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Foreningens telefoner:
Postgirokonto 705 65 16
Bestyrelsesværelset.... 01 59 35 80
Restaurationen
01 58 32 96
Havnekontoret
01 58 14 24
Ansvarshavende redaktor:

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. 10126 28 55
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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

Sekretær:

Else Thuring,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

53 59 64

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

59 39 78

Havneudvalg:

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S

55 79 39

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

54 80 52

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Alle 27, Kastrup
- og festudvalcj: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

51 75 30

Genuavej 22 A

59 79 95

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 S.

50 63 65

Rolf Elm-Larsen
Dronningensgade 20, 1420 Kbh. K
Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 S

Målere:

Jørgen Madsen,
Platanvej 18, st., 1810 København V.
Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S

Kontoret er lukket i januar.

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. Jolle
Punkt 9. Motorbåde
Punkt 10. Sikkerhed
Punkt 11. Bladet
Punkt 12. Eventuelt
Bent Petersen var fraværende på
grund af sygdom. Jens Green fraværen
de på grund af at han afholdt filmaften
for de unge, der havde deltaget i Israelsturen, samt for deres forældre.
Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt af en samlet
bestyrelse.

54 58 44

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,

Jollerepræsentant:
Motorbåds
repræsentant:

Referat af bestyrelsesmøde den
30.11.81.

57 76 10
58 79 29

Punkt 2: Beretning.
S.S.F. har modtaget en endelig afgø
relse vedrørende klager over danske
ynglingsejleres optræden ved VM i Nor
ge. S.S.F.'s sejlere er ikke nævnt i den
ne afgørelse, der er taget af Dansk Sejl
unions Amatør- og Ordensudvalg.
S.S.F. har fra Jysk Sejlunion modta
get kopi af skrivelse til Dansk Sejlunion.
I denne skrivelse anmoder Jysk Sejluni
on D.S. om at fastlægge en fast proce-

58 43 11

FORSIDEBILLEDET:
Vinter i S. S. F.
Foto: Holger Møller.
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Jollemøde
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Der afholdes jollemøde den 7. februar
1982 kl. 13.00. På mødet vil vi diskutere
blandt andet følgende emner:
Brætsejlernes situation.
Tildeling af jollepladser for 1982.
Planlægning af den forestående sæ
sons sejladser, såvel kapsejladser som
tursejladser, og øvrige aktiviteter.

Forberedelse af sæsonen, herunder
instruktion ved brug af film og dias.
Mød op, så vi kan få en ordentlig me
ningsudveksling.
Der holdes fortsat jolle-møde den før
ste søndag i hver måned kl. 13.00 i jolle
huset.

Nyt om navne
To jollesejlere - Loni og Kim - er
blevet gift, og familieforøgelsen fandt
sted i marts 1981. Jolleafdelingen gratu
lerer.

En tak
Vi takker for den udviste opmærk
somhed i anledning af vort bryllup.
Loni og Kim

Et udsnit af forsamlingen ved jollemødet i decem
ber.

Det lykkelige par efter den store begivenhed.

Film

O

Den 7. februar 1982 kl. 15.00 vises der
i klubhuset film om sejlads i 5-0-5 og
trapezjoller.
Alle sejlere er velkomne.

Lystfartøjsforsikring 01-141618
Den nye sejler får fra starten
40% rabat på præmien
'
Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat

Julesejladsen
Desværre blev den traditionelle jule
kapsejlads 2. juledag i Kastrup aflyst på
grund af issituationen.
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Landsdækkende servicenet
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Dansk Søassurance
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^^NielsJuels^Gade^^016^Kobenhavn^

dure ved usportslig optræden ved stæv
ner. Samtidig anmoder de om, at en ap
pelsag kan afgøres indenfor 14 dage.
Grunden til skrivelsen er, at der ved flere
stævner afholdt i Jylland har været epi
soder med usportslig optræden fra sej
lernes side. Bestyrelsen drøftede indhol
det af skrivelsen, og man blev enige om,
at en sag af denne slags ikke kan afgø
res på 14 dage, hvis den skal behandles
seriøst.
Dansk Sejlunion er ved at udarbejde
et forslag til en strukturændring inden
for hovedbestyrelsen. Forslaget vil blive
fremsat på førstkommende Sejlerdag.
S.S.F.'s bestyrelse kunne ikke gå ind for
dette forslag.
Rivieraudvalget, der består af klubber
og foreninger langs Amager Strand, har
erfaret, at Københavns Kommunes Ge
neralplanlægningsafdeling ved deres § 6
redegørelse har genoptaget spørgsmå
let om opfyldning med slagger af områ
det omkring vor havn. Desuden er også
forslaget om en ny marina placeret ud
for vor havn taget op i denne redegørel
se.
S.S.F. har taget initiativ til afholdelse
af et møde den 14.12.81 med deltagelse
af folk fra Kommunens planlægningsaf
deling.
Formanden har udfærdiget et forslag
til en oplysningsformular, der skal udle
veres til alle nye medlemmer. Formula
ren indeholder oplysninger om hvor lang
ventetid, der er på en havneplads, samt
alm. regler, der skal overholdes, når
man færdes på havn og plads samt i
klubhuset både sommer og vinter. Den
samlede bestyrelse syntes, at forslaget
var godt, og man blev enige om at
mangfoldiggøre det samt at udlevere
det til samtlige nye medlemmer.

Brandvæsenet har foretaget eftersyn
i klubhuset og fandt her en del mangler,
bl.a. mangler der skilte og brandslukke
re samt et brandtæppe i køkkenet. Disse
mangler vil hurtigst muligt blive udbed
ret.
Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget oplyser, at der er sat
lås på spillet på søndre plads. Et dykker
hold har undersøgt skinnerne på slæbe
stederne og fundet, at de er meget slid
te. Skinnerne vil blive repareret til for
året.
Løftekranen på nordre mole er ikke
meget værd mere, og køb af en ny løf
tekran, der kan optage mindre både,
blev diskuteret. Man blev enige om at
indhente tilbud på en kran - ny eller
brugt.
Lågerne - undtagen hovedlågen - vil i
lighed med sidste år blive aflåst i vinter
månederne.
Under den hårde storm var der flere
joller, der væltede. Havneudvalget be
der jollerepræsentanten om at sørge for,
at jollerne bliver bedre fortøjet på land.
Et medlem har på sin ferietur erfaret,
at 3 gæstesejlere har betalt for meget i
havnepenge i vor havn. Den ene gæste
sejler fik dog ved hjælp af et bestyrelses
medlem sine for meget betalte havne
penge tilbage. Næste år vil der på hav
nepladsen blive opsat et skilt med hav
netakster, således at der ikke kan opstå
tvivl om, hvor meget hver enkelt skal be
tale i havnepenge. Episoden vedr. for
meget opkrævet havnepenge vil blive
påtalt overfor havnefogeden.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
En ommøblering af kontoret blev dis
kuteret, eventuelt at sætte en skranke

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 79 29 & 01 -58 65 75

op, men man blev enige om, at kontoret
fungerer, som det er, man vil dog ind
hente tilbud på en ventilator til opsættel
se i kontoret i lighed med dem, der er
opsat i klubhuset.
Punkt 5: Sejlerskole.
Intet.

Punkt 6: Juniorafdeling.
Intet da juniorlederen afholdt filmaf
ten.
Punkt 7: Kapsejlads.
Intet.
Punkt 8: Joller.
Jollesejlerne vil afholde nogle filmaf
tener i løbet af februar måned.
Til sommer vil der blive lagt en logbog
i jollehuset. Alle jollesejlerne bør skrive
sig ud og ind i denne.

Punkt 9: Motorbåde.
Intet.
Punkt 10: Sikkerhed.
Sikkerhedsudvalget vil opsætte en
stige samt en redningskrans på gavlen
af klubhuset.
Punkt 11: Bladet.
Intet
Punkt 12: Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 23.00.
Hans Guldager
formand
E/se Thuring
sekretær
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Introduktion af 5-0-5
Som optakt til filmforevisningen den
7. februar 1982 bringer vi her Dansk Sejl
unions oplysninger om 5-0-5.
En ny jolle koster:
1 årgammel:
3 år gammel:
5 år gammel:

26.500-34.000
22.000
18.000
15.000

Klubben formidler kontakt for brugtjolle-handler gennem klubbens bulletin.
Forhandlere/fabrikater:
Jan Eppers: Parker Joller
Kesch Borch: Rondar Joller
Antal klubmedlemmer:
Aktive:
Passive:

Klubformand
Lars Løndberg
Ved Ungdomsboligerne 56
2820 Gentofte
Sekretær
Bernt Eppers
Skjoldhøjallé 6C
2920 Charlottenlund
01 - 63 79 79

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

Kapsejlads
Nic Thielsen
Sdr. Jagtvej 16
2970 Hørsholm
02 - 86 93 70

MWWWWMMWTOWT

56
13

I Danmark er jollerne koncentreret
omkring Øresund.
Klassens årlige store stævner:
DM
NM (Hvert 2. år)
Pepper-Cup
Landskamp (svensk/dansk)
Jolleturnering
Internationale resultater:
VM
76
77
78

EM
5

NM
1
1

2

JJGF-Forsikrings mål er at
nedbringe forsikringspræmierne
til det strengt nødvendige,
dvs. til dækning af skader,
reassurance og administration.
Selskabet betaler ikke aktieudbytte,
idet ethvert overskud
skal komme forsikringstagerne
til gode gennem lavest mulige
præmier.JJ

God fritid til søs
med GF-Forsikring

Klubbens
kontaktmand:

Preben Sandberg
tlf. (02) 73 10

SIKRET

GF-FORSIKRING A/S
Karlavej 1
5270 Odense N . Tlf. (09) 18 14 13
Forsikringsregister A 100
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Traditionelt er året efter olympiaden forholdsvis "stille", men det har slet ikke
holdt stik i år. Dansk Sejlsport har gjort sig særdeles bemærket internationalt i alle
kategorier af både.
Der er meget flotte resultater hos kølbåde, joller og sejlbrætter, men specielt be
mærkelsesværdigt var, at Danmark vandt både 1/2 og 3/4 TON CUP.
Verdensmesterkaber
H-BÅD

Guld
Sølv

Jens Christensen, Morten Nielsen, Arne Larsen
Poul R. H. Jensen, H. Reese, Theis Palm

DRAGE

Sølv

Børge og Ole Børresen, Sandy Goodall

YNGLING

Sølv

Claes og Finn Thun bo Christensen, Bo Hansen

FINN

Sølv

Lasse Hjortnæs

505

Bronze Jørgen Schønherr, Anders Kæmpe

EUROPE (Damer)

Bronze

Lone Sørensen

MISTRAL (bræt)

Guld

Tim Aagesen

OPTIMIST

Sølv

Hold — Danmark

Guld
Sølv

Stefan Myralf
Peter Vilby

Guld
Sølv

Lasse Hjortnæs
Jørgen Lindhardtsen

Guld
Guld

Tim Aagesen
Pernille Størling

Europamesterskaber
LASER
FINN
MISTRAL (bræt)
— tungvægt:
— Damer:

Traditioner er især gode, når de bliver
gentaget, og det var netop, hvad jule
frokosten blev.
Hvad er en jul uden frokost i S.S.F.
Nej vel, det sagde også 100 medlemmer
til sig selv, pakkede gave (værdi 20 kr.),
tog det pæne tøj på og så en taxa til
S.S.F.
Allerede fra start var stemningen god,
Kirstines gode mad stod jo og kildede
ganen. - Silden var skøn med snapsen
til. - Leverpostej, deller, fisk, steg, rejer,
ja, alt var godt med snapsen til - Finker,
blodpølse, andesteg var slutfinale, og
dertil var snapsen jo også fin. - Osten
smagte med nok en snaps, og så var der
røde og gule og blå - ikke næser - men
lotterier med masser af fine præmier, og
pengene raslede i Bentes kasse, så
Vagn blev i julehumør og gav en lille en
til kaffen.
Endelig blev det gavernes tur. Auktio
nen forløb med flotte bud, og gaverne
skiftede ejermænd. Selv fik jeg en plas
tik-nissemand med sne i maven, en an
den var heldig for en kæmpesum at er
hverve et par sivsko til den kolde, mørke
vinter. Min sidemand fik en lighter, godt
at han ryger.
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Nordiske Mesterskaber
Nr. 1
SOLING

Poul R. H. Jensen, H. Reese, Theis Palm

H-BÅD

Nr. 1

Lars Netterstrøm, H. P. Nielsen, J. B. Madsen

IF-BÅD

Nr. 1

Lasse og Jan Fahrenkrug, Svend E. Petersen

FINN

Nr. 1

Lasse Hjortnæs

LASER

Nr. 1

Peter Vilby

FLIPPER

Nr. 1

Henrik og Jørgen Dall

Musik skal der til, og det var sneval
sen, som satte os i julestemning, og
dansen gik lystigt.
Jo, stemningen holdt sig i mange ti
mer. Tak til alle deltagerne, tak til Kirsti
ne, tak til Bente og Vagn:
vi ses til næste jul
Grethe

Efterlysning
| Sort hjemmestrikket halstørklæde
efterlysesGlemt i klubben den 10. december
1981. Har du fået det med hjem ved en
fejltagelse, bedes du aflevere det til be
styrelsen.

Hornorkestret

\
MISTRAL (bræt)
— letvægt:
— tungvægt:
— Damer:

Lodtrækning
Nr. 1
Nr. 1
Nr. 1

Kim Nielsen
Tim Aagesen
Pernille Størling

Ved lodtrækningen søndag d. 20/12
er følgende numre udtrukket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SEJLBRÆTTER
Division I:
— letvægt:
— tungvægt:

Nr. 1
Nr. 1

Jens Aggerbeck
Flemming Christensen

Division II:
— letvægt:
— tungvægt:
— Damer:

Nr. 1
Nr. 1
Nr. 1

Steen Hoffmann
Tim Aagesen
Pernille Størling

OPIMIST

Nr. 1

Thomas Sigsgaard

Andet
1/2 TON CUP

Nr. 1

Paul Elvstrøm + udenlandsk besætning

3/4 TON CUP

Nr. 1

Ib Ussing Andersen, Jens Christensen, Lars Bo Ive,
Hans Monberg, Kjeld Esbensen, Peter Skounborg.

GULDPOKALFOLKEBÅD

Nr. 1

Erik Andreasen, J. Knudsen, C. O. Dydensborg

505EUROPA CUP

Nr. 1

Jørgen Schønherr, Anders Kæmpe

Præmie
Præmie
Præmie
Præmie
Præmie
Præmie
Præmie
Præmie

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

635
1201
770
1624
460
341
407
081

9. Præmie
10. Præmie
11. Præmie
12. Præmie
13. Præmie
14. Præmie
15. Præmie
16. Præmie

nr. 1038
nr. 188
nr. 718
nr. 1559
nr. 1248
nr. 479
nr. 794
nr. 143

Vi siger mange tak for hjælpen, og
håber vi altid kan være klar når Sundby
Sejl-Forening kalder til festlige arrange
menter.
Hornorkestret

Også tak til vore sponsorer, bl.a. Poul
Suhr og Kastrup Marine Service, der at
ter har vist stor imødekommenhed over
for orkestret.

S.S.F.s hornorkester
fylder 1 år
Lørdag den 20. februar
/^
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Det skal være en aften med gevalt.
Derfor mød talrigt op.

Vi starter kl. 16.00 med

Messingsuppe
Kl. 18.00: amatøroptræden med fine præmier.
Alle der kan synge - spille - eller på anden måde optræde
er velkomne.

Og så er der bal bagefter!!!
Orkestret
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Karavel-klubben
v/Niels Peter Munck
Hans Jensensvej 18
2900 Hellerup
DS-KLassemesterskaber.
De sidste standardklasser, som har få
et godkendt DS-klassemesterskab er:
YLVA, KARAVEL og MAXI 77.

DS-NYT
^ December 1981.
Nye priser på DS-materialer.
Pr. oktober måned er kommet nye
priser på alle DS-materialer. De nye
prislister er udsendt til sejlklubberne
— yderligere kan rekvireres fra sekre
tariatet.
Nye Sejlklubber.
Følqende nye sejlklubber er optaget i
DS:
Amtoft Lystbådelaug - Limfjordskredsen. Sejlklubben Christians
havn - Østersøkredsen. Lyndby
Jollesejlklub - Isefjordskredsen.
Tårs Sejlklub - Sydstævnekredsen.
Sydvestjydsk Windsurfingklub Lillebæltskredsen.
DS omfatter nu ialt 190 klubber.
Kredstilhørsforhold.
Assens Sejlklub er nu blevet tilsluttet
Lillebælt Kredsen (tidligere Lillebælt
Sydkreds).
Standardklasser.
KARAVEL er blevet godkendt som
national standardklasse. Klubbens
adresse er:

Vandrerkort.
Følgende priser er gældende i 1982 —
porto og forsendelse inkl.:
Vandrerkort
- kr. 30,Lederkort
- kr. 55,Vandrerhjemsfortegn.
- kr. 25,Fornyede kort er gyldige indtil den
31. januar 1982. Kort til fornyelse el
ler anmodning om at udstedt van
drerkort skal indsendes til DS i god tid
- d.v.s. minimum 2 uger, inden man
forventer at skulle bruge det.
DS udsteder og fornyer vandrerkort
eller lederkort for medlemmerne af
danske sejlklubber.
Beløbet skat indsendes til DS pr.
check (eller giro: 6 47 16 33) samti
dig med angivelse af fulde navn og
adresse, klubtilhørsforhold, fødsels
dag og -år samt FOTO.
Har man vandrerkort eller lederkort i
forvejen, indsendes dette sammen
med beløbet og evt. adresseforand
ring. Kort fra før 1980 kan ikke for
nyes, men nyt kort udstedes.
Der ligger virkelig mange vandrer
hjem i nærheden eller i havnebyerne,
som byder på et godt og rimeligt logi
for specielt jolle- og brætsejlere.
Fortegnelsen kan rekvireres fra DS
imod forudbetaling.
Endvidere kan nævnes, at mange van
drerhjem er meget velegnede f. eks. i
forbindelse med træningslejre, kreds
kurser m.v.

Ærestegn.
DS' ærestegn er tildelt Knud Peter
sen, Kolding Sejlklub, ved klubbens
100-års jubilæum samt Bådebygger
Børresen, Sejlklubben Neptun Vejle.
Vedr. Dispensationer fra Klasseregler.
Fra HB-møde 4/81:
1) "Et antal Optimistjoller har vist
sig ikke at overholde klassereglerne
ved et må! ved agterspejlet. Jollerne
kan ikke bringes i overensstemmelse
med klassereglerne, hvorfor DSO an
søger om national dispensation".
"Østersøkredsen fandt, at man nu
måtte stoppe med at dispensere fra
fejl på Optimistjoller, som i vid ud
strækning skyldes sjusk fra Optimist
jollefabrikanternes side".
"En afstemning resulterede i, at dis
pensationsansøgningen
godkendes
med 6 stemmer for, 5 imod, medens
3 undlod at stemme".
2) "En dispensationsansøgning fra en
sejlmager, som havde forsynet et
stort antal Optimistjolle-sejl med
klassesymbol, som ikke helt var i
overensstemmelse med reglerne, god
kendtes uden afstemning".

Fra HB-møde 5/81:
3) "Europejolleklubben
har
søgt
Teknisk Udvalg om dispensation fra
klassereglerne fra et antal Calmarjoller, som ikke overholder reglerne, og
Teknisk Udvalg indstiller til HB, at
ansøgningen imødekommes".
"HB fandt, at man ikke fortsat skulle
give dispensationer, hver gang en pro
ducent gør sig skyldig i byggesjusk,
og ansøgningen afvistes med 3 stem
mer for, 6 stemmer imod, medens 5
undlod at stemme".

Bestyrelsen ønsker medlemmerne og alle
øvrige læsere af bladet samt annoncører
et godt nytår.
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edr. tomands overgangsjolle for
niorer.
ra HB-møde 4/81.
HB kan ikke acceptere, at DSJ nu
ibefaler Flipper, som den eneste toands overgangsjolle efter OptimistIle. Repræsentanter fra DSJ og Joludvalget indkaldes til møde 15/6
ied Forretningsudvalget til diskussii herom".
ra FU-møde 5/81 (15/6)
Efter en længere debat enedes man
n at anbefale, at der i 1981 og
982 arbejdes med såvel Flipper som
20. Klubberne anbefales dog ved
/anskaffelser at trække vejret lidt,
a Laser II, som i udlandet har opnåt meget stor popularitet, snart vil
live markedsført i Danmark".
Forretningsudvalget nedsatte en arejdsgruppe, som skal vurdere de tre
)lletypers egnethed og fremkomme
ied en analyse og vurdering af jollere, samt evt. se på andre muligheer".

&
g

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

Søndag den
21. marts
kl. 9.00
i klubhuset

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 28. februar 1982 kl. 9.00
Bestyrelsen

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje
der er forfaldet 1.1.1982 ikke er betalt 15.3.1982
Kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer

kr. 135,00
kr. 67,50
kr. 92,50

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

kr. 63,00
kr. 11,65

Pladsleje
pr. m2
+ moms 22% pr. m2

kr. 29,00
kr. 6,40

Ved betaling af pladsleje skal gyldig arv
svarsforsikringskvittering forevises.
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SALTHOLMS VENNER
v/ Elo Nielsen
Holmbladsgade 58, 1.
2300 København S

Tårnby Kommunalbestyrelse
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Vedr. Danmarks Naturfrednings
forenings fredningsforslag af
øen Saltholm med tilhørende holme
og farvand.
I forbindelse med fredningsforslaget har
SALTHOLMS VENNER indsamlet pro
testunderskrifter mod en fredning ialt
3.866 stk.
I denne anledning skal vi anmode om
Tårnby Kommunalbestyrelses kom
mentarer til såvel fredningsforslaget
som de indsendte underskrifter.
Sluttelig skal vi bede Dem fremsende
kopi af Kommunalbestyrelsens kom
mentarer til ovenstående samt de ind
samlede protestunderskrifter til Dan
marks Naturfredningsforening, Frede
riksberg Runddel 1, 2000 København F.
Med venlig hilsen
Elo Nielsen

Amager Rundt
S.S.F. agter i år at deltage i Amager
Rundt (på cykel, altså). Vi har set de
foregående år, at en række af vore friske
medlemmer har deltaget. Lad os vise, at
vi er rigtige Ama'rkanere ved at møde
talrigt op.
Vort hornorkester, som har en stor
succes i S.S.F., vil vi forsøge at overtale
til at starte os og lave koncert i Dragør,
hvorefter vi spiser frokost i S.S.F. og la
ver matiné om eftermiddagen med sejlerbal og diverse optræden.
I senere numre af vort blad vil vi for
tælle om tilmelding og andet.
Festudvalget

515M51SM515M5M515M51515M5M51S1515M515151S151SM5M5151515M5M5M5151S15B151515151SM51515M515M5M5151515M5M5M51515M515151515151SIS

Den traditionelle

Fastelavnsfest
afholdes

Søndag den 21. februar 1982
kl. 12.00 prc.

Tøndeslagning
for børn, damer og herrer af begge køn.
Chokolade til børnene.
Fine præmier til alle kattekonger- og dronninger!
Mød op i god tid, da vi begynder præcis.
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Turen til Israel

Junior

Juniorudvalget
Jens Green Jensen, juniorleder
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS.
Telf.: 01 - 50 63 65
Ole Poul Pedersen,
Sveasvej 5A, 1917 Kbh. V.
Telf.: 01 - 24 57 59
Jørgen Jensen
Nyvang Allé 6, 2770 Kastrup
Telf.: 01 - 51 65 24
Ole Hansen
Reberbanegade 45, 4. th.
Telf.: 01 - 59 97 59
Ole Jensen
Amagerbrogade 151, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 - 58 50 68

Vi må videre i beretningen, og er nu
nået til 6. dagen, hvor vi skulle med Isra
els DSB til Haifa. En del af forældrene
syntes, det var skrækkeligt, at vi skulle
med toget (kun biler duer), men vi tog
det som en oplevelse, for sådan en flok
»amagerkanere«, som os, er jo ikke for
vænt med elektrificeret togdrift.
Vi mødtes kl. 9,00 ved Hovedbane
gården og drog nordpå med Ran's far
som repræsentant for forældrene. I
toget var der restaurationsvogn, så vi
kunne få slukket tørsten undervejs. På
turen kom vi i snak med nogle soldater
og andre rejsende og havde det ret for
nøjeligt i de par timer, som det varede,
og vi fik et godt overblik over landskabet
undervejs.
I Haifa blev vi modtaget af en repræ
sentant fra Sebulun Sejlklub, han bød
os velkommen, og en ung mand fra
klubben skulle være vores guide. Han
sagde nu ikke ret meget, men var mere
vejviser. Vi kørte først med den lokale
bus op igennem Haifa, der ligger på Carmel bjerget, op til toppen, hvor der var
en platform med en pragtfuld udsigt
over hele byen, havnen og hele bugten.
Nick og Moti forklarede os om byen og
dens historie, og vi tog nu ned for at se
den største turistattraktion byen har,
nemlig et tempel med et enormt stort
rundt guldtag. Templet er verdenscentrum for Bahai-religionen - en religion,
der har tilhængere i hele verden, og som
er grundlagt af en perser ved navn Bahaullah, midt i forrige århundrede -.

KONTTIMGEWT

Nytårshilsen fra kassereren

Den blå moske

Templet lå i en meget smuk have, der
havde mange specielle træer og blom
ster, og efter at vi havde smidt skoene
og var blevet tysset på, fik vi lov at gå
ind i templet i små hold.
Her så vi et lille rum med nogle lyse
stager og halvvisne blomster, en enorm
kontrast til det udvendige af bygningen
og den omkransende park.
Bo - som elsker at fotografere blom
ster - fik taget nogle gode billeder, og vi
fortsatte ud i Haifa. Vi spadserede (løb)
nedad mod byen og igennem nogle tæt
pakkede gader, for at nå en bus, der
skulle bringe os ned til den del af havne
arealet, hvor sejlklubben havde til huse.
Fra bussen gik vi igennem et industri
kvarter, hvor der stank af benzin og
kemikalier, ned til sejlklubben.
Vi blev modtaget af nogle af de lokale
sejlere og budt på Fallafler og colaer i
bådehallen, der var kombineret klubhus
og opbevaringsrum for joller og sejl
brædder. Nogle af os kom ud at sejle
med den specielle jolletype til 10 perso
ner, der bruges som undervisningsbåd,
og andre prøvede et par sejlbrædder in
de i havnen.
Det var lækkert at komme ud på van
det i den lette brise, efter at have storket
rundt i byen fra bus til bus i den ulidelige
varme. Det værste ved faciliteterne var
toilettet. Vi spurgte om et sådant og
blev vist om bagved huset til et vaklevornt skur med et hul i jorden.
Efter et par »småuheld« med en skå
ret fod til Henrik og en bule i hovedet på
Karsten H., fik vi overrakt en stander til
værterne og takket af, hvorefter det var
blevet så sent, at vi skulle se at komme
hjemad mod Tel-Aviv. På denne togtur
mødte vi igen en masse soldater, som
11

Udsigt over Haifa

var meget interesserede i vores piger,
selvom Nick bildte dem ind, at det var
hans allesammen. De bad om navne og
adresser og fik nogle opdigtede nogle
med adresser i Istedgade.
Om aftenen tog Yuvals far alle dem,
der var interesseret, med til en stor bil
udstilling i Tel-Aviv.
Næste dag var dagen, hvor vi skulle til
Jerusalem. Vi blev samlet op af en tu
ristbus på forskellige steder og kørte de
52 km til Jerusalem. Nick fortalte os om,
hvad vi så på vejen, og da vi nåede by
en, samlede vi Birgit (vores guide) op.
Hende havde vi selv bestilt til denne
rundtur i Jerusalem. Det var meningen,
at Nick skulle guide alene, men vi syntes
at med så stor en gruppe, som vi var (os
selv på 21 og 10 israelske unge) var det
umuligt at få nok ud af det, derfor gik
Birgit med den yngste gruppe på 12,
som især var drengene + Tonni og
Finn.
Vi andre, der forstod Nicks »skånske«
bedst, gik i en anden gruppe sammen
med alle israelerne. Vi gik ind ved Zionsporten, hvor vi så skudhullerne fra kri
gen i 1948, og gik langs med bymuren
og det nyrestaurerede jødiske beboel
seskvarter, kiggede på de gamle ud
gravninger, hørte børn synge i en orto
doks jødisk skole, så en lille araber
dreng, der sad på et hjørne og rev alle
bladende ud af sin skolebog o.s.v.,
o.s.v..
Vi kom frem til Vestmuren (Græde
muren), hvor pigerne gik hen til dame
muren og drengene gik til en anden del
af muren. Denne dag var der mange be
dende, da det var dagen før den største
jødiske helligdag, nemlig Jon Kippurdagen.
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Frokosten indtages i Set. Anne kirkens have

Vores israelske værter fortalte, at man
skulle skrive en lille seddel med sit høje
ste ønske, og derefter lægge sedlen ind i
sprækkerne i muren, så var der direkte
forbindelse til det høje. Vi skrev hver en
seddel, og jeg tror, at muren blev holdt
sammen af små papirlapper. Det var en
stor oplevelse at stå på dette sted, man
har hørt så meget om, og se alle de be
dende mennesker.
Hankønsvæsnerne i gruppen gik med
Nick ind i en grotte, hvor der var en ud
gravning, hvor man kunne følge græde
muren 40 m ned, og gennem lagene
kunne se hvordan Jerusalem hele tiden
var bygget ovenpå og ovenpå igen, gen
nem de sidste 3000 år eller mere.
Så gik turen op på Tempelpladsen, og
her blev de unge mænd iført en lang ly
seblå kjortel, hvis de var i korte bukser,
og pigerne skulle dække skuldre og ben
til. På pladsen ligger de to store moske
er, Al-Aksa moskeen med sølvkuplen og
ikke langt derfra den store Omar-moske
med guld-kuplen. Denne moske er mere
kendt som den Blå moske, idet hele
bygningen er beklædt med blå mosa
ikker. Man kalder den et af verdens 7
vidundere, og den er ualmindelig smuk.
Desværre nåede vores gruppe ikke ind i
den, da den lukkede for bøn kl. 11. Vi
var blevet lidt forsinkede på vejen, fordi
nogle af de israelske unge ikke rigtig vid
ste, om de ville med op på tempelplad
sen. Iflg. deres tro må de ikke betræde
denne plads, men da de ikke var særlig
religiøse, blev de enige om at gå med.
Gruppen, der fulgtes med Birgit, kom
ind i moskeen, der er beklædt med guld,
men ellers, som drengene sagde - lugte
de af sure sokker, selvom araberne skal

smide skoene og vaske fødderne, inden
de går ind og beder.
Vi gik over pladsen og sad på muren
med udsigt over Oliebjerget - Alle Nati
oners kirke - Den Russiske kirke og
Kibrons Dalen, medens Nick fortalte og
fortalte.
Vi forlod tempelpladsen og gik ud i
det Muhamedanske kvarter mod Løve
porten. Vi mødte her noget af det fan
tastiske ved Jerusalem, i disse smalle
stræder kom store amerikanske biler si
de om side med gamle og unge arabere
på æselryg. Vi købte dejlige nybagte
brød med sesamfrø af en araber ved en
lille vogn og fik noget at drikke ved en lil
le kiosk nær et arabisk »gedemarked«,
de handlede virkelig med geder og alt
muligt andet. Imens hørte vi ud gennem
nogle højttalere lovprisningerne til Allah
fra bønnen i moskeen.
Det var meningen, at vi ville spise vo
res medbragte frokost i en have lige
uden for Løveporten, men den var luk
ket, og vi gik tilbage og gik i stedet ind i
den græsk-katolske Set. Anne Kirkes
have, samtidig kunne vi betragte nogle
store udgravninger af Betesda-dammen, der ligger inde i denne have.
Vi begyndte vandringen af Via Dolorosa - vejen hvor Jesus bar korset - og
vi så, og vi så, og vi lyttede, og vi lyttede
til alt, hvad Nick fortalte. Da vi nåede til
Bazaren, der kun er nogle få meter bred
og overdækket meget af vejen, var det
med at holde sammen på flokken.
Nick gik forrest og Jens bagest for at
skubbe på, så ingen blev væk i dette
halvmørke menneskemylder. Alle de
handlende stod og underbød hinanden,
og man kunne købe alt, simpelthen. Der

var en blandet lugt af krydderier, kød,
frugt, skind, brød og meget andet. Vo
res lyshårede piger blev beundret af dis
se sortøjede arabere, der blev sure på
Jens, når han råbte »videre«, så de ikke
kunne sælge pigerne noget. Vi fortsatte
mod Gravkirken, hvor de sidste statio
ner på Jesus vandring mod Golgata lig
ger. Denne mærkelige kirke, hvor man
mener Jesus ligger begravet, er alle
kristne trosretningers mest hellige sted.
Alle disse religionsretninger har hver et
hjørne, og det er et værre sammensuri
um af store og små kapeller, men meget
spændende at se for os, selvom vi ikke
har meget begreb om religion.
På dette tidspunkt var vi ved at være
trætte af at høre om religion og se på kir
ker og religiøse pladser, og vi gik ud for
an Gravkirken, hvor vi sad i skyggen og
ventede, mens vi kiggede på de forskel
lige trosretningers præster, der kom ind
og ud af kirken.
Så var det endelig tid til at handle i
nogle bazarbutikker, der lå på vej om
Jaffaporten, hvor vi skulle mødes med
den anden gruppe kl. 14. Vi prøvede
denne mærkelige måde at handle på,
der blev sagt en pris og så - efter lange
forhandlinger - fik man det for 1/3 af
den første pris. Mange af os kom ud
med nogle gode ting, og jeg tror ikke, vi
blev snydt.
Mens vi ventede på bussen, fik nogle
pudset sko for nogle få shakels (den lo
kale møntsort), og det var jo ikke det, de
var mest forvænt med hjemmefra, an
dre købte bundter med postkort og fløj
ter af bambus, der blev solgt af små ara
berdrenge.

Pigerne foran grædemuren

En araber på æselryg

Hvis vi skulle have set alt, hvad der er
værd at se i Jerusalem og omegn, skulle
vi være der i 14 dage, så vi måtte vælge.
I samråd med guiden havde vi bestemt
os for en tur til et moderne minde
museum for de omkomne jøder i 2den
verdenskrig. Yad Veshem, som museet
hedder, lå på et af bjergene uden om Je
rusalem, og på vejen derop fortalte Bir
git lidt om museet, parken omkring, og
om hvorfor Danmark stod så højt i det
israelske folks anseelse. Hun, der selv
var dansk jøde, og evakueret til Sverige
under krigen, fortalte os historien om,
hvordan de danske jøder blev advaret
og transporteret til Sverige i tide, såle
des at kun 56 danske jøder døde i de na
zistiske koncentrationslejre. Israelerne
har plantet en masse træer til minde om
de lande og personer, der har gjort no
get for det det jødiske folk, og i denne
lund er Danmark meget flot repræsente
ret med 3 træer, 1 for det danske folk, 1
for den danske konge og 1 for den Dan
ske Modstandsbevægelse.

Vi gik gennem museet, der er bygget
op med fotoreportager og avisartikler,
og denne oplevelse var - især for os
voksne - rystende. Bagefter var vi inde i
en hal med mindeplader for de døde i
samtlige koncentrationslejre i Europa,
og her brændte en evig flamme til min
de. Vi sluttede turen til Jerusalem i
»Holy-land«, en fantastisk miniatureby,
bygget for nogle år siden. Det er en mo
del i størrelse 1:50 af Jerusalem, som
man mener byen har set ud på kong He
rodes tid år 37 f.kr.
Efter alle disse indtryk var det tid at
vende næsen mod Tel-Aviv, men lige så
snart vi steg ind i bussen, fik vi at vide,
via radioen, at der havde været et atten
tat mod Sadat i Cairo, og i den ameri
kanske radio sagde man, at han var død,
og i den ægyptiske, at han levede. Det
var en meget mærkelig fornemmelse at
overvære dette, midt iblandt disse unge
mennesker, der stod for at skulle ind for
militæret.
Radioen i bussen meldte hele tiden
nyt på hebraisk, og de unge mennesker
flokkedes omkring højttalerne, vi andre
kunne kun vente på, at de blev oversat
til engelsk. Yuvals far, der var reserve
officer i den israelske hær, forklarede
os, hvad han mente, der ville ske, og
han tog det helt roligt. Inden vi nåede
Tel-Aviv, var det blevet bekræftet, at
Sadat var død, og stemningen blandt de
unge israelere (og også os andre) var lidt
trykket, denne uvished om, hvad der nu
ville ske, hvem der stod bag attentatet,
hvem skulle efterfølge o.s.v., for selv
om mange af dem ikke stolede helt på
Sadat, så mente de fleste, at han nok

Billede af miniaturebyen i Holy-land
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var den arabiske leder, der mest gik ind
for fred mellem Israel og de arabiske lan
de i Mellemøsten.
Om aftenen gik de fleste af de unge i
biografen og så »Massada«, en film byg
get over legenden om jødernes kamp
mod den romerske kong Herodes på
klippen, som vi havde besøgt et par da
ge tidligere. Filmen var optaget på ste
det, og de sagde, at det var ligesom, det
ikke var en rigtig film, fordi de lige havde
været der. Nogle af dem var så trætte ef
ter dagens oplevelser, at de, selv om fil
men var god, blev overmandet af søv
nen.
Vi andre voksne og nogle af de yngste
blev hjemme hos vore værter, hvor vi
hørte mere om Sadats død i TV, og om
hvordan familien i det hele taget opfatte
de situationen.
De næste 2 dage, onsdag og torsdag,
var der ikke planlagt noget særligt, idet
det var Jon Kippur-dagen, den varede
fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18, men
allerede onsdag kl. 16 standsede den of
fentlige busdrift, og al trafik gik i stå kl.
18, simpelthen alt, ikke en bil på gaderne
i 24 timer. Ved middagstid kørte vor
»mor« os til stranden, hvor vi badede og
havde det hyggeligt i et par timer, sam
men med nogle af de andre fra gruppen,
der boede i dette distrikt. De unge, der
boede i selve Tel-Aviv, mødtes ved
stranden derinde.
Mange israelere spiser iflg. deres reli
gion ikke i disse 24 timer, som hellig
dagen varer, men i de familier, der gik
ind for det, var der sat mad til danskerne
i køleskabet. Kun Janni gennemførte en
faste med sin familie, selv om det var
hårdt. Mange af vores unge var med de
res værter i Synagogen om aftenen.
Denne aften er der mange i synagoger
ne - lige som her juleaften, og det var
selvfølgelig en speciel oplevelse for
dem. Hos vore værter holdt man et »stil
ledøgn«, men vi spiste en større »søn
dagsmiddag«. Den var dog forberedt
tidligere på dagen - så den bare skulle i
ovnen. Senere blev der spillet kort, og
så skulle vi alle ud at spadsere. Det var
helt specielt - alle der kunne kravle og
gå var simpelthen på gaderne, og de un
ge mødtes på Hovedvejen, midt i de
største gadekryds, hvor de holdt med
deres cykler eller rulleskøjter. Allesam
men i vores gruppe, ligegyldigt hvor de
boede, fik prøvet dette, og mange af
dem sad ude på vejen hele aftenen og
snakkede. Om torsdagen »gik« mange
igen til stranden, og vi, der ikke gad gå

14

så langt, blev hjemme og hyggede os
med vore værter.
Gruppen, der boede i nærheden af
Tel-Aviv, sluttede dagen med en bio
graftur, da byen igen var blevet levende.
Fortsættes

Vindstyrketabel

Nick i blå kjortel på tempelpladsen

Redaktionen er kommet i besiddelse af en vindstyrketabel, der er udarbejdet af
cand. scient. Hugo Berg, og iler med at bringe den videre til vor læserkreds.
Beaufort
0

m/s

Knob

0

0

1

1-2

2

Betegnelse

Vindens virkning på åbent hav

Stille

Sejlene hænger slapt.
Roret passer sig selv.

1-3

Svag
luftning

Begyndende træk i sejlet. Hvis alle skøder
slækkes, kan roret stadig passe sig selv.

2-3

4-6

Svag brise
eller vind

Sejlene blafrer livligt, og båden driver
sideværts mod læ. Anstændigvis må
skøderne hales hjem og roret fattes.
Idet sejlene fyldes, krænger båden, og
ølkassen flyttes ned på dørken.

3

3-5

7-10

Let brise
eller vind

Øllerne kan ikke stå alene uden at vælte
og må støttes eller holdes i hånden.

4

5-8

11-16

Jævn brise
eller vind

Tomme flasker ruller mod hinanden på
dørken og må lempes ud over en af
siderne.

5

8-10

17-21

Frisk brise
eller vind

Alle øller til afkøling må nu hales inden
bords.

6

10-14

22-27

Kuling eller
blæst

Ingen må nu have ansvaret for mere end
een åben flaske (ad gangen).

7

14-17

28-33

Stiv kuling
eller blæst

Ølkassen har tendens til at kure og hoppe
på dørken. En mand udpeges til at sidde
på den.

8

17-20

34-40

Hård kuling Flasker kan stadig åbnes af een mand.
eller blæst
Begyndende besvær med at ramme
munden.

9

20-24

41-47

Storm

Flasken må holdes med begge hænder.
Kun øvede personer kan få kapslen af
alene.

10

24-28

48-55

Stærk
storm

Der skal to mand til at knappe op.
Tom emballage kan nu kun smides ud i læ.
Vanskeligt at ramme munden. Enkelte
tænder slås løse.

11

28-33

56-63

Orkanagtig
storm

Øllet har tendens til at skumme ud af
flaskerne. Meget vanskeligt at drikke.
Læber flækker og tænder falder ud.

12

over
33

over
63

Orkan

Alle åbne flasker skummer over.
Umuligt at drikke. Åbningsforbud
(midlertidigt).

Fotos
fra
juletræsfesten
•
i

S.S.F.

En vagtsom nissepige

Sma forventningsfulde gæster

Nissefar med grødskeen

Musikken gav den hele armen

BADEVÆRFTET

LYNETTEN
Refshalevej 200
1432 k
Reparation af træ
g lasfiber
Lægning af teak dæk
Monering af udstyr
Rep. af glasfiberpest

01-5492 62

/ kø for at få godtepose

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, rakotter
Zodiac gummibåde
Fl&der, 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
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Søn - og

Banken der
dækker
hele Amager

1981

Hverdag«

Lardage

helligdage

Jan

X

11-14

X

Febr

X

11-14

X

*

April

11-18

9-15

9-14

Maj

11-18

9-15

9-14

Juni

11-18

9-15

9-14

Juli

11-18

9-15

X

Aug

13-18

9-15

X

Sept

13-18

9-15

X

Refshalevei 200

| 13-18

9-14

X

13-18

9-14

X

DK-1432 København K
Tlf (01) 57 61 06

13-18

11-14

X

OK,

Nov
Dec

5

LYNETTENS
BÅD SERVICE

*

3

fVJ Amagerbanken
den er nærliggenae

-^^åawsrotfs BÅo,seRvi<Je

SA
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Oplag: 1.600 eksemplarer.

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

Foreningens telefoner:

Postgirokonto 705 65 16

Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80
Restaurationen
01 - 58 32 96
Havnekontoret
01 - 58 14 24
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

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Else Thuring,
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:

13 73 23
50 73 23
58 49 37

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

54 58 44

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A

59 79 95

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 S.

Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:

Rolf Elm-Larsen
Dronningensgade 20, 1420 Kbh. K
Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 S

Målere:

Jørgen Madsen
Platanvej 7,1810 Kbh. V
Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S

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

af

bestyrelsesmøde

den

Dagsorden:

Ansvarshavende redaktor:

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup
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Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.
Formanden oplæste indkomne breve
og takkekort. S.S.F. har fra Amatør-og
Ordensudvalget modtaget endnu en
kendelse vedrørende VM for Yngling i
Norge. Denne kendelse gælder 22 dan
ske ynglingsejlere. Det har ikke kunnet
finde navne, man kunne hæfte de for
skellige episoder på. DS anmoder de re
spektive klubber om hver især at give
deres sejlere en irettesættelse. DS an
moder samtidig samtlige klubber om at
meddele DS, når de sender unge sejlere
til udlandet.

FORSIDEBILLEDET:
Israelfarerne
Den 30. november mødtes vi alle (
Conni; der var syg) for at se både lys- og
papirbilleder fra vores tur. Billedet er ta
get af Charlottes far, og vi har sendt det
som erindring til alle vore værter i Israel.
Foto: Schou-Jo

af isen. Et havneudvalgsmedlem har sat
pumpe på og båden holder sig nu fly
dende.
Jollerepræsentanten spørger, om ik
ke det var en ide at få sat nye cykelsta
tiver op på pladsen. Havneudvalget vil
se på sagen.

Mange protester mod fredningen af Saltholm.

I forbindelse med spørgsmålet om
fredning af Saltholm er der i samtlige
klubber og foreninger blevet indsamlet
protestunderskrifter, 3866 ialt. Disse un
derskrifter er blevet afleveret på Tårnby
Rådhus.
Reinhardt Hansen har sendt et brev til
bestyrelsen. I dette brev gør han besty
relsen opmærksom på at der i referat af
bestyrelsesmødet den 9.11.81 er skrevet
en fejl. I referatet står, at Reinhardt Han
sen står for Søsportens Sikkerhedsråds
Telefonkæde, det skal være Søsportens
Telefonkæde.

Punkt 4: Klubhus og Fester:
Forårsgeneralforsamlingen er fastsat
til den 21.3.82 kl. 9.00. Fastelavnsfest
afholdes den 21.2. Klubhusudvalget
meddeler, at vort hornorkester fylder
eet år og i den anledning vil de afholde
en koncert. Den 7.2. afholdes der film
aften. Der vil blive fremvist film om 505joller.
Punkt 5: Sejlerskole.
Intet.
Punkt 6: Juniorafdeling.
Juniorlederen meddeler, at der frem
over vil blive opkrævet et kontingent til
Østersøkredsen.
To medlemmer fra S.S.F. har meldt
sig til dommer I-kursus, der afholdes i
S.S.F.

Punkt 10: Sikkerhed.
Jollerepræsentanten anmoder om at
få brochuren fra Søsportens Sikker
hedsråd bl.a. omhandlende rednings
veste. Sikkerhedsrepræsentanten love
de at sørge for dette.
Punkt 11: Bladet.
Intet.
Punkt 12: Eventuelt.
Kapsejladschefen oplyser at 2 med
lemmer har meldt sig til dommer ll-kursus.
Mødet slut kl. 23.00.
Hans Guldager
formand

Else Thuring
sekretær

Punkt 7: Kapsejlads.
S.S.F. har nu endeligt fået bekræftel
se på, at vi må afholde VM for Yngling i
1983.

Vagtordningen
Protokollen fra 9.11.81 er blevet rettet
på herværende bestyrelsesmøde.
To medlemmer anmoder i brev besty
relsen om nedsættelse af kontingent
samt pladsleje. Begge er blevet pensio
neret. Da begge medlemmer opfylder
betingelserne jvf. foreningens love er
anmodningerne blevet imødekommet af
en samlet bestyrelse.
Ved rivieramødet, der blev afholdt i
S.S.F., deltog mange repræsentanter
for foreninger og klubber langs Amager
Strand. Foreningernes og klubbernes
meninger blev diskuteret kraftigt med
kommunens repræsentanter.
S.S.F.'s dispositionsplan for 1982
blev diskuteret og udarbejdet.
Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget oplyser at en træbåd
var sunket i havnen, den var skruet ned

Det er nu ved at være sidste chance
for at tage sin vagttørn.
Det koster 200 kroner ikke at tage sin
vagt.
Tilmeldingsblanketter finder du i gan
gen ved kontoret. Udfyld den og kast
ind gennem brevkassen.

nu!!!
Punkt 8: Joller.
Der er blandt jollesejlerne dannet et
udvalg bestående af Kim Våbengård og
Michael Zebis. Bestyrelsen godkendte
udvalget. Jollerepræsentanten oplyser,
at man vil lave en pladsnummerering på
jollepladsen, således at man fremover
har overblik over, hvor mange pladser
man disponerer over.
Punkt 9: Motorbåde.
Intet.
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En kold og mørk decemberdag, gik
der bud
Endnu engang havde en na
bo om styrbord taget fortøjningerne.
Edvin Olsen var taget afsted uden
kompas og søkort, og ingen ville forlan
ge havnepenge, for den havn, Edvin
søgte, havde andre værdier, de rige
minder, de små meningstilkendegivelser
og hyggestunderne, alt det, der er den
egentlige værdi mennesker imellem.
Det er med vemod, jeg gør mig klart,
at du ikke mere er om styrbord i S.S.F.
Vel var helbredet ikke det bedste de
sidste år, og turene i din ualmindeligt
velholdte båd, »Ellinora«, blev kortere,
men stædigt hægede du om det kære
ski'v, og du nåede osse at lave en selv
starter til motoren, der skulle lette frem
tidige starter. Det blev ikke dig, Edvin,
forundt at drejen nøglen om -.
I mindet om en hyggelig nabo og sejl
kammerat, vil mine tanker gå til din søde
hustru, der sidder tilbage sammen med
os andre i sorgen og i mindet om et rigt
liv, ude, hjemme og i S.S.F.
Æret være dit minde.

Jollemøde
Som sædvanligt i vinterens løb afhol
des jollemøde
søndag den 7. marts 1982 kl. 13.00.
På mødet er det meningen, at vi skal
se at få lagt nogle hovedretningslinier
for plads, slæbested m.v. for den kom
mende sæson.
Forslag til årets sejladsplan vil vi pas
sende drøfte med henblik på den ende
lige koordination på jollemødet den før
ste søndag i april måned.

*
Sakset fra Piraten
No 3/1981

Efter morgenmaden og div. indkøb
(der var svundet kraftigt i vores behold
ning af Gammel Dansk natten før) stæv
nede vi til Vordingborg, hvor vi, roende,
ankom kl. 22.00 og da det var det skøn
neste vejr onsdag morgen uden den
mindste brise, begyndte min gast at
ævle om at klage til Galejslavernes Fag
forening, besluttede jeg at se tiden an
og vente med at sejle til næste dag.

Havari
Tidlig torsdag morgen, da vi satte
fokken, kom der en mærkelig lyd fra jol
len, og en nærmere undersøgelse viste,
at masten var gået gennem dobbeltbun
den, hvilket jeg har fået at vide er meget
normalt for Henriksens piratjoller (men
det gør det lidt svært at få dem til at sejle
ordentligt).
Så kort fortalt tog vi toget hjem. Hen
tede jollen om fredagen, reparerede den
om lørdagen, kørte til Onsevig om søn
dagen og og reparerede færdig mandag
og tirsdag og var så klar til at sejle kap
sejlads.

Niels O. Nielsen

Piratjolleinvalidering eller:
»Hvordan en Henriksen
jolle kan ødelægge en
ferie« af Kim Våbengård

» R y l e n «

Q
£

Lystfartøjsforsikring 01-141618
Den nye sejler får fra starten
40"- rabat på præmien
Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10"' rabat
Landsdækkende servicenet

Dansk Søassurance
Danish Marine Insurance
N i e l s Juel< G a d e 1 1 . 1 0 1 6 K o b e n h a v n K .
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Mandag d. 6.7.81 kl. 10.00, SSF,
Kbh. S.
To hårdføre mænd og det tungt laste
de brave skib »Basviola« stævnede ud
på en lang og farefuld ekspedition. Må
let hedder Onsevig og besætningen be
stod af en person døbt Per og så under
tegnede.
Første stop var Kastrup havn, hvor vi
købte søkort og nødblus, derefter satte
vi dagens mål: Fakse Ladeplads og hen
ad kl. 14.30 slap vi Dragør og stak over
Køge Bugt, hvor der var ret diset og
buldrede mærkeligt. Ved 18-tiden fandt
vi Stevns og lagde os til at banke pæle i
en vanvittig krap sø og ingen vind, men
nåede Fakse Ladeplads efter at have ro
et et par mil ca. kl. 02.00 tirsdag.
Hvor vi ironisk nok slog telt op ved.,
en roklub!

Samtale med
hr. Henriksen
I Onsevig ringede jeg til Henriksens
jolleværft og fortalte, at jeg havde købt
en piratjolle for 1Vz år siden og hvad der
var sket med den. Der fik jeg at vide, at
garantien var udløbet, og at det var mit
eget problem. Da jeg begyndte at snak
ke om manglende understøttelse under
masten, dobbeltbund og skot går ud i et
og så har man lagt et stykke finer under
mastefoden som afstivning, men ingen
spanter, og at glasfiberen i dobbeltbun
den var delamineret, fik jeg at vide, at
sådan var de alle lavet. Jeg kom også
ind på at en tysk Henriksen pirat, i Pløn
sidste pinse, havde haft samme pro
blem. Det kendte han ikke noget til.
Men jeg fik tilbudt, at jeg kunne sende
jollen derover og få det lavet, underfor
stået at jeg selvfølgelig selv skulle betale
for en reparation, som efter min og nog
le andres mening skyldes en fejl fra
værftets side.

SUNDBY MARINE SHOP
Din gamle nærhedsbutik er helt
ny, når den åbner igen 1. marts.
Vi har nu ombygget og indrettet
butikken, så der er blevet mere
plads til det udvalg, du forventer,
der skal være i en velassorteret
servicebutik.
Vort varesortiment er udvalgt og indkøbt fra alle de førende fabrikker og grossister, samt
egen import. Ligeledes er vi tilsluttet

- der er Europas største butikskæde i bådtilbehør, så derfor kan vi altid tilbyde et bredt
udvalg og de sidste nyheder i grej og udstyr.
Hempels Yacht System

Vi fører hele programmet fra

og

International
Vi glæder os nu til at betjene alle ved brændstofpumper og i butikken her fra starten af
sejlsæsonen 82 og håber samtidigt, vi bliver flittigt brugt, så en god servicefunktion i
havnen, om muligt kan blive endnu bedre.
Vi holder åbent hus Søndag d. 28. februar mellem kl. 12.00 og 15.00 så smut ind og fa
det nye Watski Danmark katalog og en Gammel Dansk og se hvordan, vi har indrettet os.
På gensyn
Lissie og Svend Alvang
o

Åbningstider i marts
Mandag til Fredag. kl. 14.00 -18.00
Lørdag
kl. 9.00-15.00
Søndag
kl. 10.00-12.00
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!!! DEMENTI !!!
Man kunne i medlemsbladets num
mer for December, i referatet fra besty
relsesmødet d. 9.11.81 læse, at forman
den, i sin beretning, omtalte: SØSPOR
TENS SIKKERHEDSRÅDS TELEFON
KÆDE, der ved.... o.s.v.
- Dette er en fejl, der skulle have stået
SØSPORTENS TELEFONKÆDE. Sø
sportens Sikkerhedsråd er ikke på no
gen måde impliceret i dette foretagen
de, udover, at der fra rådets side, nær
mere betegnet orlogskaptajn Bilde Jen
sen, er givet udtryk for interesse for
sagen.
Tingene skulle herefter være sat på
rette plads.
Reinhardt Hansen

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden
ved min 65 års fødselsdag.

Til sejlklubberne i og omkring
Københavns Havn
Ændringer af sejladsbestemmelserne
for lystsejlere i Københavns havn.
Med virkning fra 1/1 1982 har ministe
riet for offentlige arbejder godkendt væ
sentlige ændringer i sejladsbestemmel
serne for lystfartøjer i Københavns
havn.
Nævnes skal bl.a.:
at lystsejlads er forbudt i Kronløbet og
henvises til Lynetteløbet
at lystsejlads i Yderhavnen skal foregå
i havnens østlige side (øst for bøjerne)
Ændringerne er optaget i »Særlige
bestemmelser for lystfartøjer m.m.« i §
21, stk. 5 angivet i marginen med en sort
streg.
Et antal eksemplarer af disse bestem
melser fremsendes hermed til Deres ori
entering og til opslag på klubbernes op
slagstavler. Yderligere eksemplarer kan
rekvireres hos Københavns Havnevæ
sen, Nordre Toldbod 7, 1259 Køben
havn K, eller på telefon (01) 14 43 40,
lokal 233.
Med venlig hilsen
J. Wulff
Havnefoged

Rigger Anders

Hjertelig tak til bestyrelsen og venner
for opmærksomheden ved vores 75-års
fødselsdage.

Han kan vel se, vi ligger og fisker, så det er
ham, der ska' gå af vejen.

Sejlads i havnen med lystbåde må
foregå med forsigtighed og må ikke
være til gene for anden trafik.
I de områder af havnen, der er be
liggende mellem nordenden af Nord
re Toldbod og slusen samt mellem
Kalkbrænderihavnen syd og Svane
møllehavnen, må egentlig lystsejlads
ikke finde sted. Lystfartøjer må ved
passage af disse områder kun frem
drives ved hjælpemotor eller - så
fremt de ikke er forsynet med en så
dan - ved bugsering. I Kalkbrænderihavnsområdet er sejlads med lyst
både forbudt i tidsrum, hvor handels
skibe foretager havnemanøvrer.
Lystsejlads i Yderhavnen skal fore
gå i havnens østlige side (øst for
bøjerne).
Til og fra lystbådehavnen ved Lan
gelinie skal sejlads foregå på tværs af
de uddybede løb i Yderhavnen uden
gener for den øvrige sejlads.
Lystsejlads er forbudt i Kronløbet
og henvises til Lynetteløbet.

Karen og Ejnar Madsen

*

Hjertelig tak for opmærksomheden i
anledning af min fødselsdag.
Gerda Lindquist

Klargøring
Mange tak for personligt fremmøde
samt for en signeret udgave af Nord
kaperen, som vi modtog i anledning af
vor 10 års fødselsdag.
Med venlig hilsen
H.C. Hansen
Anne Willumsen
SØ-FINANS A/S

6

Indskrivning
Indskrivning til sejlerskolen starter
den 15. februar 1982. Der sejles med to
hold mandag, tirsdag, onsdag og tors
dag og et hold om fredagen. Sidste frist
for tilmelding er den 11. marts 1982.
Se opslag på tavlen.

Klargøring starter den 27. marts 1982
med et møde kl. 10.00, hvor sejldage og
klargøring aftales. Husk, at der er ube
tinget mødepligt denne dag.
Sidste års elever får tilsendt tilmel
ding. Disse og eleverne på aftenskolen
får de første pladser, så vil du være med,
er hurtig tilmelding nødvendig.
Vær opmærksom på sidste tilmel
dingsfrist 11. marts 1982.

Turen til Israel

Juniorudvalget
Jens Green Jensen, juniorleder
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS.
Telt.: 01 - 50 63 65
Ole Poul Pedersen,
Sveasvej 5A, 1917 Kbh. V.
Telf.: 01 - 24 57 59
Jørgen Jensen
Nyvang Allé 6, 2770 Kastrup
Telf.: 01 - 51 65 24
Ole Hansen
Reberbanegade 45, 4. th.
Telf.: 01 - 59 97 59
Ole Jensen
Amagerbrogade 151, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 - 58 50 68

Optimist-nyt.

Inden det bliver sommer igen, må vi jo
se at blive færdige med vores beretning
om Israelsturen, så vi går videre.
Efter Jon-Kippurdagene, som vi for
talte om sidste gang, var det tid til at
komme ud at sejle. Det var blevet fre
dag, og vi skulle mødes i Nathaya, en
rigtig turist- og badeby ca. 20 km nord
for Tel-Aviv. Her havde sejlklubben en
afdeling med nogle af disse store både
til 10 personer. Vi kom dryssende op ad
formiddagen, idet ikke mindre end 3 af
de privatbiler, som bragte os til stran
den, fik uheld på vejen.
Vi hjalp de lokale sejlere med at slæbe
bådene på en slags jollevogn gennem
sandet ud til vandet, sikke et arbejde i
den hede.
Efterhånden som alle dukkede op,
blev vi fordelt i bådene, og vi roede dem
over i læ af en dækmole så masten kun
ne rejses og stagene strammes.
Der skulle mindst 3 store m/k-ere til
for overhovedet at få bådene sejlklare,
og forberedelserne tog mindst 1 time, så
det var ikke hver dag, de var på vandet.
Men denne dag lykkedes det, og da vi
var kommet ud fra lagunehavnen, var
det pragtfuldt. Vi fik nogle dejlige timer,
hvor vi sejlede, svømmede og nød livet.
Ved disse sejladser i Sebuluns afdelin
ger lærte vi de lokale sejlere lidt at kende
og fik lidt at vide om dem selv, og hvor

dan de sejlede. Her i Nathanya var vi ved
at få Anja solgt til ham, der sejlede vores
båd.
Vi fortalte ham, at hun havde sejlet,
siden hun var lille, havde sin egen båd
(piratjolle) og iøvrigt var millionær, hvor
efter han, vildt imponeret, jagtede hen
de resten af eftermiddagen.
Efter nogle timer takkede vi af, vi måt
te hjemover, for det var blevet sabbat,
og de, der var med offentlige transport
midler, måtte afsted inden kl. 15.
Om aftenen var der party for de unge
hos Janni's »forældre« i Herzelia, og vi
»gamle« var inviteret til en rigtig gam
meldags jødisk middag hos Leo's for
ældre. Det var meget spændende at
prøve, og ikke mindst at få serveret cog
nac, Cherry Heering og vodka til suppe
m.m., men det bruges vist mange ste
der sydpå.
Dagen efter skulle vi også ud at sejle,
denne gang med almindelige lystbåde
fra Tel-Avivs Marina. Denne havn er en
af de få rigtige lystbådehavne, og den
ligger midt på strandpromenaden lige
neden for de store hoteller i Tel-Aviv.
Vi blev fordelt i 6 både og tog ud nog
le timer. Vi - Jens og Lillian - var med
formanden for Sebulun sejlklub Mr.
Dolgin og et medlem af klubben Mr.
Aron, der er præsident for samtlige
brætsejlere i verden.

Sejlklubben i Nathanya.

Der pågår undervisning for optisejlere
frem til udgangen af marts. Har du ikke
været mødt op, så er det ikke for sent
endnu.
Undervisning foregår hver
lørdag fra kl. 11.00 til ca. 13.00.

Yngling-nyt.
Som I sikkert ved, eller måske har set
på bådudstillingen i Bella Center, har vi
fået en ny Yngling fra Schweiz.
Bådsmand på den nye båd er Margit.
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Sundby Sejl-Forenings regnskab fra
fra 1.1.81 til 31.12.81
INDTÆGTER:
Ydelser fra medlemmerne
Indskud
Kontingenter
Aktive
Ekstrakontingenter (bøder)
Passive
Juniorer
Pladslejer
Aktive
Vinteroplæggere
Nye pladser
Afgift skure + haver

Afriggergilde
Hornorkester
Lån til instrumenter
-i- Tilbagebetaling af lån
h- Fisketur
-s- Krebsefest

47.200,00
278.049,28
17.250,00
14.252,53
14.780,00

324.331,81

199 • 568,67
54.503,01
4.200,00

258.271,68
22.338,00

652.141,49
24.891,08

Indvundne renter

677.032,57

UDGIFTER:
Havn og plads:
Fornyelser og repr
Materialer
Vogn, spil og traktor
Jolleplads
Udgravning
h- tilskud
EL-forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Løn til pladsmanden
-h Udlån af pladsmand
Flytning af både
Hundepatrulje
-r- Vagtordning
»Bollen«
Telefon
Bygning nye skure
-i- Solgte skure
-s- Lejeafgift Shoppen
-r- Opkrævede havnepenge

Bestyrelsesmøder
68.977,37
44.632,96
17.294,48
732,43
46.534,50
15.000,00

Sejlerskolen:
Undervisning
Fornyelser og repr
Ophaling - udsætning
Forsikringer
Kontingent
Startpenge
Møder

31.534,50
13.299,57
25.933,76
3.137,00

97.719,10
h- 22.325,00

Junior:
Fornyelser og repr
Materialer
Startpenge
Kontingenter
Forsikringer
Møder
Sejlerbesøg fra Israel
-i- Juniorbal og gaver

75.394,10
1.651,65

9.180,00
6.260,00

2.920,00
3.483,93
1.199,76

9.147,04
8.852,46
_

Klubhus:
Renter af lån
Fornyelser og repr
Skorstene
Forsikring
Lejeafgift
Bladet:
Trykning
Forsendelse + ekspedition
-h Annonceindtægt
Fester:
Juletræ
Filmsaften
Fastelavn
Standerhejsning
Pinse + Set. Hans
Svagføredag
-r- Indsamling
West-tur

Administration:
Telefon
Honorar
Frimærker + attester
Gaver
Kontingenter
Kontorartikler
Generalforsamling
Møder + rejsepenge
Krus, emblemer m.m
-i- Solgte varer
A.T.P
-4- Tilskud fra kommunen
+ Målerbreve
Ismaskine

294,58
3.000,00
13.065,55

274.420,54

1.398,45
75.928,49
143,40
6.880,75
89.095,00

4.743,91

82.667,20
14.532,41
+ 20.701,65

76.497,96

362,80
914,80
1.061,60
11.749,60
1.647,70
12.660,95
6.250,00

6.410,95
581,95

Kapsejlads:
Præmier
Materialer
Møder + fortæring
Ynglingesejlads
Jollesejlads
•+• Forterne rundt
Øresundsrunden
Old-boys
Trænerordning
Dommerkursus
-4- Startpenge
Top-cup
Årets overskud

E
-s- ;
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Z
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Status pr. 31.12.1981.
12.136,40

1.830,65
361,80
232,17

36.102,48

5.515,45
13.000,00
2.533,45
10.942,76
34.275,00
7.213,85
2.986,55
14.664,36
12.835,52
270,00
7.285,00
1.590,00
420,00

19.746,23
16.559,92
1.265,00
1.457,50
4.264,40
3.402,25
10.670,95
30.325,71

17.177,26
6.188,40
2.734,15
1.361,50
2.073,05
542,30
915,00
254,90
1.365,00
1.665,00
1.523,55

487,01
14.445,86
28.530,51
25.327,94
2.136,12
214.500,00
37.667,73

323.095,17
1,00
1,00
33.001,00
25.001,00
68.738,57
1,00
1,00
1,00

1,00
675.000,00

1.124.841,74

94.941,94
5.039,15

355,85
15.116,74
461,10
2.213,00
75,00
600,00
568,60

AKTIVER:
Kassebeholdning
Girokonto
Bankkonto
Bankbog
Bankbog
Bankbog
Bankbog
Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Motorbåd
Optimistjoller
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus inventar

19.390,29

PASSIVER:
Prioritetsgæld saldo 1.1.81
-s- afdrag

28.892,82
14.055,03

14.837,79

6.000,00
4.000,00

2.000,00

Skolefond saldo 1.1.81
+ bidrag
+ renter
+• tilskud

11.143,40
18.207,55
964,99
4.988,00

25.327,94

Brandforsikring saldo 1.1.81
+ indbetalinger
+ renter

29.199,58
4.220,00
4.248,15

37.667,73

2.332,91
119.488,16
110.656,30

11.164,77

Lån Kbh.'s kommune saldo 1.1.81
-h afdrag

Moms saldo 1.1.81
+ indgået moms
-i- udgået moms

2.475,00
30,00

Skyldig skat
Skyldig A.T. P
27.040,54

Lån D.S.U. saldo 1.1.81
afdrag
Depositum Amager Strand Sejlklub ....
Henlæggelseskonto
Kapitalkontosaldo 1.1.81
+ årets overskud

4.500,00
3.000,00

1.500,00

1.000,00
150.000,00
767.218,48
111.620,03

878.838,51

1.124.841,74
Erna Christensen
kassererske.
Medlemstal: Aktive 1082. Passive 155. Juniorer 111.
31.668,41
5.055,14
111.620,03

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

677.032,57
København, februar 1982
Jan Sejrbo

Frits Kleis
revisor
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Vi havde også Karsten H. og Zila's
datter med i vores båd, og de to hoppe
de straks i vandet og lå i en redningskrans, der var bundet til en lang line ef
ter båden. Vi andre badede også i det
skønne vand og sejlede ellers bare rundt
og hyggede os nogle timer. Dolgin for
talte os, at vores besøg ville blive omtalt
i pressen, og dagen efter hørte vi i radio
sporten, at der var besøg af nogle dan
ske sejlere o.s.v. Vi forstod jo ikke et
kuk, da det blev sagt på hebraisk, men
vore værter sagde at »nu« blev det om
talt.
Dagen inden vi skulle rejse hjem blev
det omtalt i en af deres aviser, som vi fik
nogle eksemplarer af (se nedenfor). Det
eneste vi kunne tyde var tallet 21, men
efter hjemkomsten modtog vi en over
sættelse fra den Danske Ambassade i
Tel-aviv.
På havnen i Tel-Aviv så vi pludselig et
dansk flag på en Kings-Cruiser 33, og
Jens råbte »Du hygger dig nok«, hvor
efter han kiggede og sagde »Hva' fan er
der danskere her«. Han havde sejlet ale
ne hele vejen derned på 3 mdr. og var
FN-forbindelsesofficer til »En røverge
neral i Libanon«, som han selv udtrykte
det.
Efter sejladsen gik vi allesammen på
stranden ved siden af Marinaen, hvor vi
kun ventede på den sidste båd. Da den
efter nogle timer's forløb stadig ikke var
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Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje
der er forfaldet 1.1.1982 ikke er betalt 15.3.1982
Kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer

kr. 135,00
kr. 67,50
kr. 92,50

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

kr. 63,00
kr. 11,65

Pladsleje
pr. m 2
+ moms 22% pr. m 2

kr. 29,00
kr.
6,40

Ved betaling af pladsleje skal gyldig arv
svarsforsikringskvittering forevises.

dukket op, fik Yuvals far fat i skibet over
radioen, og skipperen havde misforstået
tidspunktet, vi skulle være tilbage på,
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Dansk sejlsportsklub
besøger »Zevulun«
21 sejlsportsfolk fra en dansk sejl
sportsklub er kommet til Israel i et ud
vekslingsprogram for sejlsportsfolk med
klubben »Zevulun«
De gæstende sejlsportsfolk fra klub
ben »Sundby« har deltaget i sejlsports-
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konkurrencer sammen med israelerne,
har besøgt »Zevulun«s forskellige afde
linger og har været på sightseeing i
Israel. Ledelsen af »Zevulun«, med for
manden Josef Dolgin i spidsen, har af
holdt en reception for sejlsportsfolkene.

men han lovede at bringe de unge men
nesker hjem til deres bopæl, når de kom
ind. De havde været langt ude på Mid
delhavet for at kigge på en »Piratsen
der«, der er meget populær i Israel.
Om aftenen skulle vi alle mødes på
stranden i Herzelia til et »Beach-party«.
Der blev lavet et stort bål og nogle af
forældrene kom med store kaffekander,
orangeade på en kæmpe-termo og
hjemmelavede fallafler. Det var pragt
fuldt her den 10. oktober, midt om afte
nen at sidde på en strand i 23° varme,
især da vi havde hørt, at der var hunde
koldt og stormvejr hjemme i Køben
havn.
Vi sang og dansede ved bålet, og
nogle gik i vandet, inden vi sluttede ved
23-tiden, og det var virkeligt sjovt at op
leve, hvordan Israelerne rullede sig ud i
deres gamle traditionelle jødiske danse.
De unge mennesker, der havde besøgt
os, kunne huske at danse boogie-woogie, så den klarede vi fint i fællesskab.
Næste morgen skulle vi på den sidste
bustur nordpå igennem Galilæa til Genesareth Sø.
Vi kunne mærke, at mange var kom
met sent til køjs de sidste mange afte-

På hele denne tur dukkede erindrin
ger fra bibelhistorietimerne frem, for vi
kørte gennem masser af de steder, hvor
man mener Jesus og diciplene færde
des.
Vi kørte nu ad hårnålesvingene ned til
søen, hvor det var tid til at bade. Selv
om man siger, at Jesus gik på vandet

Fra Havneudvalget
Ekspektancelisten
Sidste frist for at blive optaget på eks
pektancelisten er
1. marts 1982

Akko, Bymuren med udsigt til Den stor Moske.

ner, for der var flere, der var ved at falde
i »hak« på busturen til Akko.
Akko ligger nord for Haifa, og er en
gammel by, der allerede er omtalt i det
Gamle Testamente. Den er fyldt med
minder fra Korsfarertiden, hvor den var
landets største havneby.
På denne tur havde vi en dansk guide
med. Han hed Bent og var nu gymnasie
lærer i Israel, hvor han havde boet de
sidste 18 år. Vi startede turen rundt i Ak
ko oppe på bymuren, hvor Bent fortalte
os om byens historie, f.eks. fik vi at vide
at Napoleon havde belejret Akko i 1799,
men efter 2 mdr.'s forløb måtte opgive
at indtage byen. Det var meningen, at vi
skulle ned i en gammel korsfarerruin,
der nu brugtes til teater- og koncertsal,
men elektriciteten var afbrudt, så det var
umuligt.
Vi tog med bussen rundt om byen,
der ligger næsten omkranset af vand,
og kiggede på seværdighederne. I den
ne by bor der mange muhamedanere,
og pludselig kom der et syngende op
tog, hvor de forreste bar en bakke over
deres hoveder. Bent fortalte, at det var
et bryllupsoptog, der var på vej fra
skrædderen med brudgommens tøj på
bakken.
Efter Akko gik turen gennem Galilæas
bjerge ind i landet mod Genesareth sø.
På vejen skulle vi først besøge en ka
tolsk ottekantet kirke, der lå lidt nord for
søen, og her i skyggen i den dejlige have
- læste Bent noget op fra det nye testa
mente, medens vi sad og nød udsigten
ned over søen.

Vedrørende regnskabet for 1981:
I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1981 har vi foretaget en
analyse af, hvorledes indtægterne er brugt i det forløbne år.
Indtægter:
Kontingenter, pladsleje m.v
Klubhus
Tilskud
Havnepenge
Indvundne renter
Indtægter ialt

652.141,49
89.095,00
7.285,00
13.065,55
24.891,08
786.478,12

Driftsudgifter:
Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelsesmøder
Sejlerskolen
Junior
Kapsejlads
Top-cup
Driftsudgifter ialt
Nedbringelse af gæld:
Prioritetsgæld
Idrætsfond
Dansk Sejlunion
Moms, kildeskat etc
Gæld formindsket med
Kasse, bank og girobeholdninger
er steget med
Ialt

Jan Sejrbo

| % af
287.486,09
84.351,09
76.497,96
36.102,48
102.226,94
5.039,15
19.390,29
27.040,54
31.668,41
5.055,14
674.858,09

14.055,03
4.000,00
3.000,00
h - 3.707,86

indtægter:
36,5
10,7
9,7
4,6
13,0
0,6
2,4
3,4
4,0
Q,6
85^5

1,7
0,5
0,3
—
17.347,17

2,5

94.272,86

12,0

786.478,12

100,0

Frits Kleis
revisor
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her, var det ikke muligt for os, for vi gik
lige til bunds i denne ferskvandssø.
Vi badede lidt nord for byen Tiberias, i
søen der er 170 km2 stor og ligger 212 m
under havets overflade, og vi havde fin
udsigt over mod Golan-bjergene i Syri
en. Efter vandgangen kørte bussen gen
nem den gamle by Tiberias mod Nasareth, der er en slags hovedstad i lands
delen Galilæa.
Nasareth har 40.000 arabiske indbyg
gere, der hovedsagelig er kristne. Byen
er gammel, og vi kørte først forbi Marias
brønd og ind i selve den gamle by. Det
var meningen, at vi skulle handle lidt i
bazaren, men den var lukket kl. 14 på
grund af en eller anden arabisk hellig
dag. Nogle af os ville ind og se den flotte
kirke, der ligger midt i den gamle bydel.
Kirken, der hedder Bebudelseskirken, er
katolsk og bygget i 1969 af Francis
kanerordenen. Den er kollosal stor og
fantastisk flot både udvendig og indven
dig. Især ved siden af al det gamle bras
den ligger imellem, virker den enormt
imponerende, den må simpelthen have
kostet det hvide ud af øjnene, men den
katolske kirke siges jo også at have pen
ge nok.
Finn og Jens, der stod udenfor, på
grund af for ringe påklædning, oplevede

Badning i Genesareth sø.

endnu et stort bryllupsoptog. Pludselig
kom der en blomsterdækket bil med et
brudepar og gæster, og bagefter kom
en bus med kvinder og børn. Kvinderne
og de store piger samledes og gik, me
dens de trommede, i optog op hvor fes
ten skulle fejres.

Resten af gruppen havde travet lidt
rundt og kigget på byen og købt lidt
souvenir, inden vi mødtes ved bussen
for at komme videre. Men ak bussen var
punkteret, der var stukket en kniv gen
nem to af dækkene, så den måtte en tur
på værksted.

GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:
Dagsorden:

Søndag den
21. marts
kl. 9.00
i klubhuset

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 28. februar 1982 kl. 9.00
Bestyrelsen
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Sekretæren, Else Thuring,
Skolechefen, Bent Petersen
1 medlem af havneudvalget, Henning
Jensen.modtager ikke genvalg.
1 medlem af klubhus- og festudvalg,
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten,
Preben Jacobsen
1 suppleant Anders Mogensen
Kasserer Erna Christensen,
Kasserersuppleant Annie Lindauist.
Revisor Jan Sejrbo.
Revisorsuppleant Erling Sørensen,
Redaktør Holger Møller,
2 juniorudvalgsmedlemmer, Ole Poul
Petersen og Ole Hansen
2 målere, Jørgen Madsen og Karl
Thorup.
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En del af forældrene ved »skovturen til Casarea.«

En af vores værter havde været ude
for det før, og havde advaret chaufføren
om ikke at holde på dette sted. Der er en
officiel holdeplads, hvor der betales af
gift til nogle store souvenirbutikker, og
der skulle vi være kørt hen. Fordi vi nu
holdt her, hvor det var gratis, havde de
betalt nogle små araberdrenge for at
punktere bussen, så vi kunne blive der
lidt længere og købe noget. Vi ved ikke,
om det var rigtigt, men dækkene var
ihvertfald skåret itu.
Nå, men vi tog det som en oplevelse
og fik en lille én på en fortovsrestaurant,
kiggede på souvenirs og fandt ud af, at
de havde nogle gode saltmandler og an
det mundgodt. Tonni og Finn købte
safran, og vi og Bolette fandt ud af, at
sådan noget måtte vi også have med
hjem, så vi købte 100 g af det, pris 6 kr.,
og det er ikke løgn. Da vi kom hjem
fandt vi ud af, at 2 g. hos Materialisten
kostede 40 kr., så er der nogle, der
mangler Safran så kom bare til os, vi har
til mange års forbrug.
Det var i mellemtiden blevet tusmørkt
(kl. 18) og vi sad bare og ventede me
dens vi spiste solsikkefrø, hvor man
spytter skallerne ud, så trappen, hvor vi
sad, bagefter var fyldt af dem. Medens
vi bare sad her og snakkede kom Kar
sten Lehm, Søren og Rene pludselig gå
ende med arabisk hovedbeklædning på,
sådan et ternet tørklæde med en sort
krans lagt oven på, og vi skreg simpelt
hen af grin, så komiske så de ud.

Endelig skulle vi hjemover og mange
af os fik en lur på den lange tur i mørket.
Mandagen var fri, og de fleste var på
indkøbstur i Tel-Aviv og ved stranden.
Jens tog med sekretæren i Sebulon
Sejlklub til Ben Gurion lufthavnen for at
forsøge at få den optimistjolle, vi havde
haft med, ud af tolden. Jollen, som var
en gave fra det kendte optimistjolle
værft Falsled, var med Thorkild's hjælp
fragtet gratis til Tel-Aviv med SAS, og
stod nu her til afhentning. Man siger, vi
lever i et bureaukratisk samfund her,
men det kan ikke sammenlignes med Is
raels toldvæsen. Jens har aldrig oplevet
noget lignende, og selv om han kom
helt til tops og fortalte dem, at den skul
le foræres til de unge mennesker i Israel,
og inviterede direktøren for toldvæsenet
til bådedåb og så videre, gik det ikke, de

vendte tilbage med uforrettet sag. Det
havde været sjovt at få båden døbt og i
vandet, inden vi rejste hjem, men det vil
le ikke lykkes.
Vi har dog fået besked om, at de fik
den ud kort tid efter, og at den nu sejler
rundt dernede på Middelhavet, og vi hå
ber, at de bliver lige så glade for den lille
robuste jolle, som vi er her i Danmark,
således at der kan komme en eksport
igang.
Her om mandagen startede man en
ny helligdagsperiode, en slags efterårs
ferie, og alle de unge havde fri fra om
tirsdagen og en uge frem. Helligdagen
er til minde om Moses, der fandt det for
jættede land efter 40 års vandring i ørke
nen, og den kaldes på dansk for løvhyt
tefesten.
I vores familie byggede vi hytten op
ude i haven, først et stativ af store bræd
der, der var gemt fra år til år, disse blev
beklædt hele vejen rundt med gamle
lærredsstykker, der blev sømmet på stil
ladset, øverst blev der lagt løv, beståen
de af palmegrene og andet grønt, som
var skåret af træerne. Indvendig var den

Ulrik gravet ned i sandet på stranden i Tel Aviv.

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 79 29 & 01 -58 65 75
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pyntet med guirlander, ligesom dem
børnene laver her til jul. Om aftenen
kom hele familien på besøg, og vi var 23
til middag, nogle kom med suppe og an
dre med kage, det var noget man fejrede
hvert år. Efter middagen sang vi og hyg
gede os vældigt. Denne løvhyttefest er i
modsætning til Jon-Kippur en meget
glad fest, og især børnene synes, at det
ikke er rigtigt, hvis man ikke bygger en
hytte.
Hytten står en uge, og resten af tiden,
vi var der, spiste vi her til alle måltiderne.
Vi så også i mange boligkarreer, at man
havde bygget fælles-hytte i gården,
hvor man kunne spise. Tirsdag skulle vi
på »familieskovtur« til stranden ved
Caesarea, hvor de israelske mesterska
ber for 420-joller blev afholdt. Vi var en
masse mennesker med parasoller, små
stole, madkurve, drikkelse o.s.v., og vi
havde det herligt. Yuvals far havde
prøvet at få et bådehold af vores sejlere
med i sejladsen, men det kunne ikke la
de sig gøre, og han fik istedet en 350jolle med op til stranden, så vore unge
kunne skiftes til at sejle rundt. Vi nød det
allesammen og havde det dejligt. Finn
var en meget populær legeonkel for alle
de små søskende, der var med på stran
den, de råbte »FINNNN« hele tiden ude i
vandet, hvor han gav dem nogle ordent
lige luftture.
Om aftenen var de fleste unge på
diskotek i Tel-Aviv.
Onsdag var vores næstsidste dag i
Israel, og vi mødte om formiddagen
uden for det store ny kunstmuseum i
Tel-Aviv. Yuvals mor, der er lærer i form
ning på en skole og kunstmaler i sin fri
tid, viste os rundt på det store museum,
og fortalte os om moderne kunst. Efter
rundvisningen fik vi en kop kaffe i cafe
teriet og gik på shopping i byen. Der
skulle købes billige plader og souvenir
med hjem, og de fleste skulle en tur på
stranden.
Nick, Yuval's mor og vi tog en tur ned
i Old Jaffa, for at se på sko og få lidt fro
kost på en hel speciel udendørs restau
rant nær ved havet.
Denne dag var der en stor årlig kondi
march i Jerusalem, og Finn og Tonni tog
afsted kl. 5 om morgenen for at deltage.
De kunne ikke lokke andre med så tidligt
om morgenen, men det havde været en
virkelig oplevelse, sagde de.
Om aftenen skulle vi mødes hos Zila i
Herzelia til et stort afskedsparty. Der var
pyntet med Dannebrog og signalflag i
hele haven, og blandt de indbudte gæs-
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Sejladsen i TeIA viv. Thomas kommer i 420-jollen

ter var der en repræsentant for Den
Danske Ambassade, lederne fra Sebulun sejlorganisation, den dansk-israelske
lærer, der havde guidet for os, og som
her oversatte de hebraiske taler til dansk,
alle forældrene og alle de unge ialt næs
ten 80 mennesker i Zila og Meir's kæm
pehus. Forældrene havde i fælleskab
sørget for bespisning af os med pizzaer,
kager og meget andet. Der blev holdt en

Klubhus og fester
21. marts
l.maj
16. maj
30. maj
23. juni

Generalforsamling
Standerhejsning
Amager Rundt
Pinsemorgen
Set. Hans-fest

Foredrag
i meteorologi
Kan I huske sommerens
vejrmeldinger og hvordan
vejret blev!
Det er lykkedes os at få
Henrik Voldborg fra Meteorologisk
Institut ud og fortælle os om vejret, dog
ikke for at fortælle om sammenhæng
mellem forudsigelse og det endelige re
sultat. Henrik Voldborg kommer med
billeder over skyformationer og fortæller
på en levende måde, hvilket vejr man
kan forvente, hvor kapsejleren kan finde
luften og om tursejleren, der hellere må
blive i havn og vente på bedre vejr.
Til disse arrangementer er alle med
lemmer, tilhørende sejlklubber i Øster
søkredsen, velkommen - mod beskeden
entréindtægt på kr. 5,-.
Tid og sted:
S.S.F.'s klubhus tirsdag den 16.
marts kl. 19.30.
S/K Lynetten's klubhus torsdag den
25. marts kl. 19.30.

STØT VORE ANNONCØRER

masse taler og uddelt erindringsgaver til
alle de danske deltagere. Mødrene i de
forskellige hjem blev kaldt op en ad gan
gen og overrakte så sit »plejebarn« en
plaquette sammen med et ordentligt
knus. På vores gruppes vegne takkede
Jens på engelsk for det fine arrange
ment vores israelske værter havde lavet
og fremhævede det store udbytte, alle
de unge havde haft af denne udveks
ling, der helt sikkert har givet dem en
masse venner for livet og lært dem at
forstå en hel del om et andet folks leve
måde. Vi havde under hele turen delt
standere ud i de afdelinger af klubben,
som vi havde besøgt, og sekretæren
samt nogle af de ledere, der havde væ
ret mest engageret i arrangementet hav
de fået et SSF aksebæger.
Denne aften delte vi nogle af vore
klubemblemer ud til de af forældrene,
der havde deltaget som guider på vores
ture. Til sidst holdt Jens den tale, som
skulle have været dåbstalen ved over
dragelsen af optimistjollen. Båden skulle
hedde »Danmark«, og hjemmefra havde
vi medbragt en »streamer« (navneskilt)
med det flotte navn på »hebraisk«. Den

ne blev nu overrakt til formanden Mr.
Dolgin, der takkede mange gange og
lovede at gøre alt for at få båden ud af
tolden inden alt for længe.
Efter alt dette officielle, som iøvrigt
var meget festligt, gik alle de unge ned i
kælderen, hvor der var arrangeret musik
og dans.
De voksne sad i stuen og på den store
terasse, og inden længe sang og danse
de vi allesammen, og vi danskere fik lært
at danse disse specielle kædedanse. Det
var en meget fin aften for alle, og den
barske kendsgerning, at vi snart skulle
hjem, blev skubbet i baggrunden.
Torsdag den 15. oktober - sidste dag
- blev brugt til sidste samvær med fami
lien, sidste indkøb, sidste svømmeture
og så igang med pakkeriet.
Hen på eftermiddagen kom der nogle
skyer på himmelen, og der faldt 10 drå
ber regn, de første siden marts måned,
og det var meget morsomt for os, at op
leve de små piger, i den familie, hvor
boede, springe rundt på græsplænen
med en paraply.
Kl. 22 mødtes vi i lufthavnen og de
store afskedsscener begyndte samtidig

BÅDEVÆRFTET

LYNETTEN
Refshalevej 200
1432 k
Reparation af træ
g lasfiber
Lægning af teak dæk
Monering af udstyr
Rep. af glasfiberpest

01-5492 62

med, at vi skulle checke ind, alle skulle
sige farvel til alle, knus og kram, og da
Avi's lillesøster begyndte at græde, hav
de det nær udløst en hel syndflod. Efter
en timestid havde vi sagt endeligt farvel
og var nået op til tolden, hvorfra vi ikke
kunne se nogle af de andre, og roen lag
de sig, medens vi ventede på at komme
igennem sikkerhedskontrollen.
Det gik nu meget nemt, og inde i tran
sithallen fik vi brugt de sidste af vores
»shakels« og var klar til at køre ud til fly
et kl. 1.15. Turen hjem gik fint, og kl.
8.45 landede vi i Kastrup godt trætte og
utallige oplevelser rigere.
Til sidst vil vi, på deltagernes vegne,
takke alle, der har ydet en indsats for, at
denne udvekslingsrejse blev til noget, og
håber at et lignende arrangement vil
blive muligt en anden gang.
Lillian & Jens

NYHEDER!
FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

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

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggerv»rfcstsd
VHF-radiokursus
-og megetmere . . .

I. STENGAARD MEYER
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S.
TLF. (01) 58 30 45
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Banken der
dækker
hele Amager

1982

Hverdage

Lørdage

Søn- og
helligdage

Jan.
Febr.

X
X

11-15
11-15

X
X

Marts

10-18

9-15

X

April

10-18

9-15

9-15

Maj
Juni

10-18
10-18

9-15
9-15

9-15

Juli
Aug.

10-18
10-18

9-15
9-15

X
X

13-18

9-15

X

9-15
9-15

X
X

11-15

X

Sept.
Okt.
Nov.

o 13-18
z<
D O 13-18

Dec.

13-18

9-15

LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 København K
Tlf. (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

•r*^\

AUTOBANK

V

Amagerbanken
den

er nærhggenae

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Ring efter prøver og få et tilbud.

Arne Olsen
Offset

DAN SAILS

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
TLF. 01 57 6717
„ STURLASGADE 12 K

KASTRUP MARINE SERVICE*.

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

2300 KBH S„
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SUNDBY SEJL-FORENING

Samtale med Carl Jens<

Amager Strandvej 15, 2300 København S.

S.S.F.s medlem nr. 44

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Foreningens telefoner:
Postgirokonto 705 65 16
Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80
Restaurationen
01 - 58 32 96
Havnekontoret
01 58 14 24
Ansvarshavende redaktor:

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. O, 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. O, tlf. (01) 26 19 55.

Foreningens bestyrelse:

Formand:

Hans Guldager,
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Else Thuring,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør

53 59 64

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

59 39 78

Havneudvalg:

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 12300 Kbh. S

55 79 39

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

54 80 52

Sekretær:

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Alle 27, Kastrup
- og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A

13 73 23
50 73 23
58 49 37

51 75 30
54 58 44
59 79 95

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 S.

50 63 65

Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:

Rolf Elm-Larsen
Dronningensgade 20, 1420 Kbh. K
Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 S

Målere:

Jørgen Madsen
Platanvej 7,1810 Kbh. V
Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S

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

57 76 10
58 79 29
21 2050
58 43 11

Den 18. februar 1982 fyldte medlem
nr. A 44, Carl Jensen, 80 år. Carl har væ
ret med i S.S.F. fra starten og har til
bragt meget af sin fritid i havnen og på
vandet. Tidligere som kølbådssejler,
men i dag har Carl en Wayfarer. Med
lemsnummeret er det bedste udtryk for
Carls anciennitet i klubben, idet han vir
kelig er S.S.F.s medlem nr. 44. Det har
altid været hans medlemsnummer.
Vi har benyttet den runde dag til at ta
le med Carl og høre ham berette:
Jeg har jo været på valsen ned gen
nem Europa: Belgien, Frankrig, Spani
en, så hvis jeg ikke var blevet forlovet
med Stritt (Carls kone gennem 57 år), så
havde jeg ikke været her i Sundby. Stritt
ville sejle, og derved blev det.
Jeg gav 10 kr. i indskud, da jeg blev
meldt ind. 1 krone om sommeren og 50
øre om vinteren. Dengang var det så
dan, at vi havde pligtarbejde, og hvis
man ikke mødte om søndagen, skulle
der betales 5 kr. Vi skulle selv have
værktøj med, for ellers var den også gal.
Det var i begyndelsen, fordi der ingen
ting var hernede. Jeg kan huske, at der
kun var en lavvandet grøft her, så vi
måtte grave ud. Det var dengang, at
gummistøvler var moderne. Jeg havde
kun én gummistøvle, og det var desvær
re altså en højre støvle, som jeg tog på
det venstre ben, og så stak jeg det andet
ned i vandet, og så gravede jeg.

Havnen blev væk i stormen
Fra benzinstanderne og ud efter var
der overhovedet intet; der lå kun fortet
derude. Der var åbent vand hele vejen
rundt om havnen, og det resulterede i,
at ved den første storm, vi fik fra nord
øst, røg hele havnen, fordi den blev
presset op.
Men så var der det lykkelige ved det,
at der skulle være losseplads her. Så
hegnede de det ind op langs nordre mo
le, og det var en fidus for os, fordi vi så
fik hegnet til støtte for vores bro og bol
værk.
Det er bolværk fra dengang, der står
den dag i dag.

Idste jollesejler fyldt 80 år
S.S.F. har faktisk borgmester Hede
bol at takke for, at den blev til. Han var
så venlig at sørge for, at vi fik de penge,
vi skulle bruge i form af nogle lån, og
han gik og fulgte vort arbejde hernede.
Jeg tror, hvis han ikke havde været så
interesseret, så var det ikke gået så
godt, som det gik. Vi ku' altid låne pen
ge i kommunen, og det var ham, der var
skyld i det.

Militært område
Da jeg kom herned, var det militært
område. Det var først året efter, jeg kom
ind, at magistraten overtog det. Indtil da
lå der krudthuse hernede i området.
Det første slæbested, vi havde, lå in
de ved broen og var med træruller, og så
hev man bådene op med en treskåren
talje. I kan tro, at det var hårdt. Jeg var
pladsmand hernede dengang og havde
benzintanken. De fik benzin ligeså læn
ge, de ville, om aftenen, nogle gange til
10-12 stykker, når bare de kom ud i bå
den og hentede mig.
Jeg var en rig mand dengang, jeg fik
800 kr. om året hernede som plads
mand; det er derfor jeg er så rig nu! I! De
skulle jo have 5 liter olie, hver gang de
sKulle have 10 liter benzin. Den rigtige
olie var til 60 øre pr. liter.

Hvor længe var du pladsmand?
Det var jeg i tre-fire år.
Før havnens udvidelse kunne man
kun lige vende med de gamle langkøle
de både. Jeg havde en 12-meter, og når
jeg kom ude ved den tredie kost, så
smed jeg sejlene der ude, og så løb jeg
ind for opskudet. Der måtte selvfølgelig
ikke være medvind, for så gik det galt.
Så havde jeg ankeret liggende parat, og
når vi så kom ind i havnen, var det med
at få det ud, for ellers røg broen og hele
skidtet. Ja, der var meget lidt at vende
på.

side. Båden var temmelig højt rigget, og
nogle fiskere, der stod i nærheden,
holdt helt op med at arbejde og gloede
efter os. Det værste var dog, at vi blev
fanget nede ved Knudshoved af Aunø
Fjord, fordi vi ikke havde ret meget
kendskab til sejlads. Så vi måtte krydse
ud af fjorden, og det var meget vanske
ligt med en båd, der ikke stak så dybt.
Da vi kom til Vordingborg, sagde hav
nefogeden, der godt kunne se, at det
var noget gammelt skidt, vi sejlede
rundt i, at nu skulle vi se at komme af
sted, fordi det trak op til dårligt vejr.
Men inden vi sejlede, gik vi op og købte
et rugbrød og et pund fedt, for vi havde
næsten ingen penge.
Det var sådan, da vi kom ind i Køge
Bugt, havde vi heldigvis medvind, men
en eller anden last tømmer var gået
udenbords, og bjælkerne flød lige som
torpedoer i vandet, og det var jo ikke
sjovt, når der kom sådan tre-fire bjælker
imod én på en gang. Du kan tro, det var
en gammel plimsoller. Det var sådan en,
der havde været hyttefade i, hvor der
var sat propper i overalt, og så var der
indenbords ballast. Og så sidde ude i
Kattegat og tænke på, hvis propperne
røg. Det var nogle gamle pramme, vi
købte, for vores sparsomme kapital.
Der var jo ikke nogle skoler dengang,
så vi måtte jo selv lære det. Det var en
dyr lære. Selvfølgelig gik det galt nogle
gange. Det var også derfor, vi forliste
den ene gang.

FORSIDEBILLEDET:
Den nye Yngling på Bella Center
udstillingen
Foto: Holger Moller

Forlis
Hvor forliste I?
Oppe ved Vedbæk i en østenstorm.
Det var med en gammel Kragejolle, du
ved nok. Det var dengang, man for at
vende skulle have en åre.
Du sagde en åre?
Ja, for ellers ville den ikke vende.
Så røg vi ind i bundgarnene, men det
var ikke totalforlis. Så jeg kom derop
nogle dage senere, hvor fiskerne havde
bjærget båden. Der var en stor tømrer,
han var lærling dengang, og han havde
sat fire nye bord i. Det kommer til at ko
ste dig 40 kroner, sagde han, og det er
kun for materialer, du skal betale, alt det
andet er gratis, og det var ret uhørt på
den tid, det var ellers nogle pirater den
gang. Kom man ned i Bøgestrømmen
og gik på grund og alt det der, så
Anden gang var det i et tordenvejr. Vi
skulle op langs Amager, og så rendte vi
på Aflandshage. Den stak mere, end vi
kunne bunde, så vi sad oppe i båden;
hvad skulle vi? Vi tog tøjet på hovedet
og svømmede ind. Det var s'gu langt.
Dagen efter tog vi derud, og da lå båden
på land som vrag. Min ven han græd,
men jeg tog det nu ikke så højtideligt.

Et ældre billede af Carl Jensen sammen med A.
Christiansen, der var medlem af bestyrelsen

Sjælland rundt for første gang
Første gang jeg sejlede rundt om
Sjælland brugte jeg et automobilkort,
men dertil er at sige, at den båd, jeg hav
de, kun stak en fod, og vi sejlede langs
kysten. Da vi kom til Sejerø, skulle vi
inden om, og der var der et rev, og hver
gang stødte båden på revet. Men til
sidst var der så meget vand, at vi kunne
stå af og skubbe den over på den anden
3

Krigen
Under krigen skulle vi kontrolleres og
have bådpas for i det hele taget at kom
me ud og sejle, og efter solnedgang
skulle vi være inde. Og så var der en her
nede, der havde en motorbåd, jeg skulle
trække op til Humlebæk, men han måt
te ikke bruge maskinen. Så når vi kom
lidt derud af, så havde vi altid lidt ben
zin, og det hjalp jo lidt. Men da vi kom i
nærheden af Skodsborg, kom der en
dansk marinekutter. De spørger, hvor vi
skal hen. Ja, vi skal til Humlebæk. Bind
bare fast, og så gav de den. Da vi så
kom ud for Humlebæk, kastede de en
den, og vi kunne ikke rigtig forstå, for
det så sådan lidt underligt ud. Alle de
menige gik og røg store cigarer sammen
med officererne. Men der i mørkningen
gik det lige over til Sverige. Det var altså
på beregning. Vi kom ind og fik en balle
af politiet, men vi sagde, at når der in
gen vind var, så kunne vi ikke komme
ind også. Endelig blev vi stemplet ind.

Jollepladsen
Hvornår kom der aktive jollesejlere?
Det er kommet meget senere. Det er
ikke mere end 30 år siden. Dengang var
der kun en tre-fire stykker, der sejlede
engang imellem. Vi havde slæbested in
de i havnen, ikke som i dag ude på plad
sen.
Hvordan var jollepladsen dengang i
startede hernede i S. S. F.?
Den var der slet ikke dengang, der var
vand. Der var heller ikke så meget jolle
sejlads dengang. Det gik op og ned. Nu
skal du regne med, at det havnehul der
ligger derude, det er nyt. Det gamle hav
nehul, det lå længere ned ad stranden
til. Du ved godt, de sten der ligger der
ude. Det er nogle, jeg har lagt ned, og
de er lagt ud som bølgebrydere den
gang. (Det er det, der blandt jollesejlere
hedder Carls Rev. Det er der, vi skal pas
se på, vi ikke mister vores ror m.v.)
Og Carl fortsætter:
Nu kommer det allervigtigste. I kan
naturligvis ikke begribe, hvorfor jeg kom
ud på jollepladsen i den alder. Faktisk
har man jo ikke en chance for at klare
den eller noget som helst. Men det var
af ren og skær nød, jeg gik over til at sej
le jolle, fordi der vidste jeg, at jeg kunne
få hundrede kammerater. For alle mine
kammerater, de er døde efterhånden.
Der er kun nogle ganske få af dem tilba
ge hernede. Da jeg solgte min sidste
store båd, opdagede jeg, at der ikke var
mange tilbage af min årgang. De er
væk, døde. Der er kun ganske få tilba
ge. Så tænkte jeg: Skal jeg holde op
med sejlsporten. Næh, så må du over at
prøve sammen med jollesejlerne derovre
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på jollepladsen. Jeg havde kendt Ragner i seks år, og han var også blevet
medlem, så vi kom derover. Der må jeg
sige, at jeg ikke er blevet skuffet.
Jeg må sige, jeg synes de unge men
nesker, de er dejlige. Jeg har altid været
sådan, klar dig selv, men de har altid
hjulpet, når jeg skal have jollen op. Det
synes jeg er godt. Jeg ved da godt, at
jeg ikke kan lave noget med en jolle. Det
er jeg ikke dygtig nok til, men jeg er glad
for at være sammen med jer andre. Jeg
har ikke fortrudt, at jeg er begyndt at
sejle med de unge.
Nu er det sådan, at du er den ældste
af jollesejlerne, hvordan føler du det at
være alene blandt de unge?
Jeg havde jo aldrig tænkt mig, at jeg
ikke kunne trives sammen med de unge,
men kunne de unge trives sammen med
mig? Det var et meget stort problem.
Jeg har ikke mærket noget andet end
venlighed og godt kammeratskab. Jeg
er glad for at være derude.
Er det dig eller de unge, der er skyld i
det?
Det ved jeg s'gu ikke, men jeg tror
nok, det er de unge, der er skyld i, at de
vil acceptere mig, slutter Carl.
Interview ved Janus, Karen og
Rolf.

'

Til salg
Eleonora, 22 fods halvdæksbåd, ca.
30 m2 sejlføring, mahogni-aptering samt
teaktræsdæk. Solomotor ca. 10 HK.
Priside 50.000 kroner.
Henvendelse Freddy Olsen Tlf. 02 - 22 16 25.

Tak
Til Sundby Sejl-Forening
Hjertelig tak for den dejlige bog som
S.S.F. glædede mig med på min 50 års
dag, også tak for en dejlig aften i Jeres
dejlige klubhus.
Per Bruhn
Danmarks Motorbåds Union

Carl Jensen slapper af foran Jollehuset

Til S.S.F.
Tak for opmærksomheden i anled
ning af min 80 års fødselsdag og bog
gaven: Nordkaperen af Carl Nielsen.
Denne glæder jeg mig særligt over, fordi
Carl Nielsen var min sejlerkammerat og
nabo i havnen i adskillige år.
Carl Jensen
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Dansk Søassurance
Danish Marine Insurance
l

Niels Juels G a d e 11, 1016 Kobenhavn K.
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Hjertelig tak til alle de mange sejlere
der glædede os med et besøg, og en vel
komst, samt for blomster og gaver på
»søsætningsdagen« for S.M. Shoppen.
Det har virkelig styrket moralen om
bord. TAK.
Lissie og Svend A/vang

Punkt 4: Klubhus og Fester.
Klubhusudvalget efterlyser resten af
det brandsikringsmateriel som brand
væsenet har påbudt opsat. Sikkerheds
repræsentanten oplyser, at materialet vil
være på plads i løbet af de nærmeste
dage.
Klubhusudvalget oplyser, at man er
nødt til at opsætte en radiator eller en
strålevarmeovn i køkkenet, da der er
meget koldt derude. Udvalget vil ind
hente tilbud på henholdsvis radiator og
strålevarmeovn.
Den 1.5.82 kl. 16.00 vil der blive af
holdt standerhejsning.

Tia.

Referat

af

bestyrelsesmøde

den

1.2.82.

Dagsorden:
Punkt 1:
Punkt 2:
Punkt 3:
Punkt 4:
Punkt 5:
Punkt 6:
Punkt 7:
Punkt 8:
Punkt 9:
Punkt 10:
Punkt 11:
Punkt 12:

Protokol
Beretning
Havn og Plads
Klubhus og Fester
Sejlerskole
Juniorafdeling
Kapsejlads
Joller
Motorbåde
Sikkerhed
Bladet
Eventuelt

Bente Bang Christensen fraværende
på grund af sygdom.
Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
oplæst og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.
Formanden indledte med at oplæse
indkommen post. Fra Københavns Hav
nevæsen har vi modtaget et cirkulære
vedrørende ændringer i sejladsbestem
melserne. Cirkulæret vil blive trykt i vort
medlemsblad.
Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget har indhentet tilbud
på en kompressor, der skal bruges til at
holde midterbroen isfri om vinteren. Til
buddet lyder på 4000 kr. Bestyrelsen var
lidt i tvivl, om kapaciteten af denne
kompressor var stor nok til dette formål.
Havneudvalget vil undersøge dette
først, inden man køber den.
Den 27.1.82 har der været indbrud i
en båd; der er bl.a. stjålet en varmeovn
samt en radio.

Punkt 5: Sejlerskole.
Skolechefen oplyser, at der vil blive
afholdt instruktørmøde den 5.2.82. Her
vil man tilrettelægge første møde angå
ende arrangementet VM for Yngling i
1983.
Punkt 8: Joller.
Intet.
Punkt 9: Motorbåde.
Intet.
Punkt 10: Sikkerhed.
Sikkerhedsrepræsentanten oplyser,
at han har sendt bud efter de ildslukke
re, der skal opsættes i klubhuset.
Punkt 11: Bladet.
Redaktøren meddeler, at Lillian Jen
sen nu har skrevet det sidste afsnit af Israelsturen. Bestyrelsen var enige om, at
Lillian har gjort et meget stort og godt
arbejde.

Nye medlemmer,

- ~--

der søger optagelse

/ J\ i SuT'JÅif

A

72 Torben Janbo
Lyngholmvej 31, Vanløse
A 480 Benny Gregersen
Backersvej 2, S.
A 536 Knud Pedersen
Strindbergsvej 14, Valby
A 728 Ib J. Hensen
Slotsherrensvej 65, Vanløse
A 935 Karen M. Gotfred
Messinavej 5, S.
A 961 Allan Thomsen
Ingstrup Alle 23, Kastrup
A 979 Jens-Ole Larsen
Torbenfeldtvej 4, Brønshøj
A 988 Jørgen Roed Jensen
Milosvej 4, S.
A 1056 J. Heinz Pokalski
Kastrupvej 3, S.
J
4 Martin J. Iversen
Overgaden o. Vandet 30 A, 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.

Punkt 12: Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 23.00.

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01-58 79 29 & 01 -58 65 75
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JMKBJLJB,

Yngling-nyt

"rufl/...

Når I læser dette, skulle vi gerne være
godt i gang med færdiggørelsen af Yng
lingene, så vi kan komme ud at sejle ra
ce i påsken.
Det planlægges at afholde instrukti
onsaftener på onsdage i marts og april,
og i den forbindelse vil der blive arrange
ret starttræning og anden sejladsteknik
på vandet.
Da Ole Poul træder ud af juniorudval
get grundet manglende tid, vil Lars Hauschultz blive foreslået som nyt udvalgs
medlem ved den forestående general
forsamling. Lars og Jørgen vil primært
tage sig af Ynglingene.

Jollemode
Jollemøde afholdes søndag den 4.
april 1982 i jollehuset. På dagsordenen
vil blandt andet være planlægning af
forårsoprydning på pladsen, udsætning
af broen og tilrettelæggelse af sæso
nens sejladser herunder afvikling af
klubmesterskab.

Juniorudvalget
Film
Umiddelbart efter mødet vil der blive
vist den film om trapez-sejlads, der ikke
blev vist ved filmarrangementet i februar
måned.

Nummer-mærkater
Hvis du ikke allerede har hentet dit
mærkat med medlemsnummer efter at
have betalt pladsleje, anmodes du om at
kontakte havneudvalget snarest i kon
tortiden om torsdagen for at få det udle
veret. Senest omkring 1. maj 1982 bør
alle joller på pladsen være forsynet med
gult mærkat for 1982 enten på agter
spejlet eller på masten.

Jens Green Jensen, juniorleder
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS.
Telf.: 01 - 50 63 65

Optimist-nyt

Ole Poul Pedersen,
Sveasvej 5A, 1917 Kbh. V.
Telf.: 01 - 24 57 59
Jørgen Jensen
Nyvang Allé 6, 2770 Kastrup
Telf.: 01 - 51 65 24
Ole Hansen
Reberbanegade 45, 4. th.
Telf.: 01 - 59 97 59
Ole Jensen
Hattemagerstien 29. 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 - 58 50 68

'

Carl siger tak
En tak til mine kammerater på jolle
pladsen og de mange kølbådssejlere for
den smukke kurv, som I forærede mig
på min 80 års dag.
Carl Jensen

%

Sommerlejr 1982 i Hasle,
Bornholm.
Østersøkredsen afholder sommerlejr i
uge 25 på Bornholm, nærmere betegnet
i Hasle. Prisen for en optimistsejler bliver
kr. 550,- alt inclusive.
Er du interesseret, eller vil du blot hø
re nærmere, så kontakt juniorudvalget.
Forårsklargøring af jollerne vil ske i
weekenden den 17.-18. april og den
24.-25. april.
Alle dage begynder vi
kl. 10.00

Efterlysning
Når vi kommer frem til standerhejsningen, skal vores nye Yngling
døbes. Der er allerede udvist stor velvilje fra gavmilde sponsorer, som
har gjort det muligt at købe Ynglingen.
Imidlertid skal båden på ferietur, hvortil vi skal bruge et cockpit-telt
samt fendere, fortøjninger, anker, lanterner og andet tilbehør, så skulle
der være andre flinke sponsorer, er der stadig nogle »huller«.
Henvendelse kan ske til formanden eller juniorlederen.

I
SUNDBY MARINE SHOP S
åbningstider
i
APRIL

i

Hverdage

kl.

Lørdage

kl. 8.30-15

Søn-og helligdage .. kl.
Hill

I Shoppen er åben igen: en velassorteret nærbutik
6
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Lissie A/vang bag disken i den nye Shop
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I. STENGAARD MEYER ApS
AMAGER STRANDVEJ 124,2300 KØBENHAVN S • TLF. (01) 58 30 45

1
SILVA 2000, Digitallog
Komplet elektronisk log med 9
funktioner:
0,00-30,0 knob, dæmpning 4,10 eller
40 sek. Triptæller 0,00-199,9 sm,
timer 0y20 timer, startur med ned
tælling fra -5,00 til 0,00 min.
Middelhastighed og trimfunktion.
Forbrug ca 50 mA.
Kr. 2950,00

DANAL0G, fart~^ distance. Udstyret
med skovhjulstransducer med gevind
fatning for rengdrring.
Danalog SL110, viserlog 0-12 kn
Kr. 2275,00

V D 0 - sumlog II, elektronisk.
Med indbygget triptæller og ud
styret med skovhjul stransducer med
gevindfatning for optagning og
rengørring.

Danalog SL220, digitallog
Kr. 3325,00

10
11
12

13
14

15

16

Sestrel moore
Kr. 2600,00
Pejlediopter for do
Kr. 88,00
Sestrel pejlekompas
Kr.1100,00
Saura pejlekompas
Kr.1300,00
Suunto pejlekompas
Kr. 435,00
Saura DGS 75 L gridstyrekompas, NP
Kr. 964,00
Saura SC100G5F, kup
pelkompas med lys, for
nedfældning.
Kr.2040,00
Samme men monteres stå
ende
Kr.2255,00
Samme, men med bøjle
ophæng.
Kr.2180,00
Saura grydekompasser
leveres enten med træ
kasse eller i mes.nat
hus.
4" NP
Kr.1170,00 Kr. 1910,00
5" NP/P
Kr.1340,00 Kr. 2500,00
Kr.2720,00 Kr. 5225,00
Kr.2775,00
Suunto U-90/sec, frem
ragende kuppelkompas med
indbygget lys, krængnings
måler samt 3 styrestre
ger.
Kr. 6 7 5,00
Silva 33, gridstyringskompas.
Kr. 4 30,00
Silva type 100, kuppel
kompas for skotmont. Kr. 890,00
Silva type 70UN, komb.
styre og pejlekompas Kr. 4 30,00
Silva K-121, skotkompas
med 3 styrestreger, lys
samt krængningsmåler. Kr. 995,00
Silva 103PR, taktisk kom
pas for kapsejlere.
Kr. 835,00
Suunto B-110,lækkert
skotkompas i metalhus.
3 styrestreger og kræng
ningsmåler.
Kr.1065,00
Suunto K 16, taktisk jol
lekompas for beregning
Kr. 348,00
af optimal kurs.
Suunto K 14, bøjleophængt motorbådskompas Kr. 558,00

<Fb

Kr. 2130
SILVA typ K-121

16
K-14

Alle priser er pr 1. februar 1982 incl 22% moms. Ret til pris
ændringer uden varsel forbeholdes.

it . %

AUTOHELM 1000AUTOHELM 1000
Selvstyrer for montering på ror
pinden. Max 3 5 fod båd.
Kr. 3075,00
AUTOHELM 3000
Selvstyrer for montering på rat.
Kr. 5485,00
EKKOLOD, SEAFARER IV
Det kendte og gennemprøvede ek
kolod. Fuldtransitoreret. To måle
områder 0-20 og 0-120 mtr.
Kr. 1045,00
SAILOR RT 144C, VHF radiotelefon
med 60 kanaler, dual watch og
kvik skift til kanal 16.
AUTOHELM 3000 -

Kr. 5110,00
Selcall, for selektiv opkald, incl.
montering.
Kr. 1150,00
SAILOR R 109, Am/Fm radiomodtager
med LW, NW, MW,SW og FM. Kan anven
des til radiopejling på alle bølqeområder(undt. FM).
Kr. 2740,00
SAILOR BK 171, ferritradiopejler.
Anvendes i forbindelse med R 109.
Det påmonterede pejlekompas kan
også benyttes til optisk pejling.

5

ekkolod
Kr 2580

6

Kr. 1740,00

7

3jjj^METRE^

n

SCANPILOT, Autopilot
Avanceret selvstyrer for den
kræsne. Indhent venligst special
brochure og tilbud.

Seafix, mini radiopejler
Kr. 1275,00

WINDEX 15, vindretningsangiver
Kr. 215,OO
MAGNESYNKOMPAS,
Komplet ca 3100,00

Windpoint, vindretningsangiver
Kr. 1525,00
Windspeed, vindhastighedsmåler
Kr. 1495,00

VETUS, vindstyrkemåler, tre måle
områder 0-25m/sek, 0-10 heaufort
og 0-50 knob. Komplet med rotor
og 15 m ledning.
Kr. 798,00
EKKOLOD, SEAFARER 600
3 måleområder, dybdealarm, støj
undertvinger for elektriske for
styrelser.
Kr. 1860,00
Indbygningssæt for do
Kr. 198,00

4" quarts ur m/slag, 1951 Kr 830,00
4" barometer for do, 1851 Kr 460,00

L6s transducer for Seafarer IV ocr
600.
Kr. 320,00

DEVINA Skibsure og barometre
Fineste danske kvalitet.
4" quarts ur u/slag, 1725 Kr 465,00
4" barometer for do, 1601 Kr 3 25,00

6" quarts ur u/slag, 3125 Kr 660,00
6" quarts ur m/slag, 3151 Kr 895,00
6" barometer for do, 3001 kr 6 80,00

MEGAFON, EJ 1001, IOw, rækkevidde
ca 225 mtr. Med sireneanordning.
Diam. 20 cm lgd 34 cm.
Kr. 1115,00

Alle priser er pr 1. februar 1982 incl 22% moms. Ret til pris
ændringer uden varsel forbeholdes.

tslue Star projektører. lOO.OOOcp 100W
ca 1,5 km rækkevidde.
HELLA-projektører, 12 v 55 W, halo
genpære.

VIBDUEVISKER,
American Bosch
El motor 12 v Kr.
El motor 24 v Kr.
Kr.
Blad+arm

Kr. 315,00
Blue Star 100.000cp/200.OOOcp
2 lysstyrker. 100 W. 2 km rækkevid
de.

Vinduevisker, 12 volt, gennemføringsarm 45 mm, Viskerblad 280 mm
Kr. 310,00

Kr. 425,00

Kr. 638,00
Kr. 510,00

HONDA generator
Model E 500, benzinmotor,
220 v - 400 W, 12 v - 100 W.
Vægt 18 kg
Kr. 3355,00

Kr. 767,00

PROJEKTØR, rustfri stål
5 3/4"
7"

100 W
100 W

Kr. 1120,00
Kr. 1210,00

Model E 3500 benzinmotor,
220 v - 3500 W, 12 v - 100W
Vægt 84 kg.
Kr. 10187,00

am.

STØVSUGER 12 volt, leveres med
tre mundstykker, 5m ledning samt
stik. Kapacitet co 0,96 m / min.
Kr. 258,00

LYAC-mar^nebatteri. Kapacitet 70ah.
Tåler 90 krængning uden at syren
løber ud.
Kr. 772,00
FREEDOM-Marinebatteri.
Skal aldrig efterfyldes. 70 Ah.
L 259 mm, B 173 mm og H 203 mm.
Kr. 1095,00
Batteriafbryder

Kr. 86,00
RM 69, marinetoilet, meget enkelt
betjening. Afgangsstuds IV, indgangsstuds 3/4".
Kr. 9 20,00
S & L, kvalitetstoilet i særklasse
Priser fra ca 2175,00

BATTERIOMSKIFTER, gør det muligt
at skifte forbruget fra et batteri
til et andet eller eventuelt at
tappe strøm fra begge batterier
samtidigt. Diam. 125 mm.
CABIN, skotlampe
Yderst dekorativ messinglampe.

Kr. 98,00

Kr. 4 26,00

SIKRINGSPANEL
9 sikringer, heraf 5 stk med af
brydere samt lysdioder. 1 stk
udtag for cigarettænderstik.
Kr. 328,00
SIKRINGSPANEL
med 6 afbrydere og sikringer.
Kr.16 8,00
SIKRINGSPANEL
4 stk sikringer, heraf 2 stk med
afbrydere samt lydioder.
Kr. 135,00

1. Skotlampe 0 165 mm messingbelagt.
Kr. 99,50
2. Lampet ø 80 mm, messingbelagt.
Kr. 107,00
3. Lampet ø 80 mm, messingbelagt.
Kr. 98,50
4. Med afskærmning for dæmpning af
lys, to lysstyrker.
Kr. 106,00
5. Skotlampe, afbrydes ved blot at
dreje skærmen.
Kr. 9 2,00
6. Lysstofrør, 12 v, 8 w, 35x5,5cm
Kr. 238,00
7. Kortlampe m afbryder på skærmen
Kr. 19 8,00

Porta Potti.
Toiletter med opsamlingstank. Tanken
kan ved et let greb fjernes og der
efter tømmes i land. Leveres i farven
brun/elfenben.
„ .
_ ... , r
Porta Potti 45,
66
Kap. ferskvand
7 ltr
10 1
Kap. Affaldstank
14 ltr
21 1
Højde
Bredde
Dybde

Alle priser er pr 1. februar 1982 incl 22% moms. Ret til prisændringer uden varsel forbeholdes.

pris

Cm
38 cm
4 5 cm

33

665,00

40 cm
38 cm
4 5 cm
716,00

,
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WHALE Pantrv pumper
Fodbetjent pantrvpumpe til ned
fældning i dørk, 10 I/min.
Kr. 190,00
Hane for do Kr. 43,00
FRIGOR 12 v køleskab 40 ltr.
Incl Danfoss kompressor. 52x38x36 cm
Strømforbrug ved 12 v 2,5 Ah.
Praktisk taget lydløs.

Håndbetjent pantrvpumpe, Flipper
7 1/nin
Kr. 332,00

Kr. 3600,00

OPTIMUS, kogeapparat, petroleum,
rustfri stål, to blus 48x31x15 cm

Fodbetjent pantrvpumpe til indbyg
ning i skot, dobbeltvirkende, 11,5
l/min.
Kr. 310,00

Kr. 1985,00

Hane for do Kr. 43,00

Kardansk ophængning for do Kr 398,00
Grydeholdere for do
Kr 120,00
OPTIMUS, enkeltblus 28x28x15 cm
GUMMIVANDTANKE
Kr. 1132,00
ENDERS, petroleumsapparat, to blus
rustfri stål, forvarmning med gas.
49x32x12 cm.

50 ltr
100 ltr
150 ltr
200 ltr

45
45
65
65

x
x
x
x

95 cm
182 cm
130 cm
175 cm

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

428,00
548,00
690,00
780,00

r

Kr 1960,00
Grydeholdere for do

Kr7 5,00

ORIGO spritapparat, to blus, rust
fri stål, 51x25x10 cm.

Pantrvpumpe el, 8,3 1/nin
Kr. 1C5,00

Kr. 935,00
GASAPPARAT, rustfri stål, to blus
tændblussikring, 43x33x5,5 cm.

Hane for do med elektrisk afbrvder
Kr. 128,00

Kr. 64 5,00
WALLAS-Kogeplade.
Brænder uden åben flamme. Regu
lerbar varmestyrke.

I'/ha le db. hane med afbryder el +
mekanisk.
Kr. 258,00
WHALE lænsepumpe plast Kr. 138,00

Kr. 3680,00
GUSHER 8, MembranlænseDumpe. 45 l/m
Kr. 348,00
GUSHER 10, membranlænsepumpe, alu
minium, 82 l/m..
Kr. 755,00

Oiln »>-v
^Ul

'#

GUSHER 25, membranlænsepumpe,alu
minium, 110 l/m.
Kr. 1775,00

§

OPTIMUS-Petroleumsapparat.
Enkelblus. B 280 mm, D 280 mm
og H 150 mm.
Kr. 1150,00
OPTIMUS-Gaskomfur.
3 blus samt ovn.
D 470 mm, H 440 mm og B 515 mm

Kr. 110,00
Kr. 188,00
Kr. 348,00
Kr. 630,00

Robust selvansugende automatisk
ferskvandspumpe med en indbygget
trykstabiliserende enhed. Be
regnet for op til til 2 aftap
ningssteder. Tåler at løbe tør.
V studs. Tåler op til 55 C.
Vandgennemstrømning ved frit ud
løb: 7,9 l/min. Selvansugende
højde 1,50 mtr. Total suge og
trvkhøjde 4,00 mtr

Kr. 3795,00

Kr 1325,00

Trykvandspumpe,
Komplet elpumpe incl trykføler, let
at montere.
Kr. 775,OO

Messingpumpe, kan anvendes til
olie og benzin.

RULE-E1 lænsepumper.
1 års garanti.
RULE 400, ca 2 5 l/min
RULE 750, ca 48 l/min
RULE1750, callO l/min

Som do men enkelt
Kr. 175,00

Vask sammenklappelig, plast
36x45xlo cm opstående stilling
og 36x45x35 cm i vandret stil
ling.
Kr. 285,00
Vask, rustfri stål 56x36 cm.
Kr. 148,00
Vask, rustfri stål, 365x265x160 mm
Kr. 198,00

Grydesæt, bestående af 3 kasse
roller samt 3 stegepander.
215,00

Alle priser er pr 1. februar 1982 incl 22% moms. Ret til pris
ændringer uden varsel forbeholdes.

PARAPLYANKER
1,5 kg
2,5 kg
3,2 kg
4,0 kg
6,0 kg
8,0 kg
10 kg
12 kg
13,5 kg

Kr. 68,00
Kr. 9 5,00
Kr.130,00
Kr.148,00
Kr.220,00
Kr.292,00
Kr.350,00
Kr.440,00
Kr.525,00

CQR, ankre
Originale modeller.
Kr 1820,00
20 Ibs
25 Ibs
Kr 2060,00
35 Ibs
Kr 2430,00
45 Ibs
Kr 2860,00

BOMSTÆNGER H.R.S.
8 skåret u gas
1265
8 skåret m gas
1450
12 skåret u gas Kr.
12 skåret m gas Kr. 1775
Agterstagsstrammer, Baron
Betjenes med standard spilhånd
tag. Længde 565 - 76 5 mm, brud
styrke 4000 Kg.
Kr.1825,00
Baron II, længde 655 - 860 mm,
brudstyrke 6500 kg.
Kr. 3385,00
FREDERIK ANDERSEN
Kvalitets skødespil, fremstillet
af rustfri stål.
for genoa skøde
L.o.a. mtr. Dpi
No
No
No
No
No

6
10
16
28
46

Kr
298,Kr 595,Kr 1315,Kr 1665,Kr 2240,-

6,0-7,6
7,6-8,8
8,8-9,7

ca
ca
ca
ca

l,5t
2 t
3 t
4 t

stål

>
i

Kr 180,00
10" Håndtag m lås, rustfri stål
Kr 180,00

Stævnbadestige, rustfri stål
Længde 9o cm, total 132 cm.
Kr. 1250,00

WALLAS,
De kendte og gennemprøvede modeller
Brændstof: petroleum.
Model 1400 effekt 700/1400 W,
strømforbrug 0,5-^0,7 Amp
Kr.4 3 40,00
Model 2500

Kr. 5840,00

Model 3500

Kr. 6890,00

BADESTIGER

FOKKERULLEREB, Vario Turn
0220I85

730 (28*1
840 133 V*")

STANDARD

VETUS, davider plastbelagt aluminium
Pr sæt Kr. 4285,00

Det mest solgte rullesystem.
Komplet med topsvirvel i rustfri
stål.
2

for 12m
sejl, brudstyrke 2110 kg
vantskrue 5/16" - 8 mm
Kr. 1085,00
2

for 17m
sejl, brudstyrke 2930 kg
vantskrue 3/8" - 10 mm
Kr. 1598,00
2

for 27m
sejl, brudstyrke 5300 kg
vantskrue 7/16" - 11 mm
Kr. 2560,00

1. Rustfri stål, længde 95-190 cm.
Kr. 2040,00
2. Rustfri stål, længde afhængig
af bådtype. For negativ h^k.
1365,00
Badestige af aluminium, 90 cm
3 trin. Kr. 174,00
Badestige, aluminium, 115 cm
4 trin. Kr. 194,00
Badestige - Mast Step, sammen
klappelig lylonlejder. Sikkerhedstestet til 225 kg. Længde
1,15 cm. Sammenklappet
26 x 26 x 13 cm. Kr. 290,00

2

for 45m
sejl, brudstyrke 7 200 kg
vantskrue 1/2" - 12,5 mm
Kr. 3880,00
Rekvirer specialbrochure.
Klippepløkker, galv. jern.
Lige model Kr. 30,00
VARI-VANT
Justeringssæt for Hasselforsvantskruer. Gør det muligt at justere
under sejllads.
5/16 Kr. 49,50
7/16 Kr. 64,50
3/8 Kr. 56,50
1/2 Kr. 79,50

Vinkel mod.Kr. 32,00
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Badelejder, rustfri stål
Længde 48 cm, total lo5 cm

Alle priser er pr 1. februar 1982 incl 22% moms. Ret til prisKr. 17 20,00
ændringer uden varsel forbeholdes.

DRIVANKER, hvid PVC, m. kraftig
metalring.
Diameter 40 cm
Diameter 50 cm
Diameter 60 cm

Kr. 134,00
Kr. 16 5,00
Kr. 197,00

BÅDSMANDSTOL
Lækkert udført med flere lommer.
Orange nylon.
Kr.285,00
LIVLINE
Kraftig frontspænde af rustfri
stal. Regulerbare skulderstropper
og livrem. 3 karabinhager.
Kr. 26 4,00

SECUMAR redningsveste
SEC U M A R B S 8 , o p p u s t e l i g
redningsvest, manuel
som do, men automatisk

» 6 3 0 f"

K r - 10507

Nødraketter, raketterne kan
leveres i specielle kit i
kuffert, f.eks. Sjælland Rundtkit, udlejningskit mm.
REDNINGSKRANSE
4 kg godkendt
4 kg
2,5 kg 2,5 kg

SECUMAR 17 , hestesko
Ophængning for do
Flydeline 27,5 mtr
Drivanker
Nødblink, Comet

orange

m refleks Kr 341,00
u
Kr 293,00
m
Kr 312,00
u
Kr 263,50

Sjælland Rundtkit ca

Kr. 53 10

Faldskærmsraket

ca

Kr. 128

Håndblus, rødt

ca

Kr. 32

Kompressorhorn, udskiftelig dåse

SEEPILZ- Redningsvest, godkendt
af Statens Skibstilsyn.

Komplet Kr 58,00
Refil
Kr 25,00

Kr. 274,50

CYALUME, opmærksomhedslys, brændetid ca 12 timer.

Kr 366 00
Kr 78 ,00
Kr 129 00
Kr 86 ,00
Kr 203 ,00

Kr. 19,50

RADARREFLEKTOR, aluminium, kan
adskiIles.

DÆKSLUGE, Houdini
aluminium, 543 x 543 mm

Kr 69,50

Kr. 1150,00

TÅGEHORN, messing

Kr. 35,00

MESSINGRÅBER, diameter
15 cm Kr. 242,00
25 cm Kr. 315,00

Påbudsskilte Kr. 29,50
Gummipøs, 7 liter, kraftig gummi,
metalhank m. kovs samt metalring
til forstærkning. Let at fylde.
Kr. 64,00

VETUS, Skylight,
Model Hippo, aluminium, flere str.
50 x 50 cm Kr. 1385,00
Signalkugle, for både der ligger
for anker, diameter 35 cm.
Kr. 58,50
Signaltrekant Kr. 55,00

t

E.Meyer's navigationsbog
do
komplet
Linex plotter
Kortpasser 6" messing
Bestikholder

Kr 61,00
Kr.93,00
Kr.69,00
Kr.55,00
Kr.90,00

GUMMIBÅD, fremstillet af neoprenbelagt nylonvæv med to luftsek
tioner. Komplet leveret med årer
fortøjningsline, reparationssæt
samt transporttaske. For 2 perso
ner. 200 x 128 cm. 1 års garanti.
Kr. 9 80,00

Alle priser er pr 1. februar 1982 incl 22% moms. Ret til pris
ændringer uden varsen forbeholdes.

FENDERE, m. sort top, kan leve
res i hvide eller blå.
5
6
8
10
KIKKERT, Sailor
Gummiarmeret, stænktæt

x
x
x
x

20
23
27
25

økonomiudgave
4 x 14

Kr. 663,00

Kr. 83,00
Kr. 99,00
Kr.148,00
Kr.19 8,00

Kr 48,00

VETUS, udstødningssvstem, 3 stør
relser, 40 -45 ocr 50 mm
1.
2.
3.
4.
5.

LP Vandlås
MP Lydpotte
Rustfri 60 vinkel
LT Vandlås
Gennemføring

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

225,00
151,00
140,00
183,00
140,00

HENRI LLOYD, eksklusiv sejlerbeklæd
ning i særklasse.
Ocean Racing Supreme jakke med for
og harness.
Era kr. 1800^00

Signalflag, komplet sæt beståen
de af 40 signalflag, 30 x 24 cm
Leveres i praktisk pose med 4o
lommer.
Kr. 760,00

Ocean Racing Supreme jollebuks med
for.
Fra Kr.1100,00

VETUS, ventilationshætte, diam 200mi
hjd 35 mm.
Kr. 174,00
VENTILATIONSHÆTTER
Rustfri stål
6" 229,00
176,50

„{••Ml

Træblokke med nylonskiver for 12 mm
tovværk.
enkelt
enkelt m. hunsvot
dobbelt
dobbelt m. hunsvot
tredobbelt
tredobbelt m hunsvot

Kr 99,50
Krll0,00
Krl35,00
Krl49,00
Kr228,00
Kr242,00

VETUS, MT 30, Hydraulisk styring,
med kontraventil,
Enkelstyring
Kr. 3275,00
Dobbelstyring
Kr. 5580,00

m. galv. sjækel,tillæg Kr 13,00
m. galv. hage, tillæq Kr 50,00
Ovennævnte blokke er fremstillet
af førsteklasses asketræ med gal
vaniserede beslag, bolte af kom
primeret stål og nylonskiver.
HELLA, lanterner for skibe under
12 mtr. NK godkendte.
Top
Kr. 201,00
Agter
Kr. 225,00
Side
Kr.

SKIBSRAT, håndlavet i teaktræ,
poleret messingnav.
VETUS Ankerspil
For 8 eller 10 mm kæde, vægt 9,5 kg
Kr. 2495,00

u. krans
13'' Kr . 765,,00
16'1 Kr. 910,,00
18'• Kr. 985,,00
20'' Kr .1140,,00
22'' Kr .1235,,00
24'' Kr .1490,,00
25'' Kr .1390,,00
28'' Kr .1785,,00
30'' Kr .1970,P 00

tillæg• f.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Top
Kr. 76O,OO
Komb. side stb/bb Kr. 910,00
Anker
Kr. 685,00
Side
Kr. 735,00
Agter
Kr. 710,00

krans
495,,00
550,,00
584,,00
604,,00
642,,00
665,,00
665,,00
7 20,,00
780,,00

Pulpit med indstillige fødder
45cm hd
kr. 1275,00
60cm hd
kr. 1355,00
VETUS, EL Ankerspil
Model puma, løftekap. 100 kg,
500 W motor, 12 eller 24 volt.
vægt 14 kg.

GLASHOLDER
%
Teaktræ, for 2 glas, Kr. 79,50
do
for 6 glas, Kr. 90,00

Septre m. rustfri stål
hd. 60 cm
Kr. 98,00
hd
45 cm fra
70,00
fødder for do Kr. 65,00

Kr. 7600,00
Alle priser er pr 1. februar 1982 incl 22% moms. Ret til pris
ændringer uden varsei forbeholdes.

ZODIAC

GUMMIBADE

ZODIAC TENDERS
Z-3
længde
2,40 m
bredde
1,4 2 m
antal pers. 3
4 HK
max HK
pris
4321,00
vægt
13 kg

Z-4

2,60 m
1,42 m
4
4
4
10 HK
4 HK
4 HK
5 204,00 6383,00 7660,00
34 kg "
27 kg
23 kg

Incl i prisen er: fodpumpe, paksæk, reparationssæt, årer mv.
SKIBSKLOKKE

Poleret malmklokke m. ophæng 5"
K". 385,00
Vil Du billigere
frem.ma du ro.

EVINRUDE Påhængsmotorer
4,5 HK
6,0 HK
7,5 HK

Kr. 4425,00
Kr. 5795,00
Kr. 6395,00

VOLVO 40
4 Hk, meget økonomisk ca 1 ltr/t
Kr. 26 20,00

VÅDDRAGTER
Long John
Bolero jakke
do m nylonærmer
Surf-støvler
Surf-handsker
Vådsokker, db.nylon

840,00

6 20,00
760,00
378,00
258,00
140,00
TRAWLER LAMP

WINDSURFERVEST-SECUMAR
Trawlerlampe, petroleum Kr. 485,00
Den ideelle vest for surfere.
Udløses manuelt med C0„-patron.
Har desuden indbygget érapezkrog samt rygsæk med lvnlåslukning.

Minors lamp, dekorativ messing
lampe.
Kr. 538,00

Kr. 1054,00

Mistral, sailboards
Brættet for den kræsne surfer.
Model competion fra kr. 8855,00

REFLEX
WINDSURFER, Ten Cate
Den originale windsurfer, verdens
mest solgte surfer.
Ikonomiudgave Kr. 4980,00
Originaludgave Kr. 69 80,00

Petroleumslampe, messing med Holme
gård-kuppel, 320 x 160 mm.
Kr. 247,00
VANDSKI, Refleks
Vandskien med verdensnavn,
Mange modeller. Prisekseir.~pel: Reflexs Comet, combiski
Kr. 1060,00

Alle priser er

Petroleumslampe, messing med Hclmegård-kuppel, 390 x 210 mm.
Kr. 320,00

pr 1. februar 1982 incl 22% moms. Ret til prisændringer uden varsel forbeholdes.

Søndag 16 MAJ

KL.9- & KL.956

Pris 30,00 kr.

Pris 30,00 kr.

Tilmelding her eller på tilmeldingsliste ved kontoret - Tilmelding er bindende.
Kun 100 deltagere - så skynd dig!!!
Trøjer skænket af vor bogtrykker.

Sejlerfrokost 20,00 kr.
. . . . Medlemsnr

1 IMax/n
1A
1
•

d

r

e

Deltager i frokost
Trøjestørrelse

• ja
• Lille

• Mellem

s

s

• nej

sæt kryds

H Stor

A
e

sæt kryds

•

f

Efter frokost:

Stort Sejlerbal om eftermiddagen.
Hornorkestret starter os - og gi'r koncert i Dragør!
- Pauser undervejs - Øl og vand
7

Alle kreative se her!!!
Vi søger gode ideer til et logo for VM
for Yngling 1983.
Der er nogle faste ting, som skal være
opfyldt.
Farver: rød/hvid eller hvid/rød.
Byen København evt. med Køben
havns byvåben.
S.S.F. 60 (år).
W.C. (World Championship).
Ynglingemærke. Y
År 1983.
Kom med nogle gode ideer senest
den 1. maj 1982. Sendes til S.S.F.
1. præmie = gavecheck på 150 kr. til
Shoppen.

Dagens vejr
Vi venter alle med længsel på de da
ge, hvor vi atter skal på havet. Forår og
sommer står for døren, og i den forbin
delse mange dejlige kapsejladser både i
Sundby Sejl-Forening samt i klubber på
hele Øresundskysten. Når disse sejlad
ser skal starte, vil vi alle gerne vide,
hvorledes vejret bliver, hvilke sejl skal
der på, genua?, krydsfok, eller mellem
genua? Derfor ringer alle sejlerne til Ka
strup Lufthavns vejrtjeneste, som vi alle
ved er meget flinke og hjælpsomme.
MEN LAD VÆRE MED DET!!!
Kastrup Lufthavns Vejrtjeneste skal
som deres primære opgave sørge for at
flytrafikken får relevante vejrmeldinger.
Dette er vigtigt og kræver megen tid, så
derfor henvend jer til den stedlige kap
sejladskomite som vil få, og har pligt til
at få, de relevante vejrmeldinger, eller
RING TIL LOKALVEJRTJENESTEN
Københavnsområdet 0053, så vil Ka
strup Lufthavns Vejrtjenste stadig være
flinke og vil forhåbentlig stadig hjælpe
sejlsporten i dette mere begrænsede
omfang.
På forhånd tak og HUSK LOKAL
VEJRTJENESTEN 0053, eller Kapsej
ladskomiteen.

*

Flakfortsejlads 1982.
Sejlklubben ØST indbyder til Flakfortsejlads 1982 søndag den 16. maj
med første start kl. 10.
Indbydelser med tilmeldinger vil i vid udstrækning blive fremlagt i klub
huse i Øresundsområdet. Kan du ikke finde en indbydelse i DIN klub, er du
velkommen til at bede om flere eksemplarer hos Hans Thiessen, Rådhusvej
35 D, 2920 Charlottenlund. Tlf. (01) 63 24 53.
Indskud kr 75,-.
Sidste frist: ØST i hænde mandag den 3. maj kl. 20.

Klaus Akkermann
kapsejladschef

y

Y D 126 så flot ud på bådudstillingen

Uddeling af havnepladser
pr. 28. januar 1982
Fra Havneudvalget
8

Plads nr.
078
314
179
148

Medlemsnavn
John Nyland Andersen
H.J. Sauffaus
Mogens H. Andersen
Benny Nielsen

Medlemsnr.
A 229
A 689
A 90
A616

Indm. dato
12/5 66
17/8 67
3/10 68
2/8 73

1

\ Ih

O

Kapsejladser 1
SUNDBY SEJL-FORENING

1982

!
I
|

Lørdag den 24. april
Søndag den 25. april

Ynglingstævne
Ynglingstævne

Onsdag den 12. maj

Aftensejlads

Lørdag den 15. maj
Søndag den 16. maj

Opti-stævne A + B
Opti-stævne A + B

Onsdag den 19. maj
Onsdag den 26. maj
Onsdag den 2. juni

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag den 4. juni til
Mandag den 7. juni

Distance- og etapesejlads Østersø-Cup

Onsdag den 9. juni

Aftensejlads

Søndag den 13. juni

»En 0 Rundt«
Familiesejlads

Onsdag den 16. juni
Onsdag den 23. juni
Onsdag den 30. juni
Onsdag den 4. august
Onsdag den 11. august

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag den 13. august
Lørdag den 14. august
Søndag den 15 august

DM for Yngling

1

1

Onsdag den 18. august

Aftensejlads

Lørdag den 21. august
Søndag den 22. august

Opti-stævne A + B + C
Opti-stævne A + B + C

Onsdag den 25. august
Lørdag den 4. september
Lørdag den 11. september

Aftensejlads
Lørdagssejlads
Fællessejlads fra Kastrup Sejlklub

Lørdag den 11. september
Søndag den 12. september

Stoppenålsstævne
Stoppenålsstævne

Lørdag den 18. september
Lørdag den 25. september

Fællessejlads fra Sundby Sejl-Forening
Fællessejlads fra Kastrup Sejlklub

Søndag den 26. september

Forterne Rundt

Lørdag den 2. oktober

Fællessejlads fra Sundby Sejl-Forening

|
kl. 19.00

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

kl. 19.00

I

|
II

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

i

I
Kl 18.30

kl. 18.30
kl. 15.00
kl. 15.00

kl. 15.00
kl. 15.00

I
I
1

kl. 14.00

9

Fastelavn i billeder

Ring efter prøver og få et tilbud.

r

1

KASTRUP MARINE SERVICE—

KMS bådudstvr
V \J

\/ J

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup

Arne
Olsen
<81
Offset

Telefon 01 50 05 04

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

10

GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den
21. marts
kl. 9.00
i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Et medlems indlæg til med
lemsbladet, som er nægtet
optagelse.
4. Regnskab
5. Valg
6. Lovændringsforslag
7. Andre forslag
8. Eventuelt

Sekretæren, Else Thuring
Skolechefen, Bent Petersen
1 medlem af havneudvalget, Henning
Jensen, modtager ikke genvalg.
1 medlem af klubhus- og festudvalg,
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten,
Preben
Jacobsen.
1 suppleant, Anders Mogensen.
Kasserer Erna Christensen.
Kasserersuppleant Annie Lindqvist.
Revisor: Jan Sejrbo.
Revisorsuppleant Erling Sørensen.
Redaktør Holger Møller
Juniorudvalgsmedlemmer, Ole Poul
Petersen modtager ikke genvalg,
Ole Hansen og Jørgen Erik Jensen
2 målere, Jørgen Madsen og Karl
Thorup.

Ad dagsordenens punkt 6:
Lovændringsforslag.
Ingen forslag indkommet.

Ad dagsordenens punkt 7:
Andre forslag.
Forslag nr. 7.1.
Bestyrelsen foreslår i henhold til love
nes § 5, at kassererens vederlag forhøjes
til 15.000 kr.
Forslag 7.2.
Undertegnede fremsender hermed
forslag, om overdækning af klubhusets
terrasse, gerne udført i rør med klar
plexiglas, som dækker halvdelen, altså
første bordrække ind mod klubhuset,
samt fronten mod syd, således at der ik
ke er træk.
Medlem nr. A 604 Henry Plambech

11

Hverdage

Lørdage

Søn - og
helligdage

Jan.
Febr.

X

11-15

X

X

11-15

X

Marts

10-18

9-15

X

April
Maj
Juni

10-18

9-15

9-15

10-18

9-15

9-15

10-18

9-15

9-15

Juli
Aug.

10-18

9-15

X

10-18

9-15

X

Sept.

13-18

9-15

X

Okt.
Nov.

o 13-18

9-15

X

13-18

9-15

X

Dec.

13-18

11 -15

X

1982

Banken der
dækker
hele Amager

LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 København K
Tlf. (01) 57 61 06

rr

LYNETTENS BÅD SERVICE

S

AUTOB ANK

,

Amagerbanken
'•• N

clen er nærliggenae

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

NYHEDER!
FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

ilt
DAN SAILS

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

Nødudstyr, rakettør
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialør
Eget riggervaerksted
VHF-radiokursus
-og meget mere . . .

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

TLF. 01 576717

STURLASGADE 12 K

230Q KBH. S

APRIL
1982.

41. årgang

S.S.F.

APRIL 1982

Nr.4

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Foreningens telefoner:
Postgirokonto 705 65 16
Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80
Restaurationen
01 - 58 32 96
Havnekontoret
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

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Else Thuring,
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

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

58 74 05

Sekretær:

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S

13 73 23
50 73 23
58 49 37

595402

- og festudvalg: Vagn Preisler,

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A
Skolechef:

54 58 44
59 79 95

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 S.

50 63 65

Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:

Rolf Elm-Larsen
Dronningensgade 20, 1420 Kbh. K
Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 S

Målere:

Jørgen Madsen
Platanvej 7,1810 Kbh. V
Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S

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

57 76 10
58 79 29

Referat af bestyrelsesmøde 1.3.82.
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning, herunder general
forsamling
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
Repræsentanter fra Strandjægerne
havde bedt om et møde med bestyrel
sen kl. 19.30.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplyste bestyrelsen om,
at der pr. 1.3.82 er blevet ansat en ny
pladsmand, Robert Frederiksen, idet
vor tidligere pladsmand har fundet an
det arbejde.
Indkomne breve og takkekort blev
oplæst. Et medlem anmoder om kontin
gentnedsættelse på grund af alder. Da
medlemmet jvf. foreningens love opfyl
der betingelserne, blev anmodningen
godkendt af bestyrelsen.

.. 21 2050
584311

Forsidebilledet.
OK-jollen - læs mere om den på jolle
siden

Tre repræsentanter fra Strandjæger
ne mødte op for at høre, om de fortsat
kunne regne med at kunne benytte
prampladsen. Bestyrelsen gav tilsagn
om dette mod, at de fortsat selv vedlige
holder pladsen.
Reinhardt Hansen har gennemgået
foreningens radiogrej og har fundet en
del defekt. Bestyrelsen blev enige om at
prøve at sælge noget af det materiel, der
ikke fungerer.
Den 28.2. åbnede »Shoppen« med ny
forpagter, Svend Alvang fra Kastrup
Marine Service. Mange medlemmer var
mødt op til receptionen.
Generalforsamlingen:
Der var kommet et forslag til general
forsamlingen fra medlemmerne samt to
forslag fra bestyrelsen.
Punkt 3 Havn og Plads:
Havneudvalget oplyser, at arbejdet
med at få midterbroen på plads efter
vinterens isskruninger nu er påbegyndt,
ligesom arbejdet med at lave planke
værk omkring containerpladsen er på
begyndt.
Henning Jensen takkede bestyrelsen
for godt samarbejde, idet han trækker
sig ud af bestyrelsen ved førstkommen
de generalforsamling.
Punkt 4 Klubhus og Fester:
Klubhusudvalget har udarbejdet en
tilmeldingsblanket til »Amager Rundt«.
Denne vil blive trykt i medlemsbladet.
Punkt 5 Sejlerskole:
Skolechefen oplyser, at man har ned
sat et underudvalg bestående af Jens
og Poul. Dette udvalg skal samordne
diverse instruktioner i sejlads fra Dansk
Sejlunion, Søfartsuddannelsen samt
Søsportens Sikkerhedsråd, således at
vor undervisning på sejlerskolen kan
blive »up to date«.
Den 24.2. blev der afholdt tovværkseksamen, censorer var Anders Mogen
sen og Hans Guldager. 12 elever deltog i
eksamen og alle bestod. Censorerne har
udtalt, at der ved eksamen blev præste
ret et usædvanligt godt stykke arbejde,
hvilket nok skyldtes instruktørerne Ton
ny Ankerstjerne, Finn Staalfos samt Erik
Poulsen.
Den 2.3. vil der blive afholdt radio
eksamen. Birger Riis Hansen har været
lærer for dette hold. Censor bliver en fra
Post- og Telegrafvæsenet.
Den 15.3. er der instruktørmøde.
Den 23.3. bliver der afholdt skriftlig

eksamen i navigation og den 25.3
mundtlig eksamen. Der er 21 elever, der
er indstillet til denne eksamen. Censo
rerne er Poul Frederiksen samt Bent Pe
tersen.

ning har 9 deltagende medlemmer med.

Punkt 6 Juniorafdeling:
Tonny Ankerstjerne, Finn Staalfos
samt Erik Poulsen har lovet at komme
ned nogle lørdage i foråret for at under
vise optimistsejlere i knob.

Else Thuring
sekretær

Punkt 7 Kapsejlads:
Intet.
Punkt 8 Joller:
Jolleudvalget er i gang med at udar
bejde en tegning til brug ved bygning af
et stativ til brætsejlere.
Der er nu indhentet tilbud på 2 sektio
ner broforlængelse af jolleslæbestedet.
Tilbudet lyder på 15.000 kr. incl. moms.
En enig bestyrelse godkendte tilbudet,
og man blev enige om at bestille disse to
sektioner.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet.

Mødet slut kl. 22.30.
Hans Guldager
formand

Tilføjelse
til protokollen
i sidste nummer
Sætternissen havde været på spil i
sidste nummers referat af bestyrelses
mødet den 1. februar 1982. Vi bringer
her det, der manglede:
Punkt 5: Sejlerskole:
Skolechefen oplyser, at der vil blive
afholdt instruktørmøde den 5.2.82. Her
vil man tilrettelægge forårets arbejde på
skolebådene. Sejlerskolen vil i år have
plads til 40 elever. Sidste tilmnelding til
sejlerskolen er den 11.3.82.

Punkt 11 Bladet:
Intet.

Punkt 6: Juniorafdeling:
Juniorchefen oplyser, at den nye
Yngling, som man har købt i Svejts, vil
komme til S.S.F. den 3.2.82. Junior
chefen ytrer tilfredshed med fremmødet
ved optimistundervisningen.

Punkt 12 Eventuelt:
Et havneudvalgsmedlem fortæller, at
der er øvet groft hærværk på en sejlbåd,
der står opstillet på pladsen.
Østersøkredsen afholder dommer Ikursus i Lynetten. Sundby Sejl-Fore-

Punkt 7: Kapsejlads:
Den 14. og 15. august vil der blive af
holdt DM for Yngling i S.S.F. Den 24.2.
82. holder det nedsatte kapsejladsud
valg det første møde angående arrange
mentet VM for Yngling i 1983.

Punkt 10 Sikkerhed:
Intet.

w

Standerhejsning
Lørdag den 1. maj 1982 kl. 16.00
Yngling D 126 vil blive døbt og derudover døbes en optimistjolle.

Kom og vær med til at give sæsonen en festlig start.
Festudvalget
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Formandens beretning
ved generalforsamlingen søndag d. 21. marts 1982 kl. 9.00
fremmødte teknikere fik så mange ind
tryk med sig hjem til tegnebordet om de
miljø- og fritidsinteresser, der her ville
blive ødelagte eller i bedste fald lemlæs
tede, at andre muligheder for at løse
slaggeproblemet måtte være mere til
trækkende.
Københavns overborgmester har da
også ved en senere lejlighed givet udtryk
for at han absolut er modstander af de
fremlagte planer, som han sagde ordret:
»Alene tanken om det enorme griseri,
det vil afstedkomme, vil afholde enhver
politiker fra at sige ja til disse planer.«

Siden sidste generalforsamling er 2 af
vore medlemmer afgået ved døden.
Medlem nr. 498 Edvin Olsen, Florensvej den 11/12 81.
Vi har fået meddelelse om, at medlem
nr. 536 Arne Villiam Nielsen er afgået
ved døden.
Jeg anmoder generalforsamlingen
om at give de afdøde den sidste ære.
Æret være deres minde.
Inden jeg påbegynder min beretning,
må jeg bede medlemmerne om, såsnart
de hører om et medlems død at meddele
dette hurtigst muligt til mig eller et be
styrelsesmedlem, så vi fra SSF kan give
en sidste hilsen.

Ved efterår og vintertide er det efter
hånden blevet kutyme at løbe stormløb
mod søsportens interesser. Siden sidste
generalforsamling har man forsøgt sig
med en yderligere forhøjelse af beskat
ningen af fritidsfartøjer; det faldt til jor
den på grund af et pludseligt udskrevet
valg.
I Københavns kommunes debatoplæg
om lokalplaner dukkede Rivieraplanerne
pludselig op igen - et forslag fra kom
munens teknikere gående ud på at fylde
hele Amager Strand op med slagger
incl. de 14 klubber, der ligger fra benzin
øen og ned til Helgoland. Det lykkedes
at indkalde klubberne og kommunens
teknikere til et møde her i SSF om sagen
i december måned. Uanset at det måtte
være fristende at løse kommunens op
hobning af slagger ved en sådan opfyld
ning over en årrække, tror jeg, at de
4

Naturfredningsforeningen har vinte
ren igennem været på stikkerne med
deres forslag om totalfredning af Salt
holm. Det vil sige ingen sejlere, strand
jægere, fiskere eller andre nærmere end
100 meter fra den yderste tørre sten med
undtagelse af et lille område omkring
havnen og kroen på nordspidsen af øen.
Sejlere, strandjægere og fiskere samt
ejerlavet, der tog den første tørn med
naturfrederne, har efterhånden fået så
stor tilslutning fra mange sider af sam
fundet i protesten mod planerne, at de
måske henlægges til en senere lejlighed,
eller at vidtgående kompromisløsninger
vil blive foreslået. Set fra vort synspunkt
er de allerede indførte naturfredningsbe
stemmelser rigeligt gode nok til at sikre
dyrelivet de bedste livsbetingelser.
Flakfortet frembyder efter de hårde
storme i efteråret og den megen is et
500.000 til flakfortet

trøstesløst syn. Ydermolerne har lidt
svære skader, og store dele af nord
skrænten er blevet bortskyllet. Forsvars
ministeriet har erkendt det uholdbare i
situationen og er igang med reparatio
ner, hvortil der er afsat et beløb på kr.
500.000,00. Dette må vi tage som et
tegn på, at man ikke ønsker at øen skal
gå totalt til grunde på længere sigt. Vi er
da også med i forhandlinger sammen
med Friluftsrådet,
Miljøministeriet,
Fredningsstyrelsen og andre organisati
oner og myndigheder om en samlet løs
ning, således at øen kan blive bevaret
for sejlerne og for offentligheden på
længere sigt.
For sejladsen på Københavns havn er
der kommet nye skærpede regler, som
vi skal være opmærksom på. Sejlads
igennem Kronløbet er blevet forbudt. Al
sejlads skal fremover foregå gennem Lynetteløbet, og i selve yderhavnen skal
der sejles øst for de udlagte store bøjer
langs med B&W-siden. Med disse reg
ler er det altså ikke længere tilladt at sej
le promenadesejlads langs med langeliniekajen: med forbudet i Kronløbet må
vi så håbe på, at al anden sejlads end fritidssejlernes til gengæld er blevet for
budt i Lynetteløbet.

Bestyrelsen har besluttet at tildele
Vagn Preisler SSF's hæderstegn for 10
års bestyrelsesarbejde.
Vagn har jo altid været en festlig fyr,
og det har med en lille undtagelse altid
været den festlige side af foreningens
liv, Vagn har beskæftiget sig med i alle
disse mange år. Vi må erkende, selv om
Vagn nu hører på det, at vi vel nok har
nået det fuldendte højdepunkt, når det
drejer sig om arrangementer af fester,
takket være Vagns opfindsomhed, og
så er det lige meget om det drejer sig om
juletræ for børn og voksne, Krebsefest
på Flakfortet, eller som vi i disse dage
kan se i klubbladet, Amager rundt på cy
kel. Klubhuset hører jo også under Vagn
og Co., og her har Vagn altid vist et stort
mod, når det gjaldt nye forslag og ideer
til forbedringer. Vi kan jo bare tænke på
isknusermaskinen, forslag om billard og
hans planer om terrassen. Vagn, du har
altid haft gode og værdifulde medpartnere i det festlige udvalg, men bortfor-

Vagn får hæderstegnet

klares kan det ikke, at du har været og er
hjørnestenen på foreningens festlige si
de.
Mens vi er ved det festlige, kan jeg
nævne, at vort æresmedlem Klokkema
geren fylder 70 år i morgen.
Følgende medlemmer har 25 års jubi
læum:
Harry Andersen
A653
Torben Dam
A634
Jens Green Jensen
A 179
P. V. Petersen
A 596

I havnen har midterbroen efter vinte
rens frost og is fået en nødvendig repa
ration. Vi må forudse, at den ikke kan
holde til ret mange isvintre til, og besty
relsen er derfor gået igang med at un
dersøge mulighederne for at gøre mid
terbroen isfri ved hjælp af et trykluft
system, som bringer vandet i bevægelse
omkring pælene; nogle få andre havne
har haft gode resultater i denne vinter
med sådanne anlæg. Falder undersøgel
sens resultat ud til fordel for en anskaf
felse, vil vi arbejde på at have dette klar
til efteråret.
Glasfiberrørene omkring pælene har
også lidt stor skade på grund af isen, og
pladsmanden er i øjeblikket igang med
reparation af disse, så de kan være klar
til sæsonens begyndelse.
Renden vil også i år blive udgravet, og
der føres i øjeblikket forhandlinger med
flere entreprenører om dette, således at
renden har den fulde dybde fra sæso
nens start.

På jollepladsen er der foretaget nogle
nødvendige reparationer af slæbeste
det, som efter jollesejlernes udsagn
skulle være yderst tilfredsstillende, og
jollebroen vil i år blive forlænget med
yderligere 2 sektioner, således at man
kan komme ud over det lave vand.
Juniorafdelingen har fået en tiltrængt
fornyelse i form af en ny Yngling, som
overvejende er anskaffet ved sponsor
støtte, og ved tidligere års salg af de
gamle juniorbåde. Båden som foreløbig
hedder nr. 126 vil blive døbt ved stander
hejsningen. Vi har ligeledes fået tilsagn
om en optimistjolle skænket af en af
foreningens medlemmer. Juniorafdelin
gen er i usædvanlig god gænge, og vin
teren er blevet brugt til at gøre 2 af vore
Yngling-både i fin stand. Jeg vil benytte
lejligheden til her ikke alene at takke ju
niorerne for deres flotte arbejde men og
så de voksne ledere og andre, der har
hjulpet til. Preben Jacobsen skal have
tak for at have stillet lokaler og transport
til rådighed uden udgift for foreningen.
Den internationale Yngling-organisa
tion har skriftligt godkendt, at vi i vort
jubilæumsår 1983 afholder verdensme
sterskabet i klassen. Det er et stort ar
rangement, og jeg må allerede nu op
fordre interesserede medlemmer, der vil
være med i sejladsperioden som offici
als, om at melde sig til Klaus Akkermann.
Lissie og Svend Alvang åbnede som
aftalt Shoppen i marts måned trods vin
ter og kulde. Udsalget har fået en geval
dig ansigtsløftning med masser af varer

Jens Green var ene om at repræsentere 25-årsjubilarerne

Der var også en flaske til Vagns kone

til yderst rimelige priser, som vi alle kun
kan være tilfredse med. Bestyrelsen må
opfordre medlemmerne til at lægge så
meget af deres køb som muligt i Shop
pen, således at vi kan bevare denne go
de service, vi her har fået.
Som nævnt i protokollen er Leif fra
trådt som pladsmand af egen vilje og i
bedste forståelse med bestyrelsen.
Grunden er, at Leif gerne vil tilbage til sit
gamle fag som bådebygger, hvilket han
har fået mulighed for, og bestyrelsen
har antaget Robert Frederiksen som
pladsmand, der allerede har påbegyndt
arbejdet. Vi tror, at vi i Robert har fundet
den rette til dette betydningsfulde job i
foreningen.
På kapsejladssiden er Top Cup sejlet
for sidste gang. Vi måtte erkende, at
den af en eller anden grund ikke kunne
blive en tradition inden for sejlsporten.
Jeg vil benytte dagen her til at takke alle
dem, der gennem årene har hjulpet til
med at afvikle sejladsen på en for SSF
værdig måde; det gælder ikke mindst
dem, der i kraft af deres erhverv har haft
mulighed for at yde et stykke arbejde,
som der ellers skulle være betalt for. Jeg
tænker her på bogtrykkeren Arne, rekla
megeniet Knud Carlsen og dem fra
EDB-firmaet Rationel Data-behandling.

Bent Knudsen har været den store
koordinator med en effektiv ledelse, der
har sørget for, at sejladserne altid blev
afviklet efter de bedste sportslige idealer
og med den højeste standard af organi
sation, og derfor har vi bedt Bent Knud5

sen om at forestå ledelsen af en ny sej
lads Østersø Cup i dagene fra den 4. til
8. juni. Sejladsen går uden om Møn,
Lolland og Falster og gennem Bøge
strømmen. Distancen er den samme
som Sjælland Rundt. Jeg vil opfordre
alle, der har mulighed for det, til at delta
ge i denne sejlads.
Henning Jensen forlader bestyrelsen
ved denne generalforsamling efter flere
år i havneudvalget. På medlemmernes
og bestyrelsens vegne vil jeg gerne tak
ke dig for din utrættelige indsats, din
ærlige og loyale måde at behandle prob
lemerne på. Du har kæmpet for at holde
SSF's traditioner i hævd i kraft af dit
meget lange medlemskab på 37 år.
Ole Poul Petersen forlader juniorud
valget også efter en ærefuld indsats; nu
er Ole ikke så gammel, så vi håber da, at
han vender tilbage ved en senere lejlig
hed til gavn for SSF.
Til slut må jeg på SSF's vegne sige
tak til bestyrelse og medlemmer, alle vo
re venner ude omkring, pladsfolk og Kir
stine, for arbejdet med at holde sammen
på SSF. til gavn for det fællesskab, vi
har i sejlsporten i en ellers svær tid.
Hans Guldager
formand

Nye medlemmer ----som ^øger optagelse

Suywi&y.

SejllfoAejwuj.

A 250 Per Albertsen
Bogfinkevej 32, Tåstrup
A 430 Niels E. Hove
Amagerbrogade 30, S.
A 729 Vagn Mattsson
Vestergårdsvej 36, NV.
A 742 Torsten Meyer
Viborggade 3, 0.
A 818 Aage Handest
Gyldenrisvej 14, S.
A 867 Karl K. Køhlert Larsen
Halmtorvet 1, V.
A 994 Tove Paludan-Muller
Gentoftegade 110, Gentofte
A 1014 Herluf Kamp-Larsen
Læderstræde 36, K.
A 1016 Michael Diemer
Vodroffs Tværgade 15, V.
A 1036 Klaus Nielsen
Tagensvej 162, N.
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Brug redningsvest

Fra Havneudvalget
Havneudvalget meddeler!!
Der er stadig en del medlemmer, der
anvender ulovlige eller defekte kabler.
Dette medfører ofte, at sikringer eller
HFI relæer kobler ud til gene for alle.
Havneudvalget fjerner i fremtiden de
kabler, der ikke er lovlige eller forsvarli
ge. Kablerne kan så afhentes på konto
ret om torsdagen. Det er både uforsvar
ligt og hensynsløst ikke at holde sit
elektriske grej i orden, og vi indskærper
nu endnu en gang medlemmerne til at få
dette klaret.
Pælene er nu forsynet med en bolt til
sikring mod nedskridning. Vær venlig ik
ke at fastgøre noget som helst i disse
bolte, ligesom det ikke er tilladt at bore
huller i pælene.
Vi anmoder medlemmerne om ikke at
køre på cykel eller i bil på pladsen, idet
det er i direkte modstrid med forenin
gens love. Cyklerne står og flyder og er i

Her ved sæsonstarten findes der an
ledning til at indskærpe, at børn, der
færdes på havnearealet, bør bære red
ningsvest.
vejen overalt. Bilerne er i vejen for plads
manden og andre, der skal søsætte far
tøjer. Der vil blive anskaffet tre trækvog
ne nemlig en til hver bro for transport af
grej mellem fartøj og evt. parkerings
plads. Der vil blive opstillet nye cykelsta
tiver i en tidssvarende udformning. Vi
håber, at medlemmerne vil være med til
at opretholde et ordentligt miljø til glæ
de for alle.
Spildolie fra motorer m.v. skal hældes
på de dertil beregnede tromler, der er
opstillet på henholdsvis nordre og sønd
re plads i nærheden af slæbestederne.
Ulovlig anvendelse af varmeovne vil
blive betragtet som direkte tyveri med
hvad deraf følger.
Det er havneudvalgets målsætning at
sørge for ordentlige forhold for medlem
merne både hvad havn og plads angår,
og vi anmoder alle om at være med til at
holde dette i hævd.
Havneudvalget

Nye i havnen
Nedennævnte pladser uddeles pr. d.d. iflg. ekspektancelisten.
Medlem nr. A 616 Benny Nielsen
indm. 10. 4.69
Medlem nr. A646 Tove Munkholm
indm. 27. 5.57
Medlem nr. A 229 John Nyland
indm. 12. 5.66
Medlem nr. A 689 H.J.Sauffaus
indm. 17. 8.67
Medlem nr. A 90 Mogens H. Andersen
indm. 3.10.68
Medlem nr. A255 Jørgen Frilund
indm. 2.10.64
Medlem nr. A 552 Henning Andersen
indm. 22. 1.60
Medlem nr. A 466 Albert Jørgensen
indm. 1.10.52
Medlem nr. A943 William Kleis
indm. 4.4.68
Medlem nr. A319 Henner E. Jørgensen
indm. 21. 8.69
Medlem nr. A860 Erik H. Djervil
indm. 4.9.69
Medlem nr. A919 Jørgen Dreyer
indm. 13. 8.70
Medlem nr. A415 Jørgen A. Jørgensen
indm. 2. 4.65

plads nr. 148
pladsnr.189
plads nr. 78
plads nr. 314
plads nr. 179
plads nr. 153
plads nr. 61
pladsnr. 62
pladsnr. 19
pladsnr. 94
pladsnr. 214
pladsnr. 20
pladsnr. 97

Eventuelle reklamationer modtages hver torsdag mellem kl. 19.00 - 20.30 på kontoret-

Havneudvalget

25.3.1982

A 1052 Søren Hansen
Lerfosgade 10, S.
A 1058 Jørgen Søe Pedersen
Sofienhøjvej 4, S.
A 1095 Bjørn Beck Madsen
Lille Strandstræde 18, K.

14 Brian Storhase Nielsen
Englandsvej 164, S.
16 Annette Lindhardtsen
Rialtovej 9, S.
18 Lene Lindhardtsen
Rialtovej 9, S.

Juniorudvalget
Jens Green Jensen, juniorleder
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS.
Telf.: 01 - 50 63 65
Ole Hansen,
Reberbanegade 45, 4. th.
Telf.: 01 - 59 97 59
Ole Jensen,
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -58 50 68
Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør
Telf.: 01 -53 24 29
Jens Schøn Poulsen,
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 - 58 36 85

Yngling-nyt
Jørgen kan desværre ikke afse den
fornødne tid til at være med i juniorud
valget, hvorfor Jens Poulsen har givet
tilsagn om at træde ind i udvalget i ste
det for.
Lars Hauschultz og Jens Poulsen vil
altså være de to fra juniorudvalget, som
hovedsageligt vil beskæftige sig med
Ynglingene, og »overlevere« deres erfa
ringer til de nye bådsmænd/damer og
førere.
Når du læser dette blad, har bådene
med deres kapsejladsbesætninger alle
rede deltaget i de første kapsejladser,
idet sæsonpremieren startede med et
tre-dages påskestævne i Hellerup, næ
ste stævne var Monkey Cup arrangeret
af Sejlklubben Sundet, og i weekenden
den 24.-25. er det Sundbys tur til at af
holde Yngling-stævne.

Alle sejladserne tæller med til udtagel
sen til EM i Holland den 24.-31. juli.
Niels Peter har øset af sine erfaringer
både på det teoretiske plan og ved at
have været ude at sejle i hver enkelt båd
for træning i sejladsteknik samt trimning
af rig og sejl. I april er der afholdt nogle
teoriaftener om kapsejladsregler - start
procedurer - trimning og meget andet.
Fra 1. maj starter øvelsesaftenerne,
og inden da har der været afholdt et fæl
lesmøde, hvor du har haft mulighed for
at vælge en aften, som passer dig bedst.
De enkelte navne vil blive opsat på op
slagstavlen i juniorskuret.
Hvis du ikke har fået en øvelsesaften,
skal du kontakte Lars eller Jens, så det
kan blive bragt i orden.

Til salg
Springeren Athos til salg på grund af
dødsfald.
Hertha Pedersen, telf. 01 - 58 75 30.

Bådsmænd/damer og førere på bådene
er:
Y 24:

Jannie Winther Andersen
Claus Sonne Hansen
Henrik Green Jensen
Jens Poulsen

Til salg
1 stk. ny barneredningsvest 10-20 kg.
kr. 40.
Karin Østergaard Jensen - telf. 01 19 00 82.

Y 31:

Lars Fuglsang Hansen
Svend Nielsen
Lars Hauschultz

Tak

Y 101: Brian Hansen
Torben Schmidt
Lars Jakobsen
Y 126: Margit Christensen
Mette Green Jensen
Lotte Woltemath

Optimist-nyt
Alle optimister har fået tilsendt pro
grammet for april måned, men når du
læser bladet, er den teoretiske undervis
ning slut, og den første weekend 17.-18.
april med fællesmøde sammen med for
ældrene og klargøring af bådene, over
stået. Den 24.-25. april gør vi også både
i stand og tirsdag den 27. april skal vi ud
og kæntre joller samt afprøve rednings
vestene i en svømmehal.
Øvelsesaftenerne begynder mandag
den 3. maj.
Hvis du ikke har hørt fra os, må du
skynde dig at kontakte Ole, Ole eller
Jens.

Jeg takker Sundby Sejl-Forening for
den fine Opmærksomhed ved min 75
Aars Dag.
Venlig hilsen
Den gamle Redaktør
Dres.
Hjertelig Tak for Opmærksomheden
og besøget i Anledning af min 70 Aars
Fødselsdag.
Venlig hilsen
Klokkemageren

KSU
Københavns Sejl Union
Sundby Sejl-Forening
Amager Strandvej 15,
2300 København S.
Københavns Sejl Union takker her
med for den opmærksomhed, Sundby
Sejl-Forening viste unionen i anledning
af 50 års jubilæet den 3. marts. Det
runde beløb vil blive anvendt på bedste
måde.
De venligste hilsner
Hans Guldager
formand

Holger Møller
sekretær
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Øresunds store
pinseregatta:
Anthon Berg Cup 1982
Sejladsen har igen i år Rungsted Kyst
Sejlklub som arrangør, i år i samarbejde
med Berlingske Tidende, og som sæd
vanlig med Anthon Berg Chokolade
som hovedsponsor.

Regattaen indeholder i år en væsent
lig fornyelse, idet der, i modsætning til
tidligere år, allerede startes fredag den
28. maj kl. 2000 for distancebådenes
vedkommende. Der bliver sejlet på to
baner i Øresund, en 80-90 mils bane for
de store både, og en 50-60 mils bane for
de mindre scandicapbåde.
Netop i år er der mulighed for en sær
deles god sejlads, idet pinsen for det før
ste falder sent, hvilket skulle give mulig
hed for en lun nat, samt at sommertiden
er indført, hvilket giver en times ekstra
lys inden mørket sænker sig.
Denne natsejlads er indført i stedet
for den sædvanlige lørdags-distancesejlads, der altid blev for kort på grund
af det sene starttidspunkt (lørdag kl.
13.00).

Der forventes målgang af distancebå
dene lørdag fra kl. ca.0800 til 1100, og
først kl. 1300 starter herefter trekantbanesejladserne på den udlagte bane
ved Rungsted Havn.
Lørdag aften afholdes der pinsefest i
RKS's store klubhus med velkomst
drink, to retter mad, vin, kaffe med
Anthon Berg chokolade, dans til rigtigt
levende jazzorkester. Slut kl. 0200. Alle
deltagere er velkomne. Pris kr. 125,-.
Søndag morgen kl. 1000 skal der så
startes igen, denne gang såvel på tre
kantbane som på en distancebane.
Når resultatet er endeligt udregnet vil
præmieuddelingen finde sted, formo
dentligt ca. kl. 1800 - om dataanlægget
vil, og sejlerne ikke har for mange pro
testforhandlinger.
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Lørdag den 24. april
Søndag den 25. april

Ynglingstævne
Ynglingstævne

Onsdag den 12. maj

Aftensejlads

Lørdag den 15. maj
Søndag den 16. maj

Opti-stævne A + B
Opti-stævne A + B

Onsdag den 19. maj
Onsdag den 26. maj
Onsdag den 2. juni

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag den 4. juni til
Mandag den 7. juni

Distance- og etapesejlads Østersø-Cup

Onsdag den 9. juni

Aftensejlads

Søndag den 13. juni

»En 0 Rundt«
Familiesejlads

Onsdag den 16. juni
Onsdag den 30. juni

Aftensejlads
Aftensejlads

kl. 19.00

I
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

I
kl. 19.00

kl. 19.00
kl. 19.00

Nu er der da slet ingen
grund til at købe
noget som helst andet end

DANCOM KT408...
-verdens mindste duplex!
Nu synes vi, at det skal være. DANCOM RT 408 eksporte
res til store dele af verden. Den stor-produktion, vi har kun
net gennemføre, sætter os nu i stand til at begunstige det
danske marked med et parti marineradioer, som vi sælger
til særdeles lave priser.
Du får ikke bare en professionel marineradio, men også
den mindste, der findes. Den er der plads til overalt på
skibet. Kig lidt på de tekniske specifikationer - og sam
menlign så med alle de andre - også dem, der kommer
helt ovre fra den anden side af Jorden. Og slå så til. Nu!
Oven-i-købet tilbyder vi dig en fordelagtig finansiering, hvis
du ikke lige har alle pengene liggende under hovedpuden.

^C O ? ' / '
!

M

• Fast indstilling på kanal 16 - eller andre kanaler
efter ønske.
• 99 kanaler gi'r komplet dækning af internationale
og private maritime bånd.
• Mulighed for fuld duplex.
• Mulighed for indbygget selcall.
• Fuld syntese.
• Indbygget dobbeltvagt.
• 25 watt udgangseffekt.
• Meget enkel montering.
Send kuponen i dag, hvis du vil sikre dig en professionel
DANCOM RT 408 til super-lav-pris.

^

-f

Vest for Storebælt:

Øst for Storebælt:

^°/<

DAIMCOM Qk
9491 Pandrup
Tlf. (08) 24 79 00

Elektronik Centret A/S

Naverland 31 2600 Glostrup
Tlf. (02) 96 92 92

Jollebroen har fået ny belægning

OK-jolle-klassen
vokser i SSF
For ca. et år siden snakkede nogle jol
lesejlere i SSF om at starte et fælleskøb
af OK-joller. Baggrunden var, at mange
Pirat-jollesejlere havde problemer med
at finde gaster og derfor sejlede for lidt,
at mange gaster havde lyst til at sejle no
get mere end »blot« at gaste, og endelig
at nogle af dem, der havde »overstået«
juniortiden, havde en overkommelig
mulighed for at komme ud at sejle.
Valget faldt på OK-jollen, idet den har
de egenskaber, der var brug for: fart,
delvis stabil, billig, mange trimmuligheder og iøvrigt ganske pæn at se på.
Der blev nedsat et udvalg, der var ude
at kigge på joller, og som samtidig lave
de regler for, hvordan de fælleskøbte
joller skulle administreres såvel økono
misk som sejlermæssigt. Projektet gik i

Jollen inspiceres før sæsonstarten

stå, da det hele ellers stod klart - meget
tidligt på foråret, hvor jollerne skulle til
at købes. Nogle var skeptiske overfor
den »nye« jolle (konstrueret i 1957), an
dre hoppede fra af økonomiske grunde;
men lige pludselig var der et par stykker,
der havde anskaffet sig jollen, og fælleskøb af joller blev erstattet af privatkøbte
joller.
I løbet af sæsonen 81 var der 8 joller
på jollepladsen, og i løbet af sommeren
82 kommer der 3-4 OK-joller mere.
Jollerne er af forskellig standard.
Nogle er i glasfiber, andre i finér, nogle
med trærig og andre med alu-mast. De
fleste af OK-jollerne er meget velsejlen
de, hvilket bl.a. skyldes sejlernes ihærdi
ge indsats med knofedt og gode ideer.
OK-jollen var på et tidspunkt meget
populær som selvbyggerjolle, hvorfor
der kom en masse gode joller på marke
det, som er stort og alsidigt, og der er ri
ge muligheder for at få netop dén jolle
som man ønsker sig. Jollen er billig at
anskaffe sig som brugt. Prisen ligger
mellem 2.500 - 17.000 kr. og en ny jolle
koster ca. 20.000 kr.

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 79 29 & 01 -58 65 75

Jollen, der er af dansk konstruktion,
er let at gå til. Den er nem at rigge til og
tilpas let at sætte i vandet og hale op
igen. Den kommer hurtigt op at plane
og er skæg at sejle i for den, der kan li'
fart.
Båden er væsentlig billigere end den
større Finn-jolle og Europe-jollen, der
p.t. er den foretrukne jolle blandt exjuniorer i SSF. Alt i alt er OK-jollen vir
kelig velegnet for sejlere, der gerne vil
sejle stærkt for få penge.
Sæsonen i år bliver anderledes end
tidligere. OK-jollesejlerne er flere nu, og
der vil helt sikkert blive dystet mere ind
byrdes i år. Nogle har planlagt at sejle
DM i Lynæs og i det hele taget satse no
get mere på ræs, mens andre »bare« vil
ud på vandet og trimme sammen og ha-

6

Lystfartojsforsikring

01 -141618

Den nye sejler får fra starten
40 rabat på præmien
Teoretisk og praktisk duelighedsprø
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10'- rabat
Landsdækkende servicenet

j?

Dansk Søassurance
Danish Marine Insurance

Niels Juel"- G a d e 11. 1016 Kobenhavn K.
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ve det skægt og bruge jollen som
»badejolle«, hvilket den også er velegnet
til (jollen er nemlig levende, og kæntrer
man, er den let at få på benene igen).
Der er allerede godt gang i forårsklargøringen, og de første joller har været i
vandet, og flere står for tur og venter på,
hvad sommerens vejrlig byder på.
Karen

5-0-5-stævne
Der planlægges et 5-0-5-stævne den
22.-23. maj 1982. Dette stævne skal
indgå som pointgivende til VM-udtagelsen. Kontaktmand til 5-0-5-klubben er
Carsten Rohde. Som stævnekoordina
tor fungerer Kim Vaabengaard, til hvem
du kan henvende dig, hvis du vil give en
hånd med.

Broen

Klubmesterskab

Broen på jollepladsen er blevet repa
reret, hvilket den har trængt til gennem
længere tid. Der er blevet lagt nyt ce
ment ud over det gamle forvitrede, og
derudover er broen beklædt med tryk
imprægnerede brædder. Alt dette gør,
at broen bliver bedre og nemmere at
færdes på med sejl, surf-boards osv.
Samtidig bliver broen forlænget med to
fag, hvoraf det ene skal lægges på
tværs, således at broen bliver let at »an
gribe« i alle vindretninger. Kom og giv
en hånd med ved udsætningen, der fin
der sted lørdag den 24. april kl. 11.00.

På april måneds jollemøde vedtog vi,
at klubmesterskab 1982 for joller og
sejlbrætter sejles i weekenden 4. og 5.
september. Reserver lørdagen og søn
dagen.

Logbog
I Jollehuset ligger nu en logbog. Hvad
enten du tager en lang eller en kort tur,
skriver du dig ind, og når du kommer
hjem, noterer du det.
Det er i din egen og alles interesse, at
du benytter dig af den.

Tur
Jollemøde
Sidste ordinære jollemøde før sæso
nens start afholdes søndag den 2. maj
kl. 11.00.
Bemærk tidspunktet.

Der er nedsat et turudvalg bestående
af følgende jollesejlere: Anja, Michael
og Pia. Udvalget planlægger en Hven
tur i forbindelse med pinsen.

Fest
Pladsen
Det forventes, at alle joller har mær
kat på 1. maj. Mærkatet anbringes en
ten på agterspejlet eller på masten.

Ved sidste jollemøde nedsattes et
festudvalg, der blandt andet påtænker
at organisere en Set. Hans-fest. Det be
står af Anja og Harald.

På cykel
Amager Rundt
Der har været overvældende interes
se for Amager Rundt og de hundrede
deltagere blev hurtigt nået.
Vi bringer følgende facts om arrange
mentet.
Der mødes i S.S.F. den 16. maj kl.
8.00 for betaling af startgebyr og fro
kost, samt udlevering af trøjer. Samlet
afgang til startstedet finder sted kl. ca.
8.25. Der kan også købes frokostbilletter for ikke-deltagere i kørslen, mellem
kl. 8.00 og 8.25.
Der er samlet kørsel på hele turen
Amager Rundt.
Originale køretøjer efterlyses (Tan
dem, 3-dem, 4-dem o.s.v.)

Ordensregler
i klubhuset
Vi bringer følgende udpluk af klub
husreglementet:
1. Kun medlemmer af Sundby SejlForening, gæster, som er i følge med
medlemmer, samt medlemmer af an
dre sejlklubber har adgang til klub
lokalerne.
5. Medlemmer i arbejdstøj henvises til
Skipperstuen.
6. Al støjende adfærd i klubhuset er for
budt.
7. Hunde og katte må ikke indlades i
klubhuset.
Vær med til at holde orden i klubhu
set ved at overholde disse regler.

Ring efter prøver og få et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE**

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup

Arne Olsen
Offset

Telefon 01 50 05 04

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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Bestemmelserne, som ovenfor anført er kun gældende i Danmark, og man har ligele
des vedtaget internationalt, at der ikke kan afholdes Nationalt mesterskab endsige
Nordisk mesterskab i EM eller VM i division I foreløbig.

SEJLUIMIOIM
DANISH YACHTING ASSOCIATION
Idrættens hus • Brøndby Stadion 20 • 2600 Glostrup • Telf. 02-45 55 55

é-

Division I reglen er en introduktion til kapsejlads og muliggør, at mange forskellige
sejlbrætter med stort set samme sejlegenskaber kan sejle kapsejlads mod hinanden
i klubregi, ved træf og lignende stævner.
Kapsejlads i divison I kræver naturligvis D-nr. og startlicens fra Dansk Sejlunion og
ingen bør få lov at starte uden at dette er i orden.
Division II reglen i udgaven 1982 er praktisk talt uændret i forhold til tidligere og er
reglen for de rundbundede kapsejladsbrætter for den avancerede brætsejler.
Det er kapsejlerens ansvar, at hans bræt og udstyr er i overensstemmelse med reglen
og i overensstemmelse med hans startlicens fra Dansk Sejlunion. Ligesom for divisi
on I kan man henvende sig til en DS brætmåler og få kontrolleret sit udstyr mod al
mindeligt målegebyr.

Retningslinjer for kapsejlads med sejlbrætter i
division I og II udgaven 1982
De nye regler for division I i 1982-udgaven er blevet så stramme, at kun ganske få af
de udbredte brætter opfylder reglen.
Da det ikke kan være meningen, at brætsejlere, som hidtil har haft mulighed for at
sejle i divison I, i betydeligt omfang skal udelukkes fra kapsejlads på sejlbrætter, har
Dansk Sejlunions brætsejlerudvalg vedtaget at anvende dispensationsbestemmelsen i
divison I reglen for så vidt angår udbredte eksisterende sejlbrætter i Danmark.

I division II foregår der såvel Nationale mesterskaber som Nordisk mesterskab og
EM og VM. Det samme er naturligvis tilfældet for de internationale een-type-klas
ser.
God vind — og husk startlicensen (fås ved indsendelse af kr. 25,- til Dansk Sejluni
on, vedlagt medlemskort til sejlklub eller kvittering og frankeret svarkuvert).
Med venlig hilsen
Bræ tsejlerudvalge t

Herefter kan følgende sejlbrætter sejle division I kapsejlads i Danmark:
1) Skandinavisk sejlerforbunds liste over godkendte brætter af 198 «,
nemlig følgende:
Alpha Competition
Alpha Racing
Danamic KC 20
Danamic ST 10
Dansurfer
Dufour Wing
Hi-Fly 111
Elvstrøm Sailboard

Maximare X 15
Rush
Sailboard Caribic
Sailboard Delta
Sailboard Grand Prix
Sailboard Porsche
Sain Val Compact
St. Tropez

Speedy Pointer
Speedy Pointer II
Sunrise Alto
TC 36
TC 39
Windglider Mirage
Yess

2) De 3 internationale een-type-klasser, nemlig:
International Windsurfer
International Windglider
Mistral Competition
3) Alle brætter, som opfylder den nye division I regel. Dette kan sikres ved at
få brættet målt af en DS brætmåler (oplysning om nærmeste brætmåler fås hos
DS telf. 02 45 55 55, 12.00-16.30) eller ved selv at rekvirere reglen fra DS mod
indsendelse af kr. 5,- og selv kontrollere brættets mål.
Såfremt en importør eller fabrikant ønsker en typegodkendelse som division I
bræt, som er i overensstemmelse med reglen, udstedes en sådan gennem Unio
nens chefmåler. Foreløbig er typegodkendt: Tornado 39.
De nye division I regler er gældende indtil udgangen af 1984.

/
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SEJLUNION
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Standardskrogmål til scandicap.
Teknisk Udvalg har i løbet af sommeren 81 haft forskellige scandicapmålere til at
kontrollere, hvorvidt både målt med standardskrog, opfylder den nye målekondi
tion. (Alt løst grej agten for masten).
Det viser sig heldigvis, at flertallet af både opfylder dette kriterium, og kun følgende
4 både skal have ændret deres udregning på målebrevet nemlig: Accent 26, Solus
24, BB 10 meter og Albin Ballad.
Bådejere af disse 4 bådetyper skal henvende sig til deres scandicapmåler og bede
denne om at omregne deres målebrev.
Vejledende takst for denne operation er kr. 50,-.
Desværre nåede vi ikke alle både i 1981, men mangler LA-krydser, Shipman 28 og
Albin Cumulus. Disse både kontrolmåles den kommende sommer.

DS-NYT
lOR-både målt med indenbords ballast
På given foranledning skal Dansk Sejlunion hermed gøre ejere/brugere af både målt
med IOR med indenbords ballast opmærksom på følgende:
Er båden målt til IOR med indenbords ballast f. eks. i form af blybarrer, må dette
bly ikke under nogen omstændigheder fjernes/flyttes eller på anden måde ændres.
Jvf. lOR-reglen § 102, 2. stykke samt § 108 vil målebrevet automatisk blive ugyl
digt.
Dette medfører også, at båden ikke kan måles til Scandicap i en anden målekondi
tion end den ovenfor anførte.

NYT FRA APPEL-& REGELUDVALGET
Vedr. Kapsejladsreglerne 1981-1984:
Ændring af regel 60 (Fremdrivningsmidler).
I 1981-1984 blev der indført en regel (60.4) om bevisbyrden i protester vedrørende
overtrædelse af regel 60 (Fremdrivningsmidler). Regel 60.4 pålagde den der blev
protesteret imod at godtgøre, at han ikke havde foretaget sig noget ulovligt.

Age Allowance 1982
"At man på ORC's møder i London havde konstateret, at mk MIA målet gør god
fyldest. Derfor går Havkapsejladsudvalget ind for at anbefale, at man ikke benytter
Age Allowance til sejladser i Danmark. Havkapsejladsudvalget gør opmærksom på,
at både der starter på et "foreløbigt" målebrev i virkeligheden starter ulovligt jvf.
kapsejladsreglerne pkt. 19.1.

Imidlertid må dette ikke opfattes, som at det nu ikke længere kan lade sig gøre at
protestere i henhold til regel 60. Det kan man fortsat; det er kun spørgsmålet om
bevisbyrden (regel 60.4), der er udgået.

Den arrangerende klub kan til hver en tid rekvirere en IOR oversigtsliste, hvorpå der
står samtlige både, der det pågældende tidspunkt har gyldigt målebrev, samt de nød
vendige oplysninger om rating m.m., i Dansk Sejlunion. Prisen for en oversigtsliste
er i 1982 kr. 50,-. Vi anbefaler de klubber, der arrangerer IOR kapsejladser at gribe
sagen an på denne måde".

Vi skal benytte denne lejlighed til at tydeliggøre holdningen til regel 60. Hvad enten
man synes om reglen eller ej, skal den overholdes, så vel som de øvrige regler. Den,
der benytter ulovlige fremdrivningsmidler, snyder sine konkurrenter, og det kan
hverken konkurrenterne eller dommerne sidde overhørigt.

Admirals Cup 1983
Havkapsejladsudvalget har på sit møde den 27. januar 1982 behandlet spørgsmålet
om dansk deltagelse i Admirals Cup 1983.

Siden ikrafttrædelsen af 1981-1984 reglerne er såvel protest- som appelgebyr bort
faldet i hele Skandinavien (foreskrift fra Skandinavisk Sejlerforbund).

Det synes urimeligt (uretfærdigt), at den anklagede skal bevise sin uskyld. Man må
derfor hilse med glæde, at regel 60.4 blev strøget på I.Y.R.U.'s årsmøde 1981, og
således ikke længere gælder.

Vedr. Protest- og appelgebyr.

Der var enighed om, at Jørgen Dannesboe skal have ret til at stille op med de 2 bå
de, han allerede har mandskab til.
De øvrige bådes tilmelding ville man indtil 1. juni 1982 lade stå åben. (Der skal
mindst 3 både til at danne et hold).
Det vil sige, at andre skippere her har mulighed for at komme med. Betingelsen er,
at man senest den nævnte dato skal have et seriøst projekt på Havkapsejladsudvalgets bord.
Havkapsejladsudvalget vil så beslutte, hvilken båd man skal lade indtage holdplad
sen. Alternativt om man her skal lade Jørgen Dannesboe indgå med en 3'die båd,
som han har planer om at leje.

-
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TURSEJLERNYT 1/1982
Langturs- og motorbådsudvalgets foreløbige arbejdsplan for sæsonen 1982 inde
holder følgende aktiviteter:
Udgivelse af TURSEJLERNYT i minimum 6 eksemplarer, således at klubberne
har materialet i hænde ca. 1/2 - 1/4 - 1/6 - 1/8 - 1/10 - 1/12.
I lighed med de foregående år udgives også i 1982 HAVNETAKSTER I DAN
SKE HAVNE. Sejlerne kan fra ca. 1. maj rekvirere eksemplarer i deres respektive
klubber.
På udvalgets budget for 1982 er der blevet plads til økonomi for 6 nye fortøjningsbøjer, der udlægges efter følgende plan:
1 stk. ved Skansehage i Isefjord, 2 stk. ved Æbelø, 2 stk. i Bøgevig (Egholm) i
Storebælt, 1 stk. i Sandvig v/Præstø.
Endelig vil udvalget atter forsøge en aktivitet for at få en bedre anførelse af
NAVN og HJEMSTED på fartøjerne.
Efterretninger for søfarende.
Tursejlernyt vil i 1982 forsøge at bringe de vigtigste og vedvarende oplysninger
fra EFS og starter med en oversigt over forsvarets skydepladser:
Østersøen
EK D 81
EK D 76
ES D 140
ES D 138
ES D 139
EK D 84

Langelandsbælt
Stevns
Bornholm W
Bornholm N
Bornholm E
Raghammer Odde

Sundet, Smålandsfarvandet, Lillebælt
Aflandshage
10
Vester Egesborg
12
Halk
EK R 44
Hyby Fælled
14
Nordsøen
EK D 83
EK R 41
EK R 38
EK D 73

Nymindegab
Oksbøl
Rømø E
Rømø W

Kattegat
EK D 82
EK D 65
EK R 30
11
24
EK D 85
EK D 86
EK D 87
EK D 88
13
EK D 69
EK D 80
EK D 89
EK R 43

Melby
Hesselø
Jægerspris
Bredetved
Kongsøre
Sjællands Odde E
Sjællands Odde W
Stold E
Stold W
Seden
Farvandet n. for Fyn
Hevring
Skagen N
T ranum

Placeringerne kan ses af omstående kortskitse. Hvor skydepladsen er markeret
med *, d.v.s. udsat i søkortet, er sejlads i skydeområdet FORBUDT i skydeperioderne.
Såfremt man kan påregne at passere sådanne områder på sin ferietur (eller til
daglig), skal man holde sig orienteret om afholdelse af skydeøvelser ved aflytning af
de daglige "Farvandsefterretninger", der udsendes i Danmarks Radio på program 1
umiddelbart efter vejrudsigten kl. 18.00.
For orientering om den nøjagtige afgrænsning af skydeområderne og viste signa
ler, kan man for kr. 4,65 købe EFTERRETNINGER FOR SØFARENDE no 1 —
1982.
Et årsabonnement koster 155,25.
Adresse: Farvandsdirektoratet,
Nautisk afdeling
Esplanaden 19,
1263 København K.
(Tlf. 01 13 51 75)
Farvandsdirektoratet står som udgiver og forhandler af forskellige publikationer og
af søkort, men har af rationaliseringsmæssige grunde oprettet kontrakt med et antal
forhandlere landet over med henblik på detailsalg — se nedenstående liste.
Udover søkort har følgende publikationer interesse for sejlere:
Indekskort for danske søkort
Den Danske Lods, Den Danske Havnelods, Tidevandstabeller for Danmark,
Dansk Fyrliste, Kort A (Tegn og forkortelser), Rute T, Afmærkning af Danske Far
vande.
Desuden — som andet steds anført — Efterretninger for Søfarende, der udkom
mer ugentlig og giver oplysninger om alle ændringer af afmærkninger etc. (her teg
nes abonnement fortsat hos Farvandsdirektoratet)

Oversigt over Farvandsdirektoratets autoriserede
forhandlere i Danmark
Iver C. Weilbach & Co. A/S Baltic
Amaliegade 30
Århusgade 97
Postboks 2051
2100 Kobenhavn 0
1256 København K.
tir. 01-38 44 00 &. 38 73 28
tlf. 01-13 59 27
Tempo Både ApS
Blankensteinere Efrf. A/S
Hundige Strandvej 23
Esplanaden 48
2670 Greve Sirand
1263 København K
tlf. 02-90 01 15
tlf. 01-11 28 15
Kastnip Marine Service
Lynettens Bad Service
Saltværksvej 2
Refshalevej 200
2770 Kastrup
1432 København K
tlf. 01-50 05 04
tlf. 01-57 61 06
Nordsjællands Marina ApS
Danmarks Motorbids Union Nordhavnen
Nyhavn 47
3000 Helsingør
1051 København K
tlf. 02-10 11 44
tlf. 01-13 50 13
A. Mortensen
I. Stengaard Meyer
Slagelsevej 28
Amager Strandvej 124
4400 Kalundborg
2300 København S
tlf. 03-51 33 88
tlf. 01-58 30 45
Næstved Søsport Center ApS
Oscar RolfTs E/tf. A/S
Bådebyggervej
Sundholmsvej 67
4700 Næstved
2300 København S
tlf. 03-73 45 36
tfl. 01-57 18 11
Claus V. Hansens Eftf.
Vordingborggade 98
2100 København 0
tlf. 01-42 52 20 A 42 57 15

Verner Wedel
Havnen
4000 Roskilde
tlf. 02-35 09 24

Fiskars Marine A/S
Havnen
2960 Rungsted Kyst
tlf. 02-86 85 00
Masnedø Marinecenter
Masncdøvej 2-4
4760 Vordingborg
tlf. 03-77 11 33
K. Bille Knudsen
Kirkestræde 10-12
5960 Marstal
tlf. 09-53 12 79 & 53 13 91
Beriozka
Galleri Melfar
Brogade 2A
5500 Middel/an
tlf. 09-41 55 16
Brandts Boghandel
Gerritsgade 20
5700 Svendborg
tlf. 09-21 00 59
Jens Lysholdts Eftf. A/S
Fiskebrogade 8
6700 Esbjerg
tlf. 05-12 10 22
Nautisk Magasin
Helgolandsgade 26
6700 Esbjerg
tlf. 05-12 41 69

Vilhelm Hansens Boghandel
Torvet 8
8500 Grenå
tlf. 06-32 14 14

Thisted Skibshandel
Grydetorv 28
7700 Thisted
tlf. 07-92 03 26

Gågadens Boghandel
Perlegade 31
6400 Sønderborg
tlf. 04-42 13 31

Marineimpex ApS
Åboulevarden 52
8700 Horsens
tlf. 05-62 13 II

Andreas Skaarup
Mejlgade 35
Postboks 172
8100 Århus C
tlf. 06-12 01 66

Aarhusfiskemes Indkøbsforening
Fiskerihavnen
8000 Århus C
tlf. 06-12 48 10

Bogcentret I/S
v/Hanne A Poul Madsen
Søndergade 10
7600 Struer
tlf. 07-85 04 08
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Banken der
dækker
hele Amager

1982

Hverdage

Lørdage

Søn- og
helligdage

Jan.
Febr.

X
X

11-15
11-15

X
X

Marts

10-18

9-15

X

April
Maj

9-15
9-15
9-15

9-15
9-15

Juni

10-18
10-18
10-18

Juli
Aug.

10-18
10-18

9-15
9-15

X
X

13-18

9-15

X

9-15
9-15

X
X

11-15

X

Sept.
Okt.
Nov.

o 13-18
z«
13-18

Dec.

13-18

9-15

LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 København K
Tlf. (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

AUT OBANK

Amagerbanken
den er nærhggenae

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

NYHEDER!
. FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

DAN SAILS

Førende specialforretning inden for blandt andet:

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

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet Jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggervørkstad
VHF-radiokursus
- og maget mare . . .

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

^ T U R [ j ! c £ j 3 E F K 6 2 3 0 0 l<BH S,
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset .. 01 - 59 35 80
Restaurationen
01 - 58 32 96
Havnekontoret
01 - 5814 24
Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

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

58 01 76

Sats: Palvig Fotosats, Store Kongensgade 88, 1264 Kbh. K, tlf. (01) 14 30 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

137323
507323

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30,2300 Kbh. S

58 49 37

Sekretær:

Else Thuring,
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

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

58 74 05

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup
- og festudvalg: Vagn Preis|er(

51 75 30

Artillerivej 44,2300 Kbh. S

54 58 44

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22A, 2300 Kbh. S

59 79 95

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30,2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47,2300 Kbh. S

50 63 65

Jollerepræsentant:

Rolf Elm-Larsen,
Dronningensgade20,1420 Kbh. K

57 7610

Motorbådsrepræsentant:

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180,2300 Kbh. S

58 79 29

Målere:

Jørgen Madsen,
Platanvej 7,1810 Kbh. V

2120 50

Karl Thorup,
Bremensgade46,2300 Kbh. S

584311

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

FORSIDEBILLEDET:
Y D 126 venter på sit navn
Foto: Holger Møller

for Sundby Sejl-Forening
Vort medlemsblad har i denne måned 40 års jubilæum, en flot
præstation taget af initiativrige medlemmer, og troligt udkommet i
kraft af gode redaktører og bladudvalgsmedlemmer, der har set det
som deres personlige interesse at redigere et godt og informativt
klubblad.
Igennem de mange år er bladet blevet redigeret af kun 5 redaktø
rer siden sin start i 1942. Fra start af var det Sv. Aage Rasmussen, der
førte pennen, siden blev det Einer Nielson og derefter Thorkild Lange
lund, der kaldes Rollo, der blev efterfulgt af Martin Andreasen, kaldet
Dres, der i 1974 blev afløst af vor nuværende redaktør, Holger Møller.
De skiftende bestyrelser og redaktører har altid lagt vægt på, at
bladet først og fremmest var til for medlemmernes skyld, som et med
delelsesmiddel, der jævnligt kunne informere medlemmerne om, hvad
der ville ske i S.S.F. og inden for sejlsporten, og hvad der var hændt af
begivenheder i vor klub. Fra start af har holdningen ligeledes været, at
bladet skulle fremtræde i god kvalitet og format uden at være overfyldt
med annoncer. Selv om der gennem tiderne har været enkelte storm
løb mod bladet og dets pris, er det mit indtryk, at medlemmerne billiger
dette og er parat til at betale derfor.
Vort blad, der udsendes til samtlige sejlklubber i Danmark, og til
offentlige myndigheder og personer, virker i det daglige som et godt
oplysende PR-organ for S.S.F. Vi kan herigennem præge udviklingen
og fortælle om vor mening og gøremål, og hvad vi står for og ønsker
for vor forening og for søsporten som helhed.
Bladet er derfor blevet et bindeled, dels mellem sejlklubberne lan
det over, og dels til myndighederne, der altid er særdeles godt under
rettet, om hvad der sker i S.S.F., og på denne måde kommer vi altid
hurtigere frem til en sags kerne ved vore forhandlinger om foreningens
problemer, hvilket som hovedregel er ganske godt, og udadtil virker på
en måde, der viser, at når vi har diskuteret en sag og afgørelsen er fal
det, står vi sammen i S.S.F.
I kraft af særdeles aktive medlemmer, der deltager med liv og sjæl
i foreningens trivsel, kan det ikke undgås, at bølgerne ind imellem er
særdeles høje, sådan har det været med jævne mellemrum, og bladet
har da også enkelte gange båret præg af dette; sager har ikke kunnet
undgå at blive nævnt ved deres rette ord, og enkelte indlæg burde al
drig være bragt, men indtrykket her er, at vi selv er mest nærtagende
heraf, og hellere så kontroversielle spørgsmål henvist til en generalfor
samling for at blive behandlet der; dette er der intet nyt i, og det blev da
også nævnt af vor daværende formand, Svend Larsen, da bladet hav
de 25 års jubilæum.
Jeg vil slutte med at ønske bladet fortsat god sejlads fremover, til
gavn for medlemmerne og til gavn for sejlsporten.
Hans Guldager
formand
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En dag med fest og farver

Forår i S. S.F.

Standerhejsning i optimistisk stemnin
Grethe døber Olga

Der var mange både i vandet tii standerhejsningen

4

Standeren går ti! tops

Formanden nævnte, at det ikke kan
undgå at koste penge, men at S.S.F.
gerne gør dette, da det er på ungdom
men, at foreningens fremtid skal bygges
på.
Af råen på flagmasten kunne den
flagkyndige se, at der var gæster fra
Sverige/Skåne,
Motorbådsklubben
West og fra SAS-Sejlklub, og da stan
deren var gået til tops ledsaget af horn
orkesterets »Der er ingenting der ma
ner« kunne man gå over til næste punkt
på dagsordenen: Bådedåb.
Grethe »Vognmand« Jacobsen tog
sig som sponsor af dåben af Optimisten,
der fik navnet »Olga« ledsaget af et par
velvalgte ord fra gudmoderen.
Køb af en Yngling til 67.000 kroner er
jo ikke hverdagskost i S.S.F. Det er da
Marinus i sit rette element

Det ser festligt ud, når der flages over top

På en forårsdag med solskin, lyse
grønne, nyudsprungne træer, forårs
blomster i det store bed foran klubhu
set, signalflag over top på flagmasten,
musik fra vort dygtige hornorkester og
festklædte mennesker kommer man
uundgåeligt i optimistisk stemning.
Det kunne man også høre på forman
den, da han holdt talen, inden stande
ren gik til tops. Han betegnede 1982
som et initiativrigt år. En juniorafdeling i
rivende udvikling med en ny Yngling og
en ny Optimistjolle til dåb i dag, så man
ge joller på jollepladsen som aldrig før.
Formanden introducerer Marinus
Orkestret på terrassen

Arne Olsen døber Marinus
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... og en til »gudmoderen«

En flaske (tom) til »gudfaderen«

også kun blevet muligt, ved at man har
fået en mosaik til at gå op, en mosaik af
sten som salg af to juniorbåde, en check
på 10.000 kroner fra Amagerposten og
ikke at forglemme et betragteligt beløb
fra den anonyme bogtrykker, Arne
Olsen. Det var da også Arne, der svang
kruset og gav den nye Yngling navnet
»Marinus«.
Efter denne festlige optakt sluttede
den udendørs del af festen, og lidt for
komne af den kolde blæst tog indbudte
gæster og medlemmerne klubhuset i
besiddelse, hvor Kirstine på vanlig vis
sørgede for vores behov for såvel mad
som drikke.

Uopsigelig til år 2000
Som afsløret i indledningen til denne
reportage havde S.S.F., som sædvane
er ved slig lejlighed, indbudt en række
gæster: Ordforande fra Malmohus Båt
klub, Gunnar Sjogren, Bankbestyrer
Hugo Bechsgaard fra Amagerbanken,
formanden
for
Motorbådsklubben
West, Arne Marsdal, formanden for
SAS-Sejlklub, Johnny Bendtsen, Lasse
Lerdorff fra Marinehjemmeværnet og

Nick Emstein, svensk medlem af S.S.F.
og primus motor i samarbejdet med de
israelske sejlklubber. Derudover en ano
nym skare af menige medlemmer, der er
med til at holde hjulene i gang i vor store
forening.
Det vakte stort bifald, at formanden
kunne meddele at der netop var kom
met brev fra Københavns Kommune,
om at Borgerrepræsentationen havde
besluttet at meddele S.S.F. uopsigelig
hed for vort lejemål indtil udgangen af år
2000. Vi kan således roligt gå i gang med
at opføre de vedtagne toiletbygninger.
Der var en hilsen fra Malmohus til
Hans Guldager og Vagn Preisler i form
af et klubslips med ret til at bære
samme.
Da smørrebrøddet var vederfaret al
retfærdighed, kom der gang i dansen til
tonerne fra et nyt og glædeligt bekendt
skab: Orchidéterrassens orkester, der
havde et afvekslende program med lidt
for enhver smag. Det er nok ikke sidste
gang, vi hører til dette tremandsorkes
ter.
En til lejligheden af Vagn Preisler for
fattet sang, som gjorde stor lykke, of
fentliggøres hermed for første gang.
Gunnar Sjogren fra Skånes Båtforbund

Harry Trudsøe med sin gave til S. S.F.: En flot fuldrigger
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Orkideterrassens orkester for fuld udblæsning

Standerhejsningen i SSF
1 Maj 1982
Mel: Katinka.
Vi samles i dag i vor prægtige havn,
for nu er det som'ren der kalder
og håber på søsport med liv og med lyst
ja lige til bladene falder
men først må vi sand'lig til alting si'e stop
for nu skal vi hale vor stander i top
så af med kasketten, løft blikket - se op!
og gi' et hurra så det gjalder.
Hans Guldager taler bevingede ord
om kappestrid - hæder og ære
vi har hørt dem før! - faktisk år efter år!
men sådan skal den slags vel være!!
Vi glæder os med ham, for somren er nær
og det er så grunden til vi sidder her
så lad os da løfte vort glas hver især
og skåle for sejlklubbens ære!!
I dag ved vor fest vil vi takke enhver
ja de som er kommet tilstede
som arbejdede trofast for sejlklubben her
og gjorde en indsats med glæde
vi ved jo at skal vores sejlklub bestå
det kræver en indsats af store og små
Bent Petersen ved hvilket mål vi skal nå,
selv nattevagtstørn må vi æde!!
(her må vi nok hellere skåle, så vort glimrende
orkester fra Orkideterrassen kan få tid at finde
frem til den næste melodi)

Mel: De frelserpiger

Mel: Og dette skal være

Og Annie - Erna! -Der er så fromme!!!
de tar' hver en krone i vores lomme
alligevel har vi hørt din bøn!!
Ja Erna skat - Du får mer i løn!!

Den sang den skal være
os alle til ære, - hurra
og Vagn, ham den kære!!
han synger ej mere - hurra!!
og selv om du får hikke!
en Sundby skål du skal drikke!!
ja Sundby Sejl - den skal leve højt
hurra!!

Og Redaktøren - Han laver blade!!
og hvis han skriver - så blir' vi glade:
men "alt om fester" - han ikke ved
det er ikke altid, at han er med!!!

(Der drikkes)
Mel: Og om lidt er kaffen klar
Else og Bente med, de har vor kærlighed!!
de skal køre Amager Rundt
(nogen siger det er sundt!!)
Er målet om livet mon ej hvad det var??
nå, om lidt er cyklen klar!!
Arne - den trykkermand, - han trykker alt han
kan
han trykker Hanne især
(selv om hun siger: Lad være!!)
Hundrede trøjer til klubben han har!
Arnes cykel, den er klar.
Truthornsorkestret! - de kan blive ved og ved!
Wilkens han er dirigent!
vi syns' han gør det pænt!
men for vort øre nu hånden vi tar'
Værsgo' Kurt, - nu er vi klar!!
(Ja ikke sandt!! Det er fandens med den hals!!
- Skal vi??)
Syng venligst videre.
Nu er det snart slut!

Bravo - bravo - denne skål den var go'
Bravo - bravo - Skal vi ta' to??
Bravo - bravissimæ - eller skal vi ta' tre??
Bravo - bravo - bravissimo
Sundby Leve - Sundby Leve Sundby Leve højt hurra!!
(tja tja tja)
(Ja det var en slem omgang at komme igennem
Hvaba')
VP

Tak
Tak til S.S.F. og sejlkammerater for
opmærksomheden i anledning af min 50
års fødselsdag. Det var helt overvæl
dende.
Henning »Skæg« Jensen
2SS22SS2SSSSSSS8SSSSSSSSSSS

Mel: Nu er dagen lys og lang
Henning Skæg den gamle dreng
(han blev 50 forleden)
Typisk nok - vi alle veed
at han er så beskeden
ikke passe havnen her
ingen skideballer mer
bare plukke blomster
Arne Sjask - Bent Knudsen med
nu må de to ved roret
Hvem af dem kan råbe højst?
Ja begge vil ha' ordet
Henry Plambeck han blir' hed
han kan ikke klare den med
bare plukke blomster
Jolle Rolf - Klaus Akkermann - Jens Green
de gæve drenge
deres gutter flyver rundt,
for mestrene er strenge!
Ryd den plads, og flyt den båd
Du skal sgu' bestille noget
ikke plukke blomster
Preben Vognmand - stor og bred!
han motormand er blevet
sikkerhed det er lige ham
han følger hvad er skrevet!!
ind imellem - som vi ved
løfter både op og ned
Grete plukker blomster

Pinsebal
Lørdag den 29. maj kl. 18.00
Vi fester sammen med vore
svenske venner

Pinsemorgen
Søndag den 30. maj 1982
mødes vi alle som sædvanligt på jollepladsen
til en lille opfriskning

kl. 08.00

(Ja her kommer vi jo nok lige til at væde hal
sen, som er blevet godt tør af alt det skråleri,
inden vi går videre)
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Sådan laves bladet
I anledning af medlemsbladets 40 års
jubilæum bringer vi her en billedserie,
der viser, hvordan bladet bliver til, og
hvilket arbejde, der ligger bag den må
nedlige hilsen fra S.S.F.
1. Det begynder ved redaktørens
skrivebord. Alle manuskripter skal ma
skinskrives. Det modvirker fejl, når det
skal sættes. Alle manuskripter skrives i
to eksemplarer, hvoraf
2. tegneren får det ene, så han kan la
ve tegninger til det aktuelle stof.

o

s

5. Når satsen er færdig kommes fil
men i fremkaldemaskinen, og satsen
kommer ud, og der tages kopier af den.
8

3. Det andet eksemplar går til sætteri
et hos Erik Palvig i St. Kongensgade.
Her er den nye teknik, som der tales
meget om i forbindelse med fremstillin
gen af dagbladene, taget i brug. Billedet
viser en fotosættemaskine. Den kan
sætte med en fart af 90.000 tegn i timen,
hvis ellers den der betjener den, kan
skrive så hurtigt. Den normale arbejds
hastighed er ca. 10.000 anslag pr. time.
Efterhånden, som teksten skrives, kom
mer den frem på fjernsynsskærmen, så
man kan blive opmærksom på eventuel
le fejl. Når satsen er lavet går den til et
»lager« i computeren. Der kan oplagres
300.000 tegn på såkaldte disk, og de kan
efter korrekturlæsningen hentes frem
og rettes. For eksempel ligger S.S.F.s
bestyrelsesliste på en sådan disk, og den
kan så hentes frem hver gang, der sker
ændringer, hvorefter rettelsen foreta
ges. Derudover kan der tegnes lodrette
og vandrette streger på maskinen, såle
des at der kan laves rammer om satsen.
4. Det er som regel Helle, der laver
satsen til S.S.F.

!!;!!!
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6. Så meget fyldte satsen til S. S. F. nr.

7. Med den ene af kopierne at satsen
foretager redaktøren ombrydningen.
D.v.s., at der foretages en opklæbning
af teksten, som den skal placeres i bla
det, og der laves plads til billeder og teg
ninger.
bywtM.

8. Samtidig med ombrydningen går
den opmærksomme korrekturlæser i
gang, og finder alle fejlene (næsten).
Korrekturen går til sætteriet, der retter
fejlene, og

ÉpStifMi

10. Dette var midtersiderne i april
nummeret.

11. De færdige sider går derefter til
Allan Nicolaisens reproanstalt i Thorsgade, hvor

9. derefter foretages den nøjagtige
opklæbning af fotosatsen, det kaldes
rentegningen. Det foregår på en lyspult
hjemme på redaktørens spisebord.

12. S.S.F. har sin egen arkivskuffe,
hvor gamle negativer opbevares. Det er
Allan selv, der finder martsnummerets
negativer frem.

13. Jannie Bettina fotograferer her
efter siderne, og i mørkekammeret bli
ver der lavet et negativt billede af sider
ne. I mellemtiden er der lavet negative
billeder i den størrelse, redaktøren har
angivet, og
9

14. Søren kan gå i gang med monte
ringen. Billederne, der er lavet med ras
ter, sættes ind, og siderne sættes sam
men i den rigtige rækkefølge.

15. Disse negativer lægges sammen
med specielt præparerede plader, og
Peter tænder for 5000 watt lys, der
»brænder« bogstaver og tegninger på
pladerne, som bruges af trykkeren.

18. Jævnligt under trykningen tages
19. De færdigtrykte ark lægges autoet ark fra, for at se om trykkekvaliteten matisk på en palle, og når man er færdig
er god nok.
med trykningen, sænkes pallen ned på
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16 + 17. Pladerne går herefter til Arne
Olsen Offset i Århusgade, hvor de sæt
tes i trykkemaskinen, der kan trykke to
farver ad gangen, og i løbet af en times
tid kan den trykke de 1.600 blade, som
oplaget er.

gulvet, og bladet er nu færdigt til bog
binderiet, der ligger en etage højere
oppe.

20. Her kommer de først i falsemaskinen, og

21. derefter i hæftemaskinen, og

22. bladet er færdigt til at gå til post
væsenet over skranken i kontoret hos
Arne Olsen (ring med klokken, hvis der
ikke er nogen).

Der går herefter fra 3 til 5 dage, inden
bladet dumper ind gennem brevspræk
ken hjemme hos medlemmerne.
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Punkt 3 Havn og Plads:

Punkt 8 Joller:

Et havneudvalgsmedlem meddeler, at
broen over kanalen er helt forvitret,
samt at man er nødt til at stoppe al tung
trafik over broen. Et skilt med kørsel for
budt vil blive opsat på broen og broen vil
blive repareret hurtigst muligt. Der fin
des en del både på havnepladsen, som
man ikke kender ejermændene til. Hav
neudvalget vil tage billeder af disse bå
de, offentliggøre billederne i bladet, og
håber så på denne måde at finde ejer
mændene. Pælene i havnen er efter vin
terens isskruninger atter blevet banket
på plads.

Den 4/4 blev der afholdt jollemøde.
Jolleslæbestedet skal nu repareres og
havneudvalget vil sammen med jollere
præsentanten se på sagen. Stativerne til
brætsejlerne er nu færdigbygget. Jolle
repræsentanten oplyser, at der var man
ge jollesejlere der deltog i dette arbejde.
Der vil blive fremlagt en logbog i jollehu
set. Alle der sejler ud og ind fra jolleplad
sen skal skrive tiderne i denne bog.
Jollehuset er blevet gjort i stand ind
vendigt. I øjeblikket er man ved at lægge
vand ind i huset.
Jollerepræsentanten sluttede med at
fortælle, at der afholdes 505-stævne
den 22 og 23/5 i S.S.F.

Punkt 4 Klubhus og Fester:
Referat af bestyrelsesmøde 5.4.82

Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

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

Klubhusudvalget fortæller, at der er
meget stor tilslutning til »Amager
Rundt«. Kirstine Larsen har anmodet
om lov til at hæve priserne på spiritus
med 5%. Bestyrelsen fandt dette rime
ligt og gav tilsagn.
Bestyrelsen vil atter i sommer tage
hånd i hanke med de ikke-medlemmer
der færdes i klubhuset.
Punkt 5 Sejlerskole:

Intet, da skolechefen var på ferie.

Punkt 9 Motorbåde:

Intet.
Punkt 10 Sikkerhed:

Intet.
Punkt 11 Bladet:

Vagn Preisler påpeger over for besty
relsen, at det var uheldigt over for vor
nye forpagter af »Shoppen«, at der i bla
det var optaget 8 sider annoncer fra et
andet tilsvarende firma.

Punkt 6 Juniorafdeling:

Jens Green var fraværende p.g.a. fa
miliefest. Bent Petersen fraværende
p.g.a. ferie.
Formanden indledte bestyrelsesmø
det med at byde et havneudvalgsmed
lem, Bent Knudsen, velkommen i besty
relsen.
Punkt 1 Protokol:

Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
var blevet oplæst og godkendt på gene
ralforsamlingen.

Alle Yngling-bådene er kommet i van
det. 3 af bådene er blevet udstyret med
nye sejl.
Punkt 7 Kapsejlads:

Den 24/4 og den 25/4 vil der blive af
holdt Yngling-stævne i S.S.F. Dette
stævne vil samtidig være udtagelsesstævne til DM i 1982. Den 12/5 begyn
der aftenkapsejladserne.

Punkt 12 Eventuelt:

Formanden oplyser, at tegningerne til
de nye toiletbygninger nu er sendt til
Mag. 4. afd.
Mødet slut kl. 23.00.
sign. Hans Guldager
formand
Else Thuring
sekretær

Punkt 2 Beretning:

Formanden oplæste indkomne breve
og takkekort. Et medlem søgte om ned
sættelse af pladsleje og kontingent, da
han var blevet pensioneret. Da han op
fyldte betingelserne jvf. foreningens
love blev ansøgningen bevilget af en
enig bestyrelse.
Juniorlederen fremlagde sit nye ud
valg til godkendelse i bestyrelsen bestå
ende af Ole Hansen, Ole Jensen, Lars
Hauschultz og Jens Schøn Poulsen.
Udvalget blev godkendt af bestyrelsen.
Formanden oplyste til slut, at lovændringsudvalget, for hvilket Reinhardt
Hansen er blevet formand, afholder sit
første møde den 6.4.82.
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Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 79 29 & 01 -58 65 75

Generalforsamlingen

Referat af
generalforsamling
den 21.3.82
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og Beretning
3. Et medlems indlæg til medlemsbla
det, som er nægtet optagelse
4. Regnskab
5. Valg
6. Lovændringsforslag
7. Andre forslag
8. Eventuelt
Punkt 1 Valg af dirigent:

Formanden indledte generalforsam
lingen med at byde velkommen. Heref
ter udbad han sig om forslag til dirigent
posten. Benny Gustaffson blev foreslå
et og valgt. Dirigenten takkede for val
get og erklærede generalforsamlingen
for lovlig jvf. foreningens love.
Punkt 2 Protokol og Beretning:

Sekretæren oplæste protokollen fra
sidst afholdte bestyrelsesmøde. Deref
ter gik formanden på talerstolen og op
læste sin beretning. (Trykt i sidste num
mer)
Svend Malm bad om ordet til beret
ning og spurgte, om pram og motorjolle
var solgt, siden de var så misligholdte.
Ove Madsen spurgte, hvor langt man
var kommet med toiletbygningen på
søndre og nordre mole, han savnede
oplysning om dette i formandens beret
ning.
Formanden fik ordet og svarede til
Svend Malm: Vi beklager, at pram og
motorjolle er i så dårlig stand, begge bå
de vil blive istandgjorte. Toiletbygnin
gerne er godkendt på lokalplan. Tegnin
gerne ligger nu hos borgmesteren.

Ingen andre ønskede ordet til beret
ning og protokol, hvorefter begge dele
gik til godkendelse ved håndsopræk
ning. Protokol og beretning blev god
kendt af generalforsamlingen.
Punkt 3 Medlemsindlæg:

Formanden bad om ordet og fortalte,
at bestyrelsen ikke udøver censur over
for breve, som medlemmer indsender til
trykning i medlemsbladet. Fra et med
lem har vi fået et meget skarpt brev.
Trykning af dette i medlemsbladet men
te bestyrelsen ikke at kunne tage ansva
ret for, idet det indeholdt ting, der kun
ne ramme mange medlemmer. Ved at
fremsende dette brev er der blevet ud
vist en usædvanlig dårlig optræden. Be
styrelsen har derfor valgt at kopiere bre
vet og fremlægge det til medlemmerne
ved denne generalforsamling.
Jørgen Rasmussen: Jeg står fuldt in
de for hvad der står i brevet. Det drejer
sig om kendsgerninger. En af kendsger
ningerne er, at man ved sidste general
forsamling vedtog, at børn med kun 2
års anciennitet kunne arve en havne
plads. Dette forslag er vedtaget på de
passive medlemmers bekostning. Det er
en grundfæstet regel i enhver forening,
at et flertal ikke beriger sig på et mindre
tals bekostning. En anden kendsgerning
er, at bestyrelsen stillede ved forårsgeneralforsamlingen 1981 et ændrings
forslag, der lød: Midlertidig tildeling af
pladser opslås i klubben og bekendtgø
res i bladet. Hvorfor gør man det ikke? I
1981 blev der intet meddelt om tildeling
af lånepladser. Det, vi gerne vil vide er,
hvor står vi på ekspektancelisten. I de
sidste 7-8 år har der været debat om ud
deling af havnepladser og lånepladser.
Bestyrelsen har hver gang lovet forbed
ringer. Jørgen Rasmussen sluttede med

at fortælle, at han havde uddelt kopi af
et brev, som et bestyrelsesmedlem hav
de sendt til et medlem. Han synes, at
dette brev er tarveligt.
Ryle Niels: Man burde have trykt Jør
gen Rasmussens brev i bladet, han
mente iøvrigt, at bestyrelsen var for føl
somme.
Ove Christensen tog heller ikke an
stød af brevet, også han mente, det bur
de have været trykt i bladet.
Reinhardt Hansen: Dette emne burde
ikke have været et specielt punkt på
dagsordenen. Bladet skal holdes rent,
det er vort ansigt udadtil.
Et bestyrelsesmedlem Vagn Preisler
gik på talerstolen og fortalte, at det
brev, Jørgen Rasmussen fremlagde, var
et personligt brev, der intet havde med
Sundby Sejl-Forenings bestyrelse at gø
re, og at det var blevet skrevet på
S.S.F.s brevpapir i mangel på andet ved
hånden.
Jørgen Rasmussen: Man skriver ikke
personlige breve på S.S.F.s brevpapir.
Mange talere gik på talerstolen, og
brevene blev diskuteret, indtil Allan
Schmidt gik på talerstolen og bad om
ordet til forretningsorden. Debatten
blev stoppet ved håndsoprækning.
Punkt 4 Regnskab:

Formanden gennemgik årsregnska
bet punkt for punkt, og da der ikke var
nogen der ønskede ordet, gik godken
delse af regnskabet til afstemning ved
håndsoprækning og blev godkendt af
generalforsamlingen.

6
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Punkt 5 Valg:

Et stemmeudvalg bestående af Frits
Kleis, Tage Woltemath, Egon Hansen
og Lindemann blev valgt.
Sekretær Else Thuring blev genvalgt
med akklamation. Skolechefen Bent
Petersen blev genvalgt med akklamati
on. Et havneudvalgsmedlem, Henning
Jensen ønskede ikke genvalg. Bent
Knudsen, Orla With og John Ulster blev
foreslået. Ved skriftlig afstemning blev
der afgivet 155 stemmer. John Ulster fik
6 stemmer, Orla With 27 stemmer og
Bent Knudsen 112 stemmer. Bent
Knudsen blev valgt som havneudvalgs
medlem.
Et klubhusudvalgsmedlem, Bente
Bang Christensen blev genvalgt med
akklamation. Motorbådsrepræsentanten, Preben Jacobsen blev genvalgt
med akklamation. En Suppleant Anders
Mogensen blev genvalgt med akklama
tion. Kasserer Erna Christensen blev
genvalgt med akklamation. Kasserer
suppleanten Anni Lindqvist blev gen
valgt med akklamation. Revisor Jan
Sejrbo blev genvalgt med akklamation.
Revisorsuppleant Erling Sørensen blev
genvalgt med akklamation.
Redaktør Holger Møller blev genvalgt
med akklamation. Et juniorudvalgsmed
lem, Ole Poul Petersen ønskede ikke
genvalg. I forbindelse med dette valg
ønskede juniorchef Jens Green ordet,
og han bad forsamlingen om lov til at
udsætte dette valg, idet det andet ju
niorudvalgsmedlem, Jørgen Erik Jen
sen også ønskede at træde tilbage
p.g.a. forøget arbejdsbyrde, og besty
relsen havde ikke på nuværende tids
punkt haft tid til at kontakte egnede in
teresserede medlemmer til disse poster.
Jens Green takkede de to udvalgsmed
lemmer for det store arbejde, de havde
udført for juniorafdelingen.
Dirigenten forespurgte generalfor
samlingen, om den havde forslag til ju
niorudvalgsmedlemmer. Da dette ikke
var tilfældet, blevet valget af 2 juniorud
valgsmedlemmer udsat til næste gene
ralforsamling ved håndsoprækning.
To målere, Jørgen Madsen og Karl
Thorup blev genvalgt med akklamation.
Punkt 6 Lovændringsforslag:

Der var ikke indkommet lovændrings
forslag.
Punkt 7 Andre forslag:

Forslag 7,1: Bestyrelsen foreslår i
henhold til lovens § 5, at kassererens
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vederlag forhøjes til 15.000 kr. Forslaget
blev vedtaget ved håndsoprækning.
Forslag 7,2: Fremsat af medlem nr. A
604 Henry Plambech: Undertegnede
fremsender hermed forslag om over
dækning af klubhusets terrasse, gerne
udført i rør med klar plexiglas, som dæk
ker halvdelen, altså første bordrække
ind mod klubhuset, samt fronten mod
syd, således at der ikke er træk.
Efter at mange talere havde været på
talerstolen og talt for og imod forslaget,
trak Henry Plambech sit forslag tilbage,
mod at bestyrelsen lovede at under
søge, hvad det ville koste at opføre en
terrasse og så genfremsætte forslaget til
efterårsgeneralforsamlingen.
Forslag 7,3: Fremsat af bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et
lovrevisionsudvalg på 5 medlemmer.
Bestyrelsen foreslår følgende medlem
mer. Hans Guldager, Preben Jacobsen,
Frits Kleis, Reinhardt Hansen, Ole Poul
Petersen.
Formanden motiverede forslaget
med, at vore love ikke er blevet revideret
meget længe, samt at der fra mange ge
neralforsamlinger er tillæg, der skal ind
sættes i lovene, og dette kan godt være
svært at holde orden på.
Forslaget blev vedtaget ved håndsop
rækning.

det må vi fortsætte med. Vi har dog af
tale med 18 klubber i henholdsvis Dan
mark og Sverige, hvor vi ikke betaler
havnepenge hos hinanden. Listen over
disse klubber var trykt i bladet sidste
sommer. Det er uheldigt, at kasserer og
kasserersuppleant er på valg samtidig.
Ændring af dette vil blive overlagt til lovændringsudvalget.
En del talere gik på talerstolen. Bl.a.
havnefogedens arbejde samt havnepen
ge blev diskuteret.
Da der ikke var flere talere, blev der
begæret afslutning, og formanden tak
kede forsamlingen for en god general
forsamling.
Dirigenten takkede ligeledes forsam
lingen og generalforsamlingen sluttede
med, at forsamlingen sammen med diri
genten råbte et trefoldigt hurra for
S.S.F.
Generalforsamlingen slut kl. 12.10.

Sign. Benny Gustafson
dirigent

Else Thuring
sekretær

Punkt 8 Eventuelt:

Poul Holst Jensen ytrede misfornøjel
se med havnefogedens opkrævning af
havnepenge.
Svend Malm synes at det er forkert at
kasserer og kasserersuppleant er på valg
samtidig.
Schlichter synes, der burde have væ
ret foretaget en afstemning om Jørgen
Rasmussens brev skulle optages i bladet
eller ej.
Jens Green: I vinterens løb er vore bå
de gjort i stand. Jeg vil gerne rette en
tak til Preben Jacobsen for husly og til
Knut, fordi du hjalp os med at male bå
dene. Det er rart, at der er mange med
lemmer, der vil hjælpe, når det kniber.
Elo: Jeg synes, at havnefogeden gør
et godt stykke arbejde.
E. Madsen synes, at vi skulle afskaffe
opkrævning af havnepenge, måske ville
der så være andre havne, der fulgte vort
eksempel.
Formanden fik ordet for besvarelse af
forudgående talere:
Spørgsmålet om afkrævning af hav
nepenge: Vi bliver afkrævet havnepen
ge, når vi kommer til andre havne, så

Sikkerhed til søs
Vi bringer her et skema, som du kan
krydse af for det udstyr, du har i båden.
De ting, der er indrammet med fed ram
me, skal du ifølge S.S.F.s love have i dit
skib, så hvis det mangler, bør du anskaf
fe det snarest.
Sikkerhedsudvalget har et skema ma
gen til og vil i løbet af sæsonen tage stik
prøver blandt de både, der er hjemme
hørende i Sundby Sejl-Forening.

Sejlbåd

SIKKERHEDSUDSTYR
Medl . nr.

Navn

Plads nr.

Bådens navn

Motorbåd
Motorsejler

Fast, motor/benzin/traktolin

Pøs

Fast motor/diesel

Bådshage

Påhængsmotor

Veludstyret værktøjskasse

Redningsveste

Radio sende/modtage

Redningskrans

Alm. transistor radio

Livline m. sele

Kompas

Trillefløjte

Pejlekompas/skive

Ildslukker

Håndlod

Anker m. kæde og ankertov

Ekkolod

Extra anker

Søkort

Extra tovværk

Navigationsudstyr

Slæbetrosse

Havnelods

Kasteline

Lanterner styrbord/bagbord

Rebstige/badetrappe

Agterlanterne

Drivanker

Ankerlanterne/ankerkugle

Bådsmandsstol
Tågehorn
Radarreflektor
Lænsepumpe
Pagaj/åre

S.S.F. stander

Nødraketter

Yachtflag

Forbindingskasse

Gasinstallation pantry

Håndlampe

Anden opvarmning sprit/petrol.

Efterset dato:

Navn:
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Havne

i

nyt

ii

Der er i øjeblikket ca. 60 medlemmer
mere på ekspektancelisten, end de her
nævnte. Pladserne vil blive uddelt umid
delbart efterhånden, som de bliver ledi
ge, og til de medlemmer på ekspektan
celisten, hvis fartøjer netop passer til
den ledigblevne plads.
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Havneudvalget orienterer:
Ny plads i havnen!

Expektanceliste pr. 29.4.1982 - 28.2.1983
Medl. A 675 Vagn Preisler
Medl.A 605 Lennart Thode
Medl.A 473 Bent Nielsen
Medl. A 751 Preben L. Becker
Medl. A 635 Claus Rønnow
Medl. A
64 Søren Christensen
Medl.A 468 Oluf V. Nielsen
Medl.A 767 Mogens Lindhard
Medl. A 855 Ole Frandsen
Medl. A 851 Preben Rasmussen
Medl.A 865 Poul B.Jensen
Medl.A 883 Mads. H. Madsen
Medl.A
36 Svend Andersen
Medl.A 329 Erlin Andresen
Medl.A 572 Walther Christensen
Medl.A 815 Else A.Hansen
Medl.A 898 Erna Andersen
Medl.A 815 H.C.Hansen
Medl.A 1078 H.Å.Hansen
Medl.A 926 Allan Schmidt
Medl.A 927 Svend Kukkerig
Medl.A 931 Jørgen Flindt
Medl.A 945 Erik M. Andreasen
Medl.A 947 Carl. R. Nielsen
Medl.A 951 Bjarne Ottosen
Medl. A 316 Poul Kousing
Medl.A 389 AndersB.Jensen
Medl.A 717 Knud Jørgensen
Medl.A 414 Frede B. Hansen
Medl.A 533 Bjarne Jensen
Medl.A 811 Ejner Meyer
Medl.A
61 Jørgen B. Rasmussen
Medl.A 677 Axel G. Christiani
Medl.A 726 Erik H. Wilhelmsen
Medl.A 713 Mogens Nyholt
Medl. A 823 Jørgen Haar
Medl.A 881 Holger Hemmingsen
Medl. A 386 Torben Pedersen
Medl.A 907 PoulOstov
Medl.A 897 Flemming A. Olsen
Medl.A 960 Lars Jensen
Medl.A
75 Hans Eskildsen
Medl.A 251 John Arentzen
Medl.A 515 E. W. Juul Andersen
Medl.A 520 Jens Karlsen
Medl.A 472 Poul I. Zastrov
Medl. A 353 Erwin Bjerregård
Medl.A 911 Freddy Andersen

indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
indm.
M,
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6. 5.1960
8. 4.1962
26. 2.1965
1.10.1967
30. 5.1968
15. 8.1968
8. 5.1969
19. 6.1969
28. 8.1969
28. 8.1969
11. 9.1969
2.10.1969
23.10.1969
20.11.1969
5. 2.1970
16. 4.1970
16. 4.1970
18. 6.1970
6. 8.1970
13. 8.1970
20. 8.1970
20. 8.1970
3. 9.1970
3. 9.1970
10. 9.1970
1.10.1970
8.10.1970
19.11.1970
4. 3.1971
18. 3.1971
22. 4.1971
3. 6.1971
24. 6.1971
5. 8.1971
5. 8.1971
5. 8.1971
26. 8.1971
2. 9.1971
23. 9.1971
23. 9.1971
30. 9.1971
28.10.1971
11.11.1971
27. 1.1972
3. 2.1972
3. 2.1972
24. 2.1972
1. 3.1972

Medl. A 632 John Uslar, indm.
22.10.1970, plads nr. 20.
Der er nu anskaffet 3 vogne for tran
sport af grej m.v. Disse vogne vil være
placeret henholdsvis ved benzintanken
(ndr. bro) - ved midterbro - ved maste
skur (sdr. bro). Vognen skal låses efter
brug og nøgle nr. 3 vil passe til låsene.
Det er den samme nøgle, der passer til
porten.

Afmærk dit grej
Umiddelbart omkring Set. Hans vil
pladsen blive gået igennem, og alle ef
fekter uden ejermand til blive fjernet og
brændt. Det vil sige, at man omgående
bør afmærke det grej, man gerne vil be
holde. På pladsen er der anbragt en del
fartøjer, der kunne se ud, som de ingen
ejermand har. Disse fartøjer vil, såsnart
forholdene tillader det, blive affotogra
feret og offentliggjort i bladet, for at
foreningen kan komme i kontakt med
evt. ejermænd. Såfremt ingen melder
sig vil bestyrelsen i lighed med tidligere
få fartøjerne fjernet fra foreningens om
råde ved hjælp af kongens foged.
Husk at afmærke bukke og klodser samt
at anbringe disse på de dertil indrettede
pladser.

NB!
Husk at sætte dit pladsmærkat på bå
den. Det skal kunne ses fra landfast fortøjningsende. Jollesejlerne kan placere
mærkatet på agterspejl eller mast.
Havneudvalget

Flere restriktioner for sejlads
I martsnummeret af medlemsbladet
kunne vi bringe nogle restriktioner for
sejlads i Københavns havn. Denne gang

kan vi bringe restriktioner for sejlads i
byggeområdet i Kalveboderne:

Bekendtgørelse om sejlads gennem byggeområdet i
Kalveboderne ved den nye motorvejsforbindelse
mellem Sjælland og Amager
I medfør af § 5, stk. 4, i lov om skibs
fartens betryggelse, jfr. lovbekendtgø
relse nr. 309 af 3. august 1965 fastsætes
efter samråd med forsvarsministeriet
følgende:
§ 1. Over Kalveboderne mellem Sjæl
land og Amager er en motorvejsforbin
delse under bygning. Motorvejsforbin
delsen vil bestå af 2 broer over hen
holdsvis Sorterende og Kalvebodløbet
og 2 dæmninger på henholdsvis Skræd
derholmen og i tilslutningen til Sjælland
ved Avedøre Holme. Motorvejsforbin
delsen ventes færdigbygget den 1. de
cember 1985.
§ 2. Indtil motorvejsforbindelsen er
færdigbygget vil Sorterende være spær
ret for al sejlads.
Stk. 2. Sejlads fra Hvidovre lystbåde
havn og Hvidovre Mørtelværk henvises
til ny sejlrende, 40 m bred, ca. 600 m
lang og 3 m dyb anlagt og afmærket
mellem Kalvebodløbet og Sorterende.
Stk. 3. Kalvebodløbet vil kunne besej
les gennem en afmærket rende, der fri
holdes i en bredde på mindst 22 m og
med en fri gennemsejlningshøjde på mi
nimum 12 m over daglig vande. Dog vil
sejlløbet på grund af funderingsarbejder
i sommeren 1982, sommeren 1983 og
sommeren 1984 kunne blive lukket i pe
rioder af ca. 1 døgns varighed.
Stk. 4. Som bilag til bekendtgørelsen
er optrykt en kortskitse over området vi
sende byggeområder, sejlløb m.v.
§ 3. Sejlads gennem byggeområdet
skal ske med forsigtighed og langsom
fart.
Stk. 2. Skibe og fartøjer, der i bygge
området sejler på tværs af sejlløbet, skal
gå af vejen for skibe, der sejler i løbets
længderetning.
§ 4. Oplysninger om afmærkningen,
midlertidige lukninger samt anden vej
ledning for besejlning af området vil
blive givet i »Efterretninger for Søfaren
de«.
§ 5. Overtrædelse af denne bekendt
gørelse straffes i medfør af § 6 stk. 3, i
lov om skibsfartens betryggelse med
bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft
den 1. maj 1982.
Industriministeriet, den 21. april 1982

Erling Jensen
/N.J. Bagge
Til salg

»Navicula«, 33 fods motorbåd til salg
på grund af dødsfald. Bygget af pitch
pine på ask og eg, mahogni overbyg
ning. Næsten ny 8,2 HK Ford dieselmo
tor, kørt ca. 320 timer.
Henvendelse på telefon 01 - 59 12 76.

Hvidovre
Lystbådehavn

Amager

3 \ Skrædderholm

Vejaæmning.^

Avedøre
Holme

Gennemsejlingshøjde: 12m
Gennemsejlingsbredde: 22m
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landske handicaptalberegninger. For at
give handicapmålet et salgsargument
mere, så har vi valgt at benytte scandicapberegningen, da denne beregnings
metode er almindelig kendt i sejler/dommer kredse. Derved håber jolleud
valget at have fjernet de fleste af de vel
kendte undskyldninger for ikke at sejle
eller starte joller til kapsejladser.

JMH jMjiB?j
Jollehandicap 82
Udarbejdet af Dansk Sejlunions Jolleudvalg.
Hvorfor jollehandicap

Baggrunden

Denne vejledning er til brug for jolle
sejlere, der sejler fra en klub, hvor der ik
ke er kapsejlads for joller; eller som sejler
fra en klub, hvor der kun er kapsejlads
for enkelte jolleklasser.
Formålet er kort og godt at få flere ud
at sejle kapsejlads - for derigennem at
opdage hvor sjovt og spændende det er
- og måske på langt sigt at få en større
bredde i sejlsport.
For at få opfyldt dette, er det nødven
digt med en kapsejladsdommer, der let
kan udregne det handicapmål, der som
oftest vil være nødvendigt, når flere for
skellige joller kapsejler mod hinanden.
Scandicap er almindeligt kendt blandt
kapsejladsdommere, og der findes let
forståelige tabeller til udregningen af
samme - så vi har valgt at benytte scandicapberegningen som udgangspunkt
for udarbejdelsen af jollehandicapmål.
For også at understrege, at det er et re
levant jollehandicaptal, der er blevet ud
arbejdet, er det forsøgt at afstemme det
i forhold til kølbådenes scandicaptal.
Således at en jolle og en kølbåd eventu
elt kan sejle mod hinanden.
Udarbejdelsen af »jollescandicaptallet« er hovedsagelig baseret på prakti
ske erfaringer. Da enkelte jolleklasser til
stadighed forandres (klasseregler og
trim), så vil det også være nødvendigt at
foretage regelmæssige justeringer.
Selvfølgelig skal handicaptallet tages
med et gran salt, da tallet som før nævnt
hviler på praktiske erfaringer, og derfor
bør brugerne ikke vige tilbage for lokalt
at justere målet såfremt en jolleklasse til
stadighed taber/vinder - det drejer sig jo
om at skabe konkurence.
Det er ikke nogen god ide at benytte
handicaptal, hvor der er joller nok til at
sejle klasseløb. Såfremt der er en stor
klasse, og mange små til en kapsejlads,
så bør man lave et løb for klassen og et
for handicapsejlere. Den bedste konkur
rence er i rene klasseløb!

Ideen om et handicap-tal for joller er
ikke en ny ide. Dansk Jolleforbund søg
te allerede i midten af 70-erne at lancere
ideen; men desværre uden den store
gennemslagskraft. Årsagerne er for
mentlig, at DJ satte for store forventnin
ger til brugerne, og uden at gøre sig klart
hvem der var de egentlige brugere, og
dermed konstruerede et system, der var
nyt og krævende for meget af kapsej
ladsdommerne i forhold til hvor mange
joller, der kom ud at sejle.
De tanker, der lå bag DJ's handicap
tal var erkendelse af, at det ikke er mu
ligt let at måle en båd op, og derved give
det et korrekt måltal. Det rigtigste ville
derfor være at konstatere, hvordan en
båd sejlede gennem en periode og der
efter give det et måltal, der så regel
mæssigt blev justeret. Systemet kendes
bl.a. fra Sverige og England, hvor det
har været brugt i mange år.
På baggrund af de indhøstede erfarin
ger med DS's handicaptal og for at gøre
ideen mere bæredygtig, så har jolleud
valget udarbejdet nye handicaptal for
joller på baggrund af vor erfaring og
med en let skæven til relevante uden
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Revision

Måltallene vil blive revideret, når der er
behov for det. Derfor vil bemærkninger
og forslag til forbedringer blive modta
get med glæde.
Såfremt en klub benytter andre han
dicapsystemer, vil jolleudvalget gerne
være behjælpelig med at udarbejde jol
lehandicaptal til disse systemer.

Jollehandicap-mål 1982
Tornado
Hobiecat16
Hobiecat14
Flying Dutchman
505
Fireball
470
Trapez
420
Pirat
Wayfarer
Snipe
Flipper
Mirror (kolibri)
Kadet
Contender
Finn
Laser
OK
Int. moth
Europa
Optimist

Set. Hans-Aften
onsdag d. 23. juni 1982
er der musik og feststemning i klubhuset og
stort bål på pladsen

12,8
8,3
7,0
7,4
6,4
5,9
5,8
5,5
4,4
4,1
4,0
4,0
3,8
2,7
2,5
6,0
4,8
4,4
4,3
3,9
3,8
1,7

»Aktion Mærkat«
Det er konstateret, at adskillige endnu
ikke har mærkat for året 1982 på masten
eller agterspejlet.
Efter jollemødet den 2. maj er man be
gyndt at kontakte de jollesejlere, som
endnu ikke har mærkat på jollen.
Det er beklageligt, at alle ikke har
fulgt denne opfordring til trods for ad
skillige henstillinger i bladet og på jolle
møderne.
Derfor på med mærkatet for 1982.

Nyt fra klasserne
5-0-5
Trods det, at sejlsæsonen knapt er
startet, har en S.S.F.-jollesejler, Bessie
(Jan Hansen) allerede deltaget i en ræk
ke stævner i sin klasse - 5-0-5.
I weekenden den 24.-25. april deltog
Bessie således i en international regatta
på Steinhuder Meer ved Hannover i
Tyskland.
Jolle-nyt har snakket med Bessie:
- Jeg var eneste danske deltager, lait
deltog 38 både i regattaen. Der afvikle
des kun to sejladser om lørdagen i 4-10
sekm. Om søndagen var det vindstille,
indtil dommerne skød sejladsen af kl.
3.00, hvorefter der kom vind.
- Hvorledes er det at sejle på en ind
sø?

- Vinden var meget springende, hvil
ket betyder, at der er store chancer for
at forsejle sig. Det hændte faktisk også i
den ene af sejladserne, men vi klarede
os på overlegen fart på løberen. Men det
rakte kun til en fjerde- og tredieplads,
hvilket gav en samlet placering som
nr. 3.
- Er det ikke en dyr spøg at deltage i
internationale stævner?

- Jo, denne weekend kostede mig ca.
1100 kr. for at komme frem og tilbage i
bil, startpenge m.v.
Bessie interesserer sig for sin sport,
ikke blot er han sejlmager til daglig, men
har udover nævnte stævne stillet op ved
et stævne i Kiel i påsken og i Århus i
weekenden 1. og 2. maj. Desværre blev
begge sejladser aflyst på grund af ku
ling.

Europa-jollen
I weekenden 1. og 2. maj skulle tre
Europa-sejlere, Claus, Henrik og Tho
mas, have deltaget i stævne i Dragør.
Da det blæste mere end 10 sekundmeter
begge dage, blev der ikke sejlet.

Det nye surf-board-stativ

Surf-Board stativ
Brætsejlerne kan nu glæde sig over
det nye stativ, der er blevet sat op på jol
lepladsen. Der er plads til ca. 24 boards.
Der er i øjeblikket ved at blive lagt
plastic-rør på stativerne for at beskytte
brædderne. Mast og sejl lægges i mid
ten af stativet.

Brætsejler-møde
Både i dansk sejlsport og i Sundby
Sejl-Forening er brætsejlads ny og
spændende sejladsform. Da tilgangen
af brætsejlere har været stor til forenin
gen indenfor det seneste års tid, er der
blevet behov for en debat herom. En
lang række spørgsmål trænger sig på,
og en afklaring er ønskelig.
S.S.F.s bestyrelse har hilst den nye
udvikling velkommen, men er også klar
over, at mange praktiske problemer rej
ser sig. Blot for at pege på nogle af em
nerne kan nævnes:
- kontakt mellem sejlklubberne og de
nye specialforbund for brætsejlere
- træning og instruktion
- på hvilken måde kan brætsejlere til
godeses ved de ugentlige onsdagsmatcher
- evt. kommende regatta for sejl
brædder
For at få drøftet disse problemer ind
kaldes hermed til møde

I mødet deltager S.S.F.s formand,
Hans Guldager, kapsejladschefen Klaus
Akkermann og jollerepræsentanten.
Formanden vil redegøre for brætsejler
nes aktuelle placering i Dansk Sejlunion
i almindelighed og i Sundby Sejl-Fore
ning i særdeleshed, mens kapsejlads
chefen vil beskæftige sig med det
sportslige.
Da mødet vil kunne have afgørende
betydning for den fremtidige udvikling,
opfordres alle brætsejlere til at møde
frem og deltage i debtatten. Men alle
sejlere iøvrigt er naturligvis velkomne.
Forslag til dagsordenen meddeles jol
lerepræsentanten senest den 26, maj.

Pinsetur
Jolleafdelingen afholder pinsetur den
28.-31. maj. Fredag kl. 17.00 sejles til
Tårbæk, hvor der overnattes (telt med
bringes), og lørdag går turen til Hveen.
Hvorhen på Hveen afgøres af vind og
vejr.
Yderligere oplysninger fås hos Anja,
Michael Zebis eller Pia.
Der er tilmeldingsliste i jollehuset.

torsdag den 27. maj kl. 20.00
i Pejsestuen
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DAN-Cup 5-0-5-stævne

Sundby Sejl-Forenings
Forårsstævne
Et stort felt på 43 Yngling-sejlere var
samlet til SUNDBY SEJL- FORENINGS
Forårsstævne for samme klasse, i dage
ne 24. og 25. april.
Sejladserne var udtagelse til EM i Hol
land og derfor spændende for vore sej
lere. Da første start går Lørdag kl. 12.00
tegnede alt fint, vejret var godt med ri
melig vind fra nord. Der var udlagt
olympisk bane på 7.5 sømil, udfor Ama
ger Strand, og efter en enkelt omstart
kom sejlerne afsted. Det er et dejligt
syn, når så mange fartøjer starter.
Sundbys mandskaber lægger sig her i
den bedste halvdel af feltet, og vi fra
dommerbåden ser hen til en god dag for
Sundby Sejl-Forening; imidlertid flover
vinden en smule, og sejladserne trækker
ud, omsider kan vi »dutte« første båd i
mål YD 111 med Jørgen Ring som skip
per, og første Sundby-båd går over som
nr. 10 YD 31 med Lars Fuglsang som
skipper - godt klaret i så stort et felt.
Derefter kommer YD 63 med Brdr.
Brask-Thomsen som nr. 19, YD 64 med
Kim Steffensen som nr. 20, YD 24 med
Jannie Andersen som nr. 25, YD 101
med Brian Hansen som nr. 26 og YD 126
Starten er gået.
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med Margit Christensen som nr. 30. Vi
har her bevis for, at Sundby kan komme
godt frem. Søndag kl. 10.00, første
start, her må der udsættelse til på grund
af manglende vind. Ca. 20 min. efter det
planlagte tidspunkt kan starten gå, igen
en omstart og den »hårde 1. min. regel«
må tages i anvendelse. Det hjælper.
Vinden er nu meget svag ca. 2-3 m/sek.
fra øst-nord-øst, og banen er herefter
ikke lang, og det passer fint til den svage
vind, desværre springer vinden 90°, og
dommerne mener herefter ikke, det vil
være korrekt at fortsætte sejladsen. Ef
ter flere vejrmeldinger, både fra Lyngby
Radio og Kastrup Lufthavn, mangler vi
stadig vind, og da klokken nærmer sig
15.00 søndag, ser vi desværre ingen
mulighed for at starte flere sejladser den
dag, og det piner selvfølgelig alle, men
de omtalte placeringer må gælde. Vi kan
trøste os med, at 2 Sundby-sejlere her
efter kommer med til EM i Holland,
nemlig YD 64 og YD 63, og vore juniorer
i YD 31, YD 24, YD 101 og YD 126 virke
lig går ind for sagerne, og der utvivlsomt
ligger megen fremtid i disse mandska
ber. Husk verdensmesterskaber i S.S.F.
1983 og det ville være dejligt at se vore
unge sejlere i dette felt.
Klaus
Trængsel ved mærket

Med Bessie fra DAN-sail som sponsor
er det en realitet, at der afholdes VMudtagelse for 5-0-5'erne i weekenden,
den 22.-23. maj i S.S.F.
Stævnet løber af stabelen med to sej
ladser om lørdagen - første start kl.
14.00 og dernæst fortsat sejlads, og se
nere eventuel socialt samvær. På an
dendagen vil man forsøge at afholde de
tre sejladser med 3. sejlads kl. 10.00,
derefter frokost, hvorefter der ca. kl.
12.00 vil afholdes 4. sejlads, og der fort
sættes umiddelbart herefter, hvis vind
og vejr tillader en sidste sejlads. Der slut
tes af med præmieoverrækkelse i jolle
huset.
Startpenge betales inden lørdag kl.
9.00 (d. 22. maj) i bureauet i jollehuset;
samtidig udleveres sejladsbestemmel
serne sammen med program. Der læg
ges ud med skippermøde lørdag kl. 9.00
på jollepladsen.
»Kapsejladsgruppen«, jolleafd.
v/Kim Vaabengaard

KSUs 50 års Jubilæum.
Mel: Åh det var en skam.

KSU vi fejrer, - den er blevet 50
mange ting er nået, er man mon tilfreds?
ku' vi gøre mere? Hjælpe nogle flere?
Lad os her studere! Åh det var en skam!
Først så har vi fortet, vores øjesten,
det sku' vi erobre, - men der var et MEN
Alting var af lave, - var det godt at have?
gi'r det sår i mave? - Åh det var en skam!
Smadret her var alting!! Vindue-dør og glas
molen destrueret - det var ingen spas,
spyt nu lidt i næven! gi' den en på tæven!
Hvad med vores stræven?? Åh det var en skam!
Et firkløver fra jubilæumsdagen: Fra venstre Ole Hedegaard, kapsejlads
chef, Axel Aabye, næstformand, Egon Weidekamp, overborgmester,
Hans Guldager, formand.

Københavns Sejl Union 50 år
Den, der havde ærinde i Sundby SejlForening onsdag den 3. marts 1982 ved
middagstid blev vidne til, at Søværnets
Tambourkorps spillede og lavede tattoo
på pladsen ved flagmasten, fra hvis top
der vajede en stander, som ikke var
S.S.F.s. Den nysgerrige kunne så finde
ud af, at det var Københavns Sejl
Union, der fejrede, at den havde bestået
i 50 år.
I den anledning var der indbudt en
række honoratiores, og der var ca. 60,
der havde efterkommet indbydelsen
med overborgmester Egon Weidekamp
og borgmester i Dragør, Jørgen Ros
schou, i spidsen.
Unionen var vært ved et stykke smør
Søværnets Tambourkorps foran klubhuset

rebrød. Der var flere flotte gaver og
blomsterdekorationer, bl.a. var der en
flot glasvase med byvåbnet graveret fra
Københavns Kommune, og da Hans
Guldager bekendtgjorde, at den ville
blive udsat som præmie i jubilæumskapsejladsen, fik KSU løfte om endnu en
vase til dette brug. Derudover var der fra
Københavns Kommune et par man
chetknapper, som skulle bæres af den til
enhver tid residerende formand for
KSU. Det vil føre for vidt her at komme
ind på alle de gaver, der var, men kon
statere, at det var en vellykket fest med
mange inspirerede taler, ligesom der
blev afsunget en til lejligheden forfattet
sang - forfatter Vagn Preisler.

Hvorfra kommer hjælpen? vor finans er stram
Weide spiller banjo - NÅ NEJ - IKKE ham!!!!!
men han har ej penge! Har ej haft det længe!
Hvor skal vi os mænge? - Åh det var en skam!
Forsvaret vil sælge - Simon Spies er med
Bretznev ser på sagen: Sikke et dejligt sted!!
Hvor placeres bomben? - Hvem fik ondt i rumpen?
og kom op af sumpen - Åh det var en skam!!
Sådan er vor status! FORTET går i grus
vi har prøvet alting - gået fra hus til hus.
Kommer hjælp som når det?? ellers så er fortet,
KUN EN PLET PÅ KORTET!!!! Åh det var en skam!!
Der er andre sager som sig presser på!
SOD fra Svanemøllen!! Her kan alle få
hvide sejl blir sorte!! Solen den er borte!
KSU forstår det. Åh det var en skam!
RIVIERAPLANEN!! Sigurdssons kontor!
man vil af med slagger! LÆG DEM PÅ HANS BORD!!
han har mange sager, - megen tid det tager!!
han med stude ager - Åh det var en skam!
SALTHOLM vil man frede! Sikke en ide
hvad med dyr og fauna? Hvem skal på dem se??
KSU formaner! STOP nu disse planer!!
dum're end de aner! Åh det var en skam!!
Bro ved Kalveboden! det er en go' idé
kom nu alle venner, så ska' I få se,
planerne de svæved - mens vi gik og bæved',
brohøjden blev hæved! Åh det var en skam!
KSU skal leve! Helst i mange år!!
hjælp og råd er ordet - gavn så det forslår!!
skal vi la' det leve? skraldemand som greve!!
og vort glas vi hæve!! Åh det var en skam!!
(hvis glasset er tomt)
V..P.
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SUNDBY SEJL-FORENING
1982 1. halvsæson
Lørdag den 24. april
Søndag den 25. april

Ynglingstævne
Ynglingstævne

Onsdag den 12. maj

Aftensejlads

Lørdag den 15. maj
Søndag den 16. maj

Opti-stævne A + B
Opti-stævne A + B

Onsdag den 19. maj
Onsdag den 26. maj
Onsdag den 2. juni

Aftensejlads
Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag den 4. juni til
Mandag den 7. juni

Distance- og etapesejlads Østersø-Cup

Onsdag den 9. juni

Aftensejlads

Søndag den 13. juni

»En 0 Rundt«
Familiesejlads

Onsdag den 16. juni
Onsdag den 30. juni

Aftensejlads
Aftensejlads

Bådedåb i Israel
Som det vil huskes af beretningen om
Israelsturen, havde vi en Falsled Opti
mistjolle med til klubben dernede, men
på grund af besværligheder i tolden
kunne den ikke blive døbt dengang. Da
Hans Guldager i foråret var en tur derne
de, blev det forsømte indhentet. På bil
ledet ser du hvordan.

Tak
Kære Hans
Hjertelig tak for venlig deltagelse. Vil
du overbringe min tak til S.S.F. også,
som du ved var Johns hjertebarn.
Kirsten Hagemann
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Hans Guldager døber »Danmark« på stranden i Israel

kl. 19.00

|
|

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

kl. 19.00

kl. 19.00
kl. 19.00

i
l

Nye medlemmer ---som ^øger optagelse

i SuvidAq, Se^^oÅej^mg.

Slettede medlemmer
pr. 15.3.82.
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
J
J
J
J

70 Steen Søberg Esmann
Kirkebjergs Allé 36, Glostrup
194 Bertel V. Nielsen
Engvej 32, S.
257 Peter Corfitsen
Bolton vej 13, S.
311 Morten Jensen
Lærdalsgade 6 A, S.
383 Kurt J. Poulsen
Reberbanegade 43, S.
409 Kurt A. Jensen
Tyrolsgade 8, S.
481 Lars Ch. Nielsen
Bremensgade 3, S.
571 Tommy Johansen
Hallandsgade 3 A, S.
590 Michael Pedersen
Engvej 55, S.
26 Frank Stender
Nyrnberggade 32, S.
30 Carsten Jensen
Skovmarken 7, Kastrup
31 Torben Jensen
Skovmarken 7, Kastrup
37 Susanne Rasmussen
Irlandsvej 82, S.

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i forst
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

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

70 Preben P. Jarlhof
Genforeningspladsen 16, NV.
85 Jørgen Schiolborg
Agerlandsvej 51, S.
166 Hans O. Uldall
Fælledvej 17, N.
194 Annelise L. Kierrumgård
Havnevej 6A, Stevns
237 Britta Christoffersen
Stratfordvej 2, S.
311 M. Christensen
Lombardigade 26, S.
383 Flemming Kempf
Søllerødgade 21, N.
409 Sv. Å. Gudbrandsen
Englandsvej 60, S.
481 Arne K. Hansen
Mågevej 80, NV.
571 Tim Allen
Kongovej 35A, S.
590 Kurt Kristensen
Ejbyvej 144, Rødovre
660 Erik Pedersen
Ruevej 15, Allested
670 Allan C. Cortzen
Bentzonsvej 50 B, F.
745 Chr. Johansen
Kalleruphaven 38, Hedehusene
764 Pauli G. Aggerholm
Lille Colbjørnsensgade 6, V.
829 Kello G. Hansen
Hellelidenvej 3, S.
840 Flemming Gerngross
Viktoriagade 9, V.
852 Riyad Al Qadi
Bernh. Bangs Alle 15, F.
884 Alice F. Andersen
Kirkegårdsvej 10, S.
904 Flemming Fejerskov
Leen D 4, Tåstrup.
917 Frits Østergård
Kongelundsvej 28, S.

A 944 Martin T. Pedersen
Dronningensgade 55, K.
A 957 Allan J. Jensen
Lygtemagerstien 19, S.
A 976 Per F. Sjeltoft
Tårnby Torv 1, Kastrup
A 1035 Jens J. Kollerup
Ved Ungdomsboligerne 39,
Gentofte
A 1036 Børge Nielsen
Ægirsgade 9, N.
A 1055 Michael Sørensen
Hveensvej 28, S.
A 1060 Hans P. Hansen,
Holmevej 22, Løgumkloster.
A 1085 Carsten Ljungberg
Syvens Alle 6, S.
P
1 Ida K. Rasmussen
Elbagade 73, S.
P
9 Alis B. Schmidt
Borthigsgade 6, 0.
P 17 Ester G. Bjørn
Parmagade 14, S.
P 59 Else Clausen
Palermovej 13
P 82 Tom H. Frederiksen
Smyrnavej 30, S.
P 115 K. E. Simonsen
Christianhavns Kanal 8, K.
P 139 Lis Rasmussen
Humlebækgade 33, N.
J 45 Jan Petersen
Amagerbrogade 57, S.
J 88 Anders B. Hansen
Kongovej 9, S.
J 111 Tom H. Borup
Frankrigshusene 10, S.
J 112 Susanne H. Jensen
Veronikavej 19, NV.
J 114 Maja Hansen
Njalsgade 51, S.
J 116 Tommy Haase
Amagerfælledvej 83, S.

Ring efter prøver og få et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE*.

KMS BÅDUDSTYR

V\j ^ /

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

Q

Arne Olsen
Offset

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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Juniorudvalget
Jens Green Jensen, juniorleder
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS.
Telf.: 01 - 50 63 65
Ole Hansen,
Reberbanegade 45, 4. th.
Telf.: 01 -59 97 59
Ole Jensen,
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -58 50 68
Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør
Telf.: 01 - 53 24 29
Jens Schøn Poulsen,
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 - 58 36 85

Optimist Nyt
Forårsklargøringen af bådene forløb
vældig godt med et fint fremmøde, og
Ole J. og Jens havde nok at gøre med at
få de søde optimisters energi anvendt
på bedste måde.
Vi har også været en tur i en svømme
hal, som Ole J. havde fået arrangeret
sammen med søspejderne, for at lave
kæntringsøvelser samt afprøvning af
redningsveste. Efter en times tid i van
det måtte vi andre »landkrabber« næst
en hale Ole Poul, Ole H. og Ole J. op af

vandet, inden de blev helt opløste, men
de var i hvert fald rene efter den tur. Alle
19 optimister plus et par stykker mere,
syntes det havde været smadder godt.
Øvelsesaftenerne er jo i fuld gang, og
nogle af jer har allerede været til jeres
første kapsejladser.
Den nye jolle fik navnet Olga, tak til
sponsorerne for den, vi skal nok be
handle hende pænt.

Yngling Nyt
Øvelsesaftenerne er i fuld gang og
sejladsholdene er fordelt ud over ugens
dage, samtidig er de sidste aktiviteter fra
vinterens undervisning slut.
De juniorer, som deltog i tovværksog navigationskursus, har klaret sig
godt; alle bestod »tovværksprøven«, og
kun en enkelt smuttede i svinget til navigationseksamen.
Det overvejes i juniorudvalget, hvor
når der skal arrangeres førerprøve på
vandet.
Alle fire Ynglinge med besætninger
tager på pinsetur, men hvorhen er ikke
bestemt endnu.

Kapsejladser
Kapsejladserne i de første måneder
har været lidt af en blandet fornøjelse.
Påskestævnet i Hellerup blæste næsten
væk. »31'eren« og dens besætning,
Lars, Lars og Henrik, måtte skrabe bå
den fri for sne, inden de en tidlig mor
genstund drog af sted til Skovshoved
24

SUNDBY MARINE SHOP's

åbningstider
i
Maj - Juni - Juli
Hverdage
kl.
11-18
Lørdag
kl. 8.30 - 15
Søn-og helligdage .. kl. 10 - 15

havn på en fok alene, og kyllingerne (pi
gerne) måtte udgå af sejladserne. Mette
mumlede noget om, at når de fik en
skvalp af det 2° C lune vand i hovedet,
føltes det som at få »en på skrinet«;
hvorfra hun så har den erfaring vides
ikke.
Monkey Cup i Sundet forløb under
lidt mildere vejrforhold, hvorimod stæv
net hos os selv endte uden vind, og der
blev kun fuldført en sejlads om lørda
gen.

Resultaterne i de forskellige
stævner blev:

Tak
Redaktionen siger tak til
Allan Nicolaisen repro
og
Arne Olsen Offset,
for at de har gjort det økonomisk
muligt at fremstille
jubilæumsnummeret i farver

Hellerup: Y 24 nr. 49, Y 31 nr. 37,
Y 101 nr. 57, Y 126 nr. 51. 64 deltagere.
Sundet: Y 24 nr. 35, Y 31 nr.26, Y101
nr. 32, Y 126 nr. 30. 41 deltagere.
Sundby: Y 24 nr. 25, Y 31 nr. 10, Y
101 nr. 26, Y 126 nr. 30. 41 deltagere.

Ferieturen
Når du læser dette blad, er der kun
ca. 1 måned til ferieturen, som starter i
uge 25. Bådene er faktisk besat, men da
vi første gang gjorde op, hvem der hav
de lyst til at deltage, var der nogle enkel
te, der ikke dengang vidste, om de kun
ne være med på hele turen. Så der er
måske stadig en mulighed for nogle en
kelte, hvis du ikke fik tilmeldt dig i forå
ret. Kontakt derfor Lars H., Jens P. eller
Jens G.
En tak skal også lyde til Kastrup
Marine Service og Sundby Marine
Shop for deres tilskud til grejet om
bord.
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DANISH YACHIING ASSUCIAIlON
Langturs-& motorbådsudvalget
I d r æ t l e n s H u s 2 6 0 0 Glostrup Telf 0 2 4 5 5 b 5 5

Klip fra
EF TERRETNINGER FOR SØFARENDE
(Permanente
Ændringer)
KATTEGAT
SALVIG IARCEHAVN (Samsø W-kyst)
Fyret på yderenden af broen (F.C(occas)) er erstattet med et
fyr, der viser grønt, fast iys (F.C)
4 m. høj mast. Flammens højde: 5 m.
L y $ e v n e : 4 . 5 s m . T y r l i st e n n o 2 2 l o .
HOV HAVN.
Færgehavn etableret. Fyr forandret.
Positioner:
1 )5 5 ° 5 4 ' 4 o " , 9 N
lo°15'28",l E
(Hov havn vinkelfyr)
2 )5 5 5 4 ' ( 4 3 " ) N
lo 15t37") E
(S-lige molehoved)
3)55°54'(46" )N
lo 15'(27" )E
4 ) 5 5 ° 5 4 '( 4 6 " ) N
lo°15'(33")E
5 ) 5 5 ° 5 4 '^ 3 '',9 N
lo°15 38",8 E
(N-lige molehoved)
I) På E.-siden af Hov havn er etab
leret en færgehavn, der mod S. beskyt
tes af en mole mellem positionerne
I) og 2), og mod NL. af en mole mellem
positionerne 3)-5).
II) På position 5) er tændt et fyr,
Hov færgehavn lyr, der viser hvidt,
rødt og grønt lys med gruppe-formør
kelser hver 12s. (6 + 2 + 2 + 2),
( 0 c ( 2 ) W R G . 1 2 s.) 4 m . h ø j r ø r m a s t .
Flammens højde: 5 m. Lysevne: 7 sm.
for hvidt lys og 4.5 sm. for rødt og
grønt.
Fyret lyser som følger:
Hvidt i pejlinger fra 199 - 2o6°
Rødt i pejlinger
fra 2o6°- 217
Grønt 1 pejlinger fra 217°- 199
III) Hov Havn Vinkelfyr er samtidig
forandret til at vise hvidt,rødt og
grønt lys med en-formørke 1se hver
5 s . ( 4 + 1 ) , ( 0 c . W R G . 5 s ). 5 m h ø j t ,
hvidt tårn med rødt bælte. Flammens
højde: 5 m. Lysevne: 8 sm for hvidt
lys og 5 sm for rødt og grønt lys.
fyret lyser som følger:
Grønt i pejlinger fra 318°-328°
Hvidt i pejlinger fra 328°-335°
Rødt i pejlinger
fra 335°-345°.
f y r l i s t e n n o . 2 2 3 8 o g 22 4 o .
PS

Har du husket: IYDIUCT

GRENÅ HAVN
Den N.-lige dækmole i Crenå havn
e r 1 3 5 m i n d e n f o r f y r e t( I s o.* R ( . )
fjernet på en ca 2oo m lang stræk
ning og nord herfor er etableret
e t n y t h a v n e b a s s i n . D e n c . 1 6o m
lange SE.-gående bro S. for den
tidligere dækmole er ligeledes

fjernet.
I den SW-lige del af det nye bas
sin etableres kajer, ved hvilke
der uddybes til ca 5 m. Nærmere
o p l y s n i n g e r ti e r o m v i l b l i v e b e 
kendtgjort senere.
Der etableres en henholdsvis loom
o g 1 4o m l a n g m i d l e r t i d i g b å d e b r o
(flydebro) (Afsluttet ca 1/4 19«?
1 den L.-lige side af bassinet er
uddybet til 2,5 m i et 5o m bredt
område langs dækmolen. Dybden
langs E.-siden af den L.-lige
b å d e b r o e r 2 , 5 m o g l a n g s W . -s 1 d e i.
c 2.0 m. Dybden ved den W.-lige
bådebro er l,o-2,o m.
ANHOLT HAVN
Ombygning af molehoveder.
Fra primo marts til primo oktober
I anførte tidsrum ombygges molehovederne i Indsejlingen til An
holt havn. Rammearbejde i forbin
delse med ombygningen udføres fra
flåde, der fører de foreskrevne
signaler. Skibsfarten anmodes om
at passere arbejdsstedet med for
sigtighed
SMÅLANDSFARVANDLI:
S T A V R ED Y U Å D L H A V N I N D S E J L I N G .
Position:
5 5 ° o 4 '( 1 8 " ) N 1 2 ° o 8 t 5 3 '') l
D e n g r ø n n e s p i d st ø n d e p å o v e n 
nævnte position ændres til en
grøn stage med topbetegne i se.

N A V N O G H J f M H A V I I P A l) 1 ti H M )

I LI NSPORG f JORD:

KATTIGAT:

H A R I N A M I tll)f

AALDORC BUGT(Hals Barre fyr SF)
Positioner 1 ) 5 6 ° 5 5 ' 47 ' { 8 N l o ° 2 7 ' 5 9 ' J 7 E
2) 56°52,54'}2 N lo°33,ol';6E
3) 5 6 5 4 1 2 8 ' } i N l o ° 3 o ' 4 3 ' J 2 E
fyrtårne er under etablering på
ovennævnte positioner, fundamen
terne er indtil ca 2o. maj afmærket
således: l)Cul stumptønde med kryds
2 )d o
3)gul spidstop betegnelse
tønde med krydstopbetegnelse.
Nærmere om fyrene vil blive bekendt
gjort senere.

(Egernsund SI )

Den s.-lige dækmole er under for
længelse mod NW. Den nodligste
del af mole furlængelsen vilbestå
af en ca 6om lang f lydemole.
D e n til e n h v e r tid y d e r s t e s e j l a d s 
tundring i forbindelse med mole
forlængelsen afmærkes om dagen med
en stage med et sort flag og om
natten med en lanterne, der viser
g r ø n t h u r t i g t )l i n k ( Q . C ) .
Samtidig
med arbejdets påbegyndelse slukkes
fyret (I .G.) på eksisterende mole
hoved, men etableres ved arbejdets
afslutning pa nyt molehoved.

LILLE-BUT:
ALS SUND
P o s i t i o n e r - 1 ) 5 4 ° 5 7 '( 4 2 • J 7)N 9 ° 4 5'( 3 5 ' J 5 ) E 3 )5 4 ° 5 7 • ( 3 6 • • ) N 9 ° 4 5 ' ( 4 o , , ) E
2 ) 5 4 5 7 '( 4 2 1 J 7)N 9 4 5 ' ( 4 o ' { o )E 4)5 4 ° 5 7 1 ( 3 6 • • )N 9 ° 4 5 , ( 3 5 , , ' 5 ) E
I området, der begrænses af en linie gennem ovennævnte positioner etab
leres et havbrug, som i hvert hjørne afmærkes med en gul pæl med gul
krydstopbetegnelse. Pælene forsynes endvidere med en lanterne, der viser
gult gruppe-blink, fire blink hver lo sek.(IL(4)Y.lo s).
Havbruget, der består af et antal bure fortøjet til pæle, vil være etab
leret hvert ar i perioden i. marts til 1. december.
Oplysninger om sejlads gennem
Kong Christian den X's bro over
Als Sund-:
D e n f r i e g e n n e m s e j l i n g sh ø j d e u n d e r
broen er ved daglig vande oa 5 m.
Broen er spærret for gennemfart i

følgende tidsrum:
Mandag - fredag:
0 6.4 5 - o 7 ,, 0 0
1 5 .. 1 5 - 1 5 ,. 3 o
o 7. 3 o - o & .
, oo
1 6 ., o o - 1 7 ,. o o
1 1 . 0 0 - 1 1 ., 1 5
1 7 ,, 5o - 1 7 ,, 4 5
1 2.o o - 1 2 ., 1 5
1 8 .. 1 5 - 1 8 ,, 45( F R )
1 3 . o o - 1 3 ., 1 5
1 9 ., 1 5 - 1 9 .
, 45(1 R )
Lørdag:
l o . 1 5 - 1 0 ,. 3 o
1 1 ., 4 5 - 1 2 ,, 0 0
1 1 . 1 5 - 1 1 .. 3 o
Søndag: Ingen spærretid.
Desuden er broen spærret i forhinde Ise med togoverføring.
S i( i n a l e r:
Let internationale signalflag N
hejst på halv fortop og signal
N;en lang og en kort tone
med
f V i jt e e l l e r t å g e h o r n .
Om natten: et hvidt lys for boven
og samme lydsignal.
s

Fra broen afgives følgende sig
naler:
a) 1 rødt, fast lys betyder, at
gennemsejling er forbudt.
b)2 røde,blinkende lys, der bety
der, at broen vil blive åbnet for
et skib kommende fra nord.
c)2 røde, faste lys, der betyder,
at et skib kommende fra nord kan
passere broen.
d ) 3 r ø d e,b1 i n k e n d e l y s , d e r b e 
tyder,at broen vil blive åbnet
for et skib kommende fra syd.
e)3 røde, faste lys, der betyder,
at et skib kommende fra syd kan
passere broen.
f)2 og 3 røde, faste lys samtidig,
der betyder, at lystfartøjer kom
mende såvel fra nord som fra syd
kan passere broen samtidig på eget

ansvar.
Alle lystfartøjer, der er udstyret
med motor, skal benytte denne un
der passage af broen.

STOR! PÆL T - NYBORG I JORD:
I d e n v e s t l i g e d e l a f N y t )o r g f j o r d f r a N y b o r g L y s t b å d e h a v n s m o l e r t i l
sømærket "Dynen", vil der i perioden 15. april - 1. november være etab
l e r e t e n " s e j 1 r g a d e" , h v i s ø s t l i g e a f g r æ n s n i n g v i l v æ r e m a r k e r e t v e d
en række grønne flydepæle med 15 m. afstand. I ritidsfartøjer til og fra
N y b o r g L y s t b å d e h a v n sk.il b e n y t t e d e n e t a b l e r e d e " s e j l e r g a d e " o g m o t o r
skal

benyttes.

.Iu'Ls

TURS! JLI KNYT 2/82
SKYDEOMRÅDERNE

E .I . S .

MELLEM

KIEL

FJORD

OG

k!!iN Y L_ ?jjy s <1

FEHMARN

SUND

fortsat:

S M A L A N D S ! A K V A U D I T:

SUND! T:

ORI BY RI NDI

Hl L S 1 H C D O R C VI S T H A M N
Positionc !>6°ol Jb N 1 2°4 I [ 4 I
P a e n d e n a f n y tø.1 i g bø 1 g e b r y d c r
tændes et fyr, der vil vise gult
e t - b l i n k h v e r 3 s ( I 1.Y. 3 s )
Bølgebryderen forlænges yderligere
ca 3oo m SSl, og der vil blive tændt
et fyr, der viser gult gruppe-blink
fire blink hver lo s.(IL(4)Y.los)

(Sakskøbing fjord)

A f m æ r k n i n g f o r. i n d r e s :
Positloner1 ) b ^ ° b l '( P 7' ' ) N 1 1°3 1 '( 1 4 ' ' ) E
( C ii l / s o r t / g u l s p i r t o n d e m e d
W,-topbetegnelse)
2 ) b k ° b l '( 1 3 ' ' )N 1 1 0 3 1 '( 3 V ' ) E
(Gu1/sort/gu 1 spirtønde med
tø , - t o p b e t e g n e l s e )
3)
4 9 '( 4 2 ' • ) N 1 1 3 5 '( 3 o ' 1 )L
Sømærkerne på positionerne 1)
ocj 2 ) i n d d r a g e s p e r m a n e n t .
På position 3) udlægges en
s o r t / g u l ( 1 1 Y )s t a g c m e d M . - t o p betegnelse. Den grønne stage
fæt MW. for position 3) ind
drages samtidig.
ØSTlRSØLN:
NØRRI KA"S
(Rønne H)
P o s i t i on bb 06'(?o< ' ) N 1
1 •( 3 3 '' ) E
På ovennævnte position 1 planen
over Rønne indtegnes en gron
spidstønde.
f AK SI
BUGT (feddet)
Positioner 1 ) !> b ° o 8'( 1 1 '' ) N 1 2 ° o 5 1 ( 4 6 ' • ) E
( Ba g bå k e)
2 ) 5 b ° o 8 ' ( l o ' • ) M 1 2 ° o 5 '( * 9 '' ) E
(f orbåke)
Båkerne på positionerne 1) og2)
er nu malet røde og hvide i
vandrette striber. I søkortet
rettes "B" ved båkerne til "RW"
NORDSØEN:
THYBORØN ANDUVNINC
Ny position 3 6 ° 4 2 '( 4 8'' ) N o 8 ° o 8 '( 3 6 ' ' ) E
Thyborøn anduvninq lystønde er
flyttet ca 1 sm tø.over til oven
nævnte position.
THYBORØN RAD 101YR
Position b 6 \ ? \ b N o 8 °1 3 ' E
Thyborøn radiofyr sender nu kon
tinuerligt i både usigtbart og
klart vejr. løvrigt uforandret.

I området

f i n d e s d e 2 skydeområder " P U T L O S " ( d e t m i n d r e ) o g " T O D E N D O R F "

(cfet s t o r e ) . O m r å d e t " T o d e n d o r f " er m a r k e r e t m e d b ø j e r ,
v a n d m e d h v i d e bøjer

i tysk territorialfar

m e d vandret b l å t b å n d , i i n t e r n a t i o n a l t f a r v a n d m e d l y s 

bøjer m e d b l å o g h v i d e f e l t e r

( H bøjer p å s k i t s e n ) .

I LLI KILDE HAGI I
Posi tion5 6 o i'( b 4' ' ) N 1 2 ° 3 4 '( I 5 ' ' )I
( c . 2oo m SI for lystønde M 2 )
På ovennævnte position i trafiks k i l l e z o n e n ud 1 æ g gcs m e d i o m a j 8 2
måleudstyr, der afmærkes med en gu 1
kugleformet lystønde, der viser
gult gruppe-bl ink, fem blink hver
2o s. (ll(b)Y.2os) Tønden er for
synet med gul k ryd s t opbe tegne 1 seo g mærket C U R R L N T Ml T I R .
C. 5o m SI for måleudstyret udlæg
ges en gul spidstønde med krydstopbetegnelse.

OfS'fr

roet", ooef

KØBENHAVNS HAVN
Æ n d r i n g e r a f s e j1 a d s b e s l e m m e 1 s e r .
Bestemmelsen i § 21,stk.b i regle
ment for ordens overholdelse i
Københavns havn udgår og erstattes
af følgende:
"I de områder af havnen,der er be
liggende mellem N.-enden af Nordre
Toldbod og Slusen samt mellem kalk
brænder1 ha vnen S og Svanemø11ehavnen
må egentlig lystsejlads ikke finde
sted. Lystfartøjer må ved passatje
af disse områder kun fremdrives
ved hjælpemotor eller - såfremt de
ikke er forsynet med en sådan ved bugsering. I Ka1kbrænderi havnen

er sejlads med lystbåde forbudt i
tidsrum, hvor handelsskibe foretager
havnemanøvre.
Lystsejlads i yderhavnen skal fore
gå i havnens E.-lige side (I. for
bøjerne) Til og fra lystbådehavnen
ved Langelinie skal sejlads foregå
på tværs af det uddybede løb i yder
havnen uden gene for den øvrige

\ tvAeA/6£8'£'>~ Portos
'•HOH>YACH
8UCHT

Under s k y d e ø v e l s e r er det i k k e a l e n e forbudt m e n o g s å

1. april - 30. september:

1 . oktober - 3 1 . m a r t s :

Mandag til fredag

0900 - 2000

Mandag til fredag

1000 - 1800

Lørdag

0900 -

Lørdag

1000 - 1400

Tirsdag og torsdag

2100 - 2400

Tirsdag og torsdag

1900 - 2400

1400

D e n ø j a g t i g e ø v e l s e s t i d s p u n k t e r u d s e n d e s d a g l i g t k l . 0 9 4 0 o g k l . 2140 f r a
K i e l R a d i o ( k y s t r a d i o s t a t i o n ) u m i d d e l b a r t efter v e j r m e l d i n g e n .
Under

s k y d e ø v e l s e r n e g i v e s der s i g n a l f r a s i g n a l m a s t e r n e K i e l - F r i e d e r i c h s o r t ,

Todendorf,

fyrtårn Neuland,

skydeplads Putlos, Hei I igenhafen havn og fyrtårn

Flilgge, nemlig:
Om dagen:

Todendorf:

3 røde s i g n a l f i g u r e r l o d r e t , ø v e r s t e n k u g l e o g derunder

Putlos:

3 røde s i g n a l f i g u r e r l o d r e t , ø v e r s t e n k e g l e m e d s p i d s e n

2 kegler

med spidsen nedad.

o p a d o g derunder 2 k u g l e r .

sejlads.
Lystsejlads er I0RBUDT i kronlobet
og henvises til L y n e tt e1øbe t.

forbundet m e d l i v s f a r e

at sejle ind i øvel sesområdet.
S k y d e ø v e l s e r finder s æ d v a n l i g v i s s t e d i følgende t i d s r u m :

Om natten:

Todendorf: 3 l y s l o d r e t for h i n a n d e n , ø v e r s t rødt o g derunder

2

hv ute.
Putlos:

ADVARSl L:

3 l y s l o d r e t for h i n a n d e n , ø v e r s t h v i d t o g derunder

2

rode.

IO

Dp

samme signaler

anvisninger
ler

v i s o i fr,\ do p a t r u l j e b å d e , der opererer s o m s i k r i n g s b å d e ,

f r u d i s s e b a d e s k a l n o j e f ø l g e s . Grove o v e r t r æ d e l s e a t

i-an m e d f ø r e b ø d e s t r a f ,

s o m s k a l erlægges p a s t e d e t .

disse reg

Banken der
dækker
hele Amager

1982

Hverdage

Lørdage

Søn-og
helligdage

Jan.
Febr.

X
X

11-15
11-15

X
X

Marts

10-18

9-15

X

April

10-18

9-15

Maj

10-18
10-18

9-15
9-15

9-15
9-15

9-15
9-15

X

Aug.

10-18
10-18

Sept.

13-18

9-15

X

9-15
9-15

X
X

11-15

X

Juni
Juli

Okt.
Nov.
Dec.

o

13-18
z<
3 0 13-18
*cr
13-18

9-15

LYNETTENS
BÅD SERVICE

X

Refshalevej 200
DK-1432 København K
Tlf. ( 0 1 ) 5 7 6 1 0 6

LYNETTENS BÅD SERVICE

S

AUTOBANK

S.S.F.

Amagerbanken
den er nærliggenae

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

NYHEDER!
. FIND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

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

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

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

DAN • SAILS

JUNI-JULI
L

1982. .

41. årgang

Ticl ^jgA&fÆ&£åj&vi
Referat af bestyrelsesmøde den
3.5.82.

Punkt 1: Protokol
Punkt 2: Beretning
Punkt 3: Havn og Plads
Punkt 4: Klubhus og Fester
Punkt 5: Sejlerskole
Punkt 6: Juniorafdeling
Punkt 7: Kapsejlads
Punkt 8: Joller
Punkt 9: Motorbåde
Punkt 10: Sikkerhed
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Vagn Preisler og Claus Akkermann
var fraværende p.g.a. sygdom.

såvel længere som kortere sigt. Med
baggrund i dette arbejde har gruppen
vedtaget at anbefale oprettelse af en
selvejende institution til varetagelse af
fortets drift m.v. Friluftsrådet anbefaler,
at der snarest oprettes en selvejende in
stitution bestående af Sejlsportens og
Motorbådssportens
organisationer
samt af Friluftsrådet. Bestyrelsen drøf
tede emnet igennem og blev enige om,
at vi går ind for denne selvejende institu
tion.
Punkt 3: Havn og Plads.

Havneudvalget meddeler, at der atter
har været indbrud i en båd. Der blev
stjålet ekkolod og kompas. »Bollen« vil
blive taget på land i ca. 10 dage for at
blive grundigt istandgjort. Der er nu ble
vet indkøbt 3 transportvogne til grej.
Disse vogne er stillet til rådighed for
medlemmerne. En ekspektanceliste
med de 60 første bådpladssøgende
medlemmer er udfærdiget. Listen vil
blive trykt i medlemsbladet.
Bestyrelsen diskuterede en eventuel
forhøjelse af havnepengetaksterne,
men man blev dog enige om at bibehol
de de gamle takster i sommer. Der er ob
serveret en del rotter på havnepladsen,
som følge heraf er der udlagt rottegift.

deltaget i 3 stævner. Juniorlederen slut
tede med at fortælle, at man i år afhol
der pinsetur for juniorer.
Punkt 7: Kapsejlads.

Intet, da kapsejladschefen var fravæ
rende.
Punkt 8: Joller.

Ved jollemøde afholdt den 2.5. drøftede
man brætsejlernes situation, den 27.5.
vil man igen afholde møde om brætsej
lernes placering. Ved samme møde blev
man enige om, at hver klassejollesejler
skal studere sine klasseregler for frem
over at kunne sejle sin jolle mere hen
sigtsmæssigt.
Punkt 9: Motorbåde.

Intet.
Punkt 10: Sikkerhed.

Sikkerhedsrepræsentanten medde
ler, at alle ildslukkere opsat på pladsen er
blevet efterset. Der er yderligere indkøbt
ildslukkere til opsættelse ved rednings
stationerne.
Punkt 11. Bladet.

Intet.

Punkt 1: Protokol.

Punkt 12. Eventuelt.

Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt af bestyrelsen.

Havneudvalget slår fast, at det kun er
pladsmanden samt medlemmer af be
styrelsen, der må sejle »Bollen«.
Mødet slut kl. 21.00.
Efter bestyrelsesmødet blev der af
holdt byggemøde med Jørgen Haar i
forbindelse med opførelse af de nye toi
letbygninger.

Punkt 2: Beretning.

Et medlem, Poul Holst Jensen, var
blevet indkaldt til bestyrelsesmøde
p.g.a. en udtalelse, han kom med på ge
neralforsamlingen om »groft bedrage
ri«, som vor havnefoged skulle have
gjort sig skyldig i. Bestyrelsen ønskede
at få beskyldningen uddybet noget nær
mere. Poul Holst Jensen mødte imidler
tid ikke op. Det blev pålagt formanden
at kontakte ham på anden måde for at få
en forklaring, inden der bliver truffet
yderligere foranstaltninger.
Indkomne breve og takkekort blev
oplæst.
Fra Københavns Kommune var mod
taget brev om at vort lejemål på havn og
plads er blevet forlænget til år 2000.
Fredningsstyrelsen har anmodet Fri
luftsrådet om at undersøge muligheder
ne for at finde en løsning på problemer
ne omkring Flakfortet og dets fremtidige
anvendelse. Friluftsrådet har i denne
forbindelse nedsat en arbejdsgruppe der
har udarbejdet en rapport over det for
ventede arbejde med sikring af fortet på
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Der er rotter på havnen

Punkt 4: Klubhus og Fester.

Den 15.5. har Motorbådsklubben
West fællestur til S.S.F. Pinsemorgen
fejres på sædvanlig vis fra »Jollehuset«.

Sig. Hans Guldager
formand
Else Thuring

Punkt 5: Sejlerskole.

sekretær

Skolechefen oplyser, at skolebådene
er klargjorte, samt at de i løbet af kort tid
vil komme i vandet. Skolechefen anmo
der bestyrelsen om lov til at indkøbe en
ny spiler til »Tyveknægten«, der var ind
hentet et tilbud på 4700 kr. Bestyrelsen
bevilgede beløbet.
Punkt 6: Juniorafdeling.

Der har været stor aktivitet blandt ju
niorerne ved istandgørelsen af bådene. I
en svømmehal i Vigerslev har der været
afholdt kæntringsprøve med optimist
joller. 19 optimistsejlere deltog i denne
prøve. Vore Yngling-sejlere har allerede

Fra West's besøg i S. S. F.

/£==
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset .. 01 - 59 35 80
Restaurationen
01 - 58 32 96
Havnekontoret
01-5814 24
Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

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

58 01 76

Sats: Palvig Fotosats, Store Kongensgade 88, 1264 Kbh. K, tlf. (01) 14 30 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. NI, 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
507323

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Sekretær:

Else Thuring,
Ålegårdsvænget 29,2791 Dragør

53 59 64

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

5939 78

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S

55 7939

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

5874 05

Havneudvalg:

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup
- og festudvalg: \/agn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

54 58 44

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22A, 2300 Kbh. S

5979 95

51 75 30

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30,2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S

50 63 65

Jollerepræsentant:

Rolf Elm-Larsen,
Dronningensgade 20,1420 Kbh. K

57 7610

Motorbådsrepræsentant:

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 Kbh. S

58 79 29

Målere:

Jørgen Madsen,
Platanvej 7,1810 Kbh. V

2120 50

Karl Thorup,
Bremensgade46,2300 Kbh. S

584311

Hvad der ikke lykkedes for Anders
Andersen i 1974 og heller ikke for Jens
Kampmann og Karl Hjortnæs, det har
Mogens Lykketoft klaret ved de spege
de forhandlinger omkring den såkaldte
martspakke og de afgifter, der skal financiere denne. De tre partier, Social
demokratiet, Det radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti, har i enighed og
imod resten af Folketinget vedtaget en
lov om omlægning af afgifter på lystfar
tøjer, således, at der fremtidig skal beta
les 1 % afgift af forsikringssummen i ste
det for de 50% af forsikringspræmien.
Afgiften er beregnet til at skulle give
statskassen en merindtægt på 22 mio.
kroner.
Det kan da ikke være fordi, de 22 mio.
kroner kan redde landets økonomi, at
man vedtager denne afgift, men fordi
nogle folketingsmedlemmer stadig,
trods gentagne belæringer fra Dansk
Sejlunion, tror, at sejlerne har en skatte
evne udover, hvad andre borgere i sam
fundet har.
Og hvad bliver så resultatet? Det bli
ver formentlig, at de bedrestillede bådej
ere opsiger deres kaskoforsikring, eller
nedsætter forsikringssummen, mens
den mand, der i en årrække har sparet
sammen til udbetalingen på sin båd, og
som nu hver måned, ved at give afkald
på andre goder, betaler det månedlige
afdrag, og sælgeren forlanger at båden
er forsikret fuldt ud, ja han må nu af med
mere til den altfortærende statskasse.
Vi må i den øjeblikkelige situation
konstatere, at et slag er tabt. Men man
siger, at så er der tid til at vinde et nyt. Vi
får se. Dansk Sejlunion vil i den kom
mende tid undersøge muligheden af et
nyt udspil.
H.M.

Kontoret er lukket i juli måned

3

er i

\

SUNDBY SEJL-FORENING
1982 2. halvsæson
kl. 19.00
kl. 19.00

Onsdag den 4. august
Onsdag den 11. august

Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag den 13. august
Lørdag den 14. august
Søndag den 15 august

DM for Yngling

Onsdag den 18. august

Aftensejlads

Lørdag den 21. august
Søndag den 22. august

Opti-stævne A + B + C
Opti-stævne A + B + C

Onsdag den 25. august
Lørdag den 4. september
Lørdag den 11. september

Aftensejlads
Lørdagssejlads
Fællessejlads fra Kastrup Sejlklub

Lørdag den 11. september
Søndag den 12. september

Stoppenålsstævne
Stoppenålsstævne

Lørdag den 18. september
Lørdag den 25. september

Fællessejlads fra Sundby Sejl-Forening
Fællessejlads fra Kastrup Sejlklub

Søndag den 26. september

Forterne Rundt

Lørdag den 2. oktober

Fællessejlads fra Sundby Sejl-Forening

Tak
Med disse ord til alle bekendte og venner
Annelise og jeg en hilsen sender.
Når enden er god, er alting flot.
Gode venner gør livet godt.
En hjertlig tak for de mange år,
til alle, som nær mit hjerte står.
At se jer alle på 25 års dag,
kan ej beskrives, det er en hjertesag.
Efter en bitter skænket af en speciel flaske
må jeg takke jer mange gange.
Elhårdt M

Kl 18.30

Foto: Holger Møller
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kl. 15.00
kl. 15.00

1
kl. 14.00

Hvad man må høre

Tak
Klubberne KS/KMY takker hermed
for de 2 SSF-standere, vi modtog ved
indvielsen af vort klubhus den 8. maj
1982.
Birthe Sørensen

sekr.

Tak for udvist opmærksomhed i an
ledning af min 50 års fødselsdag den 8.
juni 1982.
Verner

FORSIDEBILLEDET:
Trængsel ved det luv mærke ved star
ten af Østersø-Cup

i

kl. 18.30
kl. 15.00
kl. 15.00

En lørdag mens jeg sad på herretoilet
tet, udspandt der sig følgende samtale
mellem to herrer, som jeg desværre af
naturlige grunde ikke kunne se:
A. Det er en dejlig udsigt, der er i re
stauranten.
B. Ja, og hvor kan man her i byen få
en bajer til under 7 kroner.
A. Men skal man ikke være medlem
for at komme ind?
B. Ork nej, det er jeg ikke, jeg kender
nogen hernede, så jeg har bare fået en
nøgle, så det er ligemeget.
Jeg synes, det var en meget tanke
vækkende samtale og jeg håber, at den
kan sætte noget i gang både hos med
lemmer og bestyrelse.
Sven Malm

Premiere på Østersø-Cup

Der ventes på startskuddet

I det dejligste sommervejr, som tæn
kes kan, startede de 48 deltagende både
i Østersø-Cup fra Flakfortet fredag den
4. juni kl. 20.00. Der startedes fra nord
vest og mod sydøst, og det var ikke de
helt store vindstyrker, der blev målt,
men af sted kom de. Det var et flot syn
at følge bådene med øjnene, da de i en
lang række gik øst om Saltholm. Og den
sparsomme vind tog endnu mere af i
styrke, og undertiden var der komplet
vindstille. Først i løbet af søndagen kom
der god vind, så der kom gang i sejlad
sen. De tre første både kom i mål ved ettiden natten mellem søndag og man
dag. Det var 1. Tumult, L. Clausen, Øst.
2. Wakise, Niels Peter Petersen, S.S.F.
og 3. Fru Hansen, Lynetten.
Af tekniske årsager må de øvrige re
sultater vente til næste nummer.

Man hygger sig i båden inden starten

Masteskov på fortet

Som sædvanlig er dette arrangement
afhængig af velvilje og støtte fra flere si
der. Foruden alle officials er der grund til
at takke
Marinehjemmeværnet
Rationel Databehandling A/S
Farvandsdirektoratet
Arne Olsen Offset
Carlsen Reklame
Storno A/S
Philips Radio A/S
Lyngby Radio

Her kom de fra.
Medlemsbladet plejer at gennemgå
deltagerlisten for at finde ud af, hvor de
forskellige deltagere hører hjemme.

I år ser resultatet sådan ud:
Sundby Sejl-Forening
Sejlklubben Lynetten
Sejlklubben Sundet
Sejlklubben Køge Bugt
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub
Kastrup Sejlklub
Sejlklubben Øst
Brøndby Strand Sejlklub
Vedbæk Sejlklub
Kongelig Dansk Yachtklub
Sejlklubben Triton
Veddelev Strand Bådelaug
Skovshoved Sejlklub
Sejlforeningen Sydkysten
Sejlklubben Rødvig-Stevns
Horsens Sejlklub
Dragør Sejlklub
Hvidovre Sejlklub-Suset

10
9
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
lait 48

Skipper og HMV 93 side om side
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En halv time efter var alle rundstykker væk

/ kø for at få rundstykker og en lille én

Pinsesolen dansede
Den traditionelle Pinsemorgen var i år
begunstiget af rigtigt pinsevejr, og der
var da også stor søgning, da der blev åb
Man lejrede sig i små grupper rundt om jollehuset

Så trækker vi lod...
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net for udlevering af rundstykker og en
dram fra jollehuset. 400 rundstykker
blev der smurt, og de blev spist hver en

krumme. Øllet blev også udsolgt, <
man i hast måtte fremskaffe et par ka
ser ekstra. Vore gæster fra Sverige sæ
ter meget pris på dette arrangement, c
der er ikke noget at sige til, at de vendi
tilbage år efter år for at opleve den sær
ge stemning, der er i Sundby pinsedai

Også her var hornorkestret med

Og den heldige vinder får en lufttur af Vagn.

Nyt fra Flakfortet,

Der er slået hul i molen

Det ser ud til, at Flakfortet går lysere
tider i møde. Onsdag den 2. juni 1982 er
der stiftet en selvejende institution Flak
fortet, og dermed skulle vejen være ba
net til at få midler til disposition fra for
skellige sider. Det første kontante ud
tryk for denne linie er, at Friluftsrådet
samtidig med stiftelsen af den selvejen
de institutions stiftelse skød 70.000 kr.
ind i foretagendet, og der er kommet
100.000 kr. fra tipsmidlerne.
Til at forestå ledelsen af den selvejen
de institution er der nedsat en bestyrelse
bestående af 2 fra Københavns Sejluni
on, 2 fra Danmarks Motorbåds Union,
København, og 3 fra Friluftsrådet.
Axel Aabye, næstformand i KSU, er
formand, og den anden KSU-repræsentant er Hans Guldager. DMUK's re
præsentanter var ved redaktionens slut
ning ikke udpeget. Fra Friluftsrådet er

Meget sand er skredet i kanalen....

repræsentanterne Maagens Maag, Ivan
Barington og Jørgen Andersen. Derud
over kan bestyrelsen tiltrædes af obser
vatører fra Fredningsstyrelsen, For
svarsministeriet, Københavns Kommu
ne, Arbejdsgruppen til bevaring af Kø
benhavns befæstning og ornitologerne.
Hele fortagendet vil blive drevet pro
fessionelt, og der skal fra starten ansæt
tes en deltidsbeskæftiget funktionær.
De, der har været på Flakfortet i den
ne sæson, vil hilse dette initiativ velkom
ment. Det er i sidste øjeblik, at der bliver
gjort noget for at redde fortet fra helt at
forsvinde i havet. Til en begyndelse er
sænkekasserne forseglet med en be
tonplade, der skulle standse nedbryd
ningen, og i skrivende stund er man gå
et i gang med at udgrave kanalen for de
sten og det sand, der er skredet ned i ka
nalen, der går rundt om fortet.

O
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Lystfartøjsforsikring 01-141618
Den nye sejler får fra starten .
40% rabat på præmien
Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat
Landsdækkende servicenet

Dansk
Søassurance
Danish Marine Insurance
Niels Juels Gade 11,1016 København K.

...så det er nødvendigt med en uddybning

Tak
Redaktionen siger tak til

Erik Palvig
for gratis sats til jubilæumsnummeret

g#
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Deltagerne inden afgangen fra S.S.F.

Turens æ/dste deltager: Carl Jensen

En dundrende succes.
Det er altid med en vis spænding man
går i gang med nye opgaver, og således
også for festudvalget, da det indbød
medlemmerne til en fælles deltagelse i
Amagerbladets cykelmotionstur Ama
ger Rundt og forlods tegnede 100 plad
ser.
Det stod ret hurtigt klart, at disse
pladser hurtigt blev besat, men der var
ikke muligheder for at få yderligere plad
ser, hvis de skulle starte samtidig med
de første 100, og det var jo ideen med
det hele.
Se/v de mindste var med
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Og alle sejl blev sat, for at blive i den
maritime terminologi. Hornorkestret
blev impliceret, en lastbil fremskaffet til
at transportere det i, trykkeren, Arne Ol
sen, gav trøjer, så ingen kunne være i
tvivl om, hvor det hold kom fra.
Og dagen den 16. maj oprandt med
det skønneste vejr, godt at starttids
punktet var sat til kl. 9.03 og 9.06, såle
des at turen var færdig inden den værste
middagshede indfandt sig.
Deltagerne samledes kl. 8.00 i S.S.F.
for udlevering af trøjer og startkort, og
Der udleveres startnumre og bluser

turen gik derefter ud til Refshaleøen,
hvor starten gik på de førnævnte tids
punkter.
Første stop var på Englandsvej næ
sten ude ved vandtårnet. Forsyningsvognen var heldigvis med, så man kun
ne få slukket den begyndende tørst, og
turen gik via Kongelunden til Dragør
Sydstrand, hvor hornorkestret gav kon
cert, og hvor der igen var lejlighed til at
forfriske sig.
Så gik det videre, og nu var man på
vej hjemad, og efter endnu en forfrisk-

ningspause på Kastrup Strandpark kom
alle i mål inden den frist på 3Vz time,
som skulle overholdes for at få diplom
for gennemførelsen af Amager Rundt.
Uden for nummer deltog Pløk i en
motoriseret udgave af en optimistjolle,
der vakte berettiget opsigt, hvor den
kom frem, og den gjorde hele turen
med.
Der var også lagt op til en festlig fort
sættelse i klubhuset om eftermiddagen,
idet der var engageret musik, men i det
gode vejr slog det ligesom ikke rigtigt
an, så man sendte musikken hjem efter
et par timer.
Det må være oplagt, at der bliver tra
dition for at S.S.F. deltager i det årlige
motionsløb, Amager Rundt, men der
må findes en måde, hvor der ikke bliver
den lange ventetid på smørrebrødet,
som det var tilfældet i år.
Hornorkestret var med

Verdens første motoriserede optimistjolle

Hvem gav trøjerne?

Arne Ol,

Så er vi ved målet

Der var mange cykler den dag.
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'ViÆPV...

Brætsejler-møde
Torsdag d. 27. maj var der indbudt til
møde i klubhuset for at diskutere bræt
sejlernes situation i S.S.F. Baggrunden
for mødet var den store interesse, der
har vist sig for brætsejling (windsurfing):
i 1980 var der i S.S.F. 2-3 aktive brætsej
lere, hvilket i 1981 og 1982 steg til hen
holdsvis 5-6 og ca. 25 (maj). Fortsætter
denne udvikling vil det være nødvendigt
at fastsætte visse rammer for udøvelsen
af sporten, hvis jolle- og brætsejlerne
skal fortsætte deres fredelige sameksi
stens. Ligeledes er der de sikkerheds
mæssige problemer at tage hensyn til.
Derfor var formanden, kapsejlads
chefen, jollerepræsentanten, 14 bræt
sejlere og 3 jollesejlere mødt op til, hvad
der skulle blive en lang, livlig og lærerig
debat, der givetvis vil få positive følger.
Efter en kort velkomst af Rolf, orien
terede Hans Guldager om bestyrelsens
syn på og tanker om brætsejlerne. Det
blev understreget, at brætsejlerne na
turligvis deltager i klublivet (og hvad
deraf følger) på lige fod med andre med
lemmer. Endvidere blev der redegjort for
DS' arbejde med at samle brætsejlerne i
klubberne. Klaus Akkermann fortalte
om sit arbejde som kapsejladschef og
om sine planer for kapsejlads for bræt
sejlere.
Mange emner blev berørt, men kan
opdeles i 3 kategorier:

Kapsejlads
Foreløbig er brætsejlerne velkomne til
at deltage i de faste onsdagssejladser.

Jollenyts
forbrugerundersøgelse.

Våddragter
Efterhånden er det meget almindeligt,
at jollesejlere og brætsejlere starter sejl
sæsonen i marts/april måned og fort
Fabrikat

ca. pris

bemærkninger

Ronny

3 mm

1385

Godhart

3 mm

1180

Sea wear

3 mm

13901470

billigst af to modeller

3,5 mm

1790

billigst af tre modeller

3 mm

1685

med regattajakke

Ursuk
Camaro

Den nævnte pris er den billigste model, hvis fabrikanten fører fierer modeller.
O.B.C.
Da det imidlertid kan være problematisk
at have kølbåde, joller og brætsejlere
samlet, skal brætsejlerne være opmærk
somme på eventuelle særlige instrukser
fra dommerbåden. Af samme grund ar
bejdes der på at arrangere separate sej
ladser for joller og brætsejlere. Bl.a. un
dersøges det, om den gamle Sundby/Kastrup-bane kan blive genopmærket,
så den kan fungere dels som konkurren
cebane, men også som permanent træ
ningsbane. Hvis interessen for brætsej
ling vedligeholdes, kan det blive aktuelt

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 79 29 & 01 -58 65 75
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tykkelse

sætter, for enkelte fanatiske personer, til
november/december måned.
Derfor er det efterhånden blevet så
dan, at de fleste jollesejlere/brætsejlere
ifører sig en våddragt, når de er ude at
sejle, og kun på de varmeste dage sejler
uden denne.
Det har fabrikanterne af disse dragter
også fundet ud af, og derfor er der et
stort udbud af våddragter på markedet,
hvor priserne varierer fra ca. 1.000 kr. til
ca. 2.300 kr.
Det kan derfor ofte betale sig at ringe
rundt og forespørge om priserne på
våddragterne, eller man kan være flere,
som går sammen om fællesindkøb for at
opnå rabat på købet.
Jollenyt har foretaget et rundspørge
på de almindeligste mærker:

at arrangere regatta i 1983. Det blev ind
skærpet, at man er varsom med at del
tage i privat-arrangerede stævner, da
disse ofte strider imod amatørbestem
melserne, - hold jer til de i kapsejladska
lenderen anførte sejladser!! Som det vil
være flere bekendt, arrangerer DS ikke
DM i Division-I (glidere) i år, men rygtet
vil vide, at det måske kommer i 1984 (el
ler måske før).

Sikkerhed
HG henstillede kraftigt, at brætsejler
ne, i lighed med joller, holder sig ude af
havnen og passerer indsejlingen på
tværs. Man er personlig ansvarlig for, at
det brugte materiel er i forsvarlig til
stand, ligesom alle (naturligvis) bærer
godkendt rednings- eller svømmevest.
Jolle- og brætsejlere har anskaffet en
logbog, hvori man bør indskrive sig før
og efter hver længere sejlads. Det er ik
ke ment som et kontrolsystem, men
som et sikkerhedssystem, - så brug det!
Man diskuterede længe og inderligt an
skaffelse af en rednings-/følgebåd til
jolle- og brætsejlere. Man enedes dog
om at se tiden lidt an og foreløbig benyt
te den fælles båd. Retningslinier for

brug af foreningens både vil blive opsat i
jollehuset.

Hesselø.

Fredningsbestemmelser: I den del
af søterritoriet samt de rev, som lig
ger inden for en afstand af 3 sm. fra
Hesselø er enhver nedlægning, ind
fangning eller forjagelse af vildtle
vende pattedyr og fugle samt ind
samling af fugleæg forbudt hele
året.
På alle rev er al færdsel forbudt i ti
den 15/4-30/9.

Skoling/træning
Der var enighed om det hensigts
mæssige og ønskelige i at starte en form
for skoling, på samme måde som øvrig
undervisning i S.S.F. Da vi har 3 in
struktører i afdelingen skulle dette hur
tigt kunne etableres. Yderligere kan det
tænkes, at en eller flere sendes på de of
ficielle DS-kurser. Til den omtalte sko
ling skal der indkøbes et par boards og
evt. en simulator, hvilket forsøges gjort
med sponsor-støtte. Den generelle træ
ning blev foreslået udført ved, at de
mindre øvede fulgte de mere øvede, der
til gengæld udviser mindstemålet af
hensyn. Hvad angår vintertræning blev
det oplyst, at jolle- og brætsejlere for
søger at låne en gymnastiksal til fælles
brug.
Rolf og HG afrundede mødet, der var
meget nyttigt, da begge parter lærte hi
nandens meninger) at kende. Det næ
ste skridt er nu, at brætsejlerne formule
rer nærmere retningslinier for brætsejling i S.S.F.-regi, for derefter at diskute
re disse med bestyrelsen.
Som brætsejler mener jeg, at afte
nens møde bidrog væsentlig til at frem
me de ideer, der kan gøre S.S.F. til et
attraktivt sted for både motions- og
konkurrencesejlere.
Brian Christiansen (A47)
... det var bare det, jeg ville sige, hej...

Tylogrund fyr.

Anførte fyr ommales i nye farver,
således at fyrets udseende ændres
til: Rødt tårn med hvidt lanterne
hus. På toppen af fyret etableres en
hvid helikopterplatform.
Sundet:

TURSEJLERNYT 3/1982
Klip fra Efterretninger for
Søfarende
(Permanente ændringer).
Kattegat:
Hatter Barn fyr - Samsø Bælt.

Den øverste del af Hatter Barn fyr
forandres medio maj 1982, således
at fyrbygningens udseende vil blive
som for de bundfaste fyr i Store
Bælt.
Randers fjord og Mariager fjord.

På 16 positioner i og ved ovennævn
te fjorde er udlagt måleudstyr, der
er afmærket med gul stage med
krydstopbetegnelse. Udstyret vil
være udlagt i 2 år.
Østerby havn - Læsø.

Indtil medio februar 1983 pågår der
arbejde med havneudvidelse i form
af et nyt bassin mod vest for eksi
sterende anlæg.
Frederikshavn indsejling.

På en position 100 m i pejling 154°
fra forfyret er udlagt en strømbøje gul stumptønde med et gult flag.
Kære Harry Schultz
Du skal have mange tak for de flotte ølop
lukkere, som du har skænket foreningen. De
er blevet udleveret som gave til gæster, som
ved officielle lejligheder har besøgt forenin
gen. Alle har været meget imponerede over,
at vi i S.S.F. havde nogle sådanne.
Hilsen og tak! Festudvalget
P.S. Nu har vi ikke flere.

Hoganas.

Den sort/gule (BY) stage med N.topbetegnelse ved »Sparebøssan«
er flyttet c 155 meter i retning 31°.
Grænsen mellem hvidt og grønt
lys i Hoganas Fyr er ændret fra
81°,5 til 85°,5.
Mosede havn.

Vinkelfyret på S.-lige dækmole ly
ser nu således:
Grønt i pejlinger fra 290°-306°.
Hvidt i pejlinger fra 306°-316°.
Rødt i pejlinger fra 316°-290°.
Lillebælt:
Sønderborg SE - Als Sund.

Ved Østerhage S. for Sønderborg
er etableret en lystbådehavn.
På molehovedet på position:
54°53'54",7 N 9°47' 32",6 E
tændes 1. juni 1982 et fyr, der viser
grønt, fast (F. G.) 2 m højt rør. Flam
mens højde 4,5 m. Lysevne 4 sm.
Nye Lillebæltsbro - (E.-lige).

Opmærksomheden henledes på
gravearbejde på begge sider af
den nye Lillebæltsbro i forbindelse
med nedlægning af gasledninger.

Festudvalget udtaler i anledning af cykelturen Amager
En tak til
»Bådebygger Jørgen« for det gode skib
»Pinafore«, som han byggede med
hjælp af hans ven Kaj!
Hans Guldager, som lod båden male.
Pløk, som »sejlede« den Amager Rundt!
»Hornorkestret« som sørgede for stem
ningen turen rundt!
»Bentes Bent«, som skaffede lastvogn
og depotvogn!
»Kurt Cykelsmed« og Grethe Jacobsen,

Rundt:

som kørte med rundt som officials,
Restauratør Karl Nielsen »Rittas Kæl
der« for støtte!
Til vejrguderne for det gode vejr!
Men ikke mindst til Yourself!
som gjorde dagen helt og aldeles ufor
glemmelig!
Sku' vi prøve igen til næste år?
Bente og Vagn
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Disse mænd og deres flyvende både

Starten er netop gået

5-0-5-stævne i S.S.F.
En råkold tåget morgen mødtes en
gruppe jollesejlere ude på nordre mole.
Datoen var den 22. maj 1982. Det var
5-0-5-sejlere, der skulle dyste.
Dommerne og medhjælperne be
gyndte at lægge bane ud. Dommerski
bet - en Maxi - gik ud på plads. Vinden
var sydlig, 4-5 m/sek, og sigtbarheden
ringe. Det kneb med at se det første
krydsmærke. Da starten var gået, lagde
Dory'en sig på kurs 165° for at lede jol
lerne ned mod første mærke.
Kampen om placeringerne var be
gyndt. Ved første mærke lå brødrene
Bojsen-Møller på førstepladsen med
7140: Andersen og Løppenthin på an
denpladsen og Schønherr og Kæmpe
på tredjepladsen. Men alt er muligt, når
der skal sejles spilerskæring. Ved det ef
terfølgende topmærke havde 7140 og

SUNDBY MARINE SHOP's
åbningstider
i
Juli og August
Hverdage
kl. 11-18
Lørdage
kl. 8,30-15
Søndag lukket
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Planende både i perfekt balance på kryds. Forrest brødrene Bojsen -Møller

Schønherr skiftet placering, og dermed
var udskilningsløbet kørt, placeringerne
var givne.
I anden sejlads var vinden friskere
(lidt). Nu var der 6 m/sek. Jollerne gjor
de atter klar til start. De fleste valgte at
lægge sig ind under land for at undgå
den nordgående strøm, en taktik, der
gav pote, for ved første kryds lå BojsenMøller i spidsen, på andenpladsen (i en
splinterny jolle, som han knapt har haft
mulighed for at lære at kende) lå Schøn
herr, og henvist til tredjepladsen kom
7140.
Elegant så spilersætningen ud ved
topmærket for sejlerne, der havde træ
net denne manøvre. De urutinerede sat
te flere bådlængder til. 5-0-5 er en jolle
type, der er meget hurtig, og langsom
spilersætning kan være katastrofal.
Men afgørende for anden sejlads var og
blev første kryds.
Op på eftermiddagen var vejret klaret
op, og overdommeren, Niels Peter, be
sluttede sig for fortsat sejlads og satte
de blå flag. Denne gang blev banen
spejlvendt, så krydset kom til at ligge op
langs stranden og med slagmærket ude
i Sundet. I starten valgte alle undtagen
én at starte på styrbord halse. Den enli
ge på bagbord halse - Amagerstangen var hurtigere end skuddet og måtte til
bage og starte om, men kom med og
rundede førte krydsmærke som nr. tre.
Ikke uventet rundede Bojsen-Møller
som første efterfulgt af Schønherr.
Mens sejladsen gik sin gang lagde dom
merskibet sig parat til måltagning ud for
5-øren og nød sommerlørdagskoncert
med Delta-Cross-Band.
Efter andet kryds vandt Brødrene Boj
sen-Møller et par længder ved lynhur

tigt at kaste spileren op til luv, idet de
hejste den. De øvrige både havde en
langsommere spilersætning, da de bru
ger spilerbrønd.
På den ekstra trekant, som 5-0-5-jollerne sejler, øgede de førende både de
res afstand fra feltet, idet de formåede
at få bådene op på en speedbådsagtig
fart.
Søndag morgen blev mærkerne ud
lagt ved hjælp af kompas. Sigtbarheden
var stærkt nedsat, men efter en omstart
gik det mod første krydsmærke. Imidler
tid var disen blevet fortættet til en mæl
kehvid tåge og overdommeren beslutte
de at udskyde sejladsen til kl. 13.00.
Om eftermiddagen var sigtbarheden
stadig nedsat, men med en vind på 5
m/sek blev det besluttet at afvikle 4.
sejlads, og bådene blev ledt op til første
krydsmærke af følgebåden. Her var ud
skilningsløbet påny kørt. Bojsen-Møller
rundede først efterfulgt af Schønherr,
og hermed var placeringerne i toppen
givet.
Den planlagte femte sejlads blev ikke
sejlet, da eftermiddagen nu var vidt
fremskredet.
Om slutresultatet af stævnet herske
de der ikke nogen tvivl, idet brødrene
Bojsen-Møller kom ind på en suveræn
førsteplads med Jørgen Schønherr og
Anders Kæmpe på en lige så sikker an
denplads.
Fra S.S.F. deltog to besætninger
»Danny girl« sejlet af Jan »Bessie« Han
sen med Michael Zebis som gast, mens
Carsten Rohde sad ved roret og Michael
Empacher i trapezen i den anden Sundby-båd. De blev henholdsvis nr. 6 og 8 i
den samlede stilling, som vi bringer ne
denfor.

Sundby Marine Shop
I

Man går da ikke over åen efter o.s.v.,
når man kan gå over kanalen til sin egen
nærhedsbutik.
Det er da lettere og vel også det mest
nærliggende til en god forretning.
Med venlig hilsen
Lissie og Svend Alvang

Sejladsens data:
Bane: Olympisk system A med ekstra
omsejling.
Stævneledelse: Kim Våbengård
Dommere: Niels Peter Petersen
Jens Johansen
Janus Simonsen
Sponsor: Dan Sails
Slutresultat:
1. 7381 Jørgen Bojsen Møller/Jacob Bojsen Møller 0 p.
2. D
Jørgen Schønherr/Anders Kæmpe 12 p.
3. 7017 Jørgen Vestbo /Søren Bank 29,7 p.
4. 7140 Henrik Andersen /Søren Løppenthin 30,1 p.
5. 7152 Michael Staal/Erik Lund 38,5 p.
6. 6208 Jan Hansen /Michael Zebis 50 p.
7. 6265 Michael Lendal/Pia Lendal 50,1 p.
8. 6287 Carsten Rohde/Michael Empacher52,7 p.
9.5962
56 p.
10.7208
57 p.

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje
der er forfaldet 1.7.1982, ikke er betalt 15.9.82
Kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer

kr. 135,00
kr. 67,50
kr. 92,50

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

kr. 63,00
kr. 11,65

Pladsleje
pr. m2
+ moms 22% pr. m2

kr. 29,00
kr. 6,40

Ved betaling af pladsleje skal gyldig arv
svarsforsikringskvittering forevises.
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som søger optagelse
SundAy.

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

163 Jørgen P. Jensen
Høgemosen 16, Glostrup
218 Claus Ch. Olsen
Lemnosvej 3B, S.
517 Erling H. Frederiksen
Grejsdalvej 24, Kastrup
596 Jørn Jensen
Aggersborggade 1,0.
660 Lene Pedersen
Store Møllevej 2, S.
670 Richardt Ch. Mainsburg
Kongelundsvej 61, S.
745 Flemming Kempf
Brøndbynordvej 129, Rødovre
764 Pauli Grundvad Aggerholm
Lille Colbjørnsensgade 6, V.
829 Peter Vest
Valmuevej 20, S.
840 Bo Nielsen
Grækenlandsvej 116, S.
852 Lars K. Skov Rasmussen
Christianshavns Torv 6, K.
884 Kai Dyhr
Sverrigsgade 3 A, S.
904 Cl. Birkedahl Hansen
Bodenhoffs Plads 8, K.
917 Peter Bech
Lille Søndervoldstræde 4, K.
957 Ole Gammel
Valhøjvej 1, Valby.
976 Bjarne Thaulov
Frankrigsgade 42, S.
1035 Rene Vind Jørgensen
Amagerbrogade 174, S.
1055 Hans Ch. Langstrup Nielsen
Sternberggade 8, S.
1060 Michael Brix Nielsen
Holmbladsgade 2, S.

Her kan du
ligge gratis.

A 1085 Rene Krøl Larsen
Andreas Bjørnsgade 22, K.
P
1 Solveig Bengtsson
Sneppevej 11, NV
P
17 Ursula Haake
Mågevej 78, NV.
P 179 Anne Thaulov
Frankrigsgade 42, S.
J
19 Erik Steffen Broman
Oxford Alle 37, S.
J
38 Zenia Pedersen
Peder Lykkesvej 111, S.
J
45 Mads Hansen
Genuavej 21, S.
J
48 Heidi Christensen
Falkevej 9, NV.
J
49 Kristian Petersen
Kinavej 31, S.
Ifolge lovens § 3 skal et nyt medlems
ansogning om optagelse aftrykkes i forst
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Med følgende havne og klubber er der
truffet aftale om at vi, der kommer fra
S.S.F., kan ligge uden at betale havne
penge:
Øst i Skudehavnen
Sundet i Skudehavnen
Triton i Skudehavnen
Søhesten i Skudehavnen
Frem på sejlklubbens broer
Enighed
Mellemfortet
West
Broens Motorbådsklub
Valby Bådelaug
Malmøhus
Lomma
Falsterbo
Skive i sejlklubbens havn
Hvidovre Sejlklubs havn
Sejlklubben Broen, Mjelsvig, Als
H.G.

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

Fisketur
afholdes lørdag den 7. august
Startskuddet går kl. 10.00
Vejningen starter kl. 16.15
du skal være inden for molerne
kl. 16.00
Se efter opslag i klubhuset

Ring efter prøver og få et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE«.

KMS .
V \J l/7

J

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup

Arne Olsen
Offset

Telefon 01 50 05 04

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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Optimist-Nyt
HAVNETAKSTER
I DANSKE
HAVNE

Juniorudvalget
Jens Green Jensen, juniorleder
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS.
Telf.: 01 - 50 63 65

Havnetakster
Dansk Sejlunions Motorbåds- og
langtursudvalg udgiver hvert år en pub
likation, der hedder Havnetakster i dan
ske havne. Således også i år. Den er
nyttig at have med på ferie, så man no
genlunde kan lægge sin rute efter hav
netaksternes størrelse.
Men det drejer sig ikke kun om havne
takster. Den indeholder mange andre
ting, der er nyttige at have kendskab til.
Vi bringer her et uddrag af bogens indholdsregister.
Vejrmeldingsområder
Vejrmeldinger
Sendeplan for VHF kuling- og storm
varsler
VHF-anlæg med arbejdskanaler
Kystradiostationernes VHF-tjeneste
Radiofyr
Havnetakster og faciliteter
Søsportens 10 bud
Reglement for DS fortøjningsbøjer
Kort over DS fortøjningsbøjer
Søsportens Maritime Alarmsystem
(SMA)
Brochuren ligger inde på kontoret,
men da det er lukket i juli, må du nok be
de et medlem af bestyrelsen om at skaf
fe dig et eksemplar.

Ole Hansen,
Reberbanegade 45, 4. th.
Telf.: 01 - 59 97 59
Ole Jensen,
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -58 50 68
Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør
Telf.: 01 - 53 24 29

Øvelsesaftenerne forløber også lige
som hos Ynglingene vældigt godt. Der
er kommet en god del nye optimister,
som går til den med krum hals. Der er så
mange på nogle af aftenerne, at brovag
terne (forældrene) får sved på panden,
inden jollerne er søsat, men det er nu
skønt at se, når en nybegynder »pludse
lig« begynder at fatte, hvad »mysteriet«
går ud på.
Vi vil have deltagere til kapsejlads
stævner både i Kastrup Sejlklub og Sejl
klubben Lynetten. I Kastrup sejledes der
i weekenden den 5.-6. juni, A-deltager
ne var:
Karsten Haar
Carsten Lehm
Ulrik Meisl
B-deltagerne var:
Tonny Povlsen
Lars Rønsholt Andersen
Søren Jensen
Sammensætningen til Lynettens
B-stævne var ikke sammensat ved re
daktionens slutning.

Der er ingen øvelsesafte
ner i juli måned

Jens Schøn Poulsen,
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -58 36 85

Yngling-Nyt
Øvelsesaftenerne er godt besat, men
skulle der være nyindmeldte eller nogle
få, som ikke har fået tildelt øvelsesaften
eller ønsker at bytte aften, skal de hen
vende sig til Lars Hauschultz eller Jens
Poulsen.
Pinseturen blev en stor succes. Vejret
var virkelig med til at sørge for dette. Turen startede til Tårbæk, hvorefter sejlad
sen fortsatte til Båckviken på Hveen.
Jens G. måtte til sidst hen på aftenen
søndag starte Bollen og hente bådene
hjem. De lå da ca. en times sejlads fra
Sundby. Når bladet udkommer er Yng
lingene og Spækhuggeren (Tyveknæg
ten) på ferietur. Lars Hauschultz er leder
på turen og sejler Tyveknægten, som er
blevet forsynet med beslag og på
hængsmotor. Turen vil gå til det sydfyn
ske område og evt. tilbage nord om Fyn
og sønden om Sjælland igen.

Til salg.
»Navicula«, 33 fods motorbåd til salg
på grund af dødsfald. Bygget af pitchpi
ne på ask og eg, mahogni overbygning.
Næsten ny 82 HK Ford dieselmotor, kørt
ca. 320 timer.
Sælges for højeste bud over 45.000
kr. kontant.
Henvendelse på telefon 01 -59 12 76
og 01 -80 27 92
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 København K
Tlf. (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

%

A UT OB ANK

Amagerbanken
len er nærliggende

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

NYHEDER!
HND DE SIDSTE NYHEDER
HVOR UDVALGET ER STØRST

DANSA1LS

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

Nødudstyr, raketter
Zodiac gummibåde
Flåder, drivankre
Komplet {ollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer
Eget riggarvaerksted
VHF-radiokursus
- og megetmøre . . .

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

TLF. 0157 6717

STURLASGADE 12 K

,

,, ^ •

23QO KBH S

/'yfamme

AUGUST

1982.

41. årgang

S.S.F.

AUGUST 1982
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.

\ 7zcl

Foreningens telefoner:

Referat af bestyrelsesmøde den

Bestyrelsesværelset .. 01 - 59 35 80
Restaurationen
01-58 32 96
Havnekontoret
01-5814 24

2.6.82.

Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 4101

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 0176

Sats: Palvig Fotosats, Store Kongensgade 88, 1264 Kbh. K, tlf. (01) 14 30 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
Næstformand: Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh.S
Sekretær:
Else Thuring,
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør
Kasserer:
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
Havneudvalg:
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S
Bent Knudsen,
Nyrnberggade30,2., 2300 Kbh. S
Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup
- og festudvalg: Vagn prejsler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22A, 2300 Kbh. S
Skolechef:
Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
Juniorleder:
Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S
Jollerepræsentant:

Rolf Elm-Larsen,
Dronningensgade20,1420Kbh. K

Motorbådsrepræsentant:

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 Kbh.S
Jørgen Madsen,
Platanvej 7, 1810 Kbh. V
Karl Thorup,
Bremensgade46, 2300 Kbh. S

Målere:

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

13 73 23
50 73 23
58 49 37
53 59 64
59 39 78
55 79 39
58 74 05
5175 30
54 58 44
59 79 95
584937
50 63 65
577610
58 79 29
2120 50

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
Claus Akkermann, Bent Knudsen
samt Rolf Elm-Larsen fraværende
p.g.a. kapsejlads.
Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og godkendt
af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.
Formanden oplæste indkomne breve
og takkekort. Han orienterede herefter
bestyrelsen om, at han havde haft kon
takt med Poul Holst Jensen. Denne
havde over for formanden indrømmet,
at hans beskyldninger var usande. For
manden fik en skriftlig undskyldning.
Bestyrelsen blev enige om, at lade sa
gen falde med denne undskyldning.
Skat på både er atter blevet taget op i
folketinget. I den anledning har Dansk
Sejlunion inviteret skatte- og afgiftsud
valget på besøg i Sundby Sejl-Forening
for her at få syn for, at bådejere repræ
senterer alle samfundslag.

584311
FORSIDEBILLEDET
De tre flotte førstepræmier i Østersø
Cup
Foto: Holger Møller
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Vedr. Flakfortet: Den 2.6.82 er der
blevet stiftet en selvejende institution,
der fik navnet »Flakfortet«. Hans Guld
ager, der var til stede ved dette stiftel
sesmøde, fortæller, at der blev nedsat
en foreløbig bestyrelse med Axel Aabye
som formand.
6 ynglingsejlere har anmodet besty
relsen om tilskud til at deltage i europa
mesterskab, der i år afholdes i Holland.
Bestyrelsen bevilgede efter forelagt
budget ialt 3600 kr. Yderligere en junior
sejler har anmodet om tilskud til et udtagelsesstævne i Jylland. Bestyrelsen be
vilgede 370 kr.
Punkt 3: Havn og Plads.
Slæbestedet på Nordre Plads er nu
repareret oplyser havneudvalget. Det er
konstateret, at der mangler en ildslukker
i »Bollen«. En ny vil hurtigt blive ind
købt. Man har observeret en del bræt
sejlere, der kører ind på havnepladsen i
deres biler, hvorefter de tager ud at sej
le. Disse er ikke medlemmer. Man vil
fremover være opmærksomme på pro
blemet og udvise disse sejlere fra fore
ningen.
Der er atter lavet hul i hegnet ved jol
lepladsen, dette vil hurtigt blive repare
ret.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Klubhusudvalget oplyser, at pinse
morgen gik planmæssigt med mange
fremmødte. Amager Rundt på cykel
blev med 115 deltagere fra S.S.F. en
stor succes. Den 23.6.82 vil der blive af
holdt Set. Hansfest. Fisketuren løber af
stabelen den 7.8.82.
Punkt 5: Sejlerskole.
Skolebådene sejler med fuld besæt
ning på alle øvelsesdage. Tyveknægten
skal deltage i Østersø Cup. Fra den
22.6.-11.7 er Tyveknægten udlånt til ju
niorafdelingen, idet den skal være ledsa
gebåd på ferieturen.
Sejlerskolen holder officielt ferie i hele
juli måned, men instruktørerne sejler ef
ter behov med elever, som instruktører
nes ferie tillader det.
Punkt 6: Juniorafdeling.
Juniorchefen fortæller, at øvelsesaf
tenerne er flittigt besøgt. Juniorerne har
været på pinsetur til Tårbæk og Veen.
Inden sommerturen fra den 22.6.-11.7.,
vil der blive afholdt 2 førermøder.
Juniorchefen anmoder bestyrelsen om
lov til at indkøbe 2 cockpittelte til yng

lingbådene, idet 2 af teltene er så ringe,
at de nødvendigvis må skiftes ud inden
sommerturen. Bestyrelsen bevilgede
indkøb af to cockpittelte.
Punkt 7: Kapsejlads.
Intet.
Punkt 8: Joller.
Der har været afholdt sejlermøde for
brætsejlere i klubhuset. Fohnanden del
tog i dette møde. På mødet blev man
enige om, at der fra næste år skal afhol
des kapsejlads for brætsejlere. I somme
rens løb vil der blive afholdt nogle træ
ningsaftener.

Punkt 12: Eventuelt.
Placering af de nye toiletbygninger
blev igen diskuteret, idet Jens Green
spurgte, om det ikke var muligt at rykke
bygningen på søndre plads lidt tilbage.
Hertil svarede formanden, at det ikke
kan lade sig gøre, idet området er udlagt
til parkeringsplads eller evt. udvidelse af
vejen.
Mødet slut kl. 21.30.
sign. Hans Guldager
formand
Else Thuring
sekretær

Punkt 9: Motorbåde.
Intet.
Punkt 11: Bladet.
Redaktøren fortæller, at farverne på
jubilæumsnummeret af vort medlems
blad, blev foræret os af bogtrykker Arne
Olsen samt Allan Nicolaisen. Palvig for
ærede os fotosatsen. Bestyrelsen var
enige om, at jubilæumsudgaven var
meget veludført.

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje
der er forfaldet 1.7.1982, ikke er betalt 15.9.82
Kontingent pr. halvår:

Aktive
Passive
Juniorer

kr. 135,00
kr. 67,50
kr. 92,50

Skurleje pr. enkelt skur:

incl. forsikring
+ moms 22%

kr. 63,00
kr. 11,65

Pladsleje

pr. m 2
+ moms 22% pr. m 2

kr. 29,00
kr. 6,40

Ved betaling af pladsleje skal gyldig ansvarsforsikringskvittering forevises.
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Hauschultz fra Rimfaxe fik både præmie for eta
pesejr, sejren i 10. løb og for hurtigste båd efter
scandicap og et knus

Præmierne venter på vinderne

Østersø Cup sluttede med en
festlig præmieuddeling
Gentages til næste år.
Ved præmieuddelingen den 25. juni
blev der sat punktum for nyskabelsen
indenfor dansk kapsejlads - Østersø
Cup.
Medlemsbladet var til stede og fik
kommentarer fra nogle af deltagerne.

A. Schaldemose, S.S.F.
beretter her om, hvorledes han opleve
de sejladsen: Vi startede i let luft og blev
hængende i en tågebanke syd for Drog
den til kl. 08.00 lørdag morgen. Så kom
Schaldemose får sin præmie for etapesejren ...

der lidt luft - skiftende mellem nord og
nordøst, og det gav spilersejlads helt
ned til lidt nord for Gedser rev. Lørdag
ved 23-tiden fik vi en landbrise, der fulg
te kysten, således at vi kunne sejle halv
vind, men på det sidste stykke inden Al
buen gik vinden i vest, så vi måtte kryd
se dette stykke. Efter rundingen af eta
pemålet holdt vinden sig i vest, så vi
havde spilersejlads helt til Stubbekøbing
i meget fint vejr. Her kom et vindspring
på 180 grader så vi fik en opfriskende
østenvind til styrken hård vind. Det gav
kryds til vi havde rundet Møn, og derfra

havde vi en frisk sejlads i halv vind re
sten af turen.
Swift, som han sejlede, er 64 år gam
mel, og han synes, at det er imponeren
de, så godt den klarede sig mod de mo
derne 10-metere. Han betegner Østersø
Cupen 1982 som en pragtfuld sejlads,
og han foretrækker denne for Sjælland
Rundt fra Helsingør.

Niels Peter Petersen, S.S.F.
synes, at det var forfriskende med en ny
sejlads i nye farvande, og at det er en
glimrende ide med etapemål. Han hå
ber, at Østersø Cup bliver gentaget til
næste år. Han havde en gevaldig dyst
med Tumult fra S/K Øst, og måtte se
sig slået med knap et minut efter at have
været foran hele løbet - ved etapemålet
var forspringet på % time. Det var en

og en præmie og et knus for sejren i 1. løb

Wasa 30 mod en Wasa 360, og den let
teste båd klarede sig bedst. Selvfølgelig
må det synes at være ærgerligt at blive
slået næsten på målstregen, men det er
vilkårene, når man sejler kapsejlads, og
kan man ikke klare det, må man lade
være, slutter Niels Peter.

Jørgen Egemarke i Fru Hansen
fra Lynetten
Det var en meget spændende sejlads i
et nyt farvand med mange grunde, som
stillede store krav til navigationen. Sej
ladsen var så godt som fri for alle de re
striktioner, som er nødvendige i en sej
lads rundt om Sjælland. Det giver en be
dre sejlads, og han håber, at den vil blive
gentaget. Han dropper gladeligt Fyn
Rundt, for at være med i Østersø Cup,
som han betegner sportsligt helt i top.
Håber, at der næste år vil blive løb for
lOR-både fremtidig, idet det giver en
mere retfærdig kapsejlads. Til slut vil
Jørgen gerne komplimentere Bureauet
for let og afslappet ekspedition.

- Det var s'gu også et vejr at mindske sejl i!

Der var også to præmjer ti , Nie/s Peter
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Resultatliste.

Rækkefølgen ved etapemål og mållinie

1. bane
1. løb: Swift, A. Schaldemose, S.S.F.
63:11:03/75:13:21
2. løb: 1. Tumult, L. Clausen, Øst,
53:43:04/65:45:22
2. Wakisa, N.P. Petersen,
S.S.F., 53:44:15/66:17:37
3. Styrbjørn, J. Madsen,
S.S.F., 61:03:35/73:29:11
4. Ramasjang, S. Andersen,
5.K.B., 60:50:08/73:31:16
3. løb: Fru Hansen, J. Egemarke,
Lynetten, 55:53:23/67:01:19
4. løb: Marina, K. Svensen, Veddelev,
69:58:15/79:56:17
5. løb: 1. Milvus, O. Nielsen, SKS,
61:15:15/70:57:45
2. Cassiopeia, H. Hansen, Øst,
64:43:16/75:20:08
6. og 7. løb: Ingen gennemførte.
8. løb: Abelone. F. Teilmann, DKY,
66:45:57/75:45:44

Bådnavn

2. bane
9. løb: Ingen gennemførte.
10. løb: 1. Rimfaxe, M. Hauschultz,
S.S.F. 60:14:20/66:51:50
2. Hvalfisken, J. Torngaard,
KAS, 78:39:16/85:16:46
11. løb: Ingen gennemførte.
12. løb: Firkløver, H. Jensen, Triton,
65:08:43/71:19:58
13. løb: Ingen gennemførte.
14. løb:Likka, J. Larsen, S.S.F.
65:42:30/70:38:45
15. løb: Shangrila, D. Hartig, KAS,
82:31:47/85:20:32
Tallet før / er sejltid og efter /
pointtid.
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nr. ved Albuen

Wakisa
Tumult
Fru Hansen
Svava
Milvus
Styrbjørn
Swift
Cassiopeia
Ramasjang
Rimfaxe
Nul Sex
Firkløver
Abelone
Marina
Likka
Bitten
Hvalfisken
Shangrila

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

sejltid

nr. i mål

sejltid

35.16.00
36.01.00
37.46.00
38.46.00
38.50.00
38.51.00
38.58.00
39.34.10
39.34.15
39.34.20
39.42.00
39.56.00
40.27.00
43.28.00
44.50.00
47.12.00
51.15.00
55.10.00

2
1
3
udgået
7
6
8
9
5
4
udgået
10
12
13
11
udgået
14
15

53.44.15
53.43.04
55.53.23
61.15.15
61.03.35
63.11.03
64.43.16
60.50.08
60.14.20
65.08.43
66.45.57
69.58.15
65.42.30
78.39.16
82.31.47

Sakset fra Lynette-nyt

Da "Fru Hansen" klappede
svanerne!
Jørgen Egemarke har skrevet
denne muntre beretning fra den
nyligt overståede Østersøcup
Starten gik fra Flakfortet kl.
20.00. Vi kom fint af sted i top
pen af feltet, og selv om der kun
var et par meter luft, gjorde vi
rimelig god fart. Besætningen
var på fem mand foruden un
dertegnede, og som navigatør
havde vi Poul Lerwick.
Ruten gik øst for Saltholm,
og Poul sad ved kortbordet og
ekkoloddet og dirigerede os
snært ind til grunden. "Jeg ka'
bare det gylle" råbte han trium
ferende - en smule for tidligt
måske, for kort efter lød der en
grim lyd, og "Fru Hansen" sat
te sig bred og mægtig til rette
på Svaneklapperne.
Det tog en halv times tid at
komme los igen ved hjælp af
spilerstagen og en mild brise,
og Poul måtte døje mange spy
digheder imens, f.eks. at han en
anden gang skulle huske at ta
ge sin kran med.
Imens sejlede feltet forbi os,
og der kom mange venlige kom
mentarer: "Hvordan står radi
serne" eller "de er sgu' nok ved
at hyppe kartofler".
Til sidst begyndte besætnin
gen også at mumle noget om, at
vi måske burde melde os ind i
kolonihaveforbundet. Men løs
kom vi til sidst, og så var det
bare om at få sejlet det tabte
ind igen.

Efter en næsten begivenheds
løs nat hvor vinden skabte sig
tosset med ustandselige spring,
fik vi endelig gang i kanen og
styrede sydover med spileren
sat. Men da morgenen gryede
og den liflige duft af varme
morgenkryddere bredte sig fra
pantryet, fik vi et grimt chok.
Vi havde kun en smule ældre
pulverkaffe om bord!

Der rejste sig en truende
stemning om bord - nogle
mumlede om mytteri, og en del
af mandskabet (jeg har lovet
Poul og Willy ikke at nævne
navne) erklærede, at de agtede
at forlade skuden på samme vis
som en vis herre demonstrerede
for små 2000 år siden.
Lige før skipperen i despera
tion overvejede at udsende et
PAN-PAN (2.kl. nodmelding.
red.) over VHF'en, tonede en
frelsende engel frem i horison
ten i form af en stor, grå hjemmeværnskutter.
Vi kaldte kutteren over radio
en og fortalte, at vi havde en
mand ombord, der var ved at
blive vanvittig af kaffeabsti
nenser, og til vor store fryd så
vi en kraftig bovbølge rejse sig,
da de steamede direkte ned
mod os. Og så sejlede der en po
se kaffe gennem luften og ned i

vore oprakte arme. Det var vir
kelig service.
Poul gik med sitrende hæn
der i gang med at tilberede "en
rigtig god gang kaffe", og der
blev ikke sparet på bønnerne.
Resultatet viste sig også på re
kordtid - der blev trængsel for
at komme til ved "pumpestati
onen" i forskibet.
Ved Møens Klint havde vi ar
bejdet os frem til en andenplads
i feltet, men ved Gedser røg vi
ind i en vindlomme og tabte
igen lidt terræn. Omsider nåede
vi dog op gennem Langelands
bæltet, og så friskede vinden.
Vi fik en dej Ug spilertur fra al
buen ved Nakskov og helt til
Grønsund (ruten gik syd om
Møen igen).
Men varmt var det - de med
bragte 15 liter juice var ved at
slippe op, og nu begyndte be
sætningen at få hallucinationer.
De så grønne flasker for øjnene
i alle retninger, og blev faktisk
først helbredt da vi i nattens
mulm og mørke ankom til Flak
fortet, hvor Sundby's kapsej
ladsudvalg velvilligt stillede
seks af de dejlige grønne til rå
dighed for os.
Vi nåede i mål som tredie
båd, og det viste sig senere, at
vi havde vundet vores løb. Alt i
alt var det en pragtfuld tur, og
vi håber, at vi kan gentage den
til næste år.
Det var første gang, der blev
sejlet Østersøcup, og Sundby
Sejlforening skal have ros for
det virkelig velgennemførte ar
rangement.

Hven rundt ved nat
1982
Sejlklubben ØST indbyder til distan
cekapsejladsen Hven rundt ved nat fre
dag den 24. sept med første start kl. 19.
Sejladsen er åben for SC-, IOR-, klas
se- og standardbåde med gyldigt måle
brev. Indskud 80 kr.
Tilmelding skal være ØST i hænde se
nest tirsdag den 14. sept. kl. 20.00.
Indbydelser, der indeholder nærmere
oplysninger og tilmeldelsesblanket er
sendt til en række klubber. Hvis du ikke
kan finde en indbydelse i din klub, sen
der vi gerne flere.

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

Se opslag på tavlen
Mere om vagtmandsordningen i næste blad.
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SUNDBY SEJL-FORENING

1982

2. halvsæson

Onsdag den 4. august
Onsdag den 11. august

Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag den 13. august
Lørdag den 14. august
Søndag den 15 august

DM for Yngling

Onsdag den 18. august

Aftensejlads

Lørdag den 21. august
Søndag den 22. august

Opti-stævne A + B + C
Opti-stævne A + B + C

Onsdag den 25. august
Lørdag den 4. september
Lørdag den 11. september

Aftensejlads
Lørdagssejlads
Fællessejlads fra Kastrup Sejlklub

Lørdag den 11. september
Søndag den 12. september

Stoppenålsstævne
Stoppenålsstævne

Lørdag den 18. september
Lørdag den 25. september

Fællessejlads fra Sundby Sejl-Forening
Fællessejlads fra Kastrup Sejlklub

Søndag den 26. september

Forterne Rundt

Lørdag den 2. oktober

Fællessejlads fra Sundby Sejl-Forening

kl. 19.00
kl. 19.00

Kl 18.30

I
kl. 18.30
kl. 15.00
kl. 15.00

kl. 15.00
kl. 15.00

kl. 14.00
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Båken på position 2) er forsynet
med et fyr, der viser rødt, fast lys
(F.R.) 9,5 m høj gittermast med rød
og hvid, vandretstribet trekant med
opadvendt spids. Flammens højde
14 m. Lysevne: 4 sm. Fyrene er over
et i pejling 61,5°.

Kattegat. Ålborg Bugt

Fra W.-molens hoved er etableret
en 30 m lang læmole i retning 180°.
Der pågår ændring af fyrbelysnin
gen.
Fladen fyr
Position: 57° 13' N 11° 50' E

Fladen fyr er ommalet, såleds at
det er rødt foroven og sort forne
den.

TURSEJLERNYT 4/1982

Kattegat:
Roskilde fjord Kølholmsrenden/Eskilsø
Position:

1) 55°48'(30")N 12°03'(52")E
2) 55°45'(26")N 12°04'(46")E
3) 55°43'(58") N 12°03'(58")E
4) 55°45'(32")N 12°05'(23")E
5) 55°45'(28")N 12°05'(47")E
6) 55°45'(24")N 12°04'(47")E
Grønne stager på ovennævnte po
sitioner 1-3 er permanent inddra
get.
Tønderne på ovennævnte positio
ner 4-6 er nu udlagt hele året.
Isefjord - Orø
Position:

1) 55°45'(22")N 11°49'(23")E (bagbåke)
2) 55°45'(09") N 11°48'(42")E (forbåke)
Båken på position 1) er forsynet
med et fyr, der viser rødt, fast lys
(F.R.) 7,5 m høj gittermast med rød
og hvid, vandretstribet trekant med
nedadvendt spids. Flammens høj
de 26 m. Lysevne: 4 sm.

Kyholm løb (Samsø NE)
Position.

1) 55°55'(47") N 10°40'(20")E
2) 55°55'(46")N 10°40'(18")E
SW-ligste pæl
3) 55°55'(44")N 10°40'(21")E
SE-ligste pæl
I området er etableret et havbrug,
som på hver af positionerne 2) og 3)
er afmærket med en pæl med gul
krydstopbetegnelse. Begge pæle er
forsynet med lanterne, der viser
gult gruppeblink, fire-blink hver 10 s
(FL(%)Y.10 s).
Ebeltoft N.-lige havn

Den »T-formede« bro er fjernet. Duc
d'alben ved broen er ligeides fjer
net.
Juelsminde havn

Fyret på E.-molens hoved viser nu
rødt et-blink hver 5s (FI.R.5s).
4 m høj, rødmalet rørmast, lysevne
4,5 sm.
Bønnerup Fiskerihavn

Fyrene på INDERMOLERNES ho
ved er permanent nedlagt. Moleho
vederne er facadebelyst.

C. Position:

56 ° 51'(04") N 10°36'(25")E,
Ålborg Bugt Fyr.
Detaljer: Ålborg Bugt Fyr forandres
på anførte tidspunkt til at vise hvidt
et-blink hver 3s. (0,75 + 2,25), (Fl.3s)
hele horisonten rundt. Lysevne: 8
sm. Fvrets navn ændres samtidig
fra »Ålborg Bugt« til »Svitringen
Rende S.« og mærkes SV.S.
Anm.: I foråret/sommeren 1983 vil
der på positionen for lystønde No. 7
i Rute B blive etableret et nyt fyr, der
benævnes »Ålborg Bugt«. Mellem
dette fyr og »Svitringen Rende S.«
udlægges 4 lystønder (No. 2,3,4 og
5). Nærmere oplysninger herom vil
senere blive bekendtgjort.

A. Positioner:

Sejerø havn

Klip fra Efterretninger for
Søfarende

Ålborg Bugt Fyr - Hals Barre Fyr

c. 1. juli 1982.

I

1) 56°52'54",2 N 10°33'01",6 E,
No. 8
2) 56°54'28",1 N 10°30'43",2 E,
No. 13
3) 56°55'47",8 N 10°27'59",7 E,
No. 12
Fyrene, der er etableret på oven
nævnte positioner 1)-3), tændes på
anførte tidspunkter med perma
nent fyrkarakter, som følger:
På hver af positionerne 1) og 3) tæn
des et fyr, der viser rødt et-blink
hver 3s. (0,3 + 2,7), (FI.R.3s). 10 m
højt, rødt tårn. Flammens højde: 10
m. Lysevne: 5,5 sm.
På position 2) tændes et fyr, der vi
ser grønt et-blink hver 5s. (0,5 + 4,5),
(FI.G.5s). 10 m højt, grønt tårn.
Flammens højde: 10 m. Lysevne: 5,5
sm.
Fyrene, der mærkes som vedføjet,
består af 6 m høje stålrør med plat
form samt fyrhus med radarreflek
tor og lanterne på toppen (c. 4 m
højt).
B. Positioner:

1) 56051'(08")N 10°38'(13")E,
No. 7, FI.(2)G.5s.
2) 56°52'(18")N 10°34'(29")E,
No. 9, FI(2)G10s.
3) 56°53'(01")N 10°33'(13")E,
No. 11, FI.G.3s.
4) 56°55'(13")N 10°29'(26")E,
No. 15, FI.G.3S.
5) 56°54'(22")N 10°30'(30")E,
No. 10, FI.R.5S.
Detaljer. Lystønderne No. 1-5 ved
den gravede rende mellem Ålborg
Bugt Fyr og Hals Barre Fyr inddra
ges permanent på anførte tids
punkt, og i stedet udlægges lystøn
der, som følger: På hver af positio
nerne 1)-4) udlægges en grøn lys
tønde, og på position 5) udlægges
en rød lystønde. Lystønderne er
mærket og forsynet med fyrkarak
ter som vedføjet.
ler
vecnøjet.

Frederikshavn S
Position:

57 ° 23'(36") N 10°37'(07")E
I august/september 1982 udlægges
en stor, gul fortøjningstønde på
ovennævnte position. Tønden for
synes med en lanterne, der viser
hvidt gruppe-blink, to-blink hver 5s.
(FL(2)5s). Lysevne: 6 sm.
Omkring fortøjningstønden etable
res en sikkerhedszone, som be
grænses af en cirkellinie med cen
trum i ovennævnte position og radi
us 500 m. Det er forbudt skibe, der
ikke har ærinde til fortøjningstøn
den, at gennemsejle eller at ophol
de sig i sikkerhedszonen.

I
&

Limfjorden:
Thyborøn kanal anduvning
Position:

1) 56°42'15",5 N 8° 14'47",4 E,
bagfyr
2) 56°42'20",0N 8°14'35",7 E,
forfyr 242 m 305° fra bagfyr
Svaneholm ledefyr er flyttet til
ovennævnte nye positioner og for
andres således:
Bagfyr: 9 m høj, rød gittermast med
rød trekant med nedadvendt spids.
Flammens højde: 13 m. Fyret lyset
4°,5 på hver side af fyrlinien.
Forfyr: 2 m højt, rødt fyrskab med
rød trekant med opadvendt spids.
Flammens højde: 7 m. Fyret lyser
4°,5 på hver side af fyrlinien.
Ålborg Havn. Hestehage \N
A. Position:
c. 57°03'A N 9°52',6 E
Detaljer: I »lagunen« ved oven

nævnte position er etableret en
lystbådehavn - Marina Strandpar
ken. Havnen, der er under fortsat
udbygning, består af 3 bådebroer
SW. for indsejlingen. Primo juli vil 5
bådebroer være færdigetableret.
Etablering af bådebroer i den E.-lige
halvdel af »lagunen« påregnes på
begyndt i 1983. Dybden i den 30 m
brede indsejling er 3,0 m og ved bå
debroerne 2,5-2,0 m.
B. Positioner:
1) 57°03'26",6 N 9°52'32",3 E,
W.-lige molehoved
2) 57°03'26",3 N 9°52'34",6 E,
E.-lige molehoved
Detaljer: Dæmningerne ud mod
fjorden er forlænget mod NE. og
SW. til henholdsvis position 1)og 2).
På molehovederne tændes c. 1. juli
1982 fyr, som følger:
På position 1) tændes et fyr, der vi
ser grønt, fast lys (F.G.). 3,5 m høj,
grøn pæl. Flammens højde: 5 m.
Lysevne: 4 sm.
co

På position 2) tændes et fyr, der vi
ser rødt, fast lys (F.R.). 3,5 m høj, rød
pæl. Flammens højde: 5 m. Lys
evne: 4 sm.
Molehovederne belyses.
Buksør Odde S.
Positioner:
1) 56°50' ,9 N 8°53',7 E, gul stump

tønde
2) 56°50',3 N 8°53',7 E, gul stump
tønde
3) 56°50',4 N 8°52',7 E, gul spids
tønde
1) 56°51',0 N 8°52',7 E, gul spids
tønde
Anførte tønder er permanent ind
draget.
Lille-Bælt
Falsled havn

Fra yderenden af den SW. gående
anløbsbro etableres en ca. 160 m
lang dækmole (75 m i SW.-lig ret
ning og herefter 85 m mod NW.).
Langs indersiden af dækmolen eta
bleres en ca. 125 m lang bådebro,
og over for anløbsbroen to ca. 25 m
lange bådebroer i SEJig retning.
Når dækmolen er etableret flyttes
fyret (F.G.) til en pæl ud for dækmo
lens hoved.

Kolding fjord (Løverodde)
Position:

55° 29'(55") N 09°37'(26") E
Fra ovennævnte position etableres
en ca. 100 m lang anløbs- og både
bro i retning 322° ud fra kysten.

Sundet:
Malmø havn
Position:

1) 55036'(47")N 12°59'(49")E,
FL(2)WRG.6s.
2) 55°37'(02")N 12°59'(39")E,
FL.R.3S, No. 14
3) 55°36'(51")N 12°59'(58")E,
Oc.5s.
Fyrene på position 1) og 2) i hen
holdsvis Inder- og Yderhavn ned
lægges permanent.
Bagfyret på position 3) ændres til
at vise hvidt hurtigblink (Q).
NB: Der foretages iøvrigt en lang
række ændringer i udlægningen af
stager såvel i Centralhamnsrånnan
som i Industrihamnsrånnan.
Se E.f.S. no. 27, no. 894.

Vejle fjord (Fakkegrav W)
Position:

1) 55° 40'(45") N 09°46'(33") E
2) 55°40'(42")N 09°46'(33")E
3) 55° 40'(42") N 09°46'(28") E
4) 55°40'(45")N 09°46'(28")E
I området er etableret et havbrug,
som i hver af ovennævnte positio
ner er afmærket med gul pæl med
gul krydstopbetegnelse.
Pælen på position 1) er forsynet
med lanterne, der viser gult gruppe
blink, fire-blink hver 10 s (FL(%)Y.10
s) og pælen på position 2) er forsy
net med lanterne, der viser gult etblink hver 3s (FL.Y.3s).

Limfjorden.
Sælhundeløb - N.-lige del.
Positioner:

1) 56° 41'(02")N 8°14'(03")E
2) 56° 41'(01")N 8°14'(15")E
På position 1) er udlagt en grøn
spidstønde med topbetegnelse og
på position 2) er udlagt en rød
stumptønde med topbetegnelse.
Tønderne er mærket henholdsvis
1A og 2A.

Nibe Bredning.
Positioner:

1) 57° 00' (05") N 9° 38' (04") E
2) 56° 59' (17")N 9° 37' (55") E
3) 56° 59' (51 ")N 9° 37' (55")E
dæmningens N.-ende.
4) 56° 59' (26")N 9° 37' (52") E
knækpunkt.
5) 56° 59' (14") N 9° 37' (44") E
dæmningens S.-ende.
6) 57° 00' (05") N 9° 38' (03") E
rendens N.-ende (W.-siden).
7) 57° 00' (05") N 9° 38' (05") E
rendens N.-ende (E.-siden).
Detaljer: Mellem ovennævnte posi
tioner 1) og 2) er etableret en 15 m
bredog2,5mdybsejlrendetil Nibe.
Mellem positionerne 3)-5) er etab
leret en c. 40 m bred dæmning. Det
eksisterende dækværk er bibe
holdt.
3. maj 1982 eller snarest etableres
permanent afmærkning af sejlren
den, som følger:
På position 6) etableres en 2 m høj,
grøn pæl, der forsynes med en lan
terne, som viser grønt gruppe-blink,
tre-blink hver 10 s. (FI(3)G.10 s). Lys
evne: 2,5 sm.
På position 7) etableres en 2 m høj,
rød pæl, der forsynes med en lan
terne, som viser rødt gruppe-blink,
tre-blink hver 10 s. (FI(3)R.10s). Lys
evne 2,5 sm.
Herudoverafmærkesrendens E.-side for hver 100 m med en 2 m høj,
rød pæl med cylindertopbetegnelse.
Struer - ny lystbådehavn.
Tidspunkt: 1. april 1982 eller sna

rest derefter og uden yderligere
meddelelse.
Positioner:
1) 56° 29' (48") N 8° 35' (32") E

N.-lige dælmoles hoved.
2) 56° 29' (44") N 8° 35' (22") E

Nye medlemmer,
Detaljer: På en pæl c. 10 m W. for
molehovedet på position 1)tændes
et fyr, der viser rødt et-blink hver 5 s.
(FI.R.5s). Flammens højde: 2 m.
Lysevne: 2 sm. Brændetid: 1.
april-15.november.
På pælen på position 2) tændes et
fyr, der viser rødt, fast lys (F.R.).
Flammens højde: 2 m. Lysevne: 2
sm. Brændetid: 1. april-15. novem
ber.

der søger optagelse

W.-siden af indsejlingen til det SW.lige bassin (lagunen) afmærkes
med 3 grønne spidstønder med top
betegnelse. Tønderne, der udlæg
ges på 2 m vand og med indbyrdes
afstand på c. 50 m, vil være udlagt
hvert år i perioden 1. april-15. no
vember.

A f\

A 1014 Peter Pedersen
Liden Gunversvej 3. S.
P 15 Ulla Palmberg
Frankrigsgade 12, S.
J 47 Anja Vagnsø
Holmbladsvænge 12, S.
J 54 Boye Riis-Hansen
Kaliforniensvej 9, S.
J 56 Andrej Martin Christiansen
Kaliforniensvej 7, S.
J 59 Jan Kromann Christensen
Rødegård 18, S.
J 60 Jill Tina Byrnit
Limgården 8, S.

Told- og afgiftsfri indførsel
for rejsende med bopæl
i Danmark.
De kan told- og afgiftsfrit højst ind
føre følgende ved indrejse fra et EFland efterophold uden for Danmark:

Spiritus
eller
Hedvin
Bordvin
Øl
Cigaretter
eller
Cigarillos
eller
Cigarer

Under
2 døgn

Over
2 døgn

Intet

1,5 liter

3 liter
3 liter
2 liter
60 stk.

3 liter
3 liter
2 liter
300 stk.

20 stk.

150 stk.

20 stk.

75 stk.

eller
Røgtobak
Parfume

100 g
75 g

400 g
75 g

Andre varer:
for kr. 1400,(dog ekskl. te og kaffevarer).
Ved sejlads til Sverige - husk:
1) Der er ret strenge restriktioner for
hvilke mængder af ikke-afgiftsberigtigede kvanta spiritus og to
bak, der må medføres.
2) Hunde og katte må under ingen
omstændigheder medtages - over
trædelse kan medføre op til 14 da
ges fængsel.

Svagførefesten
afholdes
lørdag den 25. september

!

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes t først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Containeren
på nordre plads er ikke
beregnet til Fiskeaffald eller
anden ildeugtende affald.

Anvendelse til disse
formål er forbudt

Vi er som sædvanlig taknemmelige for en håndsrækning til transport
af vore gæster fra medlemmer med bil, og fra medlemmer med
hænderne skruet rigtigt på til hjælp i køkken og ved servering.

Henvendelse til festudvalget

Pensionist

Aftenundervisning
Det er nu du Sk&[ melde dig til undervisning
Navigation og tovværkSe andetsted i bladet
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der vil tage sig af at renholde
vore toiletter og holde
pænt rent omkring klubhuset,
bedes henvende sig til

klubhusudvalget

I anledning af vedtagelse
af en forhøjelse af
bådskatten har Dansk
Sejlunions formand sendt
følgende brev:
Vedr. skærpelse
af bådskatten.
Vedlagt følger en fotokopi af gælden
de lov med tilføjelse af de ændringer der
træder i kraft pr. 1/7 d.å.
Som det fremgår vil værdiafgiften
træde i kraft ved nytegning/fornyelse af
kaskoforsikring pr. 1/7 - d.v.s. der skal
betales 0,75% af forsikringssummen.
For forsikringer nytegnet/gentegnet ef
ter 1/1-83 vil afgiften være 1% af forsik
ringssummen. Til gengæld bortfalder
den hidtidige afgift, som er 50% af præ
mien for kaskoforsikring.
Skatte- og afgiftsministerens be
mærkninger til lovforslaget har været, at
provenuet øges fra 13 mio. til 35 mio.
kroner årligt i 1983 samt at mindre både
vil slippe billigere, medens store både får
en større afgift. Statens øgede omkost
ninger vil være 15.000,- kr.

Følgende er blevet foretaget fra unio
nens side:
1. Der blev straks fremsendt et brev til
samtlige regerings- og folketings
medlemmer med en begrundet pro
test.
2. Dansk Idræts-Forbunds formand
gjorde det samme.
3. Undertegnede skrev et personligt
brev til Niels Helveg Petersen, da de
radikale måtte formodes at være
»tungen på vægtskålen«^
4. Brevet til regering og folketing blev
sendt til stort set alle dagblade.
5. Ib Sørensen, Dragør, og undertegne
de samt DIF's vicegeneralsekretær
Bent Agerskov - som selv er sejler var den 27/5 kl. 16.20 til en halv times
samråd med Skatte- og afgiftsudval
get. Her fik vi lejlighed til at tale med
store bogstaver - i håb om at et flertal
kunne overbevises om tåbeligheden i
denne skat, hvis konsekvenser af
branchen bedømmes til at koste 400500 arbejdspladser udover de ca.
3000, der allerede er gået tabt; det vil
koste samfundet 40-50 mio. i under
støttelse årligt.

Vi omtalte, at Stortinget i Norge
netop har ophævet bådskatten, da
den kostede samfundet millioner.
6. Endnu et sidste forsøg med et person
ligt formandsbrev til Niels Helveg hans svar vedlægges i kopi.
Desuden har Søsportens Branchefor
ening sendt en protestskrivelse til alle
folketingsmedlemmer.
Men lovforslaget blev vedtaget ved
hjæp af stemmer fra Socialdemokratiet,
SF og de Radikale - imod var de borger
lige partier og VS.
Situationen har været drøftet i forret
ningsudvalget - med deltagelse af Hans
Guldager fra unionens forsikringsud
valg.

Krebsefest
•

pa Flakfortet

Bindende tilmelding senest

torsdag den 9. september i kontortiden
Deltagergebyret er afhængig af dagsprisen på krebs.
Transport til Flakfortet kan arrangeres for de »bådløse«
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Ring efter prøver og få et tilbud.

Arne
Olsen
<81
<KM5>
BÅDUDSTYR
Offset
\/J
CZ—

V\J

1—KASTRUP

MARINE SERVICE«

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

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

Foreløbige konklusioner:
1. Der er tale om en punktafgift på lige
fod med tobaksafgift, spiritusafgift
o.lign., da afgiften ligger på kaskofor
sikringen.
2. Ansvarsforsikring, som andrager ca.
150,- kr. pr. fartøj uanset størrelsen, er
fortsat ikke afgiftspligtig - ej heller
lovbefalet - (men absolut anbefalel
sesværdig).
3. Øget beskatning vil koste det danske
samfund flere penge end der vil kom
me ind.
4. Ministeriets bemyndigelse til at opret
te et fartøjsregister, der kan danne
basis for en bådafgift, er ophævet.
5. Kaskoforsikring er en frivillig sag; in
gen kaskoforsikring = ingen bådaf
gift.
6. Fartøjer med værdi op til ca.
13.000,-kr. vil ikke blive ramt yderlige
re af skatteomlægningen; der betales
p.t. ca. 130,- kr. i afgift, så det vil ikke
blive dyrere.
Dermed er vi tilbage i Middelalderen,
hvor de søfarende oprettede koopera
tiver til gensidig sikring af skibe og last.
Ved hjælp af kyndige folk - incl. ditto
jurister - arbejder vi på at fremkomme
med model/modeller til stiftelse af ko
operative bjærgeforeninger på lokalt
plan, foreninger der dels kan træde til
med »manpower« om en skade er ved at
ske, dels via et kontingent, der kan sikre
de enkelte økonomisk mulighed for fort
sat sejlads - efter skade.
Efterhånden som vore kaskoforsikrin
ger udløber på de nugældende vilkår,
kan disse foreninger etableres. Man for
udsætter, at ansvarsforsikring gøres
obligatorisk for foreningernes medlem
mer.
Vi arbejder energisk videre i forsøget
på at redde arbejdspladser indenfor sø-

12

sportssektoren. Det langsigtede mål er
selvfølgelig at slippe af med den horrible
bådskat - gennem dens fiasko - som i
Norge! Derefter kan vi vende tilbage til
normale sikringsvilkår - det er jo ingen
protest mod forsikringsbranchen, da
den ikke er vor modstander - den er til
for vor skyld.
Jeg vil under henvisning til det anfør-

te henstille til alle klubber under DS at
reagere forsigtigt indtil videre, da vi,
som alle ved, bevæger os i en lov-jung
le.
Med venlig hilsen - og god ferie.
Ole Jacobsen
formand

FOLKETINGET
CHRISTIANSBORG

Den 15. juni 1982

Hr. Ole Jacobsen
Valhalvej 17
Aooo Roskilde

Kære Ole Jacobsen.

Tak for brevet, som ikke er det eneste jeg har fået vedrørende
lystbådeafgift. Det er altid ubehageligt at belemre befolknin
gen med afgifter, men jeg må ærligt sige, at den skete omlæg
ning og forhøjelse af lystbådeafgiften efter omstændighederne
forekommer mig rimelig.

Med venlig hilsen

Niels Hel 1

ændring

20. august 1976.

Lov om afgift af lystfartojsl'orsikringer.
§ 1. Efter bostemmelsorno i denne lov
svares en afgift til statskassen af forsikrin
ger for her i laudet hjemmehørende lystfar
tøjer af enhvor art, herunder fartøjets ma
skineri, inventar og udstyr. Afgiften omfat
ter også forsikringer for lystfartojer, der helt
eller delvis anvendes erhvervsmæssigt.

§ 5. Selskaberne skal fure et regnskab
over præmieindtægterne for de afgiftsplig
tige forsikringer, der kan danne grundlag
for opgørelse af det i hver måned opkræ
vede afgiftsbeløb og for kontrollen med ufgiftons rigtige erla^ggelse.

ændring
9. juni 1982.

§ 6. Selskaberne skal efter udgangen af
hver måned og senest den 15. i den følgende
måned til toldvæsenet angive størrelsen af
den afgiftspligtige præmieindtægt og afgif
ten heraf. Angivelsen skal være underskre
vet af selskabets ansvarlige ledelse.
Stk. 2. tøt selskabs afgiftspligtige præmie
indtægt i en måned omfatter de præmier,
herundor a eonto-præmier, der forfalder til
betaling i den pågældende måned. Præmier,
der godtgøres < • iikringstagerne eller af
skrives som uerholdelige, fradrages i den
afgiftspligtige præmieindtægt i den måned,
hvor tilbagebetalingen eller afskrivningen
finder sted.

§ 2. § 1 gælder ikke for
a. ulykkesforsikringer og ansvarsforsikringer,
b. tingskadeforsikringer for lystfartøjer i de
tilfælde, hvor risikoen uden særligt præ
mietillæg er dækket ved de almindelige
forsikringsbetingelser for familieforsik
ringer o.lign.,
c. forsikringer for fartøjer, der udelukkende
anvendes erhvervsmæssigt af fiskerivirk
somheder, der er registreret efter mer
værdiafgiftsloven.

§ 7. Afgiften af den afgiftspligtige præ
mieindtægt i en måned skal indbetales til
toldvæsenet inden udgangen af den føl
gende måned.
Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal
der betales l£pct. i månedlig rente for hver
påbegyndt ui&ned fra den sidste rettidige
indbetalingsdag, dog mindst 10 kr.

»Si/t. 2. Ministeren for skalter og afgifter
kan fastsætte regler om afgiftsfrihed for for
sikringer for lystfartojer, som tilhorer frem
mede staters herværende diplomatiske ud
sendinge m.fl.
Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter
kan i øvrigt, når særlige grunde taler derfor,
fritage forsikringer for afgift, når de forsik
rede fartojer overvejende anvendeserhvervs
mæssigt.

§ 8. Toldvæsenet er berettiget til at fore
tage eftersyn i lokaler, der benyttes af sel
skaberne. og til at efterse selskabernes for
retningsbøger, øvrige regnskabsmateriale
samt korrespondance m.v.
Stk 2. l)e i selskaberne beska:ftigede per
soner skal yde toldvæsenet fornøden vejled
ning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1
omhandlede eftersyn.

§ 3. Afgiften svares af ile forsikrings
selskaber, der tegner de i § 1 nævnte for
sikringer, i dot følgendo betegnet som sel
skaberne.
Stic. 2. Selskaberne skal anmelde sig til
registrering hos toldvæsenet, iler udsteder
et bevis for registreringen.
Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter
kan fastsætte regler, hvorefter der skal sva
res afgift af den, der i udlandot forsikrer
et her i landet hjemmehørende lystfartøj.

§ 4. Afgiften udgør 50 pet. af forsik
ringspræmien, afgiften ikke indbefattet.

Stk 2. K • • s t ø r r e l s e n u f d e t a f g i f t s b e l ø b ,
som påhviler selskabet, ikke opgøres på
grundlag af selskabets regnskaber, kan told
væsenet. foretage en skønsmæssig ansættelse
af afgiftsbeløbet. Afgørelsen skal indeholde
oplysning om den i stk. 3 nævnte klage
adgang.
Stk. 3 Ku afgørelse efter stk. 2 kan uf
selskabet indbringes for det i merværdi
afgiftslovens § 37 omhandlede nævn. Begæ
ring om indbringelse for nævnet skal være
fremsat over for toldvæsenet senest 4 uger
efter, at selskabet er gjort bekendt med an
sættelsen.
Stk. 4 Betales afgiften ikke rettidigt,
skal der betales l^ict. i månedlig rente for
hver påbegyndt måned fra det tidspunkt,
beløbet er afkrævet selskabet, dog mindst
10 kr.

§ 11. Med bøde straffes den, der:
forsætligt eller groft uagtsomt:«.
a. Afgiver urigtige eller vildledende oplys
ninger eller fortier oplysninger til brug
for afgiftskontrollen.
b Overtræder § 3, stk. 2, § 5, § 6, stk. 1,
ji 8, stk. 2, eller § 16, stk. 2.
»Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i med
før af loven, kan der fastsættes straf af bøde
for den, der forsætligt eller groft uagtsomt
overtræder bestemmelser i forskrifterne.«.
Stk. 3 Den, der begår en at de nævnte
overtrædelser med forsa't til at unddrage
1

statskassen afgift, straffes med bøde, hæft'
eller fængsel indtil 2 år.
»Stk. 4 Er en overtrædelse begået af et
aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab
eller lignende, kan bødeansvar pålægges sel
skabet som sådant «.

1 . § 4 ophæves, o g i stedet indsættes:

» § 4 . Afgiften udgør 1 pet. årligt af forsik
ringssummen for lystfartøjer.
Stk. 2. Der svares kun afgift for perioder,
hvor lystfartøjet e r dækket af en forsikring
efter § I, jfr. § 2 «

ændring

>•§ 5 . Størrelsen af forsikringssummerne
for de afgiftspligtige forsikringer med oplys
ning o m præmiernes dækningsperiode skal
fremgå af selskabernes regnskaber.«

3 . § (< ophæves, o g i stedet indsættes:
»§ 6 . Selskaberne skal efter udgangen af
hver måned o g senest den 15. i den følgende
måned til toldvæsenet angive storreisen af d e
forsikringssummer o g afgiften heraf for de
forsikringer, hvis præmie forfalder til beta
ling i den pågældende måned. Angivelsen
skal indeholde oplysning om præmiernes
dækningsperiode. Afgiften af forsikringssum
men beregnes forholdsmæssigt for den sam
me periode, som d e n forfaldne forsikrings
præmie vedrører. Angivelsen skal være un
derskrevet af selskabets ansvarlige ledelse.
Stk. 2. Såfremt forsikringspræmien eller en
del heraf godtgøres forsikringstageren eller
afskrives som uerholdelig, nedsættes afgiften
forholdsmæssigt og fradrages i angivelsen i
den måned, hvor tilbagebetalingen eller af
skrivningen finder sted.«

4. § 7, stk. I, affattes således:
» D e i medfør af § 6 angivne afgifter i en
måned skal indbetales til toldvæsenet inden
udgangen af den følgende måned.«

§ 9. Offentlige myndigheder skal pa bega'ring meddele toldvæsenet enhver oplys
ning til brug ved toldvæsenets registrering
af selskaberne og kontrollen med afgiftens
betaling
§ 10. Såfremt det konstateres, at et sel
skab har afgivet urigtig angivelse efter § 6,
således at selskabet har betalt for lidt i af
gift, afkræves selskabet det skyldige beløb
til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævi
tilkendegivelse finder bestemmelsen i re
plejeloven om indhold af anklageskrift
politisager tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Betales linden i rotte tid, olier I
ver den efter vedtagelse inddrevet eller .
sonet, bortfalder videre forfølgning.
Stk. 4. Når sager om de i § 11 nævn
overtrædelser indbringe,s for domstolene, I
handles de som politisager.
»Retsmidlerne i retsplejelovens kapitler
og 73 kan anvendes i samme omfang som
statsadvokatsager.«.

§ 13. Det efter merværdiafgiftslove
§ 37 nedsatte nævn har den endelige adtnii
strative afgørelse af:
a. Spørgsmål om afgiftspligtens omfang.
b. Spørgsmål om, hvilket beløb afgift.
skal beregnes af.
c. Klager over de af toldvæsenet i henho
til § 10 foretagne skønsmæssige ansætti
ser.
§ 14. Ministeren for skatter og afgift
fastsætter de fornødne regler til gennei
førelse af loven.
§ 15. 1..uven træder i kraft den 1. decei
lier 1976, jfr. dog § 16, stk. 2.

§ 16. Loven finder anvendelse på
pra'miebeløb, der forfalder til betaling d.
1. december 1976 eller senere.
Stk. 2. De vod lovens ikrafttræden re>
streringspligtige selskaber skal anmelde s
til registrering senest den 1. december 197
§ 17. Præmien for do afgiftspligtige fo
sikringer kan af selskaberne forhøjes mi
afgiften.
§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne
Grønland.

§ 12. Skønnes en overt rædelse ik ke at ville
medføre linjere straf end linde kan mini
steren for skatter ug afgifter eller den, han
bemyndiger dertil, tilkendegive den pågæl
dende, at sagen kan afgøres uden retslig for
følgning, såfremt han erkender sig skyldig
i overtrædelsen og erklærer sig rede til
inden for en nærmere angivet frist, der efter
begæring kan forlænges, at betale en i til
kendegivelsen angivet bøde

2. § 5 ophæves, o g i stedet indsættes:

Svend Jakobsen.

ændring

§2
Stk. I. Loven træder i kraft den I . juli
1982 og finder anvendelse på forsikringer,
hvis præmie forfalder til betaling efter lovens
ikrafttræden, jfr. stk 2. § 1, nr. 3, finder d o g
først anvendelse for angivelsen vedrorende
juli 1982, mens de hidtil gældende regler fin
der anvendelse på angivelsen for juni 1982.
Stk 2. Fra lovens ikrafttræden o g indtil
den 31 december 1982 udgor den i § I, nr I,
nævnte afgift 0,75 pet. årligt af forsikrings
summen vedrørende d e forsikringer, hvis
præmie forfalder til betaling i d e n n e periode.
Stk. 3. Lov nr. 438 af 6. september 1977
o m oprettelse af et lystfartøjsregister, som
ændret ved § 22 i lov nr. 193 af 18. maj 1982,
ophæves.

/MOGENS LYKKETOFT
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Sjællandsmesterskab for
OK-joller
1982 Sjællandsmesterskabet for OKjoller afvikles i weekenden 28.-29. au
gust i S.S.F. Det sker i samarbejde med
OK-jolle klubben.
Da det er et åbent sjællandsmester
skab vil en del jyske både også deltage,
lait forventes mellem 25 og 30 joller at
stille op til start.
Der sejles efter lYRU's kapsejladsreg
ler og Dansk Sejlunions sejladsbestem
melser på banesystem A med anvendel
se af det olympiske pointsystem. Skippermøde afholdes ved stævnets bureau,
klubhuset på jollepladsen, lørdag den
28. august kl. 9.30 med første start kl.
11.00 og 2. sejlads umiddelbart efter.
Søndag sejles de to sidste sejladser med
start kl. 10.00.
Startgebyret er 80 kr., der betales ved
tilmeldingen, der sker til Flemming Djernæs, Lauritz Sørensensvej 2, 3. tv., 2000
København F. Telf. 01 - 87 32 45.

Klubmesterskab for joller
1982.
Traditionen tro afholdes også i år
klubmesterskab for joller. Det sker lør
dag den 4. september og søndag den 5.
september 1982.
Der vil blive forsøgt afviklet to sejlad
ser om lørdagen og tre om søndagen.
Skippermødet vil blive afholdt om lørda

gen kl. 13.00 i jollehuset, hvor de nær
mere sejladsbestemmelser vil blive med
delt. Første start går kl. 14.00 og med 2.
sejlads umiddelbart efter. Om søndagen
går starten for 3. sejlads kl. 10.00.
Der sejles på olympisk bane efter sy
stem A. For de enkelte klasser sker
pointsberegning efter det olympiske
pointsberegningssystem.
Udover klubmester indenfor de enkel
te klasser vil blive forsøgt kåret en sam
let klubmester på grundlag af de jollehandicaptal, som Dansk Sejlunion har
udarbejdet, jævnfør majnummeret af
S.S.F.bladet side 18. Der er således ikke
nogen undskyldning for ikke at deltage,
fordi du er den eneste i din klasse, der
stiller op, da alle sejler mod alle. Tilmel
ding sker på liste i jollehuset eller ved at
kontakte jollerepræsentanten. Deltagel
se er gratis.

Wayfarer-stævne i S.S.F.
Kapsejladsaktiviteten for Wayfarer på
Sjælland, region øst, har i denne sæson
indtil nu været lig nul, idet der kun er be

rammet én kapsejlads, nemlig sjæl
landsmesterskaberne i Esrom Sø i mid
ten af august.
For at råde bod herpå har S.S.F. be
sluttet, at indbyde Wayfarer-sejlerne i
region øst til at deltage i jollesejladserne i
weekenden den 4.-5. september, se an
det steds under jolle-nyt. Hvis Wayfarer-feltet bliver meget stort, vil der
evt. blive en særlig start for disse joller.
Det er der virkelig grund til at tro, fordi
S.S.F.s største enkelt-klasse er Way
farer.

Sejlads for Brætsejlere.
For første gang i S.S.F.s historie af
holdes der sejlads for brætsejlere lørdag
den 18. september - søndag den 19.
september, lait vil der blive afholdt fem
sejladser med to lørdag eftermiddag og
tre om søndagen.
Skippermøde vil blive afholdt lørdag
kl. 12.00 ved jollehuset med efterfølgen
de første sejlads kl. 14.00. Om sønda
gen startes kl. 10.00 med 3. sejlads og
de resterende umiddelbart efter.
For nærmere oplysninger se opslags
tavlen i jollehuset.

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 79 29 & 01 -58 65 75

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
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Uddelte havnepladser
Pr. 6. maj er følgende pladser i kanalen uddelt:
Medl. nr. A 723 E. Rofeldt
Plads nr. 229 indm. 26. 6.72
Medl. nr. A 548 J. Sørensen
Plads nr. 230 indm. 24. 4.72
Medl. nr. A 906 F. Hervig
Plads nr. 232 indm. 20.11.75
Medl. nr. A 158 A. Frandsen
Plads nr. 246 indm. 3. 2.77
Medl.nr. A1078 Hans Å.Hansen
Plads nr. 327 indm. 6. 8.70
Pr. 24. juni er følgende pladser i havnen uddelt:
Plads nr. 328 ndm. 8. 4.62
Medl. nr. A 605 LThode
Plads nr. 148 ndm. 28. 8.69
Medl. nr. A 855 O. Frandsen
Plads nr. 171 ndm. 6. 5.60
Medl. nr. A 675 V. Preisler
Plads nr. 60 ndm. 13. 8.70
Medl. nr. A 926 A. Schmidt
Plads nr. 270 ndm. 4. 3.71
Medl. nr. A 414 F. B. Hansen
Plads nr. 97 ndm. 5. 8.71
Medl. nr. A 823 J.Haar
Plads nr. 139 ndm. 3. 2.72
Medl. nr. A 472 P. Zastrow
Plads nr. 336 ndm. 23. 3.72
Medl. nr. A 254 I.Jensen
Plads nr. 325 ndm. 26. 9.74
Medl. nr. A 766 J. Malm
Havneudvalget

Til Sundby Sejl-Forening,
Gode venner. På Bådklubben Kodans
vegne vil jeg gerne takke jer for jeres al
tid venlige måde at modtage os på, og
samtidig bringe en hilsen til jeres ud
mærkede og altid imødekommende
havnefoged.
Da vi i Pinsen bragte i erfaring, at I
ikke havde Bådklubben Kodans stander
i jeres klubhus, medsender jer hermed
den, og meddeler, at I er velkomne i vort
lille klubhus, som ligger i bunden af
Køge Havn.
Med venlig hilsen
Bådklubben Kodan, Køge
Tormod Larsen

Efterårsgeneralforsamlingen
afholdes
Søndag den 24. oktober

Tak
Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved min 60 års fødselsdag.
Poul Pedersen

kl. 9.00
Dagsorden i næste nummer.

Hjertelig tak til S. S. F. og vennerne for
opmærksomheden i anledning af min 65
års fødselsdag.
Pløk

Håndværkere
indenfor fagområderne

Jord & beton
Snedker
MM.S.
El.
der er interesseret i at give tilbud på arbejdet
ved opførelse af toiletbygningerne
bedes henvende sig til formanden
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Lystfartøjsforsikring 01-141618

Den nye sejler får fra starten
40% rabat på præmien

/H'Fu • ,
i

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat
Landsdækkende servicenet

Dansk Søassurance
Danish Marine Insurance

Niels Juels Gade 11, 1016 København K.
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Banken der
dækker
hele Amager

1982

Hverdage

Lørdage

Son - og
helligdage

Jan.
Febr.

X
X

11-15
11-15

X
X

Marts

10-18

9-15

X

Aprii
Ma|
Juni

10-18
10-18
10-18

9-15
9-15
9-15

9-15
9-15
9-15

Juli
Aug.

10-18
10-18

9-15
9-15

X
X

Sept.

13-18

9-15

X

9-15

Okt.
Nov.

13-18
1 2 13-18

9-15

X
X

Dec.

13-18

11-15

X

LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 København K
Tlf. (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

£
AUT OBANK

Amagerbanken
de- er næriiggenae

SÅ TÆT

-^r

- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

EGET
RIGGER- IVÆRKSTED

DANSAILS

TALURITPRESNINGER
TERMINALVALSNINGER
SPLEJSNING AF
\

WIRE/tovværk

TLF. 01 57 6717
STURLASGADE 12 K

HAR DET HELE
SEJLERTØJ
RULLEFOKBESLAG
BÅDVARMERE
NØDSIGNALER
SIKKERHEDSUDSTYR
BLOKKE OG FITTINGS
og meget mere...
I. STENGAARD MEYER
Amager Strandvej 124
01 - 58 30 45

AMAGER STRANDVEJ 124

2300 KBH. S

SEPTEMBER
L 1982.

J

årgang

S.S.F.

SEPTEMBER 1982

Nr. 9

Medlemsblad for

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

Referat af bestyrelsesmøde
den 2.8.82

Bestyrelsesværelset .. 01-59 35 80
Restaurationen
01-58 32 96
Havnekontoret
01-5814 24
Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktor:

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 4101

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig Fotosats, Store Kongensgade 88, 1264 Kbh. K, tlf. (01) 14 30 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

Sekretær:

Else Thuring,
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

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

58 74 05

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup
- °9 festudvalg: Vagn preisler,

51 75 30

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

54 58 44

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22A, 2300 Kbh. S

59 79 95

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S

50 63 65

Jolle
repræsentant:

Rolf Elm-Larsen,
Dronningensgade20, 1420 Kbh. K. .

57 76 10

Motorbådsrepræsentant:

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 Kbh. S.

58 79 29

Målere:

Jørgen Madsen,
Platanvej 7, 1810 Kbh. V

21 20 50

Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S

58 4311

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

Dagsorden:
Punkt 1: Protokol
Punkt 2: Beretning
Punkt 3: Havn og Plads
Punkt 4: Klubhus og Fester
Punkt 5: Sejlerskole
Punkt 6: Juniorafdeling
Punkt 7: Kapsejlads
Punkt 8: Joller
Punkt 9: Motorbåde
Punkt 10: Sikkerhed
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Et medlem var tilsagt til at give møde,
idet han anmoder om erstatning for en
ødelagt vugge.
Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og godkendt
af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning
Formanden fortalte, at der nu forelå
byggetilladelse til de to nye toilet- og ba
debygninger. Der er blevet nedsat et
byggeudvalg bestående af Hans Guld
ager, Rolf, Bent Knudsen og Jørgen
Haar samt med Lilly Groth som konsu
lent.
Formanden oplæste herefter indkom
ne breve. Et medlem ansøgte om ned
sættelse af kontingent samt pladsleje,
da han var blevet pensioneret. Da han
opfylder betingelserne jvf. foreningens
love blev ansøgningen godkendt af en
samlet bestyrelse.

FORSIDEBILLEDET:
Bo Christiansen på sin Mistral-surfer.
Læs om sejlbrætter på side 11.
Foto: Karen Hansen.

Punkt 9: Motorbåde
Motorbådsrepræsentanten, der i
samråd med klubhusudvalget arrange
rer »Fisketuren«, påtænker at arrangere
»Krebsefest« i Flakfortet i lighed med
sidste år.

Hvis du har pejs, kan du stadig få glæde af din vinterbuk, selv om den ikke er mærket med nummer

Vor havnefoged Henry Plambeck har
opsagt sit job. Svend Åge Larsen har
påtaget sig hvervet som havnefoged.
Et medlem, der havde sendt et erstat
ningskrav på ødelagt vugge, mødte op
kl. 19,30. Her forklarede han, at hans
vugge var blevet savet i stykker. Hav
neudvalget fortalte, at vuggen havde
stået på havnepladsen i 2 år uden at væ
re blevet brugt, og da der ikke var malet
medlemsnummer på den, havde man
ment, at der ingen ejermand var mere.
Det blev gjort klart over for medlemmet,
at han selv havde ansvaret, idet han,
som det er påbudt i foreningen, ikke
havde mærket vuggen. Medlemmet er
klærede sig indforstået og frafaldt sit er
statningkrav.
En juniorsejler anmoder om tilskud til
at deltage i europamesterskab i Lim
hamn.
Da det drejer sig om en skoleelev, og
da hans samlede udgifter udgør 600 kr.,
beslutter bestyrelsen at yde 300 kr. i til
skud.
Punkt 3: Havn og Plads
Intet.
Punkt 4: Klubhus og Fester
Klubhusudvalget oplyser, at Set.
Hansaftensfest gik meget fint med stor
tilslutning. Den 7.8. bliver der afholdt fi
sketur. Den 11.9. afholdes »Krebsefest«
på Flakfortet. Efterårsgeneralforsamlingen bliver den 24.10.82 kl. 9.00.
Punkt 5: Sejlerskole
Skolechefen meddeler, at instruktør
Jørgen Haar trækker sig tilbage p.g.a.
forøget arbejdspres. Viggo Hind har lo
vet at overtage instruktørjobbet om
mandagen.

Punkt 6: Juniorafdeling
Øvelsessejladserne er genoptaget
den 2.8. efter endt sommerferie. Moto
ren til »Kristine« skal på værksted, idet
gearet er gået i stykker.
Juniorlederen fortæller, at juniorerne
på trods af det dårlige vejr alligevel hav
de en god sommertur.
To af de ældste optimistjoller er blevet
solgt, da de ikke mere var intakte. Der er
ligeledes blevet solgt en Flipperjolle.
Det bevilgede køb af to cockpittelte til
Ynglingene er blevet udsat, da teltene
ikke kunne leveres inden sommerferien.
Købet af teltene vil blive taget med på
næste års budget.
Punkt 7: Kapsejlads
Kapsejladschefen oplyser, at man i
1983 vil udlægge en fast kapsejladsbane
for brætsejlere. Familiesejladsen blev en
stor succes. Den 13., 14. og 15/8. afhol
des der DM for Yngling i S.S.F. Endvi
dere afholdes der optimiststævne for A
og B-sejlere i S.S.F. Kapsejladschefen
slutter med at fortælle at forberedelser
ne til VM for Yngling næste år går plan
mæssigt fremad, samt at der er indkøbt
4 radioer med vandtætte bokse til brug
ved kapsejlads og vagtordningen.

Punkt 8: Joller
De nye stativer til brætsejlerne er alle
rede fyldt op. I den forbindelse anmoder
jollerepræsentanten bestyrelsen om lov
til at bygge endnu et stativ, hvilket blev
bevilget.
Den 28. og 29.8. afholdes Sjællands
mesterskab for OK-joller. Den 4. og 5.9.
klubmesterskab og den 19.9. klubmes
terskab for brætsejlerne.

Punkt 10: Sikkerhed
Der er blevet indkøbt 2 store ildsluk
kere, der er blevet anbragt i »Bollen«.
Sikkerhedsrepræsentanten anmoder
om lov til at indkøbe en redningsstige,
der skal fastmonteres for enden af mid
terbroen, idet man lige har været ude for
en episode, hvor en jolle kæntrede med
fire mennesker. Disse havde svært ved
at bjerge sig op på broen. En samlet be
styrelse bevilgede købet af en stige.
Punkt 11: Bladet
Intet.
Punkt 12: Eventuelt
Motorbådsrepræsentanten efterlyser
rengøring omkring klubhuset samt på
toiletterne. Bestyrelsen var enige om at

prøve at finde f.eks. en pensionist
blandt medlemmerne, der vil påtage sig
dette arbejde.
Mødet slut kl. 22.00.
Sign.
Hans Guldager
formand
E/se Thuring
sekretær
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Det var for godt vejr
Vellykket fiske
konkurrence
Lørdag den 7. august afholdtes den
årlige fiskekonkurrence, og da start
skuddet lød kl. 10 stævnede 16 både
med 48 deltagere ud for at fange den
største fisk, og flest fisk, og da konkur
rencen blev skudt af kl. 16.00, var der
som sædvanlig spænding under vejnin
gen og præsentationen af fangsterne,
og konkurrencen var knivskarp, idet kun
100 gram skilte 1. og 2. pladsen. Det
blev Mogens Bidstrup, der gik af med

Preben skyder fiskekonkurrencen af

1.
2.
3.
4.

En cykel fra Stjerneborg
Redningsvest fra J. P. Bacher
Trillebør fra A. C. Schmidt
Nivea Gaveæske fra Bentes firma

5.
6.
7.
8.
9.

Fiskehjul fra Al Sport
Redningsvest fra Sundby Marine Shop
5 små fl. vin fra Ritas kælder
Krus fra S.S.F.
Dolk fra Stengaard Meyer

sejren med en torsk på 2,600 kg., me
dens Bent Petersen fra »Bollen« måtte
nøjes med andenpladsen med en torsk
på 2,500 kg. Mogens kunne samtidig
oplyse, at den store fisk var fanget med
en stang, som han havde købt hos en af
konkurrencens sponsorer, Al Sport i
Torvegade.
Efter vejningen var der tid for delta
gerne til at komme hjem inden den tradi
tionelle aftenfest med præmieuddeling,
hvor der var 62 deltagere. Præmielisten
så sådan ud:

torsk 2,6 kg
Mogens fra Prospecht
torsk 2,5 kg
Bent
fra Bollen
torsk 2,3 kg
Knud
fra Mali
Største torsk fanget
Grethe fra Prospecht
af en dame
Hilding fra Claes
en sild
Søren fra Trold
mindste fisk
Bollen
flest fisk
Dromedille
mindste båd - 29 fisk
yngste deltager med
mindste torsk 250 gr. Brian 814 år - Ada

Efter præmieuddelingen blev der spil
let op til dans, og i aftenens løb blev der
solgt flere amerikanske lotterier, hvortil
forskellige sponsorer havde givet flotte
præmier.

%
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Vejningen samlede stor interesse

Tegn din bådforsikring I S SF
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Mogens med sin vindertorsk

Besætningen fra DromediHen, konkurrencens mindste båd, med næstflest fisk

S.S.F. takker følgende sponsorer
til fiskekonkurrencen:
Stjerneborg Cykler, Højdevej
Dragør Frugt. Amagerbrogade 153
A.C.Schmidt. Krimsvej
Al Sport, Torvegade
Petersen, Strandgade
Marketenderiet i Vestgrænsen, Kongelundsvej
Kajs Kiosk, Østrigsgade 1,
Arne Olsen Offset
Kastrup Marine Service

J.P.Bacher, Torvegade
Ottos Blomster, Kastrupvej,
Ritas Kælder.
Viggo O. Hammer
Preben Jacobsen, Amager Strandvej
180
Lejf Tastesen,
Sundby Marine Shop
Stengaard Meyer.

Knud får en tur i sin gevinst

og det gjorde en sten også, det var ikke en
stenfiskerkonkurrence, fik han at vide

Mogens kørte traditionen tro et par omgange på sin gevinst

Preben indleder præmieuddelingen

Besætningen fra Dromedillen med deres præmie
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Nyt fra Flakfortet

Gråne fylder godt op i havnen på Flakfortet

De ca. 50 gæster nød sejlturen i det gode vejr

Poul Rasmussen, der hidtil har været
vagtmand og drevet restaurationen på
Flakfortet, har opsagt sin kontrakt gæl
dende fra udgangen af oktober måned.
Der er i skrivende stund forhandlinger i
gang med en, der vil overtage Pouls re
stauration, og der kan i den anledning
blive tale om, at S.S.F. afgiver sine loka
ler, imod at der stilles andre lokaler til rå
dighed for S.S.F., og at disse lokaler
sættes i stand. Det er den samme aftale
som i sin tid blev truffet med Poul Ras
mussen, men som han frafaldt.

løvrigt er der på en utraditionel måde
indkommet midler til Flakfortets beva
relse. Det startede den 24. juni, hvor der
i anledning af Den selvejende institution
Flakfortet, var officielt besøg på fortet
med overborgmester Weidekamp og
Havnebygmester C. Warming i spidsen,
og man havde indbudt journalister fra
distriktsbladene.
Der var en af journalisterne, der fik
den lyse ide at indbyde bladenes læsere
til et besøg på Flakfortet, hvis de til Kø
benhavns Sejlunions postgirokonto ind

betalte et beløb efter eget valg. Der ind
kom et beløb på ca. 1500 kroner, og den
12. august sejlede havnevæsenets stør
ste fartøj, Brage, et halvt hundrede
mennesker til Flakfortet, hvor der var
ca. 1 times ophold til at bese fortet.
Besøget var begunstiget af fint vejr, så
gæsterne kunne få et godt indtryk af
fortets muligheder som rekreativt områ
de, samtidig med at de ved en rundgang
kunne se, at der i høj grad var brug for
deres bidrag.

GENERALFORSAMLING
Søndag den
24. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

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

Følgende er på valg:
Formanden, Hans Guldager.
Kapsejladschefen, Klaus Akkermann.
Juniorlederen, Jens Green Jensen.
En repræsentant for Havn og Plads,
Arne Olsen.
En repræsentant for Klubhus og Fester,
Vagn Preisler.
Jollerepræsentanten, Rolf Elm-Larsen.
En suppleant, Anders Mogensen.
To juniorudvalgsmedlemmer,
Ole Jensen og Ole Hansen.
Forslag, der ønskes behandlet på ge
neralforsamlingen, skal være besty
relsen i hænde senest den 3. oktober
kl. 9.00
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Bilde Jensen sammen med sin chef N. J. Bagge

Afløseren Ib H. Møller

Bilde med gaven fra Danmarks Radio

Bilde Jensen afmønstrer
Indehaver af S.S.F.s hæderstegn, or
logskaptajn J. Bilde Jensen, har med
udgangen af august taget sin afsked
som leder af Søsportens Sikkerhedsråd.
I den anledning afholdtes en reception i
Industriministeriet, hvor S.S.F.s for
mand overrakte Bilde Carl Nielsens bog
"Jorden rundt med Nordkaperen".
Samtidig præsenteredes rådets nye le
der, Ib H. Møller.
Bilde Jensen kom fra søværnet til Sø
sportens Sikkerhedsråd under Industri

ministeriet i 1971, og i de forløbne år har
han sat sit helt personlige præg på rå
det, der blev oprettet i 1967. Søsportens
Sikkerhedsråd er under hans daglige le
delse blevet en kendt og anerkendt insti
tution.
Afløseren, Ib H. Møller, har også en
fortid som søofficer, bl.a. som skibschef
i grønlandske farvande, men har i de sid
ste år arbejdet som konsulent inden for
turisme og kongresvirksomhed. Et ar
bejde han har udført bl.a. med bag

grund i en merkonomuddannelse med
markedsføring som speciale.
Ib H. Møller, der er 57 år, er i næsten
bogstavelig forstand vokset op med bå
de. Han er en ivrig sejler og blev allerede
i 1942 juniorfører i Hellerup Sejlklub,
men har i øvrigt beskæftiget sig med alle
former for fritidssejlads. Hans store er
faring kommer mange sejlere til gode.
Han er en erfaren lærer i både teori og
praksis.

Hans Guldager overrækker den fremtidige pensionist bogen om »Nordkaperens« jordomsejling

Tårnby den 3. september 1982
Kære hr. formand for S.S.F.
Hjertelig tak for opmærksomheden i
anledning af min afmønstringskomsammen, og fordi du selv mødte op i mini
steriet.
Det er jo blevet til flere gaver fra
S.S.F. til mig i årenes løb samt det for
nemme hædersmedlemsskab, så jeg fø
ler mig i enorm taknemmelighedsgæld
til jer. Såfremt du og dine medlemmer
skulle finde, at jeg kan være til hjælp på
en eller anden måde (foredrag, instrukti
on eller andet) så står jeg gerne til rådig
hed. Fremover håber jeg ofte at komme
i klubhuset og at deltage i foreningens
arrangementer.
Med venlig hilsen
Din hengivne
J. Bilde Jensen
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OK-stævne:

Reportage fra OK-jollernes åbne sjællandsmesterskab

uldsnore registrerer, om man sejler ideel
kurs i forhold til vinden. Hænge, eller
som det hedder i sejlerjargon, bøfferne
ud over siden for at få jollen i perfekt ba
lance, for kun når jollen er det, går den
maksimal fart. I pustene kneb det, men
så sendte man skødningen ud i læ og
totnede skødet, så vinden løb ud af sej
let, og båden ikke krængede så vold
somt. Kun en enkelt jolle, der ikke be
herskede denne teknik, væltede og måt
te udgå af første sejlads.
En enkelt berøring mellem to joller
blev observeret af dommerne på banen,
men blev afviklet uden protester.

2. start gik perfekt. Alle jollerne holdt
sig pænt på den rigtige side af linien. De
fleste valgte at starte på styrbord halse,
men snart var de fleste på bagbord hal
se. Derved blev de ligeså stille båret
mod syd af strømmen, så et lille ben på
styrbord halse let førte op til topmærket.
Pludselig sprang vinden i SSØ, og
dommerne fik travlt med at flytte top
mærket længere ned mod hangarerne,
og bådene skulle adviseres om den ny
kurs. To både havde skilt sig ud fra fel
tet, og derpå fulgte hovedfeltet, og der
på hovedparten af Sundby-sejlere.
På lænseren lå bådene og svajede
frem og tilbage fra læ til luv. Samtidig
forsøgte sejlerne at pumpe med sejlet
ved at hive og fire diskret i storskødet.
Efter kapsejladsreglerne er pumpning
nok tilladt, men kun tre gange for at op
nå planing.
Kulissen var skiftet til Kastrups lørdagsmatch og feltet var blevet splittet
endnu mere. Afstanden mellem første
og sidste båd var så stor, at da første
båd gik i mål, havde sidste båd endnu ik
ke rundet mærket før sidste opkryds.
Den store forskel i rutine og kondition
var den væsentligste årsag til dette, selv
om et vindhul midt på banen var medvir
kende til dette.

Kurt Johnsen fra S. S. F. på linie med fire andre
OK'er

Lars Rasmussen fra Hvidovre får præmien for
1. pladsen

Så går starten

Med Malmo sejlklubbernes Saltholm
Rundt-sejlads som kulisse, lagde Bollen
startlinien ud ude i Sundet ved tokosten
og topmærket inde under Amager
Strand. Vinden var vestlig 5 - 8 m/sek,
men rummede og skrallede så mærke
placeringen til stadighed måtte tilpasses
af Dory'en. Strømmen var sydgående,
hvilket der også skulle tages højde for
ved mærkeudlægningen. To minutter
før start ver der dramatik på linien; en af
jollerne væltede.
Efter starten var der koncentration
om tiklers og/eller tell tales. De små
Bjørn Westergaard fra Skælskør i fin balance

Søndag morgen oprandt med 3. sej
lads. Vinden fra vest var mere løj end
om lørdagen, og strømmen var sydover.
Og det sidste skulle vise sig at være af
gørende i denne sejlads' første kryds.
Ved at tage en bagbords halse efter start
lod nogle sejlere sig føre af strømmen
ned mod topmærket. Ved at udnytte
denne fordel, vandt de så meget, at de
rundede slagmærket, før den sidste jolle
passerede første topmærke.
På vej mod slagmærket viste strøm
men sig igen, så jollerne måtte spidse op
for at kunne holde mærket op. På den
anden skæring skiftede placeringerne.
De jollesejlere, der pumpede og vrikke
de med roret avancerede. På lænseren
tog dette overhånd, og dommerne måt
te indskærpe, at dette var forbudt.
Fjerde og sidste sejlads blev afviklet i
let springende vind. Det betød, at sejler
ne måtte være opmærksomme på hvert
eneste vindspring for at udnytte hver
eneste rummer og ikke blive sat tilbage
af en skraller.
Selv i den lette vind stilledes der krav
til sejlerne om at koordinere deres be
vægelser i mærkerundingerne. Det dre

jer sig om at sikre, at man er fri af mær
ket, hurtigt at komme på rette kurs og
tilpasse skødningen.
Sejladsen blev vundet af D 1141 med
mere end en hel baneside. Det syntes
som om, at denne OK-jollesejlers speci
elle sejl nu kom til sin fulde ret. Hans
storsejl består af en hård og blød dug.
Den bløde forrest giver dybde i sejlet,
mens den hårde danner den bageste del
og agterlig i sejlet. Om søndagen havde
kulissen været Yngling-stævnet ovre
under Flakfortet, hvor Sundby-sejlere
havde nogle af hovedrollerne. På kap
sejladsscenen inde under Amagers kyst
blev Sundby-sejlerne statister. Men
skuespillet får sikkert reprise i næste
sæ^on.
Det var sejlere fra Hvidovre og Ly
næs, der besatte de fire første placerin
ger, som gav præmie.
De seks Sundby-sejlere, der deltog
blev nr. 12, 13, 15, 16, 17 og 18.
Dommere var Jens Johansen, Niels
Peter Petersen, Janus Simonsen og
Kim Vaabengaard.
Fotos Karen Hansen.

BESTIL DINE
NYE SEJL NU
OG SPAR

20%

Til salg
Motorbåden Viland sælges. 6 m x 2 m,
kahyt og overdækket styrehus. 25 HK
ny Evinrude-motor.
Pris: 22.000 kr.
Kan beses på plads nr. 13 i S.S.F.
Henvendelse: telefon 02 - 26 68 91 efter
kl. 17.

Den 15. november stiger vore
priser med 10%, men ved
bestilling

senest den

15. november giver vi
10%

på gamle

priser

ALLE TYPER SEJL
hurtige, kvalitet, bedste dug
- til fornuftig pris 9

ste Sundby'er blev Lars Lønsholt med
en 6.plads; herefter kom Søren Jensen
som nr. 8, Mads Hansen nr. 10, Tonny
Povlsen som nr. 13, medens resten fik
en delt 14. plads, og det var Carsten
Jensen, Heidi Christensen, Claus Zastrow, Per Hansen og Frank Stender.
Det er et godt kuld opti-sejlere, vi har
her, og med noget mere rutine skal be
dre placeringer nok komme.

Juniorudvaiget
Jens Green Jensen, juniorleder
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS.
Telf.: 01 - 50 63 65
Ole Hansen,
Reberbanegade 45, 4. th.
Telf.: 01 - 59 97 59
Ole Jensen,
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -58 50 68
Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør
Telf.: 01 -53 24 29

Ved Amager Postens stævne den 5.
september havde vi 14 deltagere med. I
hvert af de 4 indledende sejladser lå vo
res deltagere lige under placeringer,
som gav videre deltagelse, undtagen
Carsten Lehm, som i finalesejladsen
blev nr. 26. De 14 deltagere var: Per
Hansen, Carsten Jensen, Lars Rønsholt
Andersen, Mads Hansen, Heidi Chri
stensen, Lene Lindhardsen, Carsten
Lehm, Karsten Haar, Tonny Povlsen,
Thomas Rivad, Søren Jensen, Claus
Zastrow, Søren Schandorff.
De endelige resultater er allerede ble
vet offentliggjort i Amager Posten.
I den anledning skal der lyde en tak til
de voksne, som »ofrede« en lang søn
dag, for at »ungerne« kunne komme
med til dette stævne.

Yngling-nyt
Efter endt ferietur i juli, som vil blive
refereret senere, er øvelsesaftenerne og
deltagelse i kapsejladser i fuld gang
igen.
Den første kapsejlads var DMstævnet hos os selv, og her blev resulta
terne for klubbådene
YD 31 nr. 20
YD 101 nr. 28
YD 24 nr. 29
YD 126 nr. 30
ud af de 45 tilmeldte både.
Stævnet var præget af 2 dage med
hård vind og en dag med springende let
vind.
I weekenden den 28. og 29. august
deltog alle fire både i Kastrup Sejlklubs
Yngling-stævne. Resultaterne blev ca.
midt i feltet af det 27 både store felt. Vej
ret drillede totalt, så der kun blev fuld
ført 2 sejladser.
Klubmesterskaber (førermesterska
ber) afholdes i oktober måned.
Optagning af både vil ske i efterårsfe
rien (uge 42), men du vil høre nærmere.

Jens Schøn Poulsen,
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 - 58 36 85

Optimist-nyt
Optimisterne har deltaget i 1 stævne i
august. Den 21. og 22. august var der
stævne hos os selv, hvor vi havde 10 del
tagere fra S.S.F. Lørdag startede med
kulingvarsel, men lufthavnsvejrmeldingen lovede dog mindre vind under land,
hvilket bevirkede, at vi fik sejlet 1. sej
lads lørdag. Flere af vore nyere optier
valgte at blive inde, hvilket er helt rigtigt;
man skal ikke tage ud i noget vejr, som
man ikke magter.
Søndag oprandt med skønt solskins
vejr og dejlig vind, og dette bevirkede,
at der blev sejlet 3 sejladser.
A-feltet: Chr. Larsen fra Dragør vandt
suverænt. Carsten Lehm måtte desvær
re melde fra; så Karsten Haar var eneste
Sundby'er i A--feltet; det blev til en 9.
plads af 12 tilmeldte.
B-feltet: Her var 17 tilmeldte sejlere,
hvoraf de 10 kom fra Sundby. Suveræn
vinder blev Martin S. Jensen fra vores
nabo, Sejlklubben Amager Strand, bed
10

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 - 5 8 79 29 & 01 - 5 8 65 75

JMKLHJB
Jollemøde
Traditionen tro holdes der også i den
kommende vintersæson jollemøde hver
første søndag i måneden kl. 13.00 præ
cis.
Det første møde afholdes søndag den
3. oktober 1982 kl. 13.00 i jollehuset.
Den foreløbige dagsorden for mødet er
følgende:
1. Vurdering af sæsonens forløb.
2. Arrangementer i løbet af vinteren. Vi
kunne for eksempel gøre torsdag til
en fast klubaften, hvor film, foredrag
m.v. blev afholdt.
3. Næste års kapsejladser for joller og
brætter.
4. Valg af eventuel ny jollerepræsen
tant.
5. Optagning af broen.
6. Eventuelt.
Hvis du har et emne til mødet, kon
takt da din jollerepræsentant, hans ad
resse og telefonnummer står på listen
over bestyrelsesmedlemmer foran i bla
det.
Vel mødt

Nyt for brætsejlere
Der er nu for alvor ved at komme
gang i S.S.F.s brætsejlerafdeling, hvor
der på nuværende tidspunkt er ca. 25

sejlbrætter af forskellige typer og fabri
kater. Ydermere er der planer om opret
telsen af endnu et stativ til 12 brætter.
S.S.F. har ligesom de fleste andre sejl
klubber landet over etableret en bræt
sejlerafdeling, hvor udøverne af denne
sportsgren efterhånden accepteres og
behandles på lige fod med de andre sejlsportsinteresserede i klubben.
Her i landet tog det ca. seks år før
brætsejlsporten blev officielt anerkendt
som værende sejlsport. I starten rystede
folk blot på hovedet og sagde: »Det har
intet med sejlsport at gøre, det er jo ikke
andet end et bræt og et sejl«, og flere
sejlklubber gav afslag uden begrundel
se, når nogle ønskede at udøve brætsej
lads fra klubbernes område sammen
med andre sejlsportsudøvere. Efterhån
den som tiden gik, voksede antallet af
udøvere af brætsejlads med en sådan
kraft, at man ikke længere kunne overse
dem. Flere klubber så efterhånden en
fordel i at huse brætsejlerne, og alt i alt
har udviklingen resulteret i, at brætsejl
sporten trives i sejlklubberne under ord
nede forhold, hvilket efter min mening
er essentielt for udviklingen af en sund
sport.
Som omtalt i et af de forrige numre af
bladet afholdtes der tidligere på denne
sæson et møde mellem brætsejlerne og
repræsentanter tor klubbens ledelse
med henblik på at organisere brætsejler

nes fremtid i klubben. Mødet har blandt
andet resulteret i, at vi i denne sæson af
vikler et klubmesterskab for brætsejlere.
Dette foregår i weekenden den 18.-19.
september, og jeg håber, at alle, som
har mulighed for det, møder op, også de
som normalt ikke sejler kapsejlads, da
det kan være en yderst lærerig fornøjel
se at prøve kræfter med de andre og
måske aflure de skrappere et par fiduser,
så man bliver sikrere på sit bræt og der
med få større sejlglæde.
Kapsejlads for sejlbrætter kan umid
delbart være svært at forstå for folk, der
normalt ikke har noget med brætsejlads
at gøre, idet man for eksempel i aviserne
kan læse om NM for Mistral eller stævne
for division II o.s.v.
I brætsejlads sejles der kapsejladser i
såvel entypeklasser som åben klasse.
Indtil nu er der tre typer/fabrikater, der
på grund af deres store udbredelse er
blevet officielt internationalt godkendt
som entypeklasser, nemlig Mistral,
Windglider og Windsurfer. For disse
klasser afholdes der stævner, nationale
og internationale mesterskaber, som er
officielle.
Udover entypeklasserne konkurreres
der også i åben klasse, hvor alle typer og
fabrikater kæmper indbyrdes, men da
der er stor forskel på udformningen af
brætterne, har man valgt at inddele den
åbne klasse i to divisioner, hvor division I
omfatter de fladbundede brætter, mens
division II omfatter alle de rundbundede
fortrængerbrætter. Hvilken division, de
enkelte brætter tilhører, er bestemt ud
fra et indviklet sæt måleregler. Endelig
findes der en division III, der omfatter
tandembrætterne, løvrigt foregår kap
sejlads for sejlbrætter på samme måde
som for enhver anden bådtype.
Morten Jensen

Ring efter prøver og få et tilbud.

c

KASTRUP MARINE SERVICE«.

KMS BÅDUDSTYR

V \J U7/

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup

<81

Arne Olsen
Offset

Telefon 01 50 05 04
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509

11

.er j

S'
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1982

2. halvsæson
kl. 19.00
kl. 19.00

Onsdag den 4. august
Onsdag den 11. august

Aftensejlads
Aftensejlads

Fredag den 13. august
Lørdag den 14. august
Søndag den 15 august

DM for Yngling

Onsdag den 18. august

Aftensejlads

Lørdag den 21. august
Søndag den 22. august

Opti-stævne A + B + C
Opti-stævne A + B + C

Onsdag den 25. august
Lørdag den 4. september
Lørdag den 11. september

Aftensejlads
Lørdagssejlads
Fællessejlads fra Kastrup Sejlklub

Lørdag den 11. september
Søndag den 12. september

Stoppenålsstævne
Stoppenålsstævne

Lørdag den 18. september
Lørdag den 25. september

Fællessejlads fra Sundby Sejl-Forening
Fællessejlads fra Kastrup Sejlklub

Kl 18.30

1
kl. 18.30
kl. 15.00
kl. 15.00

kl. 15.00
kl. 15.00

^^^^ønda^er^26^eptembei^^ortem^Rund^^^^^^^^^^^^^^^

Lørdag den 2. oktober

Obs.

Fællessejlads fra Sundby Sejl-Forening

Lørdag den 16. oktober

kl. 14.00

O Icl boys/ladys-se jlad s

Obs.

Tovværkskursus
V

mm W8SIbs
Tilmelding
Se opslag på tavlen
Starter onsdag den 13. oktober
I skipperstuen, S.S.F. kl. 19.00

Fra Havneudvalget

Om broen over kanalen

Nyt for vinteroplæggere

Da betonbroen over kanalen er meget
forvitret, sker passage over denne med
motorkøretøjer på eget ansvar. Broen vil
blive sat i stand hurtigst muligt.

Ingen vinteroplægger bliver taget på
land uden at vinterpladsleje er betalt, og
fartøjet er forsynet med et orangefarvet
mærkat. Dette gælder for alle former for
optagning.

Kanalpladser

Om indhalere og
fortøjninger

Medlemmer med plads i kanalen fra
plads nr. 200 til plads nr. 261 incl. skal
henvende sig til havneudvalget for en
nøjere registrering af kanalpladser. Hen
vendelse skal foregå på kontoret om
torsdagen, enten personligt eller telefo
nisk. Pladser, der ikke er registreret se
nest den 31.12.1982, vil blive uddelt iføl
ge ekspektancelisten.

Når du tager din båd på land for vinte
ren, skal indhalere og fortøjninger fjer
nes fra pælene. I modsat fald vil disse ef
fekter blive fjernet uden ansvar for fore
ningen.

Afmærkning
Bukke, klodser og vugger, der ikke er
afmærket med medlemsnummer vil pr.
15.12.1982 overgå som foreningens
ejendom. Havneudvalget vil herefter
vurdere destruktion eller viderebrug i
foreningens regi.
Få derfor afmærket dit grej inden
15.12.82.

Uddeling af havnepladser
pr. 25.8.1982
Medl.nr.
A 36
A 838
A 835
A 950
A 219

Plads nr.
Svend Andersen 268
H.C.Hansen
330
J. Bengtsson
68
Kim Arvid
139
O. C. Bendtsen
225

Indm. dato
23.10.69
18.6.70
3. 8.72
17. 8.72
29. 4.76

West-tur
Lørdag den 2. oktober.

Afriggergilde
Lørdag den 16. oktober 1982, kl. 18.30
Menu: 1 sildemad Oksehøjreb med kold
kartoffelsalat - Kaffe.

N

'

Pris: 75 kroner.
Billetter hos Kirstine.

6
Lystfartøjsforsikring

Kursus i navigation

01 -141618

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve

Dansk Søassurance

se opslag på tavlen
Starter tirsdag den 5. oktober
på Peder Lykke Skolen kl. 19.00

Danish Marine Insurance
l

Niels Juels Gade 11, 1016 Kobenhavn K .
»
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Kurser i Østersøkredsen
Radiokursus

Motorkursus

I lighed med tidligere år vil der også i
år blive afholdt kursus med afsluttende
eksamen for brug og betjening af V.H.F.
radio.
I kurset vil der bl.a. blive arrangeret
tur til Lyngby Radio. Kurset vil som
sædvanlig blive ledet af radiotelegrafist
Birger Riis Hansen.
Tid og sted: Onsdag aften kl. 19.00 i
Vestersøhus Lynetten,
første gang onsdag den
3.11.82.
Varighed: 7 aftener å 3 timer
Pris:
Eksamensgebyr: kr. 70,Bøger:
kr. 35,Kursusafgift:
kr. 70,-

Såfremt der er fornøden tilslutning,
bliver der afholdt et motorkursus.
Kurset er specielt baseret på de moto
rer, vi har i vore både, såsom påhængs
motorer, dieselmotorer, benzinmotorer
og div. hjælpeudstyr. Pensummet vil
svare til det, der bl.a. forlanges til yacht
skipper 3, og for dem, der ønsker det,
kan det afsluttes med eksamen.
Kursets leder: Maskinmester
John Rasmussen
Tid og sted: Motorlokalet
Sønderbroskole,
Lybækgade 20, 2300
København S, første
gang tirsdag den
18.10.82. kl. 19.00.
Varighed:
10 aftener å 3 timer
Pris:
Søsportens motorlære
kr. 76,Kursusafgift kr. 185,Eksamensgebyr
(ikke fastsat)
Tilmelding til ovennævnte kurser kan
ske skriftlig eller telefonisk til: T. Ekdahl,
Vedbøl Allé 7, 2770 Kastrup, telf. 01 51 52 63.
eller til jeres skolechef.

Kapsejladsregler
Regel kursus, baseret på dem, som
senere på vinteren skal deltage i kred
sens dommerkursus.
Torsdag d. 4. -11. -18. november kl.
19-21.
Leder: Flemming Refsgård.
Sted: Vestersøhus Lynetten.

Annonce
Det skulle jo ske!!
Alderen kommer man ikke uden om.
Fredag den 8. oktober
træder undertegnede ind i de voksnes
rækker med den runde alder af 50 år.
Skulle en eller anden af vennerne og
veninderne forvilde sig hen på min
adresse bemeldte dag med et trøstende
ord til en halvgammel dreng, lover jeg at
være hjemme i hvert fald mellem kl.
14.00 og ??.??
Vagn
Festminister

Nve medlemmer
som søger optagelse
i

SundÅy.

SejjIlføteMntj.

P 59 Inge Friland,
Strandboulevarden 7, 0
P 76 Ketty E. Olsen
Langbakken 19, Kastrup.

Vagtordning
Gælder alle medlemmer med båd
i havn eller på land.

Også ejere af joller med og uden sejl eller 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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SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD
Lær at sejle.

Lær at svømme

Lær søens færdselsregler.
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Hold udstyr og redningsmidler
i orden.

Undersøg vejrforholdene.

Hold båden i orden.

£f

Vis hensyn overfor store skibe.

Giv ikke anledning til unødig
ængstelse - ring hjem.

Bland ikke spiritus og søsport

Ved kæntring bliv ved båden.

Pjecer med råd og vejledning til frltidssejlere
fås ved henvendelse til
SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD
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Banken der
dækker
hele Amager

1982

; Hverdage

Jan

!

Lordage

Son og
helligdage

x

11 -15

X

Feb'.

X

11 15

X

Marts

10 18

9 15

April

10 18

9

Maj

i

10 18

9 15

15

9-15

15

9 15

10-18

S

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10-18

9 15

X

Sept

13 18

9

15

X

9

15

X

Okt

!

Nov

j ' i q 13- 18

9 15

,, X

Dec

•l 13-18

11 • 15

X

'3-18
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X

15

Juni

j
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevei 200
DK-1432 Kobenhavn K
T l f . (01) 5 7 6 1 0 6

LYNETTENS BÅD SERVICE

S.S.F.

Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

EGET
RIGGER- IVÆRKSTED

DAN SAILS

TALURI TPRESN INGER
TERMINALVALSNINGER
SPLEJSNING AF
•X.

WIRE/tovværk

ST\JFiLASGÅDE 12K 23CX3 KBH.S,

HAR DET HELE
SEJLERTØJ
RULLEFOKBESLAG
BÅDVARMERE
NØDSIGNALER
SIKKERHEDSUDSTYR
BLOKKE OG FITTINGS
og meget mere...
I. STENGAARD MEYER
Amager Strandvej 124
01 - 58 30 45

AMAGER STRANDVEJ 124

OKTOBER

41. årgang

S.S.F.

OKTOBER 1982

Nr. 10

Medlemsblad for

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

^Flo. ^jz&bifAe£&&t>i

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset .. 01-59 35 80
Restaurationen
01 - 58 32 96
Havnekontoret
01-5814 24
Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktor:

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

58 01 76

Sats: Palvig Fotosats, Store Kongensgade 88, 1264 Kbh. K, tlf. (01) 14 30 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
507323

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Else Thuring,
Lodsgården 5 B, 2791 Dragør
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

5359 64
59 39 78

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S

55 79 39

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

58 74 05

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup
- og festudvalg: \/ a g n prejsler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

54 58 44

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22A, 2300 Kbh. S

59 79 95

5175 30

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S

50 63 65

Jollerepræsentant:

Rolf Elm-Larsen,
Dronningensgade 20, 1420 Kbh. K

57 7610

Motorbådsrepræsentant:

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 Kbh. S

58 79 29

Målere:

Jørgen Madsen,
Platanvej 7, 1810 Kbh. V

2120 50

Karl Thorup,
Bremensgade46, 2300 Kbh. S

58 4311

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

Referat af bestyrelsesmøde den
6.9.82.
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
Bente Bang Christensen fraværende
på grund af ferie.
Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.
Formanden oplæste indkomne breve
og takkekort. Den 17.9.82 vil Frednings
nævnet afholde møde vedrørende fred
ning af Saltholm på Kastrup Skole. Op
slag vedrørende dette møde er blevet
hængt op i klubhuset, således at alle in
teresserede vil have mulighed for at del
tage.
Den 7.10.82 afholdes der licitation over arbejdet vedrørende en af de to nye
toiletbygninger.
Lovudvalget har indtil nu holdt en del
møder, men til trods herfor oplyser for
manden, at man ikke kan nå at blive
færdige inden efterårsgeneralforsamlingen.
2SSSSSØSSSSSSSSSS2SSSSSSS8S

FORSIDEBILLEDET:
Yatzy og Dracula i c/ose race. Gid det
må gå dem godt i Florida - se side 8.
2SSSSSS2S3SSS2SSSSSSSSSSSS2

To Yngling-bådhold hjemmehørende
i S.S.F. er blevet udtaget til VM, der af
holdes i Florida. Ynglingene anmoder i
den anledning foreningen om økono
misk støtte, samtidig med at de beder
om lov til at holde en fest i klubhuset for
særlig inviterede. Overskuddet fra den
ne fest skal gå til hjælp til turen, der ialt
for hvert bådhold vil andrage 25.000 kr.
Bestyrelsen blev enige om at se, hvor
meget de unge sejlere selv kan skrabe
sammen, før der tages stilling til en støt
te fra foreningen.
En 505-sejler anmoder om tilskud til
deltagelse i DM, der har fundet sted.
Han har dokumenteret udgifter på ialt
1041 kr. Bestyrelsen blev enige om at
yde 536 kr. Beløbet dækker transport af
bil samt båd. Betyrelsen blev endvidere
enige om, at sejlere, der modtager øko
nomisk støtte fra foreningen i forbindel
se med store stævner, skal aflevere kvit
tering f.eks. i form af billet ved hjem
komsten.
Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget fortæller, at man nu
vil hente tilbud på et »Bobleanlæg« til
brug på midterbroen for at forhindre, at

/ bliver afløst af Hans og Bent om to timer, go'
luft

broen igen i år bliver skruet op af isen.
Alle bukke og klodser, der ikke er mær
ket efter 15. dec., vil blive fjernet fra
havnepladsen. Havneudvalget slutter
med at orientere bestyrelsen om, at
traktoren er i stykker og må på værksted
hurtigst muligt.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Den 25.9. vil der blive afholdt Svagfø
refest. Afriggergilde den 16.10. Klub
husudvalget oplyser endvidere, at Hen
ry Plambech har meldt sig på klubhus
udvalgets anmodning i bladet om en
pensionist til rengøring.

Claus Akkermann fortæller, at taget
på klubhuset er blevet repareret midler
tidigt, men at taget inden længe bør
lægges om.
Punkt 5: Sejlerskole.
Den 2.+3./10 vil der blive afholdt
praktisk prøve. Censorer Poul Frederik
sen og Bent Petersen. Mange har allere
de meldt sig både til navigationskursus
og tovværkskursus meddeler skolechefen. Navigationskursus afholdes i lighed
med sidste år på Peder Lykke-skolen og
begynder den 5.10. Tovværkskursus be
gynder den 13.10. i S.S.F. Skolechefen
slutter med at fortælle, at sejlerskolen
slutter sæsonen med en natsejlads den
17.9.82.
Punkt 6: Juniorafdeling:
Juniorlederen oplyser, at den sidste
Flipperjolle er blevet solgt, og anmoder
bestyrelsen om lov til at købe en privat
ejet optimistjolle, der er til salg, for nogle
af de penge, der er kommet ind ved sal
get af klubbens både og joller. Bestyrel
sen giver tilsagn til dette køb. Den 25.9.
er der klubmesterskab for optimistjoller.
Torsdag den 21.10. er sidste øvelsesaf
ten for optimistsejlere. Vinterprogram
met vil blive det samme som sidste år.
Førerprøve for juniorer afholdes først til
foråret, derimod sejles der om førerme
sterskab i oktober.

Punkt 10: Sikkerhed.
Vagtordningen træder i kraft den
1.10. og varer til 1.4.83, oplyser Bent Pe
tersen.
Punkt 11: Bladet.
Erik Palvig, vor sætter af vort med
lemsblad, er flyttet til nye lokaler, og
holder i den anledning en reception.
Holger Møller samt Rolf vil deltage for
S.S.F.
Punkt 12: Eventuelt.
Bent Knudsen fortæller, at hans båd
den 16.8.82 om morgenen blev beskudt
med et haglgevær. Hans presenning
blev gennemhullet og skroget beskadi
get. Ingen ved, hvem der skød. Besty
relsen betragter episoden som meget al
vorlig, idet mennesker kunne være
kommet til skade.
Mødet slut kl. 23.30.
Sign. Hans Guldager
formand
E/se Thuring
sekretær

Punkt 7: Kapsejlads.
Kapsejladschefen fortæller, at DM for
Yngling sejlet den 13. + 14. og 15/8 gik
meget fint. Der var 43 startende både.
Danmarksmester blev Søren Pehrson
fra Skovshoved.
Den 21. og 22/8 blev der sejlet opti
miststævne med 32 startende både her
af 10 fra S.S.F.
Stævnet blev afviklet fint.
Den
11.9.82 påbegyndes lørdagssejladserne,
der skiftevis sejles i S.S.F. og i Kastrup.
Sidste sejlads den 2.10.82. Sejladsen
»Forterne Rundt« sejles den 26.9.82.
Punkt 8: Joller.
Der er blevet sejlet OK-stævne med 20
deltagende joller. Klubmesterskab for
joller blev i år afviklet under afslappede
forhold. De månedlige jollemøder ge
noptages i oktober.

Punkt 9: Motorbåde.
Intet.

Fire ænder og en vingeskudt båd, det er s'gu da
ikke så dårligt, hva?
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Festlig 30 års jubilæ

The next of Kin var med igen i år.

Velkomst ti! vore gæster

Selv om de kendte navne savnedes
på programmet for årets svagførefest den 30. i rækken - fik de godt 100 handi
cappede, der havde modtaget indbydel
sen, en festlig dag ud af det.
Hornorkestret lagde for med en serie
kendte melodier og blev afløst af husorkestret, der musicerede under spisnin
gen. Henry, der som det blev sagt, kom
forbi og hørte om festen, gav nogle
muntre numre på harmonika, og endelig
var der country-orkestret The Next of
Kin, som vi kender fra to foregående år.
Der var således ikke mangel på musik,
og da den var så afvekslende, følte man
sig ikke overfodret.
Der var dækket pænt op

Der var også noget for øjet, idet fem
unge dansere fra Freddie Petersens dan
seinstitut gav en opvisning i jazz-ballet,
som belønnedes med fortjent bifald.
Opvisningen sluttede med, at de fem
dansere uddelte en lille buket blomster
til de svagføre.
For at råde lidt bod på mangelen af
professionelle kunstnere gav Vagn den
først som Poul Dissing med "Om lidt er
kaffen klar", og han afsluttede dagen
med en optræden i dobbeltrollen som
Pater Josef og den angergivne synder.
Det var en optræden, der tog kegler.
Traktementet var det traditionelle:
Smørrebrød, kaffe, is og pølser til at gå
Og dansen gik

hjem på, så der var ingen, der tog sultne
hjem, da festen sluttede ved 18-tiden.
Der skal lyde en tak til alle, der hjalp til
på den ene eller anden måde og ikke
mindst til Freddy Hornshøj, der resolut
organiserede taxa-kørsel fra AmagerTaxi, da der pludselig opstod problemer
på grund af en udebleven HT-bus.

Kurt Wilkens gav den hele armen

um for Svagførefesten

Der var også noget for øjet

Køb blomster, køb blomster

| .JWjP
Henry med harmonikaen

En tak til de medlemmer og venner af
S.S.F., som støttede mig i indsamlin
gen af 3.203 kroner til fordel for Handicap-Festen den 29. september 1982.
Med sejlerhilsen
P/ambech

Mange tak for keramikflaske og det
flotte slips, jeg modtog på min 60 års
fødselsdag - det glædede mig meget.
Det blev en dejlig dag, som jeg altid vil
mindes med glæde.
Med venlig hilsen
Landsgaard

Vagn som Pater Josef

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved vort guldbryllup.
Karen og John Pihl

og som en angergiven synder

Min dybfølte tak til alle venner i
S.S.F. for venlig opmærksomhed ved
min hustru, Vik's sygdom, død og bi
sættelse.
Ivan Lindqvist

Hjertelig tak til S.S.F. og vennerne
for venlig opmærksomhed på min 70
årsdag.
Orla With

Tak til alle, der viste mig opmærksom
hed i anledning af min 50 års fødsels
dag.
Henning »Skæg« Jensen
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GENERALFORSAMLING
Søndag den
24. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

Følgende er på valg:
Formanden, Hans Guldager.
Kapsejladschefen, Klaus Akkermann.
Juniorlederen, Jens Green Jensen.
En repræsentant for Havn og Plads,
Arne Olsen.
En repræsentant for Klubhus og Fester,
Vagn Preisler.
Jollerepræsentanten, Rolf Elm-Larsen.
En suppleant, Anders Mogensen.
To juniorudvalgsmedlemmer,
Ole Jensen og Ole Hansen.

Dagsorden:

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

Ad dagsordenens pkt. 4:

Ad dagsordenens pkt. 5:

Lovændringsforslag.

Andre forslag

Bestyrelsen foreslår, at aldersbetingelsen for optagelse af medlemmer
ændres til 9 år, således at de to første
stykker i § 9 kommer til at lyde: Forenin
gen kan som medlem optage enhver
hæderlig person fra det fyldte 9 år.
Medlemmerne deles i aktive, passive
og juniorer. Piger og drenge fra 9 til 16
år, kan kun optages som juniorer.

Forslag nr. 5.1.
Bestyrelsen foreslår pladslejen forhøj
et med 12 kroner fra 29 kroner til 41 kro
ner pr. m2

E>ar

Forslag nr. 5.2.
Bestyrelsen foreslår skurlejen forhøjet
med 10 kroner fra 53 kroner til 63 kroner.

Telefon

»Billedvæg«

iQ(T)Q

<0

Sofa

Sofa

Forslag nr. 5.4.
Bestyrelsen foreslår ændring af § 4 i
havnereglementet stk. 1: ordene inden
den 1. marts udgår og i stk. 2; ordene
for kalenderåret ud udgår.
Forslag nr. 5.5.
Medlem nr. A 255 foreslår, at forenin
gen lader opføre et værksted, der er så
stort, at det kan rumme et fartøj (læng
de 15 m x bredde 7 m x højde 5 m.)
Motivering: Jeg stiller forslaget, fordi
jeg mener, at der blandt medlemmerne
er et ønske om en sådan bygning, hvori
der kan foretages større arbejder såsom
sprøjtelakering, glasfiberarbejde, om
bygning og evt. nybygning.

Bar

Stole

Sofa

•
•
|

s
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Forslag nr. 5.3.
Bestyrelsen bemyndiges til at optage
byggelån i Amagerbanken maksimalt
175.000 kr. til byggeri af toilet- og bade
bygning på nordre plads.

Stole

• •

Forslag nr. 5.6.
Medlem nr. A 237 foreslår: Indretning
af pejsestuen til sejlerrum/klublokale,
med opstilling af sofagrupper, blom
sterkrybber og sejler/klubbilleder. Rum
met skal afskærmes mod det øvrige lo
kale af mobile vægge, af lydmæssige år
sager.
Jeg mener, at det nu, hvor klubben
har 60 år (83) på bagen, er på tide at vise
noget historisk materiale.
Det må vel også være i alles interesse
at få et sted, hvor medlemmerne kan
sidde i ro og tale uden at skulle høre mu
sik og højrøstet snak. Til sidst men ikke
mindst, burde vi have et lokale, hvor vi
kunne få lidt mere klubliv.
J. Simonsen

Retningslinier for tildeling
af støtte til deltagelse
i stævner
1) Formålet med et tilskud er at gøre det
muligt for juniorer og aktive medlem
mer af S.S.F. at deltage i mesterskabssejladser, her i landet samt i ud
landet, eller andre stævner af væ
sentlig sportslig betydning.
2) Støtte ydes fortrinsvis til elever, lærlige og studerende, der har vist særli
ge anlæg og interesse for kapsejlads.
Der lægges vægt på at deltagelse i
stævnet er af betydning for sejlerens
fremtidige sejlsportskarriere.

5) Modtageren skal ved sin underskrift
på tro og love meddele hvilke andre
tilskud han modtager fra anden side
herunder fra andre sejlklubber under
Dansk Sejlunion.
6) Tilskuddet bevilges af S.S.F.'s be
styrelse. Ved bristede forudsætnin
ger påhviler det bestyrelsen at sørge
for, at den ydede støtte tilbagebeta
les foreningen.
Godkendt af bestyrelsen den 4. okto
ber 1982.

Om klubkontakten.
Efterhånden som VHF-radioen vinder
større indpas i fritidsfartøjer, vil flere
medlemmer med klubkontakter til selek
tiv opkald til klubstationer måske opgive
privatradioen som kommunikationsmid
del i båden.
Vi gør derfor opmærksom på de gæl
dende regler for tilbagekøb.
Ved tilbagelevering inden 1 år refun
deres 80% af prisen.
Ved tilbagelevering inden 2 år refun
deres 60% af prisen.
Ved tilbagelevering inden 3 år refun
deres 40 % af prisen.
Efter mere end 3 års brug tilbagekø
bes klubkontakten ikke.

3) Der gives tilskud til transport, start
gebyr eller lignende, når disse er ud
over det, der for den pågældende
sejler må anses for normalt.
4) For de udgifter, der gives støtte
til/dækning af, skal der fremlægges
behørig regnskabsmæssig doku
mentation (faktura, billetter el. lig
nende).

BESTIL DINE
NYE SEJL NU

Den 15. november stiger vore
priser med 10%, men ved
bestilling

OG SPAR

20°/.o

senest

den

15. november giver vi
10%

på

gamle

priser

ALLE TYPER SEJL
hurtige, kvalitet, bedste dug
- til fornuftig pris -
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VI TAKKER FØLGENDE I
FORRETNINGEN I

[TERn
YATZY

flMfl&ER CENTRET.

ITOKKER ALLE "RESTftURflNT CENTER COVKI.
HtnHI. KM5
D£ FORRETNING VINSTOKKE«
FRIK.T Ot BtOrtSTTR. B R
F« SOM HflR

\HJULPET OS

TWTlME 06 FRED&Mrø

ymr tmtmmmEN

\MED DE FLor FOR DERES OTTE Til
\TE PRfi MlER OOTE FORMÅL.
InK

Michael, Kim og Jan, der udgør Team Yatzy.

Billedet taler for sig selv

To S.S.F.-hold til VM for Yngling i Florida

*

' *""• -V«

"33*$?#Si

To besætninger fra S.S.F. har kvalifi
ceret sig til deltagelse i VM for Yngling,
der i midten af november afholdes i Flo
rida i U.S.A., hvis det lykkes dem at
skabe den økonomiske baggrund.
De unge mennesker udviser al deres
opfindsomhed på at skaffe midler til tu
ren. De har med politiets tilladelse af
holdt en tombola i Amager Centret, der
sælges lotteri til fordel for turen i S.S.F.,
og en fest, der skulle give et pænt over
skud, er også på programmet.
Har du trods deres anstrengelser ikke
haft lejlighed til at bidrage, kan du sende
et beløb til S.S.F.spostgirokono nr. 7 05
6516 og skrive Florida på kuponen, så vil
Erna sørge for, at pengene bliver kanali
seret til de rette.

Lystfartøjsforsikring

01 -141618

Den nye sejler får fra starten
40% rabat på præmien
Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
edsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat
Landsdækkende servicenet

£

Dansk Søassurance
Danish Marine Insurance

Der var kø ved tombolaen

Niels Juels Gade 11,1016 Kobenhavn K .

Ring efter prøver og få et tilbud.

\

/

KASTRUP MARINE SERVICE*.

KMS

V\j

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup

Arne
Olsen
<81Offset

Telefon 01 50 05 04
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf 01-269509

8
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Junior

+ 1 -+
Juniorudvalget
Jens Green Jensen, juniorleder
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS.
Telf.: 01 - 50 63 65
Ole Hansen,
Reberbanegade 45, 4. th.
Telf.: 01 - 59 97 59
Ole Jensen,
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01-58 50 68
Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør
Telf.: 01 -53 24 29
Jens Schøn Poulsen,
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -58 36 85

!

!

Optimist-nyt
Den 11.-12. september har vore optimistjolle-sejlere deltaget i kredsmester
skabet for Østersø-kredsen, som blev
afholdt i Lynetten.
Af vore to A-sejlere var der ikke no
gen, som fuldførte, hvorimod vi fik en 3.

plads i B-feltet ved Lars Rønsholt An
dersen
Lørdag den 25. september var dagen
for afholdelse af klubmesterskabet for
optimistjolle-sejlere. Kapsejladsledelsen
havde på forhånd besluttet at afholde
sejladserne i havnebassinerne, hvis vin
den var for hård. Og det blev det så til,
da der var frisk vind fra morgenstunden
med udsigt til tiltagende vindstyrke i lø
bet af dagen.
Der blev sejlet i 10 joller, som der blev
trukket lod om mellem de 19 deltagere.
Sejladserne blev afviklet med to
indledende- og 1 finalesejlads.
Foruden 17 deltagere fra juniorafde
lingen var de to »små«, Henrik Nielsen
og Jesper Nyland, som mange sikkert
kender fra deres »uforfærdede« sejlads i
søndre bassin igennem hele sæsonen,
med i sejladsen. Trods de lidt specielle
forhold fik vi nogle ganske gode sejlad
ser, som blev fulgt af mange medlem
mer, ikke mindst forældrene, som næ
sten ingen negle havde tilbage, da sej
ladsen var forbi.
Der deltog to A-sejlere, Carsten
Lehm og Karsten Haar, som i deres star
ter fik et tidshandicap.
Klubmester blev
Lars Rønsholt Andersen,
nr. 2 Karsten Haar
nr. 3 Claus Zastrow.
Efter de »hårde« sejladser og vinde
rens vandtur, var der dækket op under
halvtaget ved juniorhuset, hvor der blev
holdt præmieuddeling og drukket cho
kolade, sodavand, spist æbleskiver, lag
kager, slikposer og hvad ellers forældre
ne var blevet pålagt at fremstille.
En herlig og trættende dag for alle in
volverede.

Yngling-nyt
I weekenden den 11.-12. september
blev »Sundpokalen« afholdt i K.A.S.
Dette arrangement er en holdsejlads for
klubejede Ynglinge.
Deltagerne fra S.S.F. var:
Y 31 Lars Fuglsasng
Jannie Andersen
Henrik Petersen
Y 101 Brian Hansen
Henrik Green Jensen
Thomas Meisl
Y 126 Margit Christensen
Mette Green Jensen
Liselotte Woltemath.
Placeringerne rakte til en femteplads
blandt de deltagende klubber. Stævnet
vandtes af K.D.Y.
Lørdag den 18. september afholdt
Tårbæk kvinde/pigesejlads, hvor vi del
tog med to både:
Y 31 Mette Green Jensen
Thomas Meisl
Lars Fuglsang
Y 126 Margit Christensen
Brian Hansen
Lars Hauschultz
Desværre fik Y 31 mastehavari i den
friske vind og måtte udgå.
Y 126 fik en 20. plads ud af de 25 star
tende.
Når du læser dette har der været af
holdt førermesterskaber i weekenden
9.-10. oktober, men derom i næste num
mer, og hermed er sommersæsonen
1982 slut. Vinterarrangementer vil blive
offentliggjort senere.
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Fra Havneudvalget

Husk at fjerne indhalere og fortøjnin
ger fra pælene, når båden er taget på
land. I modsat fald vil grejerne blive fjer
net uden ansvar.
Vinteroplæggere - husk at ingen far
tøjer bliver taget på land, uden at vinterpladsleje er betalt, og fartøjet er
forsynet med orangefarvet mærkat.
Dette gælder alle former for optag
ning. Mærkaten skal være placeret
på skroget af fartøjet og på et synligt
sted.
Vi gentager endnu engang, at fartø
jer, der ligger på fast plads i kanalen,
skal registreres hos havneudvalget. Det
te af hensyn til en nøjere kontrol af disse
pladser. Så medlemmer med plads fra
nr. 200 til plads nr. 261 incl. bedes hen
vende sig personligt eller telefonisk om
torsdagen i kontortiden.
Der vil senere i bladet blive offentlig
gjort en skitse over hvor man i fremtiden
skal placere sit grej, d.v.s. bukke - vug
ger og klodser, når båden er sat i vandet.
Det kan ikke være meningen at plads
manden skal rydde op efter medlem
mer, så hjælp med til i fremtiden at få
grejerne på plads efter søsætningen.
Medlemmer, der ønsker at komme
på land - skal selv stille med bukke klodser eller evt. vugge, således at
pladsmanden ikke skal spilde sin tid
på at finde disse ting frem. Medlem
merne placerer disse ting på en af
pladsmanden nærmere anvist plads.
Vi har i sommerens løb konstateret, at
adskillige sejlere fylder vore skarnposer
med store poser affald. Det er også i or
den - men det behøver jo ikke at frem
komme fra en hel sommerferie. Så ven
ligst, hvis man har meget affald, bedes
det båret op i vore containere. I øvrigt
henstiller vi, at man ikke hælder sine sil
dedåser ud i affaldsposerne - det er en
grim en for ham, der skal tømme poser
ne.
Hvad angår fiskeri med garn, nærin
ger eller andre redskaber, henviser vi til
foreningens love om den slags ting. Lad
da i det mindste være med at hænge
redskaberne til tørre i SSF.
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NB! NB!
Fartøjer, der henstår på forenin
gens område uden pladsmærkat eller
anden form for identifikation, vil nu i
første runde blive fremlyst gennem
S.S.F.'s medlemsblad. Såfremt ingen
reaktion fremkommer på dette, vil
fartøjerne blive vurderet af vurde
ringsmand - fremstillet i statstidende
og herefter solgt til fordel for Sundby
Sejl-Forening. Vi undlader ikke at gø
re opmærksom på, at S.S.F. så har
den fornødne lovhjemmel hertil.
Vi henstiller til dem, der fisker med
redskaber udenfor vor havn, at sætte
redskaberne i god afstand fra havn og
rende. Det er til betydelig gene for den
almindelige sejlads til og fra vor havn.

JOUiK.
Jollemøde
Tid:
Søndag den 7. november 1982 kl. 13.00
Sted:
Jollehuset på nordre mole
Dagsorden:
1. Nyt fra jollerepræsentanten
2. Jollehandicap
3. Stævner i næste sæson
4. Studiekreds i kapsejladsregler
5. Eventuelt
På gensyn

Første klubmesterskab
for brætsejlere

Kære Sejlsportsvenner
i Sundby Sejl-Forening.
Måske har de fleste af jer hørt om den
lille havn, der ligger på Omø i Store
Bælt, måske har nogle af jer også be
søgt os, været glade for det og fortalt
det videre til venner i andre klubber. Føl
gen er: Vores havn er blevet for lille, især
for vore erhvervsfiskere, men også for
sejlere i både Danmark og Tyskland.
Derfor skriver »Omø Beboer og
Grundejerforening« nu til alle venner i
Danmark og Tyskland og beder om op
bakning for et initiativ, der hjælper både
jer og os.
Omø's havn skal udbygges - naturlig
vis kun så meget, at vores lille 0 ikke
bliver ødelagt. Men dertil skal vi bruge
penge, og dem kan vi ikke skaffe alene.
Derfor beder vi jer alle om at hjælpe
til.
Det er ikke så vigtigt, hvor mange
penge hver især giver, selv små beløb
hjælper os videre.
Alle indbetalinger på Konto-Nummer
3430416668 i Sparekassen sds, Skæl
skør Afdeling, Algade 25, 4230 Skæl
skør, modtages med tak.
Med venlig hilsen
Else Marie Madsen
Havnevej 55, Omø, 4230 Skælskør
tlf. (03) 59 90 75.

Den historiske dag oprandt for denne
første kapsejlads for brætter i S.S.F.s
snart 60-årige historie. Dagen var den
19. september 1982. Til denne begiven
hed viste vejrguderne sig ikke gunstige.
Tåge og vindstille betød, at starten for
denne sejlads blev udsat et par timer.
Senere, da solen fik mere magt, klarede
det op, og i en svag brise lykkedes det at
gennemføre to sejladser.
Nogle enkelte af surferne opgav imid
lertid inden starten på grund af den sva
ge vind. De manglede den tålmodighed,
der kendetegner enhver god sports
mand. De troede måske, at bølgerne
udfor Amagers østkyst er Stillehavets
dønninger mod stranden i Sunny Beach
ovre på den anden side af dammen.
De nitten sejlere, der stillede op til
start, fik dog lov til at vise, at enhver af
dem besad alle de gode egenskaber, der
kendetegner en god sejlsportsmand.
Præsicion i starten, koncentration på
opkrydset, stå roligt på brættet under
skæringen til slagmærket m.v.
Kapsejladsreglerne overholdtes eks
emplarisk. I starten var alle bag linien.
En enkelt sejler beherskede dog den tek
nik, der gjorde det muligt for ham at sej
le over linien og lige så hurtigt at bakke
tilbage over linien. Når flere behersker
denne teknik, bliver der uden tvivl behov
for at skærpe startproceduren ved an
vendelse af f.eks. 1 minutsreglen.
Der findes en række særlige regler for
kapsejlads med brætter. Blandt andet
må sejlet ikke hvile på vandoverfladen
de sidste minutter før starten. Det havde

mm

Ulrik Meisl med redningsvesten i mærkerunding
tæt fulgt af Søren Laursen og Peter Vest (80641)
fra S.S F, Alle tre på Mistral-brætter.

Svend Jørgensen fra Kastrup runder topmærket,
mens Peter Vest (S.S.F.) allerede er på vej ned
mod slagmærket.

I vintermånederne
(marts inklusive)
lukker klubhuset kl 18.30
på mandage, tirsdage og
onsdage.

over, at det ikke var salatbaren ved Bel
levue Strand men Sundby Sejl-Fore
ning, der lige så stille var gået ind i surfalderen.
Resultatliste:
cering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Navn
Ditlev Skanderby
Michael Zebis
Ulrik Meisl
Finn Niebe
Peter Bech
Bo Nielsen
Søren Laursen
Svend Jørgensen
Morten Jensen
Flemming Øster

Klasse
tung
tung
let
tung
let
tung

Klub
K.S.
S.S.F.
S.S.F.
S.S.F.
S.S.F.
S.S.F.

let K.S.
let S.S.F.
tung K.S.

Dommere:
Kim Vaabengaard og O. P. Pedersen

sejlerne ikke noget besvær med at efter
leve i den lette vind.
Spredningen i feltet blev stor i begge
sejladser. De trænede og rutinerede sej
lere dannede hurtigt fortrop. Selvom en
kelte af dem ramte ind i vindhuller midt
på banen, formåede de at bevare kon
centrationen og følge med. Efterhånden
som sejladserne skred frem, blev afstan
den større og større mellem første og
sidste bræt. I sidste sejlads kunne dom
merne endog være kommet i tvivl om,
hvem der gik over mållinien, og hvem
der blot krydsede op anden gang. Uan
set at brætterne er af forskellig fabrikat
og derfor vejer forskelligt og har uens
sejlareal, sejlede alle mod alle. Den ene
ste opdeling skete efter sejlernes vægt: I
tung klasse og let klasse. Her er skillelini
en ca. 72 kg.
Det var dog ejendommeligt, at der på
de første pladser kom brætter af fabrika
tet Mistral. Det skyldes deres lidt større
sejlareal.
Kastrup-brætsejlerne var indbudt til
at deltage og det blev også en Kastrup

sejler, Ditlev S kanderby, der blev overalt-vinder. På anden- og tredjepladsen
kom Sundbysejlere. Michael Zebis blev
nummer to i det samlede resultat og
klubmester overalt og mester i tung klas
se. Nr. tre og klubmester i let klasse blev
Ulrik Meisl.
Efter sejladsen gik man over og nød
Kirstines mad, og ingen tænkte længere

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- (>£ motorbade indlil 5 Ions

PREBEN JACOBSEN
01 58 79 29 & 01 58 65 75
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Hverdage

Lørdage

Søn- og
helligdage

Jan.
Febr.

X

11-15

X

X

11-15

X

Marts

10-18

9-15

X

April

10-18

9-15

9-15

Maj
Juni

10-18

9-15

9-15

10-18

9-15

9-15

Juli

10-18

9-15

X

Aug.

10-18

9-15

X

Sept.

13-18

9-15

X

9-15

X

9-15

X

11-15

X

Okt.
Nov.

o 13-18
1 2 13-18

Dec.

13-18

LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK- 1432 København K

Tlf. (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
Tf Amagerbanken

EGET
RIGGER- VÆRKSTED

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

DAN SAILS

TALURITPRESNINGER
TERMINALVALSNINGER
SPLEJSNING AF
WIRE/tovværk

TLF. 01 576717

STURLASGADE 12 K

HAR DET HELE
SEJLERTØJ
RULLEFOKBESLAG
BÅDVARMERE
NØDSIGNALER
SIKKERHEDSUDSTYR
BLOKKE OG FITTINGS
og meget mere...

I. STENGAARD MEYER
Amager Strandvej 124
01 - 58 30 45

AMAGER STRANDVEJ 124

23QO KBH. S

NOVEMBER

41. årgang

S.S.F.

NOVEMBER 1982

Nr. 11

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejl Union.
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset . . 01 59 35 80
Restaurationen
01 - 58 32 96
Havnekontoret
01 5814 24
Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktor:
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

50 4101

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

58 01 76

Sats: Palvig Fotosats, Store Kongensgade 88, 1264 Kbh, K, tlf. (01) 14 30 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59.3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33.
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. O, 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

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården 5 B, 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

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

58 74 05

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup
- og festudvalg: V a g n Pre isler,

51 75 30

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

54 58 44

Kapsejiadschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22A, 2300 Kbh. S

59 79 95

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

58 49 37

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S

50 63 65

Jollerepræsentant:

Rolf Elm-Larsen,
Dronningensgade 20, 1420 Kbh. K. .

57 7610

Motorbådsrepræsentant:

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 Kbh. S.

58 79 29

Målere:

Jørgen Madsen,
Platanvej 7, 1810 Kbh. V

21 20 50

£arl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S

58 4311

Skolechef:

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

Referat af bestyrelsesmøde den
4.10.82.
Punkt 1: Protokol
Punkt 2: Beretning
Punkt 3: Havn og Plads
Punkt 4: Klubhus og Fester
Punkt 5: Sejlerskole
Punkt 6: Juniorafdeling
Punkt 7: Kapsejlads
Punkt 8: Joller
Punkt 9: Motorbåde
Punkt 10: Sikkerhed
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Vagn Preisler, Bente Bang Christen
sen samt Claus Akkermann var fravæ
rende på grund af arbejde.
Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
oplæst og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.
Formanden oplæste indkomne breve
og takkekort. Dragør Sejlklub har af
holdt reception i anledning af sin 60-års
fødselsdag. Hans Guldager repræsente
rede S.S.F. ved denne reception.
Det fremgår af referat fra Dansk Sejl
unions forretningsudvalgsmøde, at man
stiller forhåndsgaranti for et byggelån
som S.S.F. evt. vil optage i Dansk Idrætsforbund.
Jollerepræsentanten fremlægger på
flere medlemmers vegne kritik af fore
ningens metode at opkræve kontingent
på. Medlemmerne mener, at der umid-

FORSIDEBILLEDET :
Spilersejlads i 806'eren »Bebs« med Car
sten Barner fra Lynetten. Båden har
vundet adskillige sejladser i løbet af den
ne sæson.
Foto: Karen Hansen.
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delbart før hver kontingentindbetaling
bør sendes et girokort påført beløb for
både kontingent samt pladsleje ud til
hvert medlem. Bestyrelsen var enige
om, at arbejdet i forbindelse med en så
dan udsendelse ville blive for stort og for
kostbart. Man blev dog enige om, at der
fremover skal lægges giroindbetalings
kort i bladet 2 gange årligt i stedet for 1
gang.

løvrigt mener havneudvalget, at
spørgsmålet om nyt ophalergrej bør ta
ges op snarest muligt, derfor vil hav
neudvalget sammen med Preben Ja
cobsen og Verner Poulsen prøve at fin
de en løsning på nyt ophalergrej.
Søndag den 3.9. var der indbrud i
mange biler på parkeringspladsen. Som
følge heraf vil der på parkeringspladsen
blive opsat en lygtepæl, som foreningen
har fået foræret af et medlem.

Generalforsamlingen.
2 medlemmer har rettidigt indsendt
forslag til generalforsamlingen nemlig
Jørgen Friland og J. Simonsen.
Bestyrelsen har udformet 4 forslag
der fremlægges for generalforsamlin
gen, hvoraf det ene er et lovændrings
forslag. Forslag nr. 1. Forhøjelse af
pladsleje p.g.a. vort byggeri af to toilet
bygninger, samt p.g.a. omkostninger
med reparation af bolværkerne. Forslag
nr. 2. Forhøjelse af skurleje med 10 kr.
Forslag nr. 3. Bestyrelsen anmoder ge
neralforsamlingen om bemyndigelse til
at optage et byggelån på 175.000 kr. i
forbindelse med bygning af toilet- og
badebygning på nordområdet. Forslag
nr. 4. Ændring af optagelsesalder for ju
niorer fra 10 til 9 år, dog med ellers sam
me optagelsesbetingelser iøvrigt. Fors
lag nr. 4 er et lovændringsforslag til § 9.
Formanden sluttede med at spørge
de bestyrelsesmedlemmer, der er på
valg, om de modtager genvalg. Alle
modtager genvalg. Juniorlederen med
deler dog, at juniorudvalgsmedlem Ole
Hansen ikke modtager genvalg.

Punkt 7: Kapsejlads.
Sejladsen »Forterne Rundt« havde 60
deltagende både. Sejladsen gik meget
fint.

Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget oplyser, at bolværket
trænger til en gennemgribende reparati
on. Endvidere skal slæbestedet på nord
re plads repareres. Reparationerne er
akutte og skal igangsættes snarest.

Punkt 8: Joller.
Der har været afholdt brætmester
skab, hvor der blev kåret en mester i let
og i tung klasse.
Den 3.10. blev der afholdt jollemøde,
og her blev man enige om, at der næste

Punkt 4: Klubhus og Fester.
Intet.
Punkt 5: Sejlerskole.
Sejladsprøven, der skulle have været
sejlet den 2.10. er blevet udsat til 6.10.
p.g.a. manglende vind. Umiddelbart ef
ter denne prøve tages skolebådene på
land.
Punkt 6: Juniorafdeling.
Motorjollen »Kristine« skal på værft
for at blive repareret efter en påsejling.
Ligeledes skal en af optimistjollerne på
værft for at blive repareret.
Som sidste sejlads afholdes der fører
mesterskab den 9. og 10.10. Juniorche
fen slutter med at fortælle, at klubme
sterskab for optimistsejlere blev sejlet i
havnen på grund af dårligt vejr til stor
glæde for forældrene.

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- o« motorbade indtil 5 tons

år skal sejles jolleseilads efter handicap.
Man vil ligeledes forsøge at afholde
holdkapsejlads samt evt. en distancesej
lads »Saltholm Rundt«. I vinterens løb
vil der blive afholdt nogle filmaftener.
Alle brætsejlere skal have mærkater
på deres brædder. En brætsejler, der har
mere end et bræt, skal markere samtli
ge, endvidere skal der tegnes forsikring
for hvert bræt.
Punkt 9: Motorbåde.
Intet.
Punkt 10: Sikkerhed.
Intet.
Punkt 11: Bladet.
Intet.
Punkt 12: Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 22.00
sign. Hans Guldager
formand
Else Thuring
sekretær
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Formandens
beretning ved
generalforsamlingen
d. 24. okt. 1982.
Det er med sorg, jeg må meddele ge
neralforsamlingen, at vi atter har mistet
en række gode og afholdte medlemmer.
18. marts døde medlem nr. A596
P.W. Pedersen.
15. april afgik medlem nr. A163 John
Hagemann ved døden. John var tidlige
re mangeårig formand for Kastrup Sejl
klub, kredsformand for Amagerkredsen
inden for Dansk Sejlunion, og hovedbe
styrelsesmedlem i Sejlunionen i årene
fra 1969 til 1975. John Hagemann blev
medlem af S.S.F. i 1973 og blev ved sin
afgang fra DS hovedbestyrelse tildelt
S.S.F.s hæderstegn for sin indsats for
dansk sejlsport.
9. april døde medlem nr. A517 Gun
nar Hou Jensen. Gunnar Hou var i en
periode medlem af bestyrelsen.
I april måned afgik medlem nr. P15
Børge Tvilling ved døden. Han har ind
stiftet en pokal til juniorafdelingen.
I juli måned døde medlem nr. A639
N. P. V. Andreasen, højst sandsynligt ef
ter de kvæstelser, han pådrog sig efter
en påkørsel uden for S.S.F. på Amager
Strandvej.
Og den 25. juli døde Herluf Hansen,
og i september døde medl. A126 Martin
Jørgensen. Martin Jørgensen har været
medlem næsten siden foreningens start
og har altid repræsenteret S.S.F. på en
god og hæderfuld måde.
Jeg må bede medlemmerne sammen
med mig mindes disse 7 afdøde med
lemmer.
Æret være deres minde.
-oOo-
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Uden at rose nogen kan jeg på fore
ningens vegne udtale, at 1982 har været
et godt og særdeles aktivt år. Junioraf
delingen har således ekspanderet kraf
tigt takket være en ihærdig indsats un
der gode kammeratlige forhold, og lede
re, der forstår de unge mennesker. For
jollesporten er det særligt på sejlbræt
området, der er sket en kraftig udvik
ling, hvilket således markerede sig ved
vor nyligt afholdte afriggergilde, hvor
Shoppen i S.S.F. ved Svend Alvang
forærede os et division I bræt til brug for
alle foreningens medlemmer, gamle
som unge, hvis nogen kunne tænke sig
en prøvetur, og ellers er det til rådighed
for jolleafdelingen.
På kapsejladssiden er der blandt man
ge gode resultater særligt at nævne, at
vi har fået udtaget hele 2 bådhold til VM
for Yngling, der afholdes i Florida her i
november måned. Det har været en
kamp for de unge mennesker, at få det
økonomiske grundlag bragt på plads.
Bestyrelsen har bevilget hvert båd
hold 4000,- kr. Amagerbanken har ved
deres jubilæums-legat givet 3000,- kr. til
deling. Foruden at en række mennesker
uden for S.S.F. har givet bidrag, er der
fra mange, mange medlemmers side
vist kolossal velvilje, dels ved salg af et
lotteri men også ved personlige bidrag,
således at turen til Florida for Team Yat
zy og Team Dracula er sikret.
For havnens vedkommende er der i år
uddelt hele 36 nye pladser, der har været
en noget større afgang end sædvanligt.
Det vedtagne ved forrige generalfor
samling om, at pladserne må uddeles lø
bende har gjort at havneudvalget kunne
give 36 medlemmer plads i havnen.
Henry Plambech er efter eget ønske
fratrådt som frivillig havnefoged, og det
er lykkedes at overtale vor tidligere for
mand Svend Larsen til at påtage sig det
te job. Takket være hans store kendskab
til medlemmerne og ude fra kommende

gæstesejlere, går det særdeles godt.
Jeg vil gerne her sig tak til den afgående
exhavnefoged, og til vor nye for deres
arbejde for S.S.F.
Der er fra bestyrelsens side nedsat et
særligt udvalg med henblik på en reor
ganisering af optagnings- og udsætningsforholdene på pladsen. Spil, vog
ne og slæbesteder er ved at være totalt
opslidte; menneskemæssigt er det et
slæb uden lige med de mange både, der
kommer på land, og i forbindelse med at
forsikringsforholdene omkring bådop
tagningen endnu ikke er afklaret, er det
blevet pålagt udvalget, der består af
Bent Knudsen, Arne Olsen, Preben Ja
cobsen og Werner Poulsen, at komme
med en såkaldt helhedsløsning, der og
så dækker det fremtidige behov.
Lovudvalget der blev nedsat ved forårsgeneralforsamlingen har afholdt 10
møder i den forløbne tid. Arbejdet med
lovrevideringen og en ajourføring er et
større arbejde end de implicerede havde
tænkt sig, men der arbejdes godt og
grundigt, og i løbet af kort tid har man et
udkast klar, således at det kan blive
forelagt en ekstraordinær generalfor
samling i løbet af vinteren.
Traditionen tro kan vi i dag hylde en
række medlemmer med 25 års medlem
skab og et enkelt med hele 40 års med
lemskab.
Følgende medlemmer skal tildeles 25
års tegnet.
Medl. nr. A634 Torben Dam Jensen,
(der er sygemeldt)
Medl. nr. A564 Hans Edvard Nørgård.
Medl. nr. A121 Frank Olesen.
Og medl. M.E.A. Ryefelt skal i dag
have 40 års nålen.
Ryefelt får 40 års nålen

På Flakfortet er der sket ændringer af
vidtrækkende betydning. I september
måned blev den Selvejende Institution
»Flakfortet« lovformeligt stiftet af Fri
luftsrådet, Københavns Sejlunion og
Danmarks Motorbådsunion, der vil
overtage de forpligtelser, som de 2 unio
ner har haft i snart 6 år. Hele problema
tikken er, at man fra offentlig side har
bedre muligheder for at give støtte til en
selvejende institution ved den genop
bygning, der skal foretages.
Flakfortet har skiftet restauratør, idet
Poul Rasmussen ønskede at holde op til
1. oktober. Den nye mand på fortet hed
der Jens Madsen, som vi har stor tiltro
til vil fortsætte der, hvor Poul slap. Der
vil i den forbindelse ske nogle ændringer
på fortet.
S.S. F. har indvilliget i at afstå sine lo
kaler til beboelse og kontor mod at få
stillet andre lokaler til rådighed, når vi
har behov for det, d.v.s. til officielle
klubarrangementer. Der vil blive istand
gjort 3 lokaler + festsalen af Jens Mad
sen, og som efter aftale kan stilles til di
sposition for S.S.F. og andre klubber
under de 2 unioner.
Byggeriet af toilet- og badebygninger
på molerne er på nuværende tidspunkt
kommet så langt, at projektet er god
kendt af kommunen, og der er foretaget
bundprøver for at bestemme funderin
gens størrelse. Afløbsforholdene har
givet problemer på grund af for lille rør
dimension til hovedkloakken, der ligger
på den anden side af Vølunds grund.
Det vil blive meget dyrt at lægge nye rør,
og i forbindelse med de store byggepla
ner på den anden side af Amager Stand
vej mener byggeudvalget, at det er mest
hensigtsmæssigt at installere en 8000 li
ter jordtank i stedet. Det er bestyrelsen
Brian får Tvillings pokal

og byggeudvalgets hensigt, at bygnin
gen på nordre mole skal være klar til for
året. I øjeblikket arbejder vi med om
strukturering af byggeriet, da de oprin
delige planer bliver for dyre at udføre.
Jeg vil slutte min beretning med at
omtale følgerne af den grove beskatning
af sejlsporten, der har fundet sted og
som afgørende slår igennem i 1983. En
beskatning af et fartøjs værdi på en pro
cent om året og kun på de fartøjsejere,
der har kaskoforsikring, har på nuvæ
rende tidspunkt fået mange bådejere til
at opsige deres forsikringer, man taler
om ca. 35% af samtlige kaskoforsikrin
ger, og overvejende blandt dem, som ik
ke ligger forsikringsselskaberne til syn
derlig byrde. Som formand for Dansk
Sejlunions forsikringsudvalg skal jeg of
ficielt udtale, at man skal tænke sig om 2
gange, inden man opsiger sin forsikring.
Jeg skal oplæse en skrivelse fra sejl
unionens formand, Ole Jacobsen, ud
sendt den 22. oktober til samtlige klub
ber under DS.
DANSK SEJLUNION
Den 22. oktober 1982.
77/ samtlige klubber tilsluttet Dansk Sejl
union.
Orientering fra formanden vedr. båd
skatten.
1. Hovedbestyrelsen har forlængst
vedtaget at fortsætte kampen mod båd
skatten.
2. Der har været afholdt møde med
søforsikringsselskaberne og på grund
lag af selskabernes oplysninger, er der
udarbejdet en skrivelse til Skatte- og af
giftsudvalget (dateret 6/9-82 og ud
sendt til klubberne).

Mette får Vivi Olsens pokal

3. Jeg har haft telefonkontakt med
Hagen Hagensen, som under udvalgs
behandlingen i Folketinget tog sejlernes
parti. Hagen Hagensen henviste til Lars
P. Gammelgaard, som er sit partis ord
førende i S- og A-udvalget.
4. Jeg har derfor haft telefonkontakt
med L. P. Gammelgaard, som anbefale
de, at unionen fremsendte sin skrivelse
til alle medlemmer af skatte- og afgifts
udvalget, idet vi principielt ikke vil knyt
te os til noget politisk parti. Gammel
gaard har givet tilsagn om at rejse sagen
i S- og A-udvalget.
5. DS har bedt DMU om at følge sa
gen op overfor S- og A-udvalget.
6. DS har bedt Søsportens Sikker
hedsråd om at følge sagen op; der er
indkaldt til møde i forretningsudvalget,
hvor vor repræsentant, Maagens Maag,
vil tage skattesagen op.
7. DS har bedt Søsportens Branche
forening v/ grosserer Klaus Baess om at
tage sagen op overfor S- og A-udval
get.
8. I mellemtiden er der kommet rege
ringsskifte: hvad det vil indebære for
sejlerne er vanskeligt at sige, men der er
begrundet håb om, at den nye regering
vil lægge vægt på, at der skabes private
arbejdspladser på bekostning af offentli
ge.
Hagen Hagensen er blevet formand
for skatte- og afgiftsudvalget.
9. Straks efter udnævnelsen af den
nye kulturminister rettede DS en hen
vendelse til ministeren om et møde; et
positivt svar indløb få dage efter, og mø
det afholdes den 1. november 1982 kl.
15.00. DS vil blive repræsenteret af Ib
Sørensen, Dragør, undertegnede samt
Bent Agerskov, DIF.

Bolette får Heidis vandrepokal

Tommy får pokalen for flittigste opti
mistsejler
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10. Imens fortsætter bådejernes reak
tioner, mange opsiger deres kaskofor
sikringer og nøjes med ansvarsforsikring
- andre nedsæter deres forsikringsbe
løb. Det sker, tilsyneladende i større om
fang end forsikringsselskaberne offent
ligt vil indrømme. Uofficielt forlyder det
at forsikringssummen nedsættes med
12-13%, og at opsigelserne andrager
20-25%.
Fortsætter denne tendens, vil det be
tyde, at statens skatteprovenu primo
1984 bliver mindre end provenuet ville
være blevet efter den gamle ordning.
11. Alt tyder således på, at udviklin
gen bliver som Dansk Sejlunion forud
så: kaos på forsikringsområdet, flere ar
bejdsløse og ingen ekstra penge i stat
skassen.
12. Til gengæld vokser antallet af lo
kale »broderskaber« og foreninger, der
har til formål at hjælpe kammerater, der
måtte være kommet i vanskeligheder.
Hovedbestyrelsesmedlemmerne
kan
være behjælpelige med råd og dåd i den
forbindelse.
Det er mit håb, at vi kan få ændret
den urimelige lov, og unionens klubber

vil blive holdt løbende underrettet om
udviklingen.
Med venlig hilsen
DANSK SEJLUNION
Ole Jacobsen
formand
Er der her i S.S.F. grobund for opret
telsen af en sammenslutning af med
lemmer, der vil støtte hinanden i nauti
ske forhold, vil vi tage fat på sagen med
det samme. Der er i den anledning udar
bejdet vedtægter for en forening, der
bærer navnet Sundby Sejlforenings
nautiske forening, forkortet til SSFNF.
Dens formål er at hjælpe medlemmerne
ved køb-salg-auktioner og med alle
spørgsmål af nautiske og maritime inter
esser. Den nautiske forening er forelø
big igangsat af 3 medlemmer, mig selv,
Bent Knudsen og Arne Olsen begge fra
havneudvalget. Får vi herfra generalfor
samlingen en klar tilkendegivelse om
positiv interesse, vil vi hurtigst muligt
indkalde til et stiftende møde, hvor alle
enkeltheder vil blive fremlagt.
Hans Guldager

Helge Hansen fik sin 25 års nål, selv om han var
blevet glemt. Ingen af de øvrige 25 års jubilarer
var mødt.

R A B A T
Bestil dine nye sejl inden den
1. januar og få 10% vinterrabat
ALLE TYPER SEJL

hurtige, kvalitet, bedste dug
- til fornuftig pris 6

Hvem skal vige for hvem?
Der har nogen tid hersket usikkerhed
om, hvem der skal gå af vejen ved anløb
og afsejling fra vor havn, og usikkerhe
den er ikke blevet mindre efter udtalel
ser, der faldt på generalforsamlingen.
Hvad enten man synes om det eller ej,
gælder de i de internationale søvejsreg
ler optrykte bekendtgørelser om særlige
regler for sejlads m.m. i visse danske
farvande § 8 a, b og c og § 12 a, b og c,
som vi hermed skal optrykke:
Regler for sejlads i løb.
§ 8.a. Ved et løb, der er så snævert, at
to modgående skibe ikke uden fare kan
passere hinanden, skal det skib, der er
for indgående, vente.
Hvor særlige forhold gør sig gælden
de, kan en anden regel være fastsat.
Et skib er for indgående, når det skal
have grønne sømærker om styrbord.
b. I et snævert løb skal skibe passere
hinanden med en efter forholdene af
passet langsom fart.

Ingen fiskegrejer i sejlrenden

c. Et indhentende skib skal i et snæ
vert løb passere et skib, det indhenter,
på dettes bagbords side; når forholdene
tillader det, skal det skib, der indhentes,
give plads, således at passage kan ske
uden fare. Ved sådan passage skal de in
ternationale søvejsreglers regel 34 (c)
foreskrevne signaler afgives.

S?

Max. fart i havn og rende: 3 knob.

Særlige regler for løb, der kunstigt vedli
geholdes.
§ 12. For kunstigt vedligeholdte løb
og i deres umiddelbare nærhed gælder
desuden følgende særlige bestemmel
ser:
a. Maskindrevne skibe skal under for
nøden hensyntagen til sikker navigering
afpasse farten således, at løbet ikke be
skadiges.
Hvor særlige forhold gør sig gælden
de, kan ved reglement for vedkommen
de løb være fastsat en maksimumsfart.
b. Optagning af sten, sand eller ud
kastning af last, ballast, aske eller lig
nende er forbudt.
c. Det er forbudt at anvende fiskered
skaber på en sådan måde, at det er til
hinder for sejladsen, samt at benytte fi
skeredskaber, som kan rive op i bunden,
så sten og sand flyttes.
Disse var ordene, og det kan oplyses,
at der ikke er fastsat andre regler for sej
lads på og anduvning af vor havn.
Endvidere kan det oplyses, at der i
henhold til § 12, a er fastsat en maksimumsfart i havn og rende på 3 knob.

Ring efter prøver og få et tilbud.

s/
KASTRUP MARINE SERVICE.

<MSr BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup

Arne Olsen
Offset

Telefon 01 50 05 04
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509

Så gik den sæson.
Den bedste sejlersæson i
mange år er forbi.
Selv det bedste får jo en ende. Såle
des også den 59. sæson i S.S.F. Det
kontante bevis herfor er, at standeren ik
ke længere sidder i toppen af vor flag
mast. Den blev nemlig halet ned på den
traditionelle højtidelige måde under afriggergildet den 16. oktober: Alt lys i sa
len slukkes, og stående overværer man,
at den belyste stander langsomt hales
ned, og der sluttes af med et trefoldigt
leve for Sundby Sejl-Forening.
Men forinden dette højtidelige islæt i
afriggergildet fandt sted, havde de ind
budte såvel som de betalende gæster
nydt Kirstines gode sildebord og en god
roastbeef med den sædvanlige gode
kartoffelsalat. Blandt gæsterne så man
Lynettens nye næstformand Jørgen
Enemarke og vort æresmedlem Carl
"jorden rundt" Nielsen sammen med
flere af de øvrige æresmedlemmer.
Da det sædvanlige husorkester var
gæster denne aften, var det musikalske
isæt lagt i hænderne på Ove Sopp, som
scenevant skilte sig fra denne opgave på
bedste måde.
Den pokal, der hvert år uddeles til et
medlem, der har gjort en særlig indsats i
løbet af sæsonen, blev i år tildelt Mo
gens Fuglsang, som en ringe tak for
hans indsats i S.S.F.s kapsejladsudvalg.

Lidt usædvanligt var det, at vi havde
bådedåb ved afriggergildet og endda
indendørs. Det drejede sig om et sejl
bræt, som Sven og Lissie Alvang fra
Shoppen havde skænket til S.S.F., så
ledes at vi nu også råder over et klubejet
sejlbræt. Det fik navnet "Miss Shop".
Team Yatzy, der, når dette læses, vi
ser S.S.F.s stander ved verdensmester
skaberne for Yngling, der afholdes i Flo
rida, mødte op og overrakte foreningen
en flot fotostat af Yatzy, som vil blive
ophængt i klubhuset. Til gengæld fik de
unge mennesker lov til at sælge lodsed
ler til hjælp til de store rejseomkostnin
ger, som denne tur står de unge menne
sker i. Der blev hurtigt udsolgt, og reso
lut satte Vagn et restparti på auktion,
hvor priserne var betydeligt over de 10
kroner, som fire numre kostede. Der var
endog en, der blev så ivrig, at han flere
gange bød sig selv over. Der var priser
fra omkring hundrede kroner til op mod
250 kroner, ja en kuvert blev endda solgt
to gange og indbragte derved over 300
kroner.
Det var ligesom folk var lidt længe om
at komme ud på dansegulvet, men da
der endelig gik hul på bylden, var dan
segulvet også tæt besat resten af afte
nen, og den gode feststemning indfandt
sig påny.
Altså en god afslutning på en god sæ
son, kan man forlange det bedre?

Michael og Jan overrækker klubben en fotostat
af Yatzy

Vagn holder auktion over lodsedler
Det så flot ud med sejlbrættet på dansegulvet
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Lissie Alvang døber »Miss Shop«

Og om ca. fire måneder er vi igang
med 60 års jubilæums-sæsonen. Må
den blive ligeså god. Der skulle være de
bedste betingelser for det med
- en blomstrende juniorafdeling
- en aktiv jolleafdeling
- et effektivt kapsejladsudvalg, der skal
arrangere VM for Yngling
- en stab af rutinerede kølbådskapsejlere
- en stor og vågen medlemsskare
- o.s.v. o.s.v.
det kan simpelthen ikke slå fejl.

Pigerne kan godt
Fra Bornholms Tidende.
Orlogskaptajn Bilde Jensen, der er
pensioneret fra Søsportens Sikkerheds
råd, fører stadig rådets statistik over
ulykker i de danske farvande og har
sendt os et udklip fra Bornholms Tiden
de:
- Man tror jo aldrig, at sådan noget
sker for een selv. Men jeg kan godt love,
at lige såsnart vi kommer hjem, skal vi
have endnu mere redningsudstyr på bå
den, end vi har nu.
Det siger Franz Wolf fra Hamburg,
som torsdag eftermiddag blev reddet fra
at drukne, da han sammen med sin ven
inde Waltraud Schnabel var på vej fra
Sverige til Bornholm i en seks-meter
sejlbåd.
Mens sejlbåden ligger og duver hyg
geligt i Vang havn, fortæller parret om
de 20 minutter, hvor det hele skete. Og
det er nok stadigvæk en reaktion oven
på oplevelsen, der gør, at de bare snak
ker og snakker om det, oplever det hele
igen.

Tak
Min allerbedste tak til alle, som kom
eller var med til gennem en hilsen at gø
re min 50 års dag til »Alle tiders«
Hilsen og tak
Vagn

Mogens Fuglsang får en pokal for sin store ind
sats for S. S.F.

Hun har det certifikat, der skal til for
at føre en motorbåd i Tyskland, men
hun har aldrig prøvet at styre en sejlbåd.
- Jeg forsøgte at vende båden med
storsejlet oppe, men det gik ikke. Så fort
satte jeg fremad, og hele tiden kunne
jeg høre Franz råbe til mig, at jeg skulle
starte motoren. Så hev jeg storsejlet ned
og fik startet motoren. Og imens skulle
jeg hele tiden holde øje med, hvor Franz
var.
Franz: - Da jeg hørte motoren gå i
gang, tænkte jeg, at måske klarer hun
det alligevel. Jeg var meget bange. Da
det skete, var farten ca. seks knob, og
jeg så, hvordan båden forsvandt.

Fik vendt båden
Waltraud Schnabel fik vendt båden
og sat kursen mod det sted, hun sidst
havde set Franz. Første gang mislykke
des redningsmanøvren. Anden gang
mislykkedes det også.
Franz: - Jeg tænkte så, at hvis hun ik
ke klarer det nu, er jeg færdig.
Waltraud: - Tredje gang, jeg sejlede op
mod ham, var han lige foran mig, og

Fokken flænget
De var på vej fra Gislovs Låge uden
for Trelleborg til Vang. Da de var ved
SortÉjgrund, ca. 15 sømil ude, med en
medvind på 14 sekundmeter, blev fok
ken flænget.
Franz Wolf: - Jeg tænkte bare på at
komme op og bjærge fokken, og selv
følgelig lå både livline og redningsvest
nede i kahytten. Mens jeg stod helt op
pe foran, kom der pludselig en stor bøl
ge, og så blev jeg smidt overbord.
Waltraud Schnabel: - Jeg hørte bare,
at han råbte mit navn, og så et plask. Så
var han væk.

Bilde Jensen

Hjertelig tak til S.S.F. for venlig delta
gelse ved Martin Jørgensens bisættel
se.
Willy Jørgensen

pludselig var han væk. Jeg tænkte, at
nu sejler jeg over ham. Men så så jeg et
ben blive svinget ind over rælingen.
Fokken hang ud over den ene side, og
det lykkedes Franz at gribe fat i den.
Så gik Waltraud op foran og holdt
fast i Franz, mens hun samtidig bugse
rede ham ned til badelejderen, som
hang helt agter, og ved fælles hjælp
kom Franz ombord igen.
Den næste times tid sejlede de for
motor med Waltraud ved rorpinden,
mens Franz lå i sin køje og sov ovenpå
det ufrivillige ophold i vandet. Waltraud
græd hele vejen til Vang.

Meget bange
Franz: - Jeg var meget bange hele ti
den. Jeg forsøgte at svømme hen mod
båden, men kunne ikke på grund af tøj
et. Mine bukser havde suget så meget
vand, at de vejede seks kilo. Jeg forsøg
te at tage skoene af, men det kunne jeg
heller ikke. Efter bare ti minutter kunne
jeg mærke, hvordan kræfterne for
svandt.
Waltraud: - Da vi så kom til Vang, og
havnemesteren sagde "Velkommen til
Bornholm", - ja, det var så skønt, så in
gen kan forestille sig det. Så fejrede vi
Franz' nye "fødselsdag".
Waltraud Schnabel og Franz Wolf har
sejlet i fire år, og oftest i danske farvan
de.
Waltraud: - Selv om man jo siger, at
sådan noget aldrig sker for een selv, har
vi da holdt redningsøvelser, men altid i
stille vejr, og altid med Franz som den,
der styrer båden, han har flere kræfter
end jeg. Men mine kræfter kom vel sam
men med angsten.
Parret sejler nu nord om Bornholm og
sætter derefter kursen mod hjemstav
nen i Kiel, via Sverige, Sjælland, Falster
og Fehmarn.
Jes.
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Juniorudvalget
Jens Green Jensen, juniorleder
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS.
Telf.: 01 - 50 63 65
Ole Jensen,
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -58 50 68
Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør
Telf.: 01 -53 24 29
Jens Schøn Poulsen,
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -58 36 85

Optimist-nyt.
Ja, så er vi startet på vinterens pro
gram, alle optimist-sejlere har fået til
sendt et mødekort til den første lørdag
(den 13. november kl. 10.00). Skulle du
ikke have fået tilsendt en mødeindkal
delse kommer du selvfølgelig bare først
kommende lørdag kl. 10.00 i pejsestuen.
På det første møde fik vi aftalt, hvad vin
terens program skulle bestå af.
De brovagter, som har haft mulighed
for det, var indkaldt til et møde for at
fastlægge, hvad vi skulle lave i vinterens
løb; de nærmere emner får du at vide på
lørdagsmøderne.

Udstilling
Harry Trudsøe, der flere gang har fået
diplom for sine husflidsarbejder, udstil
ler i klubhuset i december en del af sine
bedste arbejder.
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Årets flittige juniorer, fra venstre: Tommy Poulsen, Bolette Guldager, Mette Green Jensen og Brian
Hansen.

Yngling-nyt.
Som nævnt i sidste nummer afholdt
vi førermesterskab i weekenden den 9.10. oktober. Sejladserne kom til at fore
gå mellem otte førere: Margit, Lars F,
Brian, Mette, Lotte, Henrik G, Torben S
og Claus S.
Der var blevet udfærdiget et lodtrækningssystem, som skulle give nogenlun
de retfærdighed for alle parter.
Sejladserne skulle afvikles med indle
dende heats, mellemheat og en finale
sejlads. Desværre artede vejret sig så
dan, at vi kun fik sejlet om lørdagen.

SUNDBY MARINE SHOP
er lukket i December-Januar-Fe
bruar. Tak for i år og på gensyn til
marts.
Lissie og Svend A/vang

På den baggrund kunne vi ikke kåre
en førermester, men de indkøbte præ
mier blev uddelt ud fra en tendens om,
hvem der kunne have vundet, samt hvor
aktiv de forskellige førere havde været i
sæsonens løb.
De tre, som skulle have sejlet finale
sejlads, var Lars F, Henrik G og Claus S.
I mellemrunden havde Margit og Mette
placeret sig, og i de indledende sejladser
placerede Lotte, Torben S og Brian sig.
Den planlagte afslutningsmiddag i
skipperstuen blev meget hyggelig, ikke
mindst fordi nogle af de "gamle" (for
ældrene) mødte op, men også fordi Lars
H viste lysbilleder fra ferieturen og kom
menterede dem på sin sædvanlige char
merende måde.
Der har i den forløbne tid været af
holdt møde med 1982-kapsejladsmandskaberne for at drøfte den kommende
sæsons mandskaber. Det er jo altid et
emne, som kan give anledning til debat,
men foreløbig var der enighed om, at
mandskaberne skal være:
31 - Lars F., Henrik P. og Lars H.
24 - Jannie, Lars J. og Bolette
101 - Brian, Torben S. og Jens P.
126 - Margit, Mette og Lotte.
På samme møde blev drøftet, hvor
dan vi skal indrette juniorskuret, vi var
vel 14 - 15 stykker og lige så mange me
ninger. Der blev enighed om at nedsæt
te et udvalg (Lars H., Jens P., Mette,
Lotte og Thomas), som skal udarbejde
nogle forslag.
Det blev vedtaget, at der indkaldes til
et fællesmøde, hvor vi skal drøfte, hvad
der skal udføres på bådene.

Juleudsalg i K.M.S
Masser af julegaveideer og helt utrolige tilbud på
Sejlerdragter
Redningsveste
Kompasser
Fendere
Bådservice
Thermotøj

Ekkolod
Ankre
Tilbehør
Tovværk
Støvler
Bådvarmere

Med mere
Spar 20% - 30% - 40% - 50%
Alt ikke nedsat -r 10% i udsalgsperioden.
Udsalget STARTER MANDAG d. 22.11.
og SLUTTER 22.12.

KASTRUP MARINE SERVICE«.

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

Decembers møde for jolleog brætsejlere.

1

Klubmesterskab for joller
S.S.F. afholdt i dagene 4.-5. septem
ber det årlige klubmesterskab for joller.
Uvist af hvilken grund deltog i år kun Pi
ratjoller og Wayfarer, - der fik tre gode
sejladser til at afgøre sagen i.
Lørdag den 4. skulle en koldfront ha
ve passeret København ved middagstid
med 10-15 sek/m W-SW på forsiden og
5-10 sek/m på bagsiden. Da fronten alli
gevel ikke var passeret kl. 12.00, udsat
tes skippermødet til kl. 14.00. Fronten
var stadig ikke passeret, men vinden var
tilsyneladende løjet af (tilsyneladende),
så starttidspunktet blev sat til kl. 14.30.
Mærkerne blev lagt ud, og vi afventede
jollerne. Da jollerne var kommet fri af
Helgoland, væltede den første, - andre
fulgte kort efter dennes glimrende eks
empel. Vinden var nu atter tiltaget til 1215 sek/m W, så sejladsen blev aflyst, og
flere joller bugseret ind. Ingen sejlads
den dag.
Søndag var til gengæld en pragtfuld
sensommerdag med 4-6. sek/m NW, så
vi kunne afvikle tre sejladser. Vinden
holdt sig endog så konstant, at vi først i

Der diskuteredes taktik efter sejladserne
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3. sejlads måtte til at flytte topmærket
ud i Sundet. Vinden fulgte nemlig mete
orologernes meldinger om at dreje om i
NNØ, eller var det meteorologerne, der
den dag fik ret i deres forudsigelser.

Det sidste møde i 1982 afholdes søn
dag den 5. december kl. 13.00 præcist
som vanligt i jollehuset på pladsen.
Følgende emner vil blive drøftet;
1. Næste års struktur, herunder ned
sættelse af udvalg.
2. Jollehusets fremtidige indretning.
3. Instruktion for brætsejlere.
4. Julearrangementer.
5. Næste jollemøde.
6. Eventuelt.
Vel mødt.

Resultatliste
Piratjoller:
1. Jens Johansen /O.P. Pedersen
2. Vaabengaard/Vaabengaard
3. Michael Zebis/Birger Hegelund

3. points
11,4 points
11,7 points

Wayfarer:
1. Kenneth Sten Madsen, Havnsø
2. Johnny Bengtsson, S.S.F.
3. René og Tina Jacobsen, Sletten
4. Bo Christensen, Hellerup
5. Finn Brygger Jensen, S.S.F.

3 points
16,7 points
18 points
21,4 points
26 points

Årets klubmester i Piratjolle: D 937 Jens Johan
sen og Ole Poul Pedersen.
- og i Wayfarer: Johnny Bengtsson, Hans Peder
og Jens Henrik.

Randbemærkning:
Bag kulisserne.
Knap er den sidste sejlads skudt af i
sæsonen 1982, før den næste sejlsæson
er ved at starte i planlægningsfasen. Det
kan føles som temmelig stærk tobak, at
skulle til, allerede på det første jollemøde efter sæsonens afslutning, at blive
påtvunget en diskussion om præcis hvil
ke dage/weekends i 1983 man har lyst til
at sejle kapsejlads. Man har knap fået
vejret oven på afriggergildet. Er vor fri
tidsaktivitet nu også blevet inddraget i
den omkringsiggribende planlægningsfeber. Er sejlsportens »bosser«: Arran
gørerne og folkene i organisationen ble
vet endnu en tand mere bureaukratiske.
Er sporten nu totalt underlagt de profes
sionelles forretningskrav. Eller er lederne
blot blevet helt betaget af tidens status
symboler »timemanger« og »system
time«, disse avancerede og dyre kalen
dere, der kan sætte indehaverne heraf i
stand til at planlægge hele året minut for
minut.

Men kravene om planlægning er der.
Sejlklubbernes ønske om at få mesterskabssejladser til deres forening. Det
giver prestige at kunne arrangere betyd
ningsfulde stævner. Det kræver indadtil
en god koordination i foreningen, fordi
ressourcerne i foreningen: bøjer, ledsa
gefartøjer, dommere m.v. er begrænse
de.
Specialklubbernes krav er en sejlads
kalender med almindelige træningssejladser, udtagelsessejladser og mesterskabssejladser. Det skal helst tilrette
lægges på en måde, så det ender med et
højdepunkt midt på sæsonen. Det er
vanskeligt at få nogen til at påtage sig de
mindre opstartstævner og de helt store
internationale, hvis specialorganisationen er blevet pålagt at lave det.
Det hele skal være afgjort inden ud
gangen af november, så det kan komme
i kapsejladskalenderen, der udgives af
Dansk Sejlunion i samarbejde med et af
de store bådblade.
At stævnet er rigtigt annonceret er
naturligvis en forudsætning for at få

sponsorer, der kan gå ind og give en ri
melig økonomi i arrangementet. Kun
derved åbnes der mulighed for rimelige
startpenge og ordentlige præmier. Det
te er en betingelse for et ordentligt del
tagerantal.
Hvem der er den store stygge ulv i
dette spil, er svært at sige umiddelbart.
Men et står fast: vores fritidsinteresse er
blevet eller bliver snart disciplineret på
en måde, der minder om vores arbejds
dag.
Kan man få frivillige til at arrangere og
medvirke i sejladser på disse vilkår? La
der sejlerne sig godvilligt dirigere rundt
efter et stramt tidsskema hele somme
ren?
Hvad er alternativet til denne stadig
stigende programmerede sæson. Så be
gynder man at spørge sig selv: hvorfor
sejler vi?
Rolf

Der er skabt tradition for en julefrokost i S.S.F.
og derfor afholder vi igen i år
<rt

*

^ *
Lørdag

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.
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Slettede medlemmer pr. 15.9.82.

A

A

A

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

4 Benth M. Rasmussen
Elbagade 29, S.
35 Jens G. Gravengård
Holmbladsvænget 1, S
88 Steen Holtoug
Hedemansgade 3 B, 0
97 Ole Lindiu
Wilh. Thomsens Alle 29, Valby
111 Jens Axelsen
Nyrnberggade 2A, S.
163 Jørgen P. Jensen
Høgemosen 16, Glostrup.
221 John Pedersen
Liden Gunversvej 3, S.
226 Eva Theil
N. Jespersensvej 19, F.
288 Helle Hansen
Holmbladsgade 50, S.
377 Bent R. Sørensen
Samosvej 51, S.
383 Kurt J. Poulsen
Reberbanegade 43, S.
390 John Storm Andersen
Tæbyvej 78, Rødovre
399 Susanne Petersen
Kongovej 35A, S.
424 Søren W. Hansen
Mågevej 11, NV.
610 Jan Nielsen
Ved Sønderport 22, S.
688 Bjarne E. Pedersen
Holmbladsgade 79, S.
711 Søren Overgård
Fredtoftevej 14, Hvidovre
752 Finn E. Jensen
Høje Gladsaxe 17, Søborg
839 Mogens K. Jensen
Griffenfeldsgade 31A, N.
867 Karl K. K. Larsen
Rantzausgade 45, N.

A
A
A
A
A
A
A
A

P
P
P
P
J
J
J
J
J
J

903 Henrik Kromann
Nansensgade 64, K.
942 Jørgen A. Andersen
Borneovej 18 B, S.
974 Jan Walseth
A. F. Beyersvej 13A, Vanløse
980 Jan Klingenberg
Granskoven 43, Glostrup
992 Bo Nør Larsen
Falkoner Alle 102, F.
1019 Bo G. G. Lundgreen
Athensvej 16, S.
1034 Roal Nesvik
Englandsvej 38B, S.
1041 Bo Nielsson
Messinavej 16, S.
1046 Kurt Larsen
Prøvestens Alle 4, S.
1081 Leon Jakobsen
Galgebakken Vester 3,
Albertslund
22 Henrik Espersen
Storegade 74, Rønne.
73 Annie Danris
Balsamvej 8, Kastrup
129 Lissi Astrand
Avnbøl Alle 18, Kastrup
145 Jens Ryg Asgård
Bregningevej 48, Vindeby
7 John Lush
Peder Ibsens Alle 1, NV
32 Chr. E. Palludan
Windsorvej 43, S.
38 Zenia Pedersen
Peder Lykkesvej 111, S.
51 Thomas Toft Olesen
Willumsvej 26, S.
95 Claus K. Olsen,
Genuavej 13, S.
101 Henrik P. Olesen
Brydes Alle 98, S.

J
J

Nye medlemmer
som NøgerjDpta^else

A
A
A
A
A
A
A
A
P
J

Hk

88 Per Søndergaard Rasmussen
Peter Fabersgade 9, N.
122 Erling V. Nielsen
Syriensvej 14, S.
126 Inger A. Hansen
Tyrolsgade 10, S.
752 Hans P. Bov
Engvej 184, S.
985 Dan Møller
Lygtemagerstien 19, S.
992 Riber Thor
Røde Mellemvej 152, S.
1019 Kim M. Madsen
Ny Carlsbergvej 69 A, V.
1034 Jens H. Nielsen
Isafjordsgade 13, S.
49 Birthe Hansen
Verona vej 19, S.
25 Janni Sejrbo
Sundbyvestervej 25, S.

Ifolge lovens § 3 skal et nyt medlems
ansogning om optagelse aftrykkes t forst
udkomne nummer af SSF Protest skal
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

mt>u mm mm mm mmu »u mm mm mm

vi

110 Ole Thorn
Øresundsvej 22, S.
115 Jørgen Jørgensen
Røde Mellemvej 94C, S.

mmu mmu mutu mm

Juletræsfest
for medlemmernes børn afholdes
Søndag den 19. december 1982 kl. 14.00
Husk at voksne betaler 10 kri entré.

v:/

kj

Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen. ^

ff
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Sidste frist for afhentning af billetter til børnene: den 13. december.
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I V E N A M L E V N J M G [ / I L V E T [ / Æ R E MIG
EM STOR GLÆVE AT SE MEVLEMMER OG
[/EMMER T I L ET LILLE TRAKTEMENT 1
SUNVBy SEJLFORENINGS KLUBHUS
MANVAG VEN 6 VECEMBER MELLEM
KL. 1 6 . 3 o op KL. 1 9 . 3 o
Med & z jlo.>iiivLl& z n . . .
Han& Guldag zn.

Hl.

Kursustilbud
Primo september er udsendt infor
mationshæfter til alle sejlklubber
vedrørende kursustilbud 1982/1983
for:
- Instruktører
- Trænere
- Ledere
- Klubbladsjournalister
- Dommere
- o.s.v.

DS-NYT, OKTOBER 1982

Hvem kan deltage? Generelt kan al
le sejlklubsmedlemmer med moti
vation og interesse indenfor en spe
ciel aktivitet i sin klub deltage i
DS's kurser. Personer, der ønsker at
komme på et kursus i DS-regi, skal
dog tilmeldes gennem sejlklubben.

For en sikkerheds skyld!
I de seneste år er de gode, gamle
sejsinger - fremstillet af sejldug blevet afløst af elastikker med pla
stikkugler i enderne. Tilsyneladen
de er det en hensigtsmæssig løs
ning, men pas på: mange sejlere
har allerede fået nogle solide rap
over fingrene, når elastikken smut
tede. Nu er det første alvorlige
uheld sket, da en århusiansk sejlerpige fik knust sit ene øje og har mi
stet synet på det - takket være
elastik-sejsingen!
Alle, der anvender disse nymodens
sejsinger, bør være ekstra opmærk
somme på faren ved dem, og det
bedste råd vil nok være: skær dem
midt over, smid begge ender væk,
gør det allerede næste gang I er
ombord - for en sikkerheds skyld!

generalforsamling
Sundby Sejlforenings nautiske forening
afholdes

Søndag den 12. december 1982 kl. 9.00
Foreningens formål er bl.a. ved aktiv indsats
at forhøje sikkerheden til søs og medlemmernes fartøjers sødygtighed
og at medvirke til, at deres udstyr er i forsvarlig stand.
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Hverdage

Lørdage

Son- og
helligdage

Jan.
Febr.

X
X

11-15
11-15

X
X

Marts

10-18

9-15

X

April
Ma|

10-18

9-15
9-15

9-15
9-15

9-15

9-15
X
X

Juni

10-18
10-18

Juli

10-18

Aug.

10-18

9-15
9-15

Sept.

13-18

9-15

X

Okt.
Nov.

ol 13-18

9-15
9-15

X
X

11-15

X

Dec.

§£ 13-18
£| 13-18

LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 København K
TIf. (01) 57 61 06

LYN ETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
"jf Amagerbanken

EGET
RIGGER- IVÆRKSTED
TALURITPRESNINGER
TERMINALVALSNINGER
SPLEJSNING AF
WIRE/tovværk

HAR DET HELE
SEJLERTØJ
RULLEFOKBESLAG
BÅDVARMERE
NØDSIGNALER
SIKKERHEDSUDSTYR
BLOKKE OG FITTINGS
og meget mere...
I. STENGAARO MEYER
Amager Strandvej 124
01 - 58 30 45

AMAGER STRANDVEJ 124

S.S.F.

SÅ TÆT
—=:r
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

VMIERPRISER!
Hvis du skal have nye sejl til næste sæson, så
kan det være en god idé, at bestille allerede nu.
Du slipper selvfølgelig for forårets lange
leveringstid. (Op til 6 uger).
Du slipper også for en prisstigning pr. 1. januar
på ca. 10%.
Og på toppen af det får du 10% rabat ved
bestilling inden 1. januar.
Hvis du bestiller dine nye sejl her, kan jeg love
dig, at du får sejl syet af de bedste materialer som kan
købes for penge, og af et design som giver dig sølvtøj
på præmiehylden.
Specielt ved Dan-Sails kan fremhæves: dobbelte
sejllommer, store gedigne hjørnefor
stærkninger og rustfri stål løjerter.
For en beskeden merpris, blød fod
i storsejl og forsejl i Mylar.
Du skal få glæde af dine nye sejl.
Med venlig hilsen
Jan Hansen Dan Sails
Sturlasgade 12 K. v. Islands Brygge
2300 S

il
II
DAN SAILS

TIf.

01-57 67 17

Facts om Dan-Sails: Vinder af 3 danske mesterskaber,
1 svensk og 1 hollandsk mesterskab i sæsonen 82.

DECEMBER

41. årgang

Generalforsamlingen

Referat af generalforsamling den
24.10.82
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Protokol og beretning
Punkt 3: Valg
Punkt 4: Lovændringsforslag
Punkt 5: Andre forslag
Punkt 6: Eventuelt
Punkt 1: Valg af dirigent.
Formanden åbnede generalforsamlin
gen ved at byde forsamlingen velkom
men, herefter udbad han sig forslag til
dirigentposten. Benny Gustafsson blev
foreslået og valgt.
Dirigenten takkede forvalget, hvoref
ter han jvf. foreningens love erklærede
generalforsamlingen for lovlig.
Punkt 2: Protokol og beretning.
Sekretæren oplæste protokollens re
ferat af sidste bestyrelsesmøde afholdt
den 4.10.82.
Herefter gik formanden på talerstolen
og oplæste sin beretning (trykt i sidste
nummer).
Eskildsen bad om ordet til beretning og
sagde, at han ville gå ind for den klub
forsikring, som formanden havde fortalt
om i sin beretning, dog ville han bede
formanden undersøge hvor mange ska
der, der havde været på fartøjer inden
for de sidste 3 år, samt hvor meget det
vil koste at være medlem.
Formanden svarede, at han vidste, at
de officielle skader i år udgjorde 50.00060.000 kr. Præmien vil blive det samme,
som man plejer at betale i nuværende
forsikringsselskab dog uden skat.
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Ryle Niels takkede formanden for en
god beretning, hvorefter han spugte,
om man havde overgivet sagen vedrø
rende skudepisoden til rette myndig
hed, idet man for nogle år tilbage var
udsat for en lignende episode.
Arne Olsen svarede, at episoden fandt
sted den 16.8. den dag, hvor andejagten
gik ind samt, at det ikke var nogen fra
foreningen, der havde skudt. Han me
ner heller ikke, at episoden vil gentage
sig, idet lovene om jagt bliver ændret fra
1983.
Vagn Preisler: Hvis man har en båd på
afbetaling og er tvunget til at have en
kaskoforsikring, hvorledes stiller kredi
tor sig til, at man overgår til et selvejen
de forsikringsselskab?
Formanden: Panthaver vil ikke aner
kende en forening med det formål. Alle
forsikringsselskaber er villige til at ned
skrive kaskoforsikringen år for år til det
beløb, der skyldes i båden. En sådan for
sikring kaldes en førstehåndsforsikring,
og den dækker kun det, som panthave
ren har i sikkerhed. Hvis båden totalforli
ser, får kreditor udbetalt den sum, der
skyldes i båden. Ejeren får ikke noget.
Ejeren kan melde sig ind i den nautiske
forening, hvor han så vil få resten.
Blickfeldt: Med hensyn til skyderiet, så
havde vi for 2 år siden i "Amager
Strand" en lignende episode, hvor kug
lerne væltede ned på vore tage, og en
mand blev ramt. Vi henvendte os til poli
tiet. Vi ved ikke, hvem der skød, men
det var ovre fra en forening ved stran
den.
Henning Jensen: Ideen med den nauti
ske forening er god. Er der stemning for

den, det kan en håndsoprækning vise.
Ove Madsen: Er også interesseret i den
nautiske forening. Han spørger, hvilke
muligheder der er for at dække skader
ind? Hvilket kapitalunderlag vil der kun
ne skaffes, hvis der f.eks. sker 2 alvorli
ge uheld?
Formanden: I Kaløvig ved Århus har
man på 2 måneder indtegnet 50 med
lemmer. Der kommer flere til efterhån
den, som deres forsikringer udløber.
Man har her ikke haft nogle skader, men
man har opbygget systemet i vedtæg
terne således, at hvis foreningen ikke
kan bære en skade, så hæfter medlem
merne yderligere for et beløb, som dog
ikke er afskrækkende. Formanden slut
tede med at sige, at hvis der her i for
samlingen var interesse for en nautisk
forening, ville man afholde et stiftende
møde.
På opfordring fra dirigenten viste det
sig ved håndsoprækning, at interessen
var stor for en nautisk forening.
Preben Jacobsen: Fortalte om en båd,
der væltede, og der skete skader for
20.000 kr. Ejeren havde en selvrisiko på
5000 kr. Man besluttede at udbedre ska
derne selv, og i stedet for de 20.000 kr.
kom det til at koste 478 kr. i materialer.
Jeg mener, fortsatte Preben, at det er
noget i den retning, vi skal nå. Vi skal
hjælpe hinanden. I forbindelse med op
rettelse af en nautisk forening skal vi fin
de nogle medlemmer, der har forstand
på at arbejde med glasfiber, og så skal vi
have en turnus af en måneds varighed.
Og de skader, der kommer ind, laver vi
selv. Kan dette lade sig gøre, bliver nau
tisk forening billig for medlemmerne.
Reinhardt Hansen: Med hensyn til toi
letbyggeriet, siger formanden i sin be
retning, at man er ved at omkonstruere
byggeriet. Da vi vedtog byggeriet, var
det meningen at begynde bygningen
begge steder på en gang. Nu skal der
kun bygges på nordre plads. Når der så
samtidig foreligger forslag fra bestyrel
sen om bemyndigelse til at optage byg
gelån, synes det på sin plads, hvis for
manden kommer med en redegørelse
for, hvad byggeriet vil koste, og hvad
det vil omfatte.
Formanden: Vi bygger først på nordre
plads, gør det færdigt og ser, hvordan
det efter forholdene fungerer. Så byg
ger vi på søndre plads. Vi har fået priser
ind på det, vi i første omgang godt kun
ne tænke os med udstyr, udseende og

byggemåde. Dette byggeri vil koste
600-700.000 kr. Dette er for dyrt, derfor
er vi gået i gang med nogle alternativer,
der er lige så gode.
Ryle Niels: Det er godt, at man vil be
gynde byggeriet på nordre plads først,
da det er her behovet er størst, men han
mener ikke, der er behov for bad, han
mener, at baderum skal bygges i forbin
delse med de baderum, vi allerede har.
Formanden: Der synes at være gro
bund for en nautisk forening. Et møde
vil blive afholdt hurtigst muligt. Viser det
sig ved dette møde, at der stadig er
interesse, vil vi forsøge at få foreningen i
gang fra 1. januar 1983.
Protokol og beretning gik til afstem
ning ved håndsoprækning og blev god
kendt af generalforsamlingen.
Et stemmeudvalg bestående af Orla
With, Frits Kleis og John Damhave blev
valgt.
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Punkt 3: Valg.
Følgende var på valg:
Formand Hans Guldager, kapsejlads
chef Klaus Akkermann, en repræsen
tant for havn og plads, Arne Olsen,
klubhusrepræsentant Vagn Preisler, jol
lerepræsentant Rolf Elm Larsen, en
suppleant Anders Mogensen, et junior
udvalgsmedlem Ole Jensen. Alle blev
genvalgt ved akklamation.
Et juniorudvalgsmedlem Ole Hansen
var ligeledes på valg. Han ønskede ikke
genvalg. Jens Green bad i den anled
ning forsamlingen om udsættelse af
valg til denne post, idet man ønskede at
finde en egnet person. Generalforsam
lingen gav accept på denne udsættelse.
Punkt 4: Lovændringsforslag.
Bestyrelsen foreslår, at aldersbetingelsen for optagelse af medlemmer
ændres til 9 år, således at de to første
stykker i § 9 kommer til at lyde: Forenin
gen kan som medlem optage enhver
hæderlig person fra det fyldte 9. år.
Medlemmer deles i aktive, passive og ju
niorer. Piger og drenge fra 9 til 16 år kan
kun optages som juniorer.
Formanden bad om ordet for motive
ring og fortalte at årsagen til denne
ændring skyldes, at børn idag er mere
modne. Endvidere har adskillige andre
sejlklubber allerede ændret optagelsesalderen.
Forslaget gik til skriftlig afstemning
og blev vedtaget med 133 jastemmer.
Der var 2 nejstemmer, 1 blank og 1 ugyl
dig i alt 136 stemmer.

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S
Sals: Palvig Fotosats, Store Kongensgade 88, 1264 Kbh. K, tlf. (01) 14 30 55
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59.3 , 2200 Kbh N, tlf
Tryk

(01) 83 11 33.

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

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Hans Guldager,
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården 5B, 2791 Dragør

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

Havneudvalg:

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S
Bent Knudsen,
Nyrnberggade 30,2., 2300 Kbh. S

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup
- og festudvalg: V a g n Pre jsler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22A, 2300 Kbh. S

Skolechef:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S

Jollerepræsentant:

Rolf Elm-Larsen,
Dronningensgade 20, 1420 Kbh. K

Motorbådsrepræsentant:

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 Kbh. S

Målere:

Jørgen Madsen,
Platanvej 7, 1810 Kbh. V
Karl Thorup,
Bremensgade46, 2300 Kbh. S

Kontoret er lukket i januar.
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Punkt 5: Andre forslag.
Forslag 5.1
Bestyrelsen foreslår pladslejen forhøj
et med 12 kroner fra 29 kroner til 41 kro
ner pr. m2.
Formanden for motivering.
Vi har ikke for vane at bede om forhøj
elser, uden det er nødvendigt. I 1983 er
der brug for penge, idet der er mange
dyre ting, der skal laves på havn og
plads f.eks. bobleanlæg på midtermo
len, sejlrende skal udgraves, broen over
kanalen skal repareres og molen ved
benzinkajen skal repareres. Forhøjelsen
på 12 kr. er i relation til prisstigning. Si
den vi sidst forhøjede pladslejen for 3 år
siden, har der været prisstigninger på
37%. Formanden sluttede med at anbe
fale, at forslaget nød fremme.
Forslag 5.1 gik til skriftlig afstemning
og blev vedtaget med 85 ja-stemmer.
Der ver 49 nej-stemmer, 4 blanke og 1
ugyldig stemmeseddel ialt 139 afgivne
stemmer.
Forslag 5.2
Bestyrelsen foreslår skurlejen forhøjet
med 10 kr. fra 53 kr. til 63 kr.
Forslaget blev vedtaget af generalfor
samlingen ved håndsoprækning.
Forslag 5.3
Bestyrelsen bemyndiges til at optage
byggelån i Amagerbanken maksimalt
175.000 kr. til byggeri af toilet- og bade
bygning på nordre plads.
Formanden motiverede:
Vi er gældfrie. Alle gamle lån er betalt
ud. Hvad det egentlige lån vil komme på
er svært at sige, det kommer an på,
hvad vi kan få af tilskud forskellige ste
der fra. Der er søgt tilskud flere forskelli
ge steder.
Eskildsen. Indledte med at takke for
samlingen, fordi den støttede forhøjel
sen på de 12 kr. Derefter udbad han sig
oplysning om, hvor stor renteudgiften
vil blive på de 175.000 kr. Vi kan ikke
trække dem fra nogen steder, derfor
skal vi så vidt, det er muligt, være selvfinancierende.
Formanden: Vi har altid arbejdet på at
nedbringe gæld, og lån optager vi kun,
når det er nødvendigt. Selve rentebyr
den kender vi ikke, idet vi ikke vil låne
mere, end der er behov for. Vi bruger de
penge først, vi selv har, før vi begynder
at trække på kreditten.
Svend Malm: Syntes, at man i stedet
for at låne skulle arbejde hen imod en
kontigentforhøjelse. Også ikke-bådejere

4

bør betale kontigentforhøjelse, da de
også vil benytte de nye toiletter.
Ove Madsen: Gik ligeledes ind for en
kontigentforhøjelse i stedet for optagel
se af lån.
Vagn Preisler: Stillede et ændringsfors
lag: Der foreslås, et engangsbeløb på
2 x 100 kr. til toiletbygningerne, at beta
le ved næste kontigentindbetaling.
Rytter: Savnede et overblik over kom
mende investeringer.
B. Andreasen: Kontigentforhøjelsen
skal være på 300 og de skal så sættes
ind på en spærret konto, indtil byggeriet
påbegyndes.
Ove Madsen: Jeg er ikke tilhænger af
ændringsforslaget. Jeg vil hellere fore
slå, at vi går ind for bestyrelsens forslag
og så anmoder bestyrelsen om at udar
bejde et forslag om selvfinansiering til
forårsgeneralforsamlingen.
Orla With: Spurgte, om også de pas
sive medlemmer skulle betale kontigent
forhøjelse.
Vagn Preisler: Kontigentforhøjelse er
for aktive medlemmer.
Mange talere gik på talerstolen og tal
te for og imod ændringsforslaget, hvor
efter Vagn trak ændringsforslaget tilba
ge og bestyrelsens forslag 5.3 gik til

skriftlig afstemning og blev vedtaget
med 107 ja-stemmer. Der var 18-nejstemmer, 3 blanke og 2 ugyldige ialt 130
stemmer.
Forslag 5.4
Bestyrelsen foreslår ændring af § 4 i
havnereglementets stk. 1: Ordene »ind
en den 1. marts« udgår og i stk. 2 ordene
»for kalenderåret ud« udgår.
Formanden for motivering:
De ledige pladser skal efter vedtagel
se på forårsgeneralforsamlingen udde
les løbende. Dette fungerer udmærket,
men vi løber ind i nogle tekniske proble
mer i loven. Den nuværende lov lyder
således: For at komme på ekspectancelisten for uddeling af havnepladser sub
sidiært lånepladser, skal ansøgning
skriftligt meddeles til bestyrelsen inden
marts. Det skal det stadig efter det nye
forslag, men det er af tekniske grunde,
vi ønsker det således, at medlemmer
kan blive skrevet op hele året. Vi ønsker
også med denne ændring, at kunne ud
færdige ekspectanceliste fortløbende,
således at alle kan få at vide, hvor de
står på ekspectancelisten.
Jørgen Rasmussen: Forslaget er dår
ligt. Ekspectancelisten kan ændres fra
dag til dag, hvis forslaget bliver vedta-

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje
der er forfaldet 1.1.1983 ikke er betalt 15.3.1983
Kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer

kr. 135,00
kr. 67,50
kr. 92,50

Skurleje pr. enkelt skur:
incl. forsikring
+ moms22%

kr. 73,00
kr. 13,86

Pladsleje
pr. m2
+ moms 22% pr. m2

kr. 41,00
kr. 9,02

Ved betaling af pladsleje skal gyldig arv
svarsforsikringskvittering forevises.

Ekstraordniær
Generalforsamling
Bestyrelen indkalder herved til ekstraordinær Generalforsamling

Søndag den 30. januar 1983 kl. 9.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen forelægger nyt forslag til toiletbygninger på nordre mole og søndre
mole.
3. Det af generalforsamlingen nedsatte lovudvalg forelægger forslag til revision af
lovene.
4. Eventuelt
Forslagene vil blive aftrykt i januarnummeret af medlemsbladet.
På bestyrelsens vegne
Hans Guldager, formand

get. Ekspectancelisten bør gælde for 2
eller 3 år ad gangen.
Vagn Preisler: Med Jørgen Rasmus
sens forslag vil det sige, at de medlem
mer, der ikke har haft båd i nogle år,
men som så pludselig kommer til penge
og vil købe sig en, ikke kan få en hav
neplads før en gang ud i fremtiden, selv
om han har anciennitet til det.
Jørgen Rasmussen: stillede følgende
ændringsforslag: Havnereglementets§4
stk. 2: Ordene »for kalenderåret ud«
slettes og i stedet indføjes »for de føl
gende 2 år«.
Formanden: Hvis vort forslag går igen
nem, kan vi fortælle, hvornår der vil væ
re en havneplads. Ved Jørgen Rasmus
sens forslag vil det blive svært rent ad
ministrativt.
Jørgen Rasmussen; Ændringen vil
medføre, at de medlemmer, der står på
ekspectancelisten, ikke aner, hvornår de
får en plads. Den ordning, vi har nu, ly
der på et år ad gangen, og den er rime
lig. Jeg synes, man skal stemme nej til
forslaget.
Der blev fra salen begæret afstem
ning, og Jørgen Rasmussens ændrings
forslag gik først til afstemning ved
håndsoprækning og blev forkastet. Her
efter gik bestyrelsens forslag til afstem
ning ved håndsoprækning og blev ved
taget.

Forslag 5.5.
Medlem nr. A 255 foreslår, at forenin
gen lader opføre et værksted, der er så
stort, at det kan rumme et fartøj (læng
de 15 m x bredde 7 m x højde 5 m).
Motivering: Jeg stiller forslaget, fordi
jeg mener, at der blandt medlemmerne
er et ønske om en sådan bygning, hvori
der kan foretages større arbejder såsom
sprøjtelakering, glasfiberarbejde, om
bygning og evt. nybygning.
Jørgen Friland: Fortalte, at han mange
gange havde set medlemmer reparere
både under dårlige forhold. Ved sand
blæsning bliver de omkringstående bå
de overbroderet med sandblæsningsskaller. Udlejning af et sådant hus vil jeg
overlade til bestyrelsen.
Ryle Niels: Forslaget lyder fornuftigt,
men man bør nok tage andre betragt
ninger med. Hvis man bygger sådan et
hus eet sted, kan jeg levende forestille
mig, at det skal flyttes et andet sted hen.
Det må være et personligt anliggende,
om man skal bygge, sprøjte eller repare
re. Hvis det f.eks. drejer sig om en ny
bygning, vil en sådan lægge beslag på
huset i mange år, og de, der står og skal
bruge det, må alligevel leje et telt. For
slaget duer ikke.
Henning Jensen: Ideen er god, men or
det bygning er forkert. Her i vinter har to
bådejere lejet et telt med varme. Disse

mennesker havde gode arbejdsforhold
der. Jeg er sikker på, at man kan købe et
telt til en billig penge.
Formanden: Bestyrelsen er noget be
tænkelig ved dette forslag. Hvem skal
betale, er det kun dem, der ønsker at
bruge det? I så fald vil det blive en ret dyr
husleje. Financiering kan næppe berøre
samtlige bådejere, men må højst sand
synligt pålægges dem, der har brug for
bygningen. Det andet problem er, at
det, der ligger i forslaget, vil blive meget
dyrt, idet miljøloven skal overholdes.
Hvis der er behov for det, vil bestyrelsen
undersøge, hvad det vil koste at købe et
telt. Vi regner med ca. 30 - 40.000 kr. og
et sådant telt vil højst kunne holde i 5 år.
Allan Schmidt mente, at forslaget var
godt, men han forstår de medlemmer,
der er betænkelige. Muligheden for, at
både skal stå inde i 3 år eloer mere, er til
stede, derfor mener Allan, at huset skal
være så stort, at der er plads til 2 både,
således at der altid er plads til reparation
af havari.
Vagn Preisler: Vi har brug for et sted til
reparationer og ikke til nybygninger.
Jeg anmoder bestyrelsen om at under
søge, om det er muligt til en billig penge
at opføre en telthal.
Der blev begæret afstemning og for
slaget blev forkastet ved håndsopræk
ning.
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Forslag 5.6:
Medlem nr. A 237 foreslår: Indretning
af pejsestuen til sejlerrum/ klublokale,
med opstilling af sofagrupper, blomster
krybber og sejler/klubbilleder. Rummet
skal afskærmes mod det øvrige lokale af
mobile vægge af lydmæssige årsager.
Motivering: Jeg mener, at det nu,
hvor klubben har 60 år (83) på bagen, er
på tide at vise noget historisk materiale.
Det må vel også være i alles interesse
at få et sted, hvor medlemmerne kan
sidde i ro og tale uden at skulle høre mu
sik og højrøstet snak. Til sidst men ikke
mindst, burde vi have et lokale, hvor vi
kunne få lidt mere klubliv.
underskrevet: J. Simonsen.
Vagn Preisler: Bestyrelsen forstår godt
ønsket om noget mere klubliv. Vort
klubhus er for lille i forhold til det antal
medlemmer, vi er, så hvis vi inddrager
pejsestuen vil der absolut ikke være
plads nok til vore store arrangementer. I
stedet var det måske en ide at overdæk
ke terrassen og så lave klubliv der.
J. Simonsen: Dette er en sejlforening,
der mangler klubliv. Møbler og andet
behøver ikke at stå permanent, men skal
kunne flyttes ud ved store arrangemen
ter. Vi savner hygge hernede.
Edwin Hansen: Der er sket en kolossal
udvidelse af medlemstallet. Det gamle
klubhus på nordre kaj var ikke hyggeligt.
Vort klubliv foregår i vore både.

Torkil: Klubben har ændret struktur og
her er hyggeligt, men vore unge har in
gen steder at være. Bestyrelsen bør
nedsætte et udvalg, der tager stilling til
byggeri på nordre plads til fordel for de
helt unge sejlere.
Jens Green: Mener, at vi har mere brug
for lydisolerede undervisningslokaler.
J. Simonsen: Stillede et ændringsfors
lag: Bestyrelsen opfordres til at nedsæt
te et udvalg, der skal arbejde for at ska
be rammer, der giver større mulighed
for udfoldelse af sejlerklubliv indendørs.
Ændringsforslaget blev vedtaget ved
håndsoprækning.
Eventuelt, Punkt 6:
Edwin Hansen: På side 15 i vore love
står under ophalerregler: Ophaling og
udsætning af både foretages enten af
fartøjsejeren selv eller af pladsmanden
mod en af bestyrelsen fastsat betaling.
Igennem en lang årrække har det været
sådan. Da jeg og flere andre henvendte
os til pladsmanden, fik vi den besked, at
det ville han ikke have noget med at gø
re. Bestyrelsen må skaffe klarhed, om vi
må eller ikke må være med til at tage vo
re både på land.
Formanden: De pågældende medlem
mer burde være kommet til bestyrelsen
først og talt om problemet. Vi har talt
med pladsfolkene om det. Pladsmanden
ønsker ikke at arbejde lørdage og sønda

ge, hvilket man ikke kan fortænke ham
i, men vi har aftalt med pladsfolkene, at
søndag den 31.10. vil de være behjælpe
lige med optagning.
Formanden sluttede med at fortælle,
at der den 12.12. vil blive afholdt stiften
de møde af Nautisk Forening.
Thomsen: Anmodede bestyrelsen om
at finde ud af, hvad det evt. vil koste at
leje sig ind i de gamle bygninger på den
anden side af Strandvejen. Han mener,
at bygningerne er velegnede til at stå og
reparere både i. Endvidere anmodede
han bestyrelsen om at finde ud af en
måde, der kunne udløse en kortere pro
duktionstid på vort medlemsblad, idet
han mener, at bladet ved udgivelse ude
lukkende indeholder gammelt stof.
Han sluttede med at spørge, om ikke
kontingentopkrævning kunne foregå på
en mere smidig måde f.eks. ved at ud
sende et girokort, lydende på det beløb,
der skal indbetales umiddelbart før hver
indbetaling.
Eskildsen: Spurgte, om ikke der kunne
gøres noget ved de børn, der ligger og
kravler op og ned ad skrænterne på
Flakfortet.
Vagn Preisler: Det er forfærdeligt at se
børnene få lov til at køre ned ad skræn
terne, men vi har ingen muligheder for
at forhindre det. Der er lagt pigtråd ud,
og der er sat skilte op, andet kan der ik
ke gøres. Vi kan kun anmode medlem-

Klubhuset i vinter
"R£DAKTioM£M
AF

SSTk

BLAD,

ØMSKER
ANNOUCØRER
OG LÆSERE -

Gil RMtic,

JIDl

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 diverse re
parationer være lukket fra den 10. januar
til den 29. januar begge dage inclusive.

m sl

FORSIDEBILLEDET:
Opmarch af optimistjoller ved
klubmesterskabet
Foto: John Nyeland.
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R A B A T
Bestil dine nye sejl inden den
1. januar og få 10% vinterrabat
ALLE TYPER SEJL

hurtige, kvalitet, bedste dug
- til fornuftig pris merne, der kommer derovre om at se ef
ter og evt. stoppe børnene i at ødelæg
ge skrænterne.
Orla With: Alle fartøjer uanset størrelse
skal være mærket med navn og hjem
sted. Er dette forandret? der er blevet ta
get en båd op uden.
Rasmus Beck: Er det lovligt at ligge i
havnen med S.S.F.'s stander uden at
være medlem?
Finn Stålfoss: Syntes, vi skulle begyn
de at tænke på vore juniorer. De har
krav på at få nogle ordentlige lokaler, og
han mente, at man allerede nu burde
tænke på det, således at man straks ef
ter færdiggørelsen af toiletbygningerne
kunne påbegynde bygning af et nyt juni
orhus, d.v.s. at alle tilladelser skulle væ
re indhentet.
J. Simonsen: Der bør laves noget PR
for at få nogle af de ældste juniorer til at
komme i jolleafdelingen.
Bent Knudsen: Til Orla With. Vi er op
mærksomme på de både, der ligger
uden navn og hjemsted. Det vil være en
hjælp, hvis også medlemmerne vil kom
me og fortælle, hvor de ligger.
Jens Green: Vore unge sejlere kommer
rundt i landet i forskellige sejlklubber og

ser langt bedre forhold der, end vi kan
byde.
Der er 100 medlemmer i juniorafdelin
gen, 70 af disse har sejlet hele somme
ren.
Formanden: Fik ordet for at svare på
stillede spørgsmål fra talerstolen: Der er
blevet talt meget om lokaleindretning.
Juniorskuret skal indenfor en overskue
lig tid udskiftes med noget andet. I ste
det for juniorhuset vil der så kunne byg
ges noget andet, der både kan rumme
hygge, undervisningslokaler, værksted
og Shop.
Ved første bestyrelsesmøde vil besty
relsen nedsætte et udvalg, der skal be
skæftige sig med indretning af pejsestu
en.
Med hensyn til en anden måde at op
kræve kontingent på, så har bestyrelsen
drøftet dette mange gange. EDB-styret
regnskab har været på tale, men fra an
dre klubber har vi erfaret, at EDB ikke
fungerer bedre end vores opkrævnings
måde. Vi mener ligeledes, at den kon
takt, vi får med medlemmerne ved ind
betalingen, er positiv.
Med hensyn til at leje lokaler på den
anden side af vejen mener vi, at det må

være de medlemmer, der er interessere
de, der selv må prøve at leje sig ind.
Formanden sluttede med at takke di
rigenten samt forsamlingen for en god
generalforsamling.
Dirigenten takkede ligeledes forsam
lingen, der med ham råbte et trefoldigt
hurra for S.S.F.
Generalforsamlingen slut kl. 13.00.
Sign. Benny Gustafsson
dirigent
E/se Thuring
sekretær

Tak.
Til bestyrelsen for Sundby Sejl-Forening.
Rigtig mange tak for den venlige hil
sen i anledning af mine 40 år i Amager
banken - og for den dejlige bog med de
dikation.
Og også tak for de personlige besøg de bidrog til at gøre dagen endnu mere
festlig.
Mange venlige hilsener
Hugo Bechsgaard
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Fysisk træning
Sidste år var der en gruppe jollesejle
re, som arrangerede en ugentlig gymna
stikaften. Herfra bringer jolle- og bræt
nyt et par nye billeder.
Desværre lod der ikke til at være
stemning for en gentagelse i år, så det er
ikke kommet i gang. Den fysiske træ
ning er helt og fuldt overladt til den en
kelte selv. Og hvad kan man så gøre,
hvis man ikke i forvejen dyrker nogen
form for idræt i vinterhalvåret og allige
vel gerne vil skabe forudsætninger for at
få den fulde glæde af jollen eller brættet
i næste sæson?
Et godt og inspirerende materiale om
dette emne er udgivet af Dansk Sejl
unions jolleudvalg: Jollesport 1980: 1 Emnehæfte: Fysisk træning. Om behov
et for fysiske træningsprogrammer hed
der det:
Til trods for at flere og flere bliver
klare over betydningen af en god kondi
tion, er der endnu en del misforståelser.
Tænk på nedenstående situationer: en
40-årig ikke-ryger holder af en god skiweek-end, og tilbringer mange lørdag
søndage til søs i sommerens løb. Sæso
nens første sejltur foregår i let vind med
en del pust, og jollen går rundt tre gan
ge. Sidste gang slæber han sig kun med
nød og næppe ombord igen. Eller den
21-årige, der ved, at hans teknik er på
toppen, men ikke kan følge med på sid
ste krydsben. Eller sejleren, der regel
mæssigt træner vægtløftning for at hol
de sin muskelstyrke oppe. Han falder
overbord i blæsevejr og opdager, at
hans hjerte-kredsløb nok tillader ham at
indhente den drivende jolle, men han er
for udmattet til at kunne hale sig selv

Grundlaget for
næste års succes.

Kapsejlads
1983
Nu er sejladserne fastlagt for næste
sæson, endnu inden isen har lukket far
vandene.
Da vi forventer, at det bliver streng
isvinter, er hovedvægten lagt på sidste
halvdel af sæsonen, hvor vandet er var
mere.
I første halvdel af sæsonen er der kun
et stævne for brætsejlere nemlig i den
sidste week-end af maj måned (28.-29.).
For joller bliver det første stævne som
sidste sæson Sjællandsmesterskabet
for OK-joller lørdag den 27. august og
søndag den 28. august.
Traditionen tro er mesterskabet for al
le jolle-typer repræsenteret i S.S.F. den
første week-end i september (4.-5.9.).
Til denne sejlads er samtidig inviteret
Wayfarer-sejlerne fra det øvrige Sjæl
land, så det forventes, at anden start
bliver en ren Wayfarer-opvisning.
Toppunktet på sæsonen bliver et uof
ficielt DM for Piratjoller i hold. Denne ty
pe sejlads genoplives nu indenfor denne
klasse, efter at den har ligget stille nogle
år. Mesterskabet afvikles den 24. og 25.
september. Sæsonen sluttes, som den

Jollen og brættet er nu godt og for
svarligt gemt bort, hvis man da ikke lige
skal ud og sejle julesejlads den 26. de
cember. Men for de fleste andre står
måneden på julefrokost, julemarcipan
og nytårstømmermænd. Det er en sy
stematisk nedbrydning af konditionen,
som årstidens »idrætter« byder krop
pen.

begyndte, med en regatta for brætter. I
weekenden den 1. og 2. oktober finder
klubmesterskabet sted.
Til det planlagte program kommer
endvidere de ugentlige onsdagssejladser, som i 1983 vil få en selvstændig start
for brætter.
Det omtalte er den aktivitet, som er
planlagt indtil videre. De spontane initia
tiver får også bedre muligheder næste
sæson, fordi den på søkortet indtegne
de kapsejladsbane bliver udlagt. Når
den er på plads fra 1. maj til 15. septem
ber, kan vi hvilken som helst dag i ugen
lave en sejlads med for eksempel hare
start. Derudover kan man til enhver tid
lave match-racing. Det kræver kun to
både. Det giver den ideelle træning i tak
tik og sejltrim. Hele forsæsonen vil der
for give gode muligheder for at lægge
grunden til resultaterne i anden halvdel
af sejlsæsonen 1983.
Rolf

Ring efter prøver og få et tilbud.
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KASTRUP MARINE SERVICE*.

KMS BÅDUDSTYR

\ \J u

Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

a

Arne Olsen
Offset

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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ombord. Eller teenageren i voksealde
ren, der starter med kraftig vægtløftning
for at bedre sin kropsvægt og dermed
kunne holde båden på plads uden samti
dig at tænke på de skader, muskelmas
sen forvolder på hans voksende krop.
Alle disse ivrigt knoklende sejlere er
ofre for en af eller begge de mest almin
delige misforståelser vedrørende krops
træning. De overvurderer deres egen fy
siske træningstilstand og de undervur
derer betydningen af et afbalanceret
træningsprogram. I begge tilfælde kan
resultatet blive en række skader, større
eller mindre, temporære eller blivende.
Men hvis man blot realiserer, at disse
problemer er almindelige og hvilke ska
der, de kan medføre, kan man undgå
dem.
Endvidere indeholder hæftet en ræk
ke øvelser til faserne i en træningsomgang. For det første opvarmningsøvelser, dernæst øvelser, der forbedrer
hjerte- og åndedrætsfunktioner, og en
delig øvelser, der sigter mod at styrke
muskelstyrken.
Mange af øvelserne under opvarmningsafsnittet er velegnede til udførelse
hjemme i stuen, da de kræver meget lidt
plads og ingen rekvisitter.
Afsnittet om åndedrætsøvelserne
giver råd og vejledning vedrørende jog
ging, svømning og cykling.
Den fysiske træning skal holdes vedli
ge, fordi »You can't store Fitness«. Det
er mottoet for hæftet.

Jolleafdeling hængt til tørre i en kommunal gym
nastiksal.

Men først og fremmest: Hvad hjælper
det, at grejet er i tip-top stand, sejltrimmet perfekt og taktikken lagt optimalt,
hvis opmærksomheden under sejladsen
i hård vind mod topmærket bliver afledt
af ømme muskler. Den bedre fysisk træ
nede vil da vise dig agterspejlet.
Rolf.
Note: Emnehæftet - fysisk træning fås
ved henvendelse til Dansk Sejlunion, Id
rættens Hus, 2600 Glostrup. Telf.: 02 45 55 55. Pris: 8 kroner incl. moms, men
eksclusiv porto.

Cykleøvelser i luften før Amager Rundt.

Koncentreret samarbejde mellem to kvindelige
sejlere.

sokkelund foto
Christiania 1407 k
01-570483
9

Pressemeddelelse fra
Søsportens Sikkerhedsråd

Udeblivelser
Fritidssejlads under alle former og
med alle slags både og sejlbrætter har
haft gode vilkår i det milde og varme
vejr, som vi har haft i sommer og efterå
ret. Der er blevet sejlet og flydt på van
det som vel næppe før.
Når der sejles mere, sker der også fle
re uheld for sejlende. Søsportens Sik
kerhedsråd, som er ved at udarbejde sin
oversigt over sejlersæsonens hændel
ser, har især hæftet sig ved antallet af
det, der benævnes UDEBLIVELSER.
Under rubrikken Udeblivelser regi
strerer rådet de tilfælde, hvor pårørende
til personer, der er ude at sejle i fritidsbåde, ringer til politiet og oplyser, at båden
ikke er kommet i land til aftalt tid eller at
der ikke er blevet ringet hjem som aftalt.
Politiet iværksætter så en eftersøg
ning af de pågældende både ved hen
vendelse til havne og strandfogeder i det
farvandsafsnit, hvor båden var sejlet ud
og ved at anmode søredningstjenesten
herunder flyvevåbnets redningshelikop
tere om assistance. Antallet af sådanne
henvendelser om udeblivelser har været
jævnt stigende gennem de senere år.
Tidligere var det mest tursejlere, som
undlod at give livstegn fra sig, ofte i op
til flere dage. Nu er det mest små både,
der har været brugt i forbindelse med
jagt eller fiskeri, som efterlyses ved hen
vendelser til politiet.

Antallet af henvendelser om UDE
BLIVELSER var i de første 10 måneder
af 1981 ialt 31, men er for de første 10
måneder af 1982 steget til ialt 57. Altså
næsten en fordobling fra den ene 10 må
neders periode til den anden.
Alene i oktober i år registreredes der
11 henvendelser til politiet fra nervøse
pårørende til sejlere mod 3 i samme må
ned sidste år. Det er over halvdelen af
månedens ialt 19 hændelser. I 3 tilfælde
af udeblivelse var der sket ulykker ved
overbordfald og kæntring, hvorved 5
personer omkom. 3 af de omkomne var
fritidsfiskere og 2 jægere.
I de øvrige 8 tilfælde, hvor politi og
andre gik i gang med at lede efter ude
blevne både, blev disse fundet i god be
hold eller kom selv i havn. Der var altså
ikke sket en ulykke. Enten havde både
ne haft motorstop eller de havde været
løbet på grund eller man havde simpelt
hen ikke overholdt den aftalte tid.
Disse 8 tilfælde bevirkede, at politi,
havnefogeder, marinehjemmeværnski
be, orlogsskibe, Falck, helikoptere og
private mere eller mindre var i aktion i
ialt ca. 30 timer. Det har selvsagt været
30 kostbare driftstimer for samfundet,og
for politiet, som har nok af gøremål i for
vejen, har disse eftersøgninger været en
yderligere belastning.
Disse eftersøgninger kunne måske
have været undgået, hvis en »WalkieTalkie« af god fabrikat havde hørt til sik
kerheds- og reserveudstyret om bord. I

små både, hvor der ikke kan installeres
en egentlig radio, er den trods alt en ri
melig god mulighed for at få kontakt
med land i en given situation.
Vi går nu ind i de måneder af året,
hvor det p.g.a. vejret og kulden er mest
risikabelt at sejle. Det er naturligt, at de
pårørende i land bliver urolige, hvis bå
den kommer senere ind end aftalt.
Tænk på det og ring straks hjem, hvis
der er opstået forsinkelser.
Vigtigst er det naturligvis at undgå
forsinkelserne. På denne årstid bør båd,
motor, udstyr og ikke mindst personer
om bord være i topform, før man står til
søs.
Følg Søsportens Sikkerhedsråd
Kun en tåbe frygter ikke havet.

5SgSSS333SSg3S3SSgB38S3Sggg

\
'

-V /

Fra Havneudvalget
Ny i havnen
Pr. 14. oktober har medlem nr. 316,
Poul Kansing, der er indmeldt den 1. ok
tober 1970, fået tildelt plads nr. 78.
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Towærkskursus
Du kan stadig nå at melde dig til towærkskursus om onsdagen
kl. 19 i Skipperstuen.
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Lystfartojsforsikring 01-141618

Den nye seiler far fra starten
40 rabat pa præmien

VmÉHHS

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

Teoretisk o g praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
rabat
qiver ekstra 10

PREBEN JACOBSEN

Landsdækkende servicenet

Dansk Søassurance
Danish Marine Insurance

N
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Bådtransport
Søsætning
Optagning

G::rv " -0\t Kot,

«

01 -58 79 29 & 01 -58 65 75

Nye medlemmer,

~ ~ ~-

der søger optagelse

IL*
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

4 Conni Bjerregaard
Ved Kløvermarken 3, S.
35 Ove Ladebye Johnsen
Holmbladsgade 3, S.
97 Erik Grønning
Lipkesgade 7, 0.
133 Viktor Toube
LI. Colbjørnsens Gade 6, V.
163 Karin Beynit
Limgården 8, S.
203 Kaj Hansen
V. E. Gamborgsvej 2, F.
221 Kim Travers Jensen
Syriensvej 2, S.
226 Fl. Herbst Djernæs
Laurits Sørensensvej 2, F.
288 Lars P. Riishøjgård
Jægersborggade 14, N.
325 Helmuth Grenaae
Peder Lykkesvej 85, S.
358 Alfred Frederiksen
Chr. Svendsensgade 8, S.

A 377 Torben Hansen
Veronavej 4, S.
A 383 Jan Larsen
Gyldenrisvej 52, S.
A 390 Arne Kouring
Søllerødgade 55, N.
A 399 Freddy Hansen
Polensgade 28, S.
A 424 Finn Jensen
H. Schneeklothsvej 12, F.
A 498 Lars Aarup Hansen
Willemoesgade 87, 0.
A 542 Finn Dan Jensen
Elbagade 21, S.
A 610 Normann Nørgaard
Amagerfælledvej 107, S.
A 711 Erik Fog-Morrissette
Skovvej 109, Ballerup
A 763 Hans Chr. Appel
Polensgade 37, S.
A 795 Claus Krogsgård Olsen
Genuavej 13, S.
A 839 Henrik Anderson
Messinavej 26, S.
A 867 Jens E. Kristensen
Bredagervej 15, Kastrup
A 903 Bo Povlsen
Øresundsvej 19, S.
A 942 Lars M. Clausen
Skydebanegade 25, V.

A 946 Søren Hejner Pedersen
Holmbladsgade 4, S.
A 974 John Bruun
Bremensgade 24, S.
A 1041 Jeppe Funch
Nystedvej 35, Valby
A 1046 Fin E. Jakobsen
Brædekærsvænge 211, Ishøj
A 1081 Kim B. Rasmussen
Gransangervej 5, Greve Strand
A 1084 Bent Pihl
Kastrupvej 98 C, S.
P
22 Rita Grenaae
Peder Lykkesvej 85, S.
P
40 Inge-Lise Pedersen
Kastruplundsgade 2, Kastrup
P
65 Robin Sørensen
Tyrolsgade 10, 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.

Kursus i Østersøkredsen
Da der har været interesse for det,
vil vi forsøge at arrangere et kursus i

Brug af sekstant
Kursus starter medio januar om onsdagen
Nærmere oplysning
T. Ekdahl
kursuskontaktmand
telf01-51 52 63
PS. Julegaven til ham, der har alt: En sekstant

Flere og flere får
Kapitalpension i
"f
Amagerbanken
M
11

Hverdage

Lordage

Son og
helligdage

Jan

X

11 15

X

Feb'

X

1 1 1 5

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9 15

1982

VINTERPRISER
Fjord 27 m/diesel, søsat 1979
Fjord Weekend 21 m/Volvo benzin . ..
Finmar 30 m/Volvo diesel, 1979
Finmar 26 m/Volvo diesel, søsat 1979 .
Monark snekke, m/Volvo diesel, 1977
Fairlane Holiday m/Volvo bensin, 1977
Shetland 498 Speciel apteret /1977 ...
Shetland 570 m/50 hk. Mercury, 1975 .
Ali Craft m/trailer § 55 Mercury
38' Mahognibåd Ustyrlig flot, skal ses

kr. 148000
kr. 75.000
kr. 230.000
kr. 125.000
kr. 98.000
kr. 89.000
kr. 33.800
kr. 28.500
kr. 33.800
kr. 198.000

Maj

10 18

9 15

9 15

Juni

10 18

9 15

9 15

Juli

10- 18

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sept

13 18

9 15

X

9 15

X

13 18

Okt

Nov
Dec

z -

13- 18

9 15

X

13- 18

11-15

X

LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Vi har ca. 45 gode tilbud på salgspladsen.
Motorgaranti på alle fartøjer.
Tilbudsliste ca. 100 fartøjer tilsendes gratis.

S.A.K.H. BÅDE
Islands Brygge 68-70. 2300 Kbhvn. S
Tlf. 01 - 57 57 79

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

EGET
RIGGER- ^VÆRKSTED
TALURITPRESNINGER
TERMINALVALSNINGER
SPLEJSNING AE
\
WIRE/tovværk

HAR DET HELE
SEJLERTØJ
RULLEFOKBESLAG
BÅDVARMERE
NØDSIGNALER
SIKKERHEDSUDSTYR
BLOKKE OG FITTINGS
og meget mere...
I. STENGAARD MEYER
Amager Strandvej 124
01 - 58 30 45

AMAGER STRANDVEJ 124

VINTERPRISER!
Hvis du skal have nye sejl til næste sæson, så
kan det være en god idé, at bestille allerede nu.
Du slipper selvfølgelig for forårets lange
leveringstid. (Op til 6 uger).
Du slipper også for en prisstigning pr. 1. januar
på ca. 10%.
Og på toppen af det får du 10% rabat ved
bestilling inden 1. januar.
Hvis du bestiller dine nye sejl her, kan jeg love
dig, at du får sejl syet af de bedste materialer som kan
købes for penge, og af et design som giver dig sølvtøj
på præmiehylden.
Specielt ved Dan-Sails kan fremhæves: dobbelte
sejllommer, store gedigne hjørnefor
stærkninger og rustfri stål løjerter.
For en beskeden merpris, blød fod
i storsejl og forsejl i Mylar.
Du skal få glæde af dine nye sejl.
Med venlig hilsen
Jan Hansen Dan Sails
Sturlasgade 12 K. v. Islands Brygge
2300 S

A
II
DAN SAILS

Tlf.

01-57 67 17

Facts om Dan-Sails: Vinder af 3 danske mesterskaber,
1 svensk og 1 hollandsk mesterskab i sæsonen 82.

