
beslagene af en jolle. Døren til jollehuset
er blevet repareret. Jollerepræsentanten
takker for den asfalt, der er lagt på slæ
bestedet. 6 Piratjoller fra S.S.F. vil del
tage i DM, der i år bliver afholdt i Norsminde. I 505-klassen skal 2 både fra
S.S.F. til Helsingfors for at sejle nordisk
mesterskab. VM i denne klasse vil blive
afholdt i England. Vi regner med, at 1
båd herfra skal deltage.
8

Er De alene på stranden uden
mulighed for at hjælpe, søg
da hurtigt kontakt med an
dre f. eks. med trafikanter på
nærmeste vej eller folk i nær
liggende huse.

konstruere vor stander efter en gammel
stander. Denne vil så blive sat i produk
tion.

Formanden sluttede med at fortælle,
at Flakfortet officielt bliver indviet den 14.
Mødet slut kl. 23.00.
sign. Hans Guldager
formand
sign. E/se Madsen
sekretær

Vor stander
Gennem tiderne har vor stander grad
vis gennemgået en forandring, således
at de standere, der sælges i Shoppen,
og de standere medlemmer selv syr, ikke
har de rette forhold mellem målene.

Nord- og midt Jylland:

Poul Schriver
Munkebakkevej 10
8250 Egå
Tlf. aften 06-22 18 56

Ib Christensen har målt en af de rig
tige standere op, og resultatet kan ses
på hosstående tegning.
Vær med til at føre den korrekte S.S. F.stander.

Normal. slprreLse. af stander(foX)
Midt Jylland:

Jens Andersen
Teglværksvej 17
7000 Fredericia
Tlf. aften 05-92 38 24
Sønder Jylland:

Manuel Jørgensen
Havnevej 14
6320 Egernsund
Tlf. dag/aften 04-44 27 75

c/eles oi/e m å l m e d S .
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Vedr. brætkapsejladser

Som et resultat af Brætsejlerudvalgets seminar i forbindelsen med Sejlerdagen 1980 i februar, har udvalget
udarbejdet et materiale om: "Vejledning og instruktion i afvikling af kapsejladser for sejlbrætter".
Dette materiale er allerede udsendt
til alle registreret i DS's dommerkartotek.
Interesserede sejlklubber kan rekvirere dette materiale ved henvendelse til
DS's sekretariat.
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NYE MEDLEMMER:- •som sager optagelse

Emnehæfte i fysisk træning

DS's Jolleudvalg har udarbejdet et
specialnummer af "Jollesport", der
udgives som et emnehæfte.
Hæftet bliver udsendt til samtlige jollespecialklubber (storjoller) for vide
redistribution til medlemmer heraf.
Der er yderligere trykt et oplag på ca.
2.000 stk. finansieret af Trænerordningen.
Sejlklubber, der afholder vinteraktivi
teter i fysisk træning - såvel teoretisk
som praktisk - kan rekvirere disse
hæfter (i begrænset omfang) ved hen
vendelse til DS's sekretariat.

klubberne i august, men prøv allerede
nu at finde interesserede emner.
Nye DS-klassemesterskaber

Følgende specialklubber har fået god
kendt DS-klassemesterskab:
- Polaris Drabant Klubben
- Nordisk Snekkeklub
- Dansk Windgliderklub
- Dansk Windsurferklub

I
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Johnny Sørensen
Holmbladsgade 31,2300 S.
Carl Peter Bromann
Oxford Allé 37, 2300 S.
Johnny Lynge-Hansen
Amagerfælledvej 87,2300 S.
Fin Theede
Italiensvej 35, 2300 S.
Erik Pedersen
Dalslandsgade 16, 2300 S.
Poul Pedersen
Grindsted Allé 16, 2300 S.
Peter Søndergård
Stockholmsgade 21, 2300 S.
Jens Lauesen
Nordre Digevej 47, 2300 S.
Pauli G. Aggerholm
Saxogade 6, V.
Ole Madsen
Nyvang Allé 17, 2770 Kastrup

A870 Arne Vestergård
Bremensgade 18, 2300 S.
A 877 Erik Fenger
Banevænget 12,2770 Kastrup.
A893 Søren M. Petersen
Breslaugade 10,2300 S.
J 82 Kenny Kryger-Andersen
Holmbladsgade 31,2300 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.

Husk kontingentet

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD .
Vær agtpågivende, udvis for
sigtighed, følg råd og anvis
ninger, hvis De vil sejle sik
kert langs vore kyster.

OM/*
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Sankt Hans-aften
Sommer og solskin er vi ikke forvænt
med i dette år 1980, men stor var glæ
den, for bedre vejr kunne vi ikke ønske
os trods en lille regnbyge. Da bålet blev
tændt, var det meget fint vejr. Jeg har
aldrig før set så mange mennesker om
kring bålet, som der var i år — det var
meget højtideligt. Vi kan vel sige tak til
Plambech, for at bålet blev så flot. Jeg
skal love for, at der var fut i det og på
på grund af Plambechs gamle båd. Det
var godt, Plambech, at du ikke sad på
kosteskaftet, for så var du bestemt røget
til Bloksbjerg. Godt ord igen, lidt sjov
skal vi have. Kristine havde et meget
stort salg af middage med mere, som
aldrig før, og mon ikke der også blev
solgt flere lodsedler end sædvanligt, og
fine gevinster var der for de heldige, der
vandt op til flere gange. Flaskerne, der
blev vundet ved et stort bord, blev om
gående trukket op og drukket med det

samme. Det havde et medlem aldrig
gjort, for vi kender love og paragraffer,
vi ved, hvordan vi skal opføre os, også
når vi er i løftet stemning. For mig at se,
er vores klubhus blevet en restaurant for
uvedkommende, og ikke et sted, hvor vi
medlemmer kan være samlet. Det er kun
fremmede, der sidder ved bordene. Jeg
må indrømme, at jeg er høflig overfor
disse mennesker — det ligger i min op
dragelse. Får disse uvedkommende at
vide, hvad det koster at blive medlem,
får jeg svaret: det er for dyrt, men de
vil gerne nyde bordets glæder, for hvor
er det billigt og godt i S.S.F.
Her ryger heksen til Bloksbjerg

Der skal være plads til alle medlem
mer, og det var der bestemt ikke Sankt
Hans-aften, der var flere uvedkommen
de, og det kan ikke være rigtigt. Der
bliver stjålet i S.S.F. som aldrig før:
overtøj, knallerter, ja fra bådene, hvor
medlemmerne ligger og sover om nat-

V~Ty U~1 Vi—v "u
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Svend, der i sin tid byggede båden på
bålet, ser til med sindet stemt til vemo
Pas på tyverier fra garderoben

Der var indtil flere gevinster til Plambech
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dighed

Ikke-medlemmer bliver vist ud

... men Vagn var gladere, når det var en dame, der vandt.

ten. Er det så mærkeligt? Vi medlemmer
stjæler ikke fra hinanden, det er vi for
gode kammerater til.
Vedrørende vore fester i S.S.F., og
dem har vi jo nogle stykker af om året,
har jeg et forslag angående vort overtøj.
Sæt et trådnet eller nogle træplader op
med en dør med lås ved tøjstativerne i
forgangen. Det er der bestemt plads til,
og det kan ikke koste en formue, og så

er det kun os medlemmer med nøgle,
der har adgang til disse garderober. Jeg
tænker med gru på vinteren, hvor man
ge af os har dyre pelse på.
Trods alt var det en dejlig Sankt Hans
aften. En stor tak til husets orkester, at
I ofrer jer, for at vi andre kan more os.

Udover en tak til orkestret synes jeg
også, der skal rettes en tak til de med
lemmer og deres børn, der på de store
aftener er med til at rydde af bordene,
så der kan se pænt og ordentligt ud.
De gør det uden betaling.
red.

Med venlig hilsen
Edith Laursen
Nolle

HUSK
Navigation / Towærkskursus
starter først i oktober. Tilmelding hos Skolechefen. Angående tid, sted og pris se opslag på tavlen.
Hvert kursus kan tage ca. 20 elever.

Det er nødvendigt at sejle
men det er også nødvendigt at lære at sejle
Skolechefen

Vagtordningen

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

starter den 1. oktober.
Du kan allerede nu bestille din vagt

kontingent og
pladsleje

Se opslag på tavlen
Mere om vagtmandsordningen i næste blad.

der er forfaldet 1.7.80 ikke er betalt 15.9.80
Kontingent pr. halvår:
Aktive

Plambech foran bålet, inden der blev sat Ud til

Passive
Juniorer

Skurleje pr. enkelt skur:
incl. forsikring
+ moms 22%
Bio ns bili

kr. 120,00
kr. 50,00
kr. 75,00
53 qo
kr. 11,65

kr.

Pladsleje
Pr- m2
+ moms 22%

kr. 29,00
kr

6 40

Ved betaling af pladsleje skal gyldig ansvarsforsikringskvittering forevises. Samtidig beder vi jer oplyse num
mer på skur (ikke medlemsnr.).
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Officiel indvielse af Flakfortet

Hans Guldager, formand for S. S. F.

Svend Larsen, tid/, formand

Ivar Westergaard, KDY

for S. S. F.

20.000 kroner fra Tuborgfondet
Selvom Flakfortet har været i brug i
fem år har der aldrig fundet nogen
egentlig indvielse sted, indtil der blev
rådet bod på denne mangel lørdag den
14. juni. Københavns Sejlunion og Dan
marks Motorbåds Unions Københavns
kreds forestod i fællesskab, som det
også har været tilfældet med etablering
af sejlernes fort, den officielle indvielse.
Festlighederne var delt i to afdelinger,
en hvor alle på fortet blev indbudt, og
en hvortil der var inviteret repræsentan
ter for forsvaret, bl.a. chefen for Middelgrundsfortet Major Højer Olsen, lige
som underdirektør på Tuborg J. Virtus
Nielsen var med i en ganske speciel an
ledning: overrækkelsen af en check på
20.000 kr. til de videre arbejder med ind
retningen af klublokaler i de mange rum.
Til første afdeling var der anrettet med
en lille forfriskning i Sundby Sejl-Fore
nings lokaler, og der var fremlagt en lille
tryksag, der fortalte om fortets historie
fra tilblivelsen i årene 1910-14, (den kan
læses hosstående).
Efter en rundgang på fortet foregik
anden afdeling i Flakfortets festsal, hvor
de to unioner var vært ved et par stykker
smørrebrød og en lille en til halsen. Der
blev under denne afdeling holdt en del
taler af repræsentanter fra flere klubber,
12

Også Skånes Båtforbund var repræ
senteret

Flakfortets historie.

og til udsmykning af festsalen forærede
disse værterne en del standere. Det er
vel unødvendigt at fortælle, at der ude
lukkende blev drukket Tuborg øl, og til
med var det til stede i næsten ubegræn
sede mængder og gratis i dagens anled
ning.
Den officielle del af festen sluttede
kl. 17, da »færgen« fra Middelgrundsfortet, LVG 3, sejlede til Langelinie med
de officielle gæster, der ikke selv sør
gede for transporten.

Flakfortets opførelse blev påbegyndt
samtidig med Middelgrundsfortet i 1910,
og forterne stod færdige i 1914. Man
havde sænket nogle gamle skibe i en
ring og pumpet sand ovenpå disse og
derefter støbt selve fortet ovenpå dette
fundament.
I begyndelsen af 1970-erne blev fortet
desarmeret og forladt, men med alle ind
vendige installationer i funktionsdygtig
stand og ubevogtet.
Ukendte hærværksmænd og kendte

Krebsefest
på Flakfortet
Lørdag den 6. september 1980
Der vil blive arrangeret transport til og fra Flakfortet
for de medlemmer, der ikke selv er sejlende
Da prisen er sæsonbestemt, kan denne ikke opgives på forhånd,
men vil blive bekendtgjort ved opslag i klubhuset senere.

Tilmelding på opslag i klubhuset.

Festudvalget

Der var også rundvisning på fortet

stenfiskere hærgede derefter fortet i en
sådan grad, at alle vinduer og toiletter,
el-kabler og maskiner m.v. enten var
ødelagt eller fjernet med salg for øje, og
hvad værst var: en stor del af stensæt
ningen rundt om fortet var fjernet. At
molestenene var fjernet medførte, at for
tet lå blottet i stormvejr, idet molekanten
ved daglig vande kun ligger 10-20 cm
over vandoverfladen. En voldsom no
vemberstorm for nogle år siden anret
tede stor skade på selve fortets over
flade — sten blev skyllet i kanalen sam
men med en kanonstillings fundament,
og sand fra den nordvestlige side af for
tets overflade blæste væk, så en stor
del af skrænten lå ubeskyttet hen uden
bevoksning.
Det var fortets situation, da Køben
havns Sejl Union overtog Flakfortet til
leje af Forsvaret i 10 år. KSU gik i sam
arbejde med Danmarks Motorbåds
Union, København om det kæmpe
restaureringsarbejde, der forestod, og
samtlige klubber, der er tilsluttet de to
organisationer, fik tilbudt lokaler på for
tet, mod at de selv satte dem i brugbar
stand.
Københavns Kommune og Køben
havns Idrætspark har gennem årene
efter overtagelsen bevilget ialt 65.000
kroner til hjælp til materialer, så de mest
nødvendige arbejder kunne udføres.
Tuborgfonden har ligeledes støttet
sagen med 20.000 kroner og flere andre
har set med velvilje på det arbejde der
udføres gratis af klubbernes medlemmer.
Operation Flakfort kom igang i 1975,
men til trods for at alle kunne se der
foregik en oprydning og reparationer var
påbegyndt, forekom der stadig tilfælde
af hærværk og tyverier, ruder, der netop

L VG.3 sejlede fra Isbjørnen på Langelinie

var blevet isat, blev knust, låse og døre
blev slået itu, og selv en så vigtig instal
lation som en nødtelefon blev flere
gange misbrugt og til sidste helt fjernet.
Det stod klart for KSU og DMUK at
det var nødvendigt med en fastboende
vagtmand på øen. Heldet tilsmilede
unionerne, da fisker Poul Rasmussen
tilbød at bosætte sig på øen og påtage
sig det daglige opsyn mod til gengæld
at få lov til at drive en restaurant og
indrette beboelse i nogle af de ledige
rum. Til trods for ustandselige strøm
svigt og problemer med ferskvandet,
der jo skal sejles til fra fastlandet, har
Poul Rasmussen forstået at få en hygge
lig og saltvandsmættet atmosfære frem
tryllet — og det er ikke for meget sagt,

Underdirektør Virtus Nielsen fra Tuborg (i midten)
overrækket checken til Hans Guldager; medens
Jørgen Jensen fra DMUK (til venstre) ser til.

at det er det bedste madsted i midten af
Øresund.
Udover at føre tilsyn, har Poul Ras
mussen også påtaget sig at udføre en
del forbedringer og vedligeholdelse,
hvilket for det meste foregår i vinter
månederne.
Det er forsøgt at beplante skrænterne
med buske, men de barske forhold har
gjort livet surt for planterne og kun gan
ske få har overlevet. I løbet af 1980 vil
der blive plantet 100.000 stk. marehalm
fra den jyske vestkyst af en særlig hård
før art, og vi henstiller derfor til sejlerne
at undgå at benytte skrænterne til opog nedstigning. Benyt venligst trapperne
og de særlige stier, der forefindes.
I de år der er gået siden overtagelsen
har øen og farvandet omkring vist sig
som det helt ideelle til kapsejladser.
Næsten hver week-end sommeren igen
nem og på mange af ugens dage er der
kapsejlads-arrangementer i vandet om
kring fortet. Beliggenheden er ideel, fri
for erhvervsfiskeri og i et område af Øre
sund med ringe strøm det meste af
tiden. Med øen som det centrale midt
punkt kan vi fastholde interessen og sta
dig påregne en del frivillig arbejdskraft.
Vi har skabt et enestående miljø lige
uden for døren til en af Europas smuk
keste hovedstæder.
De foregående top-cup arrangemen
ter har bevist, at vore tanker er rigtige.
Der forestår stadig mange arbejder på
øen. Som den er nu, er den ganske
spændende med de mange gange og
kanonstillinger, som er tilgængelige for
offentligheden.
I de kommende år vil man fortsat ar
bejde på at sikre fortet - til gavn for sejl
sporten.
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Til det forbavsende
havneudvalg
Havneudvalgets svar synes mig at for
lade sporet, for det spor, jeg bevæger
mig ud af, omhandler vuggerne omtalt
af medlem 280, J. Madsens indlæg i
medlemsbladet, hvoraf tydeligt fremgår
følgende:
Selv om disse (vuggerne) var mær
kede med navn og medlemsnummer,
ville de blive destrueret —.
Hvilket det forbavsede havneudvalg
har haft en måned til at konstatere ved
selvsyn.
Næh —, det havde ikke været på sin
plads, om Niels havde gået på talersto
len på generalforsamlingen, for da anede
han intet om, hvad vugger var, og jeg
har det princip ikke at udtale mig om
noget, jeg i forvejen ved, jeg ikke har
kendskab til. Senere, da jeg erfarede,
hvad sagen drejer sig om, tillader jeg
mig solidarisk at støtte J. Madsens ind
læg om vugger ud fra den erfaring, at
det er galt nok, man skal finde sine bå
debukke i hver sin ende af pladsen og
dertil lejdere og hvad andet, der forsvin
der.
Ud fra den betragtning støtter jeg J.
Madsen, da det ikke kan være menin
gen, at medlemmerne unødigt skal be
sværes, når plads er til stede.
Hvad cykler og knallerter angår, sva
rer havneudvalget med, at der nu er tale
om vrag, hvor der før i artiklen stod
gamle. Det gør den forskel, at vrag ikke
fungerer, medens gamle kan fungere
efter hensigten — deraf min kommen
tar! —
Og så en lille bøn til havneudvalget,
om en anden gang, I har noget, der
presser på, så har jeg plads nr. 23. Ikke
fordi det generer mig, at et havneud
valgsmedlem står i sin båd midt ude i
havnen og råber over til mig, men det
bekymrer mig, hvis det skulle være et
guldkorn, der smuttede ud over Øre
sund, og dér har jeg ikke meget glæde
af det.
På forhånd tak (hvis dette ikke er et
ukvemsord).
N.O.N.
»Rylen«

tøkjjyi
Ved umj 00

opvK&rksmke4e(i
ffafodsddj
<kzzzie
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Efterlysning
Jolle — Pioner 8 stjålet — rød med
kobberbundmaling — mærket med personnumer i formen 211217 1957. I agter
spejlet er der monteret beslag til vrikkeåre, og der er et knækket beslag i for
stavnen.

iSHOFPI

Henvendelse til Henning Lundbech,
Østerdalsgade 1,2. tv., te/f.:01 -583259.

Tak
Tak til S.S.F., jollesejlere og an
dre gode venner for opmærksom
heden ved Ragner Himmelmans
bisættelse
Gerda Himmelman

I AUGUST HAR
SHOPPEN
ÅBENT
Hverdage
Lørdag

kl. 9-18
kl. 9-15

OG I SPETEMBER

t

Lørdag

kl. 9-15

Tak
S.S.F.-bestyrelsen
Mange tak for den dejlige æske med
chokolade og den velmente hilsen, dog
er jeg jo så heldig, at det var under ar
bejde, det skete, og ikke ved en fest.

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD:

På havet
er små fartøjer
meget små.

Annie

Generalfors

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretninq
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. septem
ber kl. 9.00

Søndag den
19. oktober
kl. 9,00
præcis
i klubhuset

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 efterårsgeneralforsamlingen 1978
Forslag nr. 5.5.
Forslag fra bestyrelsen til:
Generalforsamlingsbeslutning
om
etablering af en vagtmandsordning.
Bestyrelsen foreslår etableret en
vagtmandsordning i tiden fra d. 1. ok
tober til d. 1. marts.
Vagtordningen skal omfattes af alle
medlemmer under 65 år, der har fartøj i
havnen eller har fartøj stående på land
på foreningens område. Hvert medlem
skal melde sig til mindst 1 nattevagt,
og hvert vagthold skal bestå af mindst
3 medlemmer, hvoraf det ene skal op
holde sig i klubhuset ved telefon, og
mindst 2 skal patruljere på havn og
plads. Både den indeværende og de
Uucgående 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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Bankender
dækker
hele Amager

%

NYHEDER!
FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

Førende specialforretning inden for blandt andet:
Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Olietøj
Termotøj
Landgangetøj
Spil og blokke
Evinrude og Volvo motorer

Amagerbanken
- den er nærliggende

DAN • SAILS

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggerværksted
VHF-radiokursus
• og meget mere .. .

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

\

RADIOTELEFONANL/EG • WALKIE TAIKIES
til professionelle og amatører.

Pris eks,: 20 kvm. geiuia kr. 3QØ&*
Indl mom$> pose, tickiers og hager
i rustfrit stål, Bainbr*dge dug 6,5oz.

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* reperafcioner fra dag §§ dag.
Elbagade 34-46
2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09

TLF. 01 576717

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

SEPTEMBER

1980

S.S.F.

SEPTEMBER 1980

Nr. 9

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.

Tio.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Telefon (01) 58 32 96

Referat af bestyrelsesmøde
den 4. august 1980 kl. 19.00.

Postgirokonto 705 6516
Dagsorden:

Ansvarshavende redaktør:

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup ..

50 41 01

Bladets ekspedition:
58 01 76

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S.
Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 2628 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1.600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Hans Guldager,
Nyvang Allé 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 Bente Bang Christensen,
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S
- og festudvalg: Vagn Preisler,

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

Telf. 59 35 80

13 73 23
50 73 23
58 49 37
53 59 64
59 39 78
55 79 39
54 80 52
59 54 02
54 58 44

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,

Genuavej 22 A
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Finn Staalfos,
Islands Brygge 33, 3., 2300 Kbh. S
Jolle. John Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S
MotorbådsJohn Lauritsen,
repræsentant: Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup
Målere:
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Karl Thorup,
Bremensgade 49, 2300 Kbh. S

59 79 95

Skolechef:

58 49 37
54 92 03
54 92 62
5015 72
53 59 64
58 43 11

Punkt 1: Protokol.
Punkt 2: Beretning.
Punkt 3: Havn og Plads.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Punkt 5: Sejlerskole.
Punkt 6: Juniorafdelingen.
Punkt 7: Joller.
Punkt 8: Motorbåde.
Punkt 9: Kapsejlads.
Punkt 10: Sikkerhed.
Punkt 11: Bladet.
Punkt 12: Eventuelt.
Sekretæren deltog ikke i mødet på
grund af ferie, i den anledning førte for
manden protokollen.
Punkt 1: Protokol.
Protokollen fra mødet den 3/6-80 blev
oplæst og godkendt.
Punkt 2: Beretning.
Formanden oplæste diverse takkeskri
velser og indkomne breve. Brev fra Hav
nevæsenets klub med forespørgsel om
lån af klubhus blev godkendt, såfremt vi
ikke selv havde arrangement den pågæl
dende dag, brev fra Ryle Niels angående
et gammelt medlem blev taget til efter
retning, idet formanden dog oplyste, at
han jævnligt havde kontakt med det på
gældende medlem.
Formanden redegjorde for foreningens
økonomi, der havde fået et knæk på
grund af en uforudset udgift, idet kom
munen havde fået tilladelse til at sætte
det såkaldte refusionsbeløb op med 75%,
hvilket svarer til en årlig merudgift for
1980 på ca. 39.000 kroner. Formanden
oplyste, at beløbet var blevet betalt un-

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

FORSIDEBILLEDET:
Optimist på frisk sejlads
Foto: Holger Møller

der protest, og at økonomien iøvrigt var
under kontrol, men der måtte strammes
på alle punkter resten af året. Der blev
fra bestyrelsens side tilkendegivet, at vi
ikke kom uden om en større kontingent
forhøjelse i 1981.
I anledning af ovennævnte var det af
talt med Amagerbanken, at den stipule
rede nedskrivningen af kassekreditten
udskydes til marts 1981. Dette blev frem
lagt af formanden til underskrift.
Formanden havde modtaget en rap
port fra søspejderne i anledning af et
medlems uheldige sejlads den 19. juni.
Sagen var overgivet til politiet, der på
nuværende tidspunkt ikke havde taget
stilling i sagen. Medlemmet havde over
for formanden vedgået sin skyld, der
ikke afveg nævneværdig fra, hvad der
var blevet oplyst. Sagen blev diskuteret,
og der var enighed om at tildele vedkom
mende en kraftig irettesættelse og ad
varsel for udvist dårlig sømandsskab.
Det blev ligeledes bestemt, at medlem
met skal betale et nærmere aftalt beløb
til søspejdernes klubkasse for afholdte
udgifter.
Formanden havde modtaget henven
delse fra Poul Rasmussen på Flakfortet,
der på grund af forestående lykkelig be
givenhed måtte se i øjnene, at hans bo
ligforhold var elendige. Et tilbud fra
Pouls side i den anledning gik ud på at
istandgøre 4 andre lokaler samt festsalen
med møbler og inventar, maling og el
samt varme og stille dem til rådighed for
klubbernes arrangementer vederlagsfrit,
mod at kunne overtage S.S.F.'s rum til
privatbeboelse.
Bestyrelsen diskuterede problemet og
kunne godt gå ind på forslaget mod
nærmere angivne betingelser, ligeledes
skulle problemet forelægges Top Cup
lederen og Københavns Sejlunion, og
flakfortudvalget skulle godkende aftalen.
Det blev pålagt formanden at føre de vi
dere forhandlinger ud fra de givne ret
ningslinier.
Punkt 3: Havn og Plads.
Pladsmanden ville nu gå igang med at
imprægnere et antal skurrækker med
træbeskyttelse som vedtaget på general
forsamlingen i 1979. Formanden fore
spurgte om ledige og ubrugte pladser i
kanalen. Dette ville blive undersøgt af
havneudvalget. Der havde fra forskellig
side været anmodning om nøgler til lå
gerne. Det blev besluttet, at Shoppen,
samt gartneren kunne disponere over en
nøgle hver.

Punkt 4: Klubhus og Fester.
Der havde i sommerens løb været
kontrol i klubhuset over for ikke-medlemmer; disses tilstedeværelse havde her
efter været kraftigt dalende. Klubhusud
valget blev gjort opmærksom på forskel
lige ting, der burde være i orden, såsom
skilte på bordene med afrydning, øde
lagte tønder på terrassen, en løs bænk
samme sted, flaglister, der skulle opsæt
tes, en utæt hane osv. Det nævnte vil
blive bragt i stand i løbet af august.
Havnefesten/molefest blev efter en
debat aflyst på grund af manglende til
slutning de forrige år. Fiskekonkurren
cen løber af stabelen den 23/8, krebse
fest den 6/9 på Flakfortet, svagførefes
ten vil finde sted den 27/9.
Sankt Hans festen var forløbet plan
mæssigt godt.
Punkt 5: Sejlerskolen.
Sejlerskolen var atter startet. Tyve
knægten havde fået en skade, som var
blevet repareret hos Heller. Øveballen
deltager i kapsejladsen Møn Rundt med
4 bedagede medlemmer som besætning.

Punkt 6: Juniorafdelingen.
2 stk. 505-joller havde pludselig fået
fast plads i juniorhuset, hvilket juniorle
deren gjorde opmærksom på ikke kunne
være det rigtige sted. Det blev besluttet,
at de omgående skulle fjernes. I løbet af
kort tid vil der blive udsendt et spørge
skema til samtlige juniorer for at få fast
slået antallet af virkelig aktive unge. Dis
se kunne så få udvidet deres sejltid, når
behovets størrelse blev fastslået.

Punkt 7: Kapsejlads.
Top Cup var forløbet planmæssigt,
selv om der havde være store problemer
af EDB-mæssig karakter, disse var ble
vet løst ved at lægge yderligere et bu
reau i jollehuset. Det blev besluttet, at
Top Cup skal gentages til næste år. Det
blev enstemmigt vedtaget at anmode
Bent Knudsen om at arrangere sejladsen.
Onsdagssejladserne er startet den
6/8. Der er Ynglinge-sejlads den 16. og
17/8 og 10-meter-stævne i samarbejde
med Kastrup Sejlklub i dagene 13. og
14/9 samt forterne rundt 28/9.

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD siger:

De sejler sikkert,
hvis De følger disse råd:
1. ikke flere personer om
bord end fartøjet er be
regnet til eiler med sikker
hed kan medføre.
2. Alle ombordværende skal
bære redningsvest.
3. Stå ikke op i båden.
Den kan derved let krænge
over og i værste fald kæn
tre.
4. Læn Dem ikke ud over
bådens sider.
Vil De piaske i vandet eller
tage noget op af vandet,
bør det ske over bådens
for- eiler agterende.
5. Byt ikke plads i båden alle

på én gang.
Pladsbytning bør ske ved,
at der »krybes« fra en
plads tif én anden
Dfør6. Undgå leg og uro'
sel i båden.
Dette kan få denne til at
kæntre.

7. Sejl langs med kysten og
ikke ud på åbent hav.
De har derved bedre kon
takt med land, hvis der
sker noget.
8. Hold udkig efter andre
fartøjer og hold godt klar
af større skibe.
9. Bølger fra store skibe og
hurtigt sejlende motorbå
de kan være farlige, Især
hvis de kommer sidelæns
ind på fartøjet.
Drej derfor fartøjets for
ende op mod sådanne
bølger.
10. Vis hensyn.
Sejl aldrig med stor fart
tæt forbi badende og an
dre både. - Følg søens
færdselsregler.
11. Brug ikke for kraftig på
hængsmotor.
For mange HK til en lille
båd får nemt denne til at
forlise, hvad enten der er
bølger eiler ej.

Benyt kun joller, pramme og andre små både, som er synkefri,
d.v.s. at de kan flyde, selv om de er vandfyldte, med personer
og udrustning om bord.
Både, som er typegodkendte af offentlig skibstilsynsmyndighed,
er synkefrie.
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Punkt 8: Joller.
Der var en anmodning fra 2 505-sejlere
om støtte ved deres deltagelse i de nor
diske mesterskaber i Helsingfors den 4.8. juli. Der var aflagt et regnskab, hvoraf
8et fremgik, at transportomkostningerne
havde været meget store; desuden var
de pågældende under uddannelse. Det
blev vedtaget at bevilge hvert bådehold
1.000,- kr. til hjælp til transporten. Det
skal nævnes, at et referat af stævnet vil
blive fremsendt til redaktøren. Der hav
de været 85 deltagere og vore både
havde placeret sig som nr. 13 og 15,
hvilket må siges at være fint i det selskab
DM for Piratjoller havde 8 deltagere
fra S.S.F.
Punkt 9: Motorbåde.
Motorbådsrepræsentanten ville bistå
festudvalget ved afholdelsen af fiskekon
kurrencen. Der havde ingen S.S.F.-fartøjer været med i Øresunds-Runden, og
kun 3 svenske både havde deltaget. Der
var almindelig enighed om, at S.S.F.
ikke skulle være medarrangør fremover.

Punkt 10: Sikkerhed.
Redningsposterne var nu blevet opsat
med undtagelse af midterbroen. Motor
bådsrepræsentanten og formanden ville
gennemgå havnens fartøjer for sikker
hedsudstyr den 16/8. Ligeledes vil påtale
af manglende stander, mærkat og navn
finde sted og der vil fortrinsvis blive tale
om stikprøver.
Punkt 11: Bladet.
Intet. Det blev dog foreslået redaktø
ren at lave et interview med RiggerEjner.
Punkt 12: Eventuelt.
Formanden mente, at Shoppen burde
deltage i betalingen af et antal containe
re, da der efterhånden var meget embal
lage fra forretningen. Endvidere var der
nogle el-problemer, der burde løses. Be
styrelsen var enig heri, formanden ville
kontakte Schlichter om dette.
Mødet sluttede kl. 23.00.
Hans Guldager

Bent Petersen

Formand/ref.

næstformand

Det vordende brudepar

GENERALFORSAMLING

Søndag den
19. oktober
kl. 9,00
præcis
i klubhuset

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

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. septem
ber kl. 9.00
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Følgende er på valg:
Formanden, Hans Guldager
Kapsejladschefen, Klaus Akkermann
Juniorlederen, Finn Staalfoss
1 repræsentant for havn og plads,
Arne Olsen
1 repræsentant for klubhus og fester,
Vagn Preisler
Jollerepræsentanten, John H. Simonsen,
modtager ikke genvalg
1 suppleant, Orla With
1 juniorudvalgsmedlem, Jan Knudsen,
modtager ikke genvalg.

Nyt fra Flakfortet

Guvernøren, Poul Rasmussen skal giftes.

I anledning af at Poul Rasmussen,
restauratør og vagtmand på Flakfortet,
skal giftes, har han fået visse boligpro
blemer, idet de lokaler han råder over på
fortet ikke egner sig til at danne rammen
om et normalt familieliv. Han har kontak
tet S.S.F.s formand for at høre om mu
ligheden for at overtage de lokaler, som
S.S.F. disponerer over, men som kun
bruges til et ringe antal arrangementer
i årets løb. Spørgsmålet har været drøf
tet på to bestyrelsesmøder, og man er
enedes om at efterkomme anmodningen
på visse betingelser.
Som en første betingelse gælder det,
at lokalerne kun må benyttes af Poul

Poul Rasmussen

Rasmussen og familie til privat beboelse,
anvendelse til erhversformål helt eller
delvis må således ikke finde sted. Der
næst er det fastsat, at lokalerne, hvis
kontraktforholdet mellem Poul Rasmus
sen og Flakfortudvalget ophører, over

går til Flakfortudvalgets disposition 90
dage efter kontraktens ophør.
Derudover istandsætter Poul Rasmus
sen nogle nærmere fastsatte lokaler, så
ledes at de kan være til disposition for
klub- og unionsarrangementer. Flakfort
udvalget koordinerer brugen af disse lo
kaler. Vedligeholdelse og udgifter til el
og opvarmning afholdes af Poul Ras
mussen. Derudover er det aftalt, at
S.S.F. ved bestilling i februar måned har
fortrinsret til visse lokaler ved højst fire
arrangementer af kapsejlads- eller klub
karakter.
Når man tager i betragtning, hvor lidt
S.S.F. har gjort brug af sine lokaler på
fortet, og at man nu får dispositionsret
over lokaler, der vil blive sat i pænere
stand end de nuværende, må det siges
at være et gunstigt arrangement, der her
er truffet.

Ring efter prøver og få et tilbud

KASTRUP MARINE SERVICE«.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 0150 05 04

Arne Olsen
Offset
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509

Friskt vejr til årets fisketur

Pløk blæser konkurrencen af

Det var friskt vejr

Ringe tilslutning prægede konkurrencen.
Det var med spænding, at de, der var
tilmeldt fisketuren, vågnede op lørdag
morgen. Radioens vejrmelding fredag
aften havde lovet kuling, men da vinden
var løjet noget af i nattens løb, og da
vejrmeldingen lød på yderligere aftagen
de vindstyrke, besluttede skippermødet
lørdag morgen at gennemføre arrange
mentet. Og deltagerne fortrød ikke den
ne beslutning, de fik en frisk dag ud af
det på Sundet og med vekslende held.
En båd vendte hjem uden at have fanget
noget, medens »Bollen« fandt det rigtige
sted og vendte hjem med 32 fisk. Vi
fandt et godt hul ude ved »Røsen«, siger
Bent Petersen, skipper på »Bollen«. Det
var bare at smide krogen ud og så hale
den hjem igen, der var bid næsten hver
gang.
»Bollen«s besætning - glade over fangsten
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Tekst og foto: Holger Møller

Alle deltagende både var inden for
molerne, da Pløk kl. 16.00 blæste kon
kurrencen af, og man kunne skride til
vejningen og bedømmelsen af fangster
ne.
1.- præmien gik til Knud Thomsen fra
»Mali« med en torsk på 2.500 g, 2.-præmien til Jørgen Haahr fra »Bollen«, en
torsk på 1.500 g, og tredie-præmien til
Martin fra »Lotte«, en torsk på 1.200 g.
Den mindste fisk fangede Kaj fra »Kayka«, den vejede kun 150 g. Den længste
fisk tog Knud Thomsen, det var en horn
fisk. Præmien for den største makrel
måtte deles, idet der var to på den anse
lige vægt på 900 g. Det var Kaj fra »Kayka« og Torben fra »Naulie«. Endelig var
der en præmie til den allermest sjældne
fisk fanget af Henning Skæg, det var en

vanddame med 0 mål.
Da deltagerne havde fået vasket fiske
slimen af hænderne og nettet sig lidt,
mødtes man, nu med dame på, i klubhu
set, hvor Kristine serverede en ualminde
lig god gang Skipperlabskovs. Der var ialt ca. 80, der deltog i denne del af da
gens arrangement; det er jo en deltagel
se, der må stå lidt i skyggen af tidligere
års deltagelse, der kunne fylde klubhuset
til sidste plads. I år kunne de være i klub
husets nye tilbygning, af nogle kaldet for
»Øresundsstuen«. Er det mon det dyre
brændstof, der afholder medlemmerne
fra at deltage i denne gren af forenin
gens aktiviteter, der jo i høj grad arrange
res for motorbådsejerne?
Var deltagelsen mindre en tidligere,
var der til gengæld ingen afmatning med
hensyn til de mange gaver, der af et
væld af sponsorer var stillet til disposi
tion, dels til præmier dels til gevinster i

En makrel på 900 g vakte berettiget opsigt

De mange præmier pyntede op i klubhuset

den række af lotterier, der blev solgt i lø
bet af aftenen. Den mest værdifulde
præmie var i år ligesom de tidligere år en
cykel skænket af Stjerneborg, der gik
som førstepræmie for den største torsk,
der som nævnt blev fanget af Knud

Vagn tog sig af damerne —

Jørgen Haahr får overrakt andenpræmien

Førstepræmien - en cykel fra Stjerneborg

Thomsen. Andenpræmien var i år også
en trillebør fra ACS-trælast. Der var bare
den hage ved det, at Jørgen Haahr, der
havde gjort sig fortjent til denne præmie,
var så medtaget af den friske søluft, at
han tog sig en lille »skraber«, der var så

fast, at han end ikke vågnede, da han re
solut blev læsset på børen. Til trods for,
at mange snød sig selv for denne aften,
var der god stemning fra start til slut, —
og festudvalget håber på bedre deltagel
se til næste år.

— og Bente af mændene

Knud Thomsen på æresrunde
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Robert, der i flere tilfælde har figu
reret i bladets spalter med sine tegnin
ger, ofte følsomme stemningsbilleder,
er afgået ved døden.
Redaktionen synes, at den bedste
måde at mindes Robert på, er at bringe
et udvalg af hans mange tegninger.

•
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Robert Frisch

!
in memoriam.

Hilsen fra en kollega.
Tegning: John Christiansen

Tak for venlig deltagelse ved Robert
Frischs bisættelse.
Magda Frisch
Birthe og Ivan

|\^i»

tf

Æret være dit minde
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Verdens sjettebedste Yngling-mandskab er fra
er fra S.S.F.
Foto: Claus Brask Thomsen.

Efterlysning
Juniorvandrepræmie skænket af
Leif Olsen efterlyses. Den forestil
ler en fok med Sundby-stander.
Juniorudvalget

Fra en af starterne ved VM for Yngling på Attersee i Østrig

Kim Steffensen i »Yatzy« nr. 6 ved VM i Østrig.
Under de dårligst tænkelige vejrfor
hold opnåede Y D 64 med Kim Steffesen, Jan Knudsen og Bo Hansen en sjet
teplads ved VM for Yngling på Attersee i
Øsftig. Forud for sejladserne havde det
blæst rigtig pænt, og ved tune-up var
det rigtig hængevejr, så de danske be
sætninger havde sat næsen op efter pæ
ne placeringer, men så kom regnen. Det
øsede ned, en stor del af danskerne blev
syge på grund af dårligt vand på cam
pingpladsen, og så var stilen desværre
lagt - eller rettere ødelagt.

Vinden var heller ikke med danskerne,
den kørte rundt. To dage sejlede man
slet ikke, og tre sejladser blev skudt af på
grund af vindspring. Der var nogle rigtig
elevatorture i resultatlisten.
Nordmanden Chr. Neergaard lå en
overgang på 30-pladsen, men endte som
nr. 2 i den endelige stilling. Omvendt gik
det for Niels Chr. Andersen fra KDY, der
på grund af en diskvalifikation røg fra
tredjepladsen til nr. 25 i slutstillingen.
Med en bedste placering som nr. 1 i fem
te sejlads blev Kim og han mandskab nr.
6 i den endelige resultatliste.

Fra Havneudvalget
Effekter i masteskuret og motorskuret
der ikke er mærket med navn og med
lemsnummer inden den 1. oktober vil
blive fjernet.
A. Olsen/H. Jensen

Union Yacht Club ved Attersee

»QOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODO

West-tur

i

Lørdag den 4. oktober 1980
Vi starter, så betids at vi kan være
ude hos West kl. 13.00

iHUSK AT MEDBRINGE KVITTERING FOR BETALT ANSVARSFORSIKRINGSPRÆMIE,!
NÅR DU BETALER HAVNEPLADSLEJE.
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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.

Nye medlemmer ~ ~ —
som søger optagelse

i SuMid&y.

12 Allan Petersen
Kuhlausgade 50, 0.
77 Charlotte R. Steenstrup
Kuhlausgade 50, 0.
92 Leif Olsen
Lygtemagerstien 10, S.
325 Klaus Gydesen
Østervoldgade 20, K.
399 Susanne Petersen
Kongovej 35 A, S.
571 Tim Allen
Kongovej 35 A, S.
600 Carl H. Bøge
Ved Kanalen 9, K.

A 910 Holger W. Kjær
Bøhmensgade 16, S.
A 916 Åge Hyldgård Skøttrup
Bygrænsen 14, Ka.
A 925 Ole H. Rutkjær
Røde Mellemvej 152, S.
A 955 Mikkel J. A. Moulvad
Sundholmsvej 23, S.
A 1009 Torben Kragh Lauritzen
Prøvestens Allé 15, S.
A 1013 Minna Dahl Nielsen
Ålandsgade 39, S.
A 1020 Kell Nødeby Olsen
Dalmosegård, Fejø.
A 1021 Tove Ekeberg
Jagtvej 113, N.
A 1026 Leo Pedersen
Sognefjordsgade 8, S.
A 1027 Ole Schrøder
Guldsmedevej 44, Rød.
A 1033 Kristoffer Pedersen
Ragnhildsgade 26, 0.

A 1034 Roald Nesvik
Englandsvej 38 B, S.
A 1041 Bent H. Nielsen
Nordmarksvej 122, Ka.
A 1046 Kurt Larsen
Prøvestens Allé 4, S.
P 40 Jonna Jeppesen
H. C. Ørsteds Vej 22 A, V.
J 22 Claus Zastrow
Messinavej 14, S.
J 29 Richard Kåe Pedersen
Knapmagerstien 54, S.
J 32 Christian E. Palludan
Portlandsvej 46, 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.

Vagtordning

-<y

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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Vagtordning
Vagtordning etableres igen i år i tiden
fra 1. oktober 1980 til 31. marts 1981.
Vagtordningen omfatter alle medlem
mer under 65 år, der har bådplads i havn
eller på land (sommer- og/eller vinter
plads) og gælder foruden sejl- og motor
både også for ejere af sejljoller, motorjol
ler, rojoller og skydepramme.
Alle, der er omfattet af ordningen,
skal melde sig til en nattevagt. De ene
ste, der er undtaget, er invalide- eller fol
kepensionister samt medlemmer, der er
over 65 år. Det er S.S.F. uvedkommen
de, hvilket medlem, der tager vagten,
blot det er rigtigt medlemsnummer, der
bliver skrevet i logbogen.
De medlemmer, som ikke ønsker at
deltage i vagtordningen, og som ikke på
anden måde sørger for, at vagten bliver
taget, skal betale 200 kroner i ekstrakon
tingent, senest sammen med kontin
gentindbetalingen pr. 15.marts 1981.

Afriggergilde
afholdes

lørdag den 1. november 1980
kl. 18.30

Menu:
Gule Ærter med flæsk og pølse
1 Øl og 2 snapse
Pandekager med is
Kaffe
Billetter å 65,00 kr. kan købes hos
restauratricen eller festudvalget.

Vigtigt:
Alle, der ifølge ovenstående er fritaget
for vagt, det være sig folke- eller invali
depensionister samt medlemmer over 65
år, skal ringe til vagtchefen for at få an
nulleret 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.

Aftenundervisning
m

Navigation 09 towærk

Bent P.

Kursus

VHF-Radio
i S.S.F., Pejsestuen på onsdage
Start onsdag den 1. oktober kl. 19.00
7x3 timer

Gebyr 60 kr. + bøger ca. 25 kr.
Underviser: Birger Riis Hansen
Tilmelding til kursus kan ske til Østersøkredsens
kursuskontaktmand Jens Green Jensen, telf. 01 - 50 63 65
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Med »Nordkaperen« gennem Panamakanalen
Det er efterhånden nogle måneder siden,
vi sidst har hørt fra »Nordkaperen«.
Vi bringer her en ny bid fra den spæn
dende bog.

Vi hilser på »Danmark«
Da vi nærmede os sluserne, blev
»Nordkaperen« atter hængt på siden af
bananen, og den flagrede trodsigt med.
Damperen lå allerede og ventede på os.
Vi blev bragt på plads, portene lukkede
sig, og vi sank hurtigt - tre trappetrin og var påny i normal højde. Denne gang
opførte vor båd sig ordentligt, og vi fik
den viklet ud af bananbådens favntag,
kvitterede for slæbearbejdet med en
flaske rom - som negerkaptajnen satte
for munden med det samme - og kunne
nu skimte Stillehavet, trods den svin
dende dag. Turen gennem kanalen
havde varet ca. 7 timer, og vi var nu i
Balbao.
Formanden for Balbaos sejlklub entre
de »Nordkaperen« og lodsede os til
gæstebøjen ud for klubbens hus. Vi var i
forvejen inviteret og nød godt af med
lemmernes store gæstfrihed.

Som andre steder strømmede det ind
med invitationer, både til fester og ud
flugter. Under en af udflugterne kom vi
til det gamle Panama, som sørøveren
Morgan i sin tid plyndrede og brændte.
De søndrede ruiner blev fredet i klasse
A, for - som vor vært fortalte os - at
vidne om fortidens lovløshed og rygges
løshed. Efter sidste krig må ruinerne dog
have tabt noget af deres attraktions
værdi, turistmæssigt set.
På andre udflugter kom vi gennem
jungle og over bjerge og lærte egnene
omkring Panamakanalen ganske godt at
kende.
I aviserne så vi, at skoleskibet »Dan
mark« skulle anløbe Christobal for at
passere gennem Panamakanalen, og
straks tilbød en dansk-amerikaner at
køre os til Christobal i sin vogn. Vi tord
nede gennem skove og over bjerge for
at få lov til at nyde synet af skoleskibet
og få en lille sludder. Skibet skulle
komme fra Set. Thomas, hvor vi jo lige
havde været. Stor blev skuffelsen, da vi
nåede Christobal og fik at vide, at »Dan
mark« var forsinket og ikke kom fore

løbig. For at få lidt ud af turen, tog vi på
hjemturen en stor omvej, men kort efter
at vi var nået hjem til Balbao, fik vi at
vide, at »Danmark« lige var kommet i
havn, og dansk-amerikaneren tilbød os
- uden at blinke - turen tilbage til Chris
tobal. Atter gik det af sted med 135 km's
fart gennem piskende regnbyger. Denne
gang steg skuffelsen til raseri, da man
fortalte os, at »Danmark« var gået gen
nem kanalen for en time siden. Vognen
fik på tilbagevejen al det gas, der var i
den, og vi nåede lige at få entret »Nord
kaperen«, få startet motoren og møde
det smukke skoleskib ved udløbet af
kanalen.
Vi kippede og hilste, fik hilsener fra
Set. Thomas og besvarede spørgsmål,
mens vi fulgte »Danmark« et stykke på
vej.
Det ene sejl efter det andet blev sat på
skoleskibets høje rig, snart kunne vi ikke
følge med mere og vendte om. Skole
skibet vækker altid beundring blandt
amerikanerne, og vi var ikke fri for at
være stolte af bekendtskabet.

Der gøres klar til stillehavstogt
»Nordkaperen« havde fået et tykt lag
skaller i bunden på vejen over Caribien,
og for fartens skyld var det nødvendigt
at rense den. Sejlklubbens bedding var
for spinkel til »Nordkaperen«, og derfor
besluttede vi at benytte os af det kraftige
tidevand, der var på ca. 18 fods højde.
Ved 2-tiden om natten, da vandet var
højst, sejlede vi forsigtigt båden på
grund. De svage dønninger fik båden til

Husk skemaet
Har du husket at udfylde det skema,
vi har sendt ud? — Husk også at sende
det tilbage inden den 20. september.
— Har du ikke fået skemaet, kan du
afhente et på kontoret torsdag aften.

Om skabe
HUSK også at tømme dit skab senest
otte dage efter afriggergildet — ellers
tømmer vi det.

Om afrigning
Angående afrigning af bådene vil der
komme opslag i juniorskuret.

Om vinterundervisning
Se artiklen under sejlerskolen på side
15

fortsættes side 14
Danskamerikaneren tilbød os uden at blinke at
køre os tilbage
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Der er bid

»Nordkaperen« får bundbehandling

at hugge nogle gange i bunden, men
heldigvis kom der ingen større skibe
forbi, som med deres skruevand kunne
have lavet ravage for os. Da vandet om
sider begyndte at falde surrede vi båden
fast til nogle støtter og fik tovværk ført
fra toppen af masten ud til nogle faste
punkter i nærheden, tværskibs af »Nord
kaperen«. Ved 5-6 tiden om morgenen
var vandet faldet så meget, at vi kunne
begynde at skrabe skaller og snegle af
bunden, og inden tidevandet kom igen,
var båden renset og plettet med mønje,
og siden kom vi fri af grunden igen uden
større vanskeligheder.
Næste nat gentog vi eksperimentet
for at få bunden smurt med patentfarve,
og så var »Nordkaperen« bundmæssigt
set klar til Sydhavet. Det var en søndag
formiddag, vi smurte bundfarven på, og
en stor skare interesserede tilskuere
fulgte arbejdet - særlig da vi skulle lette.
Det var blæst op med pålandsvind, søer
ne var ret høje, og det kostede al vor
snilde og kunnen at få »Nordkaperen«
fri og uskadt af grunden, men det gode
og stærke skib tog ingen skade af de
hårde hug, det fik.
Det er en forholdsvis billig og let måde
at få renset bund på, men den kan være
farlig.
Dagene gik med at gøre klar til sydhavstogt. Jollen havde ikke kunnet tåle
turen over Atlanten. Vi havde efterladt
den på Set. Thomas, og i stedet an
skaffede vi os nu gennem militæret i
Panamazonen en gummibåd. Desuden
fik vi reservevandbeholdere, wire, be
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slag, tovværk og specielle fangtsredskaber, der skulle hjælp til at strække
provianten.
Vi supplerede vor viden om Stillehavs
øernes befolkning, deres dyre- og fiskeliv
gennem bøger, vi lånte, eller vi fik er
farne menneskers råd. Rig og sejl blev
nøje undersøgt, repareret og forstærket.
Motor og lysmaskine fik et eftersyn, og
vi sørgede for ekstra batterier til radio og
håndlamper - endelig skaffede vi os den
mest hensigtsmæssige beklædning.
Bill og jeg svedte bravt for at skaffe
proviant og husgeråd. Der blev kort sagt
gjort alt, hvad vi med vore få dollars
kunne gøre for vor egen sikkerhed. Vi
skulle ud på den længste etape under
vor jordomsejling, ca. 5.000 sømil fra
Panama til Tahiti med en lille mellem
landing på Galapagosøeme, hvor der
ikke kunne købes stof til langtursfart.
Som Christobal og Colon var sam
menvoksede tvillinger med vidt forskellig
karakter, således var Balbao og Panama.
Dog foretrak vi Panama for Colon. Hvor
»Nordkaperen« lå, havde vi et godt over
blik over alverdens skibe, der gik gen
nem kanalen - lige fra små paketter og
slæbebåde til kæmpestore krydsere og
hangarskibe. I de ca. tre uger, vi lå ved
gæstebøjen, så vi kun to danske skibe
passere. Langt om længe var vi klar til
afgang, og efter en afskedsfest, som
sejlklubben holdt for os, stævnede vi ud
gennem Panamabugten den 27. novem
ber om formiddagen - bound for de øde
og mystiske Galapagosøer.

Tidevandsstrømmen hjalp os ud af
bugten, og så snart vi var kommet klar
af land, satte vi kursen, men desværre
var vinden lige i stævn. Så lagde vi an til
kryds.
Vi holdt skibsråd, hvor vi diskuterede,
hvorvidt man skulle tage mange små
stræk lige mod målet eller gøre turen i to
stræk og falde langt syd på først. Vi ene
des om det sidste, da vi i så fald ville få
fordel af havstrømmen, når vi vendte og
stod udad. Fra Panama til Galapagos
var der ca. 900 sømil, en anselig stræk
ning at krydse op.
Med vinden styrbord ind og skarpthalede skøder gik vi sydpå nogle dage,
helt ned til Ecuadors kyster, og da vi var
ca. 40 sømil fra Esmeraldos, vendte vi
og holdt kurs på Galapagos, som vi
håbede at kunne holde op.
Vinden svingede ustandselig et par
streger, rummede eller skrallede. Vi skif
tevis velsignede og forbandede vejr
guderne. Det endte heldigvis med en
velsignelse. »Nordkaperen« gjorde et
godt stykke arbejde, den meste tid end
da uden rorgænger. Den gjorde en di
stance på 1.200 sømil på 10 døgn og 6
timer uafbrudt i bidevind.
De første tre-fire dage havde vi kon
stant regn - regntiden fra Panamazonen
forfulgte os - men pustene, der fulgte
med, hjalp godt på vej. Vi førte fulde sejl
under hele overfarten, og båden lå
ustandselig i vand til dækket. Da vi
nåede Humboltstrømmen, blev vandet
og luften kold, og skønt vi var omtrent
under Ækvator, hundefrøs vi og måtte
tage tykke trøjer på. De varme zoner, vi
lige havde forladt havde i den grad for
vænnet os, at vi frøs i 20 graders celsius.
Det lykkedes os at fiske nogle store,
velsmagende durader, men for det
meste var fiskene for store. De sprængte
snørerne og løb med krogene. På grund
af den høje sø kunne vi ikke løbe i
vinden, når vi fik bid, og måtte derfor
bjerge fisken, selv om »Nordkaperen«
løb 6 - 7 knob. Det skulle der stærke
snører til.
Vi havde en 100 fod lang line med
blink slæbende efter os, og når vagt
manden råbte: Fisk!, blev der travlhed
ombord. Der blev halet og firet. Vi håbe
de hver gang, at fisken ikke måtte være
for stor, men i hvert andet tilfælde løb
fisken med blink og snøre. På den måde
mistede vi næsten alle vore fiskeredska

ber, men fik alligevel nogle dejlige retter
fisk.
Engang havde det været småt med
biddet i flere dage. Jeg ville derfor spille
kammeraterne et puds - noget skulle
tiden jo gå med - og uden de så det, fik
jeg hængt en stegepande på snøren.
Da Bill lidt senere kom op på dækket,
opdagede han, at der var »bid«. Stege
panden slog og trak som en fisk, Bill
hoppede højt i vejret af glæde. Snub
lende over tovværk og klamper styrtede
han hen til snøren og råbte til Poul, at
han skulle komme med ketcheren. Det
skete. Poul stillede sig afventende ved
siden af Bill, der havde røde kinder og
blanke øjne af bare spænding. Han skul
le vise os, hvordan man fanger fisk i
Stillehavet!
Når han syntes, »fisken« gjorde for
stærk modstand, firede han på snøren.
Han halede igen, slækkede lidt - og
svedte. Langt om længe fik han fangsten
hen til lønningen. Der var ikke langt fra
forbløffelse til raseri.
- Nå, sagde Knud tørt, dér har vi ste
gepanden - så mangler vi bare fisken.
Poul spurgte Bill, om han troede, fisken
selv lagde sig på panden. Med en serie
lange eder smed Bill stegepande og
snøre i vandet igen og gik meget for
nærmet ned under dæk. Et øjeblik efter
kunne vi høre ham le af fuld hals.
Samme Bill viste en helt ny form for
distraktion. En aftenstund, da vi som
sædvanligt var samlet i cock-pit'et efter
at have nydt solnedgangen, og mørket
var faldet på, spurgte Knud, om nogen
havde set vores eneste lommelygte. Han
fandt den i det samme ved agterlugen
og tændte den for at gå hen og aflæse
loggen. På en eller anden måde må dette
have unddraget sig Bills opmærksom
hed. Vi så nemlig til vor store forbavsel
se, at han på alle fire gav sig til at kravle
rundt om kompasset, som om han ledte
efter noget. Vi havde ondt ved at holde
os alvorlige.
- Lys lige her, sagde han til Knud, for
lygten skal være her. Han blev meget
forbavset over vor skraldende latter. En
delig da Knud havde blinket ham et par
gange i ansigtet, gik det op for ham,
hvad vi lo ad, og så stemte han voldsomt
i. Flere dage - og nætter - efter kunne
han umotiveret briste i latter, når han
kom til at tænke på sine professorvaner.

Uden rorgænger
I Atlanten havde vi hovedsagelig haft
bølgerne ind agtenfra, men nu lærte vi
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Prøve i praktisk sejlads
Sejlsæsonen afsluttes med praktisk
prøve lørdag den 4. oktober kl. 10.00
præcis med reservedag søndag den 5.
oktober kl. 10.00 præcis. Instruktørerne
må indstille de 2.års-elever, der har en
rimelig mødeprocent, og som er kvalifi
cerede til at aflægge prøve. Prøven af
lægges i Øveballen eller Tyveknægten,
og kun de elever, der er indstillet af deres
instruktør, kan komme i betragtning.
Når du er indstillet og har tilmeldt dig, er
der absolut mødepligt, og kun i specielle
tilfælde og skriftligt begrundet kan der
arrangeres prøve en anden dag.

Afrigning af skolebådene.
Starter den 6. oktober i direkte for
længelse af sæsonen. Nærmere arbejds
fordeling vil tilgå de enkelte elever gen
nem instruktøren eller mig.

også de mægtige højsøbølger at kende
forfra. Vi havde surret roret, og »Nord
kaperen« passede selv udmærket ryt
men. Den løftede sig blødt op på toppen
af søen og gled sikkert ned af vandbjer
get igen. Det hændte dog, der kom
kludder i takten. Forskibet hamrede ind i
søerne nogle gange efter hinanden, og
»Nordkaperen« gik i stå og lå med van
det sølende over dækket, men den
kunne selv arbejde sig i gang igen, lang
somt men sikkert. I værste tilfælde, når
der kom en usædvanlig høj og stejl sø,
kunne forskibet hænge et øjeblik i den
tomme luft, hvorefter hele skibet faldt
ned i bølgedalen med et brag og mistede
kursen. Så var en hjælpende hånd nød
vendig. I den måneløse del af natten, var
det spændende at have vagttjans. Man
kunne ikke se to meter frem for sig i
mørket. Det var som at køre i rutchebane med lukkede øjne. »Nordkaperen«
blev løftet op - og op - og op, og med

Vinterens undervisning
Tilmelding til aftenskolen i navigation
og towærkslære er startet pr. 15. sep
tember, men jeg har i skrivende stund
ikke detaljerede oplysninger angående
priser, undervisningsmaterialer m.m.,
men de elever, der melder sig eller skri
ver sig på listen, vil få skriftlig besked,
ligesom der vil komme opslag på tavlen
i klubhuset, så snart der foreligger nær
mere.
Jeg formoder, at navigation vil blive
på tirsdage med start først i oktober, og
at det vil komme til at koste ca. 180,- kr.
for seniorer og ca. 80,- kr. for juniorer.
Max. antal elever til være 25, og eleverne
optages i den rækkefølge, de melder sig.
Towærkskursus bliver onsdage med
start midt i oktober, og det vil koste 50,kr. for seniorer og 25,- kr. for juniorer.

Specielt for juniorer
Juniorer skal kontakte juniorlederen før
tilmelding, da kun juniorer, der mangler
en sæson før førerprøve kan optages til
navigationsundervisning. De juniorer,
der ikke bestod navigationsprøven sidste
år, kan deltage igen i år. Til towærkskur
sus optages kun juniorer, der mangler to
sæsoner til førerprøven.
Bent P.

en sugende fornemmelse i maven gik
det nedad igen - ned og ned. Når vandet
løb væk under den, og den faldt ned af
en sø - gik i spagat, og den næste sø
overlistede os, vidste man ikke, hvad der
var for og bag på skibet. Man kunne
kun høre vandet, der boblede og sy
dede, når det løb af dækket eller skvul
pede fra den ene side til den anden - og
man kunne mærke, at gummistøvlerne
løb fulde afvand.
•

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD ;

Brætsejlads
(Windsurfing).
Denne særlige form for sejl
sport foregår sikrest i de luk
kede farvande og på fjorde.
Ved kyster, der ligger ud til
åbent hav, er der med fra
landsvind overhængende fare
for at drive til søs.
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Banken der
dækker
hele Amager
S

NYHEDER!
FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

Førende specialforretning inden for blandt andet:
Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Olietøj
Termotøj
Landgangstøj
Spil og blokke
Evinrude og Volvo motorer

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggervasrksted
VHF-radiokursus
- og meget mere . . .

I. STENGAARD MEYER

. Amagerbanken
*

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

- den er nærliggenae

M

DAN • SAILS
Pbs
20 kvm. genua kr. 3006.*
Ind* moms, |K>se, tickier« og hager
irustfrit stål, Bainbri<lge dug6,5 m.

RADIOIELIFONANLffG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatorer.
Det bedste tilbud får du på Amager
Vi har som regel et stort udvaig i nye og brugte
stationer.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

PS* repetadoner
Elbagade 34-46
2300 København S
TIf. (01) 58 91 09

TLF. 01 57 6717

10% rabat på alle ikke nedsatte varer, mod forevisning
af medlemskort.
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Medlemsblad for

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

Telefon (01) 58 32 96

\ fxo.
Referat af bestyrelsesmøde den 1.9.80

Postgirokonto 705 6516
Dagsorden:

Ansvarshavende redaktør:
50 41 01

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup ..
Bladets ekspedition:

58 01 76

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S.
Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Oplag: 1.600 eksemplarer.

Foreningens bestyrelse:

Formand:

Hans Guldager,
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup
Næstformand: Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Sekretær:
Else Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

Havneudvalg:

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S
Henning Jensen,
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S
- og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Finn Staalfos,
Islands Brygge 33, 3., 2300 Kbh. S
JolleJohn Simonsen,
repræsentant: Amager Boulevard 125,4., 2300 Kbh. S
MotorbådsJohn Lauritsen,
repræsentant: Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup

Målere:

Telf. 59 35 80
13 73 23
50 73 23
58 49 37
53 59 64

55 79 39
54 80 52

54 58 44
59 79 95
58 49 37
54 92 03
54 92 62
5015 72
53 59 64
58 43 11
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Punkt 1. Protokol:
Protokollen fra forrige bestyrelsesmø
de blev oplæst og godkendt.

59 54 02

Karl Thorup,
Bremensgade 49, 2300 Kbh. S

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.

Bent Petersen, John Simonsen samt
Vagn Preisler var ikke tilstede. Jens Pe
der K. Johansen, medlem af jolleudval
get repræsenterede jollerepræsentanten.

59 39 78

Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.

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

Punkt 2. Beretning:
Formanden samt kassereren fremlag
de foreningens regnskab for bestyrelsen.
En enig bestyrelse godkendte regnska
bet. Formanden vil fremlægge regnska
bet ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen diskuterede herefter for
holdene i juniorskuret, og man var enige
om, at der hurtigst muligt måtte foreta
ges nogle væsentlige forbedringer, såle
des at juniorhuset fremover kunne være
et sted, de unge ønskede at samles i.

FORSIDEBILLEDET:
Øveballen går over mållinien i
Øresund Rundt.
Foto: Hans Guldager

Der er nu udfærdiget en ny kontrakt
mellem Poul Rasmussen, vagtmanden
på Flakfortet, Sundby Sejl-Forening,
DMUK og Flakfortudvalget. Denne kon
trakt går bl.a. ud på, at Poul Rasmussen
overtager Sundby Sejl-Forenings lokaler
til privatbolig.
Sundby Sejl-Forening har i sinde at
trække sig ud af sejladsen »Øresundsrundan« på grund af den manglende til
slutning fra S.S.F. de sidste par år.
Malmohus Båtklub opbevarer vor vandrepræmie »Nordkaperen«; denne vil vi
nu bede om at få udleveret.
Verner Poulsen, der optager både, har
bedt bestyrelsen om lov til at sætte pri
sen på optagning af både op til 8 kr.
pr. m2. Bestyrelsen vedtog forhøjelsen.

Punkt 3. Havn og Plads:
Havneudvalget oplyser, at flere med
lemmer har klaget over at »Shoppen«
kun har åbent lørdag mellem kl. 12 og
15. Formanden vil tale med Schlicter,
om ikke det er muligt at holde åbent
hver dag i september og oktober, om
ikke andet så at holde benzinstanderne
åbne mellem kl. 15 og 17.30 samt lørdag
mellem kl. 9 og 12.
Havneudvalget vil bede pladsmanden
om at renovere søndre- og nordre mole
hoved. Midterbroen har pladsmanden
repareret.

Punkt 4. Klubhus og Fester:
Svagførefesten er klart tilrettelagt og
vil forløbe med det sædvanlige store
traktement.

Afriggergildet bliver i år afholdt den
1.11.80. Det sene tidspunkt skyldes, at
bestyrelsen vil forlænge sæsonen lidt på
grund af den i år indførte sommertid.
Generalforsamlingen vil blive afholdt
den 19.10.80 kl. 9.00.

Punkt 5. Sejlerskole:
Intet da skolechefen ikke var tilstede.

Punkt 6. Juniorafdeling:
Leif Olsens vandrepræmie, der van
drer mellem juniorer, er ikke indleveret:
den vil nu blive efterlyst blandt unge.
Juniorlederen oplyser, at han vil sætte
et opslag op i juniorhuset, der fortæller,
hvornår bådene skal rigges af og sættes
på land.
Den 17.9.80 vil der blive afholdt førermøde.

Pas også på dem De
ikke kan se.
Mange driver sportsdykning
selv langt til søs. Dykkere
markerer, at de er der, ved
at udlægge en bøje med et
blå-hvidt flag eller ved, at så
dant flag vises fra en båd.
Ses sådant flag sejl da godt
udenom og med langsom fart.

Vanskeligheder kan
opstå.
Bliver vejret dårligt, sejl da
straks mod land. Lad alle om
bord sætte sig i bunden af
båden, så klarer den sig bed
re i bølgerne.
Kan De ikke nå land, søg da
at holde bådens stævn op
mod bølgerne, eventuelt ved
brug af drivanker.
Driver vind og strøm båden
udad, kast anker, hvis vand
dybden er mindre end halv
delen af ankertovets længde,
eller benyt drivankeret.
Kæntrer båden så bliv ved
denne, medmindre De er helt
sikker på, at De kan svømme
eller vade i land. Tænk på
strømmen.

Jan Knudsen vil på grund af forøget
arbejdsbyrde, trække sig ud af juniorud
valget ved førstkommende generalfor
samling.
Til foråret vil man forsøgsvis oprette
en optimistskole for begyndere.

Punkt 7. Kapsejlads:
Den 17. og 18.8 blev der afholdt yng
lingestævne med 14 deltagende både.
Kapsejladschefen vil gerne have et pejle
kompas samt en ildslukker til »Bollen«,
begge dele vil blive indkøbt.
Kapsejladssæsonen slutter med sej
ladsen »Forterne Rundt« den 28.9.80.

Punkt 8. Joller:
Bagdøren i jollehuset skal udskiftes.
Den 6. og 7.9 vil der blive afholdt
klubmesterskab over 5 sejladser for
samtlige jolletyper.
Flydebroen ved jolleslæbestedet vil
blive taget ind omkring 1.11.80.

Punkt 9. Motorbåde:
De sidste redningsposter vil nu blive
opsat på midterbroen.

Farligt legetøj ved
stranden.
Gummibåde, luftmadrasser og
»badedyr« driver som en fjer
på vandet.
Benyt aldrig sådanne i fra
landsvind, og hvis de benyt
tes af børn hav dem da for
tøjet til land med en line og
hold stadig øje med dem.

Punkt 10. Sikkerhed:
Sikkerhedsudvalget har gået ca. halv
delen af bådene igennem. Man fandt, at
mange manglede standere og mærkater.
Et par både manglede regulært sikker
hedsudstyr. Disse medlemmer har ind
købt og forevist det manglende udstyr
for udvalget.

Punkt 11. Bladet:
Bestyrelsen blev enige om, at man
efter denne sidste generalforsamling, vil
samle de lovændringer, der foreligger fra
de sidste 4 generalforsamlinger, og sæt
te dem i medlemsbladet på en side for
sig selv, således at medlemmerne kan
klippe dem ud og sætte dem i deres sæt
love.

Punkt 12. Eventuelt
Formanden spurgte de bestyrelses
medlemmer, der er på valg førstkom
mende generalforsamling, om de ønske
de genvalg. Samtlige indvilligede i at
lade sig genopstille.
Mødet slut kl. 23.00.

Hans Guldager
formand

Else Madsen
sekretær
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Svagførefesten 1980:

Alle sejl sat

Velkomst ti! vore gæster

Efter en tåget formiddag viste solen
sig, da vore handicappede gæster an
kom, og de fik således vor havn at se,
når den er kønnest. Og skinnede solen
udendørs var der også solskinshumør in
dendørs lige fra starten, da S.S.F.s ud
videde marineorkester, som vort husorkester blev døbt i dagens anledning, spil
lede op med deres afvekslende reper
toire.
Efter at Vagn Preisler, der var dagens
konferencier, havde budt velkommen til
den 28. svagførefest, og efter at Hans
Guldager havde præsenteret ophavs
manden til den årlige svagførefest - Pløk
- blev Kristines lækre smørrebrød budt
rundt, og til dette havde Tuborg foræret
diverse øl og vand. Senere på eftermid
dagen blev der drukket kaffe, og inden
gæsterne skulle hjem, nåede man også
at byde både is og pølser.
Var forplejningen således i orden, var
underholdningen det ikke mindre. Et af
S.S.F.s medlemmer, Kurt Wilkens, også
kaldet »den syngende brandmand« lag
de for med en række viser, hvoraf »To
pilsnere i en snor« blev belønnet netop
med to pilsnere i en snor, som Kurt
spontant delte med Vagn. Kurt blev af
løst af et country-orkester med navnet
»The Next of Kin«. Ikke alene så de
flotte ud i deres cowboy-dragter, men
de kunne også både spille og synge den
ne specielle musik og sang. Dernæst var
det en særlig glæde for Vagn, der jo har

HT stillede med en bus
Så er alle bænkede om bordet
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Ingelise Gaarde sprudlede af humør

og sang duet med sit barnebarn Hanne
Den syngende brandmand fik salen tiI at gynge

og Hanne kunne også alene

Dirigenten af Next of Kin

Rullestoledans
Der bli'r serveret pølser

en fortid i radioens drengekor, at kunne
præsentere drengekoret »Da capo«, der
er en videreførelse af Danmarks Radios
drengekor, der blev opløst sidste år. Det
var et afvekslende program, de bød på,
og de blev belønnet med et taktfast bi
fald. Det næste punkt på programmet
var et gensyn med Ingelise Gaarde, der
også medvirkede ved svagførefesten for
fire år siden. Hun havde i år sit barne
barn, Hanne, med sig. De optrådte både
sammen og hver for sig, og høstede me
get bifald. Rækken af optrædende slut
tede med tryllekunstneren Truxa, der på
den mest charmerende måde tog folk
ved næsen med sine tricks. Ikke alene
optrådte truxa, ligesom de øvrige, uden
honorar, men han gav derudover 1 .OCX)
kr. til det gode formål. Inden gæsterne
ved sekstiden gik hver til sit, overtog
»The Next of Kin« igen underholdningen
med en række countrymelodier. Det var
dejligt at se, at vore gæster trods deres
handicap forstår at more sig, bl.a. var vi
vidne til rullestoledans, der foregik som
en hel naturlig ting.
Men dagen måtte jo have en ende, og
festudvalget kunne se tilbage på endnu
en succes, en succes, som er betinget
af en hjælpende hånd fra mange forskel
lige sider. Som nævnt gav Tuborg drik
kevarer foruden badebolde og en pung
til hver. Og vi har også nævnt, at de
optrædende ikke fik noget honorar for
deres medvirken. Derudover hjalp Hjem
meværnet med transporten ligesom HT
stillede en bus med chauffører til dispo
sition. Også S.S.F.s egne medlemmer
gav en hjælpende hånd i køkken, ved
servering og ved at stille vogne til rådig
hed for afhentning og hjemkørsel af
gæsterne. Endelig må også nævnes Jo
hannes Petersen, der står for udvælgel
sen af gæsterne og tilrettelægger hele
proceduren med afhentning og hjemkør
sel.

Truxa lavede numre

og flere numre
Johannes Petersen siger farve!
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Drengekoret Da capo

79-pnser
Der var to...

Intet indeks-tillæg
- dvs. 1979-priserne fortsætter uændret i '80.

Véd skader forhøjes
pris og selvrisiko ikke

Der var tre

Bådens
værdi

Selvrisiko

90.000 kr.
130.000 kr.
160.000 kr.
200.000 kr.
225.000 kr.
325.000 kr.

2500 kr.
3000 kr.
3000 kr.
3000 kr.
4000 kr.
5000 kr.

Priseksempler
Selvrisiko

Pris
564 kr.
729 kr.
941 kr.
1029 kr.
1034 kr.
1241 kr.

1250 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
2000 kr.
2000 kr.

Pris
651 kr.
833 kr.
1041 kr.
1128 kr.
1170 kr.
1413 kr.

og der var fire, der sang for.

Sejlbåde med indenbordsmotor - Motorsejlere Motorbåde med indenbordsmotor u. 20 knob
(ikke planende og uden z-drev). Priserne er hel
årlige inkl. statsafgift for elitesejlere med fast
havneplads, glasfiberbåd og 5 års skadefri sejlads.

topsikring
Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. (02) 65 33 11.
Bådafdelingen lokal 396/562.
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GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den
19. oktober
kl. 9,00
præcis
i klubhuset

Formanden, Hans Guldager
Kapsejladschefen, Klaus Akkermann
Juniorlederen, Finn Staalfoss
modtager ikke genvalg.
1 repræsentant for havn og plads,
Arne Olsen
1 repræsentant for klubhus og fester,
Vagn Preisler
Jollerepræsentanten, John H. Simonsen,
modtager ikke genvalg
1 suppleant, Orla With
1 juniorudvalgsmedlem, Jan Knudsen,
modtager ikke genvalg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag

Forslag nr. 5.4.
Forslag nr. 5.2.
Medlem nr. A 61, Jørgen Rasmussen
Bestyrelsen foreslår kontingentet for
Forslag nr. 4.1.
foreslår:
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse højet med 15 kr. >2-årligt til 135 kr . / 2 Der nedsættes under bestyrelsen et
årligt.
til lovenes paragraf 1:
midlertidigt udvalg på 4 aktive medlem
Efter Sundby Sejl-Forening tilføjes
mer, der får til opgave som følger:
»og er hjemmehørende i København.«
1. At foretage en undersøgelse af,
Forslag nr. 5.3.
hvilke
kommuner foreningens aktive
Medlem nr. 798 stiller herved forslag
medlemmer
repræsenterer.
til generalforsamlingen om, at vi kunne
ad dagsordenens punkt 5:
2.
At
undersøge,
hvorvidt de pgl
få sat en seddelautomat op til benzin
Forslag nr. 5.1.
standerne, så vi kunne få brændstof på kommuner råder over havnefaciliteter
Bestyrelsen bemyndiges til projekte
bådene hver dag eller måske hele døgnet for fritidssejlere, hvor kun i kommunerne
ring af en toiletbygning på nordre mole
bosatte kan få havneplads.
rundt.
og en toiletbygning på søndre mole til
3. At foretage en sammenligning
Venlig hilsen, medlem nr. 798
forelæggelse på forårsgeneralforsamm.h.t., hvor mange der fra de pgl. kom
Torben Hansen
lingen.
muner har havneplads i S.S.F. el. står
på venteliste til samme.
Alt efter undersøgelsens resultat på
lægges det bestyrelsen at tage kontakt
med de pgl. kommunale myndigheder
m.h.b. på, at medlemmer fra S.S.F. kan
få tildelt havnepladser i kommunen i
samme omfang, som kommunens bor
gere har havnepladser i S.S.F.
Forslaget tager særligt sigte på forhol
dene omkring Kastrup kommunes nye
havn på Amager Strandvej.

ad dagsordenens punkt 4:

1

København d. 28.9.80.

Toiletbygninger på nordre og søndre mole

Jørgen Rasmussen
medlem nr. A 61

7

Nve medlemmer
som søger optagelse

i SuvidJ&q, SejjØføhejHMQ.

A

Stoppenålsstævne.
I samarbejde med Kastrup Sejlklub ar
rangerede S.S.F. i weekenden 13.-14.9
et stævne for 10-metere, som på grund
af de lange slanke både blev døbt
»Stoppenålsstævne«. Der var tilmeldt 7
Ylva'er, 4 Molich X, 14 Aphroditer og 4
BB-10. Det var et meget hårdt vejr med
vindstød helt op til 20 m/sek. Der var da
også mange, der måtte opgive, og hele
10 Aphroditer gik ikke til start, da denne
bådtype ikke er egnet til hårdtvejrsejlads.
Resultater: Ylvaer: 1. »Philippa«, Gert Svane,
Kastrup. Molich X: 1. »N.N.«, Karin Mobro,
Yachtklubben Furesøen. Aphrodite 101:1. »Bar
bara«, Robert Gabriel-Jensen, KDY. 2. »Sundance«, Henrik Olsen, Helsingør. 3. »Peder
Most«, Jens Thiele, KDY. BB-10: »Blue Bird«,
F. Westergaard, Dragør.

Forterne Rundt.
Den 28. september stod S.S.F. for
kapsejladsen »Forterne Rundt«. På
grund af vindstille og til tider meget svag
vind, lykkedes det ikke for nogen af de
deltagende både at fuldføre sejladsen in
den tidsfristen. Arrangementet vil blive
gentaget til foråret, og det betalte ind
skud overføres til det nye stævne.

Øresund Rundt
Den 13.-14. september afholdt Køben
havns Sejl Union kapsejladsen »Øresund
Rundt« i meget hårdt vejr. Der var flere
deltagere fra S.S.F., bl.a. Øveballen, der
med besætningen Poul, Finn, Per og
Torben, kom ind på førstepladsen i sit
løb. Af andre både fra S.S.F. der blev
placeret, kan nævnes Commander 31:
»Maj Britt«, i 10. løb, »Lizzie«, der begge
blev nr. 1. I 11. løb blev »Bastard« nr. 2.
X79, »Orkanen« var bedst af X79'erne.
Folkebådsløbet blev vundet af S.S.F.båden »Grønært«. Der var rekorddelta
gelse med 106 både, og selv om det var
hårdt vejr, var der kun et havari.
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13 Karl K. K. Larsen
Meklenborggade 2, S.
A 641 Erik Mann Skovbo
Lombardigade 13, S.
A 1048 Ove Simonsen
Marengovej 19, S.
A 1052 Johs. C. F. Bock
Arabiensvej 9 A, S.
A 1057 Helle V. Nelbik
Grækenlandsvej 22, S.
A 1058 Jens Salomonsen
Elmebo 29, S.
A 1063 Glenn Jeppesen
Højdevej 18, S.
A 1065 Jeffrey S. Cole
Griffenfeldsgade 31 A, N.
A 1070 Hanne M. Hildebrandt
Prinsessegade 52 A, K.
A 1071 Henning A. Sørensen
Birmavej 34, S.
A 1073 Ulrik Winding
Absalonsgade 15, V.
A 1079 Ulrich O'Brien Carlsen
Grundtvigsvej 7, V.
A 1081 L. Jakobsen
Elefanten 1 B, Albl.
A 1083 Torben Andersen
Englandsvej 8 A, S.
A 1085 Carsten Ljungberg
Hollænderdybet 25, S.
P 76 Margrethe Bock
Arabiensvej 9 A, S.
P 84 Alice R. Sørensen
Vadstrupvej 22, Bagsværd
P 135 Jytte Jensen
Holmbladsvænge 2, S.
J 36 Carsten Lehm
Hallandsgade 17, S.
J 50 Finn Bock
Arabiensvej 9 A, S.
J 57 Heidi Jønsson
Stolemagerstien 7, S.
J 62 Karsten Haar
Lundager 4, Greve Strand
A 77 Jonna Jeppesen
Højdevej 12, S.
J 78 Torben Haar
Lundager 4, Greve Strand
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.

Ny klub
Ishøj Sejlklub er blevet optaget under
DS i Køge Bugt Kredsen.

Godkendelse af klasser
Aphrodite 101 og Maxi 95 er nu blevet
godkendt som henholdsvis national entypeklasse og standardklasse.

VM i Danmark
I 1981 skal afholdes verdensmester
skab for H-båd i farvandet ud for Egå
havn med Egå Sejlklub som arrangør.
| Det bliver spændende at se, om dan
skerne også på hjemmebane kan følge
de seneste års flotte resultater op.
å Nye priser på DS-materialer
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Primo september er fremsendt prisliste samt et antal bestillingslister over
materialer som forhandles af DS.
Prislisten til klubben omfatter alt ma
teriale med undtagelse af byggetegninger. Priserne er eksklusive porto og ligger meget tæt ved kostprisen. Denne
prisliste er kun gældende for klubindkøb.
Bestillingslisten er ikke så omfattende,
og priserne her er inkluderet porto og
ekspeditionsgebyr. Denne prisliste be
nyttes af alle andre end klubbestyrelserne, og da salg til enkeltpersoner er langt
det mest omfattende, er det nu vedtaget
kun at ekspedere sådanne bestillinger
mod forudbetaling.
Vi håber, at dette system vil fungere
efter hensigten, og klubberne er anmodet om, at lægge bestillingssedlerne
ud til medlemmernes afbenyttelse. Flere
bestillingssedler kan rekvireres.

er søges

aby Sejl-Forening
slse til bestyrelsen.

Om skabe

Husk brevet.

HUSK også at tømme dit skab senest
otte dage efter afriggergildet — ellers
tømmer vi det.

Selv om der er kommet en del besva
relser på de breve, der er sendt ud,
mangler der endnu nogle stykker. Hvis
du er blandt dem, der ikke har indsendt
brevet, så gør det nu. Har du ikke fået
brevet, så henvend dig til juniorlederen.

Om afrigning
Angående afrigning af bådene vil der
komme opslag i juniorskuret.

Afriggergilde
afholdes

lørdag den 1. november 1980
kl. 18.30

Menu:
Gule Ærter med flæsk og pølse
1 Øl og 2 snapse
Pandekager med is
Kaffe
Billetter å 65,00 kr. kan købes hos
restauratricen eller festudvalget.
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"Walkie-Talkie"
Bådradio
Privatradio!

Kontakt
Ligesom på land kan der under sejlads op
stå behov for at få kontakt med andre.
Behovet kan skyldes, at man ønsker at for
tælle enten at man er blevet forsinket, har
ændret sejlplan eller om andet af betyd
ning for de pårørende.
Det kan også ske, at man ønsker assistance
på grund af havari, motorstop eller grund
stødning, og i værste fald kan der opstå en
nødsituation, så hjælp er ønskelig hurtigst
muligt.
Kontaktmidler af forskellig art har derfor al
tid været kendt af de sejlende. Her skal blot
nævnes signalflag, lys- og lydsignaler og
de særlige internationale nødsignaler. Disse
signaler anvendes i udstrakt grad og bør
kendes af fritidssejlerne.

Maritimt VHF-anlæg
I dag er radiotelefoni over det såkaldte VHFsystem (Very-High-Frequency) det mest ef
fektive kontaktmiddel mellem mindre skibe
og fartøjer indbyrdes og mellem disse og
land.
Post- og Telegrafvæsenets kystradiostatio
ner, som dækker alle danske farvande, lyt
ter konstant på kanal 16, som er den inter
nationale VHF nød-, sikkerheds- og kalde
frekvens. Mange lodsstationer, havnemyn
digheder og skibe til søs lytter også hele ti
den eller periodevis på denne frekvens.
(Selv om der benyttes samme kanalnumre
på VHF-anlæg og privatradioanlæg, har
disse intet med hinanden at gøre, og der
kan ikke over en kanal på et VHF-anlæg fås
forbindelse, med et privatradioanlæg over
dettes kanal med samme nummer).
Over et maritimt VHF-anlæg kan der via en
kystradiostation føres telefonsamtaler som
på land, hvis anlægget har de nødvendige
kanaler dertil.
Den sikreste mulighed for kontakt får De
derfor ved at installere et maritimt VHF-anlæg i Deres båd.
Vil De vide mere om maritime VHF-anlæg,
kan der henvises til "Instruks for radiotele
fonstationer i skibe" og tillæg til denne in
struks, som kan købes hos Post- og Tele
grafvæsenet, Tietgensgade 37,
1530 København V.

Som radiotelefonisk meddelelsesmiddel
kan dog også i fartøjer benyttes de såkaldte
"Walkie-Talkie's", som af sejlere ofte be
nævnes bådradioer.
Det er disse anlæg og brugen af dem, som
denne pjece fortæller om.

Ovennævnte er navne på samme apparatur.
Den officielle betegnelse på anlæggene,
givet af Post- og Telegrafvæsenet (P. og T.),
under hvem al radiokommunikation her i
landet hører, er privatradioanlæg, i denne
pjece forkortet til ordet privatradio.

Hvad er en privatradio?
Det er et radiotelefonanlæg, der er indret
tet til at sende og modtage på en eller flere
af de 23 kanaler (1 til 22 samt 11A), som må
benyttes i privatradiobåndet (27 mHz/11 m
båndet).
Formålet med disse anlæg er frit at give pri
vatpersoner en let mulighed for at føre ra
diotelefonsamtaler over korte afstande.
Deraf navnet privatradio. Børn under 12 år
må dog ikke benytte privatradio.
En privatradio kan i modsætning til andre
radiotelefonanlæg anskaffes og benyttes
uden individuel tilladelse fra offentlig myn
dighed (P. og T.), uden at brugeren skal af
lægge prøve i betjening af anlægget og
uden, at der skal betales afgift af stationen.
Der er ingen offentlig myndighed, som kon
stant aflytter privatradiokanalerne, så en vis
sikkerhed for at få forbindelse over en pri
vatradio fås kun, hvis man selv har truffet
aftale om aflytning med andre privatradioejere.
Maritim privatradio er en hjælp til selvhjælp
fritidssejlere imellem.
Dog finder der en vis offentlig kontrol sted,
og hvis der konstateres misbrug af anlæg
gene eller brug af ulovlige anlæg, medfører
dette bøde og eventuelt konfiskation af an
lægget.
Anlæggene kan enten være transportable
(bærbare), d.v.s., at de kan bæres i en rem
eller haves i en lomme - deraf navnet "Wal
kie-Talkie" -, eller de kan være konstruerede
så de kan monteres f.eks. i en båd og tilslut
tes bådens el-anlæg (12 volt) og med tilslut
ning til en særlig antenne anbragt f.eks. i
mastetoppen. Et sådant anlæg kaldes ofte
en bådradio.

Privatradio i både
Antal kanaler
Der findes anlæg med kun en enkelt eller et
par kanaler. Andre anlæg har flere eller alle
23 kanaler. Til brug i en jolle under kystsej
lads nær hjemstedet bør der mindst være
3 kanaler (4-11A og 16). For at anlægget skal
kunne kaldes en bådradio, må det have ka
nalerne 11A-16-21-22 og helst mindst to ka
naler mere, hvoraf den ene bør være kanal
4.
Jo flere kanaler, der kan benyttes, jo større
er muligheden for at få kontakt.

Hvem kan der fås
kontakt med?
Der er flere muligheder.
1. En del mennesker, som bor nær van
det, har anskaffet sig 2 privatradioer. Det
ene apparat bliver i land, medens det an
det tages med i båden. Hvis der ikke sej
les for langt bort fra stationen i land, kan
kontakt opretholdes, blot begge appara
ter er åbne på samme kanal. Det er ofte
fritidsfiskere og andre, der kun sejler i et
begrænset område nær kysten, der på
denne måde holder forbindelse med fa
milien derhjemme.
2. Mange personer på land aflytter for
tidsfordriv eller af interesse privatradio
kanalerne. Kanal 4 er i almindelighed
meget aflyttet, og mange fritidssejlere
har via kanal 4 fået ønsket assistance.
3. Fritidsbåde til søs aflytter ofte kanal
16. Hurtig assistance kan derfor ofte fås
af både i nærheden af ens egen båd ved
at benytte denne kanal.
4. Så er der også sejl- og motorbådsklubbernes klubstationer, som især i
sommermånederne aflytter kanal 16, når
klubhuset er åbent. Flere og flere af disse
klubstationer vil efterhånden kun kunne
kaldes op ved, at der i forbindelse med
privatradioen benyttes en særlig tone
kontakt (klubkontakten). Tonerne fra en

Hvor langt rækker
en privatradio?
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Over åbent vand kan der under gode for
hold opnås forbindelse over en afstand
på 10-15 km. Med særlig effektiv og højt
anbragt antenne er der mulighed for for
bindelse op til 20-30 km. Alt dog afhæn
gigt af apparatets kvalitet, sendeeffekt
og antenneforhold.
Mange forhold kan hindre udsendelse
eller virke forstyrrende. De atmosfæri
ske forhold kan være ugunstige, og støj
og megen snak fra andre kan forhindre,
at man bliver hørt. Nær kysten kan højt
land, skove og bygninger hindre radio
bølgernes udbredelse.

Betjening af
privatradioanlæg
Hvorledes de forskellige anlæg teknisk
betjenes afhænger af deres konstruk
tion. Herom læses i brugsanvisninger til
de enkelte apparattyper.
Fælles for alle anlæg er dog, at de virker
efter Simplex-systemet også kaldet skif
tetale. Dette betyder, at der ikke på et
anlæg kan sendes (tales) og modtages
(lyttes) samtidigt, idet apparatets mod
tagerdel er koblet fra, når senderdelen er
koblet til. Omkobling sker ved at trykke
på en knap eller en skiftekontakt. Syste
met medfører, at samtaler må føres efter
særlige regler.

Det anbefales at sende en nødmelding først
på kanal 11A, derefter på kanal 16, og hvis
ingen svarer på disse kanaler, da på kanal 4
og eventuelt derefter på andre til rådighed
værende kanaler.

Stavning
For at blive rigtigt forstået kan det være nød
vendigt at bogstavere (stave) særlige ord
eller navne. Hertil benyttes følgende inter
nationale stavetabel.
Bogstav

Staveord

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T
U
V
w
X
Y
Z

Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliet!
Kilo
Lima
Mike (Majk)
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whisky
X-ray
Yankee
Zulu

Almindelige regler
sådan kontakt, sendt pa kanal Ib, sætter
en alarmklokke på klubstationen i gang,
hvorefter opkaldet besvares.
Nærmere oplysninger om klubstationer
og klubkontakter, der også ved en om
skifter kan virke som den i det følgende
omtalte nødkontakt fås i sejl- og motorbådsklubberne.
5. Endelig er derfritidssejlernes nødradio
system (11 A-systemet). Dette består af
modtagere opsat af Danmarks Motor
båds Union og Dansk Sejlunion på for
skellige fyr og af modtagere på Falcksta
tioner (se kortet). Stationerne har selek
tivt opkald, hvorfor der - ligesom ved de
førnævnte klubstationer - skal benyttes
en særlig tonekontakt med opkald på ka
nal 11 A for at få forbindelse med disse
stationer. Denne kontakt (nødkontakten)
kan enhver leje hos Falck. Nødkontakten
har to tonesæt, idet den også af vejtrafi
kanter kan kalde Falck's stationer op på
kanal 9 (vejkanalen).
Opkald ved hjælp af en tonekontakt kal
des selektivt opkald.Tonerne fra tonekon
takten skal sendes gennem en privatra
dio, som er indstillet på samme kanal,
som modtagersta
tionen er indstillet
til at lytte på. Tone
kontakten virker på sin vis - som en
telefonopringning.

Anlæggene er meddelelsesmidler og ikke
snakkeapparater, hvorfor der bør tales kort,
og det, som ønskes meddelt, må udtrykkes
klart og entydigt, i korrekt sprog og ikke for
hurtigt. Råb ikke ind i mikrofonen, det gør
talen utydelig.
Husk også, at alt, hvad der siges, kan høres
af alle, også uvedkommende, som lytter på
kanalen.
Der skal naturligvis benyttes et sømmeligt
sprog.

Nødmeldinger
Er mennesker i fare eller i nød på søen sen
des en nødmelding.
En sådan indledes med ordene MAYDAY
MAYDAY MAYDAY, som er det internatio
nale nødråb over radiotelefoni.
Før der kaldes MAYDAY kan der, som et opmærksomhedssignal indledes med en tril
lefløjte, og evt. fløjte SOS (
).
Medens der normalt ikke bør brydes ind i
anden korrespondance, så kan dette roligt
gøres i en nødsituation. Ordet MAYDAY el
ler fløjten betyder, at andre skal stoppe de
res udsendelse og lytte.
Efter indledningssignalet oplyses, hvem der
er i nød, hvor man er, og hvad der er galt,
samt eventuelle supplerende korte oplys
ninger af betydning for dem, der skal hjælpe
bl.a. antal ombordværende.
Det hele sendes ud i et og gentages mindst
tre gange.

Misbrug
Misbrug af privatradio ved udsendelse af
falske nødmeldinger med deraf følgende
unødvendige eftersøgninger og rednings
aktioner kan kompromittere privatradioen
som sikkerhedsfaktor.
Vær på vagt overfor falske meldinger og
medvirk til, at sådanne ikke belaster søredningstjenesten. Haves mistanke om, at en
melding er falsk, så forlang flere oplysnin
ger af afsenderen, f.eks. om vind-, vejr- og
strømforhold, situationen om bord, person
lige oplysninger og adresser på ombordvæ
rende. Ud fra vurderinger af sådanne oplys
ninger kan tvivl om en meldings rigtighed
afklares.
Privatradio kan, rigtigt benyttet, og især
sammen med fritidssejlernes nødradiosy
stem og klubstationer, være en værdifuld
faktor i søsikkerheden og spare samfundet
for mange penge til eftersøgninger og unødvendige redningsaktioner.

i samarbejde med
Danmarks Motorbådsunion
Dansk Sejlunion
Falck

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 efterårsgeneralforsamlingen 1978
Forslag nr. 5.5.
Forslag fra bestyrelsen til:
Generalforsamlingsbeslutning
om
etablering af en vagtmandsordning.
Bestyrelsen foreslår etableret en
vagtmandsordning i tiden fra d. 1. ok
tober til d. 1. marts.
Vagtordningen skal omfattes af alle
medlemmer under 65 år, der har fartøj i
havnen eller har fartøj stående på land
på foreningens område. Hvert medlem
skal melde sig til mindst 1 nattevagt,
og hvert vagthold skal bestå af mindst
3 medlemmer, hvoraf det ene skal op
holde sig i klubhuset ved telefon, og
mindst 2 skal patruljere på havn og
plads. Både den indeværende og de
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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Towærkskursus
På grund af den manglende tilslutning indbydes
herved påny til deltagelse i S.S.F.s tovværkskursus.

Kursus starter onsdag den 5. november.
Foruden at lære de gængse knob
lærer du også at takle og splej
se dit tovværk.

Med Nordkaperen på Galapagosøerne
Vi bringer her et nyt afsnit af Carl Nielsens bog
»Jorden rundt med Nordkaperen«, den spæn
dende beretning, der blev skrevet, efter at tre
medlemmer fra S. S.F. i 1946-48 foretog en jord
omsejling.

Den næstsidste nat, vi var i søen, tør
nede vi noget drivgods, så det sang i
hele skibet. Alle mand vågnede og rave
de op på dækket for at se, hvad vi havde
tørnet, men det var forsvundet i mørket
agterude. Båden tog heldigvis ingen ska
de. Og så kom den sidste nat, før vi nåe
de det mystiske Galapagos.
Vi passerede Ækvator kl. 3 om natten
den 7. december, og jeg var så optaget
af at skrive, at jeg overså det store øje
blik. Det var meningen, at gutterne skul
le have været purret, så vi kunne have
fået et lille glas, men nu gik vi glip af då
ben med alle dens ceremonier - det med
glasset blev dog indhentet næste dag.
Da jeg var færdig med skriverierne,
gik jeg op på dækket for at se den ny
dag begynde. Der er næsten ikke gry
ende dage, der er ens. Himlen, skyerne
og havet forandrer sig fra døgn til døgn,
og om det er gråvejr eller regnvejr, så er

det dejligt befriende at se det første sva
ge gry afløse nattens knugende mørke.
Måske gør det følelsen ekstra festlig, at
hundevagten snart er forbi.
Som vagtmandens pligt er, skal sejl
og rig undersøges for eventuelle skader i
nattens løb. Han skal smide småkravl og
flyvefisk overbord, aflæse log og baro
meter, slukke lanterner og indføre i log
bogen forskellige optegnelser angående
vindens styrke etc.
I mellemtiden var klokken blevet 6, og
Knud, der skulle have næste vagt, blev
purret. Kokken Bill blev også hældt ud af
køjen, og han gik straks i gang med mor
genkaffen og serverede kiks med mar
melade til. Først da det var sat til livs,
kunne jeg gå til køjs, men det kneb med
at falde i søvn, for samme dag skulle vi
gøre landgang. Omkring middag fik vi
Santa Cruz i sigte, en af de største øer i
Galapagos, og snart dukkede flere små
vulkanøer op i horisonten. 3 - 4 timer se
nere landede vi i en lille bugt på vestsi
den af en lille ø Baltra, hvor vi vidste, der
var en amerikansk militærbase. Vi regne
de med at kunne få ferskvand og benzin

dér. Ikke så snart havde vi droppet anker,
før dækket vrimlede med soldater i ba
debukser. Vort besøg var en kærkom
men adspredelse i deres triste tilværelse.
Baltra var en flad, kedelig ø, der kun be
stod af lava og aske. De planter og træ
er, der udgjorde vegetationen kunne
tælles. Desuden var der nogle kaktusser
og mangrovekrat.
Ferskvand fik vi - det var stærkt kloret
- men benzin kunne vi ikke købe eller få.

På natligt tyvetogt
Den unge oberst stillede sig stejlt af
visende. - Skal den ene ha', skal den an
den også ha', og så kunne jeg få nok at
gøre, sagde han.

Ærlighed.
Der er skrevet en del om tyverier i
S.S.F., men redaktionen er blevet be
kendt med, at der også findes ærlige
mennesker. Et glemt fotografiapparat
blev afleveret til Kristine.
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Baltra blev måske anløbet af een sej
ler om året.
Han drejede kniven om i såret ved at
beordre mange tusinde liter flyvebenzin
hældt i vandet, mens vi var der. Det var
blevet for gammelt.
Blandt soldaterne var sympatien på
vor side.
Så blev vi lovovertrædere for anden
gang. En måneklar nat listede vi ind til
bryggen med en jolle, vi havde lånt, og
fra en tromle, der stod ved et skur (vi
havde fået stedet anvist) tog vi 100 liter
benzin. To skarptbevæbnede vagtposter
hjalp os med at holde udkig. Det havde
de fået ordre til af en højere befalings
mand, men de var mere nervøse end vi.
De hjalp os med påfyldningen. Under
aktionen kom en militærvogn strygende
forbi, så vi måtte springe i dækning.
Vagtposterne havde nær gjort det sam
me, men i sidste øjeblik fandt de melo
dien igen.
På et hængende hår havde vi nær tip
pet med jollen og dens dyrebare benzin
last. En søløve dukkede pludselig op
mellem bolværket og jollen med en pus
ten. Det chock, vi fik, forplantede sig til
jollen, der fik lønningen under vand,
men vi fandt balancen igen.

Søkortet passede ikke
Tirsdag morgen den 10. december let
tede vi for at sejle til Academy Bay, en
bugt på sydsiden af Santa Cruz. Vi hav
de hørt, at der bl.a. skulle findes en
norsk koloni. For at spare sejladsen rundt
om hele Baltra - en stor omvej - beslut
tede vi at gå gennem et lille stræde mel
lem Santa Cruz og Baltra - Itabaca
Channel. Vi havde et søkort, der viste, at
sejlrende og rev var afmærket med koste,
men vi skulle bitterligt fortryde, at vi hav
de villet spare et par timers sejlads.
Da vi nåede indløbet til det korte stræ
de, opdagede vi, at søkortet havde løjet.
Der var ingen koste eller sømærker. Vi
holdt et lilie skibsråd. Der var stemning
for at forcere strædet - i alle tilfælde prø
ve på det. Vandet var roligt, så jeg be
tænkte mig ikke et øjeblik. Tanken om at
spare 15 sømil lokkede.

Benzinen blev godt bevogtet

Alle sejl blev taget ned og motoren
startet. Poul placerede sig forude om
styrbord og tog ustandselig lodskud.
Knud sad ved rattet, og jeg anbragte
mig yderst på klyverbommen for at stu
dere bundforholdene og advisere for rev
og sten. »Nordkaperen« gled fremover
med mindst mulige fart.
Trods vor anspændte opmærksom
hed fik vi tid til at kigge på det usandsyn
lige liv, der rørte sig i vandet. Skildpad
der, søløver, rokke, store og små fisk i
alle regnbuens farver bevægede sig om
skibet i det klare vand. Flere gange var
jeg så optaget af det, jeg så, at jeg i
sidste øjeblik fik adviseret for en eller an
den koralblok, der ragede op fra bunden.
Det første rev nærmede sig, og vi
kunne se en svag brænding tværs over
kanalen. Yderst forsigtigt prøvede vi at
liste os igennem et sted, der syntes far
bart. Den gik ikke - vi stod fast! Men ved
maskinens fuld kraft bak kom vi heldigt
flot igen. Forsigtigt og spejdende gled vi
langs revet, og endelig fandt vi et hul,
som vi heldigt kom igennem.
Nu var vi i selve strædet - vi var gået i
fælden.
Uendelig langsomt avancerede vi, og
Pouls røst lød hele tiden: 3 meter - 4V2
meter - 7 meter - knap 3 meter - etc. En
gang imellem afbrød jeg med: - Styrbord
- mere styrbord - bagbord igen - for
pludselig at hyle:
- Bak - bak, for satan! - BAK!

På grund
Og Knud bakkede, så skibet rystede.
Bunden var nemlig vokset op foran os
med et koralrev, der lurede i vandskor
pen.
Men fremdriften i forbindelse med en
tiltagende strøm, der løb med os, satte
»Nordkaperen« blødt med bestemt på
revet. Vi fik bommen firet ud og fik lavet
lidt slagside, satte motoren på fuld kraft
frem, samtidig med at vi stagede frem
med løse rundholter og bomme, og end
nu en gang var heldet med os. Vi kom
over revet. På det tidspunkt var vi allere
de begyndt at fortryde, at vi ville spare
omvejen, men nu var der ingen vej tilba
ge. Vi manglede endnu halvdelen af
strædet.
Atter sneglede vi os af sted, drev fak
tisk med strømmen, men ca. 3 skibslængder længere fremme stod vi igen.
Jeg havde adviseret, men strømmen var
for stærk, og vi kunne ikke vende. På
begge sider af os voksede koralblokkene
op.
Denne gang var alle forsøg på at kom
me fri forgæves. Motoren blev sat fuld
kraft frem og tilbage, vi firede atter bom
men ud med ballastjern surret til nokken,
så båden fik svær slagside. Vi stagede al
le mand, men »Nordkaperen« stod solidt.
Vi havde brugt et par timer mere end
beregnet. Vandet var begyndt at falde,
og den tiltagende strøm pressede os

HUSK AT MEDBRINGE KVITTERING FOR BETALT ANSVARSFORSIKRINGSPRÆMIE,
NÅR DU BETALER HAVNEPLADSLEJE.
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længere og længere ind på revet. Der
var tidevand på indtil 10 fods højde i far
vandet omkring øerne, så situationen var
kritisk.
Hvis vandet sank så meget, at »Nord
kaperen« lagde sig helt om på siden, var
det tvivlsomt, om den ville rejse sig igen,
når vandet atter kom tilbage. Vi opgav
alle forsøg på at få båden flot og be
gyndte af alle kræfter at imødegå den
farlige situation, der ville opstå, hvis
»Nordkaperen« væltede.

Situationen bliver kritisk
Bill blev sat til at pumpe gummibåden
op - et trælsomt arbejde -, men han tog
en opsang til hjælp. Vi andre fandt tov
værk, wire og andet frem. Spilerbom
men og en reservebom blev ofret. De
blev savet i passende længder og sat
som foreløbige afstivninger fra lønnin
gen til revet.
Dernæst, da gummibåden var klar,
blev et anker færget et langt stykke ud
om styrbord - modsat den side, hvortil

TAHtTt

skibet hældede -, og et langt, svært reb
blev gjort fast i klofaldet i mastetoppen
til ankeret. »Nordkaperen« havde efter
hånden fået stor slagside, vandet faldt
hurtigt, og afstivningen var ikke effektiv,
da bommene skred på koralbunden.
Men vi halede forsigtigt hjem i rebet via
klofaldet, og til vor glæde rejste »Nord
kaperen« sig op, men vi pressede citro
nen for hårdt. Båden havde stået på kan
ten af en koralblok, og da masten næs
ten var rejst i lodret stilling, skred båden
ned af sit fundament, faldt flere tommer,
stod et øjeblik og svajede uden at vide,
til hvilken side den skulle falde - og væl
tede så til den forkerte med lønningen
i vandet.
Alt vort arbejde havde været forgæ
ves, og nu var situationen værre end før.
Vandet sank synligt fra minut til minut,
og rundt omkring os begyndte revet at
komme frem over vandskorpen. Før
havde vi arbejdet hurtigt, men nu arbej
dede vi febrilsk, og vort arbejde blev og
så præget deraf. Det største anker vi

havde, blev i rasende fart færget ud om
bagbord. Det kunne ikke være i gummi
båden og blev derfor surret fast til en
tom benzintromle, der udgjorde en pon
ton. I skyndingen var surringerne ikke
blevet lavet ordentligt, og da Poul og Bill
næsten var nået på plads med ankeret,
faldt det af tromlen og sank på to meter
vand. Desværre var rebet ikke gjort fast
endnu. Der var ikke andet for Bill og
Poul at gøre end springe i vandet. Bill
dykkede ned med et reb og bandt det
til ankeret, mens Poul bistod ham. Knud
og jeg fulgte fra »Nordkaperen« spændt
operationernes forløb. Vandet var be
gyndt at skvulpe op ad dækket.
I samme øjeblik, der blev råbt: Klar!
begyndte vi at hale hjem i rebet, der var
ført til toppen af masten, og der gik nog
le spændende sekunder. I begyndelsen
skred ankret et par gange, og båden
faldt tilbage igen, men til sidst bed det
sig fast, og tomme for tomme rejste bå
den sig, trods den spidse vinkel, masten
og vandoverfladen dannede.

Ring efter prøver og få et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE««

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

Arne Olsen
Offset
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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NYHEDER!
FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

Førende specialforretning inden for blandt andet:

AUTOBANK

Amagerbanken
- den er nærliggenae

Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Olietøj
Termotøj
Landgangstøj
Spil og blokke
Evinrude og Volvo motorer

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggervarksted
VHF-radiokursus
- og meget mere . . .

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

COCKPIT-TELTE

DAN • SAILS
Pris eks,: 20 kvm. genua kr. 3006.*
Ind
pose, tickier« og hager
i rustfrit stål. Bainbridge dug 6,5'02.

RADIOTElEfONANLJEG - WALKIE TALKIES
til professionelle og amatorer.
Det bedste tilbud får du på Amager
Vi har som regel et stort udvaig i nye og brugte
stationer.
Vi har også Danmarks mest avancerede værksted
som garanterer dig den bedste service også efter
salget.

PS* reperafcioner fra dag tO dagElbagade 34-46
2300 København S
TIf. (01) 58 91 09

TLF. 01• 57 6717

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

NOVEMBER

39. ÅRGANG

S.S.F.

NOVEMBER 1980
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Oplag: 1.600 eksemplarer.
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.

i Tia.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

Referat af bestyrelsesmøde d. 29.9.80
Dagsorden:

Postgirokonto 705 6516

01 - 59 35 80
01 - 58 32 96
01 - 58 14 24

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

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

58 01 76

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

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Hans Guldager,
Nyvang Allé 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 Bente Bang Christensen,
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S
- og festudvalg: Vagn Preisler,

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

13 73 23
50 73 23

John Lauritsen var fraværende på
grund af sygdom.

58 49 37
53 59 64

Punkt 1: Protokol
Protokollen fra forrige bestyrelses
møde blev oplæst og godkendt.

59 39 78
55 79 39
54 80 52

Punkt 2: Beretning
Formanden har besøgt Middelgrundsog Flakfortet sammen med overborg
mester Weidekamp og forsvarsministe
ren. Begge var meget tilfredse med det
store arbejde, der var udført på Flakfor
tet. Formanden fik ved dette møde løfte
om, at overborgmesteren ville se velvil
ligt på evt. hjælpeforanstaltninger.
Foreningen »Det kolde Gys« anmoder
i brev igen i år om lov til at låne vort klub-

59 54 02
54 58 44

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Skolechef:
Jumiorleder:
Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

Genuavej 22 A
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Jørgen Haar,
Lundager 4, 2670 Greve Strand
Jens Johansen,
Rødager Allé 67, 1., 2610 Rødovre
John Lauritsen,
Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup
Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Karl Thorup,
Bremensgade 49, 2300 Kbh. S

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

59 79 95
58 49 37
02 - 90 20 34
02 - 91 44 11

;
5015 72
53 59 64
58 43 11
FORSIDEBILLEDET:
6-meteren »Bonzo« - en af Martin Jør
gensens mange både
Fotografen ukendt af red.

hus til deres fest, der skal afholdes den
7.2.81. Da S.S.F. ikke selv har nogle ar
rangementer den dag, syntes bestyrel
sen ikke, der var noget til hinder for at de
kunne benytte klubhuset.
Et medlem spørger i brev, om ikke
det var en god ide at indkøbe nogle høje
barnestole, der kunne stå til rådighed for
medlemmernes små børn i klubhuset.
Bestyrelsen syntes ideen var god, og
man enedes om i første omgang at ind
købe 2 høje barnestole.
Klaus Schlichter har i brev til bestyrel
sen meddelt, at han er nødt til at stoppe
med at køre »Shoppen«, idet han ikke
ser sig i stand til at opfylde de betingel
ser, bestyrelsen har pålagt ham. Besty
relsen har taget dette til efterretning. Be
styrelsen har modtaget en liste med 90
underskrifter samt et brev fra medlem
mer, der vil have benzintanken åben i
september og oktober måned hvert år.
»Shoppen« vil nu blive opslået ledig
i medlemsbladet for evt. interesserede
medlemmer. Bestyrelsen er enige om, at
der mellem en evt. ny forpagter og foeningen skal være en kontrakt.
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Punkt 4: Klubhus og Fester
Turen til West bliver i år den 4.10.80.

Punkt 5: Sejlerskole
Den 4.10.80 slutter sejlerskolen med
en praktisk prøve. Den 7.10.80 begynder
navigationskursus. 32 medlemmer har
tilmeldt sig til dette kursus. Kursus i tov
værk er udsat til 1.11.80.
Så snart »Øveballen« kommer på
land, skal en bådebygger give et tilbud
på, hvad det vil koste at få den repareret.

Punkt 6: Juniorafdeling
Der skal lægges nyt tagpap på junior
huset. Juniorlederen vil indhente tilbud
på dette arbejde.
Den 21.9.80 blev der afholdt optimist
stævne med 8 deltagende både.
Anja Elsing og Bo Nielsen har deltaget
i Sjællandsmesterskab for flipperjoller.
De fik en fin placering, nemlig en 3. plads.
Anja og Bo har i den anledning ansøgt
om et transporttilskud på 140 kr. Dette
er bevilget af bestyrelsen.
Den 11.10.80 vil der blive afholdt fø
rerprøve med 9 elever.

Punkt 7: Kapsejlads
»Stoppenålsstævne« kapsejlads for 10
m blev afholdt sammen med Kastrup
Sejlklub den 13.-14.9.80, alt gik plan
mæssigt bortset fra en del havarier.

Punkt 3: Havn og Plads
Havneudvalget oplyser, at pladsman
den nu er igang med at renovere moler
ne. Samtlige skure skal tjæres inden vin
teren. Man er i fuld gang med at tage
både op for vinteren.
Jollerepræsentanten spørger, om ikke
det er muligt nu at få fjernet den motor
båd, der ligger på jollepladsen, man har
brug for pladsen nu. Havneudvalget lo
vede at sørge for, at den bliver fjernet.

Punkt 8: Joller
Klubmesterskab for joller blev afholdt
den 6. og 7.9.80. Alt gik planmæssigt.
Der er på jollepladsen blevet opstillet
nogle stålskabe, der skal bruges til opbe
varing af grej.
Jollehuset er ved at blive istandgjort.
8 piratjoller har deltaget i DM i Århus.
Disse bådes besætning søger nu om til
skud til transportomkostninger.
Bestyrelsen behandlede ansøgningen,
og man blev enige om at afvise denne.
Jollerepræsentanten udbad sig helt faste
regler for, hvem der kan søge om tilskud.
Bestyrelsen blev enige om følgende:
For det første skal en ansøgning om til
skud til en sejlads foreligge, før sejladsen
afholdes. For det andet er det kun unge
under uddannelse samt juniorer, der kan
søge om tilskud.

Punkt 9: Motorbåde
Intet da motorbådsrepræsentanten
ikke var til stede.

Punkt 10: Sikkerhed
Vagtordningen starter den 1.10.80.
Mange har allerede skrevet sig på vagt
listen. Fredage og lørdage er allerede be
sat helt optil jul.

Formanden sluttede med at udtrykke
sin tilfredshed med afholdelsen af vor år
lige svagførefest.
Generalforsamling
Bestyrelsen behandlede indkomne
forslag til generalforsamlingen den 19.10.80.

»Bollen«s havari skyldes et hændeligt
uheld uden menneskelig skyld. Kap
sejladschefen fremlagde en udarbejdet
rapport over havariet.
Den 24., 25. og 26.10.80 vil der i
S.S.F. blive afholdt DM i Finnjolle
klassen.

Punkt 11: Bladet
Intet.
Den 28.9.80 blev sejladsen »Forterne
Rundt« afholdt med 74 tilmeldte både.
Ingen af disse både nåede i mål før
sejladsen blev skudt af. I denne forbin
delse oplyser kapsejladschefen, at man
til foråret vil afholde en ny sejlads, der
så vil blive gratis for deltagende både,
samtlige 74 tilmeldte vil få en skriftlig in
vitation til denne sejlads.
Under 10 m stævnet havarede »Bol
len«. Reinhardt Hansen og Henning
Jensen hørte opkaldet fra »Bollen« og
kom til undsætning, og ved fælles hjælp
fik man bugseret »Bollen« i havn.

Punkt 12: Eventuelt
Et bestyrelsesmedlem takker den, der
havde afleveret hans fotografiapparat til
Kristine. Han havde glemt apparatet i
klubhuset.
Mødet slut kl. 23.50.
Sign. Hans Guldager
formand
E/se Madsen

sekretær

3

Generalforsamlingen

Formandens beretning:
Det er atter med sorg og dyb medføl
else med de efterladte, at jeg må med
dele generalforsamlingen, at følgende
gode og trofaste medlemmer er afgået
ved døden.
I marts døde medlem nr. P. 46, S.F.
Skjøt, efter 43 års medlemskab.
I juli døde medlem nr. A. 247, Poul
Lambæk.
7. august døde medlem nr. A. 333,
Robert Frisch, også efter 43 års med
lemskab, kendt som en dygtig og flittig
sejler og aldrig bange for at give en hånd
med, når foreningen trængte til det.
8. september døde Ragner Himmel
man, der til trods for sin høje alder sta
dig var aktiv jollesejler, afholdt og skat
tet i jolleafdelingen.
20. september døde medlem nr. A.
1017 Knud Pagh, som sidst i tresserne
var bestyrelsesmedlem for klubhus og
fester, og den 21. september døde med
lem nr. A. 21, Walther Hansen efter 32
års medlemskab.
Æret være deres minde.
4 25-års-jubilarer...
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Jeg vil gerne over for generalforsam
lingen præsentere vor nye talerstol, ud
ført af 2 kendté medlemmer. Snedker
arbejdet er udført af Lennart Larsen, og
billedskærerarbejdet af Harry Trudsøe.
En af de ting, der i snart 2 år har ligget
i vore tanker, er de planer, der har været
med at omdanne S.S.F. og vore omgi
velser i en helhedsløsning, hvori indgik,
ved hjælp af formodet kæmpeoverskud
af slagger fra Amagerforbrændingen, at
omdanne hele Amagers østkyst til et
kæmpemæssigt Rivieraprojekt. Uden at
det har kunnet bekræftes fra officiel
side, har man ladet forstå, at disse pla
ner er taget helt af bordet og opgivet
som en fuldstændig død sild. S.S.F. bli
ver hvor den hele tiden har været.
Med hensyn til Flakfortet har det kun
net læses i vort blad, at Poul Rasmus
sen, der er vagtmand og restauratør på
øen, skulle overtage S.S.F.s lokaler af
familiemæssige hensyn. Til gengæld
skulle Poul Rasmussen så istandsætte
en række andre rum til fordel for samt
lige klubber, der er medlem af de 2 unio
ner, Københavns Sejlunion og Danog 3 25-års-jubilarer

S. S. F.snye talerstol skabt af Lennart Larsen og Harry Trudsøe

marks Motorbådsunions Københavnsafdeling. Dette arrangement er imidlertid
blevet opgivet fra Poul Rasmussens side
af økonomiske årsager. Poul har dog få
et lov til at vende tilbage, såfremt der
sker en ændring i holdningen med hen
syn til bytteforholdet.

Poul Rasmussen

50-års-jubilar, Albert Carlsen

Bestyrelsen har modtaget en opsigel
se fra Klaus Schlicther vedrørende
Shoppen. Klaus mente ikke at kunne ef
terkomme vore ønsker med hensyn til
samme åbningstider som i Lynetten for
salg af brændstof i september måned, til
trods for at det var aftalt for over et år si
den. Bestyrelsen har taget opsigelsen til
efterretning og meddelt, at vi betragter

[SH0PP!

Hvem skal drive Shoppen?
Tre juniorer fik pokaler

forholdet som ophørt pr. 1. januar 1981.
Det kan endvidere oplyses, at 90 med
lemmer uden bestyrelsens opfordring,
har underskrevet en liste med opfordring
til bestyrelsen om øjeblikkelig åbning for
salg fra tankanlægget. Det har ligeledes
ikke være muligt at overbevise Klaus
Schlichter om, at foreningen ikke ved
blivende kunne betale for det strømfor
brug , der blev brugt i Shoppen med de
nuværende energipriser, endelig skal det
med, at vi også har bedt Shoppen selv
betale for bortkørsel af sit emballageaf
fald eller ihvertfald nogle container-bort
kørsler, som foreningen ellers betalte for.
Som det kan ses i medlemsbladet er
Shoppen opslået ledig med overtagelse
pr. 1. januar 1981, og det kan meddeles,
at foreløbig har 2 kvalificerede personer
ansøgt om forretningen.
Som sejlforening med efterhånden 57
år på bagen har vi atter ved denne gene
ralforsamling en række medlemmer, vi
kan hædre både med 25-års-, 40års-, og
50-års-medlemstegn.
25-års jubilæum har følgende med
lemmer: Ole Juul, Erik Jensen, Leif
Guldbech, Arne Gågo Garp, Walther
Andersen, Henrik (John) Rosenberg og
Ole Højlind.
40-års jubilæums-nålen kan vi tildel^
James Christiansen, der har båden La
Maire.
Rigger-Ejner har nu i 2 år været for
hindret i at modtage sin 40-års nål. Til
trods for sin sygdom er han stadig
rørig. Han er i dag til konfirmation, men
der skal her bringes en hilsen til jer alle.
Rigger-Ejner vil få overrakt 40-års nå
len ved afriggergildet.
50-års jubilæum kan fejres af hele 2
medlemmer, som igennem alle årene har
været gode aktiver for S.S.F. Først er

der Albert Carlsen, der har været fore
ningens pladsmand før pladsmand Mads.
Stadig passer Albert Carlsen sin lille have
bag søndre mole til trods for de snart 80
år.
Endelig har vi Martin Jørgensen stadig
aktiv sejler, nu med en lille motorkutter.
Martin har igennem mange år sejlet kap
sejlads til fuldkommenhed; rigtig stærkt
gik det med Star 3 og 6-meteren Bonzo,
og ca. 400 gange har S.S.F.s stander
gået til tops med Martin som præmietager gennem årene. Her på dit 50 års
jubilæum som aktiv sejlsportsmand i
S.S.F. har bestyrelsen besluttet at give
dig foreningens Hæderstegn indstiftet i
1970. I bestemmelserne står der, at
bestyrelsen kan tildele dette tegn til
medlemmer, såvel som ikke-medlemmer, der har gjort en hæderfuld indsats
til gavn for S.S.F.
Som sædvanlig har vi på efterårsgeneralforsamlingen tre pokaler, der skal
uddeles til fortjenstfulde juniorer.
Tvillings pokal tildeles en fører, der har
gjort en særlig indsats i juniorafdelingen.
Den skal Jens Poulsen have. Heidi's
pokal til flittigste junior tildeles i år Tho
mas Miesel, og Vivis pokal, som en
overgang var på afveje, gives til Henrik
Green Jensen.
Endvidere uddeles der førerbevis til
følgende:
Claus Sonne Hansen
Jannie Winther Andersen
Margit Christensen
På kapsejladsfronten har der også i år
været en særdeles stor aktivitet med
godt tilrettelagte stævner. Her skal blot
nævnes nogle enkelte. Top Cup, der fik
megen ros for tilrettelæggelse og orga
nisation, og som bestyrelsen har beslut
tet skal afholdes igen i 1981. Ligeledes

og tre fik førerbeviser
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Forterne Rundt med rekorddeltagelse er
en god sejlads; her kom blot ingen både
i mål til tiden på grund af manglende
vind. Det kan herfra oplyses, at deltager
ne sejler gratis med til næste år.
Sæsonen er ikke slut endnu, S.S.F.
er for få uger siden blevet anmodet om
at afholde det officielle Danmarksmes
terskab for Finn-joller med støtte fra
Dansk Sejlunion. Det er naturligvis en
ære, og vi har efter nogen betænkning
sagt ja til dette stævne, som bliver sejlet
den 24., 25. og 26. oktober.
Foreningens motorbåd »Bollen« fik
for nogle uger siden en svær motorska
de under en kapsejlads, hvor den funge
rede som dommerskib. En undersøgelse
på værksted viste, at motoren var
brændt sammen og bestyrelsen beslut
tede, at når en kreds af foreningens
medlemmer havde skænket os denne
båd, var det vor pligt at holde den i sejl
klar stand til såvel det daglige brug som
til de nødopgaver, den igennem årene
har udført og vedblivende skal udføre,
og vi har derfor set os nødsaget til at be
koste en ny motor til Bollen.
Juniorafdelingen skiftede midt i for
årets store arbejde leder. Lillian Christen
sen, der var valgt på generalforsamlin
gen, så sig nødsaget til at gå af på grund

af et for stort arbejdspres, og de 2 valgte
suppleanter mente ikke, at deres kend
skab til juniorarbejdet var så stort, at de
på tilfredsstillende vis kunne udføre den
ne opgave, men stillede sig naturligvis
til dispostion for bestyrelsen. Fra flere
sider blev der derefter peget på Finn
Staalfoss, der i forvejen var lærer på for
eningens towærkskursus og til trods for
sit barske udseende nød en vis tillid
blandt de unge juniorer. Finn påtog sig
med nogen betænkelighed jobbet, og
jeg mener selv, han har klaret det godt.
Jeg ved, at Finn ikke ønsker at blive
valgt, og jeg vil rette en varm tak for det
arbejde, du har gjort, og som du så ho
vedkulds kom ind i.
En stor hjælp i juniorafdelingen igen
nem nogle år har været Jan Knudsen.
Sommer og vinter har du fået ynglin
gene til at sejle, nu da du fratræder ju
niorudvalget vil foreningen til minde om
den tid overrække dig en af de efter
tragtede S.S.F.-lamper. (Jan var ikke til
stede).
På havnen har det været nødvendigt
med en større reparation af moleho
vederne og molehovedet på midterbro
en, og dette arbejde er udført af plads
manden til vor fulde tilfredshed.
Det bliver et større og større problem

Banken der
dækker
hele Amager

at tage de fartøjer op med moderne og
ekstreme kølkonstruktioner. Vort ophalergrej er ikke konstrueret hertil, og hav
neudvalget har ved flere generalforsam
linger efterlyst ideer fra medlemmerne
uden større held. Det er derfor besluttet
i havneudvalget, at man i vinterens løb
vil undersøge de muligheder, der findes,
således at et eller flere løsninger og for
slag kan fremlægges til forårsgeneralforsamlingen, og i den forbindelse vil man
naturligvis gøre brug af den ekspertise,
der findes blandt medlemmerne.
Inden jeg slutter denne del af min be
retning, vil jeg godt her takke endnu en
gang både Kristine og pladsmanden for
deres helhjertede arbejde til gavn for
S.S.F. Ligeledes en tak til bestyrelsen
og medlemmerne for jeres indsats, der
kun har gjort arbejdet let for mig som
formand.
Formanden kom derefter ind på for
eningens økonomi, efter at kommunen
havde fået tilladelse til at forhøje det så
kaldte dækningsbidrag med 75%, hvil
ket resulterede i en ekstra regning på
39.000 kr. Han redegjorde for de for
handlinger, der i den anledning var ført
med kommunen, og konstaterede, at
disse forhandlinger var sluttet med et'for
S.S.F. gunstigt resultat.

NYHEDER!
FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

Førende specialforretning inden for blandt andet:

AUTOBANK

Amagerbanken
den er nærliggenae
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Kompasser
Vindviseranlng
Logge
VHF-radio
Olietøj
Termotøj
Landgangstøj
Spil og blokke
Evinrude og Volvo motorer

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggerværksted
VHF-radiokursus
-og meget mere . . .

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

Slettede medlemmer
pr. 15.9.80.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

25 Guy C. Wenckens
Præstefælledvej 58, Ka.
47 Palle V. Hendrichsen
Wolthersgade 12, S.
100 Kell Nielsen
Bakken 12, Nordborg
114 Jørgen I Sørensen
Holmbladsgade 2, S.
157 Hans P.Weyhe
Egedalsvænge 5, Kokkedal
208 Karsten Jensen
Holbækgade 3, 0.
232 Leif Gilsager
Magleby Kro, Borre.
239 Frantz Nielsen
Østervoldgade 20, K.
252 Egon Andersen
Englandsvej 160, S.
292 Ib Frederiksen
Højgårdstoften 170, Tåstrup.
336 Erhardt N. Johansen
Strandgade 44 D, K.
364 Peter W. Hansen
Hveensvej 17, S.
388 Allan Lauritzen
Højdevangs Allé 33, S.
420 Finn Jørgensen
Kastrupvej 154, S.
457 Bent Jespersen
Nordre Røsevej 8, S.
480 Johnny Hjort Petersen
Helmond Allé 21, Dragør
490 Lasse H. Petersen
Dyblandsvangen 29, Brønshøj
500 Poul Bent Flodin
Keplersgade 6, S.
509 Flemming Kock
Ravnsborggade 7, N.
598 Per Sjøgren
Kornblomstvej 3, S.
648 Bjarne H. Petersen
Set. Hansgade Passage 1, N.
715 Orla Mortensgård
Vesterbrogade 20, V.
727 Jørgen Finn Jørgensen
Hans Jægers Vænge 9, Ka.
730 Steen Eriksen
Badensgade 19, S.
756 Vagn Iversen
Romsdalsgade 3, S.
779 Steen O. Olsen
Theklavej 11, NV
782 Leszek Zalewski
Vendersgade 14, K.
802 Poul Christensen
Holmbladsgade 38, S.

A 818 Kjeld Sørensen
Ny Vestergade 7, K.
A 839 Hans William Henriksen
Bygtoften 29, Brede.
A 903 John Ove Christiansen
John Tranums Allé 19, Ka.
A 944 Jens Chr. Jacobsen
Kamstrupvej 61, Rød.
A 976 Poul-Erik Kongstad
Langelandsvej 34, F.
A 996 Søren Ebsen
Callisensvej 6, Heil.
A 1045 Ivar Andersen
Attemosevej 34, Holte
A 1051 Arne Thomsen
Peblinge Dosseringen 50
A 1066 Palle Erik Jørgensen
Colbjørnsensgade 28, V.
P 44 Gurli Johansen
Siciliensgade 5, S.
P 119 John E. Bergqvist
Tagskægget,
Skovkilevej 8, Fakse.
P 121 Emmy Madsen
Barritvej 30, Ka.
P 137 Jan Berg
Bellmansgade 40, 0.
P 144 Jan Nordhock
Cumberlandsgade 12, S.
J
4 Lene Nielsen
Greisvej 88, S.
J 26 Jørn E. Nielsen
Iranvej 4, S.
J 28 Erling Christiansen
Ålegårdsvænget 33, Dragør
J 54 Thomas Adelvard
Amagerbrogade 8, S.
J 71 Johny Sørensen
Tingvej 12, S.

PR-udvalg???
Dansk Sejlunion har udgivet et emne
hæfte, der hedder PR i klubberne. Det er
sejlunionens PR-udvalg der står for ud
givelsen, der ledsages af følgende forord:
De seneste års gentagne forsøg på at
få gennemført en øget særbeskatning af
fritidssejlerne har vist, at store dele af be
folkningen ikke har kendskab til hvad
dansk sejlsport er og står for.
Hovedansvaret for denne situation
kan placeres hos os alle: på unionen, på
vore klubber og på den enkelte sejler.
Hvorfor er det gået sådan?
Sejlsporten har fra fødslen været
vænnet til, ja opdraget til at skulle klare
sig selv - forbeholdt en lille eksklusiv, vel
bjærget samling af »byens bedste borge
re«.
Ved sammenhold og nøjsomhed, og i
de seneste år ved hjælp af den alminde
lige økonomiske samfundsudvikling, er
sejlssporten blevet stor, stærk og folke
lig; så stor, at man for alvor kan få øje på
den. De mange fritidsbåde samlet i de
mange havne lader sig ikke sløre som fri
tidshuse på landet eller ødegårde i Sve
rige. Den almindelige reaktion er derfor:
her er en samling af velhavere, de må
kunne betale mere i skat, de må kunne
redde Danmarks økonomi.
Men i virkeligheden er der blot tale om
misundelse.
Hvis vi skal ændre sejlsportens image,
må det primært gøres lokalt, d.v.s. at de
enkelte klubber må tage kampen op.
Har din klub et PR-udvalg?
Næppe - men I er nødt til at gøre no
get ved det. Dansk Sejlunions PRudvalg har udarbejdet dette PR-hæfte,
som vi håber kan inspirere til aktiviteter
ude i klubberne.
God fornøjelse
PR-udva/get

Videre i hæftet er der en lang række
enkeltheder om, hvordan PR-virksomheden skal gribes an, og det er klart, at hvis
det skal virke, så må vi være nogle styk
ker om det. Da medlemsbladet er en del
af S.S.F.s PR-virksomhed vil et PR-udvalg komme til at arbejde i nær tilknyt
ning til redaktionen af bladet, og det op
fordres herved interesserede til at give
lyd fra sig. Kontakt mig på 01 - 50 41 01.
Holger Møller
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Over 400 præmier
Martin Jørgensen fortæller om sine 57 år på kapsejlads
banerne.
På generalforsamlingen fik Martin
Jørgensen overrakt sin 50-års-nål, for
uden at han fik tildelt S.S.F.s hæders
tegn, og i den forbindelse nævnte for
manden, at Martin havde vundet over
400 præmier på kapsejladsbanerne i
tidens løb. Vi syntes på redaktionen, at
denne oplysning fortjente en nærmere
efterforskning og fik en aftale om at
aflægge et besøg hos ham.
Straks, når man træder ind i stuen hos
Martin, bliver man klar over, at der er
noget om snakken om de mange præ
mier, thi hele den ene væg i stuen domi
neres af to store skabe fyldt med sølv
tøj, der er hentet hjem som præmier på
kapsejladsbaner rundt om i det ganske
land.
Martin, der er 75 år, fortæller, at han
stammer fra Marstal, hvor man holder
de stolte sejlskibstraditioner i hævd.
Forud fo de 50 år, han har været med
lem af S.S.F., har han været medlem af
Sejlklubben Sundet i 7 år. Helt fra gan
ske ung har han været bidt af en gal
kapsejler og startede sin karriere i en 17
fods kragejolle med sprydstagsejl og
topsejl, ialt 30 kvadratmeter sejl. I tidens
løb har han haft 14 forskellige både lige
fra »Hallo«, som kragejollen hed, over to
Martins pokalsamling —
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Folkebåde, 6-meteren »Bonzo«, 7meteren »Star 3«, 45 kvadratmeter
Spidsgatter »Vagant«, en Nordisk Kryd
ser, en Drage o.s.v. til en stor havkryd
ser. Fælles for dem alle er, at de er købt
i en dårlig forfatning til en rimelig pris, og
derefter har Martin i sin fritid, som ikke
var så rigelig dengang, sat dem i stand
og eksperimenteret sig frem, for at få
dem i rette trim til kapsejlads. Også
dengang skelede man til bådens mål af
hensyn til løbssammensætningen, og
der har været tilfælde, hvor der måtte
skæres lidt af kølen for at få båden en
klasse ned. Hvis han ikke kunne få fart i
»skivet«, eller hvis han syntes, at han
trængte til lidt forandring, solgte han
båden og begyndte forfra med en ny.

214 præmier på 9 år.
Den båd Martin har været mest glad
for er »Star 3«, som han havde i 9 år.
Det var en 7-meter i blank mahogni med
65 kvadratmeter sejl, og med den vandt
han 214 præmier. Når det gik hedest til,
sejlede han kapsejlads tre gange om
ugen, f.eks. to aftenmatcher og en kap
sejlads i weekenden, og han har præ
steret i løbet af en »Øresundsuge« at
vinde tre førstepræmier, en anden- og en
ærespræmie. Hans succes på kapsej
ladsbanerne var ikke afhængig af hyppig
skift af sejl, som det ofte er nu om dage.
Når han først havde fået gang i en båd,
kunne han have de samme sejl i mange
år. Snarere tilskriver han sit store kend
skab til strømforholdene stor betydning.
Inden han blev medlem af S.S.F.
havde han sin båd liggende ud for Klø
vermarken, og da han startede i S.S.F.,
der dengang hed Saltholm, var der kun
to både, og i mange år havde han den
største båd i foreningen. Han måtte i
mange år ligge for svaj, inden der blev
gravet en rende ind til havnen, hvor
»bolværket« bestod af nedgravede
skarnbøtter. *
Martin fortæller også, at han plan
lagde sine sommerferier efter, hvornår
der var kapsejladser på den jyske øst
kyst ved Århus, Horsens o.s.v. Han tog
dem så på stribe og har haft mange

Martin Jørgensen med sit hæderstegn

dejlige ferier på den måde. Dengang be
talte man 1,50 kr. for en aftenmatch
og 15-20 kroner for en større kapsejlads.
Det er svært for ham at sige, hvilken
sejr, der var den største, eller hvilken
præmie han er gladest for. Det kan være
hans sejre i Tunø Rundt to gange eller
Hven Rundt tre gange i træk. Måske er
det Marineministeriets ærespræmie i
1938 eller også den sejr han vandt over
den tyske marine under krigen. Tyskerne
havde beslaglagt søværnets båd »Ambi
tion« og lå og sejlede kapsejlads i den.
... og flere præmier

Ring efter prøver og få et tilbud.

Arne Olsen
Offset
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
og alle præmieskeerne i skuffen

Han nævner også, at der før i tiden
var meget snobberi inden for sejlsporten,
og han har flere gange fået at mærke,
at det ligesom ikke var rigtig fint at
komme fra S.S.F. For eksempel har han
været ude for, at vindstyrken blev sat
til 3-5 sek/m i stedet for 0-3. Derved gik
præmien til Kjøbenhavns Amatør Sejl
klub i stedet for S.S.F. Ligeledes for
tæller Martin, at han, efter at han havde
solgt »Vagant« til B. Lawaetz og havde
sejlet en præmie hjem til den nye ejer,
måtte stå uden for Langeliniepavillonen,
mens de andre festede og fik overrakt
præmierne.

Der er foregået en stor udvikling i
S.S.F. i Martins tid fra skarnbøtterne til
en stor havn med næsten 400 både og
et medlemskartotek med 1300 navne.
Fra klubhus i det nuværende benzinskur
og senere i juniorskuret til vort nuværen
de dejlige klubhus med et tip-top mo
derne køkken. Martin har været marke
tender, som det dengang hed, da junior
skuret var klubhus, og hævede i den an
ledning den fyrstelige månedsløn på 125
kroner. Han har heller ikke været bange
for at lade sin store erfaring komme
andre tilgode, idet han i en årrække har
virket som lærer på »Øveballen«. Han

kan også fortælle om dengang vor havn
var ved at blive til en fiskerihavn, hvilket
blev forpurret i Akilles Jensens formandstid ved en afstemning, hvor der
kun var ganske få stemmers overvægt
til fordel for en lystbådehavn.
Martin fortæller, at han kan nøjes med
at pudse sølvtøjet en gang om året, når
de står i de lufttætte skabe, og til slut
trækker han stolt en skuffe ud - den er
fyldt med skeer og gafler, der også er
præmier fra en minderig tid som en af
Danmarks flittigste kapsejlere.

Her er nogle af Martins mange både.
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DM for Finnjolle:

Tekst og foto: Holger Møller

Arrangeret med kort frist

han beviste sin styrke ved at besætte
førstepladsen i begge sejladser, i den sid
ste fik han endda en meget dårlig start,
men han sejlede sig op fra mærke til
mærke og endte på førstepladsen. De
tre på de tre første piadser viste ægte
sportsånd ved også at stille op i sidste
start, selv om de måtte forudse, at det
ville blive en langstrakt affære. De havde
så få points, at de ikke behøvede at
stille op for at bibeholde placeringerne.
Fra S.S.F. var der hele fire deltagere,
og de fik nogle bløde mellemplaceringer,
som nummer 7, 8, 9 og 10 med Peter
Vass som den bedste.

Umiddelbart før 5. sejlads' start

På tre kolde dage, den 24., 25. og 26.
oktober afviklede S.S.F. Danmarksmes
terskabet for Finnjoller. Arrangementet
var kommet i stand med kortest mulige
frist efter opfordring fra Dansk Sejl
unions Jollesektion. Kun fire uger, der er
det mindste sejlunionen tillader, fik
S.S.F. til at få det store arrangement op
at stå. Det var måske grunden til, at der
kun meldte sig 14 aspiranter til dette års
titel som Danmarksmester i Finnjolle.
Eller det var måske det sene tidspunkt
på året, der fik de mere kuldskære til
at blive hjemme. Det skal vi lade være
usagt og blot konstatere, at i hvert fald
sidste års mester, Jørgen Lindhardtsen
fra Hvidovre, stillede op for at forsvare
sit mesterskab, og vi må samtidig kon
statere, at han gjorde det eftertrykkeligt
ved at besætte fem førstepladser i de
fem sejladser, der blev gennemført.
Hans værste konkurrent til titlen, Lasse
Hjortnæs fra KDY, der var Danmarks
repræsentant i Finnjolle ved OL 1980,
var taget til Frankrig for at sejle HoldEM i Laserjolle.
Rent arrangementsmæssig slap S.S.F.
godt fra det. De to første dage var der
kraftig blæst, og i fjerde sejlads kom en
af mærkebøjerne i drift, så man måtte
hente den helt ude ved »Røsen«. Over
dommer Bent Knudsen valgte at skyde
sejladsen af, hvilket ikke tog humøret
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fra deltagerne. På grund af de store
vindstyrker var man ude for flere hava
rier, men ikke værre end at der stillede
12 både op til sidstedagens to sejladser.
Da var vinden løjet meget af, ja til tider
var der total vindstille, så der en over
gang var tvivl om, hvorvidt der kunne
gennemføres to sejladser. Men da stem
ningen hos sejlerne var positiv, blev
flaget til fortsat sejlads sat.
Hos deltagerne var man spændte på,
om Jørgen kunne fortsætte sin suve
ræne sejlads også i den lette luft, men

Peter Brøgger fra Århus skulle nå færgen

Resultater:
I 142 Jørgen Lindhardtsen, Hvidovre
II 140 Michel Bech, Dragør
III 144 Peter Malm, KDY

0 points
19,7 28,4 -

4 124 Peter Brøgger, Århus Yachtklub
5 62 Peter Nielsen, Roskilde
6 40 Lars Juel Christensen, Dragør
7 141 Peter Vass, S.S.F.
8 81 Bo Nielsen, S.S.F.
9 138 Sonny Kallehave, S.S.F.
10 130 Lennart Nordstrøm, S.S.F.
11 78 Henrik Barslund, Skibby
12 101 Flemming Jensen, Kastrup
13127
?
?
?
14 23 Peter Madsen, Århus Yachtklub

29,7
31,0
33,7
45,1
55,0
59,0
61,7
68,0
70,0
73,0
84,0

-

Danmarksmester 1980 Jørgen Lindhartdsen

En af bøjerne var kommet i drift / det hårde vejr

Slørsejlads

Dommerbåden ankommer ti! kapsejladsområdet

Tre heldige kom på slæb efter »Bollen«

mmmm måu mmmmn mmmmmmmm mmmm vmu mmmm

Juletræsfest
H

s

for medlemmernes børn afholdes

Søndag den 21. december 1980 kl. 14.00 ™
Husk at voksne betaler 10 kr i entré.

^

^

i

Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen.

Sidste frist for afhentning af billetter til børnene: søndag den 14. december
j&
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Afriggerfesten 1980:

Prominente gæster i S.S.E
Københavns overborgmester deltog i afriggergildet

Sundby havn, Sundby havn
der er sang og fest og glæde i dit navn
se de slanke master hæver sig mod sky
de har givet Sundby Sejl et dejligt ry
du blev stor Sundby Havn
men jeg kan dog endnu ha' dig i min favn
mod vor stander vi skuer når vinden slår
men vi sejler igen til næste år.

Hans Guldager glædede sig i sin tale
over, at overborgmesteren i år havde ta
get sig tid til at opleve klublivet i S.S.F.
Rigger-Ejnar fik tildelt 40-års tegnet,
og blev takket for sin mangeårige indsats
for at oplære de unge sejlere. Jan Knud
sen der på grund af flytning fra byen
måtte forlade juniorarbejdet fik overrakt
en gave.

Ved hovedbordet fra højre: Kontorchef Jørgen Ahm, Hans Guldager, Lilli Groth og overborgmester
Egon Weidekamp med frue.

Punktum for den aktive del af sejler-

teret af kontorchef Jørgen Ahm, og

året i S.S.F. blev sat ved afriggerfesten
lørdag den 1. november.

Amagerbanken af bankkasserer Jørgen
Nielsen.

Så er den sommer gået - uden at no
gen rigtig har lagt mærke til den.

Harry Trudsøe havde forfattet en sang
til lejligheden:

For at understrege, at den »varme vin
ter« nu afløses af en kold vinter, blev der
serveret Gule Ærter med flæsk og pølse
i rigeligt mål og pandekager med is.
Blandt de indbudte gæster var det en
særlig glæde at se Københavns over
borgmester Egon Weidekamp med frue,
vore værter Jordkontoret, var repræsen

København, København
Der er sang og fest og glæde i dit navn
se de slanke tårne hæver sig mod sky
som en hilsen fra vor gamle by
Du bli'r stor København
men jeg kan dog endnu ha' dig i min favn
sagte hører man når rådhusuret slå
København med N og V og 0 og K.

Hvor mon standeren bliver af?

Overborgmesterens frue beundrer askebægeret, mens Carl Nielsen ser til

KASTRUP MARINE SERVICE*.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04
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Carl Nielsen får en grammofonplade af byen København

Een mand har ved at øse af sin fag
mæssige kunnen og ved at bruge al sin
fritid i S.S.F. omdannet arealet omkring
klubhuset og indkørslen til Amagers
kønneste og mest blomsterrige klubom
råde. Under bragende bifald fik »Gartner
Allan« overrakt klubbens hæderspokal,
der tildeles for et år af gangen, for et
særligt fortjenstfuldt arbejde for S.S.F.
Egon Weidekamp holdt en festlig og
inspireret tale og nævnte blandt andet,

Overborgmesteren takker S. S. F.s formand for gaven

let jorden rundt, for at komme tilbage til
København.
Den mere officielle del af festen blev
rundet af ved at Vagn P. læste et lime
rick han havde lavet til lejligheden:
»København har en overborgmester
som idag er iblandt vore gæster,
Han vort Flakfort har set
mon vor by bliver bet
hvis vor sejler-ø får ham som nestor«.
Tekst: Frits K/eis

at den klubånd og det sammenhold, han
havde mødt i S.S.F., var noget meget
værdifuldt, som medlemmerne skulle
værne om. Overborgmesteren gav til
sagn om at se med velvilje på evt. hjæl
peforanstaltninger på Flakfortet, der jo
også er en del af København, og sluttede
med at overrække en gave til vort gamle
æresmedlem Carl Nielsen, der havde sej

Jan Knudsen med sin lampe

Foto: Ho!ger Møller

Vagtordningen
Tag din vagt nu hge så gerne først som sidst så er det overstået.
Kristine havde travlt

Allan med hæderspokalen

Overborgmesteren ønsker S. S. F. held og lykke
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Vellykket tur til West

Foto: Hans Guldager

Lørdag den 4. oktober afholdtes den
årlige S.S.F.-tur hos vore venner i Syd
havnen, Motorbådsklubben West.
Den berammede ankomst til slusen kl.
11 blev stort set overholdt, og der var
god stemning fra starten. Vi lader bille
derne fortælle historien, og beklager at
vor udsendte fotograf ikke havde flere
billeder i apparatet, da Bentes Bent faldt
i vandet. Læserne må selv tænke sig
til situationen, blot skal vi fortælle, at
han havde åndsnærværelse nok til at få
Bentes taske, som var betroet i hans
varetægt, svunget op på broen, inden
den fik så meget som en dråbe vand.
Der skal her lyde en takt til West for den
Vi ankommer ti! West

hjertelige stemning, vi altid bliver mod
taget med, når vi er på besøg derude.

...og dominerer ved broen

Der var indtil flere, der tog gevinst hjem

West's nye formand, Arne Marthesdal får blomster

Der var hyggeligt ude hos West

Hvad er det her for noget?

Redaktionen er kommet i besiddelse
af dette billede, og med en journalists

gerne vide, om der er nogen, der kan
fortælle den historie, der hører til billedet.

som historie.
Vi sætter en flaske rødvin på højkant

naturlige

Efter billedet at dømme er det en mor-

til den, der løser gåden.

nysgerrighed

vil redaktøren

Vagtordningen
Tag din vagt nu iige så geme først som sidst
så er det overstået.

SEJL
KALECHER
WINDBREAKS
COCKPIT-TELTE
VINTERPRESENINGER

DAN SAILS
DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —

er ca 1600 ekspl.
og bliver udsendt til alle

Oplaget

Pris eks«: 20 kvm. genua kr. 3006,I net moms, |>ose, tickiers og hager
i rustfrit ståi Bainbridge dug 6,5 oz.
PS* reperationer fra dag tO dag.

Danmarks sejlforeninger. —

ANNIE LINDQVIST
SUNDBY SEJL-FORENING

Amager Strandvej 15

TLF. 01 57 6717
15

Nve medlemmer
*

•—-s
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Nyt Sejl og Motor

som søger optagelse
Se også bagsiden

i SutfjdAy. Se^fjOAenin^,

A

25 J. Blichfeldt Kildentoft

Rødlersvej 75, Nivå
A 542 John Hjarsø
Strandvejen 12, 0.
A 617 N. B. Kehlert Klausen
Rodosvej 12, S.
A 840 Flemming Gerngross
Viktoriagade 9, V.
A 834 Chr. Merrild
Jensløvs Tværvej 3 A, Charl.
A 852 Riyad Al Qadi
Bernh. Bangs Allé 15, F.
A 896 Kenneth Frankmann
Birmavej 30, S.
A 922 Bent Mehl Hansen
Hveensvej 27, S.
A 1014 Leif Hjarsø
Fyrrevej 97, Bjæverskov
A 1017 V. Scheeres
Ulrik Birchs Allé 14, S.
A 1086 B. M. Mortensen
H. Schneeklothsvej 5, F.
A 1089 F. Lindevad Jørgensen
Ulrik Birchs Allé 5, S.
A 1091 Poul H.Juul
Hyltebjerg Allé 66, Vanl.
A 1096 Knud E. Dahlgård
Rolighedsvej 45, Værl.
A 1098 Carsten Guvad
Prøvestens Allé 4, S.

Redaktionen har modtaget:
Efter flere måneders forberedelse er
det ny Sejl og Motor blevet søsat. De
gamle, traditionelle forbindelser til klub

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes / først
udkomne nummer af S SF. Protest skal
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

til gammel pris

berne er bevaret, men selve bladet har
fået et nyt og udvidet indhold. Det yng
ste blad herhjemme - »Båden i Dag« blev pludselig solgt til Bådnyt, men uden
at medarbejderne fulgte med. Derfor
kunne Sejl og Motor udvide sin besæt
ning med næsten hele staben fra
»Båden i Dag«.
Det første nummer udkom i novem
ber og indeholder 100 spændende sider
bl.a.: Første farvereportage fra America's Cup. Hvordan man køber båd i
fællesskab. Kursus i selvaptering. Sær

EFTERÅRS
RABAT
15%

lige Surfsider. Hvordan en australsk
damefrisør sejlede alene jorden rundt.
Test af tre flerskrogsbåde og seks folde
propeller.
Desuden er Paul Elvstrøm tilknyttet
som medarbejder og skriver fast i hvert
nummer.
Fremover ændres udgivelsesdagen for
Sejl og Motor til sidste torsdag i hver
måned.

Dette tilbud gælder, hvis vi har
din bestilling inden 1. december,
så vi kan levere de nye sejl senest
1. februar.
Den 1. januar stiger prisen på
vore kvalitetssejl. Det skyldes, at
dugen allerede er steget meget i
årets løb, og at den danske krone
bliver mindre og mindre værd i

A 1099 Johnny Søberg
Søpassagen 8, 0.
J
14 Ole Petersen
Engvej 168, S.
J
95 Claus Krogsgård Olsen
Genuavej 13, S.
J 102 Henrik Bov Pedersen
Sveasvej 5 A, V.

Nye sejl

forhold til engelske pund og til
dollar. Det er desværre fra USA
og England, vi får det meste dug
og de fleste fittings.

+
Tak
Tak for venlig opmærksomhed
ved Knuds bisættelse.

Inge Pagh

Modtag min hjerteligste tak for
jeres venlighed ved min mand
Walther Hansens bisættelse.

Karin Hansen

Fra havneudvalget
Der erindres om, at det ifølge havne
reglementets bestemmelser
påhviler
medlemmerne at fjerne stræktove fra
pælene, når båden tages på land.
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JØRN BANG

SAILS

Ny leder af juniorafdelingen
Optimistarbejde
Denne artikel er sakset fra »Optimisten«
der udgives af Dansk Sejlunions Opti
mistjollesektion:
I erkendelse af, at optimistarbejdet vel
nok er det vigtigste område indenfor
uddannelsen af unge sejlere, skal jeg
hermed stille nogle få spørgsmål, som
sejlerne samt deres ledere kan tygge lidt
på og måske anvende til at bedre for
holdene for alle.

FORMÅLET:
Er det at lære børnene at færdes sikkert
til søs?
Er det at lære børnene kapsejlads?
Er det at lære børnene at holde af natu
ren, om kontakten med naturen og dens
til tider voldsomme kræfter?
Er det at lave gode seniorsejlere?

En start ved klubmesterskabet for Opti'er

Juniorudvalget
Efter den netop overståede ge

Til alle juniorer
(og forældre)

Kan man enes om at svare ja til alle

neralforsamling har juniorudvalget
følgende sammensætning:

Sejlsæsonen er nu slut, og vi skal til at
starte vinterens aktiviteter.

Jørgen Haar, juniorleder
Lundager 4, 2670 Greve Strand

mødepligt)

Der

Telf.: 02-90 20 34
Ole Poul Pedersen
Sveasvej 5A, 1., 1917 Kbh. V
Telf.: 01 -24 57 59

er

forberedelsesmøde

(med

lørdag, den 29. november 1980

Det glæder en gammel sejler (kapsej
ler) at se de unge sejlere tumle jollerne
som lavede de aldrig andet, og det

Ynglingesejlere møder kl. 10.00 præcis.
Optimistsejlere møder kl. 15.00 præcis.

undrer mig tit, at der ikke er flere ældre
erfarne sejlere, der finder vej til klubber
nes optimistafdeling og bruger nogle

Italiensvej 6, st., 2300 Kbh. S.

Forældre er hjerteligt
velkomne!!!!!

Telf.: 01 -59 62 28,
arbejde: 01 -57 2222(3628)

Vi byder under mødet på en lille for
friskning.

Finn Staalfos

Vi påtænker
(udover
eventuelle
»hygge«møder - discoteque'er m.v.) at
holde 8-10 mødeaftener i foråret, hvor
optimistse\\erne undervises både i teori
og praksis (knob - førstehjælp - sejl
teknik m.v.) og 4-6 aftener, hvor yngUngesejlerne snakker trim og kapsejlads
teknik m.v.
Af hensyn til forberedelsen er det vig
tigt, at du også møder. Hvis du har en
kammerat, der kunne tænke sig at være
med, må du gerne tage ham/hende
med.

Søren Christensen

Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S.
Telf.: 01 -549203

Klubmesterskab for
Optimister
Klubmesterskaberne for Optimist
joller blev afholdt søndag den 21. sep
tember med følgende resultater:
A-klassen:
1. Thomas Miesel
2. Brian Hansen
3. Torben Haar
4. Henrik Green Jensen
B-klassen:
1. Christian Paludan
2. Søren Jacobsen
3. Henrik Wallberg
4. Carsten Haar

disse spørgsmål, tror jeg, at vi når endnu
længere og får flere unge med i klub
berne.

Juniorafdelingen

kræfter der til glæde for sig selv og de
unge sejlere.
Der er ting, som trænger til at rettes,
bl.a. piner det mig ofte, når jeg ser
Danmarks bedste optimistsejlere vrikke
sig frem til en bedre startposition på
bekostning af mindre erfarne sejlere og
det samme hænder tit ved mærkerun
dingerne. Starterne er ofte dårlige, og
der må startes om, men det skyldes nu
ikke kun sejlerne. Startlinien er ofte lagt
ud med for stor fordel. Det skaber
klumper med omstart til følge. Jeg tror
startlinier udlagt mere neutralt, vil bedre
forholdene for både sejlere og dommere.
Til slut vil jeg ønske, at man i klubber
ne ikke glemmer de sejlere, der kun sej
ler, fordi de kan lide at være på vandet
og ønsker alle god vind fremover.

Poul H. Evers
»OOOOODOOOODOOOOOO
t

Juniorreglement
Juniorreglementet foreligger nu fra
bogtrykkeriet og kan fås ved henven
delse til juniorlederen.
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Mylar Sejl • Scandicapbåde.

HALS:

Scandicapkomiteen har på sit møde
den 11/4 - 1980 vedtaget indtil vide
re, at forbyde brugen af Mylarsejl i
scandicapsejladser. Dette trådte om
gående i kraft.

Måles til skæringspunktet imellem
forlig og underlig. Se skitse.

Mylar sejl - Klassebåde.

DS-NYT

Oktober 1980

Regler for udstedelse af Scandicapmålebreve.

1. At bådejeren er medlem af en na
tionalt anerkendt sejlklub.
2. At bådejeren kun kan få sin båd
målt i den sejlklub, hvori han er
medlem.
3. At eneste undtagelse fra pkt. 2 er
de tilfælde, hvor en sejlklub ikke
har nogen måler og overlader målearbejdet til en naboklub.
Sejlklubben skal tydeligt overfor
sine medlemmer tilkendegive, at
den er indforstået, samt til hvem
målearbejdet overdrages.
4. At målebrevet stemples og under
skrives af et bestyrelsesmedlem i
sejlklubben efter måling.
5. At kun det af DS-autoriserede for
mular må benyttes ved udskrift af
målerbrevene.
6. At samtlige sejl skal forevises ved
målingen og stemples.
7. At måleren er pligtig til at sørge
for, at disse punkter overholdes.

Da der har hersket en del tvivl med
hensyn til, hvorvidt Mylar eller Mylar-lignende materialer er tilladte i
klassebådssejladser, skal jeg her forsø
ge at udrede trådene.
For de af IYRU administrerende
klasser gælder, at det er op til klasse
organisationerne at vedtage, hvorvidt
man vil tillade materialet eller ej; dvs.
at det af klassereglerne klart skal
fremgå, at f. eks. Mylar er tilladt.
Står det ikke, og fremgår det af klas
sebestemmelserne, at sejldugen skal
være af et vævet materiale, skal du
gen kunne bestå "riveprøven".
Følgende definition er givet af IYRU's Measurement Commitee:
— "For a material to de considered
as being woven, when it is torn
shall be possible to seperate the
fibres without leaving evidence of
a film".
— "For at et materiale kan anses
som vævet, skal det, når det rives
være muligt at adskille fibrene
uden at kunne påvise tilstedevær
else af en film".

SKØDE BARM:
Måles til skæringspunktet imellem
underlig og agterlig. Her pålægges en
vinkel på 110° ved stumpe vinkler.
Se skitse. Er vinklen ved skødbarmen
spids, måles som ved hals.

William Petersen
DS' Chefmåler.

Måling af forsejl - Scandicapbåde.

TOP:

Da vi efterhånden er derhenne, hvor
sejlmagerne udnytter målereglen 100
%, er det blevet nødvendigt med kla
rere definitioner på, hvorledes bl. a.
forsejl skal måles:

T mål tages normalt til yderkant af
kovs/dug.
Dette gælder for alle fokke, hvor
bredden tværs udfor midte kovs ikke
overstiger 0,02 x J. På sejl hvor den
ne bredde overskrides, måles til skæ
ringspunktet imellem ligenes forlæn
gelse. Se skitse.

Karantænebestemmelsen. Scandicapbåde.

Del II pkt. 9. 1 første afsnit vedrø
rende karantæne i 3 år slettes i Scandicapreglen.

I stedet vil Scandicapkomiteen på sit
årlige møde udpege visse både, som
skal høre til i en gruppe kaldet K.
Disse bådes status tages op til over
vejelse hvert år.
Gruppetilhørsforholdet skal anføres

på målebrevet.

mindre end
eller
= o,o2 x J
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større end
o,o2 x J

Der er skabt tradition for en julefrokost i S.S.F.
og derfor afholder vi igen i år
<"7

*

O

== Pris 60.00 kroner
Hver deltager medbringer en pakke.
Værdien må ikke overstige 20.00 kroner.
Tilmeldingsliste bliver opslået i klubhuset, og tilmelding er bindende.
Festudvalget

EFTERLYSNING

\!!
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Sommerrevue ?! ?! ?

M£DLEMM£R AF SSF
Tik.

Var det noget???
Alle, der kan noget - det være sig skrive tekster - spille - synge
danse - o.a. bedes henvende sig til Vagn - telf. 54 58 44 for en
orienterende aften.
Festudvalget

Pejseaften
Det er festudvalgets hensigt at afholde en pejseaften i slutningen af februar,
hvor medlemmerne kan vise deres film eller dias fra deres togter.
Kig efter i dit lager af disse ting og lad os høre fra dig.

Festudvalget
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Towærkskursus
Desværre blev der ikke tilslutning i
tilstrækkelig grad til at starte et tovværkskursus. Der var ellers udarbejdet et
meget fint kompendie til brug for under-

visningen, og medlemsbladet vil stykke
det op, og bringe det i løbet af vinter
sæsonen. Så kan de skuffede, der havde
meldt sig, prøve hjemme i stuen.

Af Tonni og Finn

Vi bringer her det første afsnit, der
omhandler brugen af tovværk og om
taklinger:

Hvordan bruges tovværk
Ligesom det altid gælder om at få det
til formålet bedst egnede tovværk, gæl
der det i brugen om altid at benytte
netop den »knude«, der passer bedst til
den øjeblikkelige opgave. Der findes et
utal af forskellige »knuder« til alle mulige
formål. Sømanden kalder dem knob og
stik. For alle rigtige knob og stik gælder,
at de er den enkleste løsning af det fore
liggende problem.
Når man skal tage tovværk fra en ny

En kvejl

kvejl, skal man begynde fra den ind
vendige tamp, der nedefra trækkes op
gennem kvejlen og skydes op mod uret.
Tovværk skydes altid op i bugter mod
den retning, det er slået, d.v.s. mod
uret ved normalt højreslået tovværk.
Er den ene tamp fast, begynder man opskydningen ud af den fri ende, og kvej
len vendes derpå, således at den frie
ende ligger nederst.

Almindelig takling

Opskydning mod solen

Opskydning med solen

laves ved, at sejlgarn snoes rundt om
tampen af tovet. Sejlgarnets ene tamp
beknibes under de første tørner, hvor
efter garnets anden tamp lægges langs
taklingen, og med garnets bugt lægges
yderligere nogle tørn om tovet og de to
tampe. Begge tampe hales tot og kap
pes af. Husk at tørnerne med sejlgarnet
skal tages rundt mod kordelerne. Tak
lingens bredde skal være så stor som
tovets diameter.
Almindelig takling

Syet takling
syes med sejlgarn og nål og krydses i
kipperne (fugerne mellem kordelerne).
Garnet tages dobbelt, d.v.s. man træder
nålen, så det deles på midten. Nålen
stikkes ind under en kordel i tovet i pas
sende afstand fra tampen, hvorefter der
lægges rundtørn efter rundtørn mod
uret udefter mod tovets tamp, jævnt
og tæt og således at de to garner ligger
parallelt uden at krydses. Derpå stikkes
nålen under en kordel, og garnet lægges
sådan, at det følger kippen skråt over
taklingen, hvorpå nålen stikkes samme
vej under næste kordel. Garnet følger
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Syet takling
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derefter den næste kip udefter, stikkes
gennem den tredie kordel og følger
tredie kip ind over taklingen tilbage igen.
Efter yderligere et sting gennem tovet,
er man nu kommet tilbage til første
krydsning. Afslutningen udføres med et
halvstik, idet nålen vendes og stikkes
under den første krydsning. Bugten på
garnet lægges under nålespidsen, og det
derved dannede halvstik hales godt ind i
kippen mellem kordelerne.

Spansk takling

mM

wv
(også kaldet krontakling) er en smuk afslutning på tovværk, men ikke anvendeligt hvor det skal passere gennem en blok, fordi
tovet bliver tykkere i enden. Man slår kordelerne op et stykke og lægger en »krone«, hvorefter kordelerne splejses op i tovet. Efter
et par indstik med hele kordeler tyndes ud, så taklingen spidses til.

Med Nordkaperen på Galapagos-øerne
Vi bringer her et nyt afsnit af Carl Niel
sens bog:

»Nordkaperen«
bringes flot.
Vi så godt at Poul og Bill entrede
gummibåden i en usædvanlig fart og
hørte også, de råbte et eller andet, men
vi havde andet at tænke på. Først da de
kom nærmere, og vi så deres ophidsede
ansigter, kunne vi forstå, at der var sket
noget usædvanligt.
En haj havde kredset omkring dem og
strøget tæt forbi, men heldigvis opdage

de det først, da de var færdige med ar
bejdet.
Næste gang, vi skulle se, om et anker
lå rigtigt, kunne vi fandengalemig selv
dykke ned, sagde de.

Imens Bill lavede frokost, roede Knud
og jeg en tur op ad strædet for at finde
en farbar gennemsejling.
Det var ikke noget opbyggeligt syn at
se de utallige sten og rev lure under

Bill ville - trods sin ophidselse - give os
et begreb om hajens størrelse.

vandskorpen, men den østlige side af
strædet syntes at være bedst. Da vi kom
tilbage, stod »Nordkaperen« omtrent

- Så tyk var den, sagde han og slog
ud med armene og var nær faldet bag
læns ud af gummibåden. Kun en komisk
og halsbrækkende manøvre reddede
ham.
Efterhånden var »Nordkaperen« rejst i
en næsten naturlig og farefri stilling - i
første omgang var båden reddet.

tørt og tronede i sit fængsel, men vandet
var holdt op med at falde. Da vi havde
spist, tog vi alle en middagslur for at af
korte ventetiden, og mens vi sov, steg
vandet.
Om eftermiddagen var tiden moden til
at få skibet af grunden, og vore ankre
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hjalp os godt. Rebet fra det store anker
satte vi på spillet, og langsomt, men sik
kert fik vi varpet »Nordkaperen« fri af

Nyt fra Dansk Sejlunion
Oktober 1980

INTERNATIONALE

RESU LTATER

1980 - et GULD-ÅR for sejlsporten.
Den forgangne sæson har selvfølgelig stået i det olympiske tegn, guld- og sølvmedal
jen i Tallin har naturligt overstrålet alle øvrige internationale resultater. Men der er
netop derfor god grund til at bringe en liste over de fremragende resultater vore sej
lere har haft i indeværende år.
Ikke mindst juniorernes resultater er bemærkelsesværdige, de viser hvilken bredde vi
råder over i toppen, de giver rige løfter om dansk sejlsports muligheder i fremtiden.

grunden.
Mens vi var i gang med at bjærge
tovværk og ankre, så vi en motorbåd
stå ned mod os fra den anden ende af
strædet, og på hans skiftende kurser
kunne vi se, at han var lokalkendt. Der
var fire mænd ombord i båden, to tys
kere og to sydamerikanere, alle lang-

4

hårede og langskæggede. De kom fra
Academy Bay og skulle til militærbasen.
Der havde ganske rigtigt været sømær
ker og koste i strædet, sagde de, men
militæret havde inddraget dem og for

SENIORER
OL
Guld til Solingen "Jackpot" v/Poul R. Høj Jensen, Vald. Bandolowski og Erik
Hansen.
Sølv til Tornadoen "D , .el" v/Peter Due og Per Kjærgaard.
VM.
Guld i OK-jolle v/Poul Kirketerp
Guld i H-båd v/Poul R. Høj Jensen, Henrik Reese og Theis Palm
Guld i LASER-old boys v/Svend Carlsen
Sølv i H-båd v/Henrik Søderlund, Gustav Anker Sørensen og Steen Nielsen
Bronce i WINDGLIDER v/Tim Aagesen.

budt sejlads gennem farvandet, fordi
flere af dets egne fartøjer havde fået
bunden revet op, når de forsøgte at sejle
igennem.
De advarede os mod at anløbe Aca
demy Bay efter mørkets frembrud på
grund af de mange klipper og rev og
tilbød at lodse os ud af strædet - et til
bud, vi med glæde sagde ja til.
Vi zig-zag'ede ud og havde snart dybt
vand under kølen igen - til vor store

EM.
Guld i SNIPE v/Flemming Rasmussen og Keld Schultz
Sølv i LASER v/Hans Fester
Sølv i SOLING v/Poul R. Høj Jensen, Vald. Bandolowski og Erik Hansen
Sølv i LASER-Damer v/Sussie Svenningsen
Bronce i SNIPE v/Per Brødsted og Jens Sørensen
Bronce i WINDGLIDER v/Tim Aagesen
NM.
Nr. 1 i
Nr. 1 i
Nr. 1 i
Nr. 1 i
Nr. 1 i
Nr. 1 i

H-båd v/Henrik Søderlund, Gustav Anker Sørensen og Steen Nielsen
Flipper v/Anders Fisker og Niels Villadsen
505 v/Jørgen Schønherr og Anders Kæmpe
FINN v/Lasse Hjortnæs
LASER v/Anders Myralf
SNIPE v/Per Brødsted og Jens Sørensen

GULDPOKAL for Nord. Folkebåd.
Nr. 1: Henrik Kold, Sandeep Sander, Flemming Kold.

Så stor var hajen

JUNIORER
VM
Sølv i Optimistjolle v/Rasmus Damsgaard (plus nr. 4 og 5)
Guld i Optimistjolle-hold: Danmark
NM
Nr. 1 i Optimistjolle
Nr. 2 i
»
Nr. 3 i
»
Nr. 4 i
»
Nr. 5 i
»

v/Ivar Grennes
v/Morten Henriksen
v/Jørgen Krog
v/Svend Arne Tue Christensen
v/Kenneth Østerbæk

Nr. 1 i Optimistjolle-hold: Danmark

Jorden r i
»Nordkc
i ny rediger
Under af riggergildet betroede vort
medlemsbladets redaktør, at hans boc
i midten af november udkommer i r

handlingen den samme, men der er ti
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1 i Europajolle
2 i
»
4 i
»
5i
»

v/Stig Westergaard
v/Bo Petersen
v/Eli Schrøder
v/Per Knudsen

Nr. 1 i Flipperjolle v/Anders Fisker og Niels Villadsen
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af personlige og andre grunde ikke kur
De læsere, der trofast har fulgt bei
her i bladet, kan således glæde sig. T
langsommelige procedure her i bladet.

beroligelse. Så takkede vi vore nye ven
ner for lodsarbejdet og de gode råd,

brokkerne. Bill havde en særlig evne til

bjergbestigningen

at sende disse hilsener ned i dybet. Han

med.

hilste farvel og på gensyn. I læ af en

lod til at more sig fortræffeligt.

havde forsynet

os

nærliggende pynt kastede vi anker, da vi

De sidste 7 - 8 meter voldte os van

Næste morgen lettede vi anker og
fortsatte den afbrudte rejse til Academy

alligevel ikke kunne nå at lande i Aca-

skeligheder. Der var ingen lavablokke og

Bay. Vi fik vinden i stævn, da vi rundede

demy Bay ved dagslys. »Nordkaperen«

næsten ingen fremspring at støtte sig til.

pynten, og måtte krydse hele vejen til

Poul nåede op først, men lidt efter stod
vi alle tre forpustede på randen og så ud
over et mærkeligt landskab. Sorte, kan

vort mål. Efter middag mødte vi en

lå nu lunt og godt, tæt under høje, stejle
klipper ved Santa Cruz' østside.

På bjergbestigning
Vi sad alle på lønningen og betragtede
kystlandet. Store lavablokke lå ved klip
pevæggens fod og dannede bølgebryder.
Vi fik lyst til at prøve om klipperne kunne
bestiges fra søsiden, og vi tog ind til
kysten i gummibåden for at kigge nær
mere på sagerne. Efter en halv times
søgning fandt vi et sted, der var egnet

tede lavastykker lå hulter til bulter på en
stor slette. I baggrunden var en vulkan
top delvis skjult af mørke skyer. Spar
somt mellem lavaen voksede bladløse
træer og buske - deres gråhvide, nøgne
grene slørede landskabet. Enkelte korslignende kæmpekaktus ragede op hist
og her.
Der var så stille Ikke en fugl eller et dyr var at se eller
høre.

til et landgangsforsøg. Stigningen var
ikke så stor som andre steder, og lavablokkene, der pakkede sig sammen oven
på hinanden, dannede en slags trappe
omtrent op til toppen. Kun det sidste
stykke vej syntes at frembryde pro
blemer.

Vi greb hinanden i at tale dæmpet stilheden over sceneriet påvirkede vor
tale - uvilkårligt spejdede man efter død

Knud blev tilbage ved gummibåden,

ningehoveder. En snes meter fra, hvor

mens vi andre begyndte opstigningen.
Vi kravlede hver sin vej for ikke at få løse
sten eller hinanden i hovedet. Det var en
god foranstaltning, for ustandselig reg
nede lavabrokker nedefter i vort spor.
Vi prøvede forsigtigt, om hver ny lava

vi stod, var grunden spaltet af nogle
lange, dybe revner på ca. 2 meters bred
de - bunden kunne vi ikke se. De marke
rede grænsen for det næste skred.

- Jeg tror, vi er kommet til månen,
sagde Bill.

farlig kyst, og holdt os derfor så langt
ude, at der - i hvert fald efter søkortet ikke skulle kunne være nogen fare på
færde.
På et stræk ind mod kysten havde
Knud roret, mens vi andre var under
dæk. Pludselig gik der et bragende stød
gennem skibet. »Nordkaperen« havde
taget grund.
Poul, Bill og jeg fik så travlt med at
komme på dæk, at vi blev siddende fast
i hullet, men omsider blev vi dog enige
om rækkefølgen.
Vi var langt fra land og havde følt os
sikret mod den slags overraskelser, så
der var mildest talt lidt forvirring ombord.
»Nordkaperen« var ganske vist løftet fri
med det samme af de høje dønninger,
men alligevel...

undersøisk bjergtop eller et drivende
vrag. Søkortet viste intet. Båden havde

i
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Det blev en besværlig opstigning^ |J

\

På grund igen

»Jorden rundt med »Nordkaperen«

Da vi havde kigget tilstrækkeligt på
månelandskabet, begyndte vi nedstig
ningen, der næsten var værre end op
stigningen. Bill sendte gang på gang

jy redigeret udgave. Selvfølgelig er
ng med i den nye udgave, som han
ne medtage i første udgave,

vognlæs af brokker nedefter i en tæt
støvsky. Vi kaldte ængsteligt på ham og
blev først rolige, når vi fik svar. Da han

etningen, som bringes som føljeton
Ju behøver de ikke at vente på den

var nået halvvejs ned, måtte han opad
igen. Han havde selv ødelagt sin rute,

riedlem »Carl jorden rundt Nielsen«

undgå strømmen. Vi vidste, det var en

mystiske var, at Poul, der straks var gået
i gang med at lodde dybde, ikke fandt
bund - selv med en 30 meter lang line.
»Nordkaperen« må have tørnet en

jeg sagde farvel til det usikre stade. Dybt
nede så man Knud i gummibåden - kun
som en lille prik. Han havde trukket sig
væk fra klipperne, i sikkerhed for lava-

et udgave

af stedet. Da det havde stået på en times
tid, søgte vi nærmere til kysten for at

Vi måtte være kommet inden for et
rev og søgte nu ud igen. Der gik nogle
spændende minutter - vi ventede på
braget - men der skete intet. Det mest

blok lå fast. Da jeg var nået halvvejs op,
fik jeg en forskrækkelse. Den flade blok,
jeg stod på, vippede et par tommer ud
mod dybet, og jeg måtte hurtigt springe
længere ind på stenen for at få balance
igen. Det var med en vis forsigtighed,

indt med
iperen«

kraftig modgående strøm, og selv om
vinden var frisk, kom vi næsten ikke ud

og derfor nåede han først ned længe
efter os andre. Ombord i »Nordkaperen«
fik vi travlt med at lappe de skrammer,

fået en mindre lækage og trak lidt vand,
men det satte sig igen i løbet af nogle
dage. For at være sikre på at nå frem til
Academy Bay, inden det blev mørkt,
startede vi motoren, og kl. 18 nåede vi
vort mål og kastede anker så tæt ved
kysten, vi turde.
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GRATIS DECEMBERNUMMER

Nr. 18
December 196
42. årgang
Å
Kr. 16.60

SEJLER - HER ER BLADET
DER FORMUER DIGNOGETMERE

- « ,BRÆTSEJLER-VMI FARVER
M ELVSTRØM GIVER KAPSEJIADSRÅD
Det tager tid at læse det nye Sejl og Motor. For der står meget. Og det er skrevet af folk, der kan
lide at give god besked. Folk der er lige så vilde med at sejle som du selv. Paul Elvstrøm, Jan Ebert,
Svend Carlsen, Per Hjort, Finn Hansen, Bent Lyman - for at nævne nogle navne.

i

I

GRATIS
Få decembernummeret gratis og 12 numre porto
frit leveret på udgivelsesdagen for 10 numres pris.
• JA, send mig decembernummeret af Sejl og
Motor gratis. Samtidig tegner jeg abonnement for
1981 (12 numre) for 10 numres pris, 165,00 kr. og
sparer 33,00 kr. i forhold til løssalgsprisen.
Indfrier decembernummeret ikke mine forventnin
ger meddeler - skriftligt eller telefonisk (0186 35 00) - inden 14 dage efter bladets modtagel
se, at mit abonnement skal slettes. Det har ikke
kostet mig noget, og jeg beholder Sejl og Motors
decembernummer.
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Kong Georgs Vej 65
2000 København F

Navn:
Adresse:
Postnr.:

Postbesørges
ufrankeret
(Modtageren
betaler
portoen).

By:
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S.S.F.

DECEMBER 1980

Nr. 12

Oplag: 1.600 eksemplarer.

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
yplcl

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.

Referat af bestyrelsesmøde
den 3.11.80 kl. 19.00

Foreningens telefoner:
Postgirokonto 705 6516
Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80

Dagsorden:

Restaurationen
Havnekontoret

01 - 58 32 96
01 - 58 14 24

Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

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

58 01 76

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55.

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Hans Guldager,
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup

13 73 23
50 73 23

Næstformand:

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

55 79 39

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

54 80 52

Sekretær:

Bente Bang Christensen,
med klubhuset Østrigsgade 17, 1. th., 2300 Kbh.S
- og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

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
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

8: Joller
9: Motorbåde
10: Sikkerhed
11: Bladet
12: Eventuelt

Bente Bang Christensen var fraværen
de på grund af sygdom.
Formanden indledte bestyrelsesmødet
med at byde de to nye medlemmer af
bestyrelsen, nemlig vor nye juniorleder
Jørgen Haar, og vor nye jollerepræsen
tant, Jens Johansen, velkomne, samti
dig informerede han dem om arbejds
gangen i bestyrelsen.

Tilsynsførende

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A
Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

Juniorleder:

Jørgen Haar,
Lundager 4, 2670 Greve Strand

59 54 02
54 58 44
59 79 95

Protokollen fra forrige bestyrelses
møde var blevet oplæst og godkendt af
generalforsamlingen.

58 49 37

Punkt 2: Beretning
02 - 90 20 34

Formanden oplæste indkomne breve

02 - 91 44 11

og takkekort. 2 medlemmer anmodede
om nedsættelse af pladsleje på grund af

Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:

Jens Johansen,
Rødager Allé 67, 1., 2610 Rødovre
John Lauritsen,
Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup

Målere:

Jørgen Madsen,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

53 59 64

Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S

58 43 11

Kontoret er lukket i januar

Punkt 1: Protokol

50 15 72

alder. Da begge opfyldte kravene ifølge
foreningens love, blev anmodningerne
bevilget, og begge medlemmer vil skrift
ligt blive underrettet.

FORSIDEBILLEDET.
Bollen har været dyr i drift
Foto: Holger Møller

S.S.F. har modtaget en check på

Havneudvalget spurgte bestyrelsen,

2.000 kr. fra Dansk Sejlunion, et tilskud

om ikke det var en god ide at lukke for

Klubhusudvalget fortæller, at afrigger-

til DM for Finnjoller, der nyligt er afholdt
her.

det varme vand i baderummene i vinter

gildet gik planmæssigt. Den 20.12.80 vil

på grund af de stigende oliepriser. Jens

der blive afholdt julefrokost i klubhuset.

Samtidig var der en check på 1.000 kr.

Johansen bad om at få lov til at løse pro

Juletræsfesten bliver i år den 21.12.

fra Amager Lionklub, et tilskud til vor
svagførefest.

blemet på anden måde inden bestyrel

Vagn Preisler sluttede med at spørge

sen tog beslutning herom. Dette gik be
styrelsen med til.

bestyrelsen, om denne havde noget imod at godkende Henry Plambeck som
underudvalgsmedlem af klubhusudval

Bestyrelsen har modtaget et brev fra
Klaus Schlichter, hvori han tilkendegiver,
at han ikke ønsker at overtage Shoppen
igen.
Der forelå to ansøgninger om forpagt
ning af Shoppen. Begge ansøgninger
blev behandlet af bestyrelsen. Jens Ru
dolf Andersen blev af bestyrelsen valgt
som Shoppens nye forpagter.

Havneudvalget sluttede med at spør
ge, hvorfor Dorrien var i så dårlig stand,
rattet er knækket og styrekablet er revet
over. Kapsejladschefen fortalte, at en af
dommerne ved DM for Finnjoller gled i
båden og faldt over rattet, som herved
knækkede.

en del annoncer, og for dette ville han
selv have 40% af fortjenesten. Bestyrel
sen var enige om, at S.S.F.s blad er et
medlemsblad og ikke et annonceblad.
Bent Lymann vil skriftligt blive under
rettet om bestyrelsens beslutning.

Slæbestedet på nordre mole er blevet
repareret. Udgiften beløb sig til 8.320 kr.
eksl. moms.

Punkt 6: Juniorafdeling
Den nye juniorleder indledte med at
oplyse, at man den 29.11.80 ville afholde
et møde for juniorer og optimistsejlere.

Rattet knækkede på Dory'en

I vinterens løb vil der blive afholdt kursus

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

Havneudvalget oplyser, at man nu er i
fuld gang med at tage bådene på land.

kontingent og
piadsleje

Et tilbud på forlængelse af hegnet på
søndre mole vil blive indhentet hurtigst
muligt.

Skolechefen meddeler, at man des

komme i brug til næste år. Skolebådene
er rigget af. Navigationskursus kører
planmæssigt.

Arkitekten har nu fremlagt skitseteg
ninger til de evt. nye toiletbygninger. Be
styrelsen nedsatte et udvalg bestående

Punkt 3: Havn og Plads

Punkt 5: Sejlerskole

grund af manglende tilslutning. Man
havde endda fået Tonny Ankerstjerne
til at udarbejde en folder, der omhandler
alle knob, men denne vil så forhåbentlig

Sejl-Forenings blad. Han ville bl.a. tegne

Guldager samt Bent Petersen. Dette ud
valg skal arbejde videre med projektet.

get. Henry Plambeck blev godkendt af
bestyrelsen.

værre i år må aflyse towærkskursus på

Bent Lymann, annoncekonsulent, til
byder i brev sin assistance for Sundby

af Jørgen Haar, Jens Johansen, Hans

Punkt 4: Klubhus og Fester

der er forfaldet 1.1.81 ikke er betalt 15.3.81

Kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer

kr. 135,00
kr. 50,00
kr. 75,00

Skurleje pr. enkelt skur:
incl. forsikring
+ moms 22%

kr. 63,00
kr. 11,65

Piadsleje
pr. m2
+ moms 22%

kr. 29,00
kr 6,40

Ved betaling af piadsleje skal gyldig ansvarsforsikringskvittering forevises.
Skal der lukkes for det varme vand?
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J 26 Poul P. Jarlskov

for optimistsejlere. Der vil også i vinter

Nye medlemmer,

blive arrangeret 2 diskotekaftener. Bå

~ ~ ~-

der søger optagelse

dene er ved at blive rigget af, den ene
Yngling sejler dog stadig, men kun til 15.

Punkt 7: Kapsejlads:

Punkt 8: Joller
Jollerepræsentanten fortæller, at der
her i S.S.F. vil blive afholdt Sjællands
mesterskab for Piratjoller den 13. og 14.
juni 1981.

Punkt 9: Motorbåde

A 27 Flemming Jarlskov
Duevej 96, F.
A 47 E. Bjerre Knudsen

trods for, at vi har skrevet og rykket for

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

Overgaden O. Vandet 86, K.
A 239 Walther Steiner
Holmbladsgade 56, S.
A252 B. Holst Rasmussen
Bjelkes Allé 37, N.
A 292 Carl E. Kristiansen
Hveensvej 27, S.
A 336 Jack Kirkeby
Kornvænget 15, Ballerup
A 364 David Windley
Skånegade 6, S.
A 388 Peter Grau

»Nordkaperens« pokal har vi endnu
ikke modtaget retur fra »Malmohus« til

Henrik P. Olesen
Brydes ALlé 98, S.

11.80, hvor forsikringen ophører.

DM for Finnjoller blev afholdt efter
reglerne. Jørgen Lindhardtsen fra Hvid
ovre Sejlklub Suset blev danmarksmes
ter. 4 sejlere fra S.S.F. deltog, dog uden
at opnå nogen placering.

Duevej 96, F.
J 101

J

Ndr. Frihavnsgade 27, 0.
4 Jacob O. Jarlskov
Duevej 96, F.

t
Tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse
ved min far Henry Nielsens
bisættelse.

Inger Brix

den.

Punkt 10: Sikkerhed
Vagtchefen fortæller, at vagtordnin
gen går planmæssigt, og at der er god
tilslutning.
En del skilte vil blive sat op rundt om
på pladsen. Disse skilte fortæller, at der
de aftener, hvor S.S.F.s egne medlem
mer ikke går vagt, vil der være en hunde
patrulje på vagt.

Punkt 11: Bladet
Dansk Sejlunion har udgivet et blad,
der hedder »PR i Klubben«. Holger Møl
ler mener, at vi her i S.S.F. bør udvide
vort bladudvalg for på denne måde selv
at lave vort eget PR-udvalg.

Punkt 12: Eventuelt
Den 6.2.81 bliver der afholdt en film
aften med Bent Lymann.
Mødet slut kl. 23.00.
Sign. Hans Guldager
formand

Else Madsen
sekretær
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Generalforsamlingen
spurgte han Klaus, hvorfor benzinpriser
ne i Lynetten og i Sundby var forskellige,
der var en difference på 10 øre pr. liter.
Klaus fik ordet og svarede: Med hen
syn til priserne er de ens i Lynetten og i
Sundby. Er der en forskel, ligger det
udelukkende i hvornår tankene er tømt,
det er tidspunktet for påfyldning, der
bestemmer prisen. Der er ikke så stort
salg i Sundby som i Lynetten, man får
tiere fyldt op der, og priserne kan veksle
fra gang til gang ved ny påfyldning.
Klaus forklarede yderligere forsamlingen,
at åbningstiderne i Sundby og i Lynet
ten er ens timemæssigt på årsbasis, man

Referat af generalforsamlingen af
holdt i S.S.F. den 19.10.1980 kl. 9.00
Dagsorden:
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

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

Formanden åbnede generalforsamlin
gen ved at byde velkommen. Han udbad
sig herefter om emner til dirigentposten,
Benny Gustavsson blev foreslået og
valgt ved akklamation.
Dirigenten takkede for valget og er
klærede generalforsamlingen jvf. fore
ningens love for lovlig.

Gustav blev dirigent

Hans Guldager efter det store arbejde
han, jvf. beretningen, havde udført for
foreningen, fortjente at blive æresmed
lem af Sundby Sejl-Forening. Han bad
generalforsamlingen om deres mening,
da det er denne, der har den endelige
afgørelse. Hans Guldager blev æres
medlem, idet generalforsamlingen stem
te ved håndsoprækning.

åbner Shoppen i Sundby tidligere på
året end i Lynetten, til gengæld holdes
forretningen i Lynetten det længere
åbent om efteråret.
Formanden gik på talerstolen og
sagde, at det vi ønsker er en bedre
betjening af vore medlemmer fra Shop
pens side. Vi vil gerne have den elektri
citet betalt, der bliver brugt i Shoppen,

Hans Guldager fik ordet og takkede
generalforsamlingen for ærestegnet.
Erna Christensen fik en stor buket
blomster som tak for den store hjælp,
hun

havde ydet

formanden

i

hans

arbejde.
Klaus Schlichter bad om ordet til
protokol og beretning. Han begyndte
med at sige, at han ikke syntes, at han
og Dorte, efter 11 års arbejde i Shoppen,
havde fået den behandling, de kunne
ønske sig. Han protesterede over proto
kol og beretning. Han mente, at det, der
stod både i protokol og beretning om
Shoppen, var usandt. Klaus Schlichter
fortsatte: Dorte og jeg har efter bestyrel
sens sidste krav, blankt måttet give op.
Vi har afleveret vor opsigelse til besty
relsen den 29.9.80. Samtidig har vi sendt
en klage til bestyrelsen, jeg vil gerne læse
brevet op, der er sendt til bestyrelsen.
Forsamlingen ønskede at få brevet læst
op (brevet findes i S.S.F.'s arkiv). I

Hans Guldager blev æresmedlem

brevet henviste Klaus til et tyveri af

Punkt 2: Protokol og Beretning
Sekretæren oplæste protokollen fra

brændstof, beløbet var 3 dage efter
blevet betalt af et bestyrelsesmedlem.

sidste bestyrelsesmøde, derefter fik for
manden ordet for beretning (optrykt i
sidste nummer).

Formanden bad herefter om ordet.
Han fortalte, at det især var det, at

Efter formandens beretning bad Vagn
Preisler om ordet. Han fortalte forsam
lingen, at bestyrelsen var enige om, at

tider som Lynetten, bestyrelsen var kede
af, og det til trods for at Klaus Schlichter
allerede sidste år lovede dette. Samtidig

Shoppen ikke havde samme åbnings

Erna fik blomster
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ligeledes ønsker vi, at Shoppen selv

Hans Guldager: Vi har i bestyrelsen

fra salen var blevet bedt om afslutning.

sørger for container til deres affald. Vi i

sagt, at det kunne være ønskeligt med

bestyrelsen er klar over, at Shoppen ikke

en seddelautomat.

Ved afstemningen var der 82 ja-stemmer
og 73 nej-stemmer samt 4 ugyldige.

er nogen guldgrube, men den skal være
til gavn for medlemmerne.

Klaus bad om ordet igen og sagde:
Jeg taler både på mine og Dortes vegne.
Dorte og jeg er meget skuffede over alt,
hvad der er sket hernede i den sidste tid.
Ryle-Niels bad om ordet. Han kunne
ikke forstå, at Shoppen ikke blev place
ret oppe ved Amager Strandvej, den
skal jo kunne konkurrere med flere store
forretninger.
Sigfred gik på talerstolen: Jeg synes,
vi skal slutte diskussionen om Shoppen
nu. Bestyrelsen kan ikke lastes for denne
sag, de må tage de klager op, der kom
mer fra medlemmerne.

Vagn Preisler: Der er en medlems
gruppe på 90, der har indsendt et klage
skrift til bestyrelsen, der bliver klaget
over åbningstiderne i Shoppen.

Jørn Tanning: Selvom jeg er med
underskriver på klagebrevet, vil jeg allig
evel fortælle forsamlingen, at jeg to
gange er sejlet til Lynetten for at tanke
op. Den ene gang var prisen 2,59 kr. pr.
liter, den næste gang 2,69 kr. Jeg fik
den samme forklaring på differencen,
som Klaus har fortalt her.

Klaus Schlichter: I det brev, jeg har
modtaget, står forskellige betingelser,
bl.a. at der skal opstilles en seddel
automat.
Schlichter senior spurgte, om ikke
man kunne få belyst tyveriet fra Shop
pen. Schlichter omtalte samtidig de
mange reparationer, der havde været på
Bollen samt et slagsmål på parkerings
pladsen.

Hans Guldager fik ordet for at svare
Schlichter: Det meget omtalte tyveri er
meget harmløst. Det drejer sig om et

Diskussionen fortsatte.

Drejer spurgte, om ikke man kunne
få en forklaring på slagsmålet på parke
ringspladsen, det er jo også S.S.F.

Henning Jensen gik på talerstolen.
Han syntes, vi var ved at køre ind på et
sidespor, han var helt enig i, at spørgs
målet om Shoppen skulle gennemdisku
teres. Han understregede samtidig, at
alt, hvad der er skrevet til Klaus Schlich
ter, er en bestyrelsesbeslutning, det er
ikke noget formanden har gjort på eget
initiativ.

pensioneret medlem. Han kørte over i
Shoppen med sin bil og spurgte, om

I formandens beretning bekendt
gjorde formanden, at havneudvalget

han kunne få lov til at få fyldt noget
brændstof på nogle dunke. Han fortalte

ville gå ind for nyt ophalergrej. Sidste

selv, at han ingen penge havde med,
han ville komme og betale senere. Dette
fik han imidlertid ikke lov til. Han fyldte
alligevel brændstof på dunkene og kørte
sin vej. Det er selvfølgelig en alvorlig
sag. Det drejede sig om brændstof for
162 kr. Bestyrelsen modtog herefter en
klage fra Dorte. Vi prøvede at få fat i
pågældende medlem, men forgæves.
Derfor gik et bestyrelsesmedlem over i

år på generalforsamlingen bad vi med
lemmerne om at komme med forslag og
råd, og dette beder vi nu om igen. Det
kan være, der er nogle medlemmer, der
har set noget godt i en fremmed havn,
eller der er måske et medlem, der kender
en, der vil sælge en traktor med stor
kran. Spørgsmålet presser på, vore
slæbesteder er færdige. Spørgsmålet er,
hvad skal det koste, og hvordan skal det
gøres.

Jørgen Rasmussen bad om ordet for

Shoppen og betalte pengene 2 dage
efter. Bestyrelsen besluttede at give det
omhandlede medlem en kraftig repri
mande. Vedkommende medlem har be

forslag: Generalforsamlingen i S.S.F.
den 19.10.80 må på det skarpeste tage
afstand fra den måde bestyrelsen har

åbningstiderne det hele drejer sig om.
Havde det været muligt at give Klaus

klaget episoden, men fortalte, at han
troede, han havde fået lov til at vente et
par dage med at betale. Vi i bestyrelsen

handlet på i forbindelse med lukning af
Shoppen, det må pålægges bestyrelsen
at tage kontakt med Klaus og Dorte og

den kontrakt han bad om for flere år
siden, men ikke kunne få på grund af

kunne ikke tro, at dette medlem ville
bestjæle Shoppen.

anmode dem om at genåbne Shoppen
på de af bestyrelsen fremsatte vilkår og

kommunen, var der måske ikke opstået
nogle problemer.
Jørgen Rasmussen bad om ordet og
sagde: Shoppen har hidtil kørt fint, men
hvis der skal ofres seddelautomater,
der koster ca. 50.000 kr. stk., er det en
belastning, det glemte Hans Guldager at
fortælle.

været på talerstolen, udbad dirigenten
sig om emner til et stemmeudvalg, der
kom til at bestå af Orla With, Sigfred,
Henry Plambeck og Lennart Larsen.
Der blev herefter foretaget en skriftlig
afstemning om debatten om forman
dens beretning skulle fortsætte, idet der

Reinhardt Hansen bad om ordet og
sagde: Det er trist, vi skal af med Dorte
og Klaus. Det har altid været rart at
komme i Shoppen. Det er ikke alene

Efter at endnu flere medlemmer havde

ggpPELTAA/K
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Skal vi have en seddelautomat på tankene
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Forslag til ophalergrej udbedes

yr
^

betingelser og om seddelautomat.
Jeg synes Dorte og Klaus har fået en
dårlig behandling, derfor dette forslag.
Edvin Hansen spurgte, hvorfor det
ikke er kvalificeret mandskab, der sejler
med Bollen, vi kunne i så fald have spa
ret en del udgifter.
Poul Bager fortalte, at Dorte havde

1. suppleant Orla With blev ligeledes
genvalgt.

Punkt 4: Lovændringsforslag
4,1. Bestyrelsen foreslår følgende til
føjelse til lovens paragraf 1. »Efter Sund
by Sejl-Forening« tilføjes »og er hjemme
hørende i København«.
Lovændringsforslaget blev vedtaget
ved håndsoprækning.

Tc.

Punkt 5: Andre forslag
Forslag nr. 5,1: Bestyrelsen bemyn
diges til projektering af en toiletbygning
på nordre mole og en toiletbygning på

Soiud^

SAVS

OS^ røewo

beklaget sig ovre hos ham. Jeg synes,
at Dorte og Klaus har fået en meget
dårlig behandling af bestyrelsen.
Mange talere gik på talerstolen, alle
talte positivt om Dorte og Shoppen,
men også om behandlingen af Bollen.

Claus Akkermann gik på talerstolen

AP

Gunnar Hou fortalte, at han havde

søndre mole til forelæggelse på forårsgeneralforsamlingen .
Formanden bad om ordet for motive

talt med Rude. Rude havde fortalt ham,
at Bollen var foreningens smertensbarn.

ring. Han fortalte, at dise toiletbygninger

Han havde yderligere fortalt ham, at
reparationen kunne have været und
gået, hvis Bollen havde været sejlet

foreningens medlemmer. Vi synes nu,
at foreningens økonomi er i orden, så vi
tør gå i gang med dette arbejde. Et

forsvarligt.

udvalg vil i vinterens løb sammen med

Beretning og protokol gik herefter til
afstemning ved håndsoprækning.

en arkitekt udarbejde tegninger og belig
genhed, og bestyrelsen vil så igen på
forårsgeneralforsamlingen
fremlægge

længe havde været et ønske fra alle

for at gøre rede for Bollens havari. Han
fortalte at under »Stoppenålsstævnet«
startede vi lørdag morgen. Vi havde lidt

Beretning og protokol blev godkendt
af generalforsamlingen.

startvanskeligheder, men vi rensede
kabelskoene, og så startede den. Vi sej

Punkt 3: Valg

Han pointerede, at placeringen af disse

Formanden var på valg, han blev gen
valgt ved akklamation. Kapsejladsche

toiletbygninger måtte være midt på
molerne, således at flest muligt medlem
mer ville få gavn af dem.

lede hele lørdagen og hele søndagen.
Da stævnet var skudt af, skulle vi hente
det sidste mærke ved Flakfortet. Da vi
startede op, observerede vi sort udstød ningsrøg, vi gik ned i omdrejninger og
røgen blev klar, men da vi atter satte
omdrejningerne op, blev den sort igen
og temperaturen gik op. Vi stoppede
motoren og turde ikke starte op igen.
Vi fik via V.H.F. kontakt med Reinhardt
Hansen og Henning Jensen, der begge
kom ud og slæbte os ind. Dagen efter
tilkaldte vi Rude, og han konstaterede,
at motoren var brændt sammen. Han
fortalte, at motoren ikke havde fået
køling på grund af en kilerem, der var
monteret forkert. Det er umuligt at sige,
hvem der har monteret denne kilerem.
Det er kedeligt, at sådan noget kan ske,
men bestyrelsen er enige om, at det
fremover kun er bestyrelsens medlem
mer, der må sejle Bollen, og jeg har
hovedansvaret for Bollen fra nu af.

fen, Klaus Akkermann, blev genvalgt
ved akklamation. Juniorlederen, Finn
Stålfoss, modtog ikke genvalg. Jørgen

tegninger til godkendelse.
Reinhardt Hansen bad om ordet.

Tage W. syntes ideen med toiletbyg
ningerne var god, men samtidig mente

Haar blev valgt ved akklamation.
Et havneudvalgsmedlem, Arne Olsen,
blev genvalgt ved akklamation. Vagn
Preisler fra klubhusudvalget blev lige
ledes genvalgt. Et juniorudvalgsmedlem,
Jan Knudsen, ønskede ikke genvalg.
Finn Stålfos blev valgt. Jollerepræsen

han, at hegnet på søndre mole burde
føres helt igennem, da vi ellers ville få et
rend af fremmede mennesker.

tanten John Simonsen ønskede ikke
genvalg. Jens Johansen blev valgt ved
akklamation.

Bestyrelsen foreslår kontingentet for

Forslag 5,1 fremsat af bestyrelsen gik
til afstemning ved håndsoprækning og
blev vedtaget.

Forslag 5,2:
højet med 15 kr.
årligt.

1/

2-årligt

til 135 kr. halv

Samtidig med at den nye motor er sat i
Bollen, er der blevet monteret et alarm
system, således at vi undgår disse
uheld igen.

Finn Stålfos takkede alle de, der
havde hjulpet ham i hans arbejde. Han
beklagede, at der på sejlaftenerne kun
mødte 1 til 5 sejlere op.

Hvor skal toiletbygningen placeres
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Formanden motiverede: Den del af
regnskabet der vedrører foreningens liv
og aktivitet skal balancere med indtæg
ter fra kontingenter. Det gør de ikke, og
derfor må jeg bede forsamlingen stem
me for denne forhøjelse.
Forslaget om kontingentforhøjelse til
135 kr. halvårligt blev vedtaget ved af
stemning ved håndsoprækning.

Forslag 5,3:
Medlem nr. 798 stiller herved forslag
til generalforsamlingen om, at vi kunne

og jeg synes Jørgen Rasmussens for
slag er dårligt.

få sat en seddelautomat op til benzinstandere, så vi kunne få brændstof på
bådene hver dag eller måske hele døgnet
rundt.
Mange talere gik på talerstolen,
mange spurgte, hvem der egentlig skulle
betale. Hertil svarede formanden, at det
måtte være Shoppen, der satte auto
mater op.

Vagn Preisler foreslog forslagsstille
ren at trække sit forslag tilbage og
genfremsætte det til foråret, for som
Vagn sagde, til foråret ved vi, hvem der
skal forpagte Shoppen.
Torben Hansen trak sit forslag tilbage.

Forslag 5,4:
Medlem nr. A 61 Jørgen Rasmussen
foreslår: Der nedsættes under bestyrel
sen et midlertidigt udvalg på 4 aktive
medlemmer, der får til opgave som føl
ger:
1. At foretage en undersøgelse af, hvilke
kommuner foreningens aktive medlem
mer repræsenterer.
2. At undersøge, hvorvidt de pågælden
de kommuner råder over havnefacili
teter for fritidssejlere, hvor kun i kom
munerne bosatte kan få havneplads.
3. At foretage en sammenligning m.h.t.
hvor mange der fra de pgl. kommuner
har havneplads i S.S.F. eller står på
venteliste til samme.
Alt efter undersøgelsens resultat på
lægges det bestyrelsen at tage kontakt
med pågældende kommunale myndig
heder med henblik på, at medlemmer fra
S.S.F. kan få tildelt havnepladser i kom
munen i samme omfang, som kommu
nens borgere har havneplads i S.S.F.
Forslaget tager særligt sigte på for
holdene omkring Kastrup kommunes

Ryle-Niels syntes, at vi skulle bruge
det svenske system, der siger, at grøn er
fri havneplads og rød er optaget.
Sigfred spurgte, idet han henviste til
Ryle-Niels' artikel angående vugger og
bukke, om det var meningen, at havne
udvalget skulle være garderobekoner.
Dit nummer, tak!

havn, og at det kun er borgere i Kastrup,
der kan få havneplads der. Vi der bor i
København kan ikke få plads der. Der er
ca. 2-3 års ventetid på en havneplads i
Kastrup, medens der i Sundby er 10-12
års ventetid. Jeg synes, det er urimeligt,
at borgere fra bl.a. Kastrup kan optage
pladser i København. Vi må her i Køben
havn beskytte os selv, ligesom andre
kommuner gør det, eller vi må få tildelt
lige så mange pladser i fremmede kom
muner, som vi har medlemmer her fra
andre kommuner.
Mange talere gik på talerstolen og
kommenterede forslaget, alle talte imod.
Jørgen Rasmussen blev på et tidspunkt
bedt om at trække sit forslag tilbage.
Dette ville han dog ikke, men efter at
endnu flere talere havde talt imod for
slaget, gik det til afstemning ved hånds
oprækning og blev forkastet.
Dirigenten kom herefter ind på det
forslag som Jørgen Rasmussen stillede
angående Shoppen umiddelbart efter
formandens beretning. Dirigenten for
klarede forsamlingen, at det er imod for
eningens love at stemme om dette for
slag, da det ikke er afleveret rettidigt.
Dirigenten spurgte dog forsamlingen,
om man skulle tage forslaget op. For
samlingen sagde nej ved håndsopræk

Edvin Hansen spurgte, om det ikke
var muligt, at hvert medlem kunne rydde
op efter sig på pladsen, når de havde
sat deres både i vandet. Det kan ikke
være meningen, at pladsmanden skal
være barnepige for os.

Henning Jensen: Vi må erkende i
havneudvalget, at vuggerne kan være
svære at skille ad. Det, vi kræver, er at
vuggerne bliver stillet på anviste pladser
fra pladsmanden. Samtidig gjorde Hen
ning Jensen forsamlingen opmærksom
på, at de der ønsker at bygge et telt over
deres båd, skal huske at give havneud
valget besked. Teltene eller skurene vil
blive målt op, og der vil blive beregnet en
m2-pris, der vil blive lagt til vinterpladslejen. Telte og skure skal ligesom vug
gerne fjernes hvert forår.

Jørn Tanning spørger, om han kan få
svar på, hvor S.S.F.'s område går til.
Han spørger, om det er lovligt at slås på
parkeringspladsen, eller om dette om
råde også hører under S.S.F.
Hans Guldager svarer: Slagsmålet
Jørn Tanning taler om, er en gammel
sag. Der har været to generalforsam
linger siden. De implicerede i dette slags
mål blev indkaldt til bestyrelsesmøde,
og begge mente, at de var uden for

ning.

nye havn på Amager Strandvej.
Jørgen Rasmussen bad om ordet for
motivering: For at undgå enhver misfor
ståelse, så vil jeg pointere, at jeg ikke
mener, at de Kastrupborgere, der har
plads i havnen, skal smides ud. Det der
er sket er, at Kastrup har fået en ny
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Punkt 6: Eventuelt
Eskildsen bad de medlemmer, der
har plads i havnen om at købe et »opta
get« og »fri« skilt, således at gæster bl.a. ham selv - kunne se, hvor der var
en ledig plads for lørdag-søndag.
Han fortsatte: Jeg bor selv i Herlev,

Kraftig reprimande til de to slagsbrødre på par
keringspladsen

S.S.F.s område. Ved bestyrelsesmødet
fik de at vide, at det var S.S.F.'s om
råde, og begge fik en kraftig advarsel.

Tage Woltemath: Jeg håber, vi får
hegnet på søndre plads ført helt ud forbi
kajakklubben, og at vi får en låge med
lås samtidig.

Henning Jensen: Det er et rimeligt
forlangende med det hegn, og det vil
blive sat op.

Preben Nielsen: Jeg synes, det er
helt urimeligt, at der ikke er hegn der.
Nu vi har en vagtordning, bør der være
hegn hele vejen rundt.

Kapsejlads
terminer i 1981
En anden spændende ting fra kapsej
Såvel inden for Østersøkredsen som

ladsfronten vil løbe af stabelen i septem

for Øresundsområdet er terminerne for

ber måned 1981. Som sædvanlig vil ons-

Formanden fik ordet for afslutning og

kapsejladser i 1981 nu fastlagt og sendt

dags-sejladserne blive henlagt til lørdag

sagde: Hegnet vil blive sat op. Samtidig

til Dansk Sejlunion, så de kan blive op

takkede han for sit ærestegn og sluttede
med at takke for en god generalforsam

taget i den officielle kapsejladskalender.

eftermiddag. Den samme praksis har
man også både i Kastrup Sejlklub og i

Af særlig interesse kan vi nævne, at

Lynetten, hvor henholdsvis torsdags- og

ling.

top-cup i 1981 afholdes i dagene 5. juni
til 8. juni. I denne periode ligger både

tirsdags-sejladser henlægges til lørdage i

Dirigenten takkede ligeledes forsam
lingen for en saglig debat, samtidig bad
han forsamlingen sammen med ham at
udbringe et 3-foldigt leve for S. S. F.
Sign. Benny Gustavsson
Dirigent

Else Madsen
sekretær

Grundlovsdag og pinsen, så det er fak
tisk muligt at deltage i kapsejladsen
Rundt om Sjælland - med Kronborg om
styrbord, uden at skulle tage nævne
værdigt fri fra arbejde. Det vil så blive
spændende at se, om pinsen vil blive
skyld i forøget deltagelse, eller om man
ge ikke vil give afkald på den traditio
nelle pinsetur til fordel for kapsejladsen
top-cup.

september måned. Der er nu truffet
aftale mellem de tre klubber om, at man
lørdagene den 12., 19. og 26. september
slår kapsejladserne sammen, hvilket med
de normale deltagere vil give kapsejlads
felter på over 100 både de pågældende
dage. Arrangementet går på skift mel
lem de tre klubber, og der sejles i mod
sætning til aftensejladserne på olym
piadebane udlagt i det ideelle kapsejlads
farvand ved Flakfortet.

Klubhusets vintertider
Indtil 1. april er klubhuset luk
ket fra kl. 18.30 på mandage,
tirsdage og onsdage.
Juleaften lukkes kl. 14.
Juledag er der lukket.
2. juledag åbent fra kl. 10 til 18.
Nytårsaftensdag er der lukket.
Nytårsdag åbent fra kl. 10 til 18.
Klubhuset vil på grund af diver
se reparationer være lukket fra
5. januar til 24. januar 1981,
begge dage inclusive.
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Det var Bælum Sangkor

Der var også kæntringsprøver med en juniorbåd,
som mandskabet fik rejst mønsterværdigt

»Pløk« har været i stand til at identificere nogle
af personerne, som vi har nummereret.
1: Dirigenten, 2: »Hjalmar Agterud«, 3: »Monna«, 4: Fritz Otto, 5: Villy Poulsen, 6: Charli
Gram, 7: »Pløk« og 8: »Valther Tobak«.

Gåden om det gamle billede
i sidste nummer løst

fodboldkamp mellem to damehold -

af

hvad siger I så? Damefodbold i 1938 S.S.F. har altid været lidt forud for sin
tid. Hvem, der vandt, kan vi ikke melde

S.S.F. kommet på gaden før telefonen
ringede på redaktionen. Det var »Pløk«,

den foregik på en flåde ude midt i havne

Knap

var

novembernummeret

noget om. Der var også boksekamp, og

der ringede for at fortælle historien, som
vi efterlyste i forbindelse med et foto af
ældre oprindelse. Der er også kommet

sikkert, at det var udfordreren, der røg i

henvendelse fra Fritz Otto, og de to er så
vidt vides de eneste af personerne på

bokseringen til at holde en oppe, hvis

billedet, der stadig står som medlemmer
af S.S.F.
Billedet er taget ved havnefesten i
1938, hvor et sangkor, kaldet Bælum
Sangkor, der var dannet specielt til lejlig
heden, underholdt for både første, sid
ste og eneste gang. Men der var også
mange andre aktiviteter, bl.a. var der
Her er den line, som Martin balancerede på
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bassinet. De, der turde, måtte udfordre
»Stærke Hans«, og det var så godt som
»karret«, der var nemlig ingen tove om
man tabte balancen. Og linedans var der
også, en line var spændt tværs over

Det ene holds to solide back's

havnebassinet, og en flaske snaps var
udsat i præmie til den, der kunne gå
tværs over havnen. »Store Martin« var
kun få meter fra målet, da en eller anden
»kom til« at slække tovet ud, og Martin
drattede i vandet uden at få sin præmie,

rækkevidde.
Vi har fået lov til at låne nogle billeder
fra »Pløk«s fotoalbum, hvor der var flere
billeder fra den festlige dag, og Pløk har
fået den udsatte flaske rødvin som tak
for sin beretning.

som han havde så godt som inden for

Her foregik boksekampen

De to fodboldhold

Dansk Sejlunions årsberetning
Redaktionen har bladet Hdt i årsberetningen fra Dansk Sejlunion, og vi bringer et par
uddrag:

Årets tilgang af klassebåde har været
som følger: (tallene i parantes er fra
1979).
KDY 15 m2
1 stk. ( 1 stk.)
606
10 stk. ( 1 stk.)
Yngling
Knarr

I det forløbne år er 8 nye klubber ble

toren/jollesektoren, som ikke er havne

vet optaget i Dansk Sejlunion, nemlig
Søværnets Idrætsforenings
Sejlsportsafdeling
Sydkystens Sejlklub
Hundige Bådeklub
Sakskøbing Bådelaug
Solbjerg Idrætsforenings
Søsportsafdeling
Sejl- og Motorbådsklubben
»Frem« Odense
Ishøj Bådelaug
Kolding Bådelaug

pladskrævende, og som ej heller kræver
så dyre fartøjer; til gengæld kræver de
omtalte sektorer undervisningslokaliteter
og ledere/instruktører.
DS bør nok i øget omfang søge at
hjælpe klubberne med uddannelse af
ledere/instruktører.

7 stk. ( 7stk.)
3 stk. ( 5stk.)

IF-både
Nordisk Folkebåd
470-jolle

Ostk. ( 4stk.)
13 stk. (18 stk.)
2stk. ( 4stk.)

Piratjolle

8stk. (11 stk.)

Flipperjolle

26stk. (19stk.)

Europejolle
Optimistjolle

86stk. (73 stk.)
477 stk. (568stk.)

Sejlbrætter (DIV. I)

93 stk.

Følgende nye bådtyper har opnået god
kendelse:
Aphrodite 101
National entypeklasse
Maxi 85
National standardklasse I
B 31

Unionen består herefter af ialt

183 klubber.
Yderligere 1 klub søger p.t. om opta

National standardklasse I

BB 10 meter

National standardklasse I

Windglider

National standardklasse II

Der er nu ialt godkendt 22 fartøjstyper i
klasse I og 2 i klasse II.

gelse.
Det samlede medlemstal er i det for
løbne år steget med 1885 til ialt 53.852
medlemmer.
Af den konstaterede fremgang på
1885 medlemmer, hidrører de 1284 fra de
nye klubber - det betyder, at de »gamle«
klubber kun har haft en fremgang på

1. august 1981 forventer vi at kunne
indvie de nye lokaler i Idrættens Hus,
og med de fælles hjælpekilder, der dér er
til rådighed, skulle det atter være muligt
at øge sekretariatets kapacitet - hvilke
områder det vil ske på, må afhænge af
den almindelige udvikling samt bestyrel

601.
Årsagen til stagnationen er utvivlsomt

sens og udvalgenes ønsker.

den økonomiske afmatning, der dels
rammer den enkelte borger, dels sam
Den begrænsede medlemstilgang vil

Økonomien:

fundet, som ikke kan skaffe penge til
havnebyggeri.
I de nærmeste år kan der næppe for

også påvirke unionens økonomi ugun
stigt, dels i form af kontingentindbeta

Større udvalgsaktiviteter, flere udvalg,
flere udvalgsmedlemmer fra området

ventes større ændringer - den beskedne
fremgang sejlsporten må indstille sig på,
vil sikkert komme indenfor juniorsek

ling, dels DIF's tilskud, hvor vort med
lemstal og antal klubber er blandt hoved
elementerne i »Fordelingsnøglen«.

vest for Storebælt samt betydelige stig
ninger i de generelle rejseomkostninger,
har belastet vor mødekonto langt ud
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over det budgetterede. Også sekretari

endda en af de nyere. Udvalget ud

Også til »Direktoratet for søfartsud-

atets driftsomkostninger har overskredet

gøres af Karsten Ask, København, Kris

dannelsen« skal der lyde en tak; sam

budgettet væsentligt; årsagen hertil er
dels en betydelig aktivitetsudvidelse,
dels at budgettet har været for optimis

tian Majgaard, Vejle, Jens Møller fra

men med Danmarks Motorbåds Union
har vi forhandlet os frem til en ny ord

tisk.

før i 1982.

Det må være indlysende, at vi ikke
fortsat kan tære på kapitalen.

prøver« med ønsket om at disse prøver
bliver så ensartede som muligt over hele

TAK!

Nye aktiviteter:

Dansk sejlsport har også modtaget
hjælp og støtte fra mange sider. Samar

landet.
Pressen - også sejlsportspressen - har
været god ved os, ikke mindst under

Aalborg samt Ib Sørensen fra Dragør.
Vi kan næppe vente opgaveløsninger

Storm Petersen sagde så rigtigt: det

bejdet med Søsportens Sikkerhedsråd

er svært at spå - især om fremtiden!
Fortiden kan man ikke rigtigt gøre

har som sædvanlig været det bedste, og
vi har grund til at takke for året, der gik.

noget ved - den er historie - men man

Trods magre tider har såvel Søværn
som Det Maritime Hjemmeværn ydet

kan lære af den I
Fremtiden er nok så spændende, og

ning omkring kontrollen af »Dueligheds

bådskatte-affæren fik vi støtte - ingen
tvivl om, at vi kunne få mere gavn af
pressen, såfremt vi selv hjalp dem lidt
med oplysninger og resultater.
Radio og Fjernsyn har i 1980 vist sejl

sejlsporten uvurderlig hjælp, som vi er

sporten stor velvilje, der har været mere

DS har derfor nedsat et Strukturudvalg,
der bl.a. har til opgave at se på, om

meget taknemmelige for.
Tak til Flyvevåbnet, der dels har givet

saltvand og kapsejlads end nogensinde
før - det er bemærket, og det takker vi

unionens nuværende struktur også pas

mange opvisninger med deres rednings
helikoptere, dels beredvilligt stillede en

for.
Til slut skal der lyde en tak til de

ser til morgendagens opgaver, samt
hvilke opgaver, der kan tænkes at skulle

ditto til rådighed for unionens forret

mange sponsorer, der i det forgangne

løses i fremtiden.
Udvalget er utraditionelt sammensat -

ningsudvalg til besigtigelse af bl.a. Køge
Bugt Strandpark - med de mange nye

år har været med til at give dansk sejl
sport en håndsrækning.

kun en enkelt er fra hovedbestyrelsen

havne og klubber.

Ole Jacobsen

(Jørn Kiel Nielsen fra Aarhus), og han er

Råbåndsknob

Tovværkskursus

(også kaldet bådsmandsknob) bruges til at binde to ender af samme art og tykkelse sammen. Det færdige knob skal være helt
symetrisk. Tampene og de faste parter skal ligge parallele på hver side af knobet, således at hver af de to tampe kommer ud ved
egen faste part.

Flagknob

(også kaldet skostik) benyttes, når der skal sættes fast i et øje, eller to ulige svære ender skal bindes sammen. Op gennem øjet
(eller bugten på det tykkeste tov), ned rundt om øjet og ind under egen part.
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Hej,
Yngling- og juniorsejler!
Vi tager nu frisk fat på en ny vinter
sæson, der skal give os starten på en
god sommersæson 1981. Til dem, der
ikke var til stede på mødet den 29. no
vember 1980, kan vi meddele, at der er
undervisning i februar og marts, hveranden onsdag og første gang onsdag
den 4. februar 1981 kl. 19.00. Samtidig
vedtog vi, at der skal afholdes to disko
teksaftener den 31. januar og den 21.

Hej, optimist!

marts, hvor vi selvfølgelig regner med, at

Vi har nu overstået sejlsæsonen 1980.
På mødet den 29. november blev det

Al undervisning foregår i Pejse
stuen.

vedtaget, at vinterundervisningen for
optimisterne skulle starte med første

Undervisningen vil dreje sig om kap

gang torsdag den 5. februar 1980 fra kl.
18.30 til 20.00, og desuden et lørdagshold, der starter den 7. februar fra kl.
11.00 til 12.30. Det vil blive forsøgt at
få materiale nok til undervisning hver
uge i februar og marts måned.
For de optimister, der ikke deltog i
mødet den 29. november, og som kunne
have lyst til at deltage i undervisningen i
vinter, er der stadig mulighed for at til
melde sig.

Al undervisning vil blive afholdt i
Pejsestuen.
Om undervisningen kan vi sige, at det
naturligvis vil dreje sig om sejlads med
optimistjoller til daglig sejlads, herunder

alle tropper op.

sejladsteknik og regler, trim af sejl og
samtidig være baseret på godt kamme
ratskab. Det blev aftalt på mødet, at alle
kræfter skal lægges i for at skaffe fore
dragsholdere til emnerne trimning af sejl
og kapsejladsteknik og forevisning af
film om emnerne.
Er der nogen, der ellers har gode for
slag, som eventuelt kan bruges disse
aftener, må vedkommende meget gerne
ringe til mig, da alt har interesse, og her
med ønsker vi jer alle en glædelig jul og
håber på godt samarbejde i det nye år.

Juniorafdelingen
J.H.
02-902034

Juniorudvalget
Efter den netop overståede ge
neralforsamling har juniorudvalget
følgende sammensætning:
Jørgen Haar, juniorleder
Lundager 4, 2670 Greve Strand
Telf.: 02 - 90 20 34
Ole Poul Pedersen
Sveasvej 5A, 1., 1917 Kbh. V
Telf.: 01 -24 57 59
Søren Christensen
Italiensvej 6, st., 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -59 62 28,
arbejde: 01 -572222(3628)
Finn Staalfos
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S.
Telf.: 01 -54 9203
t

Trim-aften
Trim-aften hos Orkansejl - Rungsted
Havn 28 den 13. januar 1981 kl. 19.30.
Tilmelding til Jørgen Haar.

hvordan man bevæger sig rundt i en
havn, altså hvad man skal tage hensyn
til, og vi skal også snakke om kompas og
søkort og selvfølgelig også om kapsej
lads. Desuden er der noget, der hedder
knob og stik; mange tror, de kan det
hele, men der er nok en del, der alligevel
godt kan trænge til en genopfriskning,
og andre der starter som nye.
Vi har søhelte, som bedyrede, at de
kunne den slags, og så viste det sig, at
de knob (knuder), de kunne, var nogle
man måske bruger hos købmænd og
ikke i S.S.F.
Vi slutter her og ønsker alle optimister
en glædelig jul og håber at se alle både
nye og gamle medlemmer den 5. eller
den ly. februar 1981 (med blyanter).

Hilsen juniorafdelingen
J.H.
- -tlf. 02-902034
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Det er med en vis beklagelse, at jeg
bringer denne efterlysning, men efter 9
års medlemskab i S.S.F., er det nu - lidt
sent, kan man mene - gået op for mig,
at vi medlemmer i S.S.F., som står på
venteliste til en havneplads, bliver nød
saget til at finde sammen. Ellers bliver
det aldrig muligt for os at få skabt fuldt
tilfredsstillende forhold om indsigt ved
rørende pladserne i havnen, eller tildelin
gen af fremtidige havne- og lånepladser.
Jeg efterlyser derfor kontakt med
andre medlemmer i S.S.F. med henblik
på, at vi sammen kan drøfte og arbejde

Efterlysning!

forslag vedrørende disse ting, som vi så
kan forelægge på generalforsamlingen i
foråret 1981 - jeg har selv nogle ideer, og
jeg føler mig overbevist om, at andre
også har ting af lignende karakter, som
de kunne tænke sig at få indført i fore
ningen.

skulle en bestyrelse/et havneudvalg ikke

medlemmer uden havnepladser, at få
check på, om alt går ærligt til.

have så stort et mandat, at den selv
kunne iværksætte disse ting??

Blandt andet derfor mener jeg også,
at der i klubhuset - på et for alle med
lemmer frit tilgængeligt sted - burde

Et helt andet emne er det lov
ændringsforslag til havnereglementets

hænge en planche over havnen med
alle pladserne indtegnet. Af planchen
skulle fremgå pladsernes numre, hvem

vedtaget på generalforsamlingen d. 0403-79. Med dette forslags vedtagelse

der har pladserne, pladshavernes an
cienniteter (datoer og år for indmeldelse),
samt bådtyperne og bådenes navne,
som måtte ligge på pladserne.

for nogle ideer, som skal give os bedre
muligheder for indsigt i måden, tildelin
gen af havne- og lånepladserne sker
efter. Og herefter, at vi finder en fælles
holdning til nogle forslag/lovændrings

samling, som skal tage stilling til det -

§ 1 (side 17 øverst i vore love), som blev

blev der gjort væsentlig forskel på med
lemmerne i vor forening - forslaget med
førte, at nogle medlemmer nu kan få
tildelt en havneplads efter kun 2 års ak
tivt eller passivt medlemskab i forenin
gen, mens andre medlemmer kun kan få

EFTER-LySNiNG
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efter almindelig anciennitet - d.v.s. efter
10-12 års ventetid på nuværende tids
punkt for en havneplads i bredden 2,40
meter og opefter.
For at præcisere det nærmere, så kan
en søn eller en datter arve havnepladsen
efter en afdød fader eller moder, såfremt
de blot har været medlemmer i mindst
2 år.
For en ordens skyld, så skal I få ord

Som en af de mest elementære ting,
så undrer det mig meget, at der f.eks.

lyden af nævnte lovændringsforslag det står iøvrigt i vort medlemsblad for

mangler offentliggørelse i foreningen
vedrørende tildelingen af lånepladser hvor mange lånepladser bliver der tildelt

april måned 1979, men er endnu ikke

om året, og hvem får dem??
Det må kræves, at denne uddeling af
lånepladser bliver offentliggjort i vort
medlemsblad samt ved opslag i klub
huset på samme måde, som det sker,
når den almindelige uddeling af havne
pladser finder sted - altså, hvem har
fået lånepladserne, og hvornår indmeldt
i foreningen.
Videre mener jeg, at havne- og låne
pladser, som bliver uddelt senere på året
- efter den almindelige uddeling af plad
ser har fundet sted - ligeledes i hvert
eneste tilfælde skal offentliggøres i klub
bladet samt ved opslag i klubhuset.
Der findes ganske vist nogle love i
foreningen, som siger, at både med
plads i havnen skal bære et nummereret
mærke, der tydeligt skal kunne ses fra
landfast fortøjnings ende - også vedrø
rende lånepladserne, er disse bestem
melser gældende. Men når man går en
tur i havnen, så opdager man, at de
samme både fra gang til gang ligger i
havnen helt uden pladsmærker (de er i
hvert fald ikke synlige). En anden del af
bådene bærer pladsmærker fra årene
1976, 1977, 1978 el. 1979, og kun en del
bærer gyldige pladsmærker fra 1980. Så
på denne måde er det ikke muligt, for os
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Disse ting - en planche over havnen,
samt en offentliggørelse vedrørende til
delingen af lånepladserne, må være så
elementære ting i en forening af vor art,
at det skulle have været den naturligste
ting for en bestyrelse/et havneudvalg,
at disse ting var i orden. Jeg vil derfor
også benytte lejligheden til at opfordre
bestyrelsen/havneudvalget til, at de af
egen drift får disse ting bragt i orden
inden næste sejlsæson. Derved kunne
bestyrelsen/havneudvalget
imødegå
meget af den kritik og de rygter, som
går i foreningen vedrørende tildelingen
af havne- pg lånepladseme.
Egentlig tror jeg, at alt går ærligt til i
vor havn. Derfor undrer det mig så

blevet rettet i vore love.
Det lyder som følger: »I tilfælde af en
fartøjsejers død, skal der dispenseres fra
foranstående regler om retten til havne
plads, såfremt hustru eller mand ønsker
overtagelse. Det samme gælder samle
ver/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 vedkommende
ikke i forvejen aktivt medlem, overtages
afdødes medlemskab med rettigheder
og pligter.«
For mig at se er der intet som retfær
diggør dette forslags vedtagelse, hvor
efter nogle medlemmer kan arve en
plads i havnen efter kun 2 års aktivt eller
passivt medlemskab, mens andre med
lemmer må vente de 10-12 år, som er
gældende for tiden - ja, de kan endog
blive skubbet 1 år eller 2 år længere ned i
rækken, fordi een eller flere havneplad

meget desto mere, at disse enkle og
elementære ting ikke allerede er indført
i foreningen for længe siden.

ser måske skal arves hvert år.

Det skal bemærkes, at et medlem på
en tidligere generalforsamling har stillet

slags berettigelse, men kun råde de

forslag om ophængning af en planche,
som foran nævnt.
Desværre blev forslaget stemt ned af
generalforsamlingen - spørgsmålet er så,
om det nødvendigvis er en generalfor

Jeg skal ikke indlade mig på en følel
sesladet debat her vedrørende dette for
medlemmer, som har hustru, mand eller
børn, som gerne vil sejle, at de snarest
melder familien ind i foreningen som
aktive medlemmer, så de ad denne vej
opnår en anciennitet, som giver dem ret
til en havneplads.

Som I kan se, så er der nok at arbejde
for, og hvis I mener, at I vil have indfly
delse i foreningen på disse ting, så er det
tvingende nødvendigt, at vi medlemmer

PR-udvalg
- en gang til.

ved PR-arbejde i S.S.F., gav den helt
store telefonstorm på redaktionens tele
fon. Det havde jeg sådan set heller ikke
ventet. Faktisk er der ikke kommet en

uden havneplads finder sammen og fin
der en fælles holdning til de ting, vi

eneste henvendelse, men jeg vil her

kunne tænke os vedtaget på en general
forsamling. Derfor, kom frem af busken

gerne gentage opfordringen.
Jeg kan tilføje til oplysningerne i sid
ste nummer, at det er tanken at Dansk

med dine tanker og kontakt underteg
nede, så vi snarest kan komme igang.
BEMÆRK!! Jeg er ikke ude på, at vi
skal lave revolution i foreningen - kun, at

Sejlunion i week-enden den 28./29.
marts afholder et PR-kursus på Bro
gården i Strib, som S.S.F. får mulighed
for at sende deltagere til, og hvor S.S.F.
vil betale kursusgebyr og rejseudgifter.

der bliver taget et rimeligt hensyn til os.

Venlig hilsen
Jørgen Rasmussen
medlem A-61
Caprivej 2, st.mf., 2300 Kbh. S.
Ttf. 01-594167

Derudover er der mulighed for, hvis
nogle er interesseret i at deltage i redak
tionen af medlemsbladet, at komme på
et Bladkursus, der afholdes samme sted

Det var synd at sige, at efterlysningen

i week-enden den 23. /25. januar.
Hvis dette skulle have din interesse,
bedes du kontakte mig snarest.

af medlemmer, der vil give et nap med

Holger Møller

\

5VA 8

\ 3<-

$

oX

FfiRc

15

Bankender
dækker
hele Amager

(3} Amagerbanken
- den er nærliggende

Ring efter prøver og få et tilbud.

Arne Olsen
Offset
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509

SEJL
KALECHER
WINDBREAKS
COCKPIT-TELTE
BOMPRESENINGER
VINTERPRESENINGER

DANSAILS
Plis eks,: 20 kvm. genua kr. 3Q06>*
Incl moms, pose, tickiers øg hager
i rustfrit ståi Bainbridge dug 6,5 oz.

KASTRUP MARINE SERVICE—

PS* reperationer fra dag til dag.

KMS BÅDUDSTYR

V \J 1yJ

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

TLF. 01-576717

