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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

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S
Sats: Palvig Fotosats, Store Kongensgade 88, 1264 Kbh

K, tlf. (011 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

Næstformand:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården 5 B, 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 isler,
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,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00

20.30.

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg
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Hverdage

Lørdage

Son- og
helligdage

Jan.

X

11-15

X

Febr.

X

11-15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10-18

9- 15

9-15

Ma|

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

9-15

X

11-15

X

Okt
Nov.
Dec

13-18
1 2 13-18
- 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
Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS
Ring efter prøver og få et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE*.

KMS
BÅDUDSTYR
\/ /

V

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup

Arne Olsen
<61Offset

Telefon 01 50 05 04

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

o

Årets julefest
Børnenes julefest gik jo som sædvan
ligt godt.
Der var i år en tilslutning som aldrig
før. Allerede længe før vi skulle begyn
de, var der fuldt til randen, så mange
måtte stå op. Taget var da også ved at
ryge af, da børnene - under onkel Vagns
ledelse - skulle råbe på julemanden. Og
ind kom han da også, og hvem andre
end Plambeck gemte sig under
forklædningen. Der var grimme men
nesker, der sagde, at så længe han hav
de en grydeske i hånden, kunne han da
ikke spille klaver; hvad man dog siger!
Så gik man rundt om træet med Ben
te og Hanne i spidsen. De var så søde i
deres lange, røde kjoler, at der var en
masse af fædrene, der gerne var gået
med rundt hele dagen. Godteposerne
var gode, og der var da også mange af
børnene, der var oppe og synge en sang
for at få en ekstra. De amerikanske lot
terier var en enorm succes, de nåede al
drig ret meget længere end til tribunen,
før de var solgt, men der var også man
ge børnegevinster i år. Musikken var
glimrende, Sundby's svar på Pappa
Bue; de hed da også Mamma Mue. De
havde været dobbelt så mange til jule
frokosten dagen før, men man holder jo
ikke evigt, så de var kun tre tilbage;
men de holdt ud, og vi hørte da også fle
re gange Vagn synge blues og jazz. En
ualmindelig god dag!
Tusind tak til dem, der altid tager det
store slæb.
Red.

Klubhus og Fester

Kapsejlads
Der er fra vor måler kommet besked
om, at der i marts vil blive holdt et mø
de om måling efter det nye system, og
at man vil bestræbe sig på at få vægt
herned 2 gange. Den første for at kunne
nå at få nye målebreve inden Sjælland
Rundt, og, hvis det er nødvendigt, en
gang senere for dem, der ikke behøver
målebrev til andet end aftensejladser.
Vi ville gerne have en debat i gang
omkring »Lystal«, så hvis I har en me
ning om, hvorvidt det er bedre end det
nye system, så skriv om det.
Red.

24/2-84
25/2-84
4/3-84
25/3-84
28/4-84

Pejseaften
Bustur
Fastelavn
Generalforsamling
Standerhejsning

Der vil i næste blad stå nærmere om
Pejseaften og Bustur, men hold dagene
fri!

NYHEDER
FIND NYHEDERNE HVOR
UDVALGET ER STØRST
O

GrUIVI1VIIB ADE •••••

er et af vore specialer
Komplet gummibåd for 2 perso
ner i neoprenbelagt nylonvæv. 2
kamre, redningsline, fortøjningsline og reparationssæt
medfølger ligeledes.
2,00m x l,28m. 9 kg.
1 års garanti.
Nu kun

Kr. 898,00
k«r.vj.,

'''V'-yssySsfa-Kj''"""'"•"'•o ,

^

.....

excl. pumpe og årer.
Årer pr. sæt kr. 66,00.

Vi er som største forretning lagerførende i bl.a.
Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Regntøj

Flåder, drivankre
Toiletter
Kogeblus
Komplet jollebeslagsprogram • RWO
Selvbyggermaterialer

Landgangstøj

Maling mv.

Spil & blokke

Eget riggerværksted

Nødudstyr, raketter

VHF-radiokursus

Gummibåde

- og meget mere

VOLVO PENTA & EVINRUDE

I. STENGAARD MEYER
Amager Strandvej 124,

Lene Lindhardtsen får »Hængi«Pokalen

Tlf. 01 - 58 30 45
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Bente synger for

Vagn synger Blues

Bro bro brille

Hanne og Tryksen i dans om træet

Mamma Mue for fuldt tryk

Der ædes om kap
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Til bladet!
Jeg konstaterer og bifalder bestyrel
sesmødet af 19-9-83, hvori man bl.a.
diskuterer elitesport og større støtte til
ungdomsarbejdet i afdelingerne.
Uden at nedvurdere elitesporten fo
rekommer det mig, at netop S.S.F., der
hidtil har ligget på det brede plan, der
har demokratiseret sejlsporten, er med
til det meget vigtige nu og fremover, at
være med til at give de unge en me
ningsfuld fritid på bredt plan.
Og nu, jeg er her, vil jeg spørge, om
der, efter jeg har lært flagetiketten, er
lavet om på den?
I formandens beretning benyttes or
det: Standerstrygning. Jeg har lært, det
hedder: Standernedhaling! Ligesom
det hedder - eller hed: Flaget sættes kl.
8 og nedhales v. solnedgang.
Efter min lærdom er det fjenden, der
stryger noget. Den 9. april 1940 blev fla
get strøget af besættelsesmagten.
Men det kan naturligvis være lavet
om uden min opmærksomhed!!!
Med hilsen
Niels O. Nielsen, »Rylen«
PS. Nu kan jeg ikke dy' mig.
Hvorfor kaldes det stavefejl i et brev, og på
tryk er det bare trykfejl?

Kære Ryle Niels!
Det glæder mig, at der er noget af det,
bestyrelsen laver, der falder i din smag;
men du skulle da også putte lidt malurt
i bægeret!
Jeg må indrømme, at det ikke hedder
»Standerstrygning«, men hvis det er
den eneste fejl, vores formand laver på
et år, må det vel siges at være tilgive
ligt.
Hvad der ikke er tilgiveligt er, at den
der brokker sig heller ikke ved, hvad det
drejer sig om.
Man sætter sejl, ikke et flag; et flag
hejser man. Det hedder »Klar ved fla
get, hejs« og ved solnedgang »Hal ned«.
Det er ikke alene fjenden, der kan
stryge flaget. Det kan man også selv
som tegn på overgivelse, så din lærdom
om flagetikette er ikke god nok til, at du
kan belære andre.
P.S. Stavefejl er noget, man selv la
ver; det andet kan være teknikken, der
svigter.
Viggo Hind
Red.

PRESSEMEDDELELSE
Diplom for særlig indsats i søsikkerhedens tjeneste.
Ved en sammenkomst den 1. de
cember 1983 i Industriministeriet ud
delte Søsportens Sikkerhedsråd for
første gang sit nyinstituerede diplom
for særlig indsats i søsikkerhedens
tjeneste.
Diplomet for
HELTEMODIG INDSATS
tildeltes ægteparret Ruth og Jørgen
Schou Rasmussen, som den 25. sep
tember 1982 i deres Grinde »Gråbjørn«
på Roskilde fjord reddede 4 forulyk
kede roere.
To robåde fra Roskilde Roklub var
efter en langtursroning på vej tilbage
mod Roskilde. I det kolde og blæsende
vejr kæntrede først den ene båd, og
da den anden kom til assistance, kæn
trede også den.
Da »Gråbjørn« ca. to timer senere
passerede området, var fire af roerne
forulykket. De fire øvrige kunne endnu
med besvær holde sig oppe ved den
kæntrede båd. Tre af dem kom for
holdsvis hurtigt op i »Gråbjørn«, men
for den fjerde slog kræfterne ikke til,
og han begyndte at drive væk.
Jørgen Schou Rasmussen sprang re
solut i vandet og fik med stort besvær
fat i den forulykkede, medens Ruth
Schou Rasmussen ved egen hånd fik
manøvreret »Gråbjørn« hen til dem
og fik dem bjerget, samtidig med at
hun over radioen fik slået alarm.
Der hersker ingen tvivl om, at den
fælles indsats fra Ruth og Jørgen
Schou Rasmussen var årsagen til, at
de fire roere blev reddet.

Diplomet for
UTRÆTTELIG INDSATS
i søsikkerhedens tjeneste tildeltes
Jens Bilde Jensen, som i årene 1971 1982 har virket som daglig leder for
Søsportens Sikkerhedsråd.
Ved sin energiske indsats i disse
mange år, må det først og fremmest
tilskrives ham, at Søsportens Sikker
hedsråd og Rådets budskaber er ble
vet almindelig kendte, ikke alene
blandt danske fritidssejlere, men også
langt udover denne kreds.
Selv om fritidsaktiviteterne til søs
i disse år har gennemgået en eksplo
sionsagtig udvikling, har ulykkestallet
og antallet af omkomne holdt sig no
genlunde konstant. Dette forklarer
bedre end ord, hvad Bilde Jensen's
indsats har betydet for søsportsfolket.
Blandt Bilde Jensens mange aktivi
teter må nævnes, at det først og frem
mest er ham, som har opbygget Rå
dets omfattende brochuremateriale.
Han har i brochurerne forstået at for
ene et indbydende lay-out med saglig
og belærende oplysning.
Det er også Bilde Jensen, som har
været initiativtager til, at Rådets
budskaber udsendes i TV, og som har
været energisk rådgiver ved fremstil
ling af de to »Sejl Sikkert«-film, som
anvendes i undervisningen og på ud
stillinger landet over.
Endelig bør nævnes Bilde Jensen's
gode forhold til pressen og hans for
ståelse for betydningen af den daglige
kontakt med den enkelte bruger.
Hvem kender ikke Bilde Jensen's
slogan: »Kun en tåbe frygter ikke
havet« og »Følg Søsportens Sikker
hedsråd«.

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 79 29 & 01 -58 65 75
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\ve medlemmer

—

A

som søger optagelse

A

i Suvidfiy, Sejtlføfijwwq.

A
A

Nye medlemmer:
A 170 Per Ammenstrup
Følfodvej 144, S.
A 201 Erling Lassen
Liflandsgade 14, S.
A 265 Svend Rasmussen
Carlsgade 2, S.
A 267 Mogens Schwarsberg
Olfert Fischersgade 46, K.
A 398 Arne Hansen
Drogdensgade 15, S.
A 420 Leif G. Henriksen
Etonvej 5, S.
A 422 Jan Bo Larsen
Rødegård 23, S.
A 450 Søren Thomsen
Gentoftegade 56, Gentofte.
A 470 Erik Poulsen
Maltagade 15, S.
A 517 John Ørum
Roselillevej 86, S.
A 614 Jørgen Schmidt
Brobergsgade 11, K.
A 721 Jørgen Koblauch
Kongedybs Alle 15, S.
A 775 Kjeld M. Kristensen
GL Holtegade 20, Holte.
A 830 Jens Roel
Kabbelejevej 62, Brh.
A 849 Allan Holm
Lærkevej 14, NV.

EM

A
A
A
A
A
A
A
P
P
J

878 Finn D. Pedersen
Gullandsgade 11, S.
901 Jørgen Valdsgård
Humlebækgade 5, N.
944 Mogens Pedersen
Augustagade 8, S.
957 Helmer Scharff
Engvej 34, S.
996 Benny B. Skov
Muldager 42, Brh.
1050 Kai O. Sivertsen
Wernersvej 2, Chrl.
1091 Poul H. Juul
Ndr. Fasanvej 275, N.
854 John Kasgarsen
Ungarnsgade 16, S.
999 Eroll Gynaydin King JR
Donaugade 1, S.
1070 Vibeke Rechnitter
Amager Fælledvej 4, S.
1068 Torben Rasmussen
Prøvestens Alle 13, S.
27 Jytte Jensen
Greisvej 78, S.
45 Hanne Zastrow
Messinavej 14, S.
4 Jesper N. Andersen
Helikonsvej 21, S.

Ifølge lovenes §12 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkommende nummer af SSF. Protest
skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest
14 dage efter offentliggørelsen.

Lystfartøjsfbrsikring 01-131415
Den nye sejler får fra starten
40% rabat på præmien
Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat

fe

Landsdækkende servicenet

Dansk Søassurance
Forsikringsaktieselskabet Hafnia
Holmens Kanal 22,1097 København K.

^

Tak

Hjertelig tak for venlig del
tagelse ved vor kære mands
og faders død og bisættelse.
Elly og Steen Christensen
Jette Fink

Liebe Segelfreunde!
Zum 60-jåhrigen Bestehen nachtråglich die besten Wiinsche vom Wassersport »Bremer Schwedz«.
Viele GriiBe - auch an Sir Henry.
Frau Pabelich

BÅDRIGGERSERVICE

.til- og afrigning
...rep. af elinstallation
....service
10/'-rabat t/pensionister
KOMMER OVERALT-OGSÅ WEEKEND
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Hjertelig tak for opmærksomheden
som De glædede os med på vor jubi
læumsdag.
Med venlig hilsen
Bristol Blomster

i løbet af vinteren må prøve at for
tælle vore unge mennesker, hvordan
de skal færdes. Janus sluttede med at
sige: »Man skal ikke slå alarm for
tidligt, idet det ofte sker, at brætsej
lere ryger i vandet op til 20 gange. De
fleste brætsejlere er dygtige sejlere.
Jens Green:
Brætsejlerne er kommet for at bli
ve. Vi må lære dem at færdes på van
det. Havde han, der fortøjede sit bræt
til 2-kosten været medlem her, kunne
vi have belært ham.
Henning Skæg:
Havneudvalget har flere gange efter
lyst forslag til ændring af ophalergrej.
Vort grej er slidt op, og vi må finde
noget nyt.
Viggo Hind:
Redaktøren efterlyser stof til bladet,
måske noget fra gamle dage.
Formanden for afslutning:
Mastekranen bliver jævnligt efterset
mere eller mindre. Vi siger tak til
Einar Madsen for tilbudet om splejs
ning af nyt tovværk til mastekranen.
Vedr. vort ophalergrej. Det er godt
brugt, det holder endnu, og det fun
gerer. Bestyrelsen har flere gange set
på nye systemer, men ikke fundet no
get, vi kan bruge og samtidig kan
betale.
Formanden sluttede med at takke
dirigenten for en god generalforsam
ling. Dirigenten fik 3 hurra.
Dirigenten takkede ligeledes gene
ralforsamlingen for seriøs behand
ling, hvorefter han bad medlemmerne
om med ham at råbe et trefoldigt leve
for S.S.F.
Generalforsamlingen blev hævet kl.

—*^7"i*

*

Til vinteroplæggere!

*jQ)M

Til salg
M/B „Condor"
Priside:
kr. 65.000
Meget ekstraudstyr.
Telefon 015779 21 efter 17.00

Stativ, udført i træ, som samlesæt,
med kraftig plastpressenning.
Mål: 8x4x3 m. (brugt til Øveballen),
sælges for 500,- kr.
Henvendelse på kontoret.

„Kluk" sælges:
18' Helsingørjolle med meget tilbe
hør bl.a. cockpitpress. spiler samt buk
ke.
Kr. 13.000
Kim Arvid
Telefon 0122 3925

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra, hvis

kontingent og
pladsleje,
der er forfaldet 1.1.1984, ikke er betalt 15.3.1984.

12.00.
Kontingent pr. halvår:

Sign.
Benny Gustafsen
dirigent

Else Thuring
sekretær

Aktive
Passive
Juniorer
Byggefond

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

Skurleje
pr. enkelt skur
+ moms, 22%

kr. 63,00
kr. 13,86

Pladsleje
pr. m2
+ moms, 22% pr. m2

kr. 41,00
kr.
9,02

Ved betaling af pladsleje skal gyldig
ansvarsforsikringskvittering forevises!
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6 numre i 1982-priser:
Trykning
Forsendelse
minus annoncer
udg. til bladet
11 numre i 1982-priser:
Trykning
Forsendelse
minus annoncer
udg. til bladet

50.898 kr.
7.914 kr.
58.812 kr.
10.212 kr.
48.600 kr.

93.312 kr.
14.511 kr.
107.823 kr.
18.731 kr.
89.092 kr.

Redaktøren bad om ordet:
Han fortalte, at bladet, lige fra den
første gang det blev udgivet, havde
kostet 10% af vor årlige omsætning.
Skafte:
Vi er mange medlemmer, der er gla
de for de 11 blade, der kommer ud.
Vi skal beholde bladet, som det er.
Jens Green:
Vi bør være opmærksomme på, at
det tidligere har været fremme, at
mange medlemmer er kede af, at bestyrelsesreferaterne er for gamle, når
de bliver trykt i bladet. Hvis vi nu går
med til kun at udgive det halve antal
numre, så vil referaterne blive endnu
ældre. Det vil medføre, at der hver
måned i stedet må udsendes en med
delelse og referering.
Forslaget blev forkastet ved hånds
oprækning.
Forslag 5,6 fra
J. Lynge Hansen, medl. nr. 609
Ændringsforslag til ordensreglemen
tets paragraf 4:
.. .Under almindelige forhold må der
på pladsen ikke henstå fartøjer i ti
den fra 15. juni til 1. oktober.
Ændres til:»Fartøjer på kun henstå
på en nærmere afmærket plads«.
Motivering:
Da der på nordre mole er 15 - 20
småbåde, der trækkes op efter endt
sejlads, vil det være en stor lettelse
at kunne stille båden så tæt på slæ
bestedet som muligt i stedet for at
skulle traile den bag optimisternes
klubhus, Shoppen o.s.v.
For at få bådene til at stå så de
ikke er til gene, kunne man lave en
linie - eksempelvis tovværk mellem
2 pæle, og dernæst kun tillade hen
stilling af fartøjer vinkelret herpå.
Evt. kunne man vedtage, at fartøj
erne skulle være på hjul.
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Formanden stillede et ændrings
forslag:
Jeg vil anmode forsamlingen om, at
man henstiller til havneudvalget at
prøve forslaget - om det kan prakti
seres i 1984.
Ændringsforslag:
I 1984 må fartøjer kun henstå på en
nærmere afmærket plads.
Ændringsforslaget blev vedtaget ved
håndsoprækning.
Punkt 6 Eventuelt:
Pløk:
Brandtilsynet har været her og fun
det alt i orden. Under VM blev den
ildslukker, der normalt hænger ved
vore skure, fjernet. Den er ikke kom
met på plads endnu; hvad siger brand
væsenet til det?
Rasmus:
Med hensyn til vort ophalergrej, der
kunne jeg tænke mig, at man fik en
maksimal størrelse på fartøjerne, p.g.a.
at man hører, at fartøjerne vælter. Det
kunne godt tyde på, at bådene er ble
vet for store.
Edwin Hansen:
Jeg vil gerne på mit barnebarn,
Pia Andersen's vegne sige tak for
svagførefesten, som hun deltog i.
Edwin spurgte endvidere, om det
var meningen, at lyset på toiletterne
skulle brænde hele natten.
Orla With: mente, at det var uprak
tisk, at kasserer og kasserersuppleant
var på valg samtidig.
Formanden for besvarelse:
Vedrørende kasserer- og suppleant
valg er det rent administrativt sådan,
at foreningens regnskab går fra 1.1. 31.12., og som følge heraf er det nød
vendigt, at begge er på valg i efterå
ret, idet der så er to måneder til at
sætte sig ind i arbejdet. I vore ved
tægter står, at kasserer og suppleant
tiltræder ved regnskabsårets begyndel
se, men vælges i oktober.
Med hensyn til lyset på toiletterne
reguleres det af et skumringsrelæ.
Max-størrelse på både må vi se på.
Ildslukkerne blev efter brug ved VM
sendt til eftersyn, men efter en ny lov
skal de nu sendes til statsprøvean
stalten til kontrol. Der har de været
siden. Det må vi beklage.
Preben Jacobsen:
Med hensyn til ildslukkerne er det
mit ansvar. Jeg kan konstatere, at ild
slukkerne har været til kontrol i et
privat firma, der er statsanerkendt.

Det er beklageligt, at der mangler
ildslukkere. Jeg skal snarest sørge for,
at de manglende ildslukkere bliver
hængt på plads.
Janus Simonsen:
Jeg repræsenterer brætsejlerne og
jolleafdelingen. Jeg kunne godt tænke
mig, at de medlemmer, der havde no
get imod brætsejlerne, kom ud og del
tog i jollemøderne, der afholdes den
første søndag i hver måned. Her kan
vi så evt. få en saglig debat.
Janus sluttede med at anmode med
lemmerne om at læse den pjece, der
er udkommet om brætsejlads.
Einar Madsen:
Med hensyn til maxstørrelser på
fartøjer der benytter klubbens opha
lergrej! For et par år siden lavede Pre
ben og jeg en ny ophalervogn, og vi
var noget forbavsede, da vi skulle skæ
re den gamle vogn op, idet den ikke
indeholdt andet end rust. Og den vogn
havde kørt med tunge både!
Mastekranen bør også holdes ved
lige. Tovværket er slidt, og jeg vil ger
ne splejse noget nyt, hvis der kan be
vilges noget nyt tovværk.
Leif Rasmussen:
Vedrørende brætsejlerne havde vi en
episode lige uden for vor havn, hvor
en brætsejler krydsede vor indsejling.
Et af vore medlemmer kom sejlende
med meget moderat fart; brætsejleren
kunne ikke styre sit bræt og sejlede
ind i motorbåden. Brætsejleren blev
grov og sendte bud efter politiet.
Edwin Hansen:
På ophalerpladsen er der flere ste
der, hvor laskerne, som forbinder be
tonen, ikke er på plads. Dette kan bli
ve årsag til, at ophalervognen vælter.
I sommer observerede vi en brætsejler,
der var kæntret, og som tilsyneladen
de ikke kom op igen. Da vi kom der
hen, opdagede vi, at brættet var for
tøjet til 2-kosten og manden var væk.
Senere fik vi at vide, at sejleren var
taget på udflugt med en båd. Dette,
synes jeg, er meget forkert.
Janus Simonsen:
Jeg vil ikke retfærdiggøre noget. Fra
1.5.84 vil det ikke mere være tilladt
at udsætte sejlbrædder fra Amager
Strand. I den forbindelse har kommu
nen bygget en bro ved SAS sejlklub.
Herfra kan brætsejlere, der ikke er
medlem af nogen sejlklub, sejle ud.
Dette vil muligvis give os problemer,
idet de vil sejle tværs over vor indsejlingsrende. Jeg mener derfor, at vi

Som formand tør jeg ikke tage an
svaret. Hvis man f.eks. tager en, der
har tegnet en kaskoforsikring. Først
forsikrer han sin båd, og forsikringen
dækker optagning og udsætning. Der
næst skal han forsikre sig en gang til
som medejer af S.S.F., for det er vi
alle. Vi kan risikere et krav på en ska
de på mange tusinde kroner.
I stedet for at tegne en forsikring
kan vi evt. gøre det samme som vi
gjorde ved brandforsikringen af skure
ne, nemlig at vi selv løber risikoen og
betaler pengene til egen konto, men
det er ikke det, der ligger i vort for
slag.
Ryle Niels: Jeg får aldrig brug for
disse penge, idet jeg har opgivet min
kaskoforsikring. Jeg kunne tænke mig
at vide hvor mange medlemmer, der
har det ligesom jeg. Jeg vil anbefale,
at vi ikke stemmer for forslaget, men
i stedet tager en selvforsikring alvor
ligMaskin Poul: Jeg har heller ikke kas
koforsikret. Jeg kan heller ikke få no
get ud af det.
Poul Bager: Når man har en kasko
forsikring på sin båd, så dækker for
sikringen, så jeg kan ikke se, hvorfor
vi, der er kaskoforsikret, skal være
med til at betale.
Formanden: Kaskoforsikringen dæk
ker i første omgang. Det næste, der
kan ske, er, at forsikringsselskabet ta
ger den holdning, at skaden er forår
saget p.g.a. f.eks., at vort grej ikke har
været i orden, eller at vore pladsfolk
har udvist forkert handling. Så kan de
lægge sag an mod S.S.F. og måske
vinde sagen. Det kan komme til at
dreje sig om mange tusind kroner.
Hvis vi bliver stillet over for et er
statningskrav på mange hundrede tu
sind kroner, vil jeg nødig være formand
uden at have stillet dette forslag.
Forslaget dækker de bådejere, der
benytter foreningens grej.
Formanden kom med et ændrings
forslag: De tre sidste ord i forslaget,
nemlig »fra et forsikringsselskab«,
stryges, således at også medlemmer
vil have mulighed for at rejse krav
mod foreningen.
Poul Bager syntes, at forslaget var
dårligt formuleret. Det er kun små
skader, der er sket i de sidste 23 år.
Det må være frivilligt, om man vil væ
re medlem af en kollektiv forsikring.
Preben Jacobsen: Det drejer sig om,
at vi kan risikere, at et forsikringssel

skab rejser regres mod S.S.F.; hvis det
blev tilfældet, skal alle betale.
Ove Madsen: Det er ikke uden grund,
at forsikringsselskaber tager forbehold
overfor små skader. Hvis det kom til
at handle om et stort beløb, og hvis
det kommer til at handle om en total
skade, kan det blive en byrde for for
eningen, men vi vil, hvis skaden skulle
ske, være mange til at dække skaden,
derfor er jeg imod forslaget.
Jens Green: Normalt kan en mindre
skade - f.eks. en ridse i en glasfiber
båd - ikke repareres under 5.000 kr„
idet båden også skal males.
Henning Jensen: Hvis en båd vælter
over på en anden båd, skal ansvars
forsikringen dække, og dermed kan
der let komme regres mod S.S.F.
Ove Madsen: Hvis en båd får skader,
skal der males, men forsikringsselska
berne tager forbehold mod kosmetiske
skader.
Formanden: En kaskoforsikring dæk
ker i første omgang. Det, der er tale
om, er det krav et forsikringsselskab
evt. kan komme med i tilfælde af, at
vi har lavet noget uansvarligt.
Ændringsforslaget, hvor de tre sid
ste ord »fra et forsikringsselskab« var
blevet slettet, gik til afstemning ved
håndsoprækning og blev vedtaget med
80 stemmer for og 26 stemmer imod.
Forslag 5,3
fra Vagn Preisler, medl. nr. 675.
Der opsættes hække af ca. 1 meters
højde foran skurene på nordre plads
af skønhedshensyn (grimme skure).
Hækkene placeres ca. 1,5 m foran sku
rene.
Vagn Preisler bad om ordet for mo
tivering:
Det er for at sminke skurene, det
er af skønhedshensyn, så nordre plads
bliver kønnere.
Flere talere talte imod forslaget in
den det gik til afstemning ved hånds
oprækning, hvor det blev forkastet.
Forslag 5,4 fra P.Nielsen,medl.nn 666:
Cykling og kørsel tillades på nordre
mole langs skurene ad asfaltvejen til
jolleskur/jolleplads.
Motivering: Langt de fleste gør det
jo alligevel.
P. Nielsen for motivering:
Det kan ikke skade nogen, at det
tillades, at der køres på vejen mellem
skurene.
Ryle Niels: Hvis de medlemmer, der
bor der, går med til det, synes jeg, det
er i orden, og jeg vil gå ind for forsla

get, hvis forslagsstilleren vil tilføje:
»Al mobil færdsel foregår på deres
ansvar«.
Formanden:
Jeg foreslår, at ordet »kørsel« slettes
i forslaget.
Svend Malm:
Jeg synes, at der burde være forbud
mod kørsel i perioden fra 15.4. til
15.5. p.g.a., at der i denne periode bli
ver malet og lakeret.
Ændringsforslaget, hvor »kørsel« var
slettet, gik til afstemning ved hånds
oprækning og blev vedtaget.
Forslag 5,5 fra
Jørgen Rasmussen, medl.nr. 61:
Udgivelsen af foreningens medlems
blad ændres til trykning og udsendelse
af bladet med 6 numre pr. år mod de
nuværende 11 numre. Dette træder i
kraft med virkning fra den 1. januar
1984.
De 6 numre af medlemsbladet til
sendes herefter medlemmerne om
kring den 21. i månederne: Januar,
marts, maj, august og december.
Motivering:
Uden at jeg skal komme ind på en
længere debat med foreningens for
mand nu, skal der kort gøres opmærk
som på - som det er sket tidligere at der før har været fremsat forslag
om, at bladets udseende og udstyr
skulle ændres med henblik på at ned
bringe udgiften til bladet betragteligt.
Disse ord har formanden/bestyrel
sen tilsyneladende set stort på - de
er i hvert fald blevet omformuleret,
som flere andre ting er blevet det i
tidens løb. Derfor dette helt konkrete
forslag.
For kort at komme ind på økonomi
en i mit forslag skal det indlednings
vis oplyses, at beløbene i opstillingen
er udregnet på grundlag af 1982-priser,
som er anført i regnskabet for 1982.
Der må derfor påregnes højere priser
for 1984.
Ved at udgive bladet færre gange
om året, vil vi få en besparelse på
sats, trykning og forsendelse, som
står i forhold hertil - naturligvis vil
vi også få en mindre nedgang i bla
dets annonce-indtægt - men alligevel
vil der være mange penge at spare på
bladet.
Og hvis man så samtidig vil trykke
bladet på en billigere type papir end
krideret papir, så vil der være yderli
gere nogle tusind kroner at spare.
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fik deres jubilæumsnål, og alle tre blev
hyldet af forsamlingen.
Punkt 4: Lovændringsforslag
Ingen

Referat af

generalforsamlingen søndag den 23. oktober 1983
Dagsorden:
Punkt 1 Valg af dirigent
Punkt 2 Protokol og beretning
Punkt 3 Valg
Punkt 4 Lovændringsforslag
Punkt 5 Andre forslag
Punkt 6 Eventuelt
Formanden åbnede generalforsam
lingen ved at byde velkommen, hvor
efter han udbad sig forslag til dirigent
posten. Benny Gustafsen blev foreslå
et og valgt.
Dirigenten takkede for valget og er
klærede generalforsamlingen for lovlig
jvf. foreningens love.
Punkt 2: Protokol og beretning
Sekretæren oplæste protokollen
fra sidste bestyrelsesmøde, hvoref
ter formanden oplæste sin beret
ning (vedlagt).
Sigfred ønskede ordet til beret
ning og henstillede til medlemmer
ne om at ophøre med kedeligt skri
veri i medlemsbladet.
Da der ikke var andre, der ønskede
ordet til protokol og beretning, gik
punkt 2 til afstemning ved hånds
oprækning. Protokol og beretning
blev godkendt af generalforsam
lingen.
Formanden bad om ordet for at
uddele årets pokaler og præmier.
Jens Green uddelte følgende: Den
flittigste optimistsejler, Søren Jensen,
fik en pokal. Den flittigste juniorsejler,
Bolette Guldager, fik en pokal. Den
flittigste fører, Mette Green Jensen,
fik Børge Tvillings vandrepokal. Og
den sidste pokal, Heidis Vandrepokal,
gik til det bedst placerede bådhold ved
VM: Mette, Brian og Jens Schøn
Poulsen.
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Punkt 3: Valg
Formanden, Hans Guldager, blev
genvalgt ved akklamation. Kapsej
ladschef, Klaus Akkermann, ønske
de ikke genvalg; Jørgen Schandorff
blev foreslået og valgt ved akkla
mation. Et havneudvalgsmedlem, Arne
Olsen, var på valg, Maskin Poul blev
foreslået.
Reinhardt Hansen anbefalede gen
valg af Arne Olsen. Et stemmeudvalg
bestående af Lindemann, Orla With
og Ole Poul blev valgt.
Arne Olsen blev genvalgt efter skrift
lig afstemning. Arne Olsen fik 108
stemmer, Maskin Poul 54 stemmer;
der var en ugyldig samt 6 blanke, ialt
169 stemmer.
En repræsentant fra Klubhus og
fester, Vagn Preisler, var på valg. Pre
ben Olsen blev foreslået.
Formanden og Sigfred gik på taler
stolen og anbefalede Vagn, hvorimod
Pløk ikke mente, at Vagn havde passet
sit arbejde.
Vagn Preisler blev genvalgt med 84
stemmer. Preben Olsen fik 73 stem
mer, der var 11 blanke og 1 ugyldig,
ialt 169.
Kasserer Erna Christensen blev gen
valgt ved akklamation. Kasserersup
pleant Anni Lindqvist blev genvalgt
ved akklamation. Jollerepræsentanten
Janus Simonsen blev genvalgt, og slut
telig blev en suppleant, Orla With,
genvalgt ved akklamation.
Formanden bad om ordet for at
hylde vore jubilarer. Først Reinhardt
Hansen, der tillige med sin 25-års nål
fik en stor buket blomster som tak
for det store arbejde, han gennem åre
ne har ydet i S.S.F. To andre 25-års
jubilarer, Erling Poulsen og Axel Siest,

Punkt 5: Andre forslag
Forslag nr. 5,1 fra Bestyrelsen:
Det foreslås, at betalingen på 10 kr.
om året til dækning af brand i skurene
bortfalder fra 1984.
Begrundelse:
Brandkontoen er på nuværende tids
punkt kr. 51.237,-, og der tilskrives
hvert år ca. kr. 5.500 i renter.
Kapitalen må derfor anses for til
strækkelig til at dække eventuelle om
kostninger ved genopførelse efter
brand.
Formanden:
I sin tid blev det vedtaget, at kon
toen skulle stoppe, når der var opspa
ret 50.000 kr. Der er nu penge til at
genopføre ca. 40 skure.
Forslag 5,1 blev vedtaget ved hånds
oprækning.
Forslag 5,2 fra bestyrelsen
Det foreslås, at hvert fartøj, der op
tages eller udsættes med foreningens
grej og under medvirken af foreningens
pladsmand, betaler kr. 15,- pr. gang
til en ansvarsforsikring, dækkende de
regreskrav, der måtte rejses mod for
eningen fra et forsikringsselskab.
Selvrisiko for foreningen kr. 5.000,eller 10% af skadens omfang. Samlet
årlig dækning max. 1.000.000 kr.
Formanden for motivering
Det er under protest, vi stiller det
te forslag. Det er på grund af, at der
i vore love står, at optagning og ud
sætning står for ejerens regning og
risiko. Dette har alle dage været gæl
dende, og det gælder også i 10 - 15
andre klubber rundt om i landet. Vi
havde for et år siden afslutning på en
erstatningssag, der startede for 5 år
siden. Forsikringsselskabet mente, de
var berettiget til et krav, der stammer
fra en båd, der blev beskadiget under
optagning. Forsikringsselskabet mente
ikke, at vore vedtægter kunne holde
i en retssag. Sagen endte dog med,
at forsikringsselskabet frafaldt kravet.
Vi har spurgt landets højeste jurister,
om vi fortsat kan have denne ansvars
fraskrivelse i vore vedtægter. Blandt
jurister er der stor uenighed.

for, at forsikringen skal træde i kraft
fra 15.11.83 med opkrævning fra sam
me dato.
Vore love vil nu blive genoptrykt og
udsendt til medlemmerne.
Et medlem har klaget til bestyrelsen
over, at alle fittings er blevet stjålet
fra hans båd, der har stået på land i
længere tid. Han beder bestyrelsen
gøre noget ved sagen. Da båden har
stået på land i ca. 3 år, og da man ik
ke ved, hvornår tyveriet har fundet
sted, vil politiet ikke tage sig af sagen.
Formanden vil kontakte ejeren af far
tøjet for yderligere oplysninger.
Den 21.11.83 vil der blive afholdt mø
de i Østersøkredsen. Mødet foregår
i S.S.F. Kapsejladschefen, juniorlede
ren og formanden vil deltage i mødet.
Fra Københavns Kommune har
S.S.F. modtaget en check på 35.000
kr. til brug ved vort ungdomsarbejde.
Fra forsikringsselskabet HafniaHånd i Hånd har vi nu modtaget
skriftlig accept på, at de vil betale
erstatning til ejerne af de 3 beska
digede joller.
To medlemmer anmoder om lov til
at deltage i dommerseminar, og et
medlem anmoder om lov til at del
tage i lederkursus. En enig bestyrelse
gav tilsagn til dette.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget anmoder om besty
relsens godkendelse af, at der opsæt
tes et lampested ved hovedporten.
Mange medlemmer har klaget over
manglende belysning der.
Bestyrelsen godkendte opsætning
af en lampe. Havneudvalget vil ind
hente tilbud. Havneudvalget oplyser
endvidere, at lågerne på henholdsvis
nordre og søndre plads i lighed med
forrige år vil blive aflåst med hænge
lås fra 1.12.83.
Jollerepræsentanten spørger, om
ikke der kan opsættes et skilt på
midtermolen med »Surfing forbudt i
havnen«. Bestyrelsen syntes, ideen var
god. Havneudvalget lovede at sørge
for, at skiltet bliver sat op.
På grund af besparelser vil de nye
toiletrum blive aflåst i tiden fra 1.12 15.3.84.
Sluttelig oplyser havneudvalget, at
hegnet mod nord ind mod SAS-Sejlklub er tæret op. Formanden og hav
neudvalget vil sammen syne hegnet
inden der tages stilling til et evt. nyt
hegn.

Punkt 4 Klubhus og fester:
Klubhuset vil p.g.a. rengøring være
lukket fra den 8.1. - 29.1.84.
Den 17.12. afholdes den årlige jule
frokost og den 18.12. juletræsfesten.

ges giroindbetalingskort i medlems
bladet.
Stævnen på klubbens surferbræt er
blevet beskadiget. Bestyrelsen god
kendte reparation.

Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen vil i januar prøve at
få et WHF-kursus op at stå. Kursus
tilbud vil blive annonceret i med
lemsbladet.

Punkt 9
Intet

Punkt 6
Intet

Juniorafdelingen:

Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladschefen oplyste, at sej
ladser og stævner, der skal afholdes
i 1984, nu er planlagte. Der vil kun
blive afholdt et ynglingestævne og
et optimiststævne. Sidstnævnte vil
blive et udtagelsesstævne til VM.
Kapsejladschefen kom ind på opmå
ling af både i forbindelse med de nye
kapsejladsregler »Handicap 84«. Ingen
både kan deltage i sejladsen »Sjælland
Rundt« uden et nyt målerbrev.
Kapsejladschefen vil indkalde til et
sejlermøde for at høre sejlernes me
ning med hensyn til at sejle efter lys
tal eller handicapregler her i S.S.F.

Motorbåde:

Punkt 10 Sikkerhed:
Bestyrelsen anmodede sikkerheds
repræsentanten om at få ildslukker
problemet løst hurtigst muligt.
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12
Intet

Eventuelt:

Mødet slut kl. 22.50
Sign.

Hans Guldager
Formand
Else Thuring
Sekretær

Punkt 8 Joller:
Jollerepræsentanten spørger på
mange medlemmers vegne, om ikke
det er muligt, at lægge giroindbeta
lingskort i medlemsbladet 2 gange
årligt i stedet for nu kun 1 gang år
ligt, nemlig om foråret.
Bestyrelsen stemte om dette forslag,
og flertallet gik ind for, at der frem
tidigt og umiddelbart før indbetaling
af kontingent forår og efterår indlæg

I vintermånederne
(marts inklusive)
lukker klubhuset kl 18.30
på mandage, tirsdage og
onsdage.
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Foreningens telefoner:

Referat af bestyrelsesmøde den

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

7.11.83

Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:

Viggo Hind, Parkvej 77,2630 Tåstrup

02-5271 27
02-99 23 52

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74,2300 Kbh. S.

... 580176

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

Vagn Preisler,
Artillerivej 44,2300 Kbh. S

54 58 44

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården B 5,2791 Dragør

53 59 64

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej 4,2300 Kbh. S

59 39 78

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

55 79 39

Næstformand:

Havneudvalg:

John Nyeland Andersen,
Ceylonvej 26, 2300 Kbh. S
Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27,2770 Kastrup
" °9 festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

972180
51 75 30
54 58 44

Kapsejladschef: Jørgen Schandorff,
Skolechef:

Hjulmagerstien 16,2300 Kbh. S
Bjarne A. Larsen,
Messinavej5,3., 2300 Kbh. S

598280
598127

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S

50 63 65

Jollerepræsentant:

Janus Simonsen,
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre

49 35 08

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 lukket i januar.

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

Vagn Preisler, Bente Bang Christen
sen og Preben Jacobsen var fraværen
de. Jens Green Jensen var bortrejst.
Formanden bød den nye kapsejlads
chef Jørgen Schandorff velkommen i
bestyrelsen
Punkt 1 Protokol:
Protokol oplæst og godkendt på sid
ste generalforsamling.
Punkt 2 Beretning:
At jubilæumsfesten gik fint viser
de takkekort, S.S.F. har modtaget,
bl.a. fra Kastrup Sejlklub og DMU.
I anledning af jubilæet fik S.S.F.
mange fine gaver. Bestyrelsen blev
enige om, hvor i klubhuset de forskel
lige gaver kunne placeres. De gaver,
der ikke kan placeres, vil blive brugt
som præmier ved kapsejlads.
På grund af, at forslag 5,2 vedr. teg
ning af en ansvarsforsikring på ophaling og udsætning af både blev ved
taget på generalforsamlingen, har
formanden indhentet tilbud fra forsik
ringsselskabet Hafnia-Hånd i Hånd.
Da dette tilbud viser sig at være det
bedste og billigste, blev bestyrelsen
enige om at tegne forsikringen i dette
forsikringsselskab. Bestyrelsen gik ind
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf. (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
'•# Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS
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

Retningslinier
for tildeling af
DIPLOM
for heltemodig indsats i søsikkerhedens tjeneste.

§ i.

Formålet med diplomet er ved påskønnelse af en særlig ind
sats i søsikkerhedens tjeneste at bidrage til at øge sikkerheden
til søs for fritidssejlere i danske farvande.

§ 2.
Diplomet kan tildeles personer, som med fare for eget liv
eller under risikofyldte omstændigheder yder en heltemodig ind
sats for at hjælpe fritidssejlere i nød i danske farvande.

§ 3.
Diplomet ledsages af en symbolsk erkendtlighed.

§ 4.
Indstilling af en person for tildeling af diplomet skal ske
til Søsportens Sikkerhedsråd og være ledsaget af en udførlig be
grundelse for indstillingen, herunder en nøje beskrivelse af om
stændighederne ved den omhandlede nødsituation og den af perso
nen ydede indsats.

§ 5.
Søsportens Sikkerhedsråd's Forretningsudvalg forelægges ind
stillingen og tager beslutning om, hvorvidt denne kan tiltrædes.
Forretningsudvalget kan på eget initiativ tage beslutning
om tildeling af diplomet.

§ 6.
Diplomet overrækkes af formanden for Søsportens Sikkerhedsråd.
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SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD
Slotshoimsgade 12, 1216 København K
Dato:

Tlf. (01) 12 11 97

li.

november 198

PRESSEMEDDELELSE

Diplom for særlig indsats i søsikkerhedens tjeneste.

Fra gammel tid har søfolk haft ry for deres gensidig hjælp
somhed og denne tradition har søsportsfolket taget til sig som de
res egen. Overalt i landet sidder der personer, som udover at dyr
ke deres private søsport, gør en stor indsats i forbindelse med søsikkerhed i videste forstand, for slet ikke at tale om den hjælp
somhed, der hersker på søen, hvis ulykken er ude.
Lejlighedsvis har sådan indsats antaget dimensioner, der har
været helt udover, hvad man kunne forvente, og i erkendelse her
af har Søsportens Sikkehedsråd nu institueret et diplom, som kan
tildeles for henholdsvis "heltemodig" og "utrættelig" indsats i
søsikkerhedens tjeneste. Statutter for tildelingen er vedlagt.
Den første uddeling af diplomer markeres ved en sammenkomst i
industriministeriets mødesal A. 3. sal, Slotshoimsgade 12,
1216

Kbh. K., torsdag den 1. december 1983 kl. 15.00.

Repræsentanter for nyhedsmedierne er velkomne.
Søsportens Sikkerhedsråd takker i denne forbindelse Roskilde
Bank, uden hvis støtte det ikke havde været muligt på nuværende
tidspunkt at få fremstillet diplomerne.

Der er skabt tradition for en julefrokost i S.S.F
og derfor afholder vi igen i år
*

. O
*

<rp

$10RE
Lørda
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Pris 70,00 kroner
Hver deltager medbringer en pakke.
Værdien må ikke overstige 20.00 kroner.
Tilmeldingsliste bliver opslået i klubhuset, og tilmelding er bindende.

Old Boys Sejladsen 1983
Klokken 10 den 7. oktober mødte 7
morgenfriske mandskaber op for at
deltage i Old Boys sejladsen. Vinden
var frisk, og vejret var særdeles fint.
Claus Akkerman bød velkommen til
alle med en lille skarp, hvorefter der
blev trukket lod om de fire Ynglinge
samt om starttidspunktet (1. eller 2.
start). Et par friske Ynglingsejlere
hjalp til med klargøring af bådene,
mens dommerkomiteen lagde banen
ud.
Kl. 12 gik 1. start, og pludselig var
der dramatik på banen. Tilsyneladen
de dystede Jens Green og Jørgen
Haahr om, hvem der hurtigst kunne
bordfylde en Yngling, men inden dom
meren kunne afgøre sagen, fortrød
begge parter, og de begyndte at kapsejle. 1. start blev vundet af Sven Malm

med Ole Juul på en sikker 2. plads,
hvorved de sikrede sig plads i finalen.
Efter en lidt besværlig ombytning af
mandskaber blev 2. runde startet, og
her gik Jørgen Friland videre.
De fire finalister blev sendt afsted
med det samme, og der blev fightet
til det sidste, men Sven Malm gik af
med sejren med Jørgen Ringdal som
nr. 2 og Jørgen Friland som nr. 3. Des

værre var den ene båd ikke i topform,
hvilket gik ud over Ole Juul, som måt
te udgå.
Alt i alt var det en meget hyggelig
dag, og kapsejladsudvalget vil da opfor
dre alle, der opfylder de „strenge" krav,
om at tilmelde sig næste år.
Jørgen Schandorff
Kapsejladschef

I vintermånederne
(marts inklusive)
lukker klubhuset kl 18.30
på mandage, tirsdage og
onsdage.

Tak!
Jeg sender hermed min hjerteligste tak til hele Sundby Sejlforening for den smukke gave i anledning
af, at jeg har været her i 20 år.
Kristine Larsen

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 på kontoret om
torsdagen kl. 19.00-20.30
Ved færdsel pa foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22
SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES
Næstformanden
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Resultater:

Langdistance:

Klasse A:
1: S. Steele, USA
16,0 points
2: S. Gilbert, Australien 50,1 points
3: G. Butchart, Australien 67,4 points
19: Morten Jensen, DK
149,0 points

Klasse B:
1: G. Hyde, Australien
2: G. Hendrickx, Belgien
3:L. Gilbert, Australien
4: Jan Zeuthen, DK
36: A. Thorlaksen, DK
50: Benny Nielsen, DK

Klasse C:
1:R. Wilmot, Australien
2:F. Gautier, Frankrig
3: B. Wylie, Australien
30: Henrik Nielsen, DK

30,0 points
60,0 points
67,7 points
74,4 points

8,7 points
27,7 points
48,4 points

Klasse D:
1:T. Luedecke, Australien 15,7 points
2: B. Hiles, Australien
57,7 points
3:H. Dahlke, Vesttyskl. 61,7 points
12:Niels Bjerregård, DK
20: Manfred Zahringer, DK.

1: G. Calvet, Frankrig
2:M. Schweitzer, USA
3: S. Steele, USA
14: Jan Zeuthen, DK
23: Morten Jensen, DK
90: Henrik Nielsen, DK.
96: Anders Thorlaksen, DK.
252 gennemførte.

NYHEDER
FIND NYHEDERNE HVOR
UDVALGET ER STØRST
GUMMIBÅDE

Komplet gummibåd for 2 perso
ner i neoprenbelagt nylonvæv. 2
kamre, redningsline, fortøjningsline og reparationssæt
medfølger ligeledes.
2,00m x l,28m. 9 kg.
1 års garanti.
Nu kun

Dameklasse:
1:1. Mockh, Canada
2: W. Thomsen, USA
3:1. De Jong

.... • er et af vore specialer

Kr. 898,00

36,7 points
55,0 points
55,7 points

excl. pumpe og årer.
Årer pr. sæt kr. 66,00.
Vi er som største forretning lagerførende i bl.a.
Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Regntøj

Flåder, drivankre
Toiletter
Kogeblus
Komplet jollebeslagsprogram
Selvbyggermaterialer

Landgangstøj

Maling mv.

Spil & blokke

Eget riggerværksted

Nødudstyr, raketter

VHF-radiokursus

Gummibåde

- og meget mere

VOLVO PENTA & EVINRUDE

I. STENGAARD MEYER
Amager Strandvej 124,
Tlf. 01 - 58 30 45
Morten får sin check

RWO

Verdensmesterskaberne i Windsurfing

Ved disse tider er det - traditionen
tro - ved at være jul, og jeg vil gerne
opfordre jer til at møde op på jolle
pladsen til vores årlige julefrokost,
finder sted den 17. december kl. 13.00
i jollehuset. Medbring jeres klemmer
og lidt (ild)vand eller øl og lad os se,
om vi ikke kan få lidt af en dag ud af
det.
Det ser ikke ud til, at det er gået
op for jer, at vi afholder jolle-brætmø
der den første søndag i måneden, det
har været meget småt med fremmø
det, selv om der er nogle problemer
- store som små - , der bør drøftes
(broen er taget ind).
Der må vel også være en del ideer
og forskellige ting for den kommende
sejlsæson, som vi bør tale igennem
På havneudvalgets vegne vil jeg
gerne bede de jollesejlere, der har
jollevogne og landevejstrailere stå
ende på den store plads bag det
nye WC, om at fjerne disse, da de
står i vejen, nu hvor bådene er ved
at blive taget på land. Vi finder en
plads til disse ude på jollepladsen,
som bliver permanent trailerplads.
Janus
Jollereprst.

Det danske hold
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Verdensmesterskaberne for sejlbrædtet „Den Internationale Wind
surfer", der er verdens største og mest
udbredte entypeklasse, afholdtes i år
i Kingston, Canada, fra 26. august til
6. september. Danmark stillede i år
med 7 deltagere, som gennem 6 hjem
lige udtagelsessejladser havde kvalifi
ceret sig til VM. Holdet, som bestod
af: Jan Zeuthen, Vedbæk, Anders
Thorlaksen, Greve Strand, Henrik
Nielsen, Greve Strand, Niels Bjerre
gård, Farum, Benny Nielsen, Hvalp
sund, Manfred Zahringer, Egå og Mor
ten Jensen, S.S.F., rejste fra Kastrup
den 23. september, og efter en dag i
storbyen Toronto, med udflugt til bl.a.
Niagara vandfaldene, ankom vi et par
dage senere til Kingston. Her blev vi
sammen med ca. 400 andre deltagere
indkvarteret på byens universitet,
Queens University.
Som før nævnt, deltager ca. 400 i
et VM. Alle deltagerne bliver ved an
komsten registreret og vejet, og på
baggrund af dette inddeles de heref
ter i fire herrevægtklasser og en dame
klasse. Hver deltager får herefter ud
leveret en ny, komplet Windsurfer,
som stilles til rådighed af fabrikanten
mod en mindre leje. Det er således
ikke tilladt at benytte sit eget udstyr,
hvilket giver meget fair konkurrence
betingelser, idet alle deltagere sejler
med ens udstyr.

Traditionen tro afholtes der i år og
så en opvarmningsuge, hvor der, til
svarende andre år, var arrangeret for
skellige konkurrencer såsom freestyle
(tricksejlads),
slalomkonkurrencer
samt en langdistancesejlads. Disse
arrangementer afholdes bl.a., for at
deltagerne kan få lejlighed til at blive
bekendt med såvel udstyr som far
vandet. Ligeledes er flere af disse
konkurrencer yderst publikumsven
lige, hvilket også gav sig udslag i, at
flere tusinde mennesker kom for at se
på såvel folkelivet på land som kon
kurrencerne på vandet.
Freestylekonkurrencen domineredes
i år af amerikanerne, der vandt det
hele, og ingen danskere gjorde sig her
bemærkede. I slalom klarede Jan
Zeuthen og Morten Jensen sig op
blandt de 35 bedste, men nåede des
værre ikke finalerunden. Langdistan
cen udskiller sig fra de andre, idet
man her sejler uden vægtklasser. Alle
sejler på samme bane samtidig, hvil
ket indebar, at 3 - 400 deltagere blev
sendt afsted samtidigt på den 15 sm
lange bane.
Onsdag den 31. august startede VM
for alvor, idet man her havde de før
ste trekantbanesejladser. Al den gode
vind, vi havde haft ugen før, udeblev,
således at vi måtte gennemføre de tre
første sejladser under meget svære
omstændigheder med svag, springende
vind. Dette er jo som bekendt ikke
„danskervejr", hvilket man også kunne
se af resultaterne, der var noget skuf
fende. I de sidste fire sejladser havde
vi imidlertid ganske god vind, og vi
fik nu travlt med at pynte på resul
taterne. Resultaterne er vist nedenfor.
Til sidst vil jeg gerne benytte lej
ligheden til at takke S.S.Ks bestyrelse
for den støtte, den har ydet mig, og
specielt skal lyde en tak til formanden
Hans Guldager, som formidlede kon
takt med Københavns kommune, der
ligeledes har støttet mig væsentligt.
Uden disse økonomiske tilskud ville
jeg ikke have været i stand til at fo
retage turen til Canada, som har væ
ret en kæmpe oplevelse for mig.

Med sejlerhilsen
Morten Jensen

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: minus 10% i udsalgsperioden
Udsalget STARTER MANDAG d. 21.november
og SLUTTER den 23. december.

Som det er blevet meddelt i bladet, ophører vi med forpagtningen af
„Shoppen", og vi vil derfor her sige tak til alle S.S.F. medlemmer for
de to år, der er gået.
Lissie og Svend Alvang

KASTRUP MARINE SERVICE aPS

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 277o Kastrup
Telefon 01 500504

Tak
En tak til S.S.Es bestyrelse og venner
i anledning af min 60-års dag.
Med sejlerhilsen
Hugo Rasmussen

Junior

• ¥

V

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

Dan Holger Knudsen
Hellasvej 2, 2300 S
telf. 52 20 34
Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør
Telf.: 01 -53 24 29
Jens Sohøn Poulsen,
Lygternagerstien 16, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 - 58 36 85

Til S.S.F.
Vi sender den hjerteligste tak for
den smukke gave, vi modtog ved vort
sølvbryllup d. 18. Okt. 1983.
Venlig hilsen
Lis Kleis og Fritz Kleis.
HJERTELIG TAK
til Sundby Sejlforening og til venner
ne, som glædede mig på min 70 års
fødselsdag.
Også TAK for den eventyrlige blom
sterbuket, som jeg fik overrakt sam
men med 25 års nålen!
Det varmede!
Med sejlerhilsen
Reinhardt Hansen.
A. 630
Hjertelig tak til bestyrelse og venner
i S.S.F.for opmærksomheden ved min
75 års fødselsdag.
Vilh. Lindemann
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Lystfartøjsforsikring 01-131415

Den nye sejler får fra starten
40% rabat på præmien

Vi takker vennerne i S.S.F.for stort og
festligt fremmøde med „go" fra mor
genstunden, for gaver og anden op
mærksomhed ved vort sølvbryllup den

8.11.1983.

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksemen
giver ekstra 10% rabat
Landsdækkende servicenet

£

Dansk Søassurance I
Forsikringsaktieselskabet Hafnia
Holmens Kanal 22,1097 København K.

Hanne og Arne („Tryksen")

Optimistnyt:
Vinterens program er startet lørdag
den 5.11.83 og vil fortsætte hele vinte
ren hver lørdag fra kl. 10 til ca. 12.
Hvis du ikke har fået tilsendt mødekort, må du kontakte OlejDan eller
Jens.

EM

BÅDRIGGERSERVICE

....til- og afrigning
....rep, af elinstallation
....service
Ynglingnyt:
Bådene er nu kommet på land, og
der startes på vinterklargøring.Ynglingsejlerne vil senere blive indkaldt
til instruktionsaftener.
juniorleder Jens Green
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10* rabat t/pensionister
KOMMER OVERALT-OGSÅ WEEKEND

Nye medlemmer ----som søger optagelse

i SunclAy. SejllføtøJwiQ.

A
A
A
A

26 Ebbe Karlsen
Marengovej 6, S.
91 Chr. Brohammer
Kong Georgsvej 68, F.
109 Per Dombernowsky
P. Bangsvej 181, Valby.
122 Kim P. Andersen
Brysselsgade 4, S.
474 Jens C. Mohr
Saltholmsvej 3, S.
509 Bent Folke Larsen
Tårnvej 517, Rødovre.
705 Tage Sonne
Jansvej 35, S.
715 Fl. Ekberg Westermann
Sixtusvej 15, S.
723 Svend H. Jensen
Kentiavej 10, S.
804 Jan Hersleb Christiansen
Funkiavej 5, S.
842 Helle Holm Schmidt
Tovelillevej 35, S.
889 Denis Vendelbo Hougård
Maglebytorv 49, Dragør.
1018 John Frisch
Overgaden o. Vandet 14, K.
145 Grete A. Bodin
Parmagede 50, S.
31 Nicolai Clemmensen-Rotne
Sæterdalsgade 5, S.

A

Ifølge lovens § 3 skal et nyt med
lems ansøgning om optagelse af
trykkes i først udkomne nummer
af SSF. Protest skal skriftlig tilstil
les bestyrelsen senest 14 dage efter
offentliggørelsen.

A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
J

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

A
A
A
A

Slettede medlemmer pr. 15.9.83:
A
A
A
A
A

91 Anders Brink Petersen
Abildgårdsvej 15, 0.
122 Erling V. Nielsen
Syriensvej 14, S.
170 Bendt Skovlund Pedersen
Gartnertoften 42, Kastrup.
239 Dorte Christiansen
Brobergsgade 3, K.
265 John Møller
Amager Strandvej 456, Ka.

A
A
A
P
P
P

267 Knud Erik Olsen
Langebrogade 17, K.
398 Kai Schiønning Andersen
Knapmagerstien 27, S.
422 Anne Mette Andersen
Blegdamsvej 29 A, 0.
45o John Nielsen
Glommensgade 9, S.
470 Verner Jørgensen
Hallandsgade 16, S.
517 Erling H. Frederiksen
Grejsdalsvej 24, Ka.
519 Per Feldvoss Olsen
Flensborggade 61, V.
614 Kim Bremer Linde
Vesterbrogade 165, V
627 Jette Husted
Broberggade 3, K.
721 Lone Jacobsen
Amagerbrogade 75, S.
775 Erik Kjærnø
Nyrnberggade 49, S.
83o Villy H. Albrechtsen
Borthisgade 6, 0.
849 Orla Mortensgård
Ryesgade 69, 0.
854 Allan Høy Jacobsen
Bøhmensgade 16, S.
878 Stig Alex-Hånsen
Vedbendsvej 21, Heil.
901 Bente Storm Nielsen
Holger Danskesvej 27B, F.
917 Peter Bech
Lille Søndervoldsstræde 4,K
944 Steen Søberg Esmann
Kirkebjerg Alle 36, Glostrup
957 Ole Gammel
Valhøjvej 1, Valby.
996 Bjarne Lund
Ketilsvej 30, Bagsv.
999 Harry Mulvad
Sømosevej 16, Skovlunde.
1006 Rene Rister
Jægersborggade 32, N.
1049 Finn Holger Ehlers
Brydes Alle 88, S.
1050 Gitte I. Petersen
Gullandsgade 4, S.
1068 Børge Tornø Biilow
Grønlunds Alle 34A, Rød.
1070 Hanne M. Hildebrandt
Prinsessegade 52A, K.
1083 John Andersen
Cumberlandsgade 8, S.
1091 Poul Henning Juul
Nordre Fasanvej 275, N.
27 Inge Krogh Olsen
Sverrigsgade 15, S.
74 Freddie Fredmann
Nyvej 2, V.
94 Bent J. Flygering
Høstgildevej 62, S.

96 Bent O. Nielsen
Dammfrivågen 63A, Sverige.
4 Martin Jes Iversen
Overgaden o. Vandet 30, K
24 Jesper Boye Olsen
Vinkelhuse 29, Ka.
67 Anders Poulsen
Chr. Richardsvej 4, V.
71 Michael Birkefeldt
Iranvej 26, S.
76 Søren Jørgensen
Brønderslev Alle 104, Ka.
82 Kenny Kriiger-Andersen
Skotlands Plads 2, S.
85 Emil Strøh
Chr.havns Voldgade 9E, K.
88 Mikkel Brandt Maarbjerg
Bådsmandsstræde 43, K.

Til salg
M/B „Condor"
Priside:
kr. 65.000
Meget ekstraudstyr.
Telefon 01577921 efter 17.00
„Kluk" sælges:
18' Helsingørjolle med meget tilbe
hør bl.a. cockpitpress. spiler samt buk
ke.
Kr. 13.000
Kim Arvid
Telefon 0122 3925
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Fra bestyrelsesmødet 7.11.1983
Midlertidigt referat fra redaktøren
Alle porte og låger undtagen hoved
porten vil blive låst med kæde 1ste
december.
Der vil blive sat lys op ved hoved
indgangen, så vi ikke længere skal stå
i mørke og rode for at finde en nøgle.
Fra den 1.12.83 og til den 15.3.84
vil toilettet på nordre mole være luk
ket.
Klubhuset vil være lukket fra den
8.1.84 til den 29.1.84 for rengøring.
Else Thuring og Holger Møller vil
lave nyt optryk af vore love.
Da der desværre er fjernet dele fra
oplagte både, der måske ser forladte
ud, gøres der opmærksom på, at dette
vil blive betragtet som simpelt tyveri.
Der vil i augustnummeret blive ind
lagt en giroblanket til indbetaling af
efterårskontingent, da et medlem på
beråber sig, at man ellers ikke kan
huske kontingentet.
Alle, der flytter, må regne med, at
der kan gå 2 måneder, får de får bla
det på deres nye adresse, da post
væsenet kun laver om på deres lister
en gang om måneden.
Red.

Midlertidigt fra general
forsamlingen
Valg:
Formand Hans Guldager - Genvalg
Kapsejladschef
Jørgen Schandorff - Nyvalg
Juniorleder Jens Green - Genvalg
Klubhus og fester
Vagn Preisler - Genvalg
Kass. Erna Christensen - Genvalg
Kasserersuppl.
Annie Lindqvist - Genvalg
J ollerepræsentant
Janus Simonsen - Genvalg
Suppleant Orla With - Genvalg
Andre forslag:
Forslag nr. 5.1 vedtaget
Forslag nr. 5.2 vedtaget
Forslag nr. 5.3 afslået
Forslag nr. 5.4 vedtaget
Forslag nr. 5.5 afslået
Forslag nr. 5.6 vedtaget
Redaktøren
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Kapsejlads 1984
Hvad med målebrev?
Som bekendt skal vi i næste sæson
sejle efter nye handicapregler „Dansk
Handicap 84".
Det er nødvendigt, såfremt man
ønsker at deltage i kapsejladser, at få
nyt mål indført i målebrevet.
Om reglen kan bruges, kan diskute
res, men den er vedtaget på sejlerdagen 1983.
Den er lavet for at straffe flyvepapbåde og lette straffen for tunge, lang
kølede både. Som større, ny faktor
indgår nu bådens vægt (deplacement)
i beregningerne; båden skal faktisk
vejes. Det har skabt megen forvirring
hos mange, især dem med gamle træ
både.
Hvordan gør man det?
Hvad koster det?
Dansk Sejlunion har indkøbt vægte,
der kan lejes, men vi skal selv finde
noget at hænge dem i. Det kan blive
dyrt, hvis man ikke er på dupperne
og sørger for at gå sammen i noget
fællesskab om vejning. Det kan endda
knibe med at nå det til næste år, da
alle målebreve skal gennem computer
i D.S.
Skynd jer at få fat i klubbens måler
inden det er for sent!

Sejlerskolen
Flere medlemmer har rettet fore
spørgsel ang. afholdelse af radiokursus-V.H.F. her i klubben i løbet af vin
teren.
Det kræver dog deltagelse af ca.
10 - 12 medlemmer, for at der er øko
nomisk grundlag for at afholde sådant
et kursus.
For at få klarhed over hvor stor
interessen er, vil der være opsat en
liste udenfor kontoret i december
måned. Interesserede bedes indtegne
sig på denne.
Sidste frist er 20. december.
Skolechefen

Redaktøren

Tegn din bådforsikring I SSF

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

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

Jubilæumsfesten i billeder

Jollen fra Sø-Finans døbes »Egon«

Grete får blomster for alle sine sange

»Stå aldrig til søs« - „Weide" sidder!

Bent Knudsen får sin præmie som god »Sundbyer«

Gunnar Sjøgreen, »Malmohus«

HN
ERRiLO.

Leif Fauner fra Lynetten

Henning Lykke, Kastrup

Kai Thinghsig, dragør

9

Receptionen i billeder

Jørgen Dam, Handelsbanken, holder tale

Der var mange gæster

Gæster fra West

8

Fru Bankbestyrer Dam døber »Fanten«

En glad junior ved den nye jolle

Damerne passer gæstebog

små juniorer modtager »Fanten«

smed vi så meget til, at den læ løn
ning var under vand, og vi andre sad
derfor oppe på den luv karm. Pludse
lig blev vi ramt af en skæv sø, der
fik „Grønært" til at gi' et hop, og
Christian, der stadig opholdt sig på
cockpitdørken hoppede med og slog
en baglæns kolbøtte ud af cockpittet,
ud i vandet. Vi, der sad oppe på den
luv karm, glemmer aldrig det forbav
sede udtryk, han havde i ansigtet, da
hans fødder slap dørken, og han fore
tog sit rejehop. Der gik en evighed
på måske et sekund, før det med
dødsens alvor gik op for os, hvad der
var sket. Skipper råbte: -„Christian
for helvede - hurtigt, hurtigt" - det
sidste nok mere henvendt til os an
dre, for vi gik lynhurtigt over stag og
tilbage mod Christian, som vi kunne
se svømme roligt rundt i de høje sø
er. Vi havde for meget fart på, da vi
sejlede tilbage og har sikkert også
haft en for lille venderadius, for vi
nåede ham ikke i første forsøg. Rundt
igen - dennegang mere planmæssigt hen mod Christian, op i vinden så
godt det nu kunne lade sig gøre i den
høje sø, hvorefter Christian svømmede
roligt og uden panik hen mod os,

hvor han uden besvær kom op, mest
ved egen hjælp. Der var måske for
løbet tre minutter, fra han faldt over
bord, og til han var sikkert ombord
igen, men ingen af os har bagefter
nogen sikker fornemmelse herom. Nå,
men det var jo kapsejlads, dette her,
så ind på kursen igen, sejlene trimmet
ind, og hvor lå nu konkurrenterne?
Vi kiggede os omkring og så, at „Tatterat" var på vej ind mod os. Han har
muligvis undret sig over vore manøv
rer. Men da vi fortsatte på den gamle
kurs igen, gjorde han det samme.
Vi var selvfølgelig temmelig rystede
alle fire ovenpå denne oplevelse (som
jo altid kun sker for de andre!), og for
at få hold på nerverne blev flasken
med Gammel Dansk taget frem. I
skyndingen blev proppen væk, og i
vores iver efter at få nerverne i ro
forsvandt også indholdet af flasken.
Aldrig har Gammel Dansk smagt så
godt og gjort så godt. Nå, men midt
i uheldet kunne Christian så glæde
sig over, at han ikke havde nået at
få skiftet til tørt tøj inden vandgan
gen, så det fik han gjort. Han prøvede
derefter, om han kunne få lidt søvn
i øjnene inden nattens strabadser,

men det blev dog ikke til noget; han
kunne ikke falde i søvn, hvad der el
lers ikke plejer at være noget problem
(for ham), så det har nok været reak
tionen efter den ubehagelige oplevelse.
Resten af turen forløb uden drama
tik. Vi førte an i folkebådsfeltet, til
vi nåede Grønsund, hvor vi blev ind
hentet og overhalet af „Tatterat". Det
gav os dog kun yderligere blod på tan
den, så vi indhentede ham igen før
Farøbroen og holdt denne stilling til
mål, lørdag kl. 2012, med „Tatterat"
kun fem minutter efter.

VINTERTILBUD
Bestil dine nye sejl
inden 1. januar og få op til

,

15% vinterrabat

ALLE TYPER SEJL
Bang Sails ApS.
Strandlodsvej 13 2300 S
(01)57 7114

hurtige, kvalitet, bedste dug
- til fornuftig pris 7

'MØN RUNDT' 1983IFD 740 „GRØNÆRT"
Vi startede kl. 1900 fra Svanemølle
bugten i frisk vestlig vind med kurs
mod Middelgrundsfortet, der skulle
holdes om styrbord før det gik videre
sydpå. Starten gik fint. Vi startede
ved mærket nærmest land, og kunne
straks efter starten spile fokken til
styrbord. Da vi nærmede os fortet,
kunne vi oppe foran se, hvilke proble
mer vi var på vej ind i. Størstedelen
af feltet var nemlig startet ved mær
ket længst ude, og de begyndte nu at
skære op mod fortet, hvilket betød,
at vi var på vej ind i en „flaskehals"
imellem det øvrige felt og de gule begrænsningsbøjer ved fortet. Da feltet
så kort tid efter starten stadig var
samlet i en stor klump, var der fak
tisk tale om overlap hele vejen ned
gennem feltet, hvorfor der skulle gi
ves plads ved mærkerne. Dette blev
dog ikke overholdt, og vi blev presset
tæt op mod begrænsningsbøjerne uden at være i stand til at gøre noget
ved det. Så ned med spilerstagen og
to mand på dæk for at agere „fende

re" og prøve at forhindre påsejlinger.
Vi nåede at klare frisag overfor de
tunge jernbøjer, men det lykkedes os
at ramme klokkerent med stævnen
ind i en foransejlende Spækhugger, så
teakliste og gelcoat i stævnen blev
slået af. Det var uheld nummer 1.
Da vi havde rundet fortet, gik det
foran for tværs sydpå mod Nordre
Røse i forrygende fart, da vinden sta
dig var frisk - omkring 12 - 15 m/sek.
Ud for Dragør kunne vi konstatere, at
vi havde lagt os i spidsen for folkebådsfeltet med FD 724 „Tatterat"
med Mads Kofoed som skipper som
den nærmeste konkurrent. Vi holdt
kurs mod Stevns, da vinden var be
gyndt at gå mere i syd, for at få me
re højde mod Møn, som vi derved hå
bede at kunne holde op på en styr
bord halse. „Tatterat" gik derimod
længere udad. Kl. 2040 havde vi Drog
den Fyr tværs, og vi skulle snart have
lanternerne tændt. Derved opdagede
vi så uheld nummer 2, idet vores si
delys, som sidder i en sammensat

lanterne på dækket foran forstaget,
var knækket af i sit beslag og nu kun
hang i den snor, som den for alle til
fældes skyld var tøjret med. Lanter
nen var formentlig knækket af på
lænseren mod Middelgrundsfortet,
ved at den havde fisket enten fokken
eller fokkeskødet. Der skulle derfor
en mand på dækket i en fart for at
reparere, da lanternerne skulle tæn
des kl. 2100. Christian med det tek
niske håndelag meldte sig straks fri
villigt, og iført en sele med livline
kravlede han op på fordækket, hvor
han gjorde sig forsvarligt fast. Det
lykkedes ham at få repareret lanter
nen, så den kunne lyse, men under
sit ophold på dækket var han blevet
våd til skindet af søerne, der skylle
de ind over. Han havde nemlig ikke
fået sit olietøj på endnu. Da han var
færdig, kravlede han ned i cockpittet
til os andre igen, men han var lidt
sur over, allerede på dette tidspunkt
at skulle tage hul på sit tørre reser
vetøj. Han afmonterede sin livline for
at gøre klar til at gå ned i kahytten
og skifte tøj og tog derfor ikke sin
redningsvest på. På det tidspunkt

for medlemmernes børn afholdes

søndag den 18. december 1983 kl. 14.00
Husk at voksne betaler 10 kr i entré

Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen

Sidste frist for afhentning af billetter til børnene: den 15. december.
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pen; den har været yderst tilfreds
stillende. Det er derimod markedets
almene afmatning og samfundets øko
nomiske krise, der har gjort, at ind
tjeningen ikke står mål med arbejds
indsatsen. Vi takker Svend Alvang og
frue for den tid, de har bestyret Shop
pen. Bestyrelsen vil i løbet af efter
året træffe beslutning om Shoppens
videre drift. Det vigtigste i den for
bindelse er, at vi kan holde gang i
brændstofudsalget til gavn for med
lemmerne.
Vi har i foråret opført og færdig
gjort den af generalforsamlingen ved
tagne toilet og badebygning på nordre
mole. Byggeriet er blevet endelig god
kendt af kommunen, og den samlede
byggepris beløb sig til 218.000 kr.
Byggeriet er finansieret ved et ren
tefrit lån i Dansk Idrætsforbund på
kr. 40.000 og et tilskud fra tipsmidler
ne på kr. 20.000. Restbeløbet, kr.
158.000, har vi indtil nu finansieret
over foreningens kasse, idet vi ikke
har taget hul på det byggelån, som
generalforsamlingen tidligere har ved

taget at optage på kr. 90.000. Kommer
der ikke ekstraordinære udgifter i den
resterende del af året, vil vi annullere
dette lån i Amagerbanken.
Det er ikke tit, vi kan opkaste et
kapsejlerproblem til vore generalfor
samlinger. Til sejlerdagen i februar
1984 har 6 sejlklubber stillet konkret
forslag om, at det efterhånden vel
kendte lystal indføres i stedet for den
ikrafttrædende handicapregel BK-2
fra 1. januar 1984. Diskussionen om
lystal har stået på i flere år, uden at
afgørende enighed er opnået. Da de
seks klubber repræsenterer landet som
helhed - det er fra bagbord: Nexø
sejlklub - Sejlklubben Lynetten - Hol
bæk Sejlklub - Nivå Bådelaug - Kalø
vig Bådelaug og Lemvig Sejlklub, - er
der måske her mulighed for, at det
vedtages på sejlerdagen. S.S.F.s be
styrelse har en holdning til forslaget
gående ud på, at til lokale sejladser
er lystal udmærket, men til større
sejladser er handicapreglen at fore
trække.

Bestyrelsen er lydhør for stillingta
gen til sejlads efter lystal og hører
gerne medlemmernes mening om det
te forslag.
Til slut vil jeg på foreningens veg
ne takke bestyrelsen og alle de med
lemmer i udvalgene, de menige med
lemmer, der i dette halvår har ydet
en uvurderlig indsats for sejlsporten
og for S.S.F.
Jeg vil dog gerne her have lejlighed
til at hylde et menneske, som vi til
daglig opfatter på en helt anden må
de, som en del af foreningen, en som
altid er på mærkerne, og som vi ikke
kunne tænke os at undvære.
Her i oktober er det 20 år siden,
Kristine tiltrådte som restaurantens
bestyrer, og jeg vil gerne her på gene
ralforsamlingen på medlemmernes
vegne overrække en gave til Kristine,
(lædertaske).
Dette var slut på min halvårlige
beretning, som herved lægges frem
til generalforsamlingen.
sign. Hans Guldager
formand

SERVICEBUTIKKEN I SUNDBY SEJLFORENING
BLIVER LEDIG!

Efter venskabelig overenskomst ophører Svend Alvang den 31. decem
ber 1983 med driften af Shoppen.
Vi søger derfor en ny forpagter til overtagelse af butikken og brænd
stofudsalget fra 1984.
Henvendelse herom til formand Hans Guldager, tlf. 01 137323 eller
01 507323, evt. torsdag fra kl. 19.00 på kontoret, Amager Strandvej 15.
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Generalforsamlingen søndag den 23. oktober 1983
Formandens beretning:
Det er min tunge pligt at meddele
generalforsamlingen, at følgende med
lemmer er afgået ved døden.
19. april døde brandmand Ankjær
Schultz, en altid hjælpsom kammerat,
der i flere perioder deltog i bådoptag
ningen.
19. maj døde medlem nr. P. 108, Else
Blichfeld Olsen.
12. juni døde medlem nr. A 718, H.
Peter Nielsen
17. juli døde medlem nr. A 319,
Henner Emil Jørgensen.
1. Oktober døde medlem nr. P. 45,
Poul Henriksen
Æret være deres minde.
Om få dage har Sundby Sejlfor
ening bestået i 60 år, en årrække
med en bestandig udvikling på al
le fronter af vor forening, ligeligt
tilgodeset mellem fest og sport, fra
en afvandingskanal til storklub,
men alligevel med begge ben dybt
plantet på Amagers jord.
Igennem alle disse år har det al
tid været et kendetegn for vor sejl
forening, at man her deltog med
liv og sjæl i tale og skrift for og imod afgørelser, forslag og beslut
ninger. Udenforstående, der oplever
dette, og enkelte gange også med
lemmer, har svært ved at forstå den
ne form for polemik og demokrati,
men det har til gengæld styrket
sammenholdet, og er en beslutning
taget, har alle arbejdet på at få den
så god som muligt. I alle disse år
har medlemmer stået skulder ved
skulder, når arbejdet skulle gøres;
altid har der været villige hænder
til opgaverne. Havde stifterne i 1923
kunnet opleve livet, miljøet og triv
4

selen i dag i Sundby Sejlforening,
kunne de kun være stolte af det,
der her er skabt.
I anledning af jubilæet har det
været muligt for bestyrelsen at ud
give et jubilæumsnummer af S.S.Fbladet i farver takket være en række
annoncører og ikke mindst bladets
trykkeri. Jeg vil gerne her benytte
lejligheden til at takke for denne
støtte.
Førstkommende fredag den 28.
oktober er selve stiftelsesdagen for
Sundby Sejlforening. Dagen bliver
markeret med reception og åben
hus arrangement fra kl. 16.30 til
19.30. Medlemmer såvel som venner
er hjerteligt velkomne.
Lørdag den 29. oktober holdes 60
års jubilæumsfest og standerstryg
ning kl. 18.00. Overborgmester Egon
Weidekamp vil her holde festtale
og døbe en båd, som er en gave fra
en af vore mange gode venner. Der
bliver underholdning og første klas
ses servering. Billetprisen er 250,- kr.
Billetterne købes hos Kristine, og
der er reserverede pladser. Terrassen
bliver overdækket, og for de med
lemmer, der ikke ønsker at deltage
i middagen, vil der her være mulig
hed for fra kl. 21.00 at deltage i fest
lighederne, idet hele terrassen bli
ver omdannet til en stor bar.
I anledning af 60-året for S.S.F.
påtog vi os at være værter og arran
gør for verdensmesterskabet for
ynglinge 1983. Det var det største
og mest betydningsfulde arrange
ment, vi nogen sinde har afholdt
her i S.S.F.
Ud over at Danmark erobrede VM
og var suveræn på de øvrige, bedste

placeringer, var stævnet arrangørmæssigt i verdensklasse, godt for
beredt og vel tilrettelagt. Takket
være medlemmernes indsats og de
gode kræfter, vi kunne trække på
udefra, blev det en drønende suc
ces. Sejladschefen og formanden
har gang på gang takket for denne
strålende indsats, men vi har ikke
på noget tidspunkt rettet vor tak
til ham, der har trukket det helt
store, fantastiske læs på sine skuld
re, nemlig Klaus Akkerman. Vi be
nytter her lejligheden! (Gave: stor
klokke).
Økonomisk var det en stor mund
fuld, og der blev da også fra Dansk
Sejlunion udtalt, at arrangementets
samlede omfang var utroligt stort,
- ja, det var det; betænkeligt stort,
men økonomisk har der været hold
i tingene. Budgettet har holdt, og
pengemæssigt har det kostet
ca.
20.000 kr. for S.S.F., hvilket er det
billigste VM en sejlklub har kunnet
opvise i mange år.
Det var planlagt, at renden skulle
graves ud i år; det er den ikke ble
vet. Dette skyldes, at tilladelse til
dumpning af det opgravede fyld er
blevet flyttet fra farvandsdirektora
tet til miljøministeriet, faktisk i det
øjeblik vi ansøgte på sædvanlig vis.
Det tog 3 måneder at få en tilladelse
igennem her, og bestyrelsen beslut
tede derfor at udskyde opgravning
en af renden til 1984, idet vi håber,
at medlemmerne har kunnet leve
med dette. Det kan meddeles, at vi
nu har fået tilladelse for de kom
mende år, og udgravningen vil finde
sted i april måned.
I juli tiltrådte Bent (Bent Peder
sen - tidligere næstformand og sej
lerskolechef),
pladsmand- og hav
nefogedstillingen. Det er bestyrel
sens indtryk, at Bent Pedersen fuldt
ud opfylder de forventninger, vi har
stillet til ham på dette vigtige job i
S.S.F. Det er da også bestyrelsens
generelle holdning atter på et tids
punkt at flytte bådoptag og udsæt
ningen tilbage til foreningens plads
mands administration, idet vi tror,
det kan ske i bedste forståelse med
Verner Poulsen.
Svend Alvang, der har haft Shop
pen i de sidste 2 år, har meddelt be
styrelsen, at han og fru Lissie øn
sker at trække sig tilbage med årets
udgang. Ifølge Svend er det absolut
ikke på grund af utilfredshed eller
medlemmernes holdning til Shop-

Punkt 2 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og godkendt
af bestyrelsen.
Punkt 3 Eventuelt:
Formanden orienterede kort be
styrelsen om, at Shoppens forpagter
skriftligt har opsagt forpagtningen
pr. 31.12.83.
Mødet slut kl. 20.30.
sign. Hans Guldager
formand
Else Thuring
sekretær

Referat af Bestyrelsesmøde den
3.10.83
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning, herunder
ralforsamling
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

Preben Jacobsen var fraværende på
grund af arbejde.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og godkendt
af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Fra Kastrup bådelaug er der modta
get skriftlig anmodning om lov til at
benytte vort klubhus til afholdelse af
deres generalforsamling den 18.2.84.
Endvidere anmoder „Det kolde Gys"
ligeledes om lov til at afholde deres
årlige dåbsfest den 4.2.84 i vort klub
hus. Da S.S.F. ikke selv på disse dato
er har nogen engagementer gav besty
relsen tilsagn til benyttelsen af vort
klubhus. Begge foreninger vil blive til
skrevet om tilsagnet. På grund af at
forpagtningen af „Shoppen" pr. 1.1.84

er blevet opsagt, diskuterede bestyrel
sen muligheden for helt at lukke
„Shoppen" og kun sælge brændstof.
Sluttelig enedes man dog om at slå
stillingen som forpagter op i næste
medlemsblad.
Overborgmesteren, der sammen
med sin frue er blevet inviteret til
vort jubilæumsgilde, takker for invita
tionen og lover at komme.
I referat af bestyrelsesmøde, modta
get fra KSU, fremgår det, at der på
nuværende tidspunkt er brugt 600.000
kr. til reparation af Flakfortet.
Jens Green har deltaget i et møde
i Østersøkredsen, hvor man havde
kapsejlads og ungdomspolitik på dags
ordenen. Ved en undersøgelse er det
konstateret, at medlemstallet i ung
domsafdelingerne er faldende. Som
følge af denne undersøgelse blev det
diskuteret, om man i fremtiden skulle
slække lidt på tilskud til elitesport og
i stedet gøre noget mere for ungdoms
afdelingerne.

årlige fiskekonkurrence. Den 28.10.
83 reception i anledning af S.S.F.'s
60 års jubilæum, og den 29.10.83
afriggergilde og jubilæumsfest.

Kapsejladsregler blev ligeledes dis
kuteret, idet der er tale om igen at
lave nye regler efter lystal. Kapsej
ladschefen mener, at sejladsregler ef
ter lystal vil fungere godt på lokal
plan, hvor man kender fartøjerne, men
ikke til store stævner og sejladser. På
forespørgsel fra Jens Green blev be
styrelsen enige om, at der via vort
medlemsblad skal forsøges blandt
medlemmerne at få en debat igang,
således at man evt. kan danne sig et
billede af medlemmernes mening om
regler efter lystal, eller om der er
tendens til, at man indfører regler,
der er på internationalt plan.

Punkt 7 Kapsejlads:
Sejladsen Forterne Rundt blev af
viklet fint. Der var 57 deltagende far
tøjer.
Den 8.10.83 sejles der Old Boys sej
lads, og som den sidste sejlads i år:
Brætstævne den 15. og 16.10.83.

Generalforsamling:
Der var ialt indkommet 6 forslag
rettidigt til generalforsamlingen. For
slagene blev gennemgået af bestyrel
sen.
Sluttelig blev de bestyrelsesmed
lemmer, der er på valg, spurgt, om de
ønskede genvalg. Kun kapsejladschefønskede ikke genvalg.

Punkt 11 Bladet:
Intet.

Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget meddeler, at begge
ophalerspil er blevet repareret og nu
er klar til optagning af fartøjerne.

Punkt 5 Sejlerskolen:
Ni medlemmer har tilmeldt sig navigationskursus, der bliver afholdt på
Peder Lykke Skolen. Den 1.10.83 blev
der afholdt prøve i praktisk sejlads.
5 elever ud af 5 bestod. Censorer var
Bent Petersen og Poul Frederiksen.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Der er afviklet klubmesterskab for
ynglinge. Nr. 64 med Michael Empacher som skipper blev klubmestre. Nr.
31 med Lars Fuglsang som skipper
blev bedste klubbåd.
Vinterens engagementer er tilrette
lagt. Der vil bl.a. blive afholdt tovværkskursus for juniorer. Endvidere
vil optimistsejlerne og ynglingesejler
ne blive undervist efter Dansk Sejl
unions kursusmateriale.

Punkt 8 Joller:
Intet.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet.

Punkt 12 Eventuelt:
Formanden takkede Klaus Akkerman for hans fine arbejdsindsats som
kapsejladschef.
Mødet slut kl. 21.50.
Sign. Hans Guldager
Formand
Else Thuring
Sekretær

Punkt 4 Klubhus og fester:
Svagførefesten blev på sædvanlig
vis afviklet meget fint, også på
grund af stor hjælp fra medlem
mers side. Den 15.10.83 afvikles den
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01 - 58 14 24
Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:
Viggo Hind, Parkvej77, 2630Tåstrup

02-527127

Bladets ekspedition:

Bente Bang Christensen var fravæ
rende p.g.a. sygdom, Jens Green
fraværende p.g.a. et møde i Østersø
kredsen og skolechefen fraværende
p.g.a. ferie
Dagsorden:
Punkt 1 Behandling af indkomne
Idager.
Punkt 2 Protokol.
Punkt 3 Eventuelt.

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (bf) 85 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:

Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården B 5,2791 Dragør

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej4,2300 Kbh. S

Havneudvalg:

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,12300 Kbh. S. ......
John Nyeland Andersen,
Helikonsvej 21, 2300 Kbh. S

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27,2770 Kastrup
- og festudvalg: Vagn Preisler,
Artillerivej44,2300 Kbh. S

54 5844

Kapsejladschef: Jørgen Schandorff,

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S
Skolechef:

Bjarne A. Larsen,
Messinavej 5, 3., 2300 Kbh. S

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47,2300 Kbh. S

5063 65

Jollerepræsentant:

Janus Simonsen,
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre

49 35 08

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 åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg
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Punkt 1:
Bestyrelsen havde modtaget tre
skriftlige klager, og som følge heraf
var de implicerede parter blevet ind
kaldt til bestyrelsesmødet.
Den første klage gik ud på, at et
medlem havde udøvet unødig støj af
musik og sang ved nattetide fra sin
båd. Det medlem, der var klaget over,
modtog fra bestyrelsen en kraftig re
primande for unødig støj samt en ad
varsel for at have knust en flaske i
en nabobåd.
Anden klage omhandlede en motorbådssejler, der ikke havde overholdt
vigereglerne overfor en brætsejler.
Da episoden var sket udenfor Sundby
Sejlforenings område, blev sagen af
vist, og parterne opfordret til i min
delighed at ordne klagen.
Tre medlemmer, der havde været
involveret i erstatningssagen vedr.
skader på 3 joller, var ligeledes blevet
indkaldt. Beskyldning om „groft hær
værk" blev trukket tilbage af de skade
lidte. De tre medlemmer indrømmede,
at der var tale om groft sløseri, og
som følge heraf blev de af flertallet
af bestyrelsen tildelt en kraftig til
rettevisning, som de modtog. Et med
lem af bestyrelsen gik ind for at give
en advarsel, et andet bestyrelsesmed
lem „vidste ikke".
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Danmarks bedste
lånemuligheder
til ny eller brugt båd!
Hvordan?
Drej 01 - 15 21 51 og få omgående klar besked.
Eller send kortet længere fremme i bladet og få tilsendt brochuren
»Danmarks bedste bådfinansiering«.

Købmagergade 45 • Postbox 158 • 1005 København K
Telefon 01-15 21 51

Søstærk økonomi!

Juniorspalten
Yngling Nyt
I den forløbne måned har Ynglingene
fra Sundby deltaget i Øresundsmesterskabet som blev arrangeret af »Frem«.
Det blev en rigtig Sundby-weekend
hvor Epoxy med Jan Knudsen ved pin
den vandt, Team Yatzy blev nr. 2, Team
Draculu nr. 8,31-eren nr. 15 og 126-eren
placerede sig midt i feltet med ca. 50
deltagere.
I skrivende stund er resultatet fra
holdsejladsen for juniorsejlere mellem
KDY, Tårbæk, KAS og Sundby netop
indløbet.
Det blev til en sikker 2. plads efter
Tårbæk selv om »31-eren« havde ma
stehavari om lørdagen.
Sejladserne, der blev arrangeret af
KAS, er indstiftet af kaptajn Knud L.
Hansen.
I weekenden den 1.-2. oktober er det
planlagt at sejle klubmesterskab.

Optimist Nyt
Som afslutning på sommersæsonen
for optimistjollesejlerne, blev der i week
enden d. 17.-18. september - traditio
nen tro - holdt klubmesterskab. 26 små
mennesker mødtes lørdag morgen og
riggede bådene til, hvorefter de 20 no
genlunde øvede blev delt i 2 hold, idet vi
kun rådede over 10 joller.
Der blev trukket lod om bådene, og
hold 1 tog på banen, mens hold 2 tog
med dommerbåden, således man hur
tigt kunne skifte, når hold 1 var færdig.
De 6 mindre øvede skulle sejle inde i
havnen, hvor John og Poul, i John's
»minidory« holdt orden på tropperne.
Søndag oprandt, og igen kom en
pæn vind inde fra land, så vi undgik de
store søer. De 10 finalister trak igen lod
om bådene og kæmpede sig frem til
nævnte placeringer:
1. Claus Zachrow
2. Søren Jensen
3. Henrik Heger
Blandt nybegynderne blev placerin
gerne:
1. Brian Nielsen
2. Finn Povlsen
3. Thomas Jensen
Mestrene skulle selvfølgelig i baljen
under megen morskab, og over halvde
len af flokken endte samme sted.

Efter alle strabadserne mødtes alle
deltagerne samt søskende og forældre
(ialt 75 personer) til præmieuddeling og
fælles chokoladebord i »Det gule telt«,
der var pyntet op i dagens anledning.
1ste præmierne i begge felter var nog
le meget kære små keramiksparegrise,
som Klaus havde ofret på sagen, me
dens 2. og 3. præmie var en flot VM blu
se. Alle deltagerne fik dog en »lille« pæmie. Da alle havde spist sig mætte i
mødrenes fortræffelige hjemmebag,
blev ordet givet til Ole Povl, der på sin
eminente facon holdt de kære unger i
ånde i en hel time med diverse konkur
rencer. (Han burde have en medalje, for
det er noget af en præstation). Igen i år
var der mange fine præmier at hente,
også her (sponsoret af OTA) med fin
hjælp af vor kvinde på stedet (Birgitte).
Efter en gang boldspil og leg på pladsen
sluttedes dagen med pølser og soda
vand.
Vi er helt sikre på, at alle havde en god
dag og ser frem til at møde til vinterun
dervisning og nogle gode svømmehals
ture om lørdagen.
Sæsonen er nu slut med hensyn til
sejlads på vandet og vi skal til at tage hul
på vintersæsonen, men herom senere.
Der bliver skrevet til hver enkelt om,
hvornår vi starter.

EM

Endnu en gang Ryle Niels
Væggen svarer Sif Christensen!
Om så Klodshans forstår?
Nu tror jeg ikke Sif Christensen mod
tager et specielt medlemsblad, så jeg
må gå ud fra, at Sif Christensen ikke kan
læse indenad. For i mit medlemsblad
står intet om et billigt værtshus.
Og at Sif Christensen opfatter et
værtshus som et sted, hvor man hver
ken kan sanse eller samle, må bero på
egen erfaring fra de steder Sif Christen
sen søger. De værtshuse jeg gæster, er
ganske hyggelige, men atmosfæren li
gesom ikke passer til at rumme en gene
ralforsamling.
Men ellers er det da hyggeligt at høre
fra dig og din kulørte fantasi.
Helt RELEVANT, drikker jeg Faxe
fad tak, og kapslen går til sporten.
Niels »rylen«

Nye medlemmer
som suger optam ise

i Sund&y

Nye medlemmer

A130 Jens M. L. Petersen
Hveensvej 17, S.
A718 Jørgen Løye
Ølanasgade 2, S
A974 Jess Otzen
Theklavej 42, NV.
P 139 Elsa Kristiansen
Galgebakken 6, Albertslund

BÅDRIGGERSERVICE

....til- og afrigning
... icp. af elinstallation
....service
lO/-rabat t/pensionister

KOMMER OVERALT-OGSÅ WEEKEND
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Forterne rundt

den aftaget, således at sejladsen afvikle
des i vindstyrke 5-9 m/sek. Den 23 sø
mil lange bane blev gennemsejlet på den
hurtigste tid 2.48.17 af Ylva »Philippa«
Lynetten, medens det var Bandholm 26
La Bise fra S.S.F., der lukkede leddet.
Der var tre protester, der måtte behand
les, inden overdommer Klaus Akkermann kunne foretage præmieoverræk
kelsen efter et succesfuldt arrangement.
Resultater:
1. start, 1. løb: Swift, kutter, Schaldemose,
S.S.F. 1. start, 2. løb: Hiawatha, 707, one de
sign, Kristiansen, H.A.S. 1. start, 3. løb: Phillippa, Ylva, Henningsen, Lynetten 1. start, 4. løb:
Hvidbjørn, X102, Keil, Nordhavn 1. start, 5. løb:
Martha, Albin Expres, Malm, S.S.F. 1. start, 6.
løb: Fandango, Fandango 32, Petersen, S.S.F.
1. start, 7. løb: Hø, H-båd, Djurø, Kastrup S/K 1.
start, 8. løb: Aquila, IW 31, Jørgensen, Sundet.

/ mål slog Schaldemose i den aldrende
træbåd, Swift, den moderne hurtigsejler
X79, Topskuddet.
Søndag den 25. september afholdtes
distancekapsejladsen Forterne Rundt.
Efter en ret så stormende nat havde vin

2. start, 1. løb: Bole, Waarship, Friland, S.S.F. 2.
start, 2. løb: Antares, Spækhugger, Henriksen,
Kastrup S/K 2. start, 3. løb: Lucky, Bandholm
24, Willum, S.S.F. 2. start, 4. løb: Isis, Avance,
Hansen, S.S.F. 2. start, 5. løb: Elektra, Bianca
28, Palmberg, S.S.F. 2. start, 6. løb: Carina, Citus, Petersen, S.S.F. 2. start, 7. løb: Chip, Nim
bus 26, Woltemaht, S.S.F. 2. start, 8. løb: 1. Pop
Eye, L23, Schiødt, Lynetten 2. Joy, Spidsgatter,
Heger, S.S.F. 2. start, 9. løb Gerty VI, Spidsgat
ter, Andersen, S.S.F. 2. start, 10. løb: 1. Bl-Si,
Nord. folkebåd, Boldreel, Kastrup S/K 2. H. Blaatand, Nord. folkebåd, Sørensen, Kastrup S/K
3. Grønært, Nord-Folkebåd, Haar, S.S.F.

Mogens Fuglsang kontrollerer tiden.

Køb
Salg
Bytte
Købes:

Skur købes. Henvendelse Dan Stockmann, Kirkegårdsvej 13, 2300 Køben
havn S, tlf. (01) 59 94 94.

Konkurrence
I anledning af vores 60 års dag har vi lavet en lille konkurrence med maritimt islæt.
I kan ved at læse vores lille signal deltage i en lodtrækning
om 2 stk. sejlermotiver af maleren Arnoldi.
Løsningen skal være i foreningens brevkasse senest 26.10.1983.
Resultatet bekendtgøres ved jubilæumsfesten, og præmien uddeles, hvis
vedkommende er tilstede, ellers tilsendes den.

Signalet tydes ved at finde flagene på siderne i bladet
- der gøres opmærksom på, at de er sat fortløbende.
Løsning
Navn

_

Medlemsnr:
Adresse/postnr.

EtE
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Senest 26.10.1983

Københavns Sejlunion's distancekap
sejlads Øresund Rundt, blev afholdt
søndag 11.9.83, med blandt andet 5 bå
de fra S.S.F. som deltagere. Der var
gennemsnitlig vindstyrke på 7 meter/sek., hvad der gav en ret hurtig gen
nemsejling af banen, det resulterede i at
man, i mangel af dommerbådens tilste
deværelse, selv måtte tage tid i de første
både. Nå hvad, der var da Sundby-både
imellem, de tilgiver det nok. Til gengæld
virkede startpistolen ikke. (Dommerbå
den var fra S.S.F.)
Følgende af vore både fik præmie:
»Vivi«, Leif Olsen, 2. præmie.
»Margo«, Jan Sejrbo, 1. præmie
»Martha« Svend Malm, 1. præmie.
Det må bemærkes at Svend var i løb
med sin gamle båd og slog den med 17
min.
Red.

Shoppen

Sven Malm får sin præmie i Øresund
rundt.

Vi må desværre meddele at Sven Alvang har sagt sin forpagtning op pr.
31.12.1983. Vi vil gerne understrege, at
der ingen uoverensstemmelse er til ste
de, men det er umuligt med det salg der
er, at holde åbent til de tider der forlan
ges og så have noget tilovers til en or
dentlig løn. Benzin- og oliesalget er jo
dalet betydeligt.
Red.

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

/ Martha slog Sven Malm sin gamle båd
Bastart.

Tak
En hjertelig tak skal her lyde til S.S.F.
og medlemmer, der med hilsner, ønsker
og gaver var med til at gøre min 60 års
dag uforglemmelig.
Kurt Wilken

Hverdage

Lordage

Son- og
helligdage

Jan

X

11 15

X

Febr.

X

11-15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9- 15

Mai

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

9-15

X

11-15

X

Okt.

13 •18

Nov

f 2 13-18

Dec

±j 13- 18

PREBEN JACOBSEN

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

01 - 58 79 29 8 01 -58 65 75

i

]

KASTRUP MARINE SERVICE*.

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

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

n
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Til lykke
Jolleafdelingen vil gerne overbringe
klubben sine bedste lykønskninger i an
ledning af det forestående jubilæum. Vi
er glade for den plads og de faciliteter, vi
har derude på nordre mole.
Der har været en del gnidninger gen
nem tiderne, og ikke mindst her på det
sidste, hvor brætterne er kommet ind i
billedet, men det ser ud til, at hvis de
forskellige parter ta'r det lidt roligt, kan
vi nok få det hele til at fungere. Med håb
om fortsat gensidigt godt samarbejde,
ønsker vi vores klub god vind fremover.
Jolleafdelingen

33S3333S3333S3323S333SS333S

Resultater: Det kan nævnes, at klub
mester i Wayfarer blev Brygger Fin
og Erik, i Pirat - Rodehoved og Son
ne, OK - Flemming D og i Europa Green jun.

Jollemøde
Der afholdes fortsat møder i jollehu
set den første søndag i hver måned.
Kom og lad os få en snak om tingene.
Jo/lerep.

Slut på 1983.
Sejlsæsonen 1983 er færdig, og vi kan
se tilbage på en sæson på godt og ondt.
Det gode vejr og det gode kammerat
skab er hvad vi husker med glæde, dejli
ge timer på Øresund.
Desværre har frafaldet været for
stort; det må vi undgå i 1984.
Jeg vil minde alle, der har deltaget på
sejlerskolen om, at klargøring og ilandtagning af bådene hører med til under
visningen på sejlerskolen. Tal med in
struktørerne om det.
Tak for en god sæson.

Sko/echefen

Tak
Bestyrelse og venner i S.S.F. siger
jeg hermed hjertelig Tak for opmærk
somheden ved min 80 års dag.
Helmuth Espensen
(Smut)

Til Lissie og Svend. (Shoppen)
Jeg vil med dette lille indlæg, bringe
en varm tak til jer, for jeres gave.
Brættet, som I gav medlemmerne her
i klubben sidste år, har i den sæson, der
er ved at være slut, givet en masse sjove
og mindeværdige stunder for mange af
klubbens medlemmer. Der var jo nok
mange af vores sejlere, der troede, at
man blot tog planken, plantede en kæp
med en stump klud og jog ud over de vil
de vover. Man ak, problemer såsom ba
re det at komme op var store, dernæst
at stå. Jeg kunne blive ved, men jeg vil
blot sige jer tak også fra de andre, som
har haft det dejligt på Miss Shop.
En Nybegynder.

t
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TRÆ TIL BÅDE
Vi har lavet en afdeling vi kalder »Sejlerhjørnet« hvor vi
fører hårdttræ i teak og mahogni i såvel planker som
høvlet træ og lister samt marinekrydsfinerer til aptering
i samme træsorter.

ACSTRÆLAST
BYGGECENTER

KRIMSVEJ 13 A

2300 S

(Ved jernbaneoverskæringen pa Oresundsvej)

TLF. (01)58 77 00

skulle være trænede til at hænge på opkrydsene for at minimere krængningen
og for at holde fart i jollen. Det var ikke i
en konstant luftstrøm, sejladserne blev
afviklet, hverken hvad angår retning el
ler styrke.

dyst, måske med lidt højrøstet tale. Bil
lederne til denne artikel mangler blot ta
leboblerne for fuldt ud at være virkelig
hedstro. Situationerne vil sikkert med
fordel kunne studeres på vinterens re
gelkursus.

Flere bordfyldninger

Luftfartsselskaber som
sponsor.

Nogle kraftige springende pust send
te flere besætninger i baljen. Flest fik ild
dåben på opkrydsene, hvor blot en lille
uopmærksomhed eller uheld som en
knude på storskødet, bordfyldte bådene
med så meget vand, at de væltede. Her
kunne situationen reddes ved hurtigt at
springe om på sværdet og få stævnen i
vindøjet så den kunne rejses og blive
lænset. For enkelte var denne situation
særlig bitter fordi den opstod få meter
før målstregen, mens den ene efter den
anden af konkurrenterne sejlede forbi
og fik »båttet« fra dommerbåden.
En anden type kæntringer skete un
der spilersejlads ved at jollen væltede til
luv, når besætningen ikke fik spilerbommet tilstrækkelig hurtigt. Dette skete of
te ved bomningerne på slagmærket.
Heldigvis skete der ingen skader ved
disse kæntringer udover, at en enkelt
sejler fik brugt sin stander i toppen af
masten til at svabe bunden af Øresund
med, så den bøjede sig.
En enkelt sejler, der var væltet, fik iøvrigt en god hjælp af en gruppe bræt
sejlere, der hurtigt og effektivt fik rejst
båden op.
Om lørdagen overkom dommerne ik
ke at flytte mærkerne, selv om der fore
kom betydelige vindspring. De satsede
helt klart på at sikre, at alle jollesejlere
blev overvåget og fik den fornødne assi
stance.

Perfekt arrangement.
Starterne gik perfekt, selv om der om
søndagen var en enkelt kikser. Dom
merne havde glemt den gyldne regel
om, at startlinien skal være så lang, at
alle jollerne kan lægges på en lang linie.
De blev derfor nødt til at udsætte star
ten, indtil linien blev rettet. I starterne
klumpede de mange sig sammen ved
det styrbords mærke og fik derved hin
andens turbulente luft. De få så mulig
hederne nede af linien for hurtigt at få
den frie luft og komme derud a'.
Mærkerundingerne kan være drama
tiske. Regelteknisk er de også komplice
rede for almindelige sejlere, der ikke dyr
ker det højere teoretiske kapsejladsnive
au, men foretrækker en almindelig jævn

Præmieoverrækkelsen var dels tradi
tionel, idet de vindende besætninger fik
præmier i form af glas, og dels fornyet,
idet en række luftfartsselskaber havde
sponsoret med små nyttige gaver. De
blev fordelt med praktisk sans. Således

fik alle de badende en flydende nøgle
ring med påskriften: »Right or Wrong, I
am still the Captain«. En påmindelse om
at sejlerlivet har sine egne traditioner,
hvoraf mange er levedygtige ikke
mindst vort årlige klubmesterskab.
Og traditionen tro fik dommerne og
medhjælperne ved sejladsen ingen tak,
eventuelt kun utak. Lad dette være for
nyelsen: En tak til jolleafdelingens kølbådssektion, fordi I gad hygge jer med
at lave vort jollemesterskab i S.S.F.

NYHEDER
FIND NYHEDERNE HVOR
UDVALGET ER STØRST
O

GUMMIBADE

••••• er et af vore specialer
Komplet gummibåd for 2 perso
ner i neoprenbelagt nylonvæv. 2
kamre, redningsline, fortøj ningsline og reparationssæt
medfølger ligeledes.
2,00m x l,28m. 9 kg.
1 års garanti.
Nu kun

y\ v s
w.

• NS

Kr. 898,00
excl. pumpe og årer.
Årer pr. sæt kr. 66,00.

Vi er som største forretning lagerførende i bl.a.
Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Regntøj

Flåder, drivankre
Toiletter
Kogeblus
Komplet jollebeslagsprogram • RWO
Selvbyggermaterialer

Landgangstøj

Maling mv

Spil & blokke

Eget riggerværksted

Nødudstyr, raketter

VHF-radiokursus

Gummibåde

• og meget mere

VOLVO PENTA & EVINRUDE

I. STENGAARD MEYER

Amager Strandvej 124,
Tlf. 01 - 58 30 45
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En fast tradition

Wayfarer'en »Mamut« kæntret på
kryds. Rorsmanden når tørskoet om på
sværdet, mens gasten bader på den an
den side af båden.

Klubmesterskab 1983
I et jubilæumsnummer af bladet vil en
omtale af traditioner være naturligt.
Nogle har eksisteret længe, andre korte
re. Mange har overlevet sig selv og er
hensunket i glemselen, mens atter an
dre lever videre som symboler på en
svunden tid uden at tjene noget fornuf
tigt formål. Enkle traditioner er stærke,
fordi de er nyttige og tjener en bestemt
funktion.
Det årlige klubmesterskab for joller er
en sådan god og nyttig tradition. For de
mange, der ikke har mulighed for at
komme rundt til stævner, for eksempel
fordi de ingen bil har, er det en årlig lej
lighed til at sejle en serie på fem sejlad
W 3820 har fejlbedømt situationen og
glemmer derfor at give Europa- og Wayfarerjollen plads ved mærket.
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W 5797 har overlap på Europajolle 917
og skal derfor have plads ved mærket.

ser på en rigtig udlagt olympiadebane, i
stedet for de normalt gode onsdagsbaner mellem sømærkerne.
For dem, der kører ud til stævner isæ
sonen, er det en mulighed for at holde
træningen vedlige sammen med kam
meraterne hjemme på jollepladsen.
Traditionen har derfor gjort det til en
vane for alle jollesejlere i Sundby at sæt
te kryds i kalenderen ud for den første
weekend i september.
Men også andre har traditioner. Såle
des vejrguderne, der hvert år giver klub
mesterskabet et lavtryk med rusk og by
ger. I år lød den nu forbedrede vejrmel
ding til ære for sejlerne på hård vind bå
de for lørdag og søndag den 3. og 4.
september.

Træning i trim
Vinden begge dage gjorde det nød
vendigt for sejlerne at udnytte trimmulighederne på jollerne mest muligt, så
sejlene blev fladet så meget som muligt.
Besætningerne kunne så holde jollen
med en minimal krængning, der gav den
maksimal fart gennem vandet. Medici
nen lød på: godt i løjgangen med skød
ningen og tot storsejlet. Hjalp det ikke,
måtte den have en gang med cunningham'en. Nogle superlette besætninger
så sig nødsaget til at hæve sværdet på
kryds, selv om det betød større afdrift.
Men uanset dette var det væsentligt,
om besætningerne var tunge og/eller
fysisk stærke. Ben og mavemuskler
Konsekvens af den uheldige mærkerun
ding bliver; at W5797 tvinges til at berø
re topmærket.

GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den
23. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

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

Formanden, Hans Guldager.
Kapsejladschefen, Klaus Akkermann,
modtager ikke genvalg.
Juniorlederen, Jens Green Jensen,
En repræsentant for Havn og Plads,
Arne Olsen,
En repræsentant for Klubhus og Fester,
Vagn Preisler.
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Annie Lindqvist
Jollerepræsentanten, Janus Simonsen.
En suppleant, Orla With

Vi har nu modtaget de 40.000 kr. som
vi har lånt rentefrit i Dansk Idrætsfor
bund i forbindelse med vort toiletbygge
ri.
Punkt 3: Havn og Plads

Mange medlemmer har klaget over
mangel på toiletpapir på toiletterne. Ki
lometerruller blev diskuteret og anbefa
let af flere bestyrelsesmedlemmer, men
man blev enige om at beholde de nor
male ruller.

Punkt 8: Joller.

Låsen i jollehuset er nu omstillet, såle
des at H 3-nøglen passer. Telefonudval
get oplyser, at man vil komme med for
slag til foråret. Der er købt et mindre sejl
til klubbens vindsurfer, således at det nu
også er muligt for klubbens juniorer at
benytte det. Klubmesterskabet for joller
blev godt afviklet, der var således 20 del
tagende både.
Punkt 9: Motorbåde.

Intet.
Punkt 4: Klubhus og Fester.

Fisketuren der skulle have været af
holdt den 10/9 vil blive udsat til den
15/10 1983, idet man har erfaret, at der i
øjeblikket ikke er mange fisk i Øresund.
Punkt 5: Sejlerskole.

Intet.
Punkt 6: Juniorafdeling.

Roret, der var bestilt i Schweitz til den
ene Yngling, er nu kommet. Optimist
sejladsen til Saltholm gik meget fint med
stor tilslutning af både børn og voksne.
Den 17., 18/9 vil der blive afholdt klub
mesterskab for Optimister og Ynglinge.
Punkt 7: Kapsejlads.

Onsdagssejladserne er nu slut for
denne sæson. Sammen med Kastrup
Sejlklub, vil der blive afholdt træningssejladser på lørdage. Den 25/9 sejles
»Forterne Rundt«, den 1., 2/10-83 er
der brætstævne og den 8/10 er der »Old
Boys« sejlads.

Punkt 10: Sikkerhed.

Intet.
Punkt 11: Bladet.

På grund af redaktørens sygdom er
bladet ikke udkommet til tiden. Der er
etableret en nød-redaktion.
Punkt 12: Eventuelt.

Byggeudvalget har set på et bygge
forslag, der går ud på, at tanken skal
flyttes ud på Nordre Mole. Man mener
imidlertid ikke, at dette kan lade sig gø
re, og vil i stedet komme med et forslag
om nyt byggeri på den nuværende
»Shop«s beliggenhed og samtidig be
holde tanken på nuværende plads.
Mødet sluttes kl. 21.25.
Sign. Hans Guldager
formand

Ekstraordinært
bestyrelsesmøde
Den 19/9-83 blev der holdt møde
med tre klager på dagsordenen.
1. Et medlem klagede over en lidt ani
meret fest, der blev holdt på søndre mo
le, med megen støj, der efter flere på
mindelser ikke var holdt op.
Det medlem, der holdt festen, er
kendte, at det var rigtigt og modtog en
alvorlig advarsel.
2. Et medlem klagede over, at han på
windsurfer var blevet sejlet ned af en
motorbåd mellem vores rende og Hel
goland. Ejeren af motorbåden indrøm
mede, at han intet kendte til, at en surfer
var at betragte som et sejlskib. Det er jo
ikke en undskyldning, men da det er
foregået udenfor foreningens område
afviste man sagen.
3. Klagen vedrørende tre optimistjol
ler, der var blevet svært beskadiget ved
flytningen af skurvognen, der nu er hav
nekontor, blev bilagt ved at de flyttende
medlemmer erkendte, at de havde
handlet groft uansvarligt med andres
ejendom. Den økonomiske side er for
sikringens.
P.S. Med henvisning til klage nr. 2 vil
det være fornuftigt at læse den lille fol
der, der er kommet fra Søsportens Sik
kerhedsråd angående Sikkerhed for
brætsejlere.
Red.

Else Thuring
sekretær
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJL-FORENING

Referat af bestyrelsesmøde d. 5/9-83.

Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Dagsorden.

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:
Viggo Hind, Parkvej 77, 2630 Tåstrup

02-52 7127
02 99 23 52

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
50 73 23

Næstformand:

Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

54 58 44

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården B 5, 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

John Nyeland Andersen,
Helikonsvej 21, 2300 Kbh. S

58 25 73

Bente Bang Christensen,
Viby Allé 27, 2770 Kastrup

51 75 30

Tilsynsførende
med klubhuset

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
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54 58 44
59 79 95

Skolechef:

Bjarne A. Larsen,
Messinavej 5, 3., 2300 Kbh. S

59 81 27

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S

50 63 65

Jollerepræsentant:

Janus Simonsen,
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre

49 35 08

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.

Motorbådsrepræsentanten,
skolechefen samt redaktøren var fraværen
de. Formanden indledte bestyrelsesmø
det med at bede bestyrelsen om med
ham, at mindes formanden for Dansk
Idrætsforbund, Svend O. Hansen, der
nylig er afgået ved døden.
Punkt 1: Protokol.

- og festudvalg: \/agn Preisler,
Kapsejladschef: Klaus Akkermann,
Genuavej 22 A, 2300 Kbh. S

Punkt 1. Protokol
Punkt 2. Beretning
Punkt 3. Havn og Plads
Punkt 4. Klubhus og Fester
Punkt 5. Sejlerskole
Punkt 6. Juniorafdeling
Punkt 7. Kapsejlads
Punkt 8. Joller
Punkt 9. Motorbåde
Punkt 10. Sikkerhed
Punkt 11. Bladet.
Punkt 12. Eventuelt.

Protokollen fra forrige bestyrelsesmø
de, blev oplæst af sekretæren og god
kendt af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.

Ejerne af de 3 beskadigede joller har
skriftligt henvendt sig til bestyrelsen. I
skrivelsen tales der om hærværk. Besty
relsen enedes om at indkalde til et eks
traordinært bestyrelsesmøde, hvor de
samtidig indkaldte de implicerede par
ter.
To andre skriftlige klager er ligeledes
modtaget af bestyrelsen, hvor den ene
klage drejer sig om dårligt sømandskab
og den anden om unødig støj i havnen
ved nattetide. Bestyrelsen enedes om li
geledes her, at indkalde de implicerede
parter til det ekstraordinære bestyrelses
møde.
Sluttelig er der modtaget en skriftlig
klage fra et medlem, der mener, at der er
uddelt en havneplads til et medlem, der
ikke har anciennitet til den. Havneudval
get vil tage sig af sagen. Bestyrelsen
drøftede, som følge af sidste klage, om
pælebredden i havnen burde ændres
med de nye typebåde, der efterhånden
har vundet indpas.

Kapsejlads

Præmier i top-cup 1978.

Jolleafdeling
Færdig som junior - og hvad så? Det er de færreste, der er i
stand til at investere i kølbåd i så ung en alder. Nogle sejler
som gaster hos ældre medlemmer, men ønsket om at få eget
fartøj er stærkt hos mange, og køb af jolle liggere snarere ind
en for mulighedernes grænse.
I begyndelsen af 60'erne forbedredes forholdene for
S.S.F.s jollesejlere, idet der blev bygget et blokhus, som
hjemsted for denne aktivitet ude yderst på nordre mole lige ud
til vandet, og der blev anlagt slæbested direkte ud i Sundet i
stedet for det inde i havnen. Jollesejlerne fik her et sted at væ
re, et sted til omklædning og et sted til opbevaring af grej,
som man således ikke længere behøvede at tage med hjem
hver gang.
Det har været skiftende, hvilken jolle, der har været den
foretrukne. I 1974 kom der en tilgang på 11 piratjoller, alle i
glasfiber og alle selvbygget under et godt teamwork. I 1981
var der et projekt OK-jolle, hvilket betød en øget tilgang af
OK-joller på jollepladsen.
Der har i jolleafdelingen været mange arrangementer. Ud
over diverse danmarksmesterskaber, stod foreningen i 1970
som arrangør af Nordisk Mesterskab for OK-joller og i 1979
som arrangør af Europamesterskaberne for Piratjoller, begge
arrangementer, som befæstede S.S.F.s ry som god arrangør
af kapsejladser.
Den S.S.F.er, der er nået længst i sin karriere som jollesej
ler, er Niels Peter Petersen, der i 1970 kvalificerede sig til at
deltage i Verdensmesterskabet for OK-joller, der skulle afhol
des i New Zeeland. At han på grund af forskellige forhold ikke
kom afsted, gør ikke præstationen mindre.

Brætsejlere
Det sidste nye på jollepladsen er brætsejlerne. Der har væ
ret en tilgang på ca. 30 af denne nye gren, som i S.S.F. er pla
ceret i jolleafdelingen, og som er med til at sætte præg på jol
lepladsen.

Når man skal omtale S.S.F.s forhold til kapsejlads skal det
anskues fra to vinkler, dels S.S.F. som arrangør af kapsejlad
ser, dels Sundbymedlemmers deltagelse i kapsejladser.
For at tage det sidste først vil det føre for vidt at komme ind
på de mange medlemmers gode placeringer ved deltagelse i
diverse kapsejladser. Blot skal nævnes nogle som falder i øjne
ne. Sejrbos tre førstepladser i Sjælland Rundt, dengang da
denne kapsejlads var for de garvede kæmper, dengang der var
henholdsvis 12, 16 og 20 deltagere. Ikke alene var »Fri« først i
mål, men havde også den bedste præmietid efter NL, som
målereglen hed dengang. Derudover skal omtales, at Ejnar Ol
sen var meget tæt på at kvalificere sig til O.L. i sejlads med
Drage, og endelig Martin Jørgensen, som i forskellige både
sejlede over 400 præmier hjem, og som i 1980 fik tildelt
S.S.F.s hæderstegn. Som arrangør af kapsejladser har
S.S.F. et godt ry. Ellers havde man næppe tildelt foreningen
det netop overståede arrangement af Verdensmesterskaberne
for Yngling, et arrangement Sundby Sejlforening har fået
megen ros for. Derudover begyndte S.S.F. i 1978 at arrangere
en distancesejlads rundt om Sjælland med øen om styrbord.
Denne sejlads, der i 1978 samlede over 200 deltagere, blev ar
rangeret i samarbejde med topsikring og med denne som
sponsor. Også dette arrangement fik mange rosende ord,
men desværre faldt tilmeldingerne i de følgende år, og selv om
man i 1982 lavede sejladsen om til Østersø Cup, hvor sejlerne
skulle runde Lolland og Falster, fik man ikke flere deltagere,
hvorfor denne sejlads er indstillet.
Men trods de store arrangementer må det ikke glemmes, at
der i hele sæsonen hver onsdag afholdes aftensejladser, hvor
medlemmerne har lejlighed til at trimme båden til de større ar
rangementer, og der går ikke en weekend, uden at en eller an
den fra S.S.F. deltager i en af de mange sejladser, der arran
geres over det ganske land.

Strandjægerne
Indenfor en stor klub er der naturligvis plads for mindre
fraktioner. En af disse er Strandjægerne som er en del med
lemmer, for det meste motorbådssejlere, der kombinerer tur
sejlads med glæderne, som følger med strandjagten i sæso
nen. De er med det legendariske årlige bankospil og deres
øvrige arrangementer med til at skabe liv i klubben.

Hornorkestret
11981 fandt en gruppe musikinteresserede sammen og dan
nede S.S.F.s hornorkester, hjulpet i gang med mindre støtte
fra foreningen. Orkestret har ved flere lejligheder været med til
at gøre en festdag endnu festligere.

Hoplapigerne
Medens hornorkestret eller blæserorkestret, som det nu
kaldes, udelukkende består af mandlige medlemmer, har en
kreds af friske piger dannet en sanggruppe kaldet hoplapiger
ne. De startede på prøverne i vinteren 1982/83 og havde deres
debut ved den årlige sammenkomst pinsemorgen, og har se
nere fulgt succesen op med en optræden Sankt Hans aften.
Hoplapigerne skriver selv deres tekster om aktuelle emner,
men bruger dog kendte melodier. Vi kommer nok til at høre
mere fra denne kant.
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Sejlerskole
Er formålsparagraffen således opfyldt med hensyn til det før
ste punkt, kan man sige, at det ikke mindre er tilfældet for sid
ste punkts vedkommende. I 1937 oprettedes der en sejlersko
le. Der blev bestilt en øvelsesbåd hos bådebygger Thomsen i
Kalundborg. Det varen gaffelrigget kragejolle, og fuldt færdig
med blykøl var prisen 2.350 kroner, og der var nu mulighed for
praktisk undervisning i sejlads. Denne side af sagen blev fulgt
op med navigationsundervisning fra vinteren 1937/38, og
først i 1946 blev den teoretiske undervisning udvidet med et
towærkskursus. I 70'erne begyndte også fritidsfartøjer i stør
re udstrækning at få installeret VHF-radio, og straks var den
daværende bestyrelse opmærksom på, at der her var et behov
for et kursus i radiotelefoni. Tanken blev fulgt af handling, og
den daværende formand Svend Larsen var med på det første
hold.
Sejlerskolen har ført en »op og ned«-tilværelse. Til tider har
der været få elever, og til andre tider har der været ekspektan
celiste. Øveballen fra 1937 gør stadig tjeneste, og efter ud
skiftningen af nogle bord i 1981 /82 er den en af de sundeste
træbåde i Danmark. Godt at en annonce i medlemsbladet i de
cember 1969 ikke gav noget resultat. Bestyrelsen havde den
gang besluttet at sætte den til salg for højeste bud over 10.000
kroner. Det var meningen i stedet at anskaffe en IF-krydser til
øvelsesbåd.
Med den større interesse for fritidssejlads igennem 70'erne
blev det snart for lidt med en øvelsesbåd, og der blev anskaf
fet en Spækhugger, der fik navnet »Tyveknægten«. Den blev
anskaffet for midler, der var tilvejebragt gennem den skolefond, som flere medlemmer bidrager så rundhåndet til.
En grund til at S.S.F.s sejlerskole er så eftertragtet kan væ
re, at det er gratis at deltage i den praktiske undervisning, kun
skal man stille sig til rådighed ved klargøring, tilrigning og af
rigning. Dette er muligt, fordi instruktørerne på skolebådene
stiller sig vederlagsfrit til rådighed en aften hver uge, ligesom
skolechefen i lighed med den øvrige bestyrelse ikke får noget
honorar.

Juniorhuset.

Junior
Efter krigen blev man opmærksom på, at der lå et arbejde i,
at begynde sejleruddannelsen på et tidligere tidspunkt, end
det var tilfældet i den bestående seniorsejlerskole, og man
startede en juniorafdeling, og der var fra starten stor tilgang til
denne nye aktivitet i foreningen. Den første juniorleder var
Svend Larsen, og han forestod bygningen af to juniorbåde
(KDY 15 m2). De fik navnene »Peder« og »Ludvig« efter henholdvis borgmester Peder Hedebol og den tidligere formand
Ludvig Henriksen. Der er senere tilkommet endnu en junior
båd »Christian«, men alle disse både er nu solgt og erstattet af
bådtypen Yngling, og af disse er der i øjeblikket 4, Einer, Gin
ger, Jackpot og Marinus.
Også juniorafdelingen har haft en svingende aktivitetskurve, sommetider har øvelsesbådene ligget mere i havn, end de
har været ude at sejle, andre tider har de sejlet Sundet tyndt
på alle ugens dage.
Men juniorafdelingen er mere end Yngling-sejlads. For de
mindre er der i skrivende stund en større flåde af optimistjoller,
der alle er skænket af sponsorer, der har vist velvilje overfor
S.S.F. Der er i øjeblikket så mange juniorer, at der er blevet
lukket for tilgangen, selv om der er mange forældre, der giver
et nap med.
Under juniorafdelingen skal også nævnes at de unge men
nesker deltager med liv og sjæl i kapsejladser både i Yngling
og optimistjoller. Med svingende resultater, ganske vist, men
her gælder det jo, at det er vigtigere at deltage end at vinde.

S
S.S.F.s øvelsesbåd - Tyveknægten.
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Starten på et Flipper-mesterskab.

Reception
Fredag d. 28. okt. 1983 16.30-19.30.
I anledning af Sundby Sejl-Forenings 60 års jubilæum
indbyder vi medlemmer og venner til et lille åbent
hus arrangement.
På bestyrelsens vegne
Hans Guldager
formand

Aktiviteter i Sundby Sejlforening
Af. Ho/ger Meller
I en klub med over 1300 medlemmer vil der være forskellige
interesser, der skal varetages, og til den ende er der nedsat
udvalg, der hver især varetager deres interesseområde, og
hvis formand har sæde i bestyrelsen. Ser man på foreningens
formålsparagraf, der siger, at foreningens formål er at skaffe
sine medlemmer de bedste betingelser for en god og sikker
havneplads, og at fremme sejlsporten, kan man sige, at fore
ningen lever op til dette formål.

blev j| <j initiativ fra Sundby Sejlforening, og foreningen har
også peget på nye havnemuligheder i forbindelse med de såkaldte rivieraplaner.
t

p

Havn og Plads.
De til enhver tid siddende havneudvalg, har til stadighed
fingeren på pulsen. Ved nedramningen af pæle til fortøjning i
1978, der efter pessimisternes mening ville give færre pladser i
havnen, men alligevel betød en forøgelse af pladsantallet, er
havnen udnyttet til det optimale, og da der ikke kan gives tilla
delse til at bygge havnen ud mod øst, må udvalget koncentre
re sig om det bestående. Midterbroen og kajen ved juniorhu
set er ting der trænger sig på. Er der således ikke mulighed for
udbygning af vor havn, har foreningen et vågent øje for andre
muligheder, og der tænkes her på Sejlklubben Lynetten, der

Klubhuset
Foreningens største aktiv, såvel øko
nomisk som socialt, er klubhuset. Det
danner rammen om et rigt klubliv. Det er
her medlemmerne, når de er i havnen,
falder ind til en sludder med sejlerkam
merater. Det er i klubhuset, der afholdes
traditionsrige fester, som standerhejs

Fra en svagførefest.

ning, afriggergilde, julefrokost for de
voksne medlemmer og juletræsfest for
medlemmernes børn, fastelavnsfest,
sankthansaftensfest og den årlige fest
for de svagføre, der er en over 30 år
gammel tradition. Det er her, der er
præmieuddeling eftersåvel de ugentlige
onsdagssejlader som de større kapsej
ladsarrangementer, som arrangeres af
S.S.F. Det er her Kirstine regerer i køk

kenet og frembringer såvel lækkert
smørrebrød som veltillavede varme ret
ter. Det er også på grund af Kirstine, at
mange medlemmer afholder familiefes
ter og lignende i klubhuset, hvor de kan
afholdes indenfor rimelige økonomiske
rammer. Klubhuset er som skrevet et
uvurderligt aktiv for klubben, og de skif
tende festudvalg har forstået at udnytte
dette på forbilledlig vis.
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Til generalforsamlingen
Ad dagsordenens punkt 4:
Lovændringsforslag.
Ingen.

Ad dagsordenens punkt 5:
Andre forslag.

Forslag nr. 5.1
Fra bestyrelsen
Det foreslås at betalingen på kr. 10,om året til dækning af brand i skure
ne bortfalder fra 1984.
Begrundelse.
Brandkontoen er på nuværende tids
punkt kr. 51.237,- og der tilskrives
hvert år ca. kr. 5.500 i renter.
Kapitalen må derfor anses for til
strækkelig til at dække eventuelle
omkostninger ved genopførelse ef
ter brand.
Forslag nr. 5.2
Fra bestyrelsen
Det foreslås, at hvert fartøj, der opta
ges eller udsættes med foreningens
grej og under medvirken af forenin
gens pladsmand, betaler kr. 15,- pr.
gang til en ansvarsforsikring dæk
kende de regres krav, der måtte rej
ses mod foreningen fra et forsik
ringsselskab.
Selvrisiko for foreningen kr. 5.000,eller 10 % af skadens omfang. Sam
let årlig dækning max 1.000.000 kro
ner.
Forslag nr. 5.3
Fra Vagn Preisler, medlem nr. 675
Der opsættes hække af ca. 1 meters
højde foran skurene på nordre plads
af skønhedshensyn (grimme skure).
Hækkene placeres ca. 1Vi meter for
an skurene.
Forslag nr. 5.4
Forslag fra P. Nielsen, medlem
nr. 666
Cykling og kørsel tillades på nordre
mole langs skurene ad asfaltvejen til
jolleskur-jolleplads.
Motivering: langt de fleste gør det jo
alligevel.

Forslag nr. 5.5
Forslag fra Jørgen Rasmussen,
medlem nr. 61
Udgivelsen af foreningens med
lemsblad ændres til trykning og ud
sendelse af bladet med 6 numre pr.
år mod de nuværende 11 numre dette træder i kraft med virkning fra
den 1. januar 1984.
De 6 numre af medlemsbladet til
sendes herefter medlemmerne om
kring d. 21. i månederne: Januar,
marts, maj, august, oktober og de
cember.

Motivering:
Uden at jeg skal komme ind på en
længere debat med foreningens for
mand nu, skal der kort gøres op
mærksom på - som det er sket tidli
gere - at der før har været fremsat,
forslag om, at bladets udseende og
udstyr skulle ændres med henblik
på at nedbringe udgiften til bladet
betragteligt.
Disse ord har formanden/bestyrel
sen tilsyneladende set stort på - de
er i hvert fald blevet omformuleret,
som flere andre ting er blevet det i ti
dens løb. Derfor dette helt konkrete
forslag.

Forslag nr. 5.6
Forslag fra J. Lynge-Hansen,
medlem nr. 609
Ændringsforslag til ordensregle
mentets paragraf 4:
...Under alm. forhold må der på plad
sen ikke henstå fartøjer i tiden fra 15.
juni til 1. oktober.
Ændres til:
»Fartøjer må kun henstå på en nær
mere afmærket plads«.

For kort at komme ind på økono
mien i mit forslag, skal det indled
ningsvis oplyses, at beløbene i op
stillingen er udregnet på grundlag af
1982-priserne, som er anført i regn
skabet for 1982 - der må derfor på
regnes noget højere priser for 1984.
Ved at udgive bladet færre gange
om året, vil vi få en besparelse på
sats, trykning og forsendelse, som
står i forhold hertil - naturligvis vil vi
også få en mindre nedgang i bladets
annonce-indtægter - men alligevel
vil der være mange penge at spare
på bladet.
Og hvis man så samtidig vil trykke
bladet på en billigere type papir end
krideret papir, så vil der være yderli
gere nogle tusinde kroner at spare.
6 numre i 1982-priser:
Trykning.
Forsendelse
-T" annoncer
Udgift til bladet

11 numre i 1982-priser:
Trykning
Forsendelse
-i- annoncer
Udgift til bladet

50.898 kr.
7.914 kr.
58.812 kr.
10.212 kr.
48.600 kr.

93.312 kr.
14.511 kr.
107.823 kr.
18.731 kr.
89.092 kr.

Motivering:
Da der på nordre mole er 15-20 små
både, der trækkes op efter endt sej
lads, vil det være en stor lettelse at
kunne stille båden så tæt på slæbe
stedet som muligt, i stedet for at
skulle trailere den bag optimisternes
klubhus, shoppen o.s.v.
For at få bådene til at stå så de ik
ke er til gene, kunne man lave en lin
je, eksempelvis tovværk mellem 2
pæle, og dernæst kun tillade hen
stilling af fartøjer vinkelret herpå.
Evt. kunne man vedtage, at fartøj
erne skulle være på hjul.

S.S.F.
60 års jubilæumsfest
lørdag 29. oktober 1983
kl. 18.00
Festen afholdes i Sundby Sejl-Forenings klubhus.
Bordbestilling fra 20. sept. i S.S.F.s restaurant.
Kr. 250,- pr. deltager.
Velkomstdrink
Gallamiddag
—

• ..

Kold nordsea lax med skaldyr
Jan Mayen dressing
.. • ..

Rød oksefilet med bernaise/sauce brunier.
Tilbehør
„ • ..

60 års jubilæums is. O'LALA
- •..

Y2 fl. hvidvin - 14 fl rødvin portvin - madeira
— • ..

Kaffe
Cognac eller likør
—

•

—

Tom Wilke's orkester til underholdning og dans.
SSF's Hopla Piger og FOH REL-SIERP optræder.
—

•

—

Reserverede pladser ved bordbestillingen som betales ved
modtagelsen. Mød op til en dejlig fest i vort klubhus.
På festkomiteens vegne:
Hans Guldager

Amagerbanken

Foreningens formænd
gennem 60 år.
Blichfeldt Olsen
S. Hempel
P. Jensen
Chr. Jensen
H. Thomsen
L. Henriksen
A. Jensen
H. Bay
E. Nilsson
W. Tanggaard-Rasmussen
G. Øberg
Sv. A. Larsen
Hans Guldager

1923-1928
1928-1933
1933-1934
1934-1936
1936-1937
1937-1943
1943-1948
1948-1950
1950-1954
1954-1961
1961-1962
1962-1973
1973-

Foreningens
æresmedlemmer
S. Hempel
Borgmester P. Hedebol
Tømrermester Fagerberg
Ludvig Henriksen
Carl Nielsen
Knud Larsen
Poul Larsen
A. Bendtsen
Alf Andersen
Andreas Hansen
Svend A. Larsen
Martin Andreasen
Reinhardt Hansen
Hans Guldager

Hans Guldager

Tildelt S.S.F.s
Hæderstegn
1933
1938
1939
1943
1948
1948
1948
1957
1959
1964
1970
1973
1976
1981

Hans Frederiksen
Egon Kjeldsen (Pløk)
Carl Jensen
John Hagemann
P. Richard Høj Jensen
Waldemar Bandolowski
Erik Hansen
Erna Christensen
Preben Jacobsen
Anni Lindqvist
Martin Jørgensen
Kirstine Larsen
Bilde Jensen
Vagn Preisler

%«

Tildelt
Dansk Idræts Forbunds
Hæderstegn
den 6. maj 1972:

Svend A. Larsen

tø

Svend A. Larsen

1971
1972
1973
1975
1976
1976
1976
1978
1978
1979
1980
1981
1981
1982

Der blev dog kapsejlet meget, og da
merne var også med, vi havde allerede
damesejladser først i trediverne. Han vi
ser et billede med deltagerne, hvor hans
kone Strit fik præmie.
Hvordan var forholdene under kri
gen? De var ikke gode, det var med
kontrolbog og pas og sejlads fra Benzin
øen og til Kastrup og ikke mere, og til
sidst blev havnen spærret af en bom, så
var det slut. Så var der kun livet på plad
sen tilbage, men det gik da.
Dengang kunne man godt drikke sig
meget fuld og sige en masse, uden at
man bagefter så skævt til hinanden. Carl
siger, at alle der ikke kan finde grænsen,
bør ud på gaden med det samme. Han
vil gerne have en forening i fred og ro.
Carl har i de senere år haft katamaran
og piratjolle som han har endnu. Han
fortæller, at han, et af de sidste år Strit
levede, havde taget hende med ud i ka
tamaranen, da den væltede, og selv om
den kom på ret køl igen og i havn, med
delte hun ham at det var da noget værre
lort at byde på.
Carl har også tid til at svømme og kø
re på cykel. 11977 og 78 Sjælsø rundt på
meget fine tider. Han viser mig sine
svømmebeviser for 10.000 og 5.000 me
ter, det er der vist ikke mange der kan i
den alder. Også en tur på skøjter tager
han, men det kniber lidt med sejlads ale
ne, han vil ikke udsætte andre for at
skulle hente ham, hvis han skulle blive
dårlig. Man skal jo passe på, ha! ha! og
så får jeg en lille historie om hjemfarten
fra Hans' 50 års fødselsdag, det kostede
en kasket, som aldrig blev fundet, men
jeg kom da hjem, siger Carl med et stort
smil.
Hvordan er det at være sejler, når
man er over 80? Det er da meget nemt,
ude på jollepladsen er alle så hjælpsom
me, men man må jo heller ikke være en
gammel gnavpotte, for som man sår, så
høster man.
Inden jeg går, viser Carl mig en halv
lup på stativ, den står ved siden af et
gammelt messingkompas. Den har jeg
fået af Knud fra Nordkaperen, fordi jeg
altid brokkede mig over rosen på mit
kompas var for lille. Vi burde samle alt
det gamle, der har noget med forenin
gen at gøre, og så lave et lille museum.
Du skal da ikke på museum Carl, vi skal
have dig som jollesejler mange år end
nu.
Red.

Fra den gamle kanal

Damesejlads i 1932.

Carl Jensen i midten, »Bente« Harald
Hansen forrest og Holger Dørje bagest.

Tegn din bådforsikring I SSF
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Den nye sejler får
fra starten 40% rabat på
præmien
Teoretisk og praktisk
duelighedsprøve eller
anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat
Landsdækkende servicenet

Lystfartøjsforsikring
01-131415

Dansk Søassurance
Forsikringsaktieselskabet Hafnia
Holmens Kanal 22,1097 København K.

Foreningens ældste
- og jollesejler!
Det er naturligt at man aflægger et
besøg hos foreningens ældste for en
samtale, når vi fylder 60, og særligt når
denne har været med fra begyndelsen.
Carl Jensen modtager mig med alle
sine albums med billeder og forskellige
ting lagt frem. På spørgsmålet om hvor
dan det hele startede, svarer Carl, at det
er meget vigtigt at fortælle, at det ikke
var egentlige sejlsportsfolk, der startede
foreningen. Det var fiskere, ålestangere
og jægere. Carl var ålestanger, dog
uden særligt held, siger han.
De lå i den såkaldte muddergrøft ne
den for Villa Sano på et militært områ
de, som senere blev købt af kommunen.
Carl siger, at fordi man er født i en mud
dergrøft, kan man godt blive en svane,
det mener han vores forening er blevet
til. Carl var dengang lige kommet hjem
fra valsen og arbejde i kulminerne i Tysk
land.
Han viser mig alle de tre standere vi
har haft, han havde selv fået præmie for
en, men den måtte ikke bruges, da der
var en i den anden ende af landet der lig
nede den for meget.
Sammen med standerne lå et cigaret
etui, som han havde fået for at redde en
ung mand fra at drukne i kanalen. Det
var i 1929, og et andet medlem Niels
Carlsen var med.
Dengang var man nødt til at være
med selv, når der skulle laves noget.
Carl fortæller, at der var pligtarbejde om
søndagen på en hjemmelavet gravema
skine, der var tegnet af klubbens kasse
rer, der hed Grøndal. Han siger med et
lille grin, at den skulle vi have nu, så
kunne vi have 2 mtr. i havnen altid til en
billig penge. Den blev betjent med
håndkraft, i dag kunne vi jo nok have en
motor.
Carl har haft mange både, men for
tæller at nogle af dem, især en tomastet
var for stor i forhold til pengepungen, så
det var med at redde sig nogle brugte
sejl oppe nordfra, men det gør vi jo end
nu.

8

Nyeste foto af Carl Jensen.

Det gamle messingkompas og luppen.

som i andre situationer stillede medlemmerne sig bag besty
relsen og betalte et betydeligt ekstrakontingent, så havnen
kunne blive ordentligt udgravet.
En stadig større medlemskreds gjorde at klubhuset i 1973
blev betydeligt udvidet med det, vi i dag kalder »Øresundsstuen«, arbejdet blev godt udført, og ikke mange tænker i dag
over, at huset er stykket sammen af flere omgange.
Året var også et jubilæumsår, 50 år havde foreningen nu ek
sisteret. Jubilæet blev fejret med en gevaldig fest i Nimb, da
gen efter var der reception i klubhuset, og den 30. oktober ved
generalforsamlingen trak Svend Larsen sig tilbage som for
mand efter 11 Vi år på posten, den længste periode nogen for
mand har siddet i Sundby Sejlforening.

1973 til 1983.
Også Sundby Sejlforening har nydt godt af den velstands
stigning, der har været i det danske samfund. Vi har ligeledes
fulgt med i de store sociale fremskridt, der er taget med hen
blik på at udnytte fritidsmulighederne, og medlemmerne har
ikke været nølende med økonomiske midler til foreningens
drift, hvilket har muliggjort en fortsat udbygning og forbed
ring af vore aktiver. I denne tiårsperiode har vi således fået ud
bygget masteskuret med 100%, fået pæle i havnen efter års
overvejelser for og imod, køkkenet i klubhuset er blevet udvi
det til det dobbelte, og en terrasse er der kommet til. Diskussi
onen blandt medlemmerne er endnu ikke slut, om den skal
være åben eller overdækkes. I år er der bygget toilet og bade
bygning på nordre mole, et længe tiltrængt ønske.
Medlemstilgangen har været betydelig, og efter 55 års pau
se har det atter været nødvendigt at lukke for tilgangen af nye
medlemmer, undtagen for juniorer. Bådpladser er der stadig
væk 10 til 15 års ventetid på. For at bøde lidt på det tog med
lemmer fra Sundby initiativet til oprettelsen af Sejlklubben Ly
netten, der på få år er ved at overhale Sundby som den næst
største klub i Sejlunionen. 2 medlemmer herfra er direkte gået
ind som formænd for Lynetten. Reinhardt Hansen som den,
der organiserede klubben, og efter ham Preben Jacobsen,
som byggede Danmarks største selvbygger-havn.
Ungdomsarbejdet er blevet stærkt udbygget ved anskaffel
sen af en hel flåde af optimister og yderligere 3 Ynglinge.
Foreningens motorskib »Bollen« (opkaldt efter vor tidligere
formand Svend Larsen) er kommet til som dommerskib og
hjælpefartøj, en Dorry er også kommet til på det sidste, alle
disse fartøjer er tildels skaffet ved hjælpsomme sponsorer,
enarmede tyveknægte og lidt fra foreningens kasse. En
Spækhugger er indkøbt for at aflaste vor gamle gaffelrigger
på sejlerskolen; den bærer ikke uden grund navnet Tyve
knægten.
Der har været talt meget om, at Sundby Sejlforening skulle
fjernes og omdannes til en strandpark. Vore gode venner på
rådhuset fik dog heldigvis fjernet denne trussel, og vi fik op
hævet den tyngende lejeafgift og fik samtidig vort lejemål for
længet til år 2001.
Dette var et lille tilbageblik i vor 60 årige historie, ikke alt er
kommet med, det ville fylde en hel bog, måske er der medlem
mer, der har andre ting at berette.
Hans Guldager
formand

Endelig pæle i havnen.

. ->•

•

Den nye toiletbygning på nordre mole
1983.

Den sidst tilkomne Yngling, Marinus, døbes.
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Mellemkrigsårene var en god tid for foreningen, fra en af
vandingskanal til en fuldt udbygget sejlklub med klubhus og
egen storhavn. På kun 17 år var alt dette opnået, og medlems
mæssigt var vi blevet en af de største sejlklubber i Danmark,
med respekt om vort navn. Vi var heldige, for da krigen slutte
de var alt dette bevaret og intakt, medlemmernes fartøjer var
blevet bevaret og vedligeholdt, ja det var endda lykkedes for
enkelte at få deres fartøjer til Roskilde Fjord og Isefjorden for
at sejle der under den sidste del af krigen.

Årene efter krigen
blev brug til stadige forbedringer af foreningens faciliteter, der
blev lagt vægt på uddannelse og juniorarbejde, og den kapsej
lende del af medlemmerne kom hjem med fine resultater fra
kapsejladsbanerne.
I årenes løb var tanken om et nyt og tidssvarende klubhus
blevet til, og i halvtredserne var tanken blevet så moden, at
der for alvor kunne tages fat på opgaven, der var vedtaget op
rettelsen af et byggefond og et byggeudvalg blev nedsat i
1956 og den 26. februar 1957 vedtog en ekstraordinær gene
ralforsamling, at nu skulle der bygges klubhus.
Der var efterhånden kommet omkring 90.000 kroner ind på
byggefonden, og resten kunne man låne sig til. Byggeriet var
beregnet til 318.543 kroner og blev på 323.253 kroner, da byg
geriet var afsluttet. Idrætsforbundet, Carlsberg og Tuborg
gav tilsammen 11.000 kroner til hjælp, og med lidt egenkapital
og indvundne renter fra byggefonden samt et lån på 208.000
kroner i SDS var pengene i hus.
18. maj 1958 blev det nye klubhus indviet og taget i brug,
gamle borgmester Hedebol, der var æresmedlem, foretog
sammen med daværende formand, W. Tanggaard Rasmus
sen, og juniormedlem Birthe Nielsen, grundstedsnedlæggesen. Begivenheden kan stadig ses i murstenene i klubhusets
pejseskorsten. Selv om huset var stort, viste det sig med tiden
alligevel at være for lille, siden er tilbygget til samlingsrummet
og køkken samt udvendige toiletter.

I året 1971
anskaffer Sundby Sejlforening sig den første Yngling, og det
har vist sig, at det var en klog disposition, og siden er mange
andre klubber fulgt efter i købet af dette populære ungdomsfartøj.
Havnen var på dette tidspunkt sandet alvorligt til, og i 1972
blev beslutningen ført ud i livet. Havnen blev opgravet med en
af de sidste spandegravere i Danmark, der kunne komme
igennem vor smalle indsejling. Det var rare ting, der kom for
dagen, og der lugtede fælt overalt, men kæmpeapparatet må
have gjort sit arbejde godt, for det har ikke været nødvendigt
siden. Arbejdet blev betydeligt dyrere end forudset, men her

7 krones-mærker brugt ti! byggefonden i 1945.

I året 1962
valgtes Svend Larsen til formand. Foreningen var nede i en
bølgedal og splittet, økonomien var også kørt skævt, der var
kort sagt brug for en stærk personlighed, der uden tanke for
fritid og familie kunne gå ind til den hårde opgave at rette sku
den op igen.
Manden var Svend Larsen! hårde og drøje år fulgte efter,
men frem af mørket kom Sundby Sejlforening som en ny og En af de mange optimistjoller navngives.
stærk sportsklub, det var ikke altid let for medlemmerne at se
om kursen var rigtig stukket ud og ordene var barske, ja enkel
te kaldte ham endda for diktator for åbent tæppe, men skuden
blev rettet op, og der kom styr på økonomien, og man kunne
begynde en tiltrængt modernisering af havnen, der praktisk
taget har varet siden.
I årene omkring 1970 fik jollesejlerne deres eget hus på
nordre mole, og slæbested direkte ud i Sundet blev etableret
til brug for de efterhånden mange jollesejlere, der fandt vej til
vor forening. Jollesporten var populær, og i 1970 afholdes
nordisk mesterskab for OK-joller, som et af de første større
stævner i Sundby Sejl-Forening

Svend A. Larsen døber Bollen.
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I 1928 trækker foreningens første formand sig tilbage efter
et stort og betydningsfuldt grundlæggende arbejde, nye tan
ker inden for sejlsporten havde set dagens lys under hans le
delse, det, at en sejlklub ejer sin egen havn og selv havde op
ført den, var ret usædvanligt på den tid, og ovenikøbet var
sluppet godt fra det.
S. Hempel blev nu formand for foreningen, og der var sta
dig fuld fart på, man færdiggjorde i 1933 både et nyt klubhus
og en havneudvidelse, så der var plads til 200 fartøjer i det, der
i dag kaldes nordre bassin.
Pligtarbejdet var stadig ved magt, og en hel del medlemmer
kan selv i dag tale om, hvordan man opbyggede molerne ved
hjælp af kasserede skraldebøtter af jern, der blev fyldt med be
ton og således dannede et naturligt fundament til den færdige
havn. Klubhuset, der blev bygget, holdt lige til 1958, hvor det
blev afløst af det nuværende klubhus. Klubhuset fra 1933 dan
nede rammen om mange og begivenhedsrige fester og sam
menkomster hvis man skal tro de historier, der fortælles af vo
re gamle medlemmer. Højdepunktet var vel nok i den lange
periode, hvor »Pløkken« og hans hund var restauratører. I dag
bruges det gamle hus til et sammensurium af juniorer-motor
værksted-snedkerværksted-rum til sejlerskolen og Sundby
Marine Shop.

I året 1937
I året 1937 sker den sidste og afgørende udvidelse af Sund
by Sejlforenings havn. Året forinden var der ved en general
forsamling blevet vedtaget at arbejde på en udvidelse af hav
nen til den maksimale størrelse, der kunne opnås. Foreningen
havde altid haft et godt forhold til kommunen og i særdeles
hed til den legendariske borgmester Hedebol, der under mot
toet hjælp til selvhjælp kort og godt meddelte, at kommunen
ville gå i gang med gravearbejdet i løbet af sommeren...
Hedebol var en begejstret tilhænger af sejlsporten, hans
tanker gik ud på at gøre sejlsporten til Danmarks nationale
sportsgren. Betegnende for ham var også, at han i samme pe
riode igangsatte Svanemøllelystbådehavnen. Der blev virkelig
i disse år bygget stort og effektivt i København til gavn for sej
lerne.
Borgmester Hedebol foretog havneindvielsen under stor
festivitas i 1938. Borgmesteren var forinden blevet hentet i Kø
benhavns havn af motorbåden »Arol« af Sundby, så indviel
sen kunne foregå fra søsiden og med denne store og sidste
udvidelse var der blevet plads til 400 fartøjer ialt i vores havn.
Året efter begyndte Verden at gå af lave, verdenskrigen
brød ud og trak efterhånden også Danmark med. Der blev
indskrænkninger i sejladsen og i 1944 stoppede sejladsen helt
fra Sundby Sejlforening, idet der blev sat en bom for havne
indløbet, og havnen blev bevogtet af tyske soldater.
Mange af foreningens medlemmer deltog effektivt i mod
standsbevægelsen, enkelte havnede i nazisternes koncentra
tionslejre og kom hjem med varige lidelser af dette. Fra fore
ningens havn blev der hele krigen igennem foretaget illegale
sejladser til Sverige først med jøder og siden med frihedsbe
vægelsens kurerer, indtil havnen blev spærret fuldstændig
af.

Borgmester Hedebol indvier det søndre havnebassin.

4

S.S.F.s tre standere gennem tiderne
skænket af et medlem ved 50 års jubilæ
et.

60 år under
Stjernestanderen
28. oktober 1923.
5 år efter den første verdenskrigs afslutning, midt i en tid
med store arbejdsløshedsproblemer og sociale omvæltninger,
men også i en tid med store fremskridt inden for teknik og vi
denskab stiftedes i en lille have på Amager foreningen Salt
holm.
Stifterne af foreningen ville udnytte de muligheder, der var
på det militære areal på Amagers østkyst, hvor der på det for
holdsvis flade vand udløb en afvandingskanal fra Sundbyer
ne. Der havde i årevis ligget småfartøjer her uden nogen
egentlige rettigheder, men tidspunktet var nu inde, hvor der
skulle sættes skik på sagerne. Militær foretagsomhed var på
retur overalt, og helt naturligt fik denne forening, der nu var
stiftet, overladt et stykke af det sumpede fladvandede område
ved kanalen.
Foreningens første formand, den foretagsomme Blichfeldt
Olsen, fik ret hurtigt sat skik på tingene. Allerede den gang var
man klar over, at der skulle en vis medlemsbegrænsning til,
højst sandsynligt på grund af de forholdsvis få pladser, der
kunne blive i den smalle kanal: medlemstallet blev sat til 15, et
indskud skulle der også til, og det blev sat til 2 kroner, og kon
tingentet blev 50 øre om måneden, et ikke helt ubetydeligt be
løb efter datidens forhold. Foreningens første kasserer J.A.
Andersen, vogtede nidkært over, at ingen brugte området
uden at være medlem og have betalt kontingent, så det er ikke
fra fremmede, vi har arvet denne skik.
60 under Stjernestanderen passer nu ikke helt, foreningens
første stander var hvid med blåt S og blå kant, men i 1925
ændredes navnet af ikke oplyste grunde til Sundby Sejlfore
ning. Standeren var stadig hvid med en blå kant, men nu med
S.S.F. i blåt i midten. Hvornår vor stander fik sit nuværende
udseende er noget uklart, men det fortælles, at en sejlklub i
Limfjorden gjorde indsigelse, idet de mente, at den kunne for
veksles med deres, hvorefter man tog initiativet til et helt nyt
udseende af foreningens symbol, uden tvivl inspireret af sejl
klubber nordpå i Øresund, hvoraf flere brugte en eller flere
stjerner i deres heraldiske udfoldelser.

Standeren må have skiftet udseende i årene 1926-1928. Det
blev en vel gennemtænkt og smuk løsning i rødt og hvidt,
uden tvivl den kønneste af alle, velkendt i alle havne og ført fra
masten på alle verdenshave.
Efter 1926 tages der for alvor fat på at skabe en havn i for
bindelse med afvandingskanalen, princippet med pligtarbejde
bliver sat i system, og hver søndag udføres der pligtarbejde i
2-holds-drift. Der bliver lejet et håndbetjent graveapparat på
en lille flåde, og medlemstallet bliver nu sat til 25 og det går
fortsat godt i den lille sejlforening. Der er sammenhold, og he
le familien deltager med liv og lyst i arbejdet. Man er også så
småt begyndt at vise sig på kapsejladsbanerne rundt omkring.
Fra de store og veletablerede klubber blev der godt nok set lidt
ned på dem fra muddergrøften på Amager, uden at de der
med mente noget ondt med det. Hvad vi måske manglede i
materiel og kapsejladserfaring, havde vi til gengæld på det
festlige og kammeratlige plan, der var altid godt humør og
sammenhold.

I året 1927
Københavns kommune overtager i 1927 hele kyststræknin
gen fra militæret, og de første tanker om at gøre hele østky
sten af Amager til et fritidsområde for den københavnske be
folkning ser dagens lys. Sundby Sejlforening forhandler sig til
en lejekontrakt med kommunen, og den årlige leje bliver sat til
23 kroner og 80 øre.
I årene derefter bliver arealet stadig udvidet, og efterhån
den får man også indhegnet området. Der er et stadigt natur
ligt pres fra de store boligområder på Amager, mange vil ger
ne sejle, og der er grobund for at gøre foreningen større, man
ophæver medlemsbegrænsningen, og det går for alvor stærkt
med udviklingen. Med i billedet skal også, at Københavns
kommunes planer med området begynder at tage form. En
storstilet opfyldning er påbegyndt langs kysten fra Prøveste
nen og ud til Kastrupfortet, og Sundby Sejlforening forstår at
hænge på i denne udvikling.
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VINTERTILBUD
Bestil dine nye sejl
inden 1. januar og få op til

15% vinterrabat
BANG SAI1S
Bang Sails ApS.
Strandlodsvej 13 2300 S
(01)57 7114

Jubilæumsnummeret udarbejdet af
Hans Guldager
Viggo Hind
Holger Møller
Tryk: Arne Olsen offset
Repro: Allan Nicolaisen ApS.
Sats: Palvig Reklame & Fotosats

ALLE TYPER SEJL
hurtige, kvalitet, bedste dug
- til fornuftig pris -

FORSIDEBILLEDET:

Et fotografi af et maleri af muddergrøf
ten eller afvandingskanalen med villa
Sano i baggrunden malet omkring 1922
af ukendt kunstner.

OKTOBER

42. årgang

Lordage

Son og
helligdage

Jan

11-15

X

Febr

11-15

X

ITUT

Hverdage

X

Marts

10-18

9 15

April

10-18

9 15

Ma|

10-18

15

9 15

Juni

10-18

15

9 15

Juli

10- 18

15

X

Aug.

10- 18

15

X

Sept.

13 18

15

X

; j 13 18

15
15

X

Okt
Nov

r

13-18

Dec.

•

13-18

X

LYNETTENS
BÅD SERVICE
R e f s h a l e v e j 200
DK-1432 Kobenhavn K
TIf. (01) 57 6 1 0 6

X

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
^ Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS
Ring efter prøver og få et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE*.

XJ O*

BÅDUDSTYR

Arne Olsen
Offset

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

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

dømme indeholdt grise.
For at medvirke til at stoppe skibets
fart lod 2. styrmand styrbords anker fal
de. Det faldt uheldigvis Uge ned i bro
vagtens kontrolrum uden at gøre gavn.
Straks efter at bagbords anker var fal
det, og skibet var begyndt at dreje, slog
jeg to gange fuld kraft bak på maskin te
legrafen samt telefonerede til maskin
rummet og beordrede bakmanøvren ud
ført hurtigst muligt. Som svar fik jeg op
givet flodvandets temperatur, og man
spurgte, om der ville blive vist film i af
ten. Mit svar skal jeg af høflighedsgrunde undlade at anføre her i rapporten.
Indtil nu har jeg begrænset mig til at
omtale, hvad der skete forude i skibet.
Henne agter opstod der andre proble
mer. Lige da bagbords anker rovsede
ud, overvågede 7. styrmand, at den rek
virerede slæbebåd fortøjede til agter
stavnen, og at slæbetrossen blev firet
ned i båden. Den pludselige drejning til
bagbord forårsaget af trækket i det bag
bords anker fik slæbebåden til at sejle
ind under mit skibs hæk, og samtidig
begyndte skruen at dreje bak som be
ordret. Takket være at 1. styrmand me
get hurtigt fik gjort slæbetrossen fast,
gik der nogle minutter, inden slæbebå
den sank, således at besætningen i den
ne alle slap fra borde. Det er underligt,
men samtidig med, at bagbords anker
gik i bund, opstod der en strømafbrydel
se i land. At vi netop da passerede over
et kabelfelt, får mig til at antage, at an
keret har berørt noget på flodbunden.
Det var sikkert et held, at det stærk-

Til bådejere i S.S.F., med VHFradio i båden!
Hvis Du er i tvivl om, Din VHF- radio
går i luften med den styrke, den skal, el
ler om standbølgeforholdet er i orden,
har Du nu mulighed for at få disse ting
kontrolleret, idet foreningen har indkøbt

en effekt- og standbølgemåler til med
lemmernes fri afbenyttelse.
Instrumentet kan lånes ved henven
delse til radiokontaktmanden: Rein
hardt Hansen, m/b Søkalven, plads nr.
191. (Evt. på telf. 01 59 88 18).

Reinhardt H
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strømsluftkabel, som gik over bifloden,
og som blev revet ned af skibets fokke
mast, var strøm/øst. Det var nok blevet
erstattet af kablet på havbunden. På
grund af forholdene og mørklægningen
af området kan jeg ikke afgøre, hvorle
des højspændingsmasten væltede.
Den måde fremmede reagerer på og
opfører sig på, når der indtræffer selv
mindre uheld, forbavser mig altid. For
eksempel sidder lodsen i dette øjeblik
sammenkrøben i min kahyt, skiftevis
hulkende og syngende efter at have
drukket en hel flaske gin så hurtigt, at
det kan blive omtalt i Guinness rekord
bog. Slæbebådsskipperen reagerede
derimod voldeligt og måtte belægges
med håndjern.
Han er nu lukket inde i skibets
sygelukaf under opsyn af hovmesteren.
Der sidder han og udstøder skrækkelige
trusler mod mig, skibet og besætnin
gen.

Jeg vedlægger en fortegnelse over
navne og adresser på førerne af de køre
tøjer, som ramlede ned på fordækket,
samt deres forsikringsselskaber, således
at der kan fremsættes krav om erstat
ning for de skader, som de har forårsa
get på det opstående ved luge nr. 1.
Jeg slutter nu denne foreløbige rap
port, fordi jeg har vanskeligt ved at kon
centrere mig på grund af politibilers sire
nehyl og blinkende alarmlys.
Det er sørgeligt at tænke sig, at hvis
aspiranten havde husket på, at det slet
ikke var nødvendigt at sætte lodsflag,
når det var mørkt, ja så var der slet ikke
sket noget galt.
Med venlig hilsen
skibsføreren.

Kontingenter m.v. i S.S.F.
Medlemsindskud:

Aktive
Passive
(kun ægtefæller)
Juniorer

kr. 500,00
kr. 125,00
kr. 125,00

Kontingenter, Vz årlig:

Aktive
Passive
Juniorer

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

Vinterpladsleje: inden 15.11.1983:

pr. m2
kr. 20,50
+ moms 22% pr. m2
Husk alle medlemmer skal betale kr.
50,00 til byggefond i efteråret 1983.
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Liden tue kan vælte stort læs
siger gamle ordsprog. Ikke mindst søfa
rende af alle slags bør altid have sandhe
den af ordsproget siddende i baghove
det. Båden (skibet), rigning, motor og
inventar skal være i orden inden afsej
ling og holdes i orden under sejladsen,
så intet havari sætter sødygtighed og
søsikkerhed over styr. Navigationen og
styringen skal foretages omhyggeligt,
så grundstødninger, kollisioner, utilsig
tede bomninger, som i værste fald med
fører forlis eller kæntringer, ikke sker. alt
det nævnte hører under begrebet: Godt
sømandskab.
En anonym skibsfører med nogen
fantasi har illustreret sandheden i ord
sproget i den følgende, utvivlsomt op
digtede, havarirapport til sit rederi.
Rapporten er på engelsk gengivet i nr.
6 af »Navigatør-nyt«,
Der er så megen fantasi og humor i
rapporten, at jeg morer mig dejligt, hver
gang jeg læser den, og denne morskab
vil jeg gerne dele med S.S.F.s læsere.
Og så fremgår jo klart af rapporten, at
skibsføreren ikke på noget tidspunkt
hverken blev nervøs eller grebet af pa
nik. Han har taget situationerne, som de
indtraf. Han må være englænder med
deres særlige flegma.

J. Bilde Jensen

Til rederiet
Havarirapport
Det er med beklagelse og i stor hast,
at jeg skriver dette brev tiI Dem.
Jeg beklager, at en så lille misforståel
se kunne føre til de følgende omstæn
digheder, og jeg skynder mig, for at De
kan få denne rapport, før De på forhånd
danner Dem Deres egen mening på
grund af omtale i verdenspressen. Jeg
er nemlig sikker på, at aviserne vil over
drive hele sagen.
Vi havde Uge fået lods om bord, og
styrmandsaspiranten var kommet ind på
broen efter at have skiftet signalflaget G
(jeg ønsker lods) ud med signalflaget H
(Jeg har lods om bord). Jeg bemærke
de, at aspiranten rullede G'et forkert
sammen og ville vise ham, hvordan han
skulle gøre, hvorfor jeg tog fat i den ene
ende af flaget. Det var aspirantens før
ste tur til søs. Da flaget var lagt rigtigt
sammen og næsten rullet op, sagde jeg:
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Lad gå. Fyren, som er villig nok, men ik
ke særlig kvik, adlød ikke, hvorfor jeg
gentog ordren mere højlydt. / samme
øjeblik kom overstyrmanden ud fra be
stiklukafet, hvor han havde kontrolleret
skibets sejlads i søkortet. Han troede, at
min kommando gjaldt ankrene og gen
tog: Lad gå, til andenstyrmanden, som
var forude på bakken. Denne lod straks
bagbords anker, som sad i klydset klar til
brug, falde. Kraften ved at lade ankeret
falde helt oppe fra klydset, medens ski
bet gjorde god fart, var for stor for spil
bremsen, således at hele ankerkæden

rovsede ud lige til bundsjæklen. Jeg
frygtede, at der var sket stor skade i kæ
dekassen.
Ankerets bremsekraft fik naturligvis
skibet til at dreje til bagbord, således at
vi styrede lige moden svingbro. Brovag
ten udviste stor åndsnærværelse ved
straks at åbne broen for mit skib. Uhel
digvis glemte han at stoppe trafikken på
broen, hvilket resulterede i at en folke
vogn, to cyklister og en kreaturlastbil
ramlede ned på fordækket. Et par af
mandskabet er i færd med at få styr på
kreaturbilens indhold, som efterlyden at

Svagførefesten
afholdes
lørdag den 1. oktober
Vi er som sædvanlig taknemmelige for en håndsrækning til transport af vore
gæster fra medlemmer med bil, og fra medlemmer med hænderne skruet rig
tigt på til hjælp i køkken og ved servering.

Henvendelse til festudvalget

På trods af at det stadigvæk er som
mer, er det nu tid til at tænke på også at
planlægge vinterens navigationsundervisning.
Alle interesserede må holde øje med
opslagstavlen i gangen hvor der vil blive
opsat tilmeldingsliste.
NB: En betingelse for at erhverve et
duelighedstegn er at teorien også er i or
den.

V
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Reception

"i

Fredag d. 28. okt. 1983 16.30-19.30.
I anledning af Sundby Sejl-Forenings 60 års jubilæum
indbyder vi medlemmer og venner til et lille åbent
hus arrangement.
På bestyrelsens vegne
Hans Guldager
formand

|fi

Sundby Marine Shop
September måned
åbent 14-18.

c

EM

Lystfartøjsforsikring 01-131415
Den nye sejler får fra starten
40% rabat på præmien
Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat
Landsdækkende servicenet

BÅDRIGGERSERVICE

....til- og afrigning
....rep, af elinstallation
....service
10*/. rabat t/pensionister

i

Dansk Søassurance

KOMMER OVER ALT-OGSÅ WEEKEND

Forsikringsaktieselskabet Hafnia
Holmens Kanal 22,1097 København K.
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Optimist-Nyt

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

Dan Holger Knudsen
Hellasvej 2, 2300 S
telf. 52 20 34
Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør
Telf.: 01-53 24 29
Jens Schøn Poulsen,
Lygternagerstien 16, 2300 Kbh. S.

Lørdag den 27. august var en speciel
dag, det var dagen, hvor vi skulle til
Saltholm.
Vejrmeldingen lovede opfriskende
vind fra vest. Ole, Dan og Jens havde
talt om at tage til Dragør, hvis der var for
meget vind.
Vi besluttede os for at tage til Salt
holm, men i stedet for at Jens tog sin
Bandholmer med, benyttede vi Bollen,
hvor der er mere plads ombord.
Turen til øen var en dejlig tur med vin
den i ryggen, og de 13 optimist-sejlere
havde en dejlig tur, ligesom en del af for
ældrene, som sejlede i deres egne både
og havde de bådeløse forældre med. Li
geledes havde vi foruden vores egen
Dory lånt en lignende hos Lynetten.
Vejret var skønt med høj sol, og vi
havde alle en dejlig dag, hvor Ole Poul
arrangere »avishockey«, og Ole stod for
sækkevæddeløb.
Inden vi pakkede sammen, var der
grillet pølser og brød til børn og voksne.
Turen hjem blev et friskt kryds, hvor
Bollen kom til sin ret, og der kom hurtigt
4 joller på slæb, ligeledes havde begge
Doryer joller på slæb. De lidt mere ruti
nerede krydsede hjem på små 2 timer,
så de var godt trætte.
Alle var enige om, at det havde været
en dejlig dag.

Ungerne er klar ti! kamp

Et af holdene er klar til »kamp«

Bolden er netop givet op til avishockey, domme
ren, Ole Poul, folger spillets gang.

Telf.: 01-58 36 85

Yngling Nyt
Øvelsesaftnerne er nu i fuld gang
igen.
En stor del af ynglingsejlerne i S.S.F.
har været involveret i VM-stævnet,
nogle få som deltagere i stævnet med ri
meligt resultat, og alle de andre som of
ficials.
Det var interessant og også trættende
at deltage, men meget spændende.

Optimist Nyt
Vi er nu i fuld gang med øvelsesafte
nerne igen. Er du nyindmeldt eller har du
ikke før fået tildelt en øvelsesaften, må
du henvende dig til Ole, Dan eller Jens.
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Som det ses, var vejret dejligt

Er der nogle, der kan se bolden

blev tørste i mål. De kom nu en efter en
og som det fremgår af billedet var der
dyb koncentration over de forskellige
besætninger.
Da sidste båd havde lukket lågen (det
skal her nævnes at vort måltagningshorn var ved at løbe tør så sidste båd fik
et trut der mindede om et brøl fra en syg
ko, undskyld Hans) kunne dommerbå
den hive mærkerne ind og begive sig ind
til et veldækket bord og præmieover
rækkelse på søndremole.
Der var mange flotte præmier da der
jo var mange løb.
Svend fik sin, daddy havde lidt be
svær med den, Volte fik sin ske for godt
initiativ og så fik Schalde den mest gy
selige præmie set i mands minde, den er
sikkert lavet af ? men ihvertfald udsat af
Malm, til første trækutter der kom galo
perende i mål.
Jeg håber at denne form for familie
sejlads må blive en tilbagevendende be
givenhed.

Formanden lukker ledet

Legeonklen

Sven får medalje på sit brede bryst

Tage får tak for sit initiativ

TRÆ TIL BÅDE
Vi har lavet en afdeling vi kalder »Sejlerhjørnet« hvor vi
fører hårdttræ i teak og mahogni i såvel planker som
høvlet træ og lister samt marinekrydsfinerer til aptering
i samme træsorter.
Verdens grimmeste trofæ

ACSTRÆLAST
BYGGECENTER

KRIMSVEJ 13 A

2300 S

(Ved jernbaneoverskæringen pa Oresundsvej)

TLF. (01) 58 77 00
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Familiesejladsen
Efter at have fået billederne (lidt for
sinket), kan jeg ikke nære mig for at
skrive et par ord.
Vejret er perfekt så Big Daddy (ham
med kasketten) holder et kort skippermøde med morgensolens varme stråler
spejlende i den gamle danske (nej ikke
ham, drikken). De gæve morgenduelige
sejlere, der var dukket op, kunne se
frem til en dejlig dag på de vilde vover ud
for vores klub.
Men som sagt, efter et kort skippermøde for alle afsted til deres respektive
skive for det gjaldt jo om ikke at komme
for sent til start.

Big Daddy giver instrukser.

Perfekt familiestart

« v-v « m Wfft
Langt frokostbord efter sejladsen

Almindelig afslapning efter festen

Sven laver dramatik

Tommy koncentrerer sig meget

Som det fremgår af billedet blev det
en perfekt start for alle (næsten). For
manden kom også over. Vinden var
god, lige til en rigtig familiesejlads. Så
efter starten forberedte dommerbåden
sig på ventetiden (som blev på 31/2
time), daddy og frue slappede af med
lidt af hvert, så daddys søn og jeg (lege
onklen) gik i gang med at underholde os
selv med ting som badning i det våde
element (både ud og indvendig) fiskning
med Bollens anker og andre ting som
man kan finde ud af, på vores store
stolthed.
Nu begyndte de første både at dukke
op (de havde været rundt om mærket S
for flakken) og som det sig hør og bør
kunne Svend ikke nære sig for at lave
lidt dramatik lige før mållinien... Han
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Pressemeddelelse

Åbent sjællands
mesterskab 83 i S.S.F.
Da jeg i forrige sæson startede i
S.S.F. som OK-jollesejler, var det natur
ligvis rart at se, at klubben i forvejen
mønstrede ikke færre end 9 OK-joller.
Da man så ydermere var så flink deru
de på jollepladsen at række mig en lille
finger - tog jeg hele hånden og foreslog
den daværende jollerepræsentant, Rolf,
at vi kunne afholde åbent sjællandsme
sterskab for OK-joller i Sundby.
Stævnet blev en realitet og samtlige
S.S.F.'ere mødte op, så vi nåede op på
20 deltagere.
I år har samtlige OK-sejladser været
henlagt til Jylland/Fyn, hvorfor jeg i år
forventer særlig stor deltagelse, da
stævnet i Sundby er jydernes eneste
chance for at komme til hovedstaden.
Arrangementet blev i fjor en stor suc
ces, så der er kun god grund til at tro på
en gentagelse i år - forhåbentlig med
stor deltagelse af vore egne sejlere.

Flemming Djernæs
medlem 226.

Ny brætsejler
brochure
Søsportens Sikkerhedsråd præsente
rer sin ny brochure »Sikkerhed for bræt
sejlere« ved en reception i industrimini
steriets mødelokale (værelse 3084) tors
dag den 18. august 1983 kl. 10.00. Pres
sens repræsentanter er velkomne til re
ceptionen.
Brætsejlads er en dejlig sport, som
giver sine udøvere nær kontakt med na
turen. At den samtidig er forholdsvis bil
lig at dyrke og uafhængig af de proble
mer andre sejlere har med havnepladser
osv., gør den ikke mindre attråværdig.
Desværre ved alt for mange af bræt
sejlerne alt for lidt om den sportsgren,
de er gået ind for at dyrke.
Brætsejlads har i de senere år tegnet
sig for en alarmerende stigning af de
samlede antal hændelser, der registreres
af Søsportens Sikkerhedsråd. I 1981 var
27 af ialt 328 hændelser brætsejlerhæn
delser, det svarer til ca. 8%, i 1982 var 50
af 395 hændelser brætsejlerhændelser,
det svarer til ca. 12% og i de første 6 må
neder af 1983 var 22 af 134 hændelser
brætsejlerhændelser, det svarer til ca.
16%. I juli 1983 var der 17 brætsejler
hændelser mod 12 i juli 1982, det er en
40% stigning i antallet af brætsejler
hændelser på denne ene måned. Typisk

skyides uneiaene mangienae viden,
kunnen og kondition hos brætsejlerne,
medens egentlige havarier er sjældne.
Største enkelte risiko er fralandsvind,
hvor mindre øvede sejlere, der er kom
met væk fra kysten, er ude af stand til at
bringe sig i land igen.
I et forsøg på at vende denne udvik
ling har Søsportens Sikkerhedsråd ud
givet brochuren »Sikkerhed for brætsej
lere«, hvis indhold omhandler de mest
elementære sikkerhedsregler for bræt
sejlere og en kraftig anbefaling af under
visningens værdi for begyndere.
Den voldsomme udvikling i brætsej
lerproblemet var der desværre ikke taget
hensyn til i rådets budgetlægning for
1983. Årsagen til at vi har kunnet få bro
churen ud allerede nu, er økonomisk
støtte fra Tuborg Fondet og Dansk Sej
lunion, hvilket vi er meget taknemmeli
ge for. Vi takker derudover Dansk Sejlu
nion for uvurderlig faglig støtte i forbin
delse med udarbejdelse af brochuren.
Under receptionen vil kontorchef
Tommas Sørensen Tuborg Fondet og
Dansk Sejlunion's formand Ole Jacob
sen overrække fondets og sejlunionens
gavechecks.
Brochuren kan som rådets øvrige bro
churer fås ved henvendelse direkte til
Søsportens Sikkerhedsråd samt på de
fleste falckstationer.

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 på kontoret om
torsdagen kl. 19.00-20.30
Ved færdsel på foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22
SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES
Næstformanden
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Brætsejlads

Med henvisning til artiklen i foregåen
de nummer i vort medlemsblad fra vores
udsendte medarbejder på søen, bringer
vi her nogle billeder (med lidt forsinkel
se) fra søndagens brætsejlads, hvor vin
den friskede til noget der lignede den
ideale luft.
Første billeder viser J58 (Lille Meisl)
på kryds på vej til mærket i fin stil.
Andet billede mærkerunding.
Tredie billede J. 58 Ulrik ved præmie
overrækkelse på jollepladsen med sin
anden præmie. (En lovende brætsejler).
Fjerde billede. Endnu et godt navn inden
for brætter er Morten (311) Jensen, her
med sin andenpræmie.

DM i Pirat for hold.
Som det har kunnet ses i klubbens
kapsejladskalender, påtænkes det at
optage en gammel tradition for piratjol
ler, nemlig et uofficielt DM i holdsejlads i
week-enden d. 24.-25. september.
Der sejles efter lYRU's kapsejladsreg
ler. samt tillæg 4.
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Der vil blive satset på rene klubhold,
men disse vil kunne suppleres med både
fra andre klubber, der vil også kunne
dannes rene blandingshold.
Holdenes størrelse vil blive på 4 både.
I tilfælde af at de fleste klubber kun kan
stille med 3 både, vil det blive overvejet
med hold på 3 både.

Kim Vaabengaard

Sankt Hans aften 1983

Nve medlemmer
som soger optageise

Hvem glemmer denne aften? Sikken
et vejr, det var ikke kun S.S.F., men he
le den danske befolkning der var heldige
med vejret.
Jeg kom om eftermiddagen med min
familie og nød den dejlige sol på terras
sen. Senere rykkede vi ind i klubhuset
og nød den dejlige stemning til husets
skønne toner, og dansen gik flittigt. Jeg
tror bestemt alle morede sig.
Der blev solgt mange lodder fra det
amerikanske lotteri, jeg var heldig at vin
de Vi fl. snaps, der var mange fine præ
mier.
At være samlet omkring bålet sådan
en midsommer aften, hvor vi alle synger
Sankt Hans sangen, det er meget højti
deligt synes jeg.
Hopla pigerne er en god ide, de syn
ger godt. Sangen de sang, tekst af Gre
the Jacobsen (Preben Vognmands ko
ne) var virkelig god, de blev da også
klappet op flere gange til ekstra num
mer.
Kirstine med personale skal have stor
ros, det er et kæmpearbejde hvor der
virkelig er tryk på og alle klarede det til
UG.
Jeg ved der færdes mange i S.S.F.
som ikke er medlemmer, men en aften
som Sankt Hans aften, skal der først og
fremmest være plads til medlemmer
med familie og venner.
Bente kom i god tid, men der var ikke
plads til Festudvalget, det blev ordnet
hen ad vejen.

Jeg personligt har ikke noget imod de
uvedkommende, når de opfører sig
pænt, samt rydder af bordene efter be
søget (det kniber meget med oprydnin
gen).
De uvedkommende giver Kirstine et
stort salg, det må vi ikke være blinde for,
og de er med til at alt er så godt, maden
bl.a. samtidig er priserne meget toleran
te, jeg tror ikke Kirstine kun kunne leve
af os medlemmer. Vi skulle jo nødig der
hen hvor f.eks. 1 øl steg til det dobbelte,
så var det jo kun den der virkelig har
pengene, som havde råd til at komme i
S.S.F. og de fleste af os er vel hvad man
kan kalde et gennemsnitsmenneske, der
har det godt med tålelige indtægter.
Tak til alle jer der har været med til at
sætte stemning og kulør på Sankt Hans
Aften.
Venlig hilsen
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Hej Sundbypiger

A 1065

Hoplapigerne vil gerne høre fra jer,
der har lyst til at deltage i vort arbejde.
Har du lyst til at synge, spille eller andet
sammen med os til nogle af Sundbys ar
rangementer, så ring til:
Jytte Jensen - 54 80 52

P

84

J

89

J

90

Lille Guldager - 515390. Hoplapigerne

i

Jesper Matras
Karlstads Alle 7, Brønshøj
Jørgen Boalth
Bergthorasgade 34-5, S.
Nicolay Sørensen
Stolemagerstien 8, S.
Esther Sofie Holch
Palermovej 2, S.
Claes Nielsen
Kurvemagerstien 8, S.
Henrik Heger
Marsalavej 22, S.
Steen Max Møller
Under Elmene 14 A, S.
Svend Erik Høst Jørgensen
Tyge Krabbesvej 12A, S.
Søren Schmidt
Biens Alle 33, S
Steen Svare Hansen
Vodroffsvej 18, V.
Ole Hansen
Islevhusvej 65 A, Brh.
Per Henrik Andersen
Ungarnsgade 27, S
Anette Desler
Brostykkevej 14, Hvidovre
Hasse B. Nielsen
Byglandsgade 1 C, S
Lena Desler
Brostykkevej 14, Hvidovre

Hoplapigerne Set. Hans-aften.
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Læserbreve

Kære Vagn.
Jeg kan svare dig helt præcis på dit
spørgsmål, om jeg aldrig får skrivekram
pe!
Det kan jeg slet ikke tillade mig, med
alt det stof du bl.a. leverer. Sidst i din to
spaltede artikel, »Du er ikke fair Svend.«
løvrig efterlyser vor redaktør, andet
steds i bladet, medlemmernes mening
og det pligtopfyldende medlem jeg er
o.s.v.
Mit lille indlæg var tænkt som et di
skussionsgrundlag, men da andre med
lemmer åbenbart har skrivekrampe, skal
jeg gerne kommentere dit propagan
daskrift af 4. april 83.
Allerførst skriver du:
Endelig fik vi overstået en frygtet ge
neralforsamling.
Hvorfor var den mon frygtet - havde
nogen dårlig samvittighed?
Jeg springer din diamantsering over,
det har jeg ingen forudsætning for at
vurdere. Ligeledes det tårepersende
flæberi, som ikke kan interessere S.S.F.
Men mod slutningen i anden spalte
bliver det til gengæld yderst interessant,
du skriver:
Du er jo ikke selv ren! Har du ikke hjul
pet en ven hinsidan???
Se det må i høj grad interessere
S.S.F. at næstformanden optræder
som angiver, ovenikøbet med tydelig
forsæt at forhindre meningstilkendegiv
else, idet næstformand Vagn Preisler
bebrejder, at Svend Larsen, benytter sig
af den ret § 9 i vore love, giver ham og
andre.
Skal vi nu foruden angiveri, ulovlig
generalforsamling, osse overfalde med
lemmer der på lovlig vis samler under
skrifter?
Helt personligt må jeg konstatere, at
du tilsyneladende er udmærket til det
mere festlige, men absolut ikke til at re
præsentere S.S.F. udadtil.
Uden skrivekrampe Niels Rylen
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Kære Viggo Hind.
Du tvinger mig til at henvise til din Hvorfor -, hvor du som redaktør, præ
parerer indkaldelsen til ekstraordinær
generalforsamling hvor du ordret skri
ver:
Fordi valget af formand ikke foregik li
ge efter bogen; det er rigtigt, men alle
var enige om at det kunne gøres sådan
o.s.v.
Jeg forstår dig derhen, at du med alle
ikke medregner de medlemmer der intet
vidste om det punkt på dagsordenen.
Men det er allerede forkert, da jeg ikke
var enig...
Nu er redaktøren jo stadig ny i stillin
gen, så han har måske ikke lagt mærke
til, at få punkter før har varet fra aften til
et stykke hen ad næste morgen. Så dit
svar om to punkter på dagsordenen,
fortæller intet om tid. Fakta er stadig,
ved ulovlig at indskyde et ikke averteret
punkt, blev den lovlige indvarslede
dagsorden udskudt til ettidspunkt, hvor
kniv og gaffel med tilhørende hygge
snak, hindrede en videre saglig general
forsamling.
Med kniv og pap skulle jeg måske
skære ud, at idéen med et så vigtigt lov
punkt, er at de enkelte medlemmer
kender dagsordenen der skal behandles
på generalforsamlingen og derudaf per
sonlig tage stilling til, om medlemmet
ønsker at gøre sin indflydelse gældende.
Det var det man ulovligt afskar med
lemmer fra, og det burde være enhver
bekendt, at en generalforsamling skal
holde sig til loven.
Mere kniv og pap. Tilfældet den om
talte generalforsamling forløber normalt
således:
Når formanden af en eller anden
grund ønsker at stille sit mandat til rå
dighed, og det ikke forud er nået at
komme med som et punkt på en lovlig
indkaldt generalforsamling tiltræder
næstformanden, og er denne forhind
ret, kan man vælge et forretningsudvalg
til næste lovlige forsamling.
Undskyldningerne om det foreståen
de arrangement er letkøbt bortforkla
ring, for er det således at bestyrelses
medlem i den situation springer fra,
modarbejder de S.S.F.s interesser.
løvrig kan man jo spørge sig selv,
hvorledes skal bestyrelsen kunne admi
nistrere vore love i hverdagen, når ikke
et eneste bestyrelsesmedlem griber ind
mod ulovligheder på en generalforsam
ling.
Med hilsen Niels Rylen

Hvor meget skal
man finde sig i??
Man korser sig, når man læser det
indlæg »RYLEN« serverede i medlems
bladet, at det kan optages i bladet er mig
en gåde. Han skriver ligeud, at når man
er kommet gennem det halve af general
forsamlingen ligner den traditionelt et
billigt værtshus. Dette gælder altså alle
de fremmødte, der drikker så de hver
ken kan sanse eller samle, det gælder
altså jer alle, undtagen Niels, der er så
klog at nøjes med en Dansk Vand. Fore
ningen er en af de bedste i landet, det
ser vi på tilgangen af nye medlemmer.
At så en klovn tillader sig at svine os ud
adtil, hvor bladet bliver læst i mange
klubber over vort ganske land, det i sig
selv er skandaløst. Men det hjælper vel
ikke noget at forklare Niels noget rele
vant, så kan man ligeså godt tale til en
væg.
Med hilsen og dyb beklagelse for vor
forening.
Sif Christensen

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden
ved min 60 års fødselsdag til vennerne i
S.S.F.

Bjarne (Bebs)

Tak
for
opmærksomheden
fra
S.S.F., og hjertelig tak til alle de Sund
bysejlere, der glædede mig på min 75
års fødselsdag ved at møde op i Jyllinge
ved receptionen, som Jyllinge Sejlklub
arrangerede for mig.
Med sejlerhilsen

Carl Nielsen

En tak til bestyrelse, og vennerne i
S.S.F. og strandjægerne for opmærk
somheden på 80 års dagen.

Olaf Pedersen
(Kobankeren)

Hjertelig tak for venlig deltagelse
ved min kære mands sygdom, død og
bisættelse.
Nr. 875

Oda Jørgensen

S.S.F.
60 års jubilæumsfest
lørdag 29. oktober 1983
kl. 18.00
Festen afholdes i Sundby Sejl-Forenings klubhus.
Bordbestilling fra 20. sept. i S.S.F.s restaurant.
Kr. 250pr. deltager.
Velkomstdrink
Gallamiddag
— • „

Kold nordsea lax med skaldyr
Jan Mayen dressing
—

• ..

Rød oksefilet med bernaise/sauce brunier.
Tilbehør
- •„

60 års jubilæums is. O'LALA
-•
Vi fl. hvidvin - Vi fl rødvin portvin - madeira
-• —

Kaffe
Cognac eller likør
—•
Tom Wilke's orkester til underholdning og dans.
SSF's Hopla Piger og FOH REL-SIERP optræder.
- •..

Reserverede pladser ved bordbestillingen som betales ved
modtagelsen. Mød op til en dejlig fest i vort klubhus.
På festkomiteens vegne:
Hans Guldager

Carl Nielsens 75 års dag

Bådedåb i champagne

og der blev plantet 2 træer.

og her glider den ud i sit rette element

og der blev en sjat tilovers

Der blev plantet et træ

Linievogteren kom den til at hedde

Der var flere Sundbysejlere blandt gratulanterne.

mmm
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WM
WIVI

Total dansk dominans

Trøjer!

Der var mindekrus til jurymedlemmerne

Mindekrus fra Sundby til Australien

I forbindelse med Foreningens 60 års
Jubilæum og det afholdte Verdensme
sterskab for Ynglinge er der fremstillet
nogle meget lækre hvide sweetshirts
med rødt tryk.
De resterende bluser kan stadig kø
bes i »Shoppen« eller på kontoret.
Pris: Voksne kr. 98,-. Børn: kr. 78,-.

Den sarede hollandske pige får trøstpræmie
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Takk for et flott VM, til tross for at vi
først siste dagen ble klok på vindforhol
dene.
Da jeg leste i programmet at Dere
hadde en egen Preddesjef som var utpå
og tok bilder, lurte jeg på om der fantes
noen av oss.
Y N 355

Hvis der skulle finnes noen er jeg intereset i å kjøpe det/de beste. Da det som
kjent ikke er enkelt å seile en seilas og ta
fotografier samtidig.
Jeg håper å høre fra Dere.
Med venlig hilsen

Anne S. Wilhelmsen
Maries gate 9b
OSLO 3

VM Yngling 1983.
8.-16. juli
Der skrives meget, og bliver sikkert
også skrevet en del om vort nyligt af
holdte VM for ynglingbåde her i S.S.F.,
men en ting kan vi slå fast, det var en
succes ud over alle grænser. Det skyl
des ikke mindst den store skare af med
lemmer, som når det virkelig gælder, ar
bejder for vor fælles sag. Uden denne
indsats intet VM. Jeg ønsker her at tak
ke jer alle som aktivt deltog, for jeres
fantastiske indsats, og jeg håber, I fik en
god oplevelse. Endvidere en tak til alle
medlemmer som udviste en stor tålmo
dighed under samme periode.

Som aktiv deltager i Yngling World
Championship 1983 vil jeg gerne sige tak
for et virkeligt veltilrettelagt stævne. Jeg
har nu været deltager i ialt 9 verdensme
sterskaber, og jeg må tilstå, at jeg ikke
før har været ude for, at et stævne har
klappet så godt såvel på vandet som i
land.
En fjer i hatten til arrangørerne og
Sundby Sejl-Forening!
Med venlig hilsen
Besætningen på YD 43, SKS
Peter Midtgaard, Nicolai Lassen,
Søren Pehrsson

Klaus Akkermann
Kapsejladschef

Dory / stand by

Erindringsp/atte ti! MHV 982

MHV 982 var dommerbåd

Kønneste opdækning nogensinde

Overdommer Preben Barner ankommer
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Spisning på terassen, der var overdækket til lej
ligheden

Arnes hund optræder med ballondans

Der var et krus tit borgmesteren

j

Sai/ors Inn

Sundbys største køleskab

Første båd ankommer til pladsen (Holland)

Klar til søsætning

Resultatliste
Navn
Nr.
1
Jens Ranløv
Søren Pehrsson
2
Theis Palm
3
Henrik Melsom
4
Jørgen Ring
5
Claes Thunbo Christensen
6
Frank Verhagen
7
Peter Brugts
8
Kristian Nergaard
9
Christian Tune Jacobsen
10
Niels Chr. Andersen
11
Landsværk
12
13
Troels Bjerg
Yska Minks
14
Peter Gerstoft
15

Sejl-nr.
D-4
D-43
D-129
N-340
D-111
D-36
H-147
H-227
N-350
D 2
D-121
N-315
D-49
H-88
D-77

Båd-navn
Slør
Yrsa
Lady Lassale
Henrik
Yeti
Yarrow
Foton
Ypsilon
Blue Peter
Tværs
Naturel
Gullhår
Psychopaten
Nonparail
Æslet

Klub/Land
KDY
SKS
KDY
Norge
KDY
TS
Holland
Holland
Norge
KDY
KDY
Norge
KDY-PFSA
Holland
TS/KDY

s/M C
Klar til ekspedition
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VM i billeder
V

mm

Skæring

VIVI i Yngling

Borgmester Nebelong byder velkommen på råd
huset
Sundbydamer i tronstolen

Det påhviler ikke os selv at skamrose
dette arrangement, det er der nok ude
fra der har gjort. Det havde været en
umulighed at lave, hvis ikke alle med
lemmer havde vist den forståelse og vilje
til at hjælpe uden hensyn til om de måtte
flytte både, eller ofre 8 dage af deres fe
rie for at alt skulle klappe. For en gangs
skyld hørte man ikke at der var motorbådsfolket og sejlerfolket, alle kunne ar
bejde sammen uden mislyde af nogen
art. Det må jo være bevis på at vi ikke
har så langt imellem hinanden.
Det var imponerende at se så hurtigt
uforudsete problemer blev løst. Lige så
snart man fandt ud af at øllet i teltet var
varmt stod der er køleskab udenfor, og
hvilket et!!!
Vi vil gerne her takke alle uden for
S.S.F. der støttede os. Uden sponsor
støtte kan et sådant arrangement ikke
gennemføres.

Red.

a

Jens takker

Et par juniorforældrepar har spurgt,
om ikke det er muligt at indkøbe et
mindre sejl til klubbens sejlbræt, således
at også klubbens juniorer kan bruge det.
Et mindre sejl vil koste ca. 1000 kr. En
enig bestyrelse gik ind for købet af et
mindre sejl.
Sluttelig fremlagde jollerepræsentan
ten et forslag til et nyt medlemsblad.
Han blev bedt om at indhente yderligere
oplysninger og så ud fra dem udarbejde
et forslag, der kan fremlægges på næste
generalforsamling. Et bladudvalg bestå
ende af redaktøren og jollerepræsentan
ten blev nedsat.

København 14. juni 1983.
Til S.S.F.s bestyrelse.
Berigtigelse

Af referatet fra generalforsamlingen
den 27. marts 1983 fremgår det, at jeg
overfor bestyrelsen havde tilkendegivet,
at jeg ønskede at udtræde af bestyrel
sen ved forårsgeneralforsamlingen på
grund af arbejdspres selvom min perio
de først udløb ved efterårsgeneralforsamlingen.
Det er ikke korrekt.
Baggrunden for min udtræden af be
styrelsen fremgår af referatet fra det

ekstraordinære bestyrelsesmøde den
21. marts 1983. Det hedder her, at jeg ik
ke fandt at kunne fortsætte i en besty
relse under den nuværende formandsledelse, jf. medlemsbladet nr. 4 april 1983
side 4.
Jeg har ikke på noget tidspunkt over
for bestyrelsen tilkendegivet, nogen an
den årsag til min udtræden af bestyrel
sen.
Denne skrivelse bedes aftrykt i med
lemsbladet i førstkommende nummer.
Med sejlerhilsen

Rolf Elm-Larsen

Punkt 9: Motorbåde.

Motorbådsrepræsentanten stiller for
slag om, at der indkøbes en standbølgemåler til VHF-radioer på klubbasis. Pri
sen vil andrage ca. 1000 kr. Bestyrelsen
gik ind for anskaffelsen, samtidig med at
man vil bede Reinhardt Hansen om at
passe denne, da han i forvejenhar tilsyn
med foreningens øvrige radiogrej.
Punkt 10: Sikkerhed.

Intet.
Punkt 11: Bladet.

Bestyrelsen finder, at det sidste med
lemsblad er under standarden. Redaktø
ren vil se på sagen.
Punkt 12: Eventuelt.

Køledisken til øl fungerer ikke tilfreds
stillende. Klubhusudvalget mener, at
det er fordi, den ikke bliver betjent rig
tigt. Udvalget foreslår, at man installerer
en kølemaskine i kølerummet og så be
nytter dette rum til opbevaring af øl i ste
det. Bestyrelsen anmodede klubhusud
valget om at udarbejde et forslag. For
manden vil i mellemtiden tale med restautricen om brugen af den nuværende
køledisk.
Mødet slut kl. 21.50.

Hans Guldager
formand

E/se Thuring
sekretær

Fiskekonkurrence
15. oktober
Da vort blad ikke nåede frem i august, grundet særlige omstæn
digheder, med den indlagte annonce om fiskekonkurrencen den
10. september ser vi os derfor nødsaget til at tage hensyn til de
mennesker der ikke har set vort opslag i klubhuset og udsætter
denne
tur
til

Lørdag d. 15. Okt.
kl. 9.00 med hjemkost senest kl. 16.00
Der vil blive muligheder for medlemmer uden båd, til at deltage i
BOLLEN og andre både, som kan medtage nogle deltagere.

Pris pr. deltager kr. 15.00
Middag kl. 18.00 (Skipperlobescoves)
kr. 25,00.
»Morgenandagt« kl. 8.30 (gi. dansk) på bestyrelsesværelset.
De sædvanlige flotte præmier, og dans efter middagen.
Billetter hos Kirstine, både for deltagelse i fisketuren, samt for
for dem der kun vil deltage i middagen.
Da der i skrivende stund er iltmangel i Øresund, og andre klub
ber har arrangeret fisketure uden synderligt resultat, håber vi, at
denne udsættelse vil bevirke, at vi har fået fisken tilbage i Sun
det i mellemtiden, så vi får nogle flotte fisk på krogene den 15.
okt.
Vel mødt.
Preben/Bente/Vagn

!3333333S333333S3333333333333S333a323333333333S333333S3É
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med 4 sejladser. RDB - Rationel Data
Behandling, var til stede med deres an
læg for at holde generalprøve på VM.
Bedste S.S.F. båd blev YD 64, der fik en
3. plads.
VM:

VM går planmæssigt, især fordi man
ge medlemmer har givet en hånd med.
Den 8.7. vil der være modtagelse af
alle de deltagende sejlere på Køben
havns Rådhus.
Der er opsat toilet- og badevogne på
pladsen endvidere 2 kontorvogne. På
pladsen er også opsat et stort telt der
kan rumme ca. 500 gæster.
Kastrup og Sundby har nydt godt af
et godt samarbejde idet man har lånt en
del grej hos hinanden, Kastrup hos os i
anledning af DM for Folkebåde og os i
Kastrup i anledning af VM.
Havneudvalget vil sørge for at der
bliver opsat ildslukkere på Nordre Mole i
anledning af VM.

Referat af bestyrelsesmøde den
1.8.83
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
Punkt 1: Protokol.

Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og godkendt
af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.

Punkt 8: Joller.

Intet.
Punkt 9: Motorbåde.

Intet.
Punkt 10: Sikkerhed.

Der har været brandtilsyn i klubhuset.
Alt blev fundet i orden.
Punkt 11: Bladet.

Redaktøren foreslår at man ophæn
ger billeder af alle vores æresmedlem
mer i klubhuset. Bestyrelsen syntes at
ideen er god. Redaktøren vil sørge for
det videre fornødne.
Punkt 12: Eventuelt.

Intet.
Mødet slut kl. 22.00.
sign. Hans Guldager
formand

E/se Thuring
sekretær

Formanden takkede kapsejladsche
fen for et godt tilrettelagt og godt afvik
let verdensmesterskab. Formanden tak
kede endvidere den øvrige bestyrelse for
deres hjælp ved VM.
Fra vort forsikringsselskab er der
modtaget en skrivelse, hvori de giver af
slag på at yde erstatning for de 3 joller,
der blev beskadiget ved flytning af en
skurvogn på pladsen. De implicerede vil
blive orienteret, hvorefter bestyrelsen
afventer udspil fra ejerne m.h.t. erstat
ning.
Den 24.8.83 vil der blive afholdt møde
i Østersøkredsen hvor 3 medlemmer af
bestyrelsen samt formanden vil deltage.
Formanden har været til reception i
Jyllinge Sejlklub i anledning af Carl Niel
sens 75 års fødselsdag. Carl Nielsen bad
formanden bringe en hilsen med hjem til
S.S.F. En brætsejler, der er blevet udta
get til VM i Canada, anmoder skriftligt
bestyrelsen om tilskud til denne rejse.
En enig bestyrelse bevilgede 2000 kr.
Endnu en brætsejler anmodede om til
skud til deltagelse i DM i Assens. Besty
relsen bevilgede 288 kr. Sluttelig anmo
dede 2 jollesejlere om tilskud til deltagel
se i DM i Holbæk. Bestyrelsen bevilgede
et tilskud på 425 kr. til hver.
Punkt 3: Havn og Plads.

Havneudvalget meddeler, at man er
nødt til at lade ophalerspillet på Nordre
Mole reparere. Et medlem er blevet bedt
om at aflægge en sejladsprøve, idet der
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er indgået flere klager også fra andre
sejlklubber, m.h.t. hans sejlads i de for
skellige havne.
På grund af at tilladelsen til opgrav
ning af vor indsejlingsrende er opnået så
sent på året, er bestyrelsen blevet enige
om at udskyde opgravningen til foråret
1984.
Punkt 4: Klubhus og Fester.

Den 10.9.83 vil der blive afholdt fiske
tur, den 24.9.83 er der tur til West, og
den 1.10. afholdes den årlige svagføre
fest. Klubhusudvalget meddeler, at man
nu har engageret musikken til jubilæ
umsfesten.
Punkt 5: Sejlerskole.

Den 1.8. genoptages skolesejladsen
efter ferien. »Øveballen« skal deltage i
sejladsen »Møn Rundt«. Bestyrelsen
blev enige om at købe det gule værkstedstelt, der har stået på pladsen hele
sommeren. Teltet koster 5000 kr. og
skal hovedsagelig benyttes af klubbens
både.
Punkt 6: Juniorafdeling.

Øvelsesaftenerne er igen begyndt ef
ter endt ferie. Dragør Sejlklub har lånt
vor motorjolle i forbindelse med afhol
delse af nordisk mesterskab for opti
mistjoller. YD 101 har fået beskadiget sit
ror under VM. Et nyt ror er blevet bestilt.
Den 27. og 28/8 afholdes der fællestur
til Saltholm for optimister med et antal
følgebåde.

Punkt 7. Kapsejlads.

Kapsejladschefen takkede de bestyrelsesmedllemmer, der havde været be
hjælpelig under VM. Han fortalte endvi
dere, at han havde modtaget flere breve
fra veltilfredse sejlere fra VM. Sluttelig
orienterede kapsejladschefen bestyrel
sen om, at han ønskede at træde ud af
bestyrelsen ved førstkommende gene
ralforsamling. Til posten som kapsej
ladschef anbefalede han Jørgen Schan
dorff.
Punkt 8: Joller.

Jollerepræsentanten foreslog, at
nøglesystemet i jollehuset blev stillet
om, således at medlemsnøglen H 3 pas
sede. Bestyrelsen syntes, ideen var god,
og der vil blive sørget for omstilling af
systemet snarest. Med hensyn til at få
opstillet en mønttelefon på jollepladsen,
blev jollerepræsentanten bedt om at
indhente et tilbud på dette.

Nogle medlemmer har spurgt hvorfor
optimistsejlerne sejler i havnen og ikke
udenfor. Hertil svarer juniorlederen, at
det er kun hvis der er frisk vind, idet man
har mange nybegyndere.
Punkt 7: Kapsejlads.

Østersøcup er aflyst p.g.a. manglen
de deltagelse. Den 19.6.83 afholdes der
familiesejlads for alle sejlførende fartøj
er. Den 25. og 26.6 ynglingestævne.
Fristen for tilmelding til VM er nu ud
løbet. Der er tilmeldt 77 både.
Punkt 8: Joller.

Jollerepræsentanten oplyser at man
er i fuld gang med imprægnering af sku
rene på jollepladsen.
Der er blevet opsat et tørrestativ til
sejl.
Brætsejladsen blev afviklet med 4 sej
ladser. Stævnet var udtagelsesstævne
til VM og NM; Forlængerbroen ved jolleslæbestedet er blevet sat ud.

Referat
28.6.83

af

bestyrelsesmøde

den

Dagsorden:

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

Punkt 3: Havn og Plads.

Preben Jacobsen og Vagn Preisler
fraværende p.g.a. arbejde, Janus Si
monsen og John Nyland fraværende
p.g.a. ferie.
Punkt 1: Protokol.

Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.

Punkt 10: Sikkerhed.

Intet.
Punkt 11: Bladet.

Mange medlemmer har igen klaget
over at referaterne af bestyrelsesmøder
ne er for gamle inden de via medlems
bladet når ud til medlemmerne. Da det
ikke jvf. vore love kan være anderledes,
blev man enige om at redaktøren ved
hvert bestyrelsesmøde skal plukke de
nyheder og oplysninger der er relevante
for medlemmerne, ud og så trykke det i
det først udkomne medlemsblad.

Havneudvalget takker de jollesejlere
samt andre medlemmer der har været
behjælpelig med at rydde jollepladsen
for joller til fordel for VM.
Bestyrelsen vedtog på forslag fra hav
neudvalget, at det fremover skal koste
15,00 kr. at låne højtryksspuleren.
Punkt 4: Klubhus og Fester.

Punkt 9: Motorbåde.

Intet.

rettet protokollen fra den ekstraordinæ
re generalforsamling, idet han fortæller,
at han er fejlrefereret. I referatet står, at
han ønsker at udtræde af bestyrelsen
p.g.a. af arbejdspres. I stedet skal stå
»At han ikke fandt at kunne fortsætte i
en bestyrelse under den nuværende for
mands ledelse.«
Den 27.6. fyldte medlem Olaf Peter
sen (kobankeren) 80 år. Formanden
samt yderligere 5 medlemmer lykønske
de ham på bopælen.
Toiletbygningen på nordre mole er nu
klar til afbenyttelse. Medlemsnøgle nr.
H3 passer til dørene.

Skattevæsenet har været nede og
gennemgå hele vort regnskab og fundet
alt i orden.
Den 23.6.83 fyldte æresmedlem Carl
Nielsen 75 år. 13 medlemmer fra S.S.F.
deltog i en reception i Jyllinge Sejlklub.
Fra Miljøministeriet foreligger der nu
skriftlig tilladelse til at opgrave vor indsejlingsrende samt »klappe« på Middel
grunden.
Fra Ministeriet for Kulturelle Anlig
gender har S.S.F. modtaget et tilskud
på 20.000 kr. til brug ved toiletbyggeriet.
Forhenværende medlem af bestyrel
sen Rolf Elm Larsen har sendt et brev til
bestyrelsen, hvori han beder om at få

Søndag den 23.10.83 vil der blive af
holdt generalforsamling. Set. Hans af
ten gik meget fint med mange deltage
re.
Punkt 5: Sejlerskole.

Tyveknægten har deltaget i sejladsen
»Sjælland Rundt«.
Punkt 6: Juniorafdeling.

Intet.
Punkt 7: Kapsejlads herunder VM.

Familiesejladsen den 19.6.83 blev en
stor succes med 30 deltagende fartøjer.
Ynglingestævnet den 25. og 26.6.
med 22 deltagende både blev afviklet

Punkt 12: Eventuelt.

Bestyrelsen drøftede ølsalget på hav
nepladsen idet en del medlemmer har
klaget over bilkørslen. Formanden vil
bede chaufførerne om at køre forsigtigt.
Der har igen været afholdt møde i
byggeudvalget, hvor man er ved at ud
arbejde et forslag, der skal fremlægges
for generalforsamlingen.
Mødet slut kl. 23.00.
sign. Hans Guldager
formand

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 79 29 8 01 -58 65 75

Else Thuring
sekretær
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owe de

Dødsfald
Landsretssagfører Svend O. Han
sen, 57 år. Med Svend O. Hansens død

efter kort tids svær sygdom har dansk
idræt mistet sin populære og højst res
pekterede førstemand. Svend O. Han
sen, der blev 57 år, afløste i 1978 Kurt
Møller som formand for Dansk IdrætsForbund, og i de ca. fem år, han nåede
at bestride formandsposten, har han
markeret sig som en foregangsmand og
skarp debattør.
Svend O. Hansen, der havde en fortid
som aktiv i sjællandsk ungdomsfodbold
og senere i atletik - han var dansk ungdomsmester på 1500 meter - gik ind i ar
bejdet som DIFs førstemand efter 14 års
medlemskab af forbundets bestyrelse
og uden egentlig programerklæring.
Han bekendte sig til eliteidræt, men ar
bejdede for såvel top som bredde i be
stræbelserne på at udbygge idrættens
placering i kulturmønstret.
Svend O. Hansen var medstifter af
Dansk Idrætselite-Komite og Dansk
Idræts-forbunds TV- og videoselskab
og var også på andre områder en fore
gangsmand, en dynamisk skikkelse i
hele dansk idræts moderniseringspro
ces. Svend O. Hansen markerede ved
flere lejligheder sine synspunkter i debat
med bl.a. tidligere kulturminister Lise
Østergaard, som han eksempelvis kriti
serede for ikke at have forstand på
idræt, og sidst erklærede han sig som
modstander af det landsdækkende spil
på hestevæddeløb. DIF-formanden
mente, at et sådant spil ville skade ama
tøridrætten og det frivillige lederarbejde,
og takket være hans juridiske ekspertise
udformedes den endelige lov på en må
de, så idrættens organisationer kunne
leve med den.
Med Svend O. Hansens død overta
ger DIFs næstformand Kai Holm, for
mandsposten.

4

Referat
27.5.83

af

bestyrelsesmøde

den

En jollesejler anmoder foreningen om
tilskud til deltagelse i et udtagelsesstævne til VM og NM der afholdes i Struer.
Bestyrelsen bevilgede 450 kr. til hjælp til
dækning af transportudgifter. Samme
jollesejler samt team Dracula anmoder
om tilskud til et Ynglingstævne, der af
holdes i Holland. Bestyrelsen giver af
slag på denne anmodning, idet man en
gang har vedtaget at der kun kan ydes
tilskud til udtagelsesstævner, til VM sej
ladser samt til NM. Sagen vedr. erstat
ning af skader på 3 joller, er nu overgivet
til foreningens forsikringsselskab.

Dagsorden:

Punkt 3: Havn og Plads.

Punkt 1: Protokol
Punkt 2: Beretning
Punkt 3: Havn og Plads
Punkt 4: Klubhus og Fester
Punkt 5: Sejlerskole
Punkt 6: Juniorafdeling
Punkt 7: Kapsejlads
Punkt 8: Joller
Punkt 9: Motorbåde
Punkt 10: Sikkerhed
Punkt 11: Bladet
Punkt 12: Eventuelt
Formanden indledte mødet med at
byde John Nyland velkommen i besty
relsen.

Havneudvalget meddeler at der er
blevet indhentet tilbud på el-arbejde på
Søndre mole, idet el-installationen der
er for spinkel, der er kun en spænding
på 190 der skal være 220 for at klare
presset. Tilbuddet lyder på 17.800 kr.
ekskl. moms. Bestyrelsen bevilgede be
løbet, hvis det er nødvendigt.
Bolværket på nordre side af jolleslæbestedet er begyndt at forvitre. Hav
neudvalget vil holde stedet under obser
vation.
Det blev igen slået fast hvem der må
sejle »Bollen« nemlig bestyrelsen, Ver
ner Poulsen, pladsmanden samt kapsej
ladsudvalget.

Punkt 1: Protokol.

Punkt 4: Klubhus og Fester.

Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og godkendt
af bestyrelsen.

Pinsemorgens arrangement var vel
lykket meddeler klubhusudvalget. Der
var mange fremmødte.
Jubilæumsfesten vil blive afholdt i
S.S.F. Menu og kuvertpris blev fastlagt.
Flere kvindelige medlemmer har bedt
om at få lagt en plade over risten ved
indgangsdøren, p.g.a. af deres høje hæ
le på skoene. Klubhusudvalget lovede at
sørge for dette.

Punkt 2: Beretning.

I anledning af vort bade- og toiletbyg
geri har vi søgt om at få et rentefrit lån
på 40.000 kr. i Dansk Idræts-Forbund.
Der foreligger nu skriftligt tilsagn om at
lånet er bevilget. Den 31.5.83 har Kø
benhavns Motorbådsklub 60 års jubilæ
um. Formanden vil repræsentere S.S.F.
ved en reception.
I en skrivelse fra Dansk Sejlunion
meddeles det at licensen på bygning af
Flipperjollen er blevet inddraget fra fir
maet Intermark Sailcraft APS i Farum.
En ny sejlklub er åbnet i Linhamn.
Sejlklubben anmoder i skrivelse om en
gensidig aftale med hensyn til at ligge fri
for betaling af havnepenge hos hinan
den. Bestyrelsen enedes om at sende en
meddelelse til dem om at de i lighed med
andre svenske klubber som vi har en af
tale med, kan ligge tre dage frit hos os
uden betaling af havnepenge fremover.

Punkt 5: Sejlerskole.

Skolechefen meddeler at 5 af de med
lemmer der har meldt sig til sejlerskolen
ikke er mødt op. Han fortæller endvide
re at det hovedsagelig drejer sig om helt
nye medlemmer.
Punkt 6: Juniorafdeling.

Juniorlederen beder om at der bliver
stoppet for indmeldelse af optimistsejle
re da alle joller er bemandet alle ugens
dage.
Enkelte af ynglingebådene sejler ikke
så meget i øjeblikket. Grunden er, at de
unge sejlere går til eksamen.
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Sundby Sejl-Forenings
60 års jubilæum
Foreningen blev stiftet den 28. okto
ber 1923 af en kreds af borgere i Sundby
området.
Dagen vil vi markere med en recepti
on for medlemmerne og venner af
Sundby Sejlforening. Vi håber alle, der
holder af foreningen, vil møde op på
denne dag og sammen med festudvalg
og bestyrelse være med til at gøre dagen
til en festlig oplevelse.

Lørdag den 29. oktober kl. 18.00 løber
den store 60 års gallafest af stablen. Fe
sten afholdes i klubhuset. Bestyrelsen
og festudvalget mener, det er der, vi hø
rer hjemme i de rigtige omgivelser frem
for at leje os ind ude i byen. Alle pladser
vil forud ved bestillingen blive reserveret
deltagerne. Kapelmester Tom Wilkes
orkester vil sammen med de optræden
de sætte stemningen til de højder, som

en 60 års fest i Sundby kræver.
Bordbestilling kan hver dag finde sted
i klubhuset hos Kirstine. Der vil være op
stillet en plan i stor størrelse over borde
nes placering. Bestil i god tid, så har du
størst mulighed for at bestemme, hvor
du vil sidde.
Vel mødt til 60 års festlighederne.

HG

24. september West-tur

GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den
23. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

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

«r

\
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Formanden, Hans Guldager.
Kapsejladschefen, Klaus Akkermann,
modtager ikke genvalg.
Juniorlederen, Jens Green Jensen,
En repræsentant for Havn og Plads,
Arne Olsen,
En repræsentant for Klubhus og Fester,
Vagn Preisler.
Jollerepræsentanten, Janus Simonsen.
En suppleant, Anders Mogensen.

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være be
styrelsen i hænde senest den 2. okto
ber 1983 kl. 9.00.
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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:

Viggo Hind, Parkvej 77, 2630 Tåstrup

02-52 71 27
02 99 23 52

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

13 73 23
507323

Næstformand:

Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S

54 58 44

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården B 5, 2791 Dragør

53 59 64

Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

59 39 78

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

55 79 39

John Nyeland Andersen,
Helikonsvej 21, 2300 Kbh. S

58 25 73

Kasserer:
Havneudvalg:

54 58 44

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

59 79 95
598127

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S

50 63 65

Jollerepræsentant:

Janus Simonsen,
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre

49 35 08

Motorbådsrepræsentant:

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180, 2300 Kbh. S

58 7929

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.

formand

5175 30

Bjarne A. Larsen,
Messinavej 5, 3., 2300 Kbh. S

Juniorleder:

Sygdom er alle mands herre, også
en redaktørs.
Midt i august ramtes vor nye redaktør
Viggo Hind af en alvorlig fysisk sygdom
med efterfølgende komplikationer. Bla
det, der var halvvejs færdigt samlede
støv midt i den lange sommer et eller an
det ukendt sted mellem S.S.F. og må
nen.
Redaktøren er i mellemtiden blevet
nogenlunde restitueret, og Holger Møl
ler, vor tidligere redaktør, er kommet
hjem fra sin ferie og er straks sprunget
hjælpende til med sine mange års erfa
ring med bladet.
Der er blevet dannet et hastigt arbej
dende bladudvalg og bestyrelsen har
ved sit møde den 5. september besluttet
at sammenlægge august- og septem
bernummeret til et.
Vi beklager at bladet ikke er kommet
ud, det har skabt et afbræk i forbindel
sesledet til medlemmerne, vi håber med
dette nye nummer at have bødet lidt på
situationen, og at medlemmerne har
forståelse for dette.

Hans Guldager

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

Skolechef:

Bladet svigtede
i august.

Det sker i S.S.F.
24. september
25. september
1. oktober
1. oktober2. oktober
8. oktober
15. oktober
23. oktober
28. oktober
29. oktober

Old-Boys-sejlads
Fisketur
Generalforsamling
Reception
60 års jubilæumsfest.

FORSIDEBILLEDET:

C/ose race ved VM
Foto: Karen Hansen
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West-tur
Forterne Rund
Svagførefest
Brætsejlads

42. årgang

Hverdage

Lørdage

Son-og
helligdage

Jan.

X

11-15

X

Febr.

X

11-15

X

Maris

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9-15

Mai

10-18

9-15

9-15

1982

10

10-18
Juli

10-18

9-15

X

Aug.

10-18

9-15

X

Sept.

13-18

9-15

X

9-15

X

Okt.

j

13-18

Nov

1 2 13- 18

Dec

13-18

9-15

X

11-15

X

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS
Ring efter prøver og få et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE«.

BÅDUDSTYR

Arne Olsen
Offset

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509

Vedr. Flipperjoller fra firmaet
INTERMARK SAILCRAFT APS
Firmaet Intermark Sailcraft ApS,
Boserupvej 7A, 3520 Farum, tfl. 0295 10 14, har gennem det sidste hal
ve år produceret 31 Flipperjoller, der
hverken er målt eller monteret med
den officielle byggeafgiftsplaquette.
En del af disse joller er, såvidt vides,
allerede solgt, og firmaet søger i øje
blikket via annoncer og forskellige
forhandlere rundt omkring i landet at
få solgt de resterende.
Alle disse joller er solgt ulovligt,
idet Intermark Sailcraft ApS ikke har
overholdt licensbetingelserne/klas
sereglerne, og jollerne må derfor ikke
sejle kapsejlads, før de er målt, og
byggeafgiftsplaquette er monteret.
Først herefter kan udstedes et dansk
klassebevis for jollen af Dansk Sejl
unions sekretariat.
Er der medlemmer i sejlklubberne,
der har erhvervet en af disse joller
uden byggeafgiftplaquette, bør de
pågældende straks henvende sig til
firmaet og kræve, at der straks bliver
foranstaltet måling af jollen, samt at
byggeafgiftplaquetten bliver monte
ret - selvfølgelig uden omkostninger
for køberen.
Sejlere, som står for at købe en
Flipperjolle, frarådes at købe en af
Intermarks joller, før de er målt og
har en monteret byggeafgitsplaquette. Firmaets licens til bygning af Flip
perjoller er annulleret, og det er be
sluttet, at firmaet ikke fremover vil
kunne generhverve denne licens.
Dette betyder, at den eneste dan
ske indehaver af licens til bygning af
Flipperjoller nu er Kristiansen Fiber
glas, Lysabild på Sydals. Ved eventu
elle tvivlsspørgsmål, ring endelig til
chefmåler William Vestervig eller Dan
Ibsen på Dansk Sejlunions sekreta
riat.

Gruppe K-både 1983

Familiespileren

Følgende kølbåde har i sæsonen
1983 status som K-både: J24, Mos
quito, Maxi Racer, Banner 28, Ban
ner 33 Albino, Mathis MK 2, Soling,
X79, Star båd, New Shape, 717,
Archie 808, 818, BBZ, Neptune, 707,
Extase.
Scandicapmålere skal, når de får
kendskab til mere extreme konstruk
tioner og One Off både, indberette
herom til DS' chefmåler William Ves
tervig. Teknisk Udvalg og Kølbådsudvalget vil herefter tage stilling til
eventuel status som gruppe K-båd.

Det er nu tilladt at rigge sin båd på
3 måder:
a) Med spiler
b) Med familiespiler
c) Uden spiler
dvs. enten almindelig spiler eller
familiespileren. Kontakt en lokal
måler vedr. mål m.v.

Nye DS-Vedtægter
På Sejlerdagen i februar 1983 blev
vedtaget nye vedtægter for Dansk
Sejlunion. Disse er fremsendt til
samtlige sejlklubber.

NYHEDER
FIND NYHEDERNE HVOR
UDVALGET ER STØRST
GUMMIBÅDE .... •

er et af vore specialer
Komplet gummibåd for 2 perso
ner i neoprenbelagt nylonvæv. 2
kamre, redningsline, fortøjningsline og reparationssæt
medfølger ligeledes.
2,00m x l,28m. 9 kg.
1 års garanti.
Nu kun

Kr. 898,00
excl. pumpe og årer.
Årer pr. sæt kr. 66,00.

Vi er som største forretning lagerførende i bl.a.

Sikkerhedsseler/-Hner
ved lOR-sejlads
Den 1. marts 1983 er skærpede krav
til sikkerhedsseler/-liner trådt i kraft.
Da det kan være vanskeligt og
kostbart at anskaffe disse nye seler,
anbefaler DS arrangører at dispen
sere fra disse skærpede krav i 1983.
Dette fritager ikke den enkelte skip
per fra sit ansvar, idet man kan kom
me ud for situationer, hvor kravene
kræves opfyldt.
Kravene til sikkerhedsseler/-liner
findes i Appendix I i ORC's sikker
hedsbestemmelser 1983, og følgen
de fabrikater vides på nuværende
tidspunkt at opfylde disse krav: Unisafe Secumar 12 L og BSI Adult Safety Harness BS4224.

Kompasser

Flåder, drivankre

Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Regntøj

Toiletter
Kogeblus
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer

Landgangstøj

Maling mv.

Spil & blokke

Eget riggerværksted

Nødudstyr, raketter

VHF-radiokursus

Gummibåde

- og meget mere

VOLVO PENTA & EVINRUDE

I. STENGAARD MEYER
Amager Strandvej 124,
Tit. 01 - 58 30 45
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Vedr. Duelighedsprøver
Den 1.5.1983 overgik al administrati
on af duelighedsprøver til
Søsportens
Duelighedsprøvekontor
Lersø Parkalle 2
2100 København 0
Tlf. 01-18 55 60
Samtidigt er prøvegebyret pr. delprø
ve hævet til kr. 40,00. Detaljeret infor
mation herom er tilsendt sejlklubber
ne. DS Censorudvalg er nedlagt, men
arbejdet med søsikkerhed, senior
sejlerskoler og forbindelsen til Direk
toratet for Søfartsuddannelsen vare
tages fremover af en arbejdsgruppe
under Uddannelsesudvalget.

Vedr. DMUs Bådførercertifikat
Det er af Industriministeriet samt et
flertal af bestyrelsen for Søsportens
Duelighedsprøvekontor besluttet, at
Danmarks Motorbåds Union skal op
høre med udstedelse af unionens
Bådførercertifikat i sin nuværende
form.
For fremtiden skal duelighedsbeviser alene være: Bevis for bestået
delprøve, »Duelighedsprøve for lyst
sejlere - Prøven i sejlads« og »Due
lighedsprøve i motorlære« - alle ad
ministreret af Søsportens Duelig
hedsprøvekontor - samt det af Direk
toratet for Søfartsuddannelsen ud
stedte »Duelighedsbevis for lystsejle
re«, som udover bestået dueligheds
prøve i sejlads og motorlære end
videre kræver aflagt syns- og høre
prøve for søfarende.
Det tilføjes, at ministeriet ikke har
til hensigt at modsætte sig, at DMU
eller andre unioner eller klubber på unions- eller klubbasis - udsteder

egne beviser, så længe sådanne be
viser ikke giver udtryk for at kunne

træde i stedet for de officielt aner
kendte beviser.
Det tilføjes endelig, at Industrimini
steriet ikke har til hensigt overfor de
vesttyske myndigheder at ændre
status for de DMU-bådførercertifikater, der indtil nu er udstedt.

Havnetakster i danske havne 1983
»Havnetakster i danske havne 1983«,
udarbejdet af Dansk Sejlunions
Langturs- og Motorbådsudvalg, er nu
udsendt til samtlige sejlklubber, og
medlemmerne kan rekvirere hæfter
ne her.
Hæftet indeholder bl.a. havnetak
ster og faciliteter for gæstende både,
oplysninger om tal og bogstavsforkortelser, vejrmeldinger, kystradio
stationernes VHF-tjeneste, radiofyr,
oplysninger vedr. DS fortøjningsbøjer, orientering om søredningstjenesten, m.v.
Der er i år udlagt en del nye DS
fortøjningsbøjer. Der er herefter pla
ceret bøjer på følgende steder:
1. Indsejlingen til Limfjorden, vest
for Korsholm
2. Limfjorden, øst for Livø
3. Limfjorden, Færker Vig, Fur
4. Limfjorden, Skyum Øre
5. Mariager Fjord, Als Odde
6. Begtrup Vig (Århus Bugt) 2 stk.
7. Kaløvig (Århus Bugt, Lygten
Bugt)
8. Lillebælt, Nord for Thurø, 2 stk.
9. Horsens Fjord, Østfor Vaarsø
10. Lillebælt, Genner Fjord, 2 stk.
11. Kattegat, Lilleøre, Stavns Fjord
12. Farvand nord for Fyn, Vestsiden
af Æbelø, 2 stk.
13. Storebælt, Øst for Egholm, Ager
søsund, 2 stk.
14. Syd for Fyn, Lyø Trille, 2 stk.
15. Østlige Avernakø, Revkrog, 2
stk.
16. Bøgestrøm, Sandvig

DS udsteder og fornyer vandrerkort
eller lederkort for medlemmerne af
danske sejlklubber. Beløbet skal ind
sendes til DS pr. check (eller giro:
6 47 16 33) samtidig med en angi
velse af fulde navn og adresse, klub
tilhørsforhold, fødselsdato og år samt
foto.
Har man vandrerkort eller leder
kort i forvejen, indsendes dette sam
men med beløbet og eventuel
adresseforandring. Kort fra før 1980
kan ikke fornyes, men et nyt kort ud
stedes. Der ligger virkelig mange
vandrerhjem i nærheden eller i hav
nebyerne, som byder på et godt, ri
meligt logi for specielt jolle og bræt
sejlere, der skal rundt til kapsejlad
ser i landet. Endvidere kan nævnes
at mange vandrerhjem er meget vel
egnede til
f.eks.
træningslejre,
kredskurser m.v.

Nyt sømærke
Det nye sømærke - IALA skillepunktmærke - anvendes, hvor et løb deler
sig i et hovedløb og et sideløb.
Skillepunkter, hvor afmærkede
løb skilles eller mødes, kan afmær
kes med grønne og røde, vandretstribede sømærker, hvis facon og far
ve er afhængig af hovedløbets pla
cering.
Såfremt hovedløbet er om bag
bord, anvendes en grøn spidstønde
med et rødt bælte, og når topbeteg
nelse anvendes, er denne en grøn
kegle med spidsen opad. Lystønder
viser grønt lys.
Såfremt hovedløbet er om styr
bord, anvendes en rød stumptønde
med et grønt bælte, og når topbeteg
nelse anvendes, er denne en rød cy
linder. Lystønder viser rødt lys.
»Afmærkning af danske farvande«,
3. udgave, 1982, udgivet af Farvands
direktoratet, forhandles/distribueres
af I. C. Weilbach, København. Vejle
dende udsalgspris kr. 15,60.

G
Ændringer i søvejsreglerne pr.
1.6.1983
Der er ikke tale om de helt store æn
dringer, men de er dog for omfatten
de til at beskrive her. I Efterretninger
for Søfarende nr. 9/1983 er ændrin
gerne vedlagt som bilag 2. Disse kan
bestilles hos Farvandsdirektoratet,
Nautisk Afdeling, Esplanaden 19,
1263 København K, tlf. 01-13 51 75.
Pris kr. 5,10 + porto.
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Vandrerkort
Følgende priser er gældende i 1983 porto og forsendelse inclusive: Van
drerkort kr. 32,00, Lederkort kr.
58,00, Vandrerhjemsfortegnelse kr.
25,00.
Kun mod forudbetaling.
De fornyede kort er gyldige indtil
den 31. januar 1984. Kort til fornyelse
eller anmodning om et vandrerkort
skal indsendes til DS Sekretariat i
god-tid - det vil sige min. 2 uger, in
den man forventer at skulle bruge
det.

Hovtdløh

tndt

j SUtlpk

Sejlerskolen
Så er sejlerskolen i fuld gang igen, og
i et jubilæumsår er det værd at notere at
vi har flere elever end nogensinde før i
klubbens historie.
Bådene er gjort pænt i stand og især
»Øveballen« skinner, eleverne har gjort
et godt stykke arbejde, under kyndig
vejledning, og med farver fra »Internati
onal« skal det jo blive godt.
NB! Vi beder om at alle i havnen tager
hensyn til skolebådene, især ved fortøj
ning ved slæbestedet, vi skal ud hver af
ten. Jeg ønsker alle instruktører og ele
ver en god sæson.

Sko/echefen

iV

Øveballen lige sat i vandet

Nye DM-Statutter

DS-nyt
2/1983 - maj

KAPSEJLADS

NY §35 I DS'
SEJLADSBESTEMMELSER

Opmærksomheden henledes på at §
35 i DS' sejladsbestemmelser er
ændret med omgående virkning og
nu ser således ud:

i

35. Elektroniske hjælpemidler.
35.1 Medmindre andet fremgår af
arrangørens program, må
elektroniske
navigationsin
strumenter anvendes.
Automatiske styreanordnin
ger (eksempelvis vindror eller
autopilot) må ikke anvendes.
35.2 Hvis andre hjælpemidler end
de tilladte er installeret til
brug ved tursejlads, skal
sådanne hjælpemidler være
forsynet med en spærrean
ordning, som på simpel men
definitiv måde forhindrer at
apparaterne kan anvendes i
spærret tilstand.
35.3 Radiosender må kun anven
des til privatbrug og ved rap
portering i henhold til sejlads
bestemmelserne samt i nøds
tilfælde.
Det er forbudt at arrangere
radioudsendelser til hjælp for
enkelte deltagere.
Nye sejladsbestemmelser (REGEL 3)
kan rekvireres fra DS' sekretariat.

Der gælder nye DM-statutter for DM
og DS Klassemesterskaber fra og
med denne sæson. Disse statutter er
udsendt til sejlklubber, dommere og
specialklubber. Følgende væsentlige
ændringer er sket:
- minimum-deltagerantallet
er
hævet for alle kategorier af både
- der er nu mulighed for at be
nytte »ekstra« trekant uden for
udgående ansøgning til DS.
Dette anbefales primært til køl
både og tomandsjoller med tra
pez, og når vejrforholdene tilla
der det.
- der er nu mulighed for at ansøge
om godkendelse af en national
jury, såfremt arrangementet er
led i en udtagelse til EM eller VM.
- der er til klassemesterskaber
åbnet mulighed for at sejle én
distancekapsejlads plus 4 trekantbanesejladser (max. 5 sej
ladser) i stedet for 6 trekantbanesejladser (max. 6 sejladser),
hvis klassen ønsker dette.

Vedr.: Protest- og appelgebyr
Siden ikrafttrædelsen af 1981-84 reg
lerne er såvel protest- som appelge
byr bortfaldet i hele Skandinavien
(forskrift fra Skandinavisk Sejlerforbund).

Kevlar sejl og lignende
Kevlar og andre aromatiske polya
mider i sejl vil fra 1.1.1984 være for
budt i »Dansk Handicap« og IOR.

Jollehandicap 1983
DS' Jolleudvalg har revideret og ud
sendt en ny »Jollehandicap 83« til
sejlklubber, specialklubber og dom
mere. Enkelte eksemplarer af »Jolle
handicap 83« kan rekvireres fra DS'
sekretariat ved indsendelse af fran
keret svarkuvert mrk. »Jollehandi
cap«.

Vedr.: Sejlbrætkapsejladser
Kapsejlads i Division I eller II kræver
naturligvis et D-nr. og startlicens fra
Dansk Sejlunion, og ingen bør starte,
uden at dette er i orden. D-nr. og
startlicens fås ved indsendelse af kr.
25,- til DS, vedlagt medlemskort til
sejlklub eller kvittering.
Det vil være en god idé, om sejl
klubberne kollektivt ordner dette for
medlemmerne.
Det er brætsejlerens ansvar, at
sejlbræt og udstyr er i overensstem
melse med reglen og i overensstem
melse med hans startlicens. Brætsej
leren kan henvende sig til en DS-måler og få kontrolleret sit udstyr mod
almindeligt målegebyr.
Division I og II reglerne kan rekvi
reres ved henvendelse til DS' sekre
tariat for kr. 10,00 (incl. porto og
moms) pr. stk.

Nyt tillæg II: Kapsejladsregler for
sejlbrætter
Der er kommet væsentlige ændringer
i Tillæg II til lYRU's kapsejladsregler
1981-1984: »Kapsejladsregler for
sejlbrætter«. Dette kan rekvireres fra
DS' sekretariat ved indsendelse af
frankeret svarkuvert mrk. »Tillæg II«.
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Fru og Hr. Bechsgaard, Amagerbanken, ved
bordets glæder

Standeren sættes

Standerhejsning
Lørdag den 7. maj 1983

Fru bankbestyrer Bechsgaard døber Amager
bankens gave.
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Formanden holder tale

Ved et møde den 23.03.1983 i Dansk
Sejlunion mellem bræstsejlerudvalget
og en halv snes repræsentanter for sjæl
landske sejlklubbers brætsejlerafdelin
ger diskuteredes brætsejlernes forhold
til de eksisterende seljklubber.
Det viste sig, at problemerne næsten
var de samme i forskellige klubber, men
at man ivørigt var godt i gang med at få
problemerne løst og opbygge et godt
forhold mellem brætsejlere og de øvrige
medlemmer.
På baggrund af de fremkomne oplys
ninger ved mødet samt andre tilgænge
lig
oplysninger,
ønsker
Dansk
Sejlunion's brætsejlerudvalg at frem
komme med nedenstående betragtnin
ger, der specielt foreslås overvejet af
klubber, der endnu ikke har fået bræt
sejlerafdelinger, idet man finder det
unødvendigt, at de enkelte klubber hver
for sig skal kæmpe sig igennem de sam
me problemer.
Brætsejlads har vist sig at være en le
vedygtig sportsgren, hvilket da også op
tagelsen på det olympiskr program vi
ser. Brætsejlernes naturlige tilhørsfor
hold vil være de eksisterende sejlklub
ber. Ønsker sejlklubben ikke brætsejler
ne som medlemmer, vil områdets bræt
sejlere enten ikke have noget organisa
torisk tilhørsforhold, eller havd der er
mere sandsynligt, etablere isg i en klub
og søge tilhørsforhold til en anden klub,
der har brætsejlere som medlemmer, el
ler evt. søge selvstændigt medlemsskab
i Dansk Sejlunion.
En afvisende sejlklub vil mangle den
naturlige ungdomstilgang en brætsejler
klub udgør og i stedet få en konkurre
rende klub, hvilket både på kort og langt
sigt vil være en ulempe i de lokale havne
og strande.
En afvisning af brætsejlere, der øn
sker at etablere sig idenfor en eksiste
rende sejlklub, må derfor betragtes som

en kortsynet disposition, som DS' bræt
sejlerudvalg gerne vil tilbyde at diskutere
nærmere med de pågældende klubber.
Den primære indstilling til brætsejler
ne har generelt været usikkerhed, idet
det har været svært at overkue hvilke
konsekvenser etableringen af en bræt
sejlerafdeling ville indebære for den en
kelte sejlklub. Denne usikkerhed er et
gennemgående træk overalt, men hel
digvis de fleste steder afløst af en positiv
holdning efterhånden som brætsejler
nes forhold er bragt i faste rammer. De
fleste sejlklbber har efterhånden etable
ret brætsejlerafdelinger, eller er i gang
med dette. Organisatorisk foreslås
brætsejlerne placeret som en enhed i
klubben med egen repræsentation på li
nie med jollers og kølbådes repræsenta
tion. Ved udtalt grad af selvstyre opnås
at brætsejlerne bliver aktivt engagerede
i den organisatoriske side af klublivet.
Kontingentet må være afhængig af
faciliteterne, men generelt vil et lavt
kontingent tiltrække brætsejlere, der el
lers ikke ønsker at være organiseret.
Spørgsmålet om bræstsejlernes til
holdssted kan besvares ret klart: de hø
rer ikke hjemme i havnene. Havnene er
bygget til både og brætsejlere i havnene
kan kun give problemer. Findes der en
strand i nærheden af havnene (og der
med klubhuset) kan bræstsejlerne have
udgangspunkt her. Evt. kan der etable
res en bro (flydebro). Etablering af et
brætsejlerområde et andet sted end i
nærheden af havnen, har også vist sig at
være en god løsning. Der kan i så fald
hen ad vejen etableres sanitære og an
dre installationer, brætsejlernes dagligliv
kan foregå her, mens fælleskab i klub
ben iøvrigt kan udspille sig ved møder,
fester, sejlads m.v.
Etableres brætsejlerne fornuftigt i
klubben, vil en adgangsbegrænsning ej
heller være aktuel og brætsejlerne vil
uden tvivl problemløst kunne acceptere
at deres specielle faciliteter tager en vis
tid at bygge op.
Undervisning i brætsejlads forelås
etableret inden for sejlklubbernes bræt
sejlerafdeling på den måde, at tilmeldel
se til et brætsejlerkursus indebærer
medlemsskab i sejlklubben til dennes la
veste tarif (evt. passivt medlemsskab).
Ønsker brætsejleren efter endt kursus
fortsat medlemsskab (det kan jo tænkes
at han/hun opgiver undervejs), må ved
kommende overgå til normalt medlems
skab, som for de øvrige brætsejleres
vedkommende. Dette arrangement in

debærer, at brætsejlerskolerne kan hol
des inden for klubregi, uden at kursus
prisen bliver urimelig høj.
Gennem kurser i DS' regi er siden fe
bruar 1981 uddannet over 100 sejlbræt
instruktører til ca. 60 sejlklubber, og der
vil fremover hvert år blive afholdt sejl
brætinstruktørkurser. Instruktører ud
dannet i DS' regi får nu bemyndigelse til
at udstede DS brætsejlerbeviser/Boardsailing certificates på klubniveau efter
minimumskrav fastsat af DS.
Ønsker sejlklubberne vejledning eller
hjælp til opbygning af en brætsejler
afdeling, hjælper Dansk Sejlunions
brætsejlerafdeling gerne.
Da mange sejlklubber allerede har
brætsejlerafdelinger og har løst proble
merne i denne forbindelse, vil brætsejle
rudvalget anmode om en kort beskrivel
se af, hvorledes klubberne har løst deres
brætsejlerproblemer, eller hvilke proble
mer de måtte have med henblik på, at
kunne give informationer til klubber, der
måtte ønske sådanne.

Med venlig hilsen
DANSK SEJL ERUNIONS
BRÆTSEJLERUDVAL G
v/Dan Ibsen

Pinsen 1983
Lørdag formiddag var der frokost i
klubhuset med stor deltagelse af vore
svenske gæster. Lørdag aften sejlerbal
med meget stor tilslutning især svensk.
Kaj Bruuns Duo stod for musikken, der
var noget alle kunne lide.
Søndag morgen var der som sædvan
lig komsammen ved jollehuset, hvor
klubben var vært ved en lille en. Der var
underholdning af vores hornorkester,
der endnu en gang overgik sig selv, de
er da gode ikke?
Vi har fået noget helt nyt: »Hopla
pigerne«
snes piger fra klubben der
har lavet et sangkor med meget bredt
program, alt fra »i østen stiger solen op«
til bakkeviser i bedste stil. Vi håber vi hø
rer mere til dem. Det var en dejlig pinse
morgen, hvorfor møder der ikke flere
op?

Red.
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Copenhagen Cup
1983
SSF har for anden gang afholdt stæv
ne for sejbrædder.
En flot farveplakat med en surfer på
det blå Øresund fortalte, at SSF i week
enden 28-29. maj afholdt Copenhagen
Cup 83 for windsurfere. I modsætning
til dette professionelle pr-arbejde stod
indbydelsen fra SSF og Dansk Windsur
fer Klub. Forsiden totalt farveløs med et
par standere slaskende løst ned uden
den sædvanlige røde Sundby-farve.
Indbydelsen meddelte tilsvarende tørt,
at Copenhagen Cup 83 var en sejlads for
WINDSURFERE samt udtagelsesstævne for de af IYRU godkendte eentype
brætter Mistral og Windglider til EM og
VM.
Lørdag middag stod 40 forventnings
fulde sejlere parat. Jollepaldsen var et
virvar af biler, brætter, sejl og våddrag
ter. Langsomt gled brætterne ud kod
banen, der lå lige foran SSF. Og så be
gyndte ventetiden. Da vinden ikke kom,
blev denne dags sejladser opgivet.
Ved aflysningen af lørdagens sejlad
ser gik SSF-medlemmerne glip af at væ
re tilskuere til et sælsomt show: freestyle sejlads på bræt. Denne form for
sejlads er en række gymnastiske øvelser
med andre ord drejer det sig vist nok om
at stå på hænder når man sejler.
Søndag formiddag blæste en svag
vestlig brise. Da skuddet gik lå mellem
halvdelen og en trediedel på den forker
te side af linien, en omstart var nødven
dig. Dommerne fik ved denne lejlighed
tørt på af en sejler: »I kan bare plukke
dem ud som tyvstarter«. Samtidig brug
te han hænderne til at vise sin mening
om arrangørernes åndsevner. Nu er den
»høflige« tone der hersker i visse sejlerkredse også nået til det yngste skud på
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sejlsportens stamme. Ubehageligt er
denne usportslige opførsel for de øvrige
sejlere der var vidne til dette.
Dommerne satte signal for eet mitnutsreglen; der bredte sigh en del forvir
ring hos en stor del af sejlerne, då kun få
kendte bestemmelserne grundigt nok,
men meningen blev hurtigt forklaret ned
ad linien. Da skuddet gik for første start
var der kun 3 der ikke havde forstået
budskabet og måtte ud af legen. På vej
op mod krydsmærket rummede vinden
så man fik halv-vind. Det er man ikke
ked af som brætsejler, der anser det lige
så væsentligt at sejle halv-vind som
kryds.
I de svage vind blev der på slørsiderne
rigtigt pumpemik, selvom reglerne klart
forbyder dette. Ingen afgav protest.
Dommerne vendte det blinde øje til det
te grove regelbrud, ellers var hele bund
tet blevet sendt hjem. De ville jo gerne
have noget sejlads ud af det. Efter fro
kost var vinden SØ 4-5 sek.
Også ved anden start brugtes eet minutsreglen, og alle vidste nu hvad det
betød. Brædtsejlerne er meget hårde
ved hinanden. Det er en yndet teknik at
sejle op over modstandernes fødder og
ankler. En anden måde er at lange hin
anden i mellemgulvet med bommen.
Metoderne er sikkert mange flere, men
kedeligt er det at noget sådant er på vej
ind på kapsejlads-banerne. Måske skal
dommerne sætte en hårdere kurs, eller
der skal måske tilpasning af regler til.
I tredje selads friskede vinden 7-8 se
kunder og man skulle til at bruge krop
pen til at holde masten.
Samtidigt begyndte Mistralerne at gå
bedre end Windsurfere og Windglidere.
De tunge drenge kunne nu sejle bedre
end de lette der gik bagud i feltet. Hver
type hver sit vejr. På lænsen så man sej
lerne med deres lille sværd i hånden, for
intet måtte nedsætte farten.

Før fjerde sejlads sås flere med en
smøg i munden, så selvom det er en våd
sport, må der være tørre gemmer til lidt
stimuli, når trætheden melder sig.
Vindens permanente retning og styr
ke gjorde sejladsen til en sportslig for
nøjelse.
Og den femte sejlads skulle gennem
føres blev lagt ud til sejlerne. På en af
følgebådene sættes signal for »kom på
prajehold«. Selvom mange heller ikke
kendte dette signal, lykkedes det at få
den mening at man ville slutte for at
komme hjem i ordentlig tid.
Præmieoverrækkelsen skete under
hyggelige former udenfor jollehuset. Af
de 6 SSF-sejlere placerede 2 sig begge
på 2. pladser. Det var den rutinerede
Morten Jensen og juniorsejleren Ulrik
Meisel.
Trist var det imidlertid, at ikke flere
sejlere fra SSF deltog i dette stævne på
hjemmebane. Måske er det fordi man er
usikker overfor alle procedurerne om
kring kapsejlads. En usikkerhed som
blev afsløret hos mange erfarne, for eks.
dårlig kendskab til signaler. En af måder
ne til at løse dette, er træning og in
struktion. Tager sejlklubberne denne
udfordring op, vil der sikkert snart være
mange flere på banerne. Særligt for
SSF er der en pligt til at yde denne ind
sats, fordi vi har en blomstrende junior
afdeling. Hvorfor skal de unge ikke have
en chance for at få brætinstruktion i
SSF!

Deres udsendte

Sundby Marine Shop
har åbent
Hverdage kl. 10-18
Lørdag kl. 9-15
Søn- og helligdage 10-15

Vær opmærksom på at øvelsesaftner
ne er indstillet i juli måned, med mindre
jeres forældre eller en brovagt holder
opsyn med jer.
Øvelsesaftnerne starter igen mandag
den 1. august.

Junior

Ynglinge nyt

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
Dan Holger Knudsen
Hellasvej 2, 2300 S
telf. 52 20 34

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

I den forløbne tid har både klubbens og de privatejede både deltaget i sejlad
serne om DM, som blev afholdt af Kjø
benhavns Amatør Sejlklub. Samtidig
med at der blev sejlet om selve DMtitlen, havde de øvrige placeringer ind
flydelse på hvilke bådbesætninger, der
yderligere kunne kvalificere sig til at
komme med til VM, ud over de 11 båd
besætninger, som allerede havde kvali
ficeret sig i udtagelsesstævnerne.
Klubbådene placerede sig ikke alt for
overvældende, idet 101 blev samlet nr.
34, 31 samlet nr. 35 og 24 samlet nr. ca.
42.
Resultatet blev dog at 2 privatejede
både 63 og 64, bliver deltagere ved VMstævnet i SSF.
Ved erstatningsstævnet i week
enden den 25-26. juni, vil der blive af
holdt en ekstra »tune-up« sejlads for
danskerne, hvor der afprøves harestart.
Vær opmærksom på at øvelsesaftner
ne er indstillet i juli måned, med mindre
du aftaler andet med din bådsmand/
fører. Øvelsesaftnerne starter igen man

PONDUS CUP
i holbæk lørdag den
14. maj
Fredag aften blev de 5 optimistjoller
læsset på et par biler, da vi skulle tidligt
afsted dagen efter.
Lørdag morgen kl. 7.30 var alle delta
gende børn og voksne samlede foran
SSF, og vi kunne i samlet trop køre mod
Munkholmbroen, det sidste styke vej
gennem det smukkeste forårsgrønne
landskab.
Vi ankom til Dragerup i strålende sol,
og på havnen var der allerede stor aktivi
tet. Efter skippermødet kunne de 25 til
meldte B-optimister sejle ud på banen.
Der blev sejlet ialt 4 sejladser, kun af
brudt af 1 times frokost. Vi fik også en
snert af tordenvejret, men det ødelagde
ikke sejlernes humør. For os, som del
tog som tilskuere, var det morsomt at
følge optimisterne i kikkerterne. Da der
var masser af medbragte madder, kager
og kaffe, sultede vi heller ikke.
Fornøjelsen blev ikke mindre af, at bå
de Lars, Claus, Søren, Tonny og Anders
fik en flot præmie med sig hjem.
Kl. ca. 19.00 var vi hjemme i SSF igen
efter en dejlig dag. Vi behøver vist ikke
at tilføje, at vi sov godt den nat!

Marie-Johanne

dag den 1. august.
Til VM er der tilmeldt 76 både.

I starten af juni måned har det været
nødvendigt, at stoppe for indmelding af
flere optimistjollesejlere. Afdelingen har
fået tilgang af ca. 25-30 nye optimistjol
lesejlere og er nu stoppet til bristepunk
tet, så brovagterne har virkelig fået
»overarbejde«.
I midten af maj måned var et hold til
stævne i Holbæk, (referat af Marie Jo
hanne)
I slutningen af maj deltog der 6 optier i
Handelsbank Cup i Kastrup. Vinden var
meget skiftende men alligevel lykkedes
det Lars Rønsholt at sejle sig frem til en
9. plads blandt de 42 B-sejlere. De øvri
ge sundbyere i B-feltet blev: Søren Jen
sen 14, Claus Zastrow 24, Heidi 30 og
Anders ca. 40. Karsten Haar blev nr. 33
af 44 deltagere i A-feltet. Efter sejladser
ne samledes alle optier med voksne i
SSF til hyggeligt samvær.
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Radio-amatører redder menneskeliv
Hvert år omkommer der folk til søs,
som på tragisk vis er blevet overrasket af
enten et uheld eller et uvejr. Dette har
skabt et stigende behov for et godt sik
kerhedsnet, der kan afværge de gruful
de ulykker. Den øgede interesse for lyst
sejlads, har sat antallet af både i vejret.
Desværre er der mange mindre både,
som ikke rummer eller har kapacitet til et
stort og sikkert radioudstyr, hvilket for
årsager alt for mange ulykkelige hæn
delser.
Jørgen Danshøj fra Dansk Nødradio
Tjeneste råder lystsejlere til at anskaffe
sig en walkie talkie, der kan bruges som
nødudstyr ombord.

Aflytter
privatradioen
Dansk Nødradio Tjeneste er en fore
ning, der dels aflytter privatradioens ka
nal 9, som dækker landdistrikter som
nødkanal og dels kanal 11A, der be
skæftiger sig med det maritime område.
Foreningen skaffer hurtig og effektiv
hjælp ved at opfange nødkald pr. walkie
talkie og sende bud efter redningsfolk.
Tjenesten dækker i øjeblikket det meste
af Sjælland i alle døgnets 24 timer. Jør
gen Danshøj ser frem til at nødradioen
kan dække hele landet, da den er i ha

For et par uger siden havde Jørgen
Danshøj et nødopkald ved Skovshoved
Havn, hvor en båd brød i brand. Strøm
men drev båden mod havnens store
stenbesætning, hvor den i løbet af kort
tid ville blive knust. Jørgen Danshøj
alarmerede Falck som inden for et kvar
ter nåede at redde besætningen, inden
at båden blev knust mod stenene.

Ny radiostation
i Hundie havn
Et nyt og spændende fremskridt for
foreningen, er at Hundie havn har stillet
et lokale til rådighed i klubhuset med til
hørende radioudstyr, der kan betjenes
af op til 30 medlemmer. Foreningen ser
frem til at bemande stationen, og vil
med denne udvidelse kunne medvirke til
at endnu flere tragiske ulykker undgås.

På vagt i 3 timer
Dansk Nødradio Tjeneste har 120
medlemmer, der alle har en vagtplan.
Hver vagt varer i 3 timer, hvor vagtens
opgave udelukkende er at opfange nød
kaldene der ofte overdøves af støj og ta
le fra andre sendere.
Foreningen kræver intet medlemsge
byr og der stilles ingen krav for at blive
medlem, blot lysten til at hjælpe andre
er til stede. Medlemmerne er frivillige og
ulønnede og afsætter med glæde 3 ti
mer af og til, til et indholdsrigt og huma
nitært arbejde, der ofte gælder om liv og
død.
Oplysninger om medlemsskab i tjene
sten kan fås ved henvendelse på telefon
01 378686 mellem kl. 18-19, eller Post
boks 1, 2990 Nivå.
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Lystfdrtøjsforsikring 01-131415
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
Forsikringsaktieselskabet Hafnia
Holmens Kanal 22,1097 København K.

stig udvikling.

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

Vellykkede
redningsaktioner
Sidste år kunne Dansk Nødradio Tje
neste glæde sig over gode resultater ved
mange vellykkede redningsaktioner. På
1/2 år i 1982 havde foreningen 65 nød
opkald fra folk, der var ramt af ulykke på
havet og ønskede hjælp. 30 opkald
handlede om færdelsuheld på veje samt
175 personer sendte bud om læge- eller
autohjælp. Desuden afgav foreningen
630 advarsler til folk om vejrforhold. I et
af sidste års vejrmæssige hårde døgn
hvor himmel og hav stod i et, havde
nødradioen 400 opkald på de 100 statio
ner. I dette døgn var vagtarbejdet hek
tisk, da mange var i nød.
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og Dansk Søassurance

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

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

TRÆ TIL BÅDE
Vi har lavet en afdeling vi kalder »Sejlerhjørnet« hvor vi
fører hårdttræ i teak og mahogni i såvel planker som
høvlet træ og lister samt marinekrydsfinerer til aptering
i samme træsorter.

ACSTRÆLAST

Til salg

BYGGECENTER

Storskær 1969 Volvo Penta 250 uden
bords drev, meget flot træbåd, sælges
istendgjort og i meget fin stand kr.
95.000.
Tlf. Dag (01)22 39 25.
Aften (01) 65 13 35.

Kapsejladser
i S.S.F. 1983

KRIMSVEJ 13 A • 2300 S
(Ved jernbaneoverskæringen pa Oresundsvej)

TLF. (01)58 77 00

2. halvsæson

Opti-stævne (A+ B)

Lørdag den 20. 8.1983
Søndag den 21. 8.1983

OK-Sjællandsmesterskab

Lørdag den 27. 8.1983
Søndag den 28. 8.1983

Klubmesterskab - Joller
samt Wayfarer-stævne

Lørdag den 3. 9.1983
Søndag den 4. 9.1983

Stoppenålstævne

Lørdag den 10. 9.1983
Søndag den 11. 9.1983

Forterne Rundt

Søndag den 25. 9.1983

Uofficielt DM for Pirat for hold

Lørdag den 24. 9.1983
Søndag den 25. 9.1983

Brætstævne

Lørdag den 1.10.1983
Søndag den 2.10.1983

Old Boys-sejlads

Lørdag den 8.10.1983

Onsdagssejladserne starter den 11 maj 1983 og slutter den 31. august, herefter
lørdagssejladser.
Klaus Akkermann
—

7

Nye medlemmer

—

som søger optagelse

i Suvid&y.

A

136 Steen Friis Nielsen,
Middelgrundsvej 9, Kbh. S
A 890 Christian Porsbo, Rønne Alle
10, Greve Strand
A 901 Bente Storm Nielsen, Holger
Danskesvej 27B, Kbh. F.
A 909 Gitte Branth Nielsen,
Halfdansgade II, Kbh., S.
A 983 Gitte Map Pedersen, Ryesgade
56B, Kbh. 0.
A 1027 Freddy A. Pedersen,
Haveselskabetsvej 5B, Kbh. V.
A 1058 Kenneth Nordstedt Hansen,
Ravenna vej 22, Kbh. S.
A 1077 Preben Kofoed Jensen,
Stolemagerstien 10, Kbh. S.
P 1081 Johnny Christiansen,
Lombardigade 20, Kbh. S.
P
66 Pia G. Kongstein, Roskildevej
51, Valby
P
88 Ruth Poulsen, Dannevirkegade
23, Kbh. V.
P 115 Grethe Christiansen.
Lombardigade 20, Kbh. S.
P 129 Mette Lykke Poulsen,
Hedegårdsvej 32, Kbh. S.
J
39 Anders Rønsholt Andersen,
Svanholmsvej 4, Kbh. V.
J
64 Søren Momsen, Strandgade
53, Kbh. K.
J
67 Anders Poulsen, Chr.
Richardtsvej 4, Kbh. V.
J
69 Jackie Hostrup Henriksen,
Etonvej 5, Kbh. S.
J
73 Jakob Hermann, Korinthvej 7,
Kbh. S.
J
75 Nikolaj Hermann, Korinthvej 7,
Kbh. S.
J
76 Søren Jørgensen, Brønderslev
Alle 104, Kastrup
J
79 Niklas Eklund, Topasvej 5,
Herlev
J
80 Morten Arrhenius, Topasvej 5,
Herlev

Ifølge lovenes §12 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkommende nummer af SSF. Protest
skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest
14 dage efter offentliggørelsen.
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VORT BLAD
Et medlemsblad er ikke nemt at lave
så alle bliver tilfredse. Hvad skal der stå i
det? Vi vil gerne lave det så aktuelt som
muligt, men det kan det kun blive hvis
medlemmerne kommer med indlæg om
hvad de hver især synes er noget for
dem. Der må da være nogle medlemmer
der har meninger om hvad der foregår i
vores forening. Også beretninger om
hvad man har oplevet rundt omkring i
landet, på ferie og lign., hvilke havne er
gode og især hvis der er nogle der er
mindre gode, det ville da være rart at vi
de.
Der har været mange spørgsmål ved
rørende beretningen fra bestyrelsesmø
derne, da den først kommer 2 mdr. ef
ter. Det er man nødt til, da beretningen
fra sidste møde skal oplæses og god
kendes på næste møde, inden den må
komme i bladet. Det vil vi prøve at af
hjælpe ved at redaktøren har fået lov at
skrive om de punkter der har været fore
lagt, uden at det skal betragtes som en
protokol.
Hjælp med at få bladet aktuelt, kom
med jeres meninger!!!!

RED

Hvor meget kan
man tåle?
Sejlsport er en herlig drik, men derfor
behøver en ansvarlig redaktør vel ikke
lyve og bilde hele landet ind, at alle i
SSF, var enige om at bryde egne love,
og så bør han også vide, uden noget at
komme i, kan ingen suppe koges, men
bevares - begyndervanskeligheder kan
undskyldes!
Det kan vor næstformand vist ikke
undskylde sig med, han har før betjent
sig af et sprog, der leder tanken hen på
gadens drenge - bare hold din kæft, el
lers skal jeg nok finde noget på dig, du
skal fanme ikke lovlig gå og samle stem
mer (det var nu underskrifter) og kræve
vi i SSF holder vore egne love.
Det er ellers smart at stikke noget an
det ind i en lovlig dagsorden, så det der
er indvarlset, først kommer til behand
ling på det tidspunkt hvor SSF's gene
ralforsamling traditionelt mere ligner et
værthusbesøg, end en seriøs general
forsamling.
EN stor tak til de der ikke lefler for et
flertal der ønsker at bryde egne love, og
ved indsamling af underskrifter, prote
sterede imod lovløshed i SSF.
Værsågod og skyl!!
Niels O. Nielsen

Kære Ryle Niels,

Carl Nielsen
fylder 75
Carl Jorden Rundt, som vi kalder vort
æresmedlem blev den 23. juni 75. Fra
sin tidligste ungdom tilbragte han sin fri
tid i SSF. Derfor var det også naturligt at
vores stander vajede fra toppen af Nord
kaperen, da han og to andre lige efter
krigen sejlede rundt om jorden. De
brugte 23 måneder og 22 dage til turen.
Der er mange sejlsportsfolk, der har
gjort det siden, men vi må tænke på at
dengang var det med få hjælpemidler.
Der var også minefaren at tænke på. Nu
bor Carl Nielsen i Jyllinge, hvor han

De ord du lægger mig i munden er din
egen opfindelse, løvrigt henviser jeg til
min indledning ved sidste generalfor
samling.
PS! får du aldrig skrivekrampe Ryle
Niels?

Vagn

Kære Ryle Niels,
Det glæder mig at du tilgiver begyn
dervanskeligheder, men det er aldrig på
stået, at alle i SSF var enige om at bryde
lovene, kun at generalforsamlingen var
enig i, at der kunne foregå det der gjor
de. Det er selvfølgelig rigtigt at sejlsport
er en dejlig drik, men ligefrem påstå at
generalforsamlingen efter 2 punkter er
ude af stand til at tage stilling til noget
fornuftigt, er det ikke lige groft nok? Vi

kommer i sejlklubben. Vi ser ham dog
stadig til vore fester, hvor han altid er in
viteret.
Tak fordi du gjorde vores stander
kendt over hele jorden.

blev fra alle sider, opfordret til at vi skulle
holde fred nu, efter det nye valg af for
mand, så synes du ikke det er lidt mal
placeret at gå lige hjem og koge mere
suppe? Du har jo ikke noget at komme i
den.

SSF

Viggo Hind

Dirigenten udbringer et leve for SSF

Punkt 3 Valg af bestyrelsesmedlem
mer:
Et havneudvalgsmedlem Bent Knud
sen ønskede at udtræde af bestyrelsen,
Arne Olsen, John Nyland, Torben Tips
mark, Poul Olsen, Per Olsen, Orla With
samt Henning Jensen blev foreslået.
Edwin Hansen og Skafte indtrådte i
stemmeudvalget i stedet for Orla With
der var på valg. Der blev foretaget skrift
lig afstemning hvor Poul Olsen fik 12
stemmer, Per Olsen 17 stemmer, Arne
Olsen 22 stemmer, Orla With 23 stem
mer, Henning Jensen 53 stemmer, Tor
ben Tipsmark 59 stemmer og John Ny
land 101 stemme. Der var 2 blanke
stemmesedler og 4 ugyldige, ialt 293
stemmer. John Nyland blev valgt som
havneudvalgsmedlem.

Punkt 4 Eventuelt:
Ingen ønskede ordet til eventuelt. For
manden takkede generalforsamlingen
for det store fremmøde. Herefter bød
han John Nyland velkommen i bestyrel
sen samt takkede Bent Knudsen for det
store arbejde han havde udført for be
styrelsen. Dirigenten takkede ligeledes
forsamlingen for en god og saglig gene
ralforsamling, hvorefter han bad for
samlingen sammen med ham råbe et
trefoldigt leve for Sundby Sejlforening.
Generalforsamlingen slut kl. 21.15.

Sign. Benny Gustafsson
dirigent

E/se Thuring
sekretær
Blik ud over salen pakket som aldrig for
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Referat af ekstraordinære general
forsamling den 10.5.83

Punkt 2 Valg af formand:

altså mig, og til orientering kan jeg med
dele at jeg er ansat hos Unicef, hvilket
indebærer at jeg af og til rejser i embeds
medfør - som reglen en til to gange om
året, og er væk fra 2 til 4 uger ad gan
gen. Jeg ved, at der er nogle, som har
den mening af det er mig, som har stået
bag den nylige underskriftindsamling til
denne ekstraordinære generalforsam
ling - det er det ikke - men da mange
medlemmer spurgte mig om jeg ville sti
le op når der blev en ny generalforsam
ling, accepterede jeg, fordi jeg ikke kan
se noget forkert i det. Hvis der er nogle,
som mener at det ved sidste generalfor
samling er begået en procedurefel, må
det da absolut være det bedste for alle
parter at få det bragt ud af verden. Jeg
vil gerne sige til Hans Guldager, såvel
som til alle andre medlemmer her, at jeg
er meget ked af de ting, som er årsag til
at Sundby Sejlforening og vi, befinder
os i den situation, som det er tilfældet i
dag. Jeg så helst at det kunne have væ
ret undgået. Desværre må jeg sige til dig
Hans - at jeg har taget mit standpunkt og det står jeg ved. Der har aldrig no
gensinde været eet eneste ondt ord mel
lem os to - ej heller har der været uvenli
ge ord mellem andre medlemmer og
mig. Det tror og håber jeg heller ikke at
der bliver i fremtiden. Imidlertid er det
uhyre kedeligt at erfare at der er nogle
medlemmer, som har set det nødven
digt at bekæmpe og tilsmudse andre
medlemmer i vort medlemsblad, et blad

Dirigenten bad om forslag til for
mandsposten. Jørgen Rasmussen, Jan
Sejrbo og Hans Guldager blev foreslået.
Jørgen Rasmussen ønskede ikke at op
stille. Jan Sejrbo bad om ordet til forret
ningsorden og sagde: Jeg har for en

som bliver sendt ud til andre sejlklubber i
landet - og læses af talrige mennesker.
Sundby Sejlforening er, som vi alle ved,
Danmarks næststørste sejlklub, et sted
som er vor, som er skabt af medlemmer
nes indsats gennem mange år, en sejl

gangs skyld bedt om ordet i dag, fordi
jeg har erfaret at mange medlemmer har
spurgt »Hvem er Jan Sejrbo?« - det er

forening hvor vi og vore børn skal kunne
være glade for - og stolte af - at kom
me. Dette kan vi ikke opnå ved at bekri

Dagsorden:
Punkt 1 Valg af dirigent
Punkt 2 Valg af formand
Punkt 3 Valg af bestyrelsesposter, der
evt. vil blive ledige
Punkt 4 Eventuelt

Punkt 1 Valg af dirigent:
Formanden åbnede generalforsamlin
gen ved at byde forsamlingen velkom
men, hvorefter han orienterede om den
skrivelse med 106 underskrifter som be
styrelsen havde modtaget. Han fortalte
endvidere at bestyrelsen havde gen
nemgået listen med underskrifter og
funder 102 af underskrifterne gyldige.
Formanden udbad sig herefter om for
slag til dirigentposten. Benny Gustafsson, Skafte og Hermann blev foreslået.
Benn Gustafsson blev valgt ved hånds
oprækning. Et midlertidigt stemmeud
valg blev valgt til kontrol af dette valg.
Dirigenten takkede for valget og erklæ
rede generalforsamlingen lovlig jvf.
foreningens love. Et stemmeudvalg be
stående af Frits Kleist, Orla With, Ma
skin Poul samt Ole Paul Petersen blev
valgt. Dirigenten opråbet de 102 med
lemmer der havde underskrevet. 75 af
disse var til stede hvilket var nok jvf.
lovenes § 9.
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ge hinanden, der er kun en vej - nemlig
at stå sammen i et fælleskab, og at ar
bejde sammen i fordragelighed, for det
mål det må være for os alle - at give
Sundby Sejlforening et godt ry og en
god tone - både indenfor klubben - og
ikke mindst udadtil.
Hans Guldager. Man burde næsten me
ne, at det har bragt Sundby Sejlforening
i en vanskelig situation, at have en for
mand som har været på kampvalg, og
hvor man måske kunne sætte en finger
på ham. Af den grund kan jeg her oply
se, at jeg stadigvæk og med stor opbak
ning af Dansk Sejlunion er suppleant til
hovedbestyrelsen. At Københavns Sejl
unions bestyrelse har anbefalet at jeg
fortsætter som formand for Køben
havns Sejlunion. Repræsentantskabet i
Københavns Sejlunion har anbefalet, at
jeg fortsætter. Den selvejende insitution
Flakfortet, der består af flere offentlige
institutioner, har ikke noget imod at jeg
fortsætter som bestyrelsesmedlem. Da
jeg kom hjem afgav jeg 3 poster, nemlig
som formand for forsikringsudvalget,
som repræsentant i forbrugerådet for
både samt i samarbejdsudvalget med
motorbådsudvalget. Alle ved hvad jeg
står for her i Sundby Sejlforening. Jeg
står for det brede sammenhold, den
gyldne middelvej, hvor man kan leve et
miljørigtigt liv hvis man ønsker det, man
kan deltage i de sportsfaciliteter og det
ungdomsarbejde som foreningen kan
tilbyde. Jeg mener selv at de 9 Vi år jeg
har været formand i er gået godt. Man
må ind imellem uddele advarsler og i en
kelt tilfælde grovere ting, det har ikke al
tid været nemt. Jeg vil gerne anmode
generalforsamlingen om at fravige fra
yderligere debat. Til Jan sejrbo vil jeg
gerne sige - hvis jeg skulle anbefale en
kandidat til formandsposten, blev det
Jan Sejrbo. Jeg lover at hjælpe Jan på
alle mulige måder hvis han bliver valgt.
Valget til formandsposten foregik
skriftligt. Jan Sejrbo fik 165 stemmer,
Hans Guldager fik 219 stemmer, der var
5 blanke og 3 ugyldige stemmesedler,
ialt 392 stemmer. Hans Guldager blev
genvalgt som formand.
Hans Guldager takkede for valget,
hvorefter han bad samtlige medlemmer
om at begrave stridsøksen. Formanden
sluttede med at takke for det store frem
møde med ca. halvdelen af medlemsantallet til stede.

samt medlemmer uden plads. Jollere
præsentanten ytrede stor tilfredshed
med reparationen af jolleslæbestedet.

Punkt 10 Sikkerhed:
Intet.

Punkt 11 Bladet:
Punkt 4 Klubhus og fester:
Pinsemorgen vil på sædvanlig vis blive
fejret fra jollehuset med morgenbrød
samt en dram.

Medlemsbladet vil p.g.a. den ekstra
ordinære generalforsamling blive ud
sendt ca. 6 dage senere.

Punkt 12 Eventuelt:
Punkt 5 Sejlerskole:
Skolechefen fortæller at masten til
klubstanderen nu er færdigrepareret. I
løbet af uge 18 vil begge skolebådene
være i vandet. Begge både er fuldt be
mandede alle dage. Til sejlerskolen er
der blevet knyttet en ny instruktør, Per
Tungelund.

Punkt 6 Juniorafdeling:
Yngling nr. 101 har som den første af
klubbens både kvalificeret sig til VM.
Besætningen består af Brian Hansen,
Mette Green Jensen samt Jens Poul
sen. Øvelsesaftnerne er i gang både for
ynglinge og optimister.

Den 16.5.83 vil byggeudvalget holde
møde. Motorbådsrepræsentaten ønske
de at udtræde af byggeudvalget, hvilket
vil blev taget til følge.
Mødet slut kl. 22.00.

sign. Hans Guldager
formand

E/se Thuring
sekretær

Punkt 7 Kapsejlads:
Ynglingestævnet, hvor der var til
meldt 42 både, blev ikke afviklet p.g.a.
manglende vind. Et erstatningsstævne
vil blive afholdt den 25. + 26./6 83. Det
te stævne vil dog ikke være udtagelsesstævne til VM. Den 27.5.83 vil der blive
afholdt træning i harestart for ynglinge.
Under ynglingestævnet var konstruktø
ren af ynglingen, Jan Linge med hustru,
med på dommerbåden. Under verdens
mesterskabet vil der blive oprettet en fili
al af Handelsbankens Sundby afd. i hav
nen. Kapsejladschefen slutter med at
fortælle, at man må udsætte udlægnin
gen af den faste olympiske bane, idet
man endnu ikke har fremskaffet bane
mærkerne.

Punkt 8 Joller:
Jollerepræsentanten spørger om der er
mulighed for at få opsat en mønttelefon
på jollepladsen? Havneudvalget lovede
at se på sagen. Jollerepræsentanten an
moder om lov til at indkøbe imprægneringsfarve til skurene på jollepladsen,
idet jollesejlerne selv vil male skurene.
Bestyrelsen gav accept på indkøbet.
Den 28.5.83 vil brætsejlerne afholde de
monstration af brædder for foreningens
medlemmer.

Punkt 9 Motorbåde:
Intet.

Følgende har været under
debat på bestyrelses
møde den 31 maj - fra
Havn og plads:
Både fra andre klubber kan ikke ligge
gratis i over 3 dage, det vil blive meddelt
de klubber vi ellers har aftale med.
Østmolen er defekt mange steder, der
vil blive holdt øje med den.
Alle joller og lignende skal have mær
kater, da de ellers vil blive fjernet og af
låst.
På søndre mole er el-ledningerne de
fekte. De vil blive udskiftet med nye der
kan tåle større belastning.
Østersø-cup måtte aflyses på grund

Ordensregler
på Flakfortet
Teltslagning på havnekajen er ikke til
ladt.
Af hensyn til skrænternes vedligehol
delse, så vi undgår sandskridninger, der
gør store indhug på øen, er det forbudt
at skride ned af skrænterne, der er ud
ført trapper til toppen af øen og samtidig
forefindes en naturlig sti, disse skal an
vendes.
Da det indebærer store vanskelighe
der at få bragt affald væk fra øen, må
det være en naturlig ting at sejlerne selv
tager deres affald med tilbage. Vi har set
mange tilfælde hvor affald bliver smidt
på øen, når man forlader den, det er ikke
tilladt.
Badning i forhavnen kan afstedkom
me ulykker når bådene kommer ind,
derfor skal man bade, skal det ske på
den anden side af øen og under iagtta
gelse af sejladsen, pas specielt på bør
nene, de glemmer ind imellem at det kan
være farligt ikke at se sig for.
Det er kun tilladt sejlere, der er med
lemmer af en klub, at besøge øen. Den
ne regel er alene for at beskytte øen
mod problemer og desværre eventuelt
hærværk, som vi er klar over igen klub
medlemmer kunne finde på.
Vi undlader ikke at gøre opmærksom
på, at vagtmanden på øen, har udøven
de myndighed til at opretholde ro og or
den samt ovennævnte ordensregler.
Det er beklageligt, at det har været
nødvendigt overhovedet at lave ordens
regler, men det har desværre vist sig
igennem den tid der er gået, at ikke alle
forstår, at vi skal hjælpe hinanden med
at beskytte den ø vi er så heldige at have
fået stillet til rådighed til glæde for utalli
ge sejlende.

FLAKFORTSUDVAL GET
v/KSU-DMUK

af manglende deltagelse.
Da der er mange der søger om klub
bens støtte til transport, startpenge og
ophold i forbindelse med kapsejladser,
er det vedtaget kun at støtte deltagelse i
VM, EM og DM, samt udtagelsessejladser til samme.
Der er kommet en folder om Flakfor
tet, den kan fås ved henvendelse på
kontoret eller et bestyrelsesmedlem. Or
densregler vil blive trykt i vort blad.
R e d .
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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

Referat af bestyrelsesmøde den
2.5.83

Postgirokonto 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Viggo Hind, Parkvej 77,2630 Tåstrup

Dagsorden:

02-52 7127

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 og bræt
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt

02-992352

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:
Hans Guldager,
Nyvang Allé 11,2770 Kastrup

50 73 23

Vagn Preisler,
Artillerivej 44,2300 Kbh. S

54 58 44

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården B 5,2791 Dragør

53 59 64

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej 4,2300 Kbh. S

59 39 78

Punkt 1 Protokol:

Havneudvalg:

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

557939

John Nyeland Andersen,
Helikonsvej 21,2300 Kbh. S

Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og godkendt
af bestyrelsen.

58 25 73

Formand:
Næstformand:

13 7323

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27,2770 Kastrup
- og festudvalg: Vagn prejsler.

51 75 30

Artillerivej 44,2300 Kbh. S

54 58 44

Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve
og takkekort. Amagerbanken har i an
ledning af vort 60 års jubilæum foræret
SSF en optimistjolle. Jollen vil blive
døbt ved standerhejsningen.

Kapsejladschef: Klaus Akkermann,

Genuavej 22A, 2300 Kbh. S

59 79 95

Skolechef:

Bjarne A. Larsen,
Messinavej 5,3., 2300 Kbh. S

59 81 27

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47,2300 Kbh. S

50 63 65

Jollerepræsentant:

Janus Simonsen,
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre

493508

Motorbådsrepræsentant:

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180,2300 Kbh. S

58 79 29

Målere:

Jørgen Madsen,
Platanvej 7,1810 Kbh. V

212050

Karl Thorup,
Bremensgade46,2300 Kbh. S

58 4311

Punkt 3 Havn og Plads:
3 medlemmer har skriftligt anmodet
om erstatning for reparation af 3 joller,
der ved flytningen af foreningens skur
vogn blev beskadiget. Formanden samt
havneudvalget vil holdet et møde med
de implicerede parter. I tiden fra den
1.5.1983 til 31.5.1983 vil havneudvalget
opkræve havnepenge af gæstesejlere

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
Forside: Øveballen malet med farver fra
International

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
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Hverdage

Lørdage

Son - 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
Aug.

10-18

9-15

X

10-18

9 15

X

Sept.

13-18

9-15

X

9- 15

X

1982

Okt
Nov.
De c

j

13 -18

1 2 13-18
-

13-18

9-15

X

11-15

X

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
ir Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

STØTVOREANNONCØRER
DE STØTTER OS
Ring efter prøver og få et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE«.

BÅDUDSTYR

Arne Olsen
Offset

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509
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Overbordfald

Havari
eller
kæntring
p.g.a
vind og sø

Kæntring
p.g.a
overlast, for
kort vsegtfor
deling eller
for høj fart

Brand,
eksplosion,
motorstop,
andet teknisk
havari

usigtbart
vejr

Fejlnavigering
og
grundstødning

Kollision

Udeblivelse
(Eftersøgning)

Andet,
herunder
vind- og
strømforhold

Personer
om bord

Hændelser
ialt

Omkomne

fartøjerne

LUHi.mr

JANUAR
FEBRUAR
MARTS

APRIL

AUCUST

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

5KET5S

Ialt 1981
Ialt 1980
Ialt 1979

S æ r l i g e

b e m æ r k n i n g e r :

Ad kolonne 9.

1.

Af de 45 omkomne ville de 27 efter alt at dømme være blevet reddet, hvis de havde været iført red
nings- eller sejlervest.

2.

Efter de foreliggende oplysninger skønnes, at ikke
færre end 50 personer reddede livet i forbindelse
med de registrerede hændelser, takket være at de
bar rednings- eller aejlerveste. Kindst et tilsva
rende antal personer skønnes at være sluppet uskad
te fra overbordfald eller kæntringer, fordi de bar
veste, og uden at rådet er officielt bekendt med
disse hændelser.
2 personer omkom under sportsdykning.

3.

Se i øvrigt oversigten over dødsfald og
øvrigt.

bemærkninger i

x) Tallet inkluderer bl.a. tilfælde, hvor
sejlbrætter (58) og joller, pramme og lign.
(20) er drevet til søs fra strand med perso
ner om bord, og hvor søredningsaktion er
blevet iværksat. I enkelte aktioner har fle
re end et bræt været involveret.

Der har utvivlsomt været mange flere far
lige situationer, som ikke er rådet bekendt,
fordi situationerne blev klaret, uden at red
ningskorps og myndigheder blev alarmeret, og
hændelserne derfor ikke blev offentligt om
talt.

Af de 395 hændelser overgik de 112 udlændinge.
Antal
hændelser
85
9
8
5
3
1
1
112

Nationalitet

Antal personer
om bord

Omkomne

Vesttysk
Svensk
Norsk
Hollandsk
Engelsk
Finsk
Belgisk

226
26
23
10
12
4
2

8

Udlændinge ialt:

303

10

-

2
-

De 112 hasndelser fordeler sig med:
64 med egentlige turbåde,
23 med joller og andre mindre fartøjer,
13 med gummibåde og

1? med nc i1 brrnt tor.

i!

Jolle og Brætmøde
Som det har været de sidste år, vil der
igen i år, blive afholdt jolle og brætmøde
den første søndag i måneden kl. 13.00
på jollepladsen.
Næste møde 5/6.
Ved mødet 8/5 blev der nedsat et ud
valg, som vil arbejde med forskellige ak
tiviteter indenfor de forskellige klasser,
så der kan komme lidt gang i sejladser
ne. Vil du vide mere om dette udvalg
kontakt da Kim (Bang-Bang).
Jeg vil derfor opfordre flere sejlere til
at møde op til disse møder, og tilken
degive deres synspunkter, blandt andet
angående byggeudvalg, men også an
gående de problemer der må opstå når
vi er så mange personer samlet derude.
Det ville være rart om vi kunne få jolle
pladsen til at fungere tilfredsstillende for

OBS.
I forbindelse med klassekapsejladser
ne for Mistral, Windsurfer og Windgli
der den 28.-29. maj her i S.S.F. vil der
blive afholdt en demonstration af for
skellige typer windsurfere.
Mistral og Hifly viser sine nye model
ler, og der vil blive mulighed for at prøve
disse, både for øvede og begyndere.
Samtidig vil klubbens nye bræt »Miss
Shop« blive demonstreret for medlem
merne, og retningslinierne for brugen af
dette forklaret.
Vel mødt på jollepladsen lørdag den
29. maj kl. 12.00

OLE/JANUS

Sundby Marine Shop
har åbent
Hverdage kl. 10-18
Lørdag kl. 9-15
Søn- og helligdage 10-15

Tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
min kære mands sygdom, død og bi
sættelse.

Lizzie Schultz

alle.
Der vil i løbet af maj blive lavet et nyt
mastestativ, og når du igen parkerer di
ne master/bomme, bedes du mærke
disse med medlemsnummer. Mærke
seddel fås hos O.B.S. eller Jonny.
Der vil også blive lavet et stativ til tør

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved 50-års jubilæet.

Motorbådsklubben West

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved vore runde fødselsdage

ring af brætsejl.
Nye ansigter er velkomne ude på

Axel Axelsen »Nyretappen«
Erik Kristiansen »Bus Erik«

pladsen.

Janus

Set. Hans-Aften
d. 23. juni 1983
er der musik og feststemning i klubhuset og
stort bål på pladsen
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Preben Barner (Dommer ved VM).
Yng/ingsstævne 23/24 april.
Klaus Akkermann (med kasket).
Stævnet er det største arrangement
SSF har givet sig i kast med, og det sker
samtidig med foreningens 60. sæson. Et
arrangement af denne størrelse har der
været arbejdet på siden slutningen af
1981, og det første møde med alle (ca.
60) officials har netop været afholdt, un
der ledelse af stævneleder Klaus Akkermann, som endvidere er kapsejladschef
i SSF.
De mange sejlere udefra vil blive in
stalleret i en teltlejr på kommunens
græsareal vis å vis SSF, til de daglige so
ciale arrangementer bliver rejst en stor
hal på bådepladsen, her vil hver dag væ
re et mindre traktement, endvidere vil
der blive vist videooptagelser fra dagens
sejladser.
Københavns Kommune stiller velvil
ligt forskelligt grej til rådighed, så som
skurvogne til dommerkomiteen, den in
ternationale jury, og EDB-bureau.

De 2 første funktioner er lagt i hæn
derne på henholdsvis Preben Barner og
Flemming Refsgaard, begge velkendte
personligheder inden for international
kapsejlads. EDB-siden vil blive varetaget
af EDB-firmaet RDB, også kendt fra
SSF's distancekapsejladser TOP-CUP
og nu Østersø-CUP, ligeledes gør Ved
bæk Sejlklub i sin Gordon Gin Cup brug
af RDB's ekspertise på dette område.
Det Maritime Hjemmeværn vil stille en
af deres fartøjer til rådighed som dom
merbåd under Lasse Lerdorff's kom
mando.
Et stævne af denne størrelse kan kun
løbe rundt økonomisk ved at erhvervs
livet går ind som sponsorer. Handels
banken har vist stor velvilje, men flere
andre virksomheder RDB, Orkan Sails,
Columbus, Texaco og gavefirmaet
Toni-Star har ydet sponsorstøtte via
kontante beløb eller andre ydelser, på

Dommerne slapper af.

nuværende tidspunkt er der kontakt til
andre firmaer som overvejer at gå ind
som sponsor.
Det er den 2. pressemeddelelse som
er udsendt angående dette stævne. Der
vil senere blive suppleret op med data
f.eks. deltagerliste.
Med sejlerhilsen

Jens Green Jensen
VM-stævnets pressekontakt:
Tlf. (01)34 07 11 dag
Tlf. (01) 50 63 65 aften

Bådene trækkes i land om lørdagen.
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1. halvsæson

Kapsejladser
i S.S.F. 1983
Onsdagssejladserne starter den 11. maj 13&3

Yngling-stævne

Lørdag den 23. 4.1983
Søndag den 24. 4.1983

Opti-stævne (A + B)

Lørdag den 7. 5.1983
Søndag den 8. 5.1983

Bræt-stævne

Lørdag den 28. 5.1983
Søndag den 29. 5.1983

Østersø-Cup

fra Fredag den 3. 6.1983
Tirsdag den 7. 6.1983

Familiesejlads
Verdensmesterskab
Yngling

Søndag den 19. 6.1983
fra Lørdag den 9. 7.1983
til Lørdag den 16. 7.1983

VM for ynglinge i Sundby
Sejl-Forening
I tiden 8. til 16. juli 1983 afholdes der
officielt VM for YNGLINGE-både i
SUNDBY SEJLFORENING.
Det er lykkedes at få overborgmester
Egon Weidekamp til at være protektor
for stævnet, hvilket også medfører, at
der er modtagelse af de mange sejlere
på Københavns Rådhus, hvor de be
rømte pandekager skal stå sin prøve
over for nogle hundrede unge menne
sker.
Deltagerantallet forventes at blive 6070 både, og med 3 sejlere i hver båd
samt deres pårørende og officials, vil der
i den første halvdel af juli måned være
samlet ca. 300 personer ved Amagers
østkyst i denne anledning. Der er allere
de kommet forhåndstilmelding fra
Australien, USA, Israel og endvidere
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forventes lande som Schweiz, Vesttysk
land, Østrig, Fiolland, Sverige, Norge
og Danmark at deltage.
For Danmarks vedkommende vil del
tagerne blive udpeget efter en række
udtagelsessejladser, hvor 3 foregår på
Øresund, Sejlklubben Sundet, Sundby
Sejlforening og Københavns Amatør
Sejlklub og 1 på Furesøen.
I skrivende stund er det overraskende
Theis Palm fra Dragør der i en tidligere
norsk båd for alvor har gjort sin entré i
Ynglinge-klassen ved at vinde 1. udtagelsesstævne i Sundet. Men ellers er
det stort set de samme fra sidste sæson,
der indtil nu har domineret, såsom Jør
gen Ring, KDY (tidligere VM-vinder),
Jan Thomasen, KDY/Skovshoved,
Jens Ranløv, KDY, Kim Steffensen

Sundby Sejl-Forening, Søren Pehrson,
KDY, brdr. Thunbo-Christensen, Tår
bæk og formanden for Ynglingeklubben
Niels Chr. Andersen, KDY.
Danmark har mulighed for at deltage
med 10-15 både, så vi vil højst sandsyn
ligt møde nogle af de ovenfor nævnte
ved VM-stævnet.
Det skal blive spændende, om dan
skerne på hjemligt vand kan få en ver
densmester igen, de sidste 2 år har det
været nordmænd, som har taget sig af
titlen, specielt sidste år, hvor sejladserne
foregik i USA, ved Floridas kyst var
nordmændene så ubeskedne at besætte
1., 2. og 3. pladsen, bedste danskere
blev Søren Pehrson, KDY, som nr. 7 og
Kim Steffensen, SSF, som nr. 8.
Sejladserne skal foregå på måske
Øresunds bedste kapsejladsvand mel
lem Flakfortet og Saltholm, hvor vinden
er rimelig konstant selv ved vestlige
vindforhold.

Yngling-nyt
I den mellemliggende tid har der væ
ret afholdt 3 stævner, som samtidig var
udtagelse til VM i SSF, i første halvdel af
juli 83. Det første stævne var Monkey
Cup afholdt af Sejlklubben Sundet. Sej
ladserne foregik i let vind, og der blev
gennemført 2 sejladser med flg. place
ringer;
Y 31 med Lars Fuglsang, Lars Hauscultz og Henrik Petersen blev nr 22. Y
101 med Brian Hansen, Mette Green
Jensen og Jens Poulsen blev nr 9. Af de
øvrige privatejede blev:
Team Yatsy nr. 7 - Team Dracula nr.
17 - Team Epoxy nr. 35.
Vinder af sejladsen blev nr. 129 med
Theis Palm fra Dragør.
Det andet stævne afholdtes i SSF
med de dårligste vejrforhold, nemlig in
gen vind. Det blev til en lang week-end,
hvor der endvidere var tæt tåge om søn
dagen, så dommerne ikke kunne se
mærket i den modsatte ende af linien.
Altså blev der overhovedet ikke gen
nemført nogle sejladser. Det blev be
sluttet i samråd med DYK at afholde et
erstatningsstævne i week-enden den
25. og 26. juni 83, dog vil resultaterne ik
ke indgå i udtagelserne.
Det tredie stævne blev afholdt på Fu
resøen under meget springende vindfor
hold. Det lykkedes at gennemføre 2 sej
ladser.
Vinder af sejladserne blev:
Nr. 1 Thunbo Christensen, Tårbæk.
Nr. 2 Kim Thomasen, KDY.
Nr. 3 Torsten Rasmussen, KDY.
Hermed er det lykkedes at gennemfø
re minimum 4 sejladser, og på den bag
grund er flg både udtaget til VM.
Nr. 1 Y 36 Brdr. Thunbo, Tårbæk.
Nr. 2 Y 129 Theis Palm Torsten
Rasmussen, KDY.
Nr. 3 Y 2 Chr. Thune Jacobsen, KDY.
Nr. 4 Y 77 Peter Gerstoft, Tårbæk.
Nr. 5 Y 43 Søren Pehsron,
KDY/Skovshoved.
Nr. 6 Y 111 Jørgen Ring, KDY.
Nr. 7 Y 101 Brian Hansen, SSF.
Nr. 8 Y 3 Per Andresen, SS.
Nr. 9 Y 29 Kim Thomasen, KDY.
Det forventes dog, at der kommer ca.
15 danske både med. I den sammen
hæng kan det nævnes, at Team Yatzy
ligger på en 12. plads og Team Dracula
ligger på en 17. plads.

Jens Green

Den unge mand samler mod.
Først skal jollen væltes.

Fra havneudvalget

Fra Havneudvalget

Cykler, der har henstået i længere tid
vil efter 15. juni blive fjernet af politiet.

Tildelt pladser i havnen pr. 5/5 1983 iflg.
ekspektancelisten
A828
A604
A468
A329
A920
A927

Hans Christiansen
Henry Plambech
Olof V. Nielsen
Erling Andresen
Gunnar Desler
Svend Kukkerig

indmeldt
indmeldt
indmeldt
indmeldt
indmeldt
indmeldt

19/12/60,
16/12/65,
8/5/69,
20/11/69,
13/8/70,
20/8/70,

PI. 140.
PI. 229.
PI. 68.
PI. 128.
PI. 83.
PI. 83.

Havneudvalget
den 5/5 1983
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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

Optimist Nyt
Øvelsesaftenerne er i fuld gang og i
øjeblikket er 20-25 optimister fordelt på
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Ole og Dan vil på nogle fredage efter
middage specielt tage sig af et kuld helt
nybegyndere ud over de almindelige

Dan Holger Knudsen
Hellasvej 2, 2300 S
telf. 52 20 34

Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør
Telf.: 01 - 53 24 29
Jens Schøn Poulsen,
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 - 58 36 85
^

Så gælder det om at få rejst jollen.

Dan ser ti! om det går rigtigt til.

øvelsesaftener.
Den 7. og 8. maj har S.S.F. afholdt
optimiststævne, endvidere har der væ
ret nogle optimister i Holbæk til et stæv
ne der. Den sidste weekend i maj 28.29. afholdes der opti-stævne - Handelsbank Cup i Kastrup.
Kæntringsøvelserne i Vigerslev Alle
Skole var en rigtig hyggelig aften med
25 optimister og en del forældre, heraf
nogle i bar overkrop.

SSF-Juniorer og forældre med børn i
voksealderen!!
Har du en redningsvest
en jolledragt
et 2-delt sæt regntøj
ellers andet sejlerudstyr ...
... som du af en eller anden grund ik
ke har brug for mere, er der sikkert an
dre, der vil kunne bruge det. Ring på te
lefon (01) 59 82 80 - bedst omkring spi
setid - og oplys, hvad du vil sælge eller
bytte, eller hvad du kunne tænke dig at
få fat i; så vil jeg sætte dig i forbindelse
med medlemmer, der har det, du har
brug for, eller vil være interesserede i at
overtage dine ting.
Altså ring (01) 59 82 80 og spørg efter
Bjørka
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Nye medlemmer

— Scandicap 1984

som søger optagelse

for 40 bådtyper

Båd

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

12 Jeanette Videcrantz
Nyrnberggade 53, S.
66 Jette Johansen
Markmandsgade 10, S.
69 Ann Murer
Rubiensvej 6, S.
74 Tom K. Jensen
Karmstensvej 27, Ølstykke
150 Susanne Olsen
Younsgade 6, N.
161 Ole Boetius Petersen
Almegårds Allé 15, Ka.
294 Klaus Bjerre Hansen
Prinsessegade 10, K.
299 Susanne Mortensen
Maglebytorv 49, Dragør
346 Lene Jacobsen
Ved Linden 7, S.
489 Birgitte Mortensen
Krudttårnsvej 185, Dragør
592 Bjarne Råhauge
Brigadevej 50, S.
631 Georg Lyng Larsen
Uplandsgade 20, S.

693 Lars Tønnesen
Linnégade 36, K.
A 831 Sten Frederiksen
Howitzvej 67 g, F.
A 883 Poul Mølgård Nielsen
Lindholmsvej 29, Brh.
A 897 Tage R. Nielsen
Birketinget 2 B, S.
P
31 L. Larsen
Uplandsgade 20, S.
P
92 Jette K. Nielsen
Byglandsgade 1 C, S.
P 113 Inge Povlsen
Polensgade 11, S.
J
37 Finn Povlsen
Polensgade 11, S.
J
53 Jens Kjøller
Lotusvej 44, S.
J
60 Uffe Stensgård Nielsen
Peter Lykkesvej 64, S.

Nuvær. Nyt
mål
mål

Norlin 34

7,80

7,35

Grinde

6,55

6,40

Safir

6,55

6,60

H-båd

5,55

5,70

717

5,70

7,00

Spækhugger

5,85

5,90

Sagitta 35

7,85

7,50

Knarr

5,55

5,25

Olsen 31

6,95

6,95

Marsvin

5,40

6,05

Ylva

8,10

8,25

H-35

7,10

6,75

Drabant 24

5,65

5,95

Ravage 36

8,35

850

Banner 30

6,70

7,00

Bianca 28

5,95

5,85

Molich 10 m

8,30

850

Banner 28

5,90

7,15

Polaris Drabant

5,75

5,60

BB 10

7,00

7 30

X-79

5,85

6,75

5,25

5,65

Norlin 37

8,30

fiOO

Soling

5,85

6,55

L 23
Maxi 77

5,80

5,75

Karavel

6,75

7?n

Express

6,00

6,20

Accent

5,90

5,70

Scan-kap 99

7,30

7 65

5,90

6.15

Nordisk Snekke

6,10

5,65

101

7,20

7 10

806
NF

6,50

6,25

IF

5,35

5,15

Kaskelot

8,05

7 55

Scampi 30

6,75

6,40

606

4,45

5,20

Avance 36

7,75

7 15

Ballad

6,55

6,30

Folkebåd

4,90

4,65

Drabant 22

4,90

5,25

NYHEDER
FIND NYHEDERNE HVOR
UDVALGET ER STØRST
GUMMIBADE .... •

Komplet gummibåd for 2 perso
ner i neoprenbelagt nylonvæv. 2
kamre, redningsline, fortøj ningsline og reparationssæt
medfølger ligeledes.
2,00m x l,28m. 9 kg.
1 års garanti.
Nu kun

A

J
J

85 Emil Strøh
Chr. Voldgade 9 E, K.
88 Mikkel Brandt Maarbjerg
Bådsmandsstræde 43, K.

Ifølge lovenes §12 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkommende nummer af SSF. Protest
skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest
14 dage efter offentliggørelsen.

er et ai vore specialer

i-- fN

Kr. 898,00
excl. pumpe og årer.
Årer pr. sæt kr. 66,00.

Vi er som største forretning lagerførende i bl.a.
Kompasser
Vindviseranlæg
Logge
VHF-radio
Regntøj

Flåder, drivankre
Toiletter
Kogeblus
Komplet jollebeslagsprogram - RWO
Selvbyggermaterialer

Landgangstøj

Maling mv.

Spil & blokke

Eget riggerværksted

Nødudstyr, raketter

VHF-radiokursus

Gummibåde

• og meget mere

VOLVO PENTA & EVINRUDE

i. STENGAARD MEYER

Amager Strandvej 124,
Tlf. 01 - 58 30 45
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Vedr. sagen Dansk Søassurance
ctr. Sejlforeningen.
Det er fra Søassurancens side for
langt at vi i bladet meddeler, »at sagen
med Dansk Søassurance er forligt, da
sagen er uden pricipiel betydning, idet

Svar ti/med/, nr. A61
Jørgen Rasmussen

vedr. artiklen Et
tilbageblik i bestyrelsens
glemmebog.
Som formand for S.S.F. kan jeg kun
rose Jørgen Rasmussen for hans store
og grundige arbejde med den analyse af
bladet og bladets drift, der fremkom fra
hans hånd i april nummeret af dette
blad.
Til støtte for Jørgen Rasmussens ind
læg kan tilføjes, at bestyrelsen til stadig
hed følger bladets udgifter nøje, og at
der med jævne mellemrum fremkom
mer tilbud fra konkurerende trykkerier
om trykning af bladet, på foranledning
af bestyrelsen eller af egen tilskyndelse,
uden at dette ved realitetsforhandlinger
har kunnet gøres billigere end det nuvæ
rende tryksted.
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Lystfartøjsforsikring 01-131415
Den nye sejler får fra starten .
40% rabat på præmien

,f\ 11 u

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat
Landsdækkende servicenet

Dansk Søassurance
l

v

Forsikringsaktieselskabet Hafnia
Holmens Kanal 22,1097 København K.

J

v

de faktiske omstændigheder var ander
ledes, end oprindelig antaget, herunder
at sejlklubben som sådan ikke har fore
stået ophalingen«.

Ligeledes gamle bogtrykker Povlsen
der måtte sende en stor del af arbejdet
med bladet ud i byen, kunne i 1976 efter
nærmere forhandling om en realitetspris ikke trykke det til en lavere pris for
1977 end det kostede i 1975 nemlig ca.
75.000,-, med tillæg af prisstigninger,
hvilket vi på daværende tidspunkt kun
ne forudse kunne udvikle sig til mellem
10 og 13 procent, altså en sammenlagt
besparelse på ca. kr. 25.000,-.
Det skal ligeledes påpeges, at der i pe
rioden fra 1974 har været med jævne
mellemrum momsstigninger, som ikke
kan fratrækkes. I regnskabsåret 1980,
der figurerer med en kraftig stigning i
trykudgift på kr. 24.196,- indgår en fak
tura for 1979 der først fremkom efter
regnskabsafslutning, derfor denne eks
traordinære store forhøjelse.
Til Jørgen Rasmussens talrækker kan
yderligere tillægges, at om bogtrykker
Povlsen kunne trykke bladet til sin 1975
pris uændret fra 1977 til 1982 havde det
kostet foreningen kr. 452.196,-.
Kunne den nuværende trykkker gøre
det samme med sin 1977 pris, havde det
kostet foreningen kr. 346.926,- han gjor
det det for 454.356,-.
Hvis vi formoder, at bogtrykker Povl
sen har haft de samme omkostnings
stigninger som den nuværende trykker
har foreningen altså sparet kr. 107.430,på 6 årgang.
Til oplysning om hvad andre klubbla
de koster af tilsvarende format, størrelse
og antal, har Sejlklubben Lynetten ved
deres nyligt afholdte generalforsamling
vedtaget kontingentforhøjelse, således
at en forventet bladudgift for 1983 på kr.
109.000,- kunne betales, og det for fær
re numre.
Med tryk på hilsen
Hans Guldager

Slettede medlemmer pr. 15.3.83.
A
12 Ove B. Frederiksen
Reberbanegade 53, S.
A 66 Bent Jørgensen
Jesper Brockmandsgade 11,
N.
A 69 Jørgen B.S. Nielsen
Lundebjerggårdsvej 256,
Skovlunde.
A 74 Steen S. Hansen
Vodroffsvej 18, V.
A 150 Ib Orkild
Grønbækvej 9, Hvidovre.
A 161 Michael B. Andersen
Midtfløjene 12, Brh.
A 294 Jens Å. Jacobsen
Kirkegårdsvej 18, S.
A 346 Ib Ellis
Dronningensgade 51, K.
A 489 Hugo Lund
Østrigsgade 13, S.
A 592 Kaj Meilstrup-Olsen
Wibrandtsvej 15, S.
A 706 Gert W. Clemmensen
Brydes Allé 23, S.
A 883 Mads H. Madsen
Cumberlandsgade 4, S.
A 901 Bent Olsen
Engsvinget 37, Helsinge.
A 983 Leo M. Ziegler
Lidsøvej 55 C, Herlev.
A 1027 Ole Schrøder
Guldsmedevej 44, Rødovre.
A 1058 Jørgen Søe Pedersen
Sundbyvestervej 17, S.
A 1065 Jeffrey Cole
Griffenfeldtsgade 31 A, N.
A 1077 Åge H. Hansen
Henrik Ibsensvej 20, F.
A 1081 Kim B. Rasmussen
Gransangervej 5, Greve Str.
P
20 Kai Nielsen
Hyacintgården 9, S.
P
31 Bent Ehlersø
Søbyvej 36,
P
92 Sven Nielsen
Nyrnberggade 16, S.
J
37 Susanne Rasmussen
Irlandsvej 82, S.
J
39 Peter V. Hørk
Jagtvej 6, N.
J 109 Jan L. Høyer
Engvej 186, S.

TRÆ TIL BÅDE
Vi har lavet en afdeling vi kalder »Sejlerhjørnet« hvor vi
fører hårdttræ i teak og mahogni i såvel planker som
høvlet træ og lister samt marinekrydsfinerer til aptering
i samme træsorter.

Til salg
Storskær 1969 Volvo Penta 250 uden
bords drev, meget flot træbåd, sælges
istandgjort og i meget fin stand kr.
95.000.
Tlf. Dag (01)22 39 25.
Aften (01) 65 13 35.

ACSTRÆLAST
BYGGECENTER

KRIMSVEJ 13 A

2300 S

(Ved jernbaneoverskæringen på Øresundsvej)

TLF. (01)58 77 00

Midlertidigt referat af
ekstraordinær generalforsamling
13/5 1983
Med meget stor tilslutning (ca 500)
blev der holdt afstemning om de to øn
skede punkter på dagsordenen. Valgets
resultat blev:
Til formand:
Hans Guldager
219 stemmer
Jan Sejrbo
165 stemmer

Til havneudvalgsmedlem i stedet for
Bent Knudsen, der ønskede at trække
sig tilbage:
John Nyeland Andersen101 stemmer
Torben Tipsmark
59 stemmer
Henning Jensen
53 stemmer
Orla With
23 stemmer
Arne Olsen
22 stemmer
Per Olsen
17 stemmer
Poul Olsen
12 stemmer
For at dette referat kunne komme ud
så hurtigt som muligt er bladet blevet
forsinket, da medlemmerne ellers først
ville have fået denne meddelelse om en
måned.
Red.
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lydende: 2. afsnit: ... og indkaldes med
mindst 1 måneds varsel, i medlemsbla
det eller skriftligt. 4. afsnit: Kun frem
mødte aktive medlemmer har tale og
stemmeret.
Ændringsforslaget gik til skriftlig af
stemning og blev forkastet. Der var 42
ja-stemmer og 40 nej-stemmer og 12
ugyldige. I alt 94 stemmer. Det egentlige
forslag gik til skriftlig afstemning og blev
ligeledes forkastet med 34 ja-stemmer,
4 nej-stemmer og 14 ugyldige, i alt 95
stemmer afgivet.
Forslag 5.4 + 5.5 blev trukket tilbage af
forslagsstilleren.
Forslag 5.6.: Der foreslåes indsat en
ny paragraf, der lyder som følger: »For
slag der har været til afstemning på en
generalforsamling, kan tidligst tages op
til genforhandling et år senere«. Motive
ring: At få forslagsstillere og generalfor
samlingen til at tænke sig lidt mere om,
før man stiller forslag eller tager stilling
til dem. Vi har gennem årene brugt
meget tid på forslag, der har været
fremsat hvert halve år. Fremsat af Hans
Eskildsen medlems nr. A75. Eskildsen
rettede fra talerstolen sit forslags 2. af
snit: Forslag udgår. Istedet blev der ind
sat »Lov og vedtægtsændringsforslag«.
Ved skriftlig afstemning blev forslaget
forkastet, med 25 ja-stemmer og 64 nejstemmer, 3 ugyldige, ialt 92 afgivne
stemmer.
Punkt 6. Andre forslag.
Forslag 6.1: I udkastets § 1, 1. afsnit,
slettes sætningen: Ophaling og udsæt
ning foretages enten af fartøjsejeren
selv, eller af pladsmanden mod en af be
styrelsen fastsat betaling, og iøvrigt for
ejerens egen risiko. Stillet af Jørgen
Rasmussen nr. A61.
Jørgen Rasmussen for motivering:
Medlemmerne må være frit stillet med
hensyn til hvilken vognmand de ønsker
at benytte, da vi ikke skal have noget
monopol hernede.
Grethe Jacobsen: Vi bør stemme ja
til Jørgen Rasmussens forslag. Med
lemmerne skal selv bestemme hvem der
ophaler eller udsætter deres både, idet
de kan risikere at bestyrelsen valgte en
vognmand der var dobbelt så dyr som
den man plejede at bruge.
Skafte opfordrede J.R. til at trække
sit forslag tilbage til fordel for Niels O.
Nielsen' forslag 6.7. Forslaget gik til af
stemning og blev forkastet ved hånds
oprækning.
Forslag 6.2. »Havnen« forslået af Ni

els O. Nielsen A 431: § 9. Når et fartøj
forlader sin plads, skal der ved skiltning
rød (optaget), grøn (fri) tilkendegives til
hvilken dato. Er der intet skilt, betragtes
pladsen ledig for gæster.
Ryle Niels for motivering: Han syn
tes at det er urimeligt at bestyrelsen skal
kontrollere skiltningen. Forslaget blev
vedtaget ved håndsoprækning.
Forslag 6.4. foreslået af Niels O. Niel
sen A431: § 7. (fjerde afsnit fra forne
den rettes til:) Ved omlægning af plad
sen kan bestyrelsen forlange skure flyt
tet til anden anvist plads, uden udgift for
det enkelte medlem. Ryle Niels for mo
tivering. Paragraffen stammer helt til
bage fra den tid hvor vi havde værktøjs
kasser. Det vil være urimeligt hvis det
enkelte medlem selv skal betale flytning
af sit skur. Forslag 6.5 blev vedtaget ved
håndsoprækning.
Forslag 6.6. § 8 foreslået af Niels O.
Nielsen A431: Boldspil og lign. til gene
for andre, er forbudt på foreningens
område. Ligeledes teltslagning uden til
ladelse er forbudt. Permanent overnat
ning i fartøjer på land er forbudt. Ryle
Niels rettede sit forslag 2. afsnit: Perma
nent teltslagning uden tilladelse er for
budt ...
Forslaget blev vedtaget ved håndsop
rækning.
Forslag 6.7. Ophaling og udsætning §
1 foreslået af Niels O. Nielsen nr. 431.
Ophaling og udsætning af fartøjer,
foretages af ejeren selv eller af ansvarlig
vognmand. Eller af pladsmanden mod
betaling, fastsat af bestyrelsen. For eje
rens regning og risiko. Forslaget blev
vedtaget ved håndsoprækning.
Forslag 6.8. § 17 foreslået af Hans
Eskildsen A75.
Afsnit 1 foreslås ændret til: Al sejlads i
havnen eller i den gravede rende skal
ske med max. 3 knob eller mindst muli
ge fart. Forslaget blev vedtaget ved
håndsoprækning.
Forslag 6.9. + 6.10 blev trukket tilbage
af forslagstilleren.
Forslag 6.11. foreslået af Hans Eskild
sen A75.
Følgende forslag ønskes behandlet på
generalforsamlingen den 27. marts 1983
under pkt. 6. »Passive medlemmer bliv
er fritaget for ekstra kontingent til byggefonden«. Motivering: Vi har ca. 100
passive medlemmer i S.S.F. i øjeblikket,
der jo er vor ægtefæller, som støtter
foreningen med kr. 135,00 på årsbasis
eller 67,50 pr. halvår pr. medlem. Kon
tingentforhøjelsen, der blev vedtaget på

den ekstraordinære generalforsamling
den 30/1-83, vil betyde, at de passive
medlemmer får en kontingentforhøjelse
på 74%, hvilket jeg anser for at være
fuldstændigt urimeligt. Dette kan meget
vel komme til at betyde, at der er en del,
der vil melde deres hustruer ud, da det jo
ikke er nogen betingelse for at komme
med ud at sejle, at de er medlem af
S.S.F. Kontingentforhøjelsen kan i så
fald komme til at betyde en formindsket
indtægt for foreningen, hvilket vel ikke
var meningen.
Skafte: Passive medlemmer skal be
tale lige så meget som de aktive, for de
passive er også interesserede i et godt
miljø hernede. Svend Nielsen: Det drej
er sig om 100 passive medlemmer, disse
bruger også vort klubhus, forslaget bør
stemmes ned.
Finn Stålfoss: De passive medlem
mer kan deltage praktisk i klubbens ak
tiviteter såsom f.eks. sejlerskole. Forsla
get blev forkastet ved håndsoprækning.
Forslag 6.12. blev trukket tilbage af
forslagsstilleren.
Punkt 7. Eventuelt.
Ryle Niels: Jeg havde egentlig tænkt
mig at stille et ændringsforslag til den §
der vedr. forbrug af el- og vand. Jeg an
moder bestyrelsen om at udarbejde en
spareplan for vand.
Orla With: Tilbød at male molehove
derne ved indsejlingen orangefarvet.
Vagn Preisler: Den 30/4 afholder
vort hornorkester koncert her i klubhu
set.
Skafte: Bad festudvalget om at gøre
noget mere for vore pensionister, idet
han mente der blev gjort alt for lidt.
Formanden for afsluttende be
mærkninger: Han takkede Orla With
for hans tilbud om at male molehove
der. Formanden takkede endvidere for
de gaver og hilsener han fik i anledning
af sin 50 års fødselsdag. Formanden
sluttede med at takke dirigenten samt
forsamlingen for en god og seriøs generalforsamlingg. Dirigenten takkede lige
ledes forsamlingen og sluttede af med
at bede forsamlingen om at råbe wt 3
foldigt hurra for S.S.F.
Generalforsamlingen slut kl. 15.10.
Sign: Benny Gustafsson
dirigent
E/se Thuring
sekretær

som sidder bør køre videre med næst
formanden, indtil der på en ekstraordi
nær generalforsamling er blevet valgt en
ny formand.
Vagn Preisler: Vi kan spørge Hans
Guldager om han kan modtage et mistil
lids eller et tillidsvotum. Hvis generalfor
samlingen har tillid til hans formands
skab fremover, så er der ikke grund til
valg.
Skafte: Vi skal ikke give Hans Gulda
ger et mistillidsvotum.
Elo: 110 år har vi haft en god formand,
en bøde bør ikke få ham til at trække sig.
Sandfoss: Hans Guldager har været
en god formand, og hvis han stadig har
tillid hos offentlige myndigheder bør
han vælges.
Formanden: Jeg har stillet mig til rå
dighed p.g.a. den uheldige situation jeg
har været i. Jeg ønsker rene linier. Jeg
ønsker fortsat, trygt at kunne henvende
mig til alle medlemmerne. Generalfor
samlingen er højeste myndighed, og vi
bør idag have en arbejdsdygtig bestyrel
se. Skal jeg lægge min arbejdskraft her
vil jeg have medlemmerne bag mig.
Med hensyn til forhandlingsparterne
skal jeg oplyse, at jeg har modtaget et
brev fra Dansk Sejlunions formand Ole
Jacobsen, der gerne vil gøre brug af mig
til andet arbejde. Med de kommunale
organer er der ingen problemer, ej heller
med vor bankforbindelse.
• Bønneland: Vi bør acceptere at for
manden har trukket sig, og så indkalde
til en ny generalforsamling.
Skafte: Slutter sig til sidste taler.
Jens Peter: Gik på talerstolen som
sidste taler. Han begærede afslutning,
og mente at der nu burde vælges en ny
formand. Dirigenten udbad sig om em
ner til formandsposten. Jan Sejrbo og
Hans Guldager blev foreslået.
Der blev foretages skriftlig afstem
ning. Der blev afgivet 232 stemmer, 116
stemte for Hans Guldager og 107 for Jan
Sejrbo. Der var 9 ugyldige stemmer.
Hans Guldager blev valgt som formand.
Hans Guldager takkede for valget, sam
tidig med at han erklærede at ved valg af
Jan Sejrbo, havde S.S.F. fået en god
og værdig formand. Sekretæren Else
Thuring blev valgt med aklamation
(genvalgt). Skolechef, Bent Petersen
ønskede ikke genvalg, Bjarne Anker
Larsen blev foreslået og valgt med akla
mation. Et havneudvalgsmedlem Bent
Knudsen blev genvalgt med aklamation.
Et klubhusmedlem Bente Bank Chri
stensen blev genvalgt med aklamation.

Motorbådsrepræsentanten Preben Ja
cobsen blev genvalgt med aklamation.
1. suppleanten Anders Mogensen blev
genvalgt med aklamation. Revisor Frits
Kleist blev genvalgt. Revisorsuppleant
Erling Sørensen ønskede ikke genvalg.
Eskielsen blev foreslået og valgt. Redak
tør Holger Møller var på valg. Viggo
Hind blev foreslået. Ved en skriftlig af
stemning blev Viggo Hind valgt med 100
stemmer, Holger Møller med 94, og der
var 8 ugyldige af ialt 202 afgivne stem
mer. Målerne Jørgen Madsen og Karl
Thorup blev begge genvalgt. Jollere
præsentanten havde over for bestyrel
sen tilkendegivet at han p.g.a. arbejds
pres ønskede at træde ud af bestyrelsen
nu, istedet for til efteråret. Janus Si
monsen blev foreslået og valgt. Janus
Simonsen skal j.v.f. loven igen på valg
til oktober-generalforsamlingen.
Formanden: Takkede Holger, deref
ter Rolf samt Erling Sørensen for deres
store arbejde foreningen, hvorefter han
bød Viggo Hind og Janus velkommen i
bestyrelsen.
Punkt 5. Lovændringsforslag
Forslag 5.1: Bestyrelsens valgperiode:
Et år ændres til: 2 år. Oktober ændres
til: Lige årstal. Marts ændres til: Ulige
årstal. Kasserer/suppleant: Vælges til
oktober ændres til: i marts på ulige år
stal. Udgår: kassererens valgperiode er
lig med foreningens regnskabsår. Mo
tivering: Den længere valgperiode vil
gavne bestyrelsens arbejde og dermed
S.S.F.
Foreslået af medl.A178 L. Petersen.
Eskildsen stillede et ændringsforslag:
Han motiverede med at der ikke står no
get i forslaget om hvornår valget skal
foregå. Ændringsforslag 1. Der skal stå
oktober for 2 år af gangen. Marts måned
udgår. De to steder der står, valg af
suppleant, udgår, istedet for tilføjes 2
suppleanter til bestyrelsen. I samme af
snit; desuden vælges suppleanter til be
styrelsen p.g.a. afgang sidder de den af
gående periode ud.
Ændringsforslaget gik til afstemning
ved håndsoprækning på opfordring fra
Eskildsen selv. Ændringsforslaget blev
forkastet og forslag 5.1 gik skriftlig af
stemning og blev ligeledes forkastet
med 102 nej-stemmer og 33 ja-stem
mer, 7 ugyldige, ialt 142 afgivne stem
mer.
Forslag nr. 5.2. I lovrevisionens udkast
til lovens § 10 7. afsnit, slettes ordet:
»Låntagning«. Lovenes § 10,7 afsnit, får

herefter følgende ordlyd: Pantsætning
af eller salg af inventar, fartøjer eller lig
nende, kan kun finde sted med bestyrel
sens tilslutning. Motivering: Med 2 årli
ge generalforsamlinger - forår og efterår
- skulle man formode, at bestyrelsen
havde så meget styr over økonomien og
budgettet, at der var tid nok til at fore
lægge et evt. låntagningsforhold for
først kommende generalforsamling, og
dermed afvente generalforsamlingens
beslutning. Medlem A 61 Jørgen Ras
mussen.
Skafte: Jeg mener at der bør stem
mes nej. En bestyrelse vi selv har valgt,
bør vi have tillid til.
Jørgen Rasmussen: Ved den ekstra
ordinære generalforsamling i januar,
blev der oplyst fra lovrevisionsudvalgets
side at der ikke var sket ændringer af
love og vedtægter. Jeg har undersøgt
vore love tilbage til 1976, så vidt jeg kan
se har ordet »låntagning« ikke tidligere
stået i lovene. Vi står i den situation at
lovudkastet er vedtaget på en ekstraor
dinær generalforsamling, til trods for at
der er sket en lovændring. For at få or
det »ud« igen skal man vedtage det med
2/3 stemmer . Ordet »låntagnin« giver
en bred beføjelse til bestyrelsen, da de
strengt taget kan gå hen og låne
100.000-300.000 kr. Det strider iøvrigt
lovenes § 15.
Frits Kleis : Der er ikke foretaget rea
litetsændringer. Der blev foretaget
skriftlig afstemning og forslaget blev
forkastet med 85 nej-stemmer, 26 jastemmer og 5 ugyldige af ialt 116 afgiv
ne stemmer.
Forslag 5.2 forkastet.
Forslag 5.3 til lovenes § 4 stillet af Niels
O. Nielsen A431: Lydende: Generalfor
samlingen er øverste myndighed og
fastsætter foreningens love og vedtæg
ter. Ordinær generalforsamling afholdes
i marts og oktober mdr., og indkaldes
med mindst 1 måneds varsel, skriftligt.
Kun gyldigt medlemskort giver adgang
til generalforsamlingen. Aktive medlem
mer har tale- og stemmeret. Juniorer og
passive medlemmer har KUN taleret.
Generalforsamlingen vælger en dirigent
til at lede mødet, og et stemmeudvalg
på mindst 3 aktive medlemmer.
Motivering: Ryle Niels: Jeg mener at
der ikke i lovene skal ske skriftligt i med
lemsbladet, idet medlemsbladet af en el
ler anden grund kan udeblive.
Skafte: Anbefalede forslaget. Der
blev stillet et ændringsforslag fra hen
holdsvis formanden og Poul Petersen,

Referat af
generalforsamling
den 27/3 83.
Dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent
Punkt 2. Protokol og beretning
Punkt 3. Regnskab
Punkt 4. Valg
Punkt 5. Lovændringsforslag
Punkt 6. Andre forslag
Punkt 7. Eventuelt.
Der var mødt 231 stemmeberettigede
medlemmer op. Formanden åbnede ge
neralforsamlingen ved at byde velkom
men, hvorefter han udbad sig om emne
til dirigentposten. Benny Gustafsson
blev foreslået og valgt. Dirigenten tak
kede for valget og erklærede generalfor
samlingen for lovlig jvf. foreningens
love.
Punkt 1. Protokol og beretning.
Protokollen fra det sidste ordinære,
samt for et ekstraordinært bestyrelses
møde blev oplæst af sekretæren. For
manden gik på talerstolen og bad gene
ralforsamlingen om ordet til forretning
sordenen, hvorefter han anmodede ge
neralforsamlingen om et ekstra punkt på
dagsordenen, Punkt 1A blev godkendt
af generalforsamlingen hvorefter for
manden oplæste sin meddelelse (ved
lagt protokol). Efter at have orienteret
medlemmerne om sine personlige for
hold, meddelte formanden generalfor
samlingen at han trak sig tilbage som
formand. Formanden oplæste herefter
sin beretning (vedlagt protokol). Eskild
sen bad om ordet til protokol. Han
henviste til referat af ekstraordinær ge
neralforsamling, hvor han pointerede, at
han var refereret forkert, idet han ikke

havde udtalt at forslag 2 var dårligt, det
var kun shoppens placering der var dår
lig.
Frits Kleis knyttede bemærkninger
til den forretningssag der var omtalt i be
retningen. han påpegede at hvis sagen
munder ud i forlig skal der tegnes en
særlig forsikring på pladsmanden, på
dennes brug af vort ophalergrej. Dette
vil muligvis afstedkomme at flere og fle
re medlemmer ikke benytter forenin
gens ophalergrej, men fremmed vogn
mand. En sådan forsikring vil koste ca.
30.000 kr. hvilket de medlemmer der be
nytter foreningens ophalergrej må er
holde. Hvis f.eks. kun 200 både skal ud
sættes af pladsmanden, vil det afsted
komme en merudgift på 200 kr. pr. båd.
Benytter man istedet en vognmand vil
hans forsikring dække event, skader.
Det er dog rigtigt at det kun er fejl fra
foreningens eller pladsmandens side, at
foreningen kan komme til at hæfte for.
Formanden: Med hensyn til prisen
30.000 kr., så gælder det for det antal
både der er taget op i løbet af et år. Den
dækker kun de fejl der kan være ved
foreningens pphalergrej, eller hvis for
eningens pladsfolk laver en decideret
fejl. Et stemmeudvalg bestående af Orla
With Herman, John Damhaven samt
theater Jørgen blev valgt.
Protokol og beretning gik til afstem
ning ved håndsoprækning, og begge
blev godkendt af generalforsamlingen.
Punkt 3. Regnskab.
Formanden gennemgik regnskabet
punkt for punkt.
Theater Jørgen mente at der blev
brugt for mange penge til fortæring ved
standerhejsning og afriggergilde.
Eskildsen: Jeg savner i regnskabet
indtægt på Shoppen, sidste år var den
3.000 kr. Endvidere, det der forundrer

mig mest er at foreningens disponible
midler er formindsket med 142.245,00
kr. ganske vist har man indført 39.000
kr. til køb af skolebåd, d.v.s. at aktivsi
den er forringet med 103.244,00 kr. For
manden har oplyst at den nyanskaffede
skolebåd ikke belaster foreningens
regnskab, men ud af regnskabet er den
bogført med 19.345,00.
Formanden: Vi var klar over at vi i
1982 ville få store udgifter på grund af
mange ting, derfor blev der allerede i
midsommer planlagt stigning på plads
lejen. Shoppens leje er ikke indgået i
1982, den er ej heller påført regnskabet;
det skyldes, at lejen først forfalder i janu
ar 1983. Underskuddet 19.000 kr. på
skolebåden er hentet fra skolefonden.
Regnskabet gik til godkendelse og
blev godkendt ved håndsoprækning.
Punkt 4. Valg.
Dirigenten gjorde forsamlingen op
mærksom på at formandsposten var
stillet til disposition. Dirigenten oriente
rede endvidere om at det sædvanlige
var at lade suppleanten træde ind i et
bestyrelsesmedlems plads, når denne
fratræder i utide, men hvis bestyrelses
medlemmet fratræder i utide på en ge
neralforsamling, så vælger man med det
samme et nyt bestyrelsesmedlem, som
så skal virke i resten af den periode hvor
af den tidligere var valgt. Nogen siger at
det ikke står i vor dagsorden at forman
den er på valg, derfor kunne det tænkes
at nye medlemmer ikke er mødt op i
dag, fordi der ikke idag skulle vælges en
ny formand, derfor menes det at der bør
indkaldes til en ny generalforsamling.
Jeg skal herefter meddele at skulle Hans
Guldager blive valgt, vil der være en del
bestyrelsesmedlemmer der fortsætter,
men også en del der ikke fortsætter. Det
er nødvendigt vi får valgt en arbejdsdyg
tig bestyrelse.
Dirigenten anmodede forsamlingen
om lov til først at stille formanden på
valg, for på denne måde at tilgodese de
andre bestyrelsesmedlemmers beslut
ning m.h.t. at blive i bestyrelsen eller af
gå. Forsamlingen godkendte denne pro
cedure ved håndsoprækning. Dirigen
ten anmodede herefter om forslag til
formandsposten.
Reinhard Hansen til forretningsor
denen. Man kan ikke træffe bindende
beslutninger om forslag der ikke har væ
ret på dagsordenen. Man bør tænke på
at der er 700 medlemmer der ikke er adviceret om formandsvalg. Bestyrelsen

Fra klubbens advokat Carl Nielsen var
der en skrivelse, hvori han orienterede
om et afsluttende retsmøde vedrørende
erstatningssager i Sø- og Handelsret
ten. Der foreslåes forlig, hvor hver af
parterne selv betaler sagens omkostnin
ger. Bestyrelsen var enige om at gå ind
for et forlig. Fra forsikringstilsynet er der
modtaget en skrivelse, omhandlende
vor ikke etablerede Nautiske Forening.
Man henviser til foreningens vedtæg
ter, idet man peger på forsikringslov nr.
630 af 23. december 1970. § 5. Denne §
omhandler forretningsvirksomhed.
Det byggeudval som blev foreslået
ved den ekstraordinære generalforsam
ling blev nedsat. Udvalget består af juni
orlederen, jollerepræsentanten, en re
præsentant for brætsejlerne, havneud
valget, skolechefen, motorbådsrepræsentanten, samt kapsejladschefen. Det
første møde blev berammet til d. 13/483.
Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget oplyser at Bent Peter
sen tiltræder den 1/6-83, som hen
holdsvis pladsmand og havnefoged.
Der er blevet indkøbt en ny plæneklip
per til gartneren.
Reparationen af midterbroen samt
havnekontoret er færdiggjort. Beton
broen vil snarest blive repareret. Repa
ration af jolleslæbestedet er påbegyndt.
»Bollen« er ved at blive klargjort.
Havneudvalget anmoder bestyrelsen
om lov til at flytte »Bollen« ud på yder
molen lige ved indsejlingen, idet man
ønsker mere plads i kanalen, således at
fortøjningskæderne kan blive rettet ud.
Bestyrelsen gik ind for denne flytning af
»Bollen«.
Den grønne skurvogn der står på
pladsen, skal omdannes til opholdsrum
for pladsmanden. Der skal installeres te
lefon, således at medlemmer får mulig
hed for at komme i forbindelse med
pladsmanden telefonisk en time midt på
dagen.
Bestyrelsen diskuterede hvordan man
så skulle forholde sig over for de klubber
der ifølge en fælles aftale ligger frit i vor
havn. Man enedes om at disse klubber
fortsat kunne ligge frit i 3 dage med de
res fartøjer, hvis de fører deres klubs
stander.
Bestyrelsen var ligeledes enige om at
gæstepensionister fremover kun skal
betale halv havnetakst.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Den 7/5 afholdes der standerhejs
ning. Havneudvalget anmoder om at få

et skilt med påskrift »Aftapning af varmt
vand forbudt«, opsat i baderummene.
Flere kvindelige medlemmer har anmo
det om at få et stik til hårtørrer opsat i
baderummet; bestyrelsen bevilligede et
stik.
Punkt 5: Sejlerskole.
Klargøring af skolebådene går plan
mæssigt.
Punkt 6: Juniorafdeling.
Den 9.4. vil der blive afholdt møde
med optimistsejlerne samt deres foræl
dre. Ved dette møde vil man fordele bro
vagterne mellem forældrene. I påsken
sejles den første kapsejlads for ynglinge.
Den 2.5. begynder optimister og yng
linge deres øvelsesaftener.
Punkt 7: Kapsejlads.
Den 23. +24.4 Ynglingestævne. Det
te stævne er samtidig udtagelsesstævne
til VM. Kapsejladschefen oplyser, at
man vil afholde stævnet som general
prøve for WM.
Dommer Preben Barner, som har stil
let sig til rådighed for WM vil deltage, li
gesom de følgebåde, der har stillet sig til
rådighed for WM deltager.
I pressen har der været en fin omtale
af det forestående WM.
Den 11.5. begynder aftenkapsejlad
serne. Den 7. + 8.5 afholdes optimist
stævne.
Punkt 8: Jolle og Bræt
Næste jollemøde afholdes den 8.5. kl.
13.00 Den 28. + 29.5 vil der blive afholdt
brætstævne.

Punkt 11: Bladet.
Holger Møller .vil fremover arbejde i
bladudvalget.
Punkt 12: Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 22.20.
Sign. Hans Guldager
formand
Else Thuring
sekretær

Referat af ekstraordinær bestyrelses
møde 14.4.83.
Formanden fremlagde skrivelse med
krav om afholdelse af ekstraordinær ge
neralforsamling underskrevet af 106
medlemmer, hvoraf 102 var gyldige.
Formanden oplæste begrundelsen og
udtalte, at kravet var i overensstemmel
se med S.S.F.'s love og begrundelsen
var korrekt idet generalforsamlingen
havde overskredet sin beføjelse.
Det blev vedtaget at generalforsam
lingen skulle finde sted den 10.5. kl.
19.00.
Bestyrelsen kommenterede skrivel
sen og tog denne til efterretning.
Eventuelt:
Formanden meddelte, at han var ble
vet inviteret til standerhejsning i Lynet
ten den 16.4.83.
Mødet slut kl. 18.20.

Punkt 9: Motorbåde.
Intet.

Sign. Hans Guldager
Formand

Punkt 10: Sikkerhed.
Intet.

Else Thuring
sekretær

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01-58 79 29 & 01 -5865 75

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

Referat af bestyrelsesmøde
d. 5/4-83.

Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:
Viggo Hind, Parkvej 77,2630 Tåstrup

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

Vagn Preisler,
Artillerivej 44,2300 Kbh. S

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården B 5,2791 Dragør

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej 4,2300 Kbh. S

Havneudvalg:

54 5844

5939 78

Arne Olsen,
Amagerbrogade 197,1., 2300 Kbh. S
John Nyeland Andersen,
Helikonsvej 21,2300 Kbh. S

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

54 5844

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

Bjarne A. Larsen,
Messinavej 5, 3., 2300 Kbh. S

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47,2300 Kbh. S

506365

Jollerepræsentant:

Janus Simonsen,
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre

49 35 08

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 åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg
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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 og Bræt
Punkt 9. Motorbåde
Punkt 10. Sikkerhed
Punkt 11. Bladet
Punkt 12. Eventuelt
Formanden indledte mødet med at
byde de nye medlemmer og bestyrelsen
velkommen, hvorefter han orienterede
dem om bestyrelsens forretningsgang.
Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
var blevet oplæst og godkendt på gene
ralforsamlingen.
Punkt 2: Beretning, herunder valg af
næstformand.
Vagn Preisler blev foreslået til næst
formandsposten og valgt.
Holger Møller blev godkendt af besty
relsen til bladudvalget.
Det eksisterende kapsejladsudvalg
fortsætter. Ligeledes fortsætter Henry
Plambeck i klubhusudvalget.
Indgået post og takkekort blev op
læst.
Forsidebillede.
Ved ynglingstævne 23/24 april.
Her ligger 101 fra SSF meget fint med
Brian, Mette og Jens.

42. årgang

Hverdage

Lørdage

Søn - og
helligdage

Jan.

X

11-15

X

Febr.

X

11 -15

X

Marts

10 18

9-15

X

April

10 -18

9-15

9-15

1982

Ma)

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

Nov.

o 13-18
z<
=>9 1 3 - 1 8

9-15

X

Dec.

13-18

11-15

X

Okt.

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

kmk

Flere og flere får
Kapitalpension i
# Amagerbanken

KASTRUP MARINE SERVICE.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup

s.s.f.

om TÆT
i/-c i
SÅ

—^ -yo

\

- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

EGET
RIGGER- IVÆRKSTED

Telefon 01 50 95 04

TALURITPRESNINGER
TERMINAL VALSNINGER
SPLEJSNING AF
\

WIRE/tovværk

Ring efter prøver og få et tilbud.
HAR DET HELE

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

SEJLERTØJ
RULLEFOKBESLAG
BÅDVARMERE
NØDSIGNALER
SIKKERHEDSUDSTYR
BLOKKE OG FITTINGS

og meget mere...
I. STENGAARD MEYER
Amager Strandvej 124
01 - 58 30 45

AMAGER STRANDVEJ 124
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Til orientering.
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Bro 2,0

22/10-1982.

Københavns Havnevæsen har i de viste omtrentlige områder losset
svære betonklodser og stålarmerede betonrester, der findes steder,
hvor der er mindre end 1 meter vanddybde ved daglig vande.
venlig hilsen,
J.Wulff, havnefoged
15

Yngling-nyt
Bådene er nu kommet i vandet og er
klar til øvelses-aftenerne.
Alle ynglingsejladserne har været til
skrevet om møde til mønstring, for at de
så vidt muligt kunne få tildelt en øvelses
aften, som passede hver enkelt. Skema
et viser, hvordan det faldt ud.
Er du ikke påført skemaet, eller har du
fået tildelt en aften, hvor du ikke kan,
må du kontakte Jens, Lars eller Jens
Green, for om muligt at få det ændret.
Mandag
24
Jannie
Carsten
KarlHenning

31
101
Torben Henrik G
Brian
Ulrik
Søren R Jens P

Tirsdag
Claus
Lars J
Susanne Connie
John
Poul
Onsdag
Jannie
Bolette
Torben

126

Margit
Bolette
Lars H.

Jens P
Erik
Bolette

Mette
Søren J
René

Lars F
Brian
Henrik P Jens P
Lars H
(Mette)

(Mette)
Margit
Lotte
(Connie)

Torsdag
Jens G Lars F
Mette
Jørgen Lars H
Anja V
Karsten H Henrik P
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der i år afholdes for anden gang, er en
konkurrence i at sejle efter givne anvis
ninger og anvende de færdigheder, som
alle kender fra navigationsundervisningen. Den består i:
1) Gennemførelse af den praktiske
sejlads.
2) Løsning af udleverede opgaver i
navigation og søvejsregler, som afvikles
under sejladsen.
3) Opgaver i sømandskab og søsikkerhed, som løses i havn.
4) Samvær i hyggelige omgivelser ef
ter sejladsens afslutning.
Sejladsen er for både med motor, der
kan holde en gennemsnitsfart på 5 knob
eller mere.
SVANEREGATTAEN arrangeres i år
som en åben sejlads af Bådelauget SØ
HESTEN i samarbejde med Svanemøl
lekredsen. Der er lagt op til en sejlads,
hvor familie og venner kan samles om

Lotte
Gitte P
Connie

de forskellige opgaver, således at det er
bådens besætninger, der sejler og dy
ster mod besætninger fra andre både.
Banelængden er ca. 16 sømil med
start og mål i Svanemøllebugten. Sej
ladsen foregår efter kort 133 (Køben
havns Red).
SVANEREGATTAEN afholdes lørdag
d. 28. MAJ 1983 med første start kl.
10.00. Startpenge: 30 kr.
Tilmelding: Girokort vil blive tilsendt
klubberne. Skulle de mangle hos dig, så
kontakt Hans Jacobsen på 01 -20 80 82
efter 18. Træffes også i dagtimerne ppå
01-12 11 97 lok. 3269.
Tilmelding slutter 16. maj 1983, men
sæt hellere kryds i kalenderen nu.
På navigationsudvalgets vegne
Jens Ludvigsen
Fælledvej 226
2200 København N.

Fra Havnevæsenet
C)' Danmark.
ning flyttes.

De første kapsejladser har allerede
været afholdt. Traditionelt starter yng
lingklassen med påskestævnet i Helle
rup.
Vi havde tre klubbåde til start Y24,
Y31 og Y101 (med nye sejl).
Vejret var blandet, lige fra ingen vind;
til 15-17 m/sek.
Resultaterne bar tydeligt præg af at
være de første sejladser. Ind imellem
havde 31 og 101 dog mulighed for at
konstatere, at deres fart specielt på
kryds ikke var så dårlig endda, mens 24
havde et omvendt pumpeproblem, som
måtte klares i havn.
Sundby fik dog en præmietager, idet
Team Yatzy fik en 9. plads, medens en
anden båd fra Amager sejlet af Theis
Palm fra Dragør vandt foran en af de
»gamle« kendinge, Jørgen Ring.
o ]P
c=5 é-o

SVANEREGATTAEN

Sundet.

Middelgrund.

Urent område udvides.

Afmærk

t. 11. april 1983 eller snarest derefter.
r. 1) 55° 42,54' N. 12° 39,73' E.
2) 55° 42,54' N. 12 39,57' E., ramme i søkort nr. 134.
3) 55° 42,54' N. 12 39,51' E.
4) 55° 40,86' N. 12 39,51' E.
5) 55° 40,82' N. 12 39,57' E., ramme i sokort nr. 134
6) 55° 40,37' N - '2° 40,40' E.
7) 55° 40,73' N. 12° 40,48' E.
8) 55° 41,70' N. 12° 39,51' E.

Detaljer. Området på Middelgrund, i hvilket der er anført »Urent«, udvides, således
at området mod W. og S. begrænses af en linie gennem positionerne I >-7). I
forbindelse hermed ændres afmærkningen ved området, som folger:
Tonden på position 1) flyttes til position 3), og tonden på position 7) flyttes til
position 6).
Tønden på 55° 41,37' N. 12° 39,64' E. flyttes til position 8) på områdets
W.-grænse.
Publikationer. [13536100, - 400, - 500].
(FRV. 15. marts 1983)

• 504.

(P). Danmark.
Kaj ombygges.

Sundet.

Københavns Havn.

Inderhavn.

Christiansholm.

Position, c. 55° 30,8' N. 12° 35,9' E.
Detaljer. Indtil juni 1983 foretages ombygning af den c. 140 m lange kaj 642 på
W.-siden af Christiansholm. Arbejdet består i ramning af en ny spunsvæg c. 9 m
uden for den eksisterende kaj. Ramningen, der forventes at vare c. 1 måned,
udføres fra en 70 m lang og 14 m bred flåde.
(E. Pihl & Son, Lyngby, 7. marts 1983)

Årgang 1976 af medlemsbladet er den
sidste hele årgang, vores daværende
bogtrykker trykkede til SSF - dette til en
pris af 66.735,92 kroner.
Med udgangspunkt i de forannævnte
besparelser, skulle besparelsen og pri
sen for bladets trykning i 1977 herefter
have været en af følgende:
Besparelse 25.000 kr. =
pris 41.735,92 kr.
40% = besparelse 26.694,37 kr. =
pris 40.041,55 kr.
45% = besparelse 30.031,16 kr. =
pris 36.704,76 kr.
Udgiften til bladets trykning i 1977
udgjorde 57.821,22 kr. - altså langt over
de 41.735,92 kr., som var den højeste
pris, man - ud fra de foreliggende oplys
ninger - måtte forvente, at bestyrelsen
kunne acceptere.
Følgende spørgsmål presser sig på:
Hvorfor havde formanden, Hans
Guldager, så travlt med at proklamere
disse store besparelser?
Hvorfor holdt de nævnte besparelser
ikke stik?
Hvorfor havde man så travlt med at
afskedige vores daværende bogtrykker,
når man ikke eftertrykkelig havde sikret
sig, at de anførte besparelser holdt stik -

År

Den årlige
udgift til
trykning af
bladet.

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

73.032,99
75.366,31
66.735,92
57.821,22
61.826,96
67.267,80
91.463,89
82.667,20
93.312,56

dels sikret sig mod senere og voldsom
me prisstigninger i udgifterne til bladets
trykning?
Hvorfor accepterede bestyrelsen, at
udgiften til bladets trykning i 1980 steg
med 24.196,09 kr. eller en stigning på
35,97% i forhold til udgiften i 1979?
Hvorfor accepterede bestyrelsen, at
udgiften til bladets trykning i 1982 steg
med 10.645,36 kr., eller en stigning på
12,88% i forhold til 1981?
Konklusionen?
Konklusionen - tja, den må medlem
merne drage. Sagen synes svær at gen
nemskue - eller gør den?

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

Efterskrift:
At omstændighederne omkring opsi
gelsen af samarbejdet med vores davæ
rende bogtrykker til forveksling ligner
omstændighederne omkring opsigelsen
af forpagtningen af SHOPPEN til Claus
Schlichter, er muligvis helt tilfældig.

Ole Jensen,
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.

Henvisninger:
Medlemsbladene nr. 10,1976, side 12
/ nr. 12,1976 side 5 + 8 / nr. 1,1977, si
de 5 / nr. 2,1977, side 4+ 5 / nr. 4,1977,
side 6.
Jørgen Rasmussen
medl. nr. A-61

Lars Hauschultz,
Spurvevænget 8, 2791 Dragør

Fald el. stigning i
udgiften til bladets
trykning fra år til år

+ 2.333,32
+ 8.630,39
+ 8.914,70
+ 4.005,83
+ 5.440,84
+ 24.196,09
+ 8.796,69
+ 10.645,36

Det procentvise
fald el. stigning i
udgiften til tryk
ningen
+ 3,19%
-h 11,45%
+ 13,36%
+ 6,93%

+ 8,80%
+ 35,97%
+ 9,62%
+ 12,88%

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

Telf.: 01 -58 50 68

Dan Holger Knudsen
Hellasvej 2, 2300 S
telf. 52 20 34

Telf.: 01 - 53 24 29
Jens Schøn Poulsen,
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh. S.
Telf.: 01 -58 36 85

I

'

Optimist-Nyt
Som nævnt i det sidste nummer af
bladet, har der været klargøring af joller
ne i weekenderne den 9/4-10/4 og
16/4-17/4. Lørdag den 9. startede vi i
klubhuset for at få uddelt øvelsesaftener
og joller, samtidig blev det afgjort, hvil
ke forældre der vil »ofre« en aften i den
ne sæson på at være brovagter.
Tirsdag den 12. havde Ole igen lånt
en svømmehal, hvor vi kunne afholde
kæntringsøvelser og afprøve rednings
vestene.
Øvelsesaftenerne starter mandag den
2. maj kl. 18.00. Har du ikke fået tildelt
en aften, må du kontakte Dan, Ole eller
Jens Green.

og Dansk Søassurance
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Et tilbageblik i bestyrelsens »Glemmebog«
Et medlemsblad i en forening er en
særdeles nyttig ting - især, hvis man
gemmer bladene fra år til år - og ved en
eller anden lejlighed går tilbage og slår
efter i dem for at se, hvad det egentlig
var for omstændigheder, der forårsage
de dét eller dét i foreningen, og hvad der
siden skete.
Et medlemsblad bliver - efter min me
ning - endnu vigtigere, hvis medlem
merne selv skriver i bladet, og lægger op
til debat om ting, der - i forbindelse med
foreningen - ligger dem på sinde.
Denne medlemmernes debat i bladet
kan naturligvis kun opfyldes, såfremt
bestyrelsen/redaktøren er indstillet på
at bringe medlemmernes skriverier/ind
læg i bladet.
Det, dette indlæg skal omhandle, er
vores medlemsblad - nærmere om nog
le ting, der skete omkring medlemsbla
det for en del år siden - og hvor der nu,
hvor en årrække er gået, kan stilles en
række kritiske spørgsmål til de personer,
(jeg tænker her specielt på foreningens
formand, Hans Guldager, og bestyrel
sen) der havde hånd i hanke med de
ting, der engang skete omkring med
lemsbladet, og det videre forløb i sagen.
Der skal herefter gives et kort resumé
over det hændte - sidst iindlægget hen
vises der til, hvorfra oplysningerne er
hentet.
Optakten:
På generalforsamlingen i SSF d. 2610-76 blev der behandlet et forslag, som
opfordrede bestyrelsen til at ændre
medlemsbladets udseende og udstyr
med henblik på at nedbringe udgifterne
til bladet betragteligt. Under en hed de
bat blev der stillet et ændringsforslag,
hvori det blev krævet, at bestyrelsen
skulle nedbringe udgiften til bladet med
50%. Et udvalg, som skulle forsøge at
finde udveje for et billigere blad, blev
nedsat, hvorefter ændringsforslaget
blev trukket.
På et bestyrelsesmøde i nov. måned
1976 tilkendegav formanden, Hans
Guldager, at man (bestyrelsen) havde
fået en henstilling fra generalforsamlin
gen om at søge at billiggøre bladet - det
havde man taget til efterretning.

12

Udvalget arbejder:
På et betyrelsesmøde d. 04-01-77 blev
der redegjort for udvalgets arbejde om
kring bladet - det blev oplyst, at der var
flere tilbud på at trykke bladet. Et tilbud
var noget billigere, og andre tilbud var
dyrere end det sædvanlige. Formanden
Hans Guldager, havde talt med bogtryk
ker Povlsen om ophævelsen af samar
bejdet. Povlsen ville gerne fortsætte
med at trykke bladet og ville prøve, om
han kunne få prisen længere ned.
»En mærkbar besparelse«.
Imidlertid kom der et tilbud fra bog
trykker, Arne Olsen, (muligvis meget
overraskende) der i en årrække havde
trykt bladet for bogtrykker Povlsen, hvil
ket udvalget/bestyrelsens medlemmer
ikke havde været bekendt med (var man
virkelig ikke det?). På Arne Olsens tilbud
var der ca. 25.000,- kroner at spare.
Som der stod i bladet: »Det var da en
mærkbar besparelse«.
»Farvel til bogtrykkeren«.
Under denne overskrift bragte man i
bladet en kortfattet meddelelse om, at
tidernes maskinelle og menneskelige

pres og ræs havde gjort, at bogtrykke
Povlsen ikke kunne klare at trykke bla
det for SSF til en stadig billigere pris
(hvem kan det?). Man roste og takkede
herefter Povlsen for det gode samarbej
de og hans måde at trykke bladet på.
Meddelelsen sluttede af med disse ord:
»Så derfor tak fra SSF, for de 23 år«.
Underskrevet, Hans Guldager, for
mand.
Færdigt arbejdel
Nu skulle der spares - 25.000,- kroner
var jo en mærkbar besparelse. Men det
blev ikke ved det - formanden, Hans
Guldager, oplyste til generalforsamlin
gen d. 29-03-77, at man fra den nye
bogtrykker havde fået en pris, som var
ca. 40-45% billigere end vores davæ
rende bogtrykker (HURRA! En endnu
større besparelse).
De gyldne løfter - ak ja I
Jeg skal herefter henvise til det trykte
skema, der viser udgifterne til bladets
trykning for årene 1974 til 1982 - begge
år incl., samt for samme periode det fald
eller den stigning, der har været i udgif
terne.

TRÆ TIL BÅDE
Vi har lavet en afdeling vi kalder »Sejlerhjørnet« hvor vi
fører hårdttræ i teak og mahogni i såvel planker som
høvlet træ og lister samt marinekrydsfinerer til aptering
i samme træsorter.

ACSTRÆLAST
BYGGECENTER

KRIMSVEJ 13 A

2300 S

(Ved jernbaneoverskæringen på Øresundsvej)

TLF. (01)58 77 00

*

Søndag 29. maj
kl. 7.33

Pris 35,00 kr.

Pris 35,00 kr.

Tilmelding her eller på tilmeldingsliste ved kontoret - Tilmelding er bindende.
Kun 100 deltagere - så skynd dig!!!

Sejlerfrokost 25,00 kr.
Betaling erlægges ved tilmelding. Pengene lægges i en kuvert
og puttes i brevkassen på kontoret. Kuverter hos Kirstine.

i Navn

Medlemsnr

Deltager i frokost

• ja

• nej

i

sæt kryds

- Pauser undervejs - Øl og vand
11

Nye medlemmer
§t

Jollemøde
Maj måneds jollemøde søndag den 8.
maj kl. 13.00.
Dagsorden fremlægges på mødet.

Brætsejlads
Copenhagen Cup, der arrangeres af
Sundby Sejl-Forening, afholdes i week
enden 28/29. maj 1983 (se nærmere un
der kapsejlads).

Sådan ser de på os!
Jolle- og Bræt nyt har fra OK-Nyt
sakset:

En lille historie om
Sundby Sejlforening.
Efter en tid, hvor vi desværre måtte
erkende at antallet af aktive OK-sejlere
var for nedadgående, er billedet måske
ved at vende igen. Markedsføringen af
Laseren, der nærmest blev opreklame
ret og solgt, som var det stanglakrids,
kostede sikkert en del potentielle OKfolk.
Men i S.S.F., der for fuldstændighe
dens skyld, ligger lidt nord for Kastrup,
har man efterhånden opbygget en »flå
de« på 9 OK-joller, således at vi gennem
sommerens aftenmatcher i snit har
mønstret 4-5 joller pr. gang.
Det lykkedes beklageligvis ikke at en
gagere nogen af de andre sejlere til '82sæsonens »oversøiske« sejladser, men
det håber jeg, der vil blive rådet bod på i
'83.
Interessen for kapsejlads blev dog vist
ved Sjællands Mesterskabet, idet hele
styrken mødte frem. SJM er jo atter i '83
henlagt til S.S.F. og jeg håber da, at op
bakningen omkring sejladsen vil blive
endnu større end den blev i år, hvor vi
var 20 startende både.

70

Enkelte nuværende OK-sejlere vil til
den kommende sæson møde frem med
nye joller, hvilket jo også må tages som
et tegn på den øgede interesse.
Her i vinter er vi 2, der har fortsat sejl
træningen (i bitter selverkendelse), så
skulle du også have lyst til at vintertræne, skal du være velkommen til at møde
op.
S.S. F. har ikke kunnet tilbyde de bed
ste faciliteter til jollesejlerne, men til den
kommende sæson vil der blive opført et
nyt toiletrum, ligesom slæbestedet mu
ligvis bliver forbedret.
Disse ting sammenholdt med det pæ
ne antal af sejlere gør, at stedet ikke blot
bliver mere attraktivt for os, der til dag
ligt sejler der, men forhåbentlig også for
dem, der vil møde op ved kommende
sejladser.
\
Flemming

~~~~

som søger optagelse

P 8 2 Birgitte Akkermann
Genuavej 22A, S.
P 104 Ellis Heine
Varmlandsgade 81, S
J 38 Niels Mølgaard Nielsen
Lindholmsvej 29, Brh.
J 42 Jakob Mølgaard Nielsen
Lindholmsvej 29, Brh.
J 44 Rikke Jensen
Hattemagerstien 29, S.
J 50 Kristian Fuglsang Hansen
Elselillevej 5, S.
J 51 Pia N. Davidsen
Maltagade 8, S.
Ifølge lovenes § 12 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkommende nummer af SSF. Protest
skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest
14 dage efter offentliggørelsen.

C--"

wW

Tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
min kære mands død og bisættelse.
Kylle Hindsberg

Mærkat 1983
Når du har betalt din pladsleje og fore
vist din forsikringskvittering, får du udle
veret mærkatet for 1983 hos havneud
valget, der træffes hver torsdag mellem
kl. 19.00 og 20.30.
Kan du ikke komme ned i foreningen
om torsdagen, kan du sende et brev ti!
havneudvalget indeholdende din forsik
ringskvittering og en frankeret svarku
vert. Herefter vil du få mærkat og kvitte
ring retur fra foreningen.
Mærkatet klistres på jollens mast eller
agterspejl, så det er synligt.
Da mærkatet ikke klæber på sejlbræt
ter, klæbes det på stativet ud for din
hylde.

Hjertelig tak til alle dem, der var med
til at gøre vort sølvbryllup så festligt.
Aase og Bent Knudsen

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved vort sølvbryllup.
Ruth og Leif Tastesen

COPENHAGEN CUP 83
for WINDSURFER
arrangeret af
Sundby Sejl-Forening
I week-enden 28/29. maj arrangerer
kapsejladsudvalget i samarbejde med
Dansk Windsurfer Klub, DWK, sejl-for
eningens første internationale windsur
fer stævne.
Stævnet er udtagelsesstævne til EM
& VM for de af IYRU internationalt god
kendte entype sejlbrætter:
Windsurfer, Mistral og Windglider
og derudover vil der for klubbens øvrige
surfere blive arrangeret et ekstra start,
dvs. en form for åben klasse hvor alle de
øvrige mærker af surferer kan konkurre
re.
Det bliver spændende at se om den
forventede store deltagelse af lokale
windsurfere her fra øen kan stå sig i kon
kurrence med landets bedste surfere,
her kan bl.a. nævnes at stævnet vil få
deltagelse af 1982 bedste surfer - Jan
Zeuthen, Vedbæk Sejlklub, som er re
gerende europamester i langdistance
samt bronce vinder på alm. olympisk
trekant bane ved verdensmesterskaber
ne 1982 for WINDSURFER samt den
danske mester 1982 - Kim Nielsen, Ved
bæk Sejlklub som også er bronce vinder
i slalom ved verdensmesterskaberne
1982 for WINDSURFER.
Den forventede store deltagelse skyl
des at DWK's hovedsponsor - FRI
TIDSREJSER - som første præmie til
den kombinerede vinder af Copenhagen
Cup '83 og DWK's danske mesterskab,
har udsat en 2 personers rejse til Cypern
på træningslejr til forberedelse af 1984sæsonen, hvor bl.a. windsurfing er
kommet på det olympiske program ved
legene i Los Angeles.
Lars Rasmussen

Ny måleregel

Vi anmoder sejlerne om, så snart som
muligt, at henvende sig til SSFs målere,
som så vil sørge for indsendelse af må
lerbrev til Dansk Sejlunion for EDBkørsel. Der vil herefter fremkomme et
nyt målerbrev udskrevet på D S s com
puter. Det koster kun kr. 40.00 som skal
betales ved afleveringen af gi. måler
brev.
Det ville være dejligt om vi kunne star
te med den nye regel her i foråret, så
derfor husk at tale med målerne hurtigt.

På sejlerdagen i Skive blev vedtaget
en ny måleregel til afløsning for den nu
værende SCANDICAP regel, den nye
regel hed fra fødslen B K II reglen hvor
såvel deplacement som kølevægt ind
går.
Den nye regel som er blevet døbt om
til DANSK HANDICAP, træder i kraft
den 1.1.1984 og kræver ikke ommåling,
men kun omberegning af de eksisteren
de mål.
Reglen ser således ud:
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Onsdagsmatcher i
Svanemøllen 1983
Københavns Amatør Sejlklub, Sejl
klubben SUNDET, Øresunds Sejlklub
FREM og Sejlklubben ØST indbyder til
onsdagsmatcher i Svanemøllen 1983.
Plan for sejladserne:
maj
4. kl. 19.00 ØST
11. kl. 19.00 ØSF
18. kl. 19.00 KAS
25. kl. 19.00 S S
juni
1. kl. 19.00
8. kl. 19.00
15. kl. 19.00
22. kl. 19.00
29. kl. 19.00

ØST
ØSF
KAS
SS
KAS

august
3. kl. 19.00
10. kl. 19.00
17. kl. 19.00
24. kl. 19.00
31. kl. 19.00

ØST
ØSF
SS
KAS
ØST

Tilmelding på postkort, der fremlæg
ges i de arrangerende klubber. Gyldigt
målebrev (kopi) skal medsendes. Tilmel
dingen gælder for alle 14 sejladser i sæ
son 1983. Tilmeldingen skal være arran
gørerne i hænde 1 uge før sejladsen.
Deltagelse er gratis.
Program med banekort og sejladsbe
stemmelser fremlægges i de arrange
rende klubber.

Løbssammensætning. Som noget
nyt vil arrangørerne lave FASTE LØB,
sådan at man på bådene ved, hvem man
sejler imod. For at det system kan virke,
er det nødvendigt, at sejlerne sørger for,
at TILMELDINGEN ER ARRANGØRER
NE I HÆNDE 1 UGE FØR MAN STAR
TER FØRSTE GANG.
For KAS, SS, ØSF og ØST.
Hans Thiessen
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Annonce
Europajolle sælges.
Alt velholdt
Henv. Tlf. 01 24 6811
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1. halvsæson

Kapsejladser
i S.S.F. 1983
Onsdagssejladserne starter den 11. maj 19É&

Yngling-stævne

Lørdag den 23. 4.1983
Søndag den 24. 4.1983

Opti-stævne (A + B)

Lørdag den 7. 5.1983
Søndag den 8. 5.1983

Bræt-stævne

Lørdag den 28. 5.1983
Søndag den 29. 5.1983

Østersø-Cup

fra Fredag den 3.
Tirsdag den 7.
til
Søndag den 19.
fra Lørdag den 9.
til Lørdag den 16.

Familiesejlads
Verdensmesterskab
Yngling

Østersø-Cup 1983
På utallige opfordringer afholder
Sundby Sejlforening i dagene fra fredag
d. 3.6. til tirsdag den 7.6. 1983 påny Østersø-Cup. Der startes fra Flakfortet fre
dag d. 3.6. kl. 19.00 (første start) og kl.
20.00 (anden start). Banen går for bane
1: Start/Flakfortet - Saltholm om styr
bord - Møn/Falster og Lolland om styr
bord - Møn om bagbord - Saltholm om
bagbord - Mål Flakfortet. Bane 2: Start/
Flakfortet - Saltholm om styrbord Møn/Falster-Lolland om styrbord Møn om styrbord - Mål Flakfortet.
Sejladsen er åben for Scandicap IOR - Standard og Klassebåde. Marine
hjemmeværnet vil igen i år være med til
at det sikkerhedsmæssige er i orden.
Rationel Databehandling A/S stiller at
ter med sin stab og gode viden om ud
regninger vedr. bådplaceringer under
vejs, foreløbige placeringer og respitbe
regninger.

Tilmeldinger skal være poststemplet
senest d. 24. maj 1983 for at blive god
kendt og efteranmeldelser kan desværre
ikke modtages. Sejladsbureauet vil væ
re åbent alle torsdage fra kl. 18.00 til kl.
20.00 og her vil alle oplysninger kunne
indhentes. Telefon 01 - 59 35 80 og 01 58 14 24.
Sejladsen er af garvede sejlere beteg
net som virkelig værd at deltage i - Så se
nu at melde til i god tid det gør det hele
nemmere for arrangørerne.
Bent Knudsen

Vindstyrketabel
På onsdagssejladserne i sæsonen
1982 fremkom der flere diskussioner
vedr. vindstyrke for start af joller. Mit ar
gument var, og er, at vi med een dom
merbåd og uden følgebåde ikke kan for
svare starten af joller i kraftig vind, idet
vi ikke på betryggende vis kan komme

6.1983
6.1983
6.1983
7.1983
7.1983

væltede fartøjer til undsætning hurtigt
nok, alligevel kom flere fartøjer på ba
nen på trods af forbud, og det er selvføl
gelig vor pligt at komme disse til und
sætning hvis nødvendigt. Det giver dog
en vis uro for hele sejladsen. Derfor tilla
der jeg mig at fremkomme med faste
vindstyrker for start af joller i sæsonen
1983 (onsdagssejladser) og disse skal
overholdes af alle da kapsejladsbåden
med besætning har ansvaret for feltet.
MAX. sekundmeter for start af joller
som følger:
Pirat
12 sm
Wayfarer 12 sm
Finn
10 sm
OK
10 sm
Europa
8sm
SejlbrædderlO sm eller efter aftale med
dommeren
Laser
8 sm
Med venlig hilsen
Klaus Akkermann

og problemfyldte opdrag, som du har
løst på din særlige måde, jeg tænker her
særligt på vagtordningen som du har
kørt fra start af, og som vi ingen erfaring
havde for, ja ingen klub i landet havde
med særligt held løst dette problem; du
gjorde det som en af de første, og med
dine erfaringer har andre klubber i landet
kunne opbygge en vagtordning som vo
res.
Skolebådene har haft din særlige be
vågenhed, du har passet og plejet dem
som spædbørn og dine elever på sejler
skolen har år efter år måtte bruge knoer
ne, for at holde fast i tovene i en stan
dard som du mente var passende, og
hermed skænker jeg dig denne mes
singklokke som et minde og som tak fra
S.S.F.
Som afslutning på min beretning, kan
jeg nævne at der stadig er lukket for til
gang af aktive medlemmer, der er et
stort pres på foreningen for at blive
medlem, på spørgsmålet hvorfor, er
svaret næsten altid, her er billigt, og de
har hørt at det er en god klub.
Jeg vil benytte lejligheden til her at
takke bestyrelse og udvalg, lærere på
sejlerskolen og de mange menige med
lemmer der gør et stort arbejde for vor
forening, således at betegnelsen en god
klub, virkelig også er det.
Hans Guldager

Du er ikke fair SVEND!
Endelig fik vi overstået en frygtet ge
neralforsamling.
Alle ventede spændt på, hvordan vi
skulle få løst det problem, der var opstå
et ved vor formands ufrivillige ophold i
Sverige, som var blevet slået så stort op
af et af formiddagsbladene.
Hans løste problemet selv!
Efter formandens beretning stod han
op og redegjorde for de papirmæssige
fejl, som den israelske ambassade hav
de begået, og som de dybt beklagede,
noget som bevirkede, at han pludselig
stod i den situation, at han ikke kunne
opfylde nogle aftaler, han havde indgået
med nogle seriøse forhandlere af dia
manter i Danmark, og som igen bevirke
de, at han nu måtte se i øjnene, at et
agentur, som han havde arbejdet så
hårdt på, måtte slippe ham af hænde.
Hvad gør man så? Tja' man er kun et
menneske! Man springer over, hvor
gærdet er lavest og forsøger at tage va
rerne ind i Sverige på en måde, som vi
vel alle sammen har gjort, når vi har væ
ret på ferie i udlandet. Gemmer sprutten
- undskyld diamanterne - og går uskyl
digt igennem tolden.
Nu drejer det sig altså om nogle gan
ske andre tal, når det er diamanter, men
hensigten er den samme, som når man
tager et par flasker for meget med hjem.
Det er ulovligt!!
Hans og Lilli måtte betale prisen, og
den var dyr!
Alt dette stod Hans modigt op på ge
neralforsamlingen og redegjorde for han så over 300 mennesker i øjnene og
fortalte, at han havde kvajet sig noget så

gevaldigt!! Der må have være meget en
somt på talerstolen i det øjeblik!!
Han stillede sit mandat som formand
til rådighed for forsamlingen og ønskede
et formandsvalg, selv om han først er på
valg til efteråret. Han blev genvalgt, selv
om det var knebent, men fakta er, at
man vel synes at en mand, der havde
mod til at stå op og bekende sin dummert, men som havde været en strålen
de formand for vor forening, ikke skulle
jordes på grund af een fejl, ud af så man
ge gode ting, han havde gjort for vor
klub.
Svend Larsen! Nu går du rundt og
forsøger at samle stemmer sammen til
en ekstraordinær generalforsamling for
at prøve at vælte Hans. Hvad skal det
være godt for. Hans er blevet valgt af en
kompetent forsamling, og han står på
valg til efteråret - så kan du jo forsøge at
finde en anden. Du er jo ikke selv ren!
Har du ikke hjulpet en ven hinsidan???
Lad os dog nu i bestyrelsen få fred til de
store opgaver der ligger forude. Toilet
byggeri - verdensmesterskab - og 60
års jubilæum; alt sammen noget, der
kræver en koncentreret indsats. Vi har
simpelthen ikke tid til indbyrdes splid og
kævl, og jeg vil håbe, hvis det lykkes for
dig at indkalde til en ekstraordinær ge
neralforsamling, at alle gode kræfter vil
samles om at vælte dit unfair forsøg på
at spænde ben for en formand, der, ved
vi som kender ham, vil gøre alt for at
genoprette medlemmernes tillid til ham.
Vagn
næstformand
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Standerhejsning
afholdes

Lørdag den 7. maj 1983
kl. 16.00
Mød op og vær med til at give sæsonen
en festlig start.
Festudvalget
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Fire jubilarer

regning og risiko, ser ud til at nærme sig
sin afslutning. Selskabet der har anlagt
sagen har foreslået at trække sagen til
bage, og i stedet forhandle om et ikke
nærmere defineret forlig, disse forhand
linger skal finde sted på tirsdag, og mit
spørgsmål til medlemmerne er, at da
der ikke er kommet en definitiv afgørelse
på denne principelle sag, kan/skal der
forhandles ud fra den mulighed, at der
er tilslutning til at S.S.F. tegner en reg
resforsikring, den vil på årsbasis koste
mellem 25 og 30.000 kroner og må i så
fald lægges ovenpå pladslejerne for de
fartøjer der skal optages med forenin
gens grej.
Traditionen tro har vi atter i Sr en
række jubilarer i S.S.F. medlemmer
der med både 50 og 25 års medlemskab
har deltaget i foreningens liv, gennem
godt og ondt.
Det er yderst sjældent vi kan hylde
medlemmer med 50 års medlemskab,
idag har vi hele 4 med et halv århundre
de på bagen i S.S.F.
Bent Petersen har fået sin afskedsgave

Elever fra sejlerskolen får deres beviser

Medlem nr. A 76. Oscar Lauth, med
lem nr. A 94 A.G. Johannesen, medl.
nr. A 230 O. Futterer og medl. nr. P. 35
B. Bønneland.
Følgende medlemmer kan smykke
sig med 25 års tegnet.
Medlem nr. A 659 Aksel Andersen
og medl. nr.A 469 Jørgen Christensen.
PS kapsejladsfronten er der atter i
år lagt op til en række gode stævner,
foruden det omtalte VM vil der blive af
holdt en række optimistsejladser og
Ynglingstævner, 2 brætsejlersejladser,
en række sejladser af mere lokal karak
ter, og distancesejladsen Østersø-Cup.
Første gang den blev sejlet var i 1982,
den fik ros for god sportsmæssig afvik
ling og vi forventer af den grund et for
øget antal deltagere. Bent Knudsen har
påtaget sig atter i år at lede dette stæv
ne.
Vinterens undervisninger i navigati
on og undervisning for optimister og ju
niorer har forløbet planmæssig og til
slutningen har været god. Tovværks-

kurset har haft en mindre nedgang i del
tagerantallet til gengæld har de fået en
effektiv og grundig undervisning hvilket
jeg konstaterede ved den nyligt afholdte
prøve som med-censor.
Følgende har bestået og kan få udle
veret S.S.F. eksamensbevis.
Helge Sthøh, Kurt Hvilson, Birte
Hvilson, Irmgard Nielsen, Knud Jan
sen, Johnny Pileborg og Niels Bo
Schmidt.
Næstformand og skoleschef Bent
Petersen fratræder bestyrelsesarbejdet
ved denne generalforsamling. Bent har
påtaget sig jobbet som pladsmand og
havnefoged i S.S.F. fra den 1. juni, be
styrelsen håber hermed at have løst
pladsmandsproblemet, som blev ledigt
efter Roberts fratræden.
Kære Bent. Du blev indvalgt i besty
relsen i foråret 1974 som skolechef, og
du blev næstformand efter Reinhardt i
1977, du har altid været saglig og grun
dig i dine opgaver for foreningen, og ik
ke mindst som næstformand har du på
taget dig en række både tidskrævende

Oscar Lauth kom senere og fik sin 50 års nål

Formandens beretning ved generalforsam
ling i S.S.F. søndag d. 27. marts 1983.
Til forretningsordenen.
Jeg anmoder hermed generalforsam
lingen om optagelse af et ekstra punkt
på dagsordenen.
Punkt A. Meddelelse fra formanden.
Formanden orienterede medlemmerne
om sine personlige forhold og meddelte
generalforsamlingen at han trækker sig
tilbage som formand.
Siden sidste generalforsamling har vi
mistet 2 gode og trofaste medlemmer af
S.S.F.
Den 15. januar døde Kjeld Blickfeldt
Olsen efter et svært hospitalsophold.
Blickfeldt Olsen der i mange år var for
mand for Sundby Kajakklub var for det
te arbejde tildelt DIF.S hæderstegn.
Den 24. januar afgik medlem nr. A
335 M.E.A. Ryefelt ved døden. Ryfelt
der var indmeldt i september 42 hav
de således over 40 års medlemskab
bag sig.
Æret været deres minde.
I mit fravær fra foreningen der hav
de en varighed af lidt over 4 uger, sam
mentrådte bestyrelsen straks, og indsat
te næstformanden Bent Pedersen som
midlertidig formand for foreningen. I
denne periode der strakte sig fra 12 feb
ruar til 16. marts, har bestyrelsen arbej
det seriøst og sagligt og på bedste måde
varetaget foreningens interesser.
Der blev den 30. januar 1983 afholdt
en ekstraordinær generalforsamling,
hvor bestyrelsen forelagde et nyt projekt
vedrørende toilet og badebygninger,
idet det oprindelige forslag der tidligere
var vedtaget på en generalforsamling
fandtes urealistisk dyrt. Forslaget blev
vedtaget, og det indebærer at der i løbet
af april måned bliver rejst en ny bygning

på nordre mole, med toilet og badefaci
liteter. I forbindelse med dette projekt
foreslog bestyrelsen som led i en lang
tidsplanlægning at der udarbejdes et
projekt til et nyt byggeri som skulle aflø
se det gamle klubhus på nordre mole der
idag bruges til junior-arbejdet - rummer
Shoppen og nogle værkstedsrum for
medlemmerne. Forslaget rummede lige
ledes tanker om i forbindelse med dette
projekt at flytte det nuværende jollehus
til andet formål, således at dit påtænkte
byggeri skulle rumme samtlige S.S.F.s
ungdoms og jollefaciliteter, foruden lo
kaler til undervisnings - udsalg og værk
stedsrum, samt et lokale til rent samlingsbrug for medlemmerne. Som øko
nomisk grundlag for dette foreslog be
styrelsen at der oprettes et byggefond
hvor hvert medlem betaler 50 kroner
halvårlig uanset om man er aktiv-passiv
eller junior.
I foreslaget indgik endvidere at et
udvalg skulle udarbejde et forslag til det
te projekt, som skulle forelægges forårsgeneralforsamlingen i 1984 til debat,
hvorefter det endelige forslag kunne ud
arbejdes til endelig godkendelse.
Hele dette omfangsrige forslag blev
vedtaget i sin helhed og det første resul
tat heraf bliver altså en toilet og bade
bygning, der om kort tid vil rejse sig.
Ved samme ekstraordinære gene
ralforsamling, forelagde det af general
forsamlingen nedsatte lovudvalg sit for
slag til nye love og vedtægter. Lovud
valgets forslag blev med nogle få redak
tionelle rettelser vedtaget i sin helhed,
de hviler på de grundlæggende princip
per i S.S.F.s liv og trivsel, idet jeg også
skal tilføje at de forslag der på et senere
tidspunkt skal behandles og som er stil

let fra medlemmernes side hviler på de
samme principper og udmærket kan
indarbejdes i vedtægterne.
S.S.F. har i år 60 års jubilæum, det
vil på forskellig vis blive markeret, såle
des har vi i anledning af 60 året påtaget
os at være arrangerende klub for VM for
Yngling. Vi har store tilknytninger til
denne ungdomsklasse, det bliver et
stort stævne som finder sted i dagene
fra den 9. juli til 16. juli, og jeg må anmo
de medlemmerne om at vise forståelse
for vore gæster og det liv der i denne pe
riode må være i S.S.F.
Bestyrelsen har endvidere beslut
tet at der på vor jubilæumsdag, den 28.
oktober afholdes en reception for gæ
ster og venner og foreningens medlem
mer. Den 29. oktober er der af riggerfest
som festudvalget i anledning af jubilæet
vil gøre så festlig som muligt. For at hol
de det på et for medlemmerne økono
misk acceptabelt grundlag, vil 60 års fe
sten blive afholdt her i klubhuset.
I forbindelse med VM for Yngling, har
vi modtaget en stor pengegave på
25.000 kroner fra Handelsbanken, vi kan
i særlig grad takke Lillian Green samt
Knud O. Petersen fra Handelsbanken
for at denne storslåede støtte er blevet
givet.
Den fra forsikrings-side anlagte sag
ved Sø- og Handelsretten, og som jeg
har omtalt gennem flere generalforsam
linger, og som har sit grundlag i at vi i
lighed med 12 andre sejlklubber i landet,
har stående i vore love at optagning og
udsætning af fartøjer sker på ejerens
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Lysffartøjsforsikring 01-131415
Den nye sejler får fra starten
40% rabat på præmien
HhHBB
Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat
Landsdækkende servicenet

Dansk Søassurance
Forsikringsaktieselskabet Hafnia
Holmens Kanal 22,1097 København K.

Referat af ekstraordinært bestyrel
sesmøde i S.S.F. mandag den 21.
marts 1983 kl. 19.00
Dagsorden: 1. Rapport fra formanden
2. Generalforsamlingen
3. Underskrift af låne
dokument
4. Retssagen mod Dansk
Søassurance
5. Eventuelt
Fraværende efter afbud: ElseThuring og
Vagn Preisler på grund af overarbejde.
ad 1.
Formanden beklagede den situation,
der var opstået på grund af sagen med
det svenske toldvæsen, og redegjorde
for optakten og forløbet af denne. Kon
kluderede, at tingsretten i Trelleborg
havde fundet det bevist, at kollektionen
ikke skulle sælges lovligt eller ulovligt, at
der var indgået skriftlige aftaler mellem
H.G.s firma og danske fabrikanter om
forevisning af sliberiets produkter, og at
sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti
ikke ville være noget problem. Tingsret
ten havde ændret anklagen fra grov va
resmugling til almindelig varesmugling,
og tiltalen mod H.G. havde været for
søg på medvirken til dette, (formandens
redegørelse vedlagt protokollen).
Oplyste, at han ville stille sit mandat til
rådighed på den forestående generalfor
samling og bad om bestyrelsens stilling.
Preben Jacobsen vil bakke forman
den op og træde tilbage, hvis denne får
et mistillidsvotum. Bent Knudsen, der er
på valg, vil træde tilbage, ikke på grund
af sagen, men på grund af klubbens le
delse i de senere år. Arne Olsen vil ud
træde af bestyrelsen, hvis formanden
fortsætter. Bent Petersen har intet at
indvende imod H.G.s forbliven på for
mandsposten. Jens Green og Klaus Akkermann vil godt fortsætte under H.G.s
ledelse, men vil på den anden side ikke
nødvendigvis forlade bestyrelsen under
en ny formand. Rolf Elm Larsen finder
ikke at kunne fortsætte i en bestyrelse
under den nuværende formands ledel
se. Vagn Preisler, der var fraværende
havde sendt et brev, hvor han sammen
med Bente Bang Christensen bakkede
H.G. op og tilkendegav, at de ville træk
ke sig, hvis formanden blev nødsaget til
at gå af. (Brevet vedlagt protokollen).
Else Thuring havde overfor formanden
tilkendegivet en lignende stillingtagen.
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Formanden meddelte, at sagen ville
komme til debat under et særskilt punkt
2a, for ikke at blive kædet sammen med
beretningen.

ad 2.
Benny Gustafsson havde erklæret sig
villig til at være dirigent, men også Allan
Schmidt kunne komme på tale. For
manden resumerede de emner, han vil
omtale i beretningen. Næstformands
posten efter Bent Petersens afgang
drøftedes, men valget overlades til den
kommende bestyrelse. Regnskabet blev
gennemgået og kommenteret. Under
punkt Valg oplystes det, at Erling Sø
rensen ikke vil fortsætte som revisor
suppleant. Hans Eskildsen vil blive kon
taktet. De indkomne forslag drøftedes.

ad 3.
Filialbestyrer Hugo Bechsgaard fra
Amagerbanken kom til stede, og de til
stedeværende bestyrelsesmedlemmer
underskrev lånedokumentet på 90.000
kr. til de kommende toiletbygninger. Det
oplystes i den forbindelse, at S.S.F. har
fået bevilget et rentefrit lån fra Dansk Idræts Forbund på 35.000 kr. til dette for
mål. Lånet til Amagerbanken skal tilba
gebetales med 20.000 kr. årligt.

ad 4.
Dansk Søassurances advokater vil nu
trække sagen mod S.S.F. tilbage med
ønsket om en forligsmæssig afslutning,
hvorom der skal holdes et møde tirsdag
den 29. marts.
ad 5.
Manglende underskrifter på kontrak
ten med Bent Petersen blev påført. Den
selvejende institution Flakfortet skal in
den 1. april have oplysning om, hvilke
datoer S.S.F. skal bruge lokalerne med
festsalen m.v.
Social- og Sundhedsforvaltningen i
København har forespurgt om S.S.F.
stadig er interesseret i at dele udgif
terne til kloakledning fra nordre mole
med kommunens fritidsklub, Amager
Strands Sejlklub, et projekt, som af
kommunens rådgivende ingeniørkontor
beregnes til at koste 500.000 kr. Det skal
meddeles kommunen, at vi ikke i øje
blikket er interesseret, men måske på
lidt længere sigt.
Mødet slut kl. 21.30.
Hans Guldager
formand
Holger Møller
referent

Fra Havneudvalget
FEMØREN
Det lyder måske mærkeligt,
at man i vores tid kan bruge
så lidt som en femøre.
Det kan vi dog hvis vi har
mange af dem. Tarzan går rundt
og beder om jeres femører
til hjælp til vores svagføre
fest, og vi beder jer tage
godt imod ham, og se at få
lænset lommerne. Oppe ved
kasseapparatet står der en
bøtte til det samme, så se godt
efter når i får penge tilbage.
HUSK AT DET GÅR TIL NOGET
GODT.
RED.

Under VM for ynglingbåde der afhol
des af Sundby Sejlforening må medlem
mer påregne lidt rokeren med bådene i
havnen. Vi vil tilstræbe at det foregår så
lempeligt som muligt. VM foregår primo
juli 1983 og der vil sandsynligvis deltage
ca. 70 fartøjer.
Vi gør stadig opmærksom på at par
kering og unødvendig kørsel på pladsen
ikke er tilladt. Det vil være en fordel om
vi alle var med til at holde denne form for
trafik nede på laveste plan.
En speciel tak til Svend Larsen for den
tid Du har fungeret som havnefoged og
de mange skridt Du påny har gået for
Sundby Sejlforening.
Brug af varmt vand fra toiletterne til
vask af både er forbudt og betragtes
som tyveri.

både under 10 m og for både over 10 m
40 kr. døgn.
Et medlem i bestyrelsen fremlagde
forslag om at pensionister fra denne
sommer skulle kunne ligge for halv pris.
Forslaget blev godkendt af en enig be
styrelse. Overfredningsnævnet oriente
rer i et brev om at sagen vedr. fredning
af Saltholm nu er indbragt for nævnet til
afgørelse.
Et medlem har i et brev til bestyrelsen,
klaget over at det er for let for ikke med
lemmer at komme ind i salen under en
generalforsamling. Bestyrelsen drøftede
hvordan dette kunne undgås. Man blev
enige om at placere kontrolbordet ude
ved indgangsdøren og så låse døren ved
Skipperstuen.
Generalforsamling.
Der var rettidigt indkommet 15 lov
ændringsforslag til forelæggelse for ge
neralforsamlingen, nemlig 4 forslag fra
Hans Eskildsen, 2 forslag fra Jørgen
Rasmussen, 7 forslag fra Niels O. Niel
sen og 2 forslag fra Leif Petersen.
Juniorchefen bad bestyrelsen tage
stilling til, om den ved generaforsamlin
gen kunne anbefale, at Dan Holger
Knudsen bliver valgt ind i juniorudval
get. En enig bestyrelsen vil anbefale
Dan.
Sluttelig gennemgik man årets regn
skab.

Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget oplyser, at vor nye ar
bejdsmand er fratrådt sin stilling. Bent
Poulsen har lovet at varetage forefal
dende arbejde indtil der er antaget en ny
pladsmand. Havneudv. oplyser endvi
dere, at det i år er nødvendigt at opgrave
indsejlingsrenden. Ligeledes skal taget
på snedkerværkstedet repareres idet det
er utæt. Den nye toiletbygning vil være
klar til brug i april måned.
Pladsfolkene anmoder om lov til at
hæve ophalerpriserne med 1,00 kr. pr.
m2. En enig bestyrelse går ind for denne
stigning.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Klubhusudvalget meddeler at hylden i
pejsestuen hurtigst muligt vil blive sat
op igen.

Punkt 6: Juniorafdeling.
Yngling nr. 101 er kommet i vandet og
klargøring af de øvrige ynglinge er i fuld
gang. Juniorchefen orienterede endvi
dere bestyrelsen om at der som aftalt er
bestilt nyt sejl til 101. Alle bådene har få
et monteret 2 dobbeltlænsende pumper
af sikkerhedsmæssige hensyn. Under
visningsaftener er fastlagt. Undervisnin
gen sørger team Yatsy for. Den 12.3. er
alle ynglinge kaldt til mønstring. Den
9. +10.4 + 16. og 17.4. er der klargøring
af samlige optimister. I løbet af marts
måned vil der blive afholdt kæntringsprøve i en svømmehal.
Punkt 7: Kapsejlads.
Kapsejladschefen fortæller, at man
har modtaget en check på 25.000 kr. til
brug for VM i ynglinge. Klaus Akkermann, der på S.S.F.s vegne har delta
get i sejlerdagen i Skive, fortalte, at ho
vedbestyrelsen havde foreslået kapsej
ladsudvalget nedlagt. Dette skete ikke.
Havneudvalget blev nedlagt. På Sejlerdagen blev der vedtaget nye kapsejlads
regler gældende allerede fra i år, og frem
til 1986 d.v.s. at alle kapsejlere skal have
deres fartøjer målt op igen. Den nye reg
el hedder B.K. »Som noget nyt kommer
kølvægten ind i målene.«.
Punkt 8: Joller.
Den 12.5. -15.5 afholdes der instruk
tørkursus for brætsejlere i Ålsgårde. Jol
lerepræsentanten anmoder om at få 2
medlemmer på dette kursus. Da der var
uenighed i bestyrelsen vedr. afholdelse
af denne udgift, stemte man om det.
Flertallet stemte nej.
Havneudvalget bad jollerepæsentanten om igen at gøre brætsejlerne op
mærksomme på, at de skal have en an
svarsforsikring jvf. vore love.

Punkt 9: Motorbåde.
Intet.
Punkt 10: Sikkerhed.
Intet.
Punkt 11: Bladet.
Et bestyrelsesmedlem påpegede at
indholdet i vort medlemsblad er blevet
meget tyndt. Vedkommende mener ikker der er noget egentligt læsestof i det.
Den øvrige bestyrelse giver ham ret
og man er enige i, at man ved næste be
styrelsesmøde vil tale med redaktøren.
Man vil endvidere anmode medlemmer
om at indsende stof til Bladet.
Punkt 12: Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 23.45.
sign. Bent Petersen
fung. formand
E/se Thuring
sekretær

Sundby Marine Shop
har i Maj åbent
Hverdage kl. 10-18
Lørdag kl. 9-15
Søn- og helligdage 10-15

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
Punkt 5: Sejlerskole.
Den 27.3. afholdes eksamen på tovværkskursus og den 19. og 20.4. eksa
men i navigation.

01 -58 79 29 & 01 -58 65 75
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S.S.F.
Medlemsblad for

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

fi

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

Referat
7.3.83.

Postgirokonto 7 05 65 16
02-527127
02-992352
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

137323
50 73 23

Vagn Preisler,
Artillerivej 44,2300 Kbh. S

54 5844

Sekretær:

Else Thuring,
Lodsgården B 5,2791 Dragør

53 59 64

Kasserer:

Erna Christensen,
Milanovej4,2300Kbh. S

593978

Havneudvalg:

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

55 79 39

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

58 74 05

Næstformand:

Tilsynsførende Bente Bang Christensen,
med klubhuset Viby Allé 27,2770 Kastrup
- og festudvalg: y g prejsler,

5175 30

Artillerivej44,2300Kbh.S

545844

a

Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.
Formanden Hans Guldager har til be
styrelsen afgivet beretning fra Malmø
under denne beretning enedes man om
at afholde ekstraordinært bestyrelses
møde den 12. Indkomne breve og takke
kort blev oplæst. Der var bl.a. brev fra
kontoret for Stadens faste Ejendomme,
der nu skriftligt bekræfter vort forlæn
gede lejemål frem til udgangen af år

n

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

597995

Skolechef:

Bjarne A. Larsen,
Messinavej 5,3., 2300 Kbh. S

59 81 27

Juniorleder:

Jens Green Jensen,
Tønnesvej 47,2300 Kbh.S

50 63 65

Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

Janus Simonsen,
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre

49 36 08

Preben Jacobsen,
Amager Strandvej 180,2300 Kbh. S

58 79 29

Jørgen Madsen,
Platanvej 7,1810 Kbh. V

2120 50

Karl Thorup,
Bremensgade46,2300 Kbh. S

584311

den

Dagsorden:
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

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

bestyrelsesmøde

Holger Møller fraværende p.g.a. syg
dom.

Ansvarshavende redaktør:
Viggo Hind, Parkvej77,2630Tåstrup

af

2000.
Forhøjelsen af vore nuværende hav
netakster for gæstesejlere blev drøftet.
Man enedes om at bibeholde de nugæl
dende takster nemlig 20 kr. pr. døgn for
FORSIDEBILLEDET:
Ved mønbroen på sommerferietur

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

Foto: Tommi Nymand
V^
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42. årgang

Hverdage

Lørdage

Søn- og
helligdage

Jan.

X

11-15

X

Febr.

X

11-15

X

Marts

10-18

9-15

X

April

10-18

9-15

9-15

Mai
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

1982

Okt.

13-18

Nov.

il 1 3 - 1 8

Dec.

•*-

13-18

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

kmk

Flere og flere får
Kapitalpension i
'•# Amagerbanken

s.s.f.

SÅ
om TÆT
i/-c i

z—\

- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

I MARTS MÅNED -i- 20% PÅ
RIGGERARBEJDE

EGET
RIGGER- CVÆRKSTED

DANSAILS

TALURITPRESNINGER
TERMINALVALSNINGER
SPLEJSNING AF
-X.

WIRE/tovværk

i
L

STURLAS^^1

ni
62303 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

i

Af større stævner i vore egne farvan
de bør nævnes distancesejladsen »Hjar
nø rundt« arrangeret af Horsens Sejl
klub, »Surftræf« ved Valdemar Slot ar
rangeret af Svendborg Sunds Sejlklub
samt NOM for Div. II arrangeret af KDY
ved SKS/KDY's brætudvalg. Der var
planlagt VM for Tandembrætter i Ker
teminde, men arrangementet måtte
ulykkeligvis aflyses.
En ny klasseorganisation for Div. I, II
og III samt funboards er under dannelse,
og det er udvalgets håb og forventning,
at dette kan føre til yderligere aktivitet
og bedre koordinering af stævner og ar
rangementer.
Brætsejlerudvalget har afholdt 3 mø
der i 1982 samt været repræsenteret ved
de større stævner i den afvigte sæson.
Brætsejlerudvalget

det Jan Zeuthen at placere sig som nr. 3
i sin vægtklasse; men dette smukke re
sultat er faktisk også det eneste interna
tionale kapsejladsresultat vore brætsej
lere har nået i året 1982.
Det har unægtelig været en ordentlig
nedtur for vore danske brætsejlere i 1982
efter succesåret 1981, hvor vi troede,
træerne voksede ind i himlen!
Årsagen er næppe, at man har hvilet
for meget på laurbærrene, men nok i
højere grad, at de nye og eksplosivt om
siggribende »funboards« med dertil hø
rende hårdtvejrssejlads, bølgehop og
hastighedssejlads har været en udfor
dring og et fristende incitament til nye
og uprøvede områder indenfor brætsej
ladsen. Sejlsporten bør nok være op
mærksom på denne udvikling og få den
indpasset i vor traditionelle konkurren
ceopfattelse, idet det givet er i disse om
råder, at surfsporten vil udvikle sig i de
kommende år.

0

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

i?

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

b

1. halvsæson

Kapsejladser
i S.S.F. 1983
Yngling-stævne

Lørdag den 23. 4.1983
Søndag den 24. 4.1983

Opti-stævne (A + B)

Lørdag den 7. 5.1983
Søndag den 8. 5.1983

Bræt-stævne

Lørdag den 28. 5.1983
Søndag den 29. 5.1983

Østersø-Cup

fra Fredag den 3. 6.1983
Tirsdag den 7. 6.1983

Familiesejlads
Verdensmesterskab
Yngling

Søndagden 19. 6.1983
fra Lørdag den 9. 7.1983
til Lørdag den 16. 7.1983
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Jolle- og brætsejlermøde
Som tidligere annonceret i Jolle- og
brætnyt afholdes uden for sæsonen
møde søndag den 10. april 1983 kl. 13.00
præcis.
På mødet aftaler vi dato for udsæt
ning af broen, oprydning på pladsen ef
ter vinterstormene m.v.
Vel mødt

Mærkat 1983
Når du har betalt din pladsleje og fore
vist din forsikringskvittering, får du udle
veret mærkatet for 1983 hos havneud
valget, der træffes hver torsdag mellem
kl. 19.00 og 20.30.
Kan du ikke komme ned i foreningen
om torsdagen, kan du sende et brev til
havneudvalget indeholdende din forsik
ringskvittering og en frankeret svarku
vert. Herefter vil du få mærkat og kvitte
ring retur fra foreningen.
Mærkatet klistres på jollens mast eller
agterspejl, så det er synligt.
Da mærkatet ikke klæber på sejlbræt
ter, klæbes det på stativet ud for din
hylde.

Dansk Sejlunions
regnskab 1982.
Af sejlunionens regnskab for 1982
fremgår det, at udgifterne til jolleudval
get udgør 28.190 kr. Det svarer til 1,1%
af de samlede udgifter, der udgør 2,4
millioner kroner. Dertil kommer udgif
terne under ungdomsudvalgets jollesek
tion: 21.608 kr. Brætsejlerne har efter
regnskabet ikke påført sejlunionen ud
gifter.
Budgetforslaget for 1982/83 tildeler
jolleudvalget 31.100 kr. og brætsejlerud
valget 5.500 kr. Ungdomsudvalgets jol
lesektion får 31.000 kr. Sejlunionens
driftsudgifter er budgetteret til ca. 2,9
millioner kr.
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Fra sejlunionens
årsberetning
Fra Dansk Sejlunions årsberetning
1982 er hentet følgende af interesse for
jolle- og brætsejlere:
Jolleudvalget:
Året '82 kan deles op omkring
PR-arbejde, hvor der særligt kan henvi
ses til deltagelse på bådudstillingerne i
Fredericia og København; i
Udvalgsarbejde med ajour-føring af
emnehæfter, samt udarbejdelse af han
dicaptabel for joller og i
Mødeaktiviteter, hvor hovedemnerne
har været drøftelse af ændringsforslag
til DS' love samt ændrede statutter for
afholdelse af DM.
Vi mener, at vi er nået til en afklaret
holdning til jolleudvalgets funktion i en
ny struktur.
Kaj Olsen

Brætsejlerudvalget:
Væksten i antallet af sejlbrætter er
fortsat i året 1982 og antages nu at have
ført til et samlet antal sejlbrætter i Dan
mark på 12-14.000 stk.
DS sejlklubber har i stigende grad en
gageret sig i brætsejlads med afdelinger
herfor og i mange tilfælde med instrukti
on og undervisning; antallet af brætsej
lere som klubmedlemmr har derfor ud
viklet sig positivt, og meget tyder på, at
1982 har været et vendepunkt i den rigti
ge retning.
5.-9. maj blev der afholdt et brætin
struktørkursus i Ebeltoft for 25 sejlklub
instruktører, således at der nu er uddan
net godt 50 DS-brætinstruktører, og der
er planlagt kurser igen i 1983. Det er vor
opfattelse, at disse kurser væsentlig vil
bidrage til søsikkerhed for brætsejlere
samt befordre sejlbrætternes integrati
on i den etablerede sejlsport.
Kapsejladslicensordningen er ligele
des vokset til totalt ca. 500 licenser i
1982 for division I og II; en lidt fastere
kontrol fra arrangørside vil givet befor
dre en yderligere vækst.
Blandt de internationale eentypeklasser er det kun lykkedes at gennemføre et
DS-klassemesterskab for Mistral Competition, omend uagtet int. Windsurfer
klassen har haft en del vellykkede arran
gementer og udtagelsesstævner. I
Windsurfer VM på Sardinien lykkedes

TRÆ TIL BÅDE
Vi har lavet en afdeling vi kalder »Sejlerhjørnet« hvor vi
fører hårdttræ i teak og mahogni i såvel planker som
høvlet træ og lister samt marinekrydsfinerer til aptering
i samme træsorter.

ACSTRÆLAST
BYGGECENTER

KRIMSVEJ 13 A • 2300 S
(Ved jernbaneoverskæringen på Oresundsvej)

TLF. (01)58 77 00

Gingers besætning tørrer tøj

Hvornår åbner købmanden

JACKPOT

Kolonnesejlads

Grill-mad på Vejrø

Tekst og foto: Lars Hauschultz
Regnvejr på Vejrø

Deltagerne samlet i Svendborg

)
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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

I

Under bådudstillingen i Bella Centret
var 4 optimistsejlere inviteret til at vise
deres færdigheder i at sejle og til at gå
på vandet.
I et bassin 40 x 20 meter sejlede de
med afkortet sværd, da dybden kun var
65 cm. Vinden kom fra 3 store blæsere,
som var i stand til at frembringe en kun
stig vind på 12 sek/m i midten af bassin
et. Ved mærkerundingen oppe ved blæ
serne skulle der hænges godt ud over si
den for at holde jollen. Alligevel sejlede
jollen med vand til rundlisten. Alle sejler
ne klarede dog de kraftige pust uden at
kæntre. Morsomt var det at se forældre
og tilskuere, som mindst var lige så
spændte som børnene, der sejlede.
Vandgang, og det blev der, da sejler
ne bagefter skulle til at gå på vandet. På
nogle skumski med huller til fødderne
og skistave med tragte i enden til at
skubbe sig frem med. Dette nye »fartøj«
var fuldstændig ukendt at stå på. Så ef
ter ganske få minutter f&ldt,den første
mand, til stor jubel fra tilskuerne, i van
det, som viste sig at have en temperatur
på 10°C. Alle børn undtagen Lars nåede
at bade, men samtlige havde våddragter
på, så kulden har nok ikke været så slem
endda. Som sædvanligt, når optimister
ne er samlet, var der en stor tilslutning
fra forældresiden, både med hjælp på
stranden, ved bassinkanten, til at vride
ungerne og til at frembringe kaffe/kager.

Klargøring af optimistjoller vil finde
sted 9/4-10/4 samt 16/4-17/4.
9/4. Vi mødes lørdag som sædvanligt
kl. 10.00 i klubhuset. Forældre er meget
velkomne. Her fordeler vi joller og dage,
hvor der sejles. Derefter klargøring af
både.
10/4-16/4-17/4. Klargøring af joller.
Ole Jensen
Hattemagerstien 29
585068

Sommertur 1982
Nu da vi snart er på vandet igen, er
det måske på sin plads at vise nogle bil
leder fra sidste års sommertur, så vi kan
mindes den dejlige tur og glæde os til en
forhåbentlig lige så god sommer i år.
Turen startede selvfølgelig i S.S.F.,
og vi besøgte følgende havne:
Rødvig havn, hvor vi fejrede en god
Set. Hans-aften uden en dråbe regn.
Vordingborg (og Vordingborg vaske
ri), Femø, og der var også god plads til
at tørre tøj. Vejrø, der var helt øde og
forladt. Lohals, hvis hotel kunne huse et
par gennemblødte sejlere, Svendborg
(og Svendborg bio), Agersø, hvor vejret
begyndte at blive godt og Nyord, inclusive hedebølge.
Alle kom hele og nyvaskede hjem fra
en sjov, spændende og våd sommertur.
God vind i påskeracet og de følgende
sejladser.

Nye medlemmer,
der søger optagelse

L

J 32 Lars Grønbech
Amager Fælledvej 123, S.
Ifølge lovenes § 12 skal et nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkommende nummer af SSF. Protest
skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest
14 dage efter offentliggørelsen.

Fra Europarådet
Medlem nr. 860, Erik H. Djervil, har
venligst sendt rdaktionen følgende arti
kel fra bladet »Arbejdslederen«:
Vandveje
De Europæiske Fællesskabers Tiden
de kunne i oktober offentliggøre rådets
direktiv om indførelse af tekniske for
skrifter for fartøjer på indre vandveje.
Direktivet fylder 66 sider, og bringer i
indledningen en fortegnelse over fælles
skabets net af indre vandveje inddelt i
zoner: 1, 2, 3 og 4.
Da Danmark ikke ejer en eneste vand
vej, der er bred, lang og dyb nok til at
kvalificere sig i en af de fire zoner, har
direktivet overhovedet ingen interesse
for os.
Ikke desto mindre foreligger det i en
fremragende dansk oversættelse. Det
fremgår blandt andet:
»Udtrykket »slæbebåd« betegner alle
fartøjer, der er specielt konstrueret til at
udføre slæbning«.
»Udtrykket »styrehus« betegner det
rum, hvori de nødvendige betjeningsgreb til styring af fartøjet er samlet«.
Og sådan fortsætter det med nyttige
oplysninger. Efter endt læsning ved
man, hvad der dækker sig bag udtrykket
»maskinrum«. Man ved, hvad europæ
erne mener er et »fartøj«. Og man ved
en masse om, hvorledes disse skal ind
rettes for at kunne bevæge sig på EF's
indre vandveje.
Det er jo godt at vide, at døre til bebo
elseserum skal være forsynet med an
ordninger til lukning og åbning, der kan
betjenes fra begge sider. Og det er da
også såre nyttigt at vide, at for at kunne

få et fælles certifikat for sejlads på indre
vandveje, skal der ifølge reglementets
punkt 11.10.2.D i kabyssen være et kø
lerum, der svarer til mandskabets stør
relse.
Som nævnt i indledningen gælder
reglerne ikke for Gudenåen og kanaler-

ne i Frederiksberg Have. Det er heldigt,
for hvordan skulle man i en kano leve op
til kravet i punkt 11.09.1, der bestem
mer, at hvert medlem af mandskabet
skal have sin egen køje til rådighed, og
at køjerne skal svare til menneskets bio
metriske data.

ger ved håndsoprækning foregår uden
stemmesedlen i hånden, er afviklede og
GENERAL-forsamling!
kommende generalforsamlinger, på den
Med anmodning om optagelse i SSF's
led UACCEPTABEL!
medlemsblad, vil jeg protestere imod
Med loven i hånden, §4, hvori der
den lemfældighed, hvormed deltagere
bl.a. står: Kun gyldigt medlemskort gi
har adgang til vore generalforsamlinger.
ver adgang til generalforsamlinger, hen
Jeg henviser bl.a. til den sidste ekstra- , stiller jeg, at loven bliver overholdt frem
ordinære, hvor to uvedkommende blev
over.
udvist, fordi et medlem fra salen var op
PS. løvrigt er det heller ikke beford
mærksom på forholdet. Og den kends
rende for tryggere forhold omkring gar
gerning, at kun medlemmer, der hen
deroben, at alle og enhver har ukontrol
vender sig for at få stemmeseddel udle
label adgang, under omtalte forhold.
veret, bliver effektivt kontrolleret, alle
»RYLEN«
andre - juniorer, passive og uvedkom
med/, nr. 431
mende, siver bare ind, og da afstemninNiels O. Nielsen

Redaktionen har modtaget:

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

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

Ring efter prøver og få et tilbud.

\(
KASTRUP MARINE SERVICE*-

KMS
BÅDUDSTYR
V \J \y
y

Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup

<81

Arne Olsen
Offset

Telefon 01 50 05 04
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01 -269509

fastsat betaling, og iøvrigt for ejerens
regning og risiko.

Motivering: En tydeliggørelse af, at der
skal vises hensyn.

Medlem A-61
Jørgen Rasmussen

Medlem nr. A 75
Hans Eskildsen

Forslag nr. 6.2: Havnen.
§ 9.
Når et fartøj forlader sin plads, skal
derved skiltning rød (optaget), grøn (fri)
tilkendegives til hvilken dato. Er der intet
skilt, betragtes pladsen ledig for gæster.

Forslag nr. 6.9:
§ 7.
Afsnit 5 foreslås ændret til:
Udgifterne ved flytningen er et foreningsanliggende.
Motivering: Hvis der skal flyttes skure,
må man gå ud fra, at det sker for at ska
be bedre forhold for fællesskabet. Så
må fællesskabet også bære udgifterne.

Forslag 6.3: Pladsen.
§ 4.
(Ønskes diskuteret nærmere).
Forslag nr. 6.4:
§ 5.
(de 4 sidste linier erstattes af følgen
de): Master skal være afrigget således,
at de ikke er til gene og blokerer andre
pladser.
Forslag nr. 6.5:
§ 7.
(fjerde afsnit fra forneden rettes til:)
Ved omlægning af pladsen kan besty
relsen forlange skure flyttet til anden an
vist plads, uden udgift for det enkelte
medlem.

Forslag nr. 6.6:

§ 8.
Boldspil o.lign. til gene for andre, er
forbudt på foreningens område.
Ligeledes teltslagning uden tilladelse.
Permanent overnatning i fartøjer på
land er forbudt.
Forslag nr. 6.7:
Ophaling/udsætning.

Medlem A 75
Hans Eskildsen
Forslag nr. 6.10:
Pladsen.
§ 8 foreslås ændret til:
Fodboldspil o.lign. er forbudt på fore
ningens område.
Teltslagning er kun tilladt efter anvis
ning fra havneudvalg eller havnefoged.
Permanent overnatning i fartøjer på
land er forbudt.
Motivering: At give besætninger i gæ
stende mindre fartøjer, hvor der er dårli
ge overnatningsforhold mulighed for at
slå et telt op.
Med hensyn til overnatning i fartøjer
på land, så mener jeg, at det er bedre, at
der er mulighed for med en god samvit
tighed, at kunne gå op i sit skiv og sove
»den« ud, hvis »den« skulle være blevet
for stor til at føre motorkøretøj eller knal
lert på betryggende måde.
Medlem nr. A 75
Hans Eskildsen

»Passive medlemmer bliver fritaget
for extra kontingent til byggefonden«.
Motivering: Vi har ca. 100 passive med
lemmer i S.S.F. i øjeblikket, der jo er vo
re ægtefæller, som støtter foreningen
med kr. 135,00 på årsbasis eller kr. 67,50
pr. halvår pr. medlem.
Kontingentforhøjelsen, der blev ved
taget på den ekstra-ordinære general
forsamling den 30/1-83, vil betyde, at
de passive medlemmer får en kontin
gentforhøjelse på 74%, hvilket jeg anser
for at være fuldstændig urimelig.
Dette kan meget vel komme til at be
tyde, at der er en del, der vil melde deres
hustruer ud, da det jo ikke er nogen be
tingelse for at komme med ud at sejle, at
de er medlem af S.S.F.
Kontingentforhøjelsen kan i så fald,
komme til at betyde en formindsket ind
tægt for foreningen, hvilket vel ikke var
meningen.
Medlem A 75
Hans Eskildsen

Forslag nr. 6.12:
Da der på den ekstraordinære generalforsamlng blev snakket om frem
tidsplanerne for S.S.F., og bl.a. Shop
pen og benzinstanderne, mener jeg, at
det ville være en god ide, hvis benzin
standerne blev sat op på nordre mole
som seddelautomater, og Shoppen blev
opført der, hvor den gamle er, da den
ligger et meget centralt sted.
N.B. da benzinstanderne bliver til
seddelautomater, betyder det jo bl.a., at
vi kan få brændstof hele døgnet, og de,
som har Shoopen, kan tømme automa
ten, når de har tid og lyst.

§ 1.

Ophaling og udsætning af fartøjer,
foretages af ejeren selv eller af ansvarlig
vognmand.
Eller af pladsmanden mod betaling,
fastsat af bestyrelsen.
For ejerens regning og risiko.
Medlem 431.
Niels O. Nielsen, Rylen

Forslag nr. 6.8:
§ 7.
Afsnit 1 foreslås ændret til: Al sejlads i
havnen eller i den gravede rende skal
ske med max. 3 knob eller mindst mulig
fart.
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Forslag nr. 6.11.
Følgende forslag ønskes behandlet på
generalforsamlingen den 27. marts 1983
under pkt. 6.

Medlem nr. 798
Torben Hansen.

Bladet
søger medlemmer som kunne tænke sig
at lave opsøgende arbejde til bladet.
Henvendelse skal ske til bladets redaktør

Holger Møller

til 31.12.82
Status pr. 31.12.1982.
4.566,60
14.950,00
3.322,25
5.698,55
36.225,00
11.163,46
2.839,55
6.451,83
22.893,72
11.292,87

11.600,85
686,40
1.700,00
1.260,00

97.944,49
2.546,20

695,90
34.065,54
384,30
2.316,00
75,00
700,00
1,106,50

PASSIVER:
Prioritetsgæld saldo 1.1.82
-h afdrag

39.343,24

37.477,55
28.676,75
2.525,00
690,00
5.682,55
3.037,30

800,00
10.977,70
4.500,00
58.346,13
39.000,00

6.477,70
19.346,13

11.600,60
8.612,90
2.725,95
5.115,50
2.025,25
529,80
594,00
1.130,00
5.968,00
360,00

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

104.712,98

179,09
5.702,77
4.257,43
201,54
0,00
123.192,09
47.317,90

180.850,82
1,00
1,00
33.001,00
64.001,00
68.738,57
1,00

1,00
1,00
1,00
675.000,00
1.021.597,39

14.837,79
14.837,79

0,00

2.000,00
2.000,00

0,00

Skolefond saldo 1.1.82
+ rente
+ bidrag
-5- tilskud

25.327,94
695,80
22.839,80
48.662,00

201,54

Brandforsikring saldo 1.1.82
+ renter
+ indbetalinger

37.667,73
5.390,17
4.260,00

47.317,90

11.164,77
120.520,99
-s- 127.850,73

3.835,03

Lån Kbh.'s kommune saldo 1.1.82
afdrag

Moms saldo 1.1.82
+ indgået moms
-5- udgået moms

3.594,00
102,60

Skyldig skat
Skyldig A.T. P
Lån D.S. saldo 1.1.82
-s- afdrag
Depositum Amager Strand Sejlklub ....
Kapitalkonto saldo 1.1.82
+ rest henlæggelse
+ ny Yngling

1.500,00
1.500,00

0,00
1.000,00

878.838,51
47.707,81
39.000,00

965.546,32
1.021.597,39

37.942,00
7.328,70
806.885,32
102.292,19
704.593,13

Erna Christensen
kassererske.
Medlemstal: Aktive 1100. Passive 146. Juniorer 88.

150.000,00
102,292,19
47.707,81

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens
bøger og bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
København, februar 1983
Jan Sejrbo
revisor

Frits Kleis
revisor

Sundby Sejl-Forenings regnskab fra 1.1.82
INDTÆGTER:
Ydelser fra medlemmerne
Indskud
Kontingenter
Aktive
Bøder
Passive
Juniorer
Pladslejer
Aktive
Vinteroplæggere
Nye pladser
Afgift skure + haver

53.135,00
280.629,21
12.750,00
18.724,90
17.276,60

210.774,68
49.244,87
14.200,00

329.380,71

274.219,55
23.556,50

Indvundne renter

UDGIFTER:
Havn og plads:
Fornyelser og reparationer
Materialer
Vogn, spil og traktor
Jolleplads
EL-forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Løn til pladsmanden
-r- Udlån af pladsmand
Flytning af både
Hundepatrulje
-r- Vagtordning
»Bollen«
Telefon
Rotteudryddelse
-i- Opkrævede havnepenge

680.291,76
24.301,37
704.593,13

99.705,99
998,75

15.732,00
24.700,00 -h

8.968,00
5.927,74
1.193,14
2.150,79
13.218,41

366.829,08

Klubhus:
Renter af lån
Fornyelser + reparationer
Ejendomsskat
Forsikring
-h Lejeafgift

614,81
91.764,35
168,74
6.749,75
90.964,75

8.332,90

Bladet:
Trykning
Forsendelse + ekspedition
-s- Annonceindtægt

93.312,56
14.511,86
18.731,85

89.092,57

Fester:
Juletræ
Filmsaften
Fastelavn
Standerhejsning

3.047,50
407,05
339,60
17.345,50

-5-

Svagføredag
Indsamling
West-tur
Afriggergilde
Hornorkester
Amager Rundt
Krebsefest
Pinse + Set. Hans
Fisketur
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14.179,96
4.417,00

Junior:
Fornyelser + reparationer
Materialer
Startpenge
Kontingenter
Forsikringer
Møder
Lederkursus
Optimistafd
solgte joller
Marinus
tilskud
Kapsejlads:
Præmier
Materialer
Møder + fortæring
Ynglingesejlads
Jollesejlads
Old-boys
Familiesejlads
Trænerordning
Dommerkursus
-s- Startpenge
Østersø-cup
Årets underskud

Henlæggelseskonto ....
^ Årets underskud

9.762,96
-l'cno on
17.523,20
719,70
3.458,79
197,90
209,39
~=~
870,60

Bestyrelsesmøder
Sejlerskole:
Undervisning
Fornyelser + reparationer
Ophaling
Forsikringer
Kontingent
Startpenge
Møder

100.122,94
36.467,72
44.279,63
33.424,00
34.141,52
30.424,27
2.176,50
123.755,84
•*- 24.049,85

Administration:
Telefon
Honorar
Frimærker + attester
Gaver
Kontingenter
Kontorartikler
Generalforsamling
Møder + rejsepenge
Indkøbte varer
Solgte varer
A.T. P
Tilskud til stævner
^ Målerbreve

Overført til kapitalkonto.

52.813,16

GENERALFORSAMLING
Søndag den
27. marts
kl. 9.00
i klubhuset

Ad dagsordenens pkt. 5.
Lovændringsforslag
Forslag nr. 5.1:

§ 6.
Bestyrelsens valgperiode: Eet år - ænd
res til: 2 år.
Oktober - ændres til: Lige årstal.
Marts - ændres til: Ulige årstal.
Kasserer/suppleant: Vælges i okto
ber - ændres til: i marts på ulige årstal.
Udgår: Kassererens valgperiode er
lig med foreningens regnskabsår.
Motivering: Den længere valgperiode vil
gavne bestyrelsens arbejde og dermed
S.S.F.
Foreslået af medl. A178
L. Petersen
Forslag nr. 5.2.
I lovrevisionens udkast til lovenes §
10,7. afsnit, slettes ordet: »låntagning«.
Lovenes § 10, 7. afsnit, får herefter
følgende ordlyd: Pantsætning eller salg
af inventar, fartøjer og lignende, kan
kun finde sted med bestyrelsens tilslut
ning.
Motivering: Med 2 årlige generalforsam
linger - forår og efterår - skulle man for
mode, at bestyrelsen havde så meget
styr over økonomien og budgettet, at
der var tid nok til at forelægge et evt.
låntagningsforhold for førstkommende
generalforsamling, og dermed afvente
generalforsamlingens beslutning.
Medlem A-61
Jørgen Rasmussen

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

Forslag nr. 5.3.
§4.
Generalforsamlingen er øverste myn
dighed og fastsætter foreningens love
og vedtægter.
Ordinær generalforsamling afholdes i
marts og oktober mdr., og indkaldes
med mindst 1 måneds varsel, skriftligt.
Kun gyldigt medlemskort giver ad
gang til generalforsamlingen.
Aktive medlemmer har tale- og stem
meret.
Juniorer og passive medlemmer, har
KUN taleret.
Generalforsamlingen vælger en diri
gent til at lede mødet, og et stemmeud
valg på mindst 3 aktive medlemmer.
Forslag nr. 5.4.
§ 14.
(de sidste 8 linier erstattes af følgen
de): En person, der er udelukket eller
ekskluderet af foreningen, er pligtig til
hurtigst muligt inden 14 dage efter far
tøjet er tilgængeligt for transport, at fjer
ne fartøj og evt. andre effekter, fra fore
ningens område.
Under særlige forhold, efter aftale
med bestyrelsen. Ved grov vold, hær
værk og tyveri, kan der ske politianmel
delse.
Medlem 431.
Niels O. Nielsen, Rylen

Følgende er på valg:
Sekretæren, Else Thuring
Skolechefen, Bent Petersen
1 medlem af havneudvalget, Bent
Knudsen
1 medlem af klubhus- og festudvalget,
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten, Preben
Jacobsen
1 suppleant, Anders Mogensen
Revisor Frits Kleis
Revisorsuppleant Erling Sørensen
Redaktør Holger Møller
2 målere, Jørgen Madsen og
Karl Thorup

Forslag nr. 5.5: § 4.
4. afsnit foreslås ændret til:
»Passive medlemmer og juniorer har
adgang til og taleret på generalforsam
linger, men ikke stemmeret«.
Motivering: Som det står i øjeblikket,
kan det tolkes efter dirigentens forgodt
befindende.
Forslag nr. 5.6:
Der foreslås indsat en ny paragraf,
der lyder som følger:
»Forslag, der har været til afstemning
på en generalforsamling, kan tidligst ta
ges op til genforhandling et år senere«.
Motivering: At få forslagsstillere og ge
neralforsamlingen til at tænke sig lidt
mere om, før man stiller forslag eller ta
ger stilling til dem.
Vi har gennem årene brugt megen tid
på forslag, der har været fremsat hvert
halve år.
Medlem nr. A 75
Hans Eskildsen

Ad dagsordenens punkt 6:
Andre forslag.
Forslag nr. 6.1.
I udkastets §1,1. afsnit, slettes sæt
ningen: »en af bestyrelsen godkendt
vognmand«.
§ 1, 1. afsnit, får herefter følgende
ordlyd: »Ophaling og udsætning foreta
ges enten af fartøjsejeren selv, eller af
pladsmanden mod en af bestyrelsen
7

Her har vi kattekongen: Lennart Larsen

Så er det Uge før...

Igen en kold fastelavn.
Søndag den 13. februar var dagen, da
børnene og de voksne slog katten af
tønden i S.S.F. Som sædvanligt var det
bidende koldt, men det er trods dette
lykkedes fotografen at fastholde et par
situationer fra den store dyst og forevige
de vindende, der blev:
Små børn:
Bundkonge:
Louise Hornshøj
Kattedronning: Ditte Hovgaard
Kattekonge:
Peter Jensen.
Store børn:
Bundkonge:
Trunte Hornshøj
Kattedronning: Signe Schandorff
Kattekonge:
Heidi Hansen.

Damesiden af festudvalget sammen med nogle
sjove forklædninger.

Q6 smg ^onger Qg (jen /j//e dronning

Damer:
Bundkonge:
Jenny Jensen
Kattedronning: Anni Hiljander
Kattekonge:
Jette Søndergaard
Herrer:
Bundkonge:
Lars Hauschultz
Kattedronning: Jørgen Haar
Kattekonge:
Lennart Larsen

Her har vi alle de skrappe...

Frits Kleis orienterede forsamlingen
om, at lovudvalgets opgave havde væ
ret at gøre eksisterende love og vedtæg
ter overskuelige og mere forståelige.
Han bad derefter de medlemmer, der
havde generelle bemærkninger til den
trykte tekst om fra talerstolen at komme
med bemærkninger i paragraforden.
Frits Kleis sluttede med at gøre forsam
lingen opmærksom på, at, da der kun er
tale om revision og ikke ændring af vore
love og vedtægter, vil forsamlingen kun
ne godkende forslaget ved håndsop
rækning.
Mange talere gik på talerstolen, og al
le fremkom med forslag til ændringer af
vore love og vedtægter.
Skafte gjorde herefter forsamlingen op
mærksomme på, at der ikke kunne ved
tages nye love eller ændringer af nugæl
dende love på denne generalforsamling,
idet lovforslag skal indgives skriftligt til
en ordinær generalforsamling.
Jørgen Bengtsson påpegede overfor
forsamlingen, at denne var beslutnings
dygtig, idet den var lovligt indvarslet.
Samtidig fremkom Jørgen Bengtsson
med et skriftligt ændringsforslag til lov
ens § 8. Tilføjes Jolleudvalget.
Frits Kleis gjorde igen forsamlingen op
mærksomme på, at der kun var tale om
revision af lovene og bad som følge her
af forsamlingen om at godkende eller
forkaste forslaget.
Vagn Preisler: Stillede et ændringsfors
lag lydende: Generalforsamlingen hen
stiller til lovudvalget at vurdere de ind

komne bemærkninger og genfremsætte \
forslaget til marts.
Jørgen Bengtsson anmodede forsam
lingen om at vedtage forslaget og så
sende ændringsforslag til generalfor
samlingen i marts, samtidig trak han sit
ændringsforslag tilbage. Vagn Preisler
trak ligeledes sit ændringsforslag tilba
ge.
Ove Madsen bad om ordet til forret
ningsorden. Han mente, at man burde
indkalde til en ny ekstraordinær beslut
ningsdygtig generalforsamling. Han
mente endvidere at Vagn Preislers ænd
ringsforslag var godt, og han genfrem
satte forslaget.
Formanden fortalte, at han var glad for
at generalforsamlingen havde taget
godt imod lovudvalgets forslag, og han
syntes det kun var få og små indvendin
ger og ændringer såsom glemte kom
maer, der blev føjet til. Som følge af den
positive tilkendegivelse fra forsamlin
gens side mente formanden, at man
burde tage en afstemning ud fra lovud
valgets forslag.
Frits Kleis gik igen på talerstolen, hvor
fra han atter pointerede, at det kun var
et glemt komma eller punktum, der kan
tilføjes, ikke afgørende ændringer.
Han fortsatte: Generalforsamlingen
bad i sin tid lovudvalget om at gennem
gå lovene og så komme med en renskre
vet lovsamling indeholdende de love og
vedtægter, der fremover skal være gæl
dende.
Formanden: Lovudvalget er ikke ned

sat til at skrive konkrete ændringsfor
slag, men kun for at modernisere samt
at få indføjet alle de ændringer, der er
foretaget siden lovene sidst blev trykt
om. Nye ændringsforslag til vore love,
skal være kundgjort for medlemmerne,
inden de kan vedtages på en generalfor
samling.
Ove Madsen: Det må være muligt at
stille ændringsforslag på en generalfor
samling.
Reinhardt Hansen: Det, det drejer sig
om idag, er enten af forkaste eller god
kende lovrevisonsudvalgets forslag.
Preben Jacobsen: Det, vi skal stemme
om, er opstillingen af lovene, finde ud af
om der er noget, der er faldet ud o.l.
Der blev begæret afstemning. Vagn
Preislers forslag, der blev genfremsat af
Ove Madsen gik først til afstemning ved
håndsoprækning og blev forkastet. Der
efter gik det egentlige forslag fra lovud
valget til skriftlig afstemning, hvor det
blev vedtaget med 76 ja-stemmer, 19
nej-stemmer, 2 blanke samt 4 ugyldige
ialt 101 afgivne stemmer.
Punkt 4: Eventuelt. Formanden bad
om ordet og fortalte om formålet med
den Nautiske forening. Han fortalte
endvidere, at man på den stiftende ge
neralforsamling havde vedtaget, at der
minimum skal være 50 medlemmer, før
foreningen kan begynde at virke. Der er
blevet sendt vedtægter samt indmeldel
sesblanketter til samtlige bådejere her i
foreningen. På nuværende tidspunkt er
der 31 indmeldt i foreningen. Han bad
herefter evt. interesserede om at tilmel
de sig hurtigst. Formanden sluttede
med at sige, at foreningen automatisk
vil blive indstillet, hvis ikke de første
halvtreds har meldt sig inden 1.2.83.
Da der ikke var flere, der ønskede or
det, afsluttede formanden generalfor
samlingen ved at takke lovudvalget for
et godt arbejde. Endvidere takkede han
dirigenten samt forsamlingen for en god
generalforsamling.
Sluttelig takkede dirigenten forsam
lingen for godt samarbejde og bad for
samlingen med ham om at råbe 3 hurra
for S.S.F.
Den ekstraordinære generalforsam
ling sluttede kl. 12,10.
Sign. Benny Gustafsson
dirigent
E/se Thuring
sekretær

5

Referat af ekstraordinær general
forsamling den 30.1.83.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Bestyrelsen forelægger nyt for
slag til toiletbygninger på nordre mole
og søndre mole.
Punkt 3: Det af generalforsamlingen
nedsatte lovudvalg forelægger forslag til
revision af lovene.
Punkt 4: Eventuelt.
Punkt 1:
Formanden åbnede generalforsamlin
gen ved at byde velkommen. Herefter
udbad han sig forslag til dirigentposten.
Benny Gustafsson blev foreslået og
valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og er
klærede generalforsamlingen for lovlig
jævnfør foreningens love.
Punkt 2:
Formanden gik på talerstolen og for
talte, at bestyrelsen har set sig nødsaget
til at forelægge nyt alternativt forslag
med hensyn til bygning af toiletbygnin
ger på nordre og søndre plads, idet det
før vedtagne forslag har vist sig at blive
alt for dyrt.
Som følge heraf foreslår bestyrelsen
en præfabrikeret toiletbygning. For
manden fortalte endvidere, at bestyrel
sen på baggrund af mange gode forslag
fra medlemmer, har udarbejdet en frem
tidsplan for vore aktiviteter sammen
holdt med, at vort nuværende junior
hus, Shoppen og værksted, der iøjeblikket har til huse i det gamle klubhus på
nordre mole, er helt udslidt, og som om
få år må udskiftes.
Forslag 1: Der opføres på nordre mole
toilet- og badebygning præfabrikeret
model CBH-Soby A/S T2A 15 m2 som
vist på tegning. Pris 180.000 kr. opføres i
marts/april 1983.
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Forslag 2: Bestyrelsen bemyndiges til at
lade udarbejde forslag til nyt junior- og
jollehus indeholdende Shop, undervis
nings- og opholdsrum, sejlerskole, toilet
og bad samt diverse værksteder, belig
genhed på nordre mole i området nær
vandet. Forslaget skal i enkelthed frem
sættes senest ved forårsgeneralforsamlingen 1984. Vedtages byggeriet, kan
den præfabrikerede toilet- og badebyg
ning flyttes til søndre mole. Det nuvæ
rende jollehus flyttes og opstilles til brug
for pladsmanden.
Forslag 3: Bestyrelsen foreslår, at der
oprettes et byggefond. Samtlige aktive
og passive medlemmer samt juniorer
betaler et ekstrakontingent på 50 kr.
halvårligt, første gang ved kontingent
indbetalingen, der forfalder 15. septem
ber 1983. Fondens formål er i så stor ud
strækning som muligt at finansiere det
under forslag 2 foreslåede byggeri.
Eskildsen: Syntes at forslag 2 er dårligt,
idet han påpeger at »Shoppen« vil få en
dårlig placering.
Reinhardt Hansen var ligeledes af den
mening, at placeringen af »Shoppen« vil
være forkert, dog mente han, at en pla
cering af brændstofanlægget ved van
det ville være hensigtsmæssigt.
Leif Petersen var af den mening, at for
slag 1 var en for dyr løsning, idet man
havde i tanke at flytte bygningen til
søndre mole. m2-prisen er 12.000 kr.
Ved flytningen vil der igen løbe udgifter
på i forbindelse med gravning af nyt af
løb o.s.v.
Formanden: Med hensyn til pris på in
stallation har vi fået miljøministeriets til
ladelse til at nedgrave en tank. Af flere
grunde vil der ikke blive lagt kloak ned
nu dels på grund af, at det er meget dyrt
og dels på grund af at vi i øjeblikket for
handler med Københavns Kommune
om, at vi evt. skal dele det økonomiske
med Sejlklubben Amager Strand. Men

først i 1984 eller 1985 vil dette blive aktu
elt.
Et stemmeudvalg bestående af Orla
With, Arne Olsen og Henning Jensen
blev valgt.
Forslag 1 gik til skriftlig afstemning og
blev vedtaget med 91 ja-stemmer, 14
nej-stemmer,1 ugyldig samt 1 blank, lait
107 afgivne stemmer.
Forslag 2 blev ligeledes vedtaget ved
skriftlig afstemning med 82 ja-stemmer,
27 nej-stemmer ialt 109 afgivne stem
mer.
Forslag 3. Lissy Pehrson fremlagde
ændringsforslag lydende: »Dette for
slag henvises til generalforsamlingen til
marts«. Hun begrundede det med, at
hun mente, der var for få til stede til at
træffe beslutning.
Bent Knudsen: Til Lissy Pehrsons
ændringsforslag: Alle medlemmer har
haft lejlighed til at læse i bladet, hvad
generalforsamlingen handler om, og
kunne derfor være mødt op, hvis de
havde noget imod forslaget.
Eskildsen: Syntes forslaget var godt,
dog fremlagde han ændringsforslag,
hvor ordet passive var udgået.
Mogens Fuglsang: Mente, at juniorer
ne burde trækkes ud af forslaget, idet
mange forældre har både 2 og 3 børn,
der sejler som aktive juniorer, og som
følge heraf vil det blive dyrt for en sejlerfamilie med det ekstrakontingent.
Vagn Preisler: Mente, at det er urime
ligt hvis juniorerne ikke skulle betale,
idet det dog er dem, der i fremtiden vi få
mest glæde af byggeriet.
Hans Guldager: Bestyrelsen er villig til
at trække de passive ud af byggefonden.
Lissy Pehrsons ændringsforslag gik til
afstemning ved håndsoprækning og
blev forkastet. Eskildsens ændringsfors
lag vedrørende udeladelse af ordet pas
sive blev ligeledes forkastet ved hånds
oprækning. Eskildsen havde endvidere
indgivet yderligere 2 ændringsforslag til
bestyrelsens forslag 3.
1. ændring: Midlerne hensættes til højst
mulig forrentning. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
2. ændringsforslag: »Fonden fører
særskilt regnskab med til- og afgang.«
Dette forslag blev ligeledes vedtaget
ved håndsoprækning.
Bestyrelsens forslag 3 gik herefter til
afstemning ved håndsoprækning og
blev vedtaget.
Punkt 3. Det trykte forslag vedlagt pro
tokol.
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Punkt 3: Havn og Plads.
Havneudvalget oplyser, at man har
ansat Verner Poulsen som midlertidig
pladsmand, mod at han vedligeholder
ophalergrejet.
Bestyrelsen drøftede herefter igen
den selskabelighed, der foregår i plads
mandens hus, og man var enige om, at
det igen havde taget overhånd og derfor
måtte bringes til ophør. Formanden lovede at tale med folkene.
Havneudvalget bad bestyrelsen tage
problemet op vedrørende de mange
gamle både, der står på pladsen, og som
ikke har været i yachtmæssig stand i fle
re år. Man blev enige om, at ejerne af
disse fartøjer skal kontaktes og have be
sked på enten at fjerne deres fartøj eller
istandgøre dem inden for en rimelig tid.
Havneudvalget sluttede med at frem
føre et forslag for bestyrelsen gående ud
på, at man indkøber en 2 tons kran til
placering på betonkajen på nordre mole,
sløjfning af det eksisterende slæbested,
der trænger til en grundig og meget
kostbar reparation, samt en grundig re
paration af bolværket. Bestyrelsen bad
havneudvalget om at udarbejde et
skriftligt forslag og så forelægge det på
forårsgeneralforsamlingen.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Fastelavnssøndag vil som sædvanlig
blive afholdt med tøndeslagning for
børn og voksne.
Jubilæumsfesten blev igen drøftet,
idet mange medlemmer har ytret mis
fornøjelse over, at man havde tænkt at
holde festen i et stort telt. Som følge
heraf blev det besluttet at holde festen i
klubhuset og så evt. midlertidigt, og
hvis der blev behov for det, at overdæk
ke terrassen. På selve stiftelsesdagen
den 28.10. vil der blive afholdt en recep
tion. Selve festen for alle medlemmer
holdes den 29.10. Bestyrelsen beslutte
de endvidere, at man på grund af plads
mangel er nødt til kun at give medlem
mer med en ledsager adgang til festen.
Punkt 5: Sejlerskole.
Skolechefen fremlagde plan for forå
rets aktiviteter. Den 4.2. afholdes det
første møde for instruktørerne. Den
15.2. begynder indtegning af elever til
skolebådene; sidste frist vil være den
10.3. Der er i år plads til 40 elever på sej
lerskolen. Der har ikke været mange ele
ver tilmeldt på towærkskursus de sidste
år. I år er der kun 4 elever. Som følge
heraf mener skolechefen, at man frem

over kun bør afholde towærkskursus
hvert andet år. En enig bestyrelse gav
skolechefen ret i dette.
Punkt 6: Juniorafdeling.
Intet da juniorchefen ikke var til stede.
Punkt 7: Kapsejlads.
Kapsejladschefen har skriftligt været i
kontakt med nordmændene, der har ac
cepteret vore datoer for afholdelse af
VM for Yngling.

Punkt 9: Motorbåde.
Intet.
Punkt 10: Sikkerhed.
Intet.
Punkt 11: Bladet.
Intet.
Punkt 12: Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 22.50.

Punkt 8: Joller.
I samarbejde med Dansk Wayfarerklub vil der den 10.2. i klubhuset blive
vist en film »Olvmpiaden i Kingston
1976«. Der vil blive opkrævet 5 kr. i ent
re. Endvidere vil der den 3.3.83 blive af
holdt endnu en filmaften, hvor der vil
blive vist en turfilm samt en film om jol
lesejlads i hårdt vejr. Ligeledes her vil der
blive opkrævet 5 kr. i entre.

'
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Fra Havneudvalget
En gennemgribende oprydning af
pladsen er i gang, og i den forbindelse vil
alt grej, der ikke er mærket med medl.
nr., blive anbragt ved pladsmandens
skur. Her vil det være til gennemsyn ind
til d. 15.4.1983, hvorefter det vil overgå
til foreningen. Bukke og klodser skal for
fremtiden anbringes af fartøjsejerne se
nest otte dage efter udsætning af far
tøjet på de respektive pladser. Havne
udvalget har udarbejdet en plan for,
hvor grejet skal anbringes, således der
ikke mere skal herske tvivl om dette.
Til de medlemmer, der har anbragt
fortøjningsholdere af den ene eller an
den art på pælene, må vi henstille, at
disse mere eller mindre farlige holdere
bliver fjernet. Der er allerede sket et
uheld med lettere legemsbeskadigelse til
følge på grund af dette. Havneudvalget
vil udarbejde en skitse til en standardan
ordning til ophængning af fortøjninger
ne.
Fra denne sæson er det indført, at
man skal have rødt/grønt skilt på sin
plads i havnen. Det er en stor hjælp for
os alle, såfremt man angiver ved denne
skiltning, om man »er hjemme« og opta

sign. Hans Guldager
formand
Else Thuring
sekretær

ger sin plads eller ej. Husk endvidere at
give havnefogeden besked, når Du for
lader din plads for længere tid - lang
week-end, ferie eller lignende.
Ifølge foreningens love er det ikke til
ladt at køre i bil eller parkere på pladsen.
Det er meget generende for ophalersjakket, når medlemmer stiller deres køretøj
tilfældigt rundt omkring på pladsen. Der
er 3 store vogne til rådighed for trans
port af grej, og disse skal benyttes til
dette, og bilen parkeres udenfor fore
ningen på parkeringspladsen. Havneud
valget vil skride hårdt ind overfor denne
trafik for eftertiden.
Den gamle »Kirkegård« med fartøjer i
mere eller mindre yachtmæssig stand vil
blive saneret i foråret. I den forbindelse
gør vi opmærksom på, at fartøjer eller
vrag, der ikke er mærket med nogen
form for identifikation, vil blive fremlyst,
og såfremt ingen ejer findes overgå til
foreningen.
Vi anmoder alle giroindbetalende
medlemmer om at komme på kontoret
og vise deres forsikringspapirer på deres
fartøj samt få udleveret pladsmærkat for
1983. Alle fartøjer skal være ansvarsforsikret, og pladsmærkaten er med til at
angive, at de er det. Mærkaten skal an
bringes på fartøjets skrog eller overbyg
ning og være synlig fra landfast fortøjningsende. Fartøjer, der ikke er rtiærket,
vil blive taget på land påny på ejers reg
ning og risiko.
Ville det ikke være ærgerligt?
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SUNDBY SEJLFORENING
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
Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S
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.
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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: Vagn Preis | er
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

Referat af bestyrelsesmøde den
31.1.83.
Punkt 1: Protokol.
Punkt 2: Beretning.
Punkt 3: Havn og Plads.
Punkt 4: Klubhus og Fester.
Punkt 5: Sejlerskolen.
Punkt 6: Juniorafdeling.
Punkt 7: Kapsejlads.
Punkt 8: Joller.
Punkt 9: Motorbåde.
Punkt 10: Sikkerhed.
Punkt 11: Bladet.
Punkt 12: Eventuelt.
Jens Green var fraværende på grund
af ferie, Bent Bang Christensen var fra
værende på grund af sygdom.
Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
oplæst og godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2: Beretning.
Formanden oplæste indkomne breve
og takkekort. Han oplyste herefter be
styrelsen om, atS.S.F. har modtaget en
check på 2.500 kr. fra Amagerbankens
jubilæumsfond. Bestyrelsen var enige
om, at pengene skulle bruges i forbin
delse med juniorarbejdet.
De forskellige udvalg fremlagde over
slag over forventede udgifter i det kom
mende år. Bestyrelsen godkendte disse
forslag efter en gennemgribende vurde
ring.

Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00

20.30.

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg

FORSIDEBILLEDET:
Marinus i flot stil.
Foto: Lars Hauschultz
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Vi har fundet en del varer
frem som vi kan sælge dig til
meget favorable priser.
Kom selv og se, der er med
sikkerhed også noget der kan
friste dig. Men skynd dig,
lageret er begrænset.
Helly Hansen Termotøj
Helly Hansen Regntøj, gul og orange
Aqua- Dress fiberpels
Henri Lloyd
Div. Termotøj, Jakker m.v.
-s- 20% -

Hverdage

Lørdage

Søn- og
helligdage

Jan.

X

11-15

X

Febr.

X

11-15

X

Marts

10-18

9-15

X

April

10-18

9-15

9-15

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

9-15

X

13-18

11-15

X

Okt.

o

Nov.

DQ
* CC

Dec.

"•

13-18

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

-20%
+ 50%
+ 20%
+ 20%
+ 30%

233S33S333S33333S3S333333333333333333S:

SPECIAL PRISER:
Sejlerstøvler: Romica, Helly Hansen,
Elvstrøm og Jaco. Før kr. 195,- - 235,NU KUN KR. 128,Heldragt. Før kr. 880,- - 1130,NU KUN KR. 680,-

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Våddragter. Før kr. 1195,- - 1800,NU FRA KR. 795,8

Vådsokker.
Seafarer ekkolod

NU KUN KR. 98,NU KUN KR. 995,-

3SSSSgSSSSSSSS3SSSSSSSSa3Sgffg;=S?RR;=Sgrg=g

DANALOG SL-110 og SL-220
-20%
Div. Log
-25%
Div. Kompasser
-20%
Div. Kogeapparater
-20%
Wallas varme
SPAR 20%
Evinrude motorer
SPAR 15%
Honda generator
-20%
Div. Storskødeskinne + vogn
-25%
Div. Spilaflastere
-30%
Div. Skødetov, farvet
-40%

DANSAILS

tlf. 01 576717

gTURLASGADE 12 K

I MARTS MÅNED -20% PÅ
RIGGERARBEJDE

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

23QO KBH S

Grafisk Totalløsning!

Hvad er "grafisk totalløsning"?
Først og fremmest fremstilling af
tryksager i offset og bogtryk.
- stort som småt.
Hvordan gør man det?
Vi laver idé - layout, sats,
rentegning, reproduktion.
Tryk, bogbinderi, udstandsning.
Alle former for færdiggørelse.
Pakning og distribution.

Arne Olsen
Offset. Bogtryk . Reproduktion
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0
Telefon (01) 26 95 09
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Fartøjer skal i kontrol lområdet gene
relt følge de i brochuren og i søkor
tene anviste " farleder" . Det gælder
alle nationaliteter, mens skandinaver
(personer) har ret til at opholde sig
overalt i kontrollområderne .
Imidlertid har man nogle steder for
visse dele af kontrol lområdet (blåskraveret i brochuren) givet lempelser
for alle udenlandske fartøjer, der må
opholde sig her indtil 3 måneder in
denfor et kalenderår under forudsæt
ning af, at fartøjet ikke er over 12
m/længde og ikke over 4 m/bredde .
I skyddsområderne (altså de mest re
striktive områder) må ingen uden
landsk båd eller udenlandsk person
(end ikke skandinaver) opholde sig,
men af visse "farleder" kan man pas
sere gennem området.
Ganske få pladser er anvist som an
kerpladser for maksimalt 72 timers
ophold (indbefattet sejladstiden gen
nem området). I teksten i brochuren
nævnes ofte, at disse regler gælder,
medmindre man har en tilladelse.
Ifølge oplysninger fra Sveriges Am
bassade kan en sådan tilladelse søges

levende pattedyr og fugle samt
indsamling af fugleæg forbudt
hele året.

på specielle formularer (i 4 eksem
plarer) hos det svenske politi mindst
10 dage før besøget, men der stilles
en række krav for at opnå tilladel
sen. Man skal have et "godtagbart"
motiv, som f.eks., at man har fået
arbejde i området, at man skal be
søge familie bosiddende i området
(navne og adresser skal selvfølgelig
anføres).
For almindelig tursejlads gennem om
rådet er det derfor næppe ulejlighe
den værd at søge, men man må ind
rette sin sejlads efter forholdene og
ikke indbefatte "Skyddsområderne" i
de farvande, man agter at udforske
- der er også plads nok udenfor.

§ 3: På alle rev er al færdsel forbudt
i tiden 15/4 - 30/9.
§ 5: Overtrædelse af paragrafferne 2
og 3 straffes med bøde, jævnfør
Miljøministeriets beskendtgørelse
nr. 150 af 14. april 1982.

Havneafgift i Skagen
Havnerådet i statshavnen i Skagen
har nu besluttet at opkræve samme
gebyr af lystsejlere, som der opkræ
ves på Anholt, og det vil for 1983
sandsynligvis blive kr. 70,- pr. døgn.
Endvidere er besluttet, at lystbåde
maksimalt må være i havnen i 8 sam
menhængende døgn - dog med hen
syntagen til vejrsituationen.
Dette berører ikke Skagen Sejlklubs
broer, hvor antallet af pladser dog
er stærkt begrænset.

Fredning omkring Hesselø
Ifølge en ny lov er en del af søter
ritoriet samt de rev, som ligger inden
for en afstand af 3 sømil fra Hesselø,
nu fredet. Dette medfører:
§ 2: Inden for det fredede område
er enhver nedlægning, indfang
ning eller forjagelse af vildt

INTERNATIONALE

RESULTATER

God tur i 1983!

1982

Dansk sejlsport markerer sig stadig i "1. division" på verdensplan, og på vej mod OL 1984 i Los Angeles tegner
billedet lovende med flotte resultater i flere af OL-klasserne . Men traditionen tro er der også topresultater i mange
ikke~OL-klasser.
VERDENSMESTERSKABER
FINN
LASER
505
EUROPE
WINDSURFER
SOLING
H-BAD

Guld Lasse Hjortnæs
Nr. 4 Peter Vilby
Nr. 4 Jørgen Schønherr/
Anders Kæmpe
Nr. 5 Claus Jakobsen
Bronze Jan Zeuthen
Nr. 4 Vald. Bandolowski/Erik
Hansen/Ph. Gelbjerg Hansen
Bronze Jens Christensen/Herluf
Jørgensen/Arne Larsen
Nr. 4 Henrik Søderlund /S.A.
Sørensen/Steen Nielsen

EUROPAMESTERSKABER
FL. DUTCHMAN
FINN
LASER
LASER-HOLD

DRAGE
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Guld
Guld
Guld
Bronze

Jacob & Jørgen Boisen Møller
Lasse Hjortnæs
Peter Vilby
Peter Vilby/Chr. Gunni
Petersen/Chr. Schmidt/
Peter Kampmann
Bronze Børge Børresen/Ole Børresen/
Sandy Goodall

STAR
YNGLING

Nr. 4 Poul R.H. Jensen/Henrik Reese
Nr. 4 Søren Pehrsson/Nicolai
Lassen/Peter Midtgård

NORDISKE MESTERSKABER
LASER
H-BÅD

Nr. 1 Peter Vilby
Nr. 1 Poul R.H. Jensen/Theis
Palm/Kr. Aagaard

ANDRE INTERNATIONALE KAPSEJLADSER
3/4 TON CUP

Guld

Ib Ussing Andersen/Henrik
Søderlund/Eggert Schrøder/
Peter Schouenborg/Keld
Estensen/Knud Iversen

GULDPOKAL
FOLKEBÅD

Nr. 1

Knud Andreasen/Henrik Kold/
Eddy Unglaub

IODA-REGATTA
OPTIMIST

Sølv

Chr. Rasmussen

IODA-REGATTA
OPTIMIST-HOLD Sølv

Chr. Rasmussen/Søren Ebdrup/
Carsten Bech/Peter Andreasen

D S-status 1982
I det forløbne år er 9 nye klubber
optaget i Dansk Sejlunion:
- Amtoft Lystbådelaug/Limf jordskr.
~ Lyndby Jollesejlklub/lsefjordskr.
- Sejlklubben Christianshavn
/Østersøkredsen
- Ribe Jolleklub/Lillebælt Sydkr.
- Skanderborg Junior Sejlklub
/ ØstjyIlandskredsen
- Aalbæk Junior Sejlklub
/Nordøstjysk kreds
- Ans Jolleklub/Limf jordskr.
- Aabenraa Båd Club
/Lillebælt' Sydkreds
- Hasle Sejlklub/Østersøkr.
DS består nu af 193 klubber med ialt
57.223 medlemmer, hvilket i forhold
til foregående år er en stigning.
I betragtning af den Økonomiske af
matning samt at tilgangen til Optimist-klassen nu skal hentes fra stedse
mindre årgange, har fremgangen væ
ret større end forventet.
Årsberetning samt regnskab 1981/82
er udsendt til klubberne primo de
cember 1982.

Sejlbrætinstruktørkursus
DS afholder i april/maj 2 kurser for
sejlbrætinstruktører:
28/4-1/5: Hotel Vigen, Ebeltoft
12-15/5: Solbakken Hotelpension,
Aalsgaarde.
Tilmeldingsfristen for disse kurser er
28 . februar . Tilmeldinger fremsendes
gennem sejlklubben.
Kursusdeltagerne skal selv være habi
le brætsejlere med minimum 1 års er
faring. Kapsejladserfaring kan være
en fordel, men er ingen betingelse.

Duelighedsprøve for lystsejlere
Til brug for undervisere har DS i sam
arbejde med DMU og Direktoratet for
Søfartsuddannelsen udgivet en vejled
ning, der omhandler både teoretisk og
praktisk delprøve af Duelighedsprøve
for lystsejlere.

Vejledningen er lavet for at infor
mere om de ønsker og krav, man fra
officiel side har til kvaliteten af den
undervisning, der tilbydes fritidssejlere, og det niveau, de tilhørende
prøver bør ligge på .
Vejledningen er gratis og kan rekvi
reres på tlf. 02-45 77 20 (kl 12-16).

TURSEJLER-NYT 1/1983 - januar

Svenske kontrollområder
og skyddsområder
Der hersker tilsyneladende stor uklar
hed om begrænsningerne af disse om
råder, hvor de for danske sejlere mest
kendte områder er farvandet omkring
Goteborg og farvandet syd for Ble
kinge v/Karlskrona.
For hvert område findes en brochure
(blå/hvid), der almindeligvis følger
med ved køb af søkort eller båtsportskort over de pågældende farvande .
Brochuren kan også rekvireres hos de
svenske myndigheder (politi, toldvæ
sen etc.) .
Teksten i brochuren er affattet på
flere sprog - dog ikke på dansk, men
det svenske skulle også være forståe
ligt.
Som nævnt skelnes mellem "Kontrollområder" og " Skyddsområder" .
I brochuren findes et kort over det
pågældende farvandsafsnit, hvor kontrollområdet er indrammet med blåt,
og visse dele kan yderligere være
blåskraveret. Skyddsområdet er ind
rammet og skraveret med rødt.
Der er således tale om 3 gradueringe,

af begrænsningerne, hvor skyddsom
rådet klart har de skrappeste ind
skrænkninger, og det bør i parantes
bemærkes, at "Skyddsområder" ikke
har noget med skydning at gøre, men
må oversættes med "Sikkerhedsom
råder" .

Husk filmaften den 3. marts
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Sejlerskolen
Sejlerskolen starter lørdag d. 26. marts kl. 10.00 hvor klargøring af bådene og
endelig placering på sejladsholdene aftales.
Der er absolut mødepligt denne dag, fravær vil blive betragtet som manglende
interesse, med mindre en skriftlig begrundelse for fraværet er skolechefen i
hænde senest dagen før mødet. Brevet kan puttes i kontorets brevsprække el
ler sendes adresseret S.S.F. Skolechefen.
Skolechefen

13

ikke må deltage i konkurrencer ar
rangeret af andre end foreninger un
der Dansk Idræts-Forbund.
Sejlere, som deltager i kapsejladser
arrangeret af andre end en sejlklub
under Dansk Sejlunion risikerer med
andre ord at blive ekskluderet af de
res sejlklub.
Endvidere henvises til lYRU's kapsej
ladsregler, del II: Ledelse af kap
sejladser, § 1 .

Nyt navn
Sejlklubben Red'en, Sydfyn, har æn
dret navn til "Ballen Sejlklub" .

Husk idéaften den 4. marts

DS' Filmliste

DS-NYT 1/1983 - januar

Ikke-autoriserede kapsejladser
Der har i sæsonen 1982 vist sig en
tendens til, at firmaer forsøger at
arrangere kapsejladser og udsender
invitation til sejlklubberne.
Der ligger en skjult fælde for delta
gerne i sådanne kapsejladser, idet
medlemmer af sejlklubber tilsluttet
Dansk Sejlunion derved forsynder sig
mod Dansk Idræts-Forbunds love. Her
står nemlig, at medlemmer af fore
ninger under Dansk ldræts~Forbund

Dansk Idræts-Forbund (DIF) har nu
også oprettet en videoafdeling, og
fra begyndelsen af 1983 kan sejl
klubberne også leje VHS-videobånd
hos DIF.
Følgende bånd er p.t. til disposition:
"Big Boats"/"Reckon with the Wind"
56 min .
"Freedom" - American Cup 1980
54 min .
"Segla for Seger"
75 min.
"Kioloo to Jamaica"/"Glean"/"Best
Defense"
56 min.
"Windsurfing" ~ instruktion/freestyle
30 min .
Detaljeret beskrivelse vedrørende dis
se videobånd er udsendt til klubberne
ultimo december.
Eksemplarer af DS' filmliste kan re
kvireres gratis fra DS' sekretariat.

GENERALFORSAMLING
Søndag den
27. marts
kl. 9.00
i klubhuset

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

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest

søndag den 6. marts 1983 kl. 9.00
Bestyrelsen
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Følgende er på valg:
Sekretæren, Else Thuring
Skolechefen, Bent Petersen
1 medlem af havneudvalget, Bent
Knudsen
1 medlem af klubhus- og festudvalget,
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten, Preben
Jacobsen
1 suppleant, Anders Mogensen
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Annie Lindqvist
Revisor Frits Kleis
Revisorsuppleant Erling Sørensen
Redaktør Holger Møller
2 målere, Jørgen Madsen og
Karl Thorup

Klargøring af bådene
sker i perioden: Sidste uge i marts til
første uge i maj på hverdage, lørdage og
søndage som aftales løbende med in
struktøren, og det er nødvendigt, at du
bruger den fornødne tid og møder på de
aftalte tidspunkter, så sejlundervisnin
gen kan starte som planlagt medio maj.
Hvis du allerede nu har betænkelighe
der ved, om du kan afse den nødvendi

ge tid til klargøring og sejlads, vil jeg an
befale at du venter med at tilmelde dig til
næste år, hvis du da har bedre tid.
Og til nye sejlere kan jeg af erfaring
fortælle, at er du først begyndt at sejle,
bliver du bidt af det, og så kan du godt
droppe fjernsyn, frimærkesamling,
skovture, papegøjer m.m. for så får du
nemlig ikke tid til at tage dig af det.
SKOLECHEFEN

Vagtordningen
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!!!

SSF's Blæserorkester
afholder

Lørdag den 30. april fra kl. 15.00 -18.00

Fødselsdagskoncert (2 år)
i Sundby Sejlforening
Reserver dagen.
Festudvalget.

EGET
RIGGER- iVÆRKSTED
TALURITPRESNINGER
TERMINALVALSNINGER
SPLEJSNING AF
\

WIRE/tovværk

HAR DET HELE

Flere og flere får
Kapitalpension i
# Amagerbanken

SEJLERTØJ
RULLEFOKBESLAG
BÅDVARMERE
NØDSIGNALER
SIKKERHEDSUDSTYR
BLOKKE OG FITTINGS
og meget mere...
I. STENGAARD MEYER
Amager Strandvej 124
01 - 58 30 45

AMAGER STRANDVEJ 124
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Indskrivning
til sejlerskolen

Udstilling af Harry Trudsøe
I december og januar har Harry Trudsøe udstillet nogle af sine mange hobbyarbej
der i skabene i foyeren i klubhuset. Vi bringer her et par billeder af den omfattende
udstilling, bl.a. kan du se det diplom, som Harry har modtaget for sin fingersnilde.

starter d. 15. februar og sidste frist er d.
10. marts, se opslag på tavlen ved kon
toret eller kontakt skolechefen, torsda
ge på kontoret.
Der sejles med to hold mandag, tirs
dag, onsdag, torsdag og et hold fredag,
og der er plads til 40 elever.
Sidste års elever og elever på
navigations- og tovværkskursus får de
første pladser, disse elever får brev med
tilmelding direkte.
Nye elever skal skrive sig på listen, der
hænger på tavlen ved kontoret og får
brev med tilmelding senere, fælles for
alle er sidste frist d. 10. marts.
Undervisningen er som tidligere gratis
og kun medlemmer af S.S.F. kan delta
ge.
Nye elever skal have de to undervis
ningshæfter, der er anbefalet af D.S.
nemlig »Undervisning i praktisk sejlads«
og »Duelighedsprøve i sejlads«. Pris ca.
kr. 80,00. De to hæfter købes hos skole
chefen torsdage i kontortiden.

r\

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 7929 & 01 -586575

6

Lystfartøjsforsikring 01-141618
Den nye ssjler får fra starten
40% rabat på præmien

•

Landsdækkende servicenet

Dansk Søassurance
Danish Marine Insurance

Niels Juels Gade 11, 1016 København K.
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Teoretisk og praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10% rabat

! til 31.12.82
Status pr. 31.12.1982.
4.566,60
14.950,00
3.322,25
5.698,55
36.225,00
11.163,46
2.839,55
6.451,83
22.893,72
11.292,87

11.600,85
686,40
1.700,00
1.260,00

97.944,49
2.546,20

695,90
34.065,54
384,30
2.316,00
75,00
700,00
1,106,50

PASSIVER:
Prioritetsgæld saldo 1.1.82
+ afdrag

39.343,24

37.477,55
28.676,75
2.525,00
690,00
5.682,55
3.037,30

800,00
10.977,70
4.500,00
58.346,13
39.000,00

6.477,70
19.346,13

11.600,60
8.612,90
2.725,95
5.115,50
2.025,25
529,80
594,00
1.130,00
5.968,00
360,00

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

104.712,98

179,09
5.702,77
4.257,43
201,54
0,00
123.192,09
47.317,90

180.850,82

1,00
1,00
33.001,00
64.001,00
68.738,57

1,00
1,00
1,00
1,00
675.000,00
1.021.597,39

14.837,79
14.837,79

0,00

2.000,00
2.000,00

0,00

Skolefond saldo 1.1.82
+ rente
+ bidrag
•+• tilskud

25.327,94
695,80
22.839,80
48.662,00

201,54

Brandforsikring saldo 1.1.82
+ renter
+ indbetalinger

37.667,73
5.390,17
4.260,00

47.317,90

11.164,77
120.520,99
-i- 127.850,73

3.835,03

Lån Kbh.'s kommune saldo 1.1.82
+• afdrag

Moms saldo 1.1.82
+ indgået moms
+ udgået moms

3.594,00

Skyldig skat
Skyldig A.T.P

102,60

Lån D.S. saldo 1.1.82
-h afdrag
Depositum Amager Strand Sejlklub ....
Kapitalkontosaldo 1.1.82
+ rest henlæggelse
+ ny Yngling

1.500,00
1.500,00

0,00
1.000,00

878.838,51
47.707,81
39.000,00

965.546,32
1.021.597,39

37.942,00
7.328,70
806.885,32
102.292,19
704.593,13

Erna Christensen
kassererske.
Medlemstal: Aktive 1100. Passive 146. Juniorer 88.

150.000,00
102,292,19
47.707,81

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens
bøger og bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
København, februar 1983
Jan Sejrbo
revisor

Frits Kleis
revisor

Sundby Sejl-Forenings regnskab fra 1.1.8Z
INDTÆGTER:
Ydelser fra medlemmerne
Indskud
Kontingenter
Aktive
Bøder
Passive
Juniorer
Pladslejer
Aktive
Vinteroplæggere
Nye pladser
Afgift skure + haver

53.135,00
280.629,21
12.750,00
18.724,90
17.276,60

329.380,71

210.774,68
49.244,87
14.200,00

274.219,55
23.556,50

Indvundne renter

UDGIFTER:
Havn og plads:
Fornyelser og reparationer
Materialer
Vogn, spil og traktor
Jolleplads
EL-forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Løn til pladsmanden
-i- Udlån af pladsmand
Flytning af både
Hundepatrulje
-s- Vagtordning
»Bollen«
Telefon
Rotteudryddelse
-5- Opkrævede havnepenge

680.291,76
24.301,37
704.593,13

+

99.705,99
998,75

15.732,00
-s- 24.700,00 h-

8.968,00
5.927,74
1.193,14
2.150,79
13.218,41

366.829,08

Klubhus:
Renter af lån
Fornyelser + reparationer
Ejendomsskat
Forsikring
-h Lejeafgift

614,81
91.764,35
168,74
6.749,75
90.964,75

8.332,90

Bladet:
Trykning
Forsendelse + ekspedition
•+• Annonceindtægt

93.312,56
14.511,86
18.731,85

89.092,57

Fester:
Juletræ
Filmsaften
Fastelavn
Standerhejsning
Svagføredag
-h Indsamling
West-tur
Afriggergilde
Hornorkester
Amager Rundt
Krebsefest
Pinse + Set. Hans
Fisketur

3.047,50
407,05
339,60
17.345,50
14.179,96
4.417,00

9.762,96
1.090,95
17.523,20
719,70
3.458,79
197,90
•+•
209,39
-s870,60

Bestyrelsesmøder
Sejlerskole:
Undervisning
Fornyelser + reparationer
Ophaling
Forsikringer
Kontingent
Startpenge
Møder

100.122,94
36.467,72
44.279,63
33.424,00
34.141,52
30.424,27
2.176,50
123.755,84
•*- 24.049,85

Administration:
Telefon
Honorar
Frimærker + attester
Gaver
Kontingenter
Kontorartikler
Generalforsamling
Møder + rejsepenge
Indkøbte varer
-s- Solgte varer
A.T.P
Tilskud til stævner
-5- Målerbreve

Junior:
Fornyelser + reparationer
Materialer
Startpenge
Kontingenter
Forsikringer
Møder
Lederkursus
Optimist afd
-s- solgte joller
Marinus
tilskud
Kapsejlads:
Præmier
Materialer
Møder + fortæring
Ynglingesejlads
Jollesejlads
Old-boys
Familiesejlads
Trænerordning
Dommerkursus
•+• Startpenge
Østersø-cup
Årets underskud

Henlæggelseskonto ...
-s- Årets underskud
Overført til kapitalkonto

52.813,16

SUNDBY MARINE SHOP
Din nærbutik åbner 1. marts, og vi glæder os til igen at betjene dig i
sejlsæsonen '83 med et udvidet varesortiment blandt andet de sidste
nyheder i klargøringsmaterialer og udstyr.

Det vil være for omfattende her at fremhæve alle nyheder, men vi vil
dog omtale en enkelt, idet det er lykkedes os at få forhandlingen i vort
område af markedets sidste nye og billigste VHF radio, der første gang
blev vist i Danmark på Bådudstillingen i Bella Centret her i februar.
Så går du i tanker om at erhverve dig VHF radio i år, så se "HUSUN 60"
i Shoppen før du bestemmer dig. Introduktionspris kr. 3660,00 incl. moms.
(Vi forhandler også SP radio og Shipmate).

Kom ind og få det nye gratis katalog med 63 sider
udstyr og tilbehør.
Med venlig hilsen og på gensyn i SHOPPEN
Lissie og Svend A/vang

Kapsejladser
i S.S.F. 1983
Yngling-stævne

Lørdag den 23. 4.1983
Søndag den 24. 4.1983

Opti-stævne (A + B)

Lørdag den 7. 5.1983
Søndag den 8. 5.1983

Bræt-stævne

Lørdag den 28. 5.1983
Søndag den 29. 5.1983

Østersø-Cup

fra Fredag den 3. 6.1983
Tirsdag den 7. 6.1983

Familiesejlads
Verdensmesterskab
Yngling

Søndag den 19. 6.1983
fra Lørdag den 9. 7.1983
til Lørdagden 16. 7.1983

Opti-stævne (A + B)

Lørdag den 20. 8.1983
Søndag den 21. 8.1983

OK-Sjællandsmesterskab

Lørdag den 27. 8.1983
Søndag den 28. 8.1983

Klubmesterskab - Joller
samt Wayfarer-stævne

Lørdag den 3. 9.1983
Søndag den 4. 9.1983

Stoppenålstævne

Lørdag den 10. 9.1983
Søndag den 11. 9.1983

Forterne Rundt

Søndag den 25. 9.1983

Uofficielt DM for Pirat for hold

Lørdag den 24. 9.1983
Søndag den 25. 9.1983

Brætstævne

Lørdag den 1.10.1983
Søndag den 2.10.1983

Old Boys-sejlads

Lørdag den 8.10.1983

Onsdagssejladserne starter den 11 maj 1983 og slutter den 31. august, herefter
lørdagssejladser.
Klaus Akkermann

Jolle- og brætmøde.

Filmaften.

Der indkaldes hermed til møde for
jolle- og brætsejlere
søndag d. 6 marts og søndag d. 10
april begge gange kl. 13.00 præcis.
Det er altid vanskeligt at lave en dags
orden for et møde, der ligger flere uger
ud i fremtiden. I stedet vil dagsordenen
blive slået op på opslagstavlen i Jollehu
set. Har du forslag til emner til dagsor
denen, bedes du henvende dig til din jol
lerepræsentant. Ellers kommer dagsor
denen til at bestå af orientering om og
drøftelse af spørgsmål af løbende inter
esse for os.

I samarbejde med SWS - Skandina
visk Wayfarer Sammenslutning - indby
des til filmaften.
torsdag den 3. marts 1983,
kl. 19.30 i klubhuset, pejsestuen.
Temaet for denne aften er tursejlads.
Der vil blive vist en film om sejlads af jol
ler i hårdt vejr og om tursejlads med jol
ler og kølbåde. Eftersnakken kan dreje
sig om ture i næste sæson. Til at dække
film- og maskinleje er der fastsat en be
skeden entré: 5 kr.
Alle er velkommen

I MARTS HAR
SUNDBY MARINE SHOP
ÅBENT
Hverdage kl. 14 - 18
Lørdage kl. 9 - 1 4
Søndage lukket

TAK
Vi takker for opmærksomheden ved
Kalles 50 års fødselsdag samt vores bryl
lup.
Annie og Kalle
med/. 380
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
min kære mands død og bisættelse.
E/se Blichfeldt Olsen

Hjælp Hjælp Hjælp Hjælp Hjælp Hjælp

S.S.F. fylder 60 år.
Vi mangler ideer til evt. revy eller optræden.
Lad os mødes til en

Idéaften
Fredag den 4. marts kl. 19.00
alle som kan underholde på forskellig vis, musik, sang etc.
Festudvalget
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SSF-sejler uofficiel
danmarksmester

Jolle- og Brætnyts
specialservice:
Takster for pladsleje 1983.
Forvirringen er stor, når vi nærmer os
15. marts, der er sidste frist for rettidig
indbetaling af kontingent og pladsleje.
Meget få kan regne deres egen pladsleje
ud og kan derfor ikke benytte det i med
lemsbladet indlagte girokort. Andre kan
ikke komme ned i SSF en torsdag aften
og betale.
I år er det blevet en tand mere vanske
ligt på grund af forhøjelsen af pladslejen,
så man ikke bare kan betale det, man
betalte sidste år.
For at gøre det lettere både for jolleog brætsejlere samt for foreningen of
fentliggør Jolle- og Brætnyt i år, som en
special-medlemsservice, taksterne for
alle jolle- og brættyper i SSF.
Men husk, glemmer du at betale kon
tingent, pladsleje m.m. inden 15. marts,
koster det 100 kr. i ekstra kontingent
ifølge foreningens love. Det er dyrt midt
i en krisetid.

Julesejladsen i Kastrup.
Tre både fra Sundby deltog i 1982 i
den traditionelle 2. juledags-sejlads i
Kastrup. En sejlads der blev afviklet i op
til 14 sek/m og få graders varme.
I Piratjolle deltog Niels Peter og Kim.
Niels Peter havde lånt »Mette Vons« og
klarede en tredie og en førsteplads. Det
rakte til en andenplads total. Kim og
hans gast deltog i stævnet i det Kim rea
listisk benævner »god sportsånd«.
Hos brætterne placerede Sundby-sejleren Morten sig smukt. Han fik også en
første og tredieplads i de to sejladser,
men her rakte de samme placeringer til
en samlet førsteplads.

I weekenden 3.-4. september afvikle
des DM for windsurfere ved Gilleleje.
Det blev en weekend, hvor en Sundby
sejler, Morten Jensen, kunne være ble
vet Danmarksmester, hvis vejret ikke
havde forhindret afviklingen af alle de
nødvendige sejladser, der kræves, for at
stævnet kan anerkendes som mesterskabssejlads. Det var kun muligt at af
vikle tre ud af de krævede fire sejladser
på grund af stormende kuling.
Morten vandt alle tre sejladser, der
blev afviklet i hans vægtklasse og blev
derved næsten DM-vinder 1982, men
vejrguderne forhindrede succesen. I alt
deltog 42 brætter i Danmarksmesterska
bet. Windsurferen er et entypebræt,
godkendt af Dansk Sejlunion og IYRU.
På verdensplan er brættet lige så ud
bredt som Mistral og Windglider.
For jolle- og brætnyts læsere er Mor
ten Jensen kendt for sin artikel i SSFbladets septembernummer 1982 side 11
om brætsejlads.

Vedrørende regnskabet for 1982:
I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1982 har vi foretaget en
analyse af, hvorledes indtægterne er brugt i det forløbne år.
Indtægter:

Kontingenter, pladsleje m.v
Klubhus
Havnepenge
Indvundne renter

680.291,76
90.964,75
13.218,41
24.301,37
808.776,29

Indtægter ialt

Takster for pladsleje 1983.
Jolletype
Areal
Optimist
3 m2
Europa
5 m2
OK
6 m2
Pirat
8 m2
Snipe
7,5 m2
Wayfarer
9 m2
6 m2
Flipper
8 m2
470
7
m2
420
7
m2
Finn
8,5 m2
Trapez
mindstepris
Bræt
Små skure
Enkelt-skure ..
Dobbelt-skure

pris incl. moms
150,06 kr.
250,10 kr.
300,12 kr.
400,16 kr.
375.15 kr.
450,18 kr.
300,12 kr.
400.16 kr.
350,14 kr.
350,14 kr.
425.17 kr.
195,20 kr.
58,80 kr.
86,86 kr.
173,72 kr.

Driftsudgifter:

I % af
indtægter:

Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelsesmøder
Sejlerskolen
Junior
Kapsejlads
Østersø-cup
Driftsudgifter ialt

911.068,48

47,0
12,3
11,0
6,5
12,1
0,3
4,9
13,0
4,7
0^9
112,7

24.475,93

1,8
0,2
0,2
0J3
3,0

Nedbringelse af gæld:

Prioritetsgæld
Idrætsfond
Dansk Sejlunion
Moms, skat m.m

14.837,79
2000,00
1.500,00
6.138,14

Kasse, bank og girobeholdninger
er faldet med

126.768,12

15,7

Ialt

808.776,29

100,0

Jan Sejrbo
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380.047,49
99.297,65
89.092,57
52.813,16
97.944,49
2.546,20
39.343,24
104.712,98
37.942,00
7.328,70

Frits Kleis
revisor

Bestyrelsen mener, at en sådan alvor
lig sag bør undersøges af Dansk Sejluni
on, og brevet fra Reinhardt Hansen er
videresendt til hovedbestyrelsen i Dansk
Sejlunion.
Den 19.2.83 afholdes der sejlerdag i
Skive. Formanden, Claus Akkermann,
Jens Green og Preben Jacobsen vil re
præsentere S.S.F.
På kredsmødet i november skulle
man have haft valgt en ny formand,
men på grund af uenighed i kredsen er
valget blevet udsat til næste møde. Val
get kommer til at stå mellem Ib Søren
sen fra Dragør og Jørgen Ulm fra Lynet
ten.
Bestyrelsen diskuterede, hvordan
klubbens 60 års-jubilæum skal afvikles.
Mange medlemmer at ytret ønske om at
selve jubilæumsfesten holdes et stort
sted i byen, således at alle medlemmer
kan deltage. Et bestyrelsesmedlem
mente imidlertid, at det var bedre at leje
et stort telt, et der kan rumme ca. 500
mennesker, så kunne festen afholdes på
hjemlig grund, og deltagerprisen ville
blive rimelig. Bestyrelsen var enige om,
at ideen var god og klubhusudvalget vil
undersøge, hvad det vil koste at leje så
dan et telt.
Ligeledes blev datoen for festen fast
lagt, nemlig den 13.8.83. På selve stiftel
sesdagen vil der blive afholdt en recep
tion.
Ekstraordinær generalforsamling.
Den 30.1. afholdes ekstraordinær ge
neralforsamling med 2 forslag på dags
ordenen, nemlig nyt forslag angående
toilet- og badebygninger på nordre og
søndre mole, og forslag til revision af
vore love.
Formanden gjorde overfor bestyrel
sen rede for, hvad man i udvalget havde
fundet af ny løsning på vore toiletprob
lemer. Bestyrelsen godkendte udvalgets
forslag, der herefter vil blive forelagt ge
neralforsamlingen.
Punkt 3: Havn og Plads.
Bobleanlægget er færdigt i løbet af få
dage. Pladsmanden er ifølge aftale op
sagt pr. 7.1.83.1pladsfolkenes hus samt
i flere skure har der været indbrud. Det
er hovedsagelig drikkevarer, der er ble
vet stjålet.
Bestyrelsen drøftede, hvordan man
skal stille sig overfor slettede medlem
mer, der færdes på klubområdet. Man
blev enige om, at disse i fremtiden skal
bortvises fra foreningens område.

Punkt 4: Klubhus og Fester.
I januar måned, medens klubhuset er
lukket, vil der blive gjort hovedrent.
I løbet af marts måned vil der blive af
holdt en filmaften. Forårsgeneralforsamlingen blev berammet til den 27.3.,
og standerhejsning til den 7.5.83.
Punkt 5: Sejlerskole.
Intet.
Punkt 6: Juniorafdeling.
Juniorchefen oplyser, at juniorhuset
er blevet malet indvendigt. Endvidere er
der blevet opsat en varmeovn, som juni
orerne har fået foræret.
Undervisning af optimisterne går
planmæssigt. I februar og marts måned
vil der være kapsejladsinstruktion for
ynglinge. 3 af vore optimistsejlere er ble
vet inviteret til at deltage i en stand i Bel
lacentret under bådudstillingen. De skal
vise deres sejlfærdigheder i et bassin.
Punkt 7: Kapsejlads.
Der er fra Norge modtaget en skriftlig
indvending mod datoerne for afholdelse
af VM for Yngling, idet Kong Olafs Cup
afholdes i samme periode. Kapsejlads
chefen meddeler, at Dansk Ynglingklub
til trods herfor fastholder, at VM afvikles
i den herfra fastlagte periode.

Punkt 8: Joller.
Intet.
Punkt 9: Motorbåde.
Motorbådsrepræsentanten fortæller,
at der den 8.3. vil blive en aften med un
dervisning i motorlære især omhandlen
de dieselmotorer.
Punkt 10: Sikkerhed:
Alle ildslukkerne er taget ind fra plad
sen for vinteren.
Punkt 11: Bladet.
Intet.
Punkt 12: Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 22.00.
Sign. Hans Guldager
formand
E/se Thuring
sekretær
det skete for 10 år siden 6-8-1972

Flakfortet i Øresund indrettes til aftrapningscenter for unge stofmis
brugere.

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
+ moms 22%

kr. 73,00
kr. 13,86

Pladsleje
pr. m2
+ moms 22% pr. m2

kr. 41,00
kr. 9,02

Ved betaling af pladsleje skal gyldjg arv
svarsforsikringskvittering forevises.
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

—1

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
01-581424
Postgirokonto 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:

Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup

Referat af bestyrelsesmøde den
3.1.83.

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S
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,
Lodsgården 5B, 2791 Dragør
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S

Kasserer:
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 pre j s |er,

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Kapsejladschef: Klaus Akkermann,

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: Sejlerskolen.
6: Juniorafdeling.
7: Kapsejlads.
8: Joller.
9: Motorbåde.
10: Sikkerhed.
11: Bladet.
12: Eventuelt.

Vagn Preisler og Holger Møller fravæ
rende på grund af sygdom.
Rolf Elm-Larsen fraværende på grund
af ferie.

Punkt 1: Protokol.
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
oplæst og godkendt.

Genuavej 22A, 2300 Kbh. S
Skolechef:
Juniorleder:

Bent Petersen,
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S
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,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg
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Punkt 2: Beretning.
Formanden oplæste indkomne breve
og takkekort. Et medlem ansøger om
nedsættelse af kontingent, idet han er
blevet pensioneret. Ansøgningen blev
imødekommet af bestyrelsen, da på
gældende opfylder betingelserne jævn
før foreningens love.
Bestyrelsen har fra Reinhardt Hansen
modtaget et brev, hvori han anmoder
bestyrelsen om at være behjælpelig med
at undersøge, hvordan man kan foranle
dige, at nødstationerne rundt om i lan
det bliver bedre overvåget, idet han er af
den mening, at mange stationer ikke
bliver overvåget. Selv hos Falck er det
sket, at der ikke bliver svaret.
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FEBRUAR
k 1983 .
42. årgang

Hv erdage

Lordage

Son- og
helligdage

Jan

X

11-15

X

Febr,

X

11-15

X

Marts

10-18

9 15

X

1982

VINTERPRISER
Fjord 27 m/diesel, søsat 1979
Island Gypsy trawleryacht 30' 1979/80 ....
UFO 34 sejlbåd, delvis apteret
Alicraft 18' m. trailer og 55 hk Mere
Stor Triss sejlbåd 1976 meget velholdt....
Møring 21'snekke m. 25 hk diesel
Monark 690 snekke m. Volvo diesel, 1977 .
Fairline Holiday 24' søsat 1978
25' omb. lodsbåd med Perkins diesel
Finmar 26 Family m. 60 hk. diesel
HJ 21 sejlbåd rummelig og velsejlende ...
40' Kalmarfyr, mahogni m. 86 hk diesel ...

kr. 140.000
kr. 320.000
kr. 188.000
kr. 29.500
kr. 28.000
kr. 91.000
kr. 98.000
kr. 89.000
kr. 45.000
kr. 125.000
kr. 45.000
kr. 198.000

April

10-18

9 15

9-15

Mai

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

J 13-18

9 15

X

13-18

9-15

X

13-18

11-15

X

Okt.
Nov.
Dec

-

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

lynettens båd service

Vi har ca. 25 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 80

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

EGET
RIGGER- iVÆRKSTED

DAN • SAILS

TALURITPRESNINGER
TERMINALVALSNINGER
SPLEJSNING AF
•\

WIRE/tovværk

tlf. 01 576717
^sturlasgade 12 k 23qokbh 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

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD
Lær at svømme.

Lær at sejle.

Lær søens færdselsregler.
"^ssgi, ; ••
L

—

.

-

-

" •

-

'" '

Hold udstyr og redningsmidler
i orden.

Undersøg vejrforholdene.

Hold båden i orden.
III

Vis hensyn overfor store skibe.

*MMy

Bland ikke spiritus og søsport.

I I

^

*":—/

1?'

'

Ved kæntring bliv ved båden.

nnrbft

Giv ikke anledning til unødig
ængstelse - ring hjem.

Pjecer med råd og vejledning til fritidssejlere
fås ved henvendelse til
SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD

Adresse: HANDELSMINISTERIET
Slotsholmsgade 12
1216 København K.
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Den lille norske

Hilsener og Tak

En mann skulle på fotballkamp på
Brann Stadion og ved billettluken spør
han hva billetten koster.
Den koster 50 kroner, sier billettselgeren.
Hva, 50 kroner? For den summen kan
jeg jaggu få meg kvinnfolk.
Ja, det kan godt hende, sier billettselgeren, men da får du ikke to omganger
og hornmusikk i pausen!

Her er en meget varm hilsen fra Flori
da. Vi »træner« hver dag meget intenst.
Foreløbig er vi ikke blevet verdensme
ster, men stævnet er heller ikke startet
endnu.

Kærlig hilsen
Sejlerne

God Jul, Gott Nytt År onskar
Gotthard Eberheim,
båtklubben Malmohus.
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Redaktionen har fra medlemmerne 323 og 341
modtaget et forslag til løsning af toiletforholde-

The Embassy of Israel sends you seasonal greetings and wish you a happy
New Year.

Stella and Joseph Hadat

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed, som glædede mig meget.

Richard Brun

FORSIDEBILLEDET:
Der er højt op, selv om du ikke kan se
toppen. Flere billeder af skoleskibet
Danmark inde i bladet.
Foto: Vagn Holm-Rasmussen

77777777/>
En franskmand, der havde fået den
bizarre ide at tilbringe sin sommerferie
i Danmark under de noksom bekendte
uheldige klimatiske forhold, sagde til
en dansker, som han kom på talefod
med:
- Er De klar over, at de har et ual
mindeligt stygt klima i dette land. Jeg
er sikker på, at De ikke er i stand til at
skelne mellem vinter og sommer.
— De tager fejl, sagde vor vejrbidte
dansker. Om sommeren er regnen var
mere end om vinteren.

Lysffartojsforsikring 01-141618
Den nye sejler far fra starten
4 0 rabat p a præmien
Teoretisk o g praktisk duelighedsprøve
eller anden nautisk eksamen
giver ekstra 10 rabat
Landsdækkende servicenet

Dansk Søassurance
Danish Marine Insurance
l

Niels JueU Gade 11 1016 Kobenhavn K

GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den
27. marts
kl. 9.00
i klubhuset

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

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest

søndag den 6. marts 1983 kl. 9.00
Bestyrelsen
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Sekretæren, Else Thuring
Skolechefen, Bent Petersen
1 medlem af havneudvalget, Bent
Knudsen
1 medlem af klubhus- og festudvalget,
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten, Preben
Jacobsen
1 suppleant, Anders Mogensen
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Annie Lindqvist
Revisor Frits Kleis
Revisorsuppleant Erling Sørensen
Redaktør Holger Møller
2 juniorudvalgsmedlemmer,
Jens Schøn Poulsen
og Lars Hauschultz
2 målere, Jørgen Madsen og
Karl Thorup

Beretning fra
Verdensmesterskabet for
yngling, som blev sejlet
ved Sarasota (Florida,
USA) 15.-20. november
1982.
Dette er beretningen fra Team Dracu
la og Team Yatzy fra deres forberedelse
og tur til USA.
For at kunne komme til VM i Yngling i
USA skal man her i landet igennem nog
le udtagelsessejladser. Disse udtagelsessejladser løb over 3 week-ender.
A. DM i SSF d. 13.-14.-15. august
1982 (4 sejladser)
B. Øresunds Sejlklub, Frem's kapsej
lads 21.-22. august 1982 (3 sejladser)
C. Kastrup Sejlklub's kapsejlads
28.-29. august 1982 (2 sejladser), og YD
63 og YD 64 placerede sig således:

Kirstine
ønsker
medlemmer og
forretningsforbindelser
et glædeligt nytår

YD 63 18-6-23-11(A), 12-7-1KB), 514(C) = 106,7 p = 10 plac.
YD 64 9-12-6-D(A), 4-2-2(B), 1-5(C)
= 50,7 p = 3 plac.
Vi blev begge udtaget til VM i Florida.
Nu fik vi travlt, et regnskab blev lavet og
en plan blev lagt, om 2 V2 måned skulle
alt være klart, vi havde virkelig en bun
ke, som skulle ordnes. Der var lige ble
vet lavet trailer til bådene, og da de skul
le som dækslast over Atlanterhavet,
skulle de skilles ad og sendes til galvani
sering. Der blev også lavet en presen
ning til YD 64. Efter dette var det lige
som bådholdene gled fra hinanden, da
der skulle skaffes penge, og det at skulle
skaffe alle de penge til sådan en tur, det
sætter tankerne igang. Mange møder
blev holdt og mange timer brugt. Et af
resultaterne var, at vi kom til enighed
med Amagercentrets bestyrelse og poli
tiet om, at vi kunne arrangere en tombo
la i Amagercentret, mod at vi satte Yng
lingen derop. Alene at skulle skaffe præ
mierne til sådan en tombola. Når man
køber 10.000 lodsedler, så hører der 100
præmier til, 100 præmier! Som det kun
lykkedes os at samle ved hjælp af man
ge forretningers velvilje, men V3 af pen
gene til et bådhold blev der tjent. YD 64
tjente endvidere pengene ved lotterised
ler (herunder en forrygende auktion ved
SSF afriggergilde). Med hjælp fra Ama

gerbanken, Preben Jacobsen, Bent
Knudsen, Arne Olsen Offset, RDB,
HUMMEL, Helly Hansen, Lilly Groth's
hjælpefond, Åse og Arne Olsen og SSF
lykkedes det faktisk YD 64 at fremskaffe
den fornødne kapital.
Samtidig med al denne aktivitet på
land blev vores træning passet. Vi hav
de planlagt at træne 5 gange om ugen,
så længe mørket tillod dette, ellers blev
der sejlet i week-enderne og Team Yatzy
vil gerne takke Henrik Hansen for lånet
af båden Epoxy.
Endelig oprandt dagen, hvor vi skulle
afsted, fredag d. 5.11.82 kl. 11.00. Nu
skulle vi »over there« og vise dem, hvad
vi kunne.
/ Fortsættes

Det sker i marts:
8. marts
15. marts
27. marts

filmaften
motorlære
generalforsamling
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Den traditionelle

Fastelavnsfest
afholdes

Søndag den 13. februar 1983
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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Dansker sejlede
jorden rundt alene
Mange danske sejlere har i de senere
år begivet sig ud på de store have, og nu
har den første dansker præsteret at sejle
jorden rundt alene. Det er den 43-årige
københavner Helge Lørup Andersen,
der i sin delvist selvbyggede betonbåd
»Sans Souci« har omsejlet Kloden med
start og mål i Halifax på den barske
Nova Scotia-kyst. Otte år har han været
undervejs, og 36.000 sømil har han sejlet
alene. Dertil kommer 11.000 sømil, hvor
han har haft en eller flere gæster om
bord - gerne piger.
Helge Lørup Andersens eventyrlige
sejlads er blevet til bogen »Otte år på
oceanerne«, som netop er udsendt af
Sejl og Motors Forlag. Det er en spæn
dende skildring af otte års færd med tre
enigheden hav, båd og mand som ho
vedperson. Det skorter ikke på dramatik
i bogen. Helge Lørup Andersen oplever
bl.a. en stranding i storm på den engel
ske kyst, et voldsomt møde med Nord
atlanten under forsøg på at sejle til New
Foundland, påsejling af et knivskarpt
rev nord for Australien, hvor båden bliv
er slået læk, en orkan syd for Afrika,
som blæser ruder ud og vælter broer på
land, en brækket mast på Bermuda.
Såvel mand som båd slipper gennem
strabadserne i god behold og sejladsen
sluttede i maj i år, da Helge Lørup An-

dersen under nødrig vendte tilbage til sit
udgangspunkt, Halifax i Canada.
Hans sejlads er en af de største præ
stationer, nogen dansk sejler har udført,
og hans bog er herlig læsning for alle,
der kan lide havet og eventyret.
Helge Lørup Andersen
OTTEÅR PÅ OCEANERNE
144 sider plus 16 siders fotos i farver
og sort /hvid
Hæftet 119,50 kr.
Sejl og Motors Forlag

der søger optagelse

A

A 111
A 482
J

26

Ivan Zielinski
Murciagade 2, S.
Torben Vagnsø
Holmbladsvænge 12, S
Gitte Poulsen
Elselillevej 18, S.

Ifølge lovens b 3 skal et nyt medlems
ansogn/ng om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF Protest skal
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen
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Som aftalt
december er
1983 søndag
præcis.
Dagsorden

på jolle- og brætmødet i
første ordinære møde i
den 6. februar kl. 13.00
fastsættes efter behov.

Rolf

Jordomsejleren Helge Lørup Andersen præsen
terede sin bog »Otte år på oceanerne« ved en
sammenkomst på den gamle skonnert»Isefjord«
i Nyhavn i København.

Pressemeddelelse fra:
Nye medlemmer,

Mødeindkaldelse.

Søsportens sikkerhedsråd
Søsportens Sikkerhedsråd har regi
streret, at der i 1982 omkom ialt 43 per
soner i forbindelse med sejlads med fritidsbåde, og at 2 personer omkom un
der sportsdykning. Af de omkomne var
de 8 vesttyskere, de 2 hollændere og de
35 danskere. De 10 udlændinge var en
ten lystsejlere, som med større både var
på tursejlads i vore farvande eller turi
ster, som i forbindelse med ferieophold i
land var ude at fiske eller småsejle i joller
eller gummibåde.
I 1981 var det tilsvarende antal af om
komne ialt 48, heraf 5 vesttyskere, og i
1980 var antallet af omkomne 52, hvoraf
de 10 var vesttyskere.
Antallet af omkomne ved søsport i
vore farvande har altså været bemær
kelsesværdigt konstant i de seneste år.

Det samme har derimod ikke været
tilfældet med de af sikkerhedsrådet regi
strerede antal uheld, ulykker og efter
søgninger, de såkaldte hændelser, som
er overgået fritidssejlere af alle slags.
Rådet har for 1982 registreret ialt ca. 400
hændelser mod ca. 300 hændelser pr. år
i årene 1979-1981. Altså en stigning på
ca. 25% i 1982 i forhold til de nærmest
foregående år.
Årsagerne til denne store stigning i
antallet af hændelser med deraf følgen
de større aktivitet for politi, søredningstjenestens elementer, redningshelikop
terne, Falcks Redningskorps m.fl. har
blandt andet været de korte, pludselige
og ofte uvarslede perioder af dårligt vejr
med vindstød, der lokalt kunne nå
stormstyrke midt i de ellers så fine som
mermåneder. Det overraskede mange,
både blandt de egentlige lystsejlere og
blandt dem, der plaskede rundt i småjol
ler eller gummibåde ved vore strande.
Endvidere har det øgede antal af ukyndi
ge, der sejler »Bræt«, medført, at disse
»sejlere« har måttet hentes i land alt for
ofte, og endelig har det store antal ude
blivelser, d.v.s. fritidssejlere der ikke
kommer hjem til aftalt tid, bidraget til
den relativt dårlige statistik.
Friluftslivet med sejlads under alle for
mer har i sommer udfoldet sig som må
ske næppe tidligere. Vejret var til det,
flere danskere holdt ferie herhjemme,
og antallet af udenlandske gæster steg.
Denne aktivitetsøgning må naturligvis
tages med i betragtning, når årets resul
tat rent søsikkerhedsmæssigt skal gøres
op.

i i 1982.

Fra Yngling-førermesterskaberne

Deltagerne ved klubmesterskabet for optimister.

n

Fra Old-boys-mesterskaberne
Der ventes på udskiftning i Bollen.

Deltagerne inden de fik ørerne i maskinen.

Fra optiernes stævne ved volden.
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Det skel

Fra vort medlem Vagn Holm-Ras
mussen (mangeårig revisor i S.S.F.) har
vi modtaget nogle billeder fra Skoleski
bet Danmarks besøg i Frankrig i forbin
delse med et eksportfremstød for dan
ske produkter.
Skoleskibet ved kaj i Frankrigs gamle flådehavn,
Toulon ved Middelhavet.

Skoleskibet Danmark i Frankrig.

Der males på bakken.
Der er mange »snore« at tage vare på, og endda
er der plads ti! et par tørresnore.

Sejlene repareres i en ledig stund.
Siesta, på billedet ses fra venstre: overstyrmand
Niels Peter Kruse, Karen Holm-Rasmussen og
skibets kaptajn, Kaare Foshammer.
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holdelse med træbeskyttelsesmiddel, der påhviler
foreningen.
For skuret betales en årlig afgift, der fastsættes af
generalforsamlingen.
Ved omlægning af pladsen kan havneudvalget for
lange skuret flyttet til en anden anvist plads.
Udgifter ved flytningen er foreningen uvedkom
mende.
Hvert medlem kan kun disponere over eet skur,
svarende til foreningens standardtegning.
Har et medlem været uden fartøj i 3 år, eller er over
flyttet til passivt medlemskab, har medlemmet pligt til
at afhænde sit skur.
Såfremt skuret ikke er afhændet senest 3 mdr. ef
ter medlemskabets ophør, tilfalder skuret og eventu
elt indhold foreningen.

KLUBHUSREGLEMENT
§ 1.

Kun medlemmer af Sundby Sejlforening, gæster som
er i følge med medlemmer, samt medlemmer af andre
sejl- og motorbådsklubber har adgang til klublokaler
ne.
§ 2.
Overtøj og regntøj må ikke anbringes på borde og
stole m.v., men henvises til garderoben.
§ 3.
Askebægre skal benyttes. Enhver har pligt til selv at
foretage afrydning af borde efter brugen.

§ 8.
Særlige forbud

Teltslagning, fodboldspil o.lign. på foreningens om
råde er forbudt.
Overnatning i fartøjer på land er forbudt.

OPHALING / UDSÆTNING
§ 1.

Ophaling og udsætning foretages enten af fartøjsejeren selv, en af bestyrelsen godkendt vognmand eller
af pladsmanden mod en af bestyrelsen fastsat beta
ling, og iøvrigt for ejerens regning og risiko.
I de to første tilfælde sørger ejeren selv for nødven
digt hjælpemandskab.
§ 2.
Aktive medlemmer, som ikke har havneplads, kan
ved henvendelse til havneudvalget, mod en af gene
ralforsamlingen fastsat afgift, få tilladelse til ophaling
i tiden fra 1. juni til 15. september for reparation eller
bundbehandling.
§ 3.
Kun pladsmanden eller dennes stedfortræder må be
tjene spillene og traktorerne.
Han skal i kapsejladssæsonen være villig til om af
tenen af ophale og affire fartøjer til bundbehandling.
Han skal selv fastsætte bestemte aftener og tids
punkter og aftale disse med medlemmerne, der skal
betale et af bestyrelsen fastsat beløb for en sådan op
haling og affiring.
§ 4.
Pladsmanden anviser vinterplads.
Henstillede fartøjer andet sted på pladsen vil blive
flyttet for ejerens regning og risiko.
Før ophaling skal det enkelte medlem sørge for at
have afstivningsgrej, bukke og klodser klar på den an
viste plads.
Dette grej skal være tydeligt mærket med ejerens
medlemsnummer og fartøjets navn.
Om foråret skal grejerne anbringes på en af plads
manden anvist plads.
Grejer, der ikke er fjernet inden 8 dage, vil blive sat
på plads for ejerens regning.
Grejer, som er mærket med ejerens medlemsnum
mer og fartøjets navn, må ikke uretmæssigt lånes el
ler fjernes fra pladsen.
Noget sådant vil blive betragtet som tyveri.
§ 5.
Vognen med fartøj må ikke henstå på slæbestedet
undtagen under afvaskning eller kortvarigt eftersyn.

VIII

§ 4.
Medlemmer i snavset arbejdstøj henvises til Skipper
stuen.
§ 5.
Forældre har pligt til at påse, at deres børn ikke leger i
møblerne samt med klaver og skibsklokke m.v.

§ 6.
Al støjende adfærd i klubhuset er forbudt.
§ 7.
Hunde og katte må ikke indlades i klubhuset.

Bredden mellem pælene må udnyttes fuldt ud.
I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes be
dre plads, har havneudvalget ret til at anvise det en
kelte medlem anden havneplads.
Mener medlemmet at flytningen er usaglig, har han
ret til, skriftligt, at indanke afgørelsen for bestyrelsen,
som derefter træffer den endelige afgørelse.

PLADSEN

Adgang til
foreningens

område

§ 16.
Fortøjning og
affendring

Sejlads
i havn
og rende

Alt, hvad der henhører under fortøjning og affendg^g
^g anvisninger, som gives af hav
rjng^
neudvalget.
Det er ikke tilladt at bore i eller på anden måde at
beskadige beklædningen på fortøjningspælene.
Affendring med bildæk må ikke finde sted.
Scooterdæk, overtrukket med lærred eller sejldug
må dog benyttes.
§ 17.
Al sejlads i havnen og den gravede rende skal ske
med mindst mulig fart.
Af hensyn til andre fartøjer og fortøjninger skal der
udvises den størst mulige forsigtighed.
Fartøjets skrue må ikke arbejde mod spunsvæg
gen, når skruens afstand fra denne er under 4 meter.
Badning og børns leg med joller og pramme i hav
nen er forbudt.
§ 18.

Særlige
bestemmelser

Fiskeri

Fortøjning til kajer med kraner samt brændstofudsal
get må kun finde sted, så længe kranerne benyttes el
ler brændstof påfyldes.
Intet grej må henstilles på broerne, men henvises til
pladsen.
Motorer, master og lignende må ikke efterlades ved
kranerne og kan efter 24 timer fjernes for ejerens reg
ning og risiko.
Efter at fartøjet er taget på land, må der ikke findes
stræktove eller fortøjninger på pælene.
§ 19.
Fiskeri fra havnens arealer og i havnen er forbudt.
For de i SSF hjemmehørende fartøjer gælder, at er
hvervsmæssig fiskeri under enhver form, systematisk
drevet fiskeri med ruser, garn, næring o.I. er forbudt.
Al forhandling af fisk fra foreningens områder såvel
direkte som indirekte er forbudt.

Renholdelse

Inventar
og grej

El og vand

Fartøjer og
tilbehør

§ 20.
vinterplads
på land

i havnen
15. december

Plads
efter

Fartøjer, som har plads i havnen, har første ret til
overvintringsplads på foreningens område.
Såfremt der herefter er plads til flere fartøjer, kan
aktive medlemmer, som ikke har havneplads, få tilla
delse til ophaling for vinteren mod at betale det halve
af et års havneafgift.
Betaling erlægges før ophalingen og senest den 15.
november.
Vinterpladsmærket skal være påsat fartøjet før op
haling.
Vinteroplæggere kan efter søsætning, og hvis der
er plads i havnen, henligge i 8 dage for tilrigning. Hvis
fartøjet ikke fjernes efter de 8 dages forløb, vil det
blive taget på land for ejerens regning og risiko.
Gentagelsestilfælde kan medføre udelukkelse af
foreningen.
§ 21.
ln9en fartØJer må henligge i havnen i tiden fra 15. december til 15. marts uden bestyrelsens tilladelse.
Tilladelse gives kun efter skriftlig, begrundet an
modning.

Brandfare

Skure

§ 1.
Adgang til foreningens område er forbudt uvedkom
mende.
Medlemmer skal nægte enhver adgang, som ikke
på fyldestgørende måde kan opgive, hvem vedkom
mende søger.
Låger og porte skal være aflåste i h.t. bestyrelsens
bestemmelser herom.
Ethvert medlem er ansvarlig for familiens og besøg
endes opførsel overalt på foreningens område.
Al cykel- og motorkørsel på havnepladsen er for
budt. Undtaget herfra er transport af varer til klub
huset og fartøjer.
Cykler og knallerter skal henstilles på de af besty
relsen anviste pladser. Cykler og knallerter, der hen
stilles udenfor disse pladser, fjernes uden ansvar.
Hunde, som medtages på foreningens område,
skal føres i snor.
§ 2.
Al urenlighed overalt på pladsen og i havnen er
strengt forbudt.
Affald og ubrugelige ting skal anbringes i de an
bragte affaldsbeholdere.
§ 3.
Foreningens inventar, værktøj og lignende skal be
handles skånsomt.
Efter endt brug skal det benyttede grej bringes på
plads.
§ 4.
Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarm
ning, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med
bestyrelsen om betaling for brugen.
I tiden fra 1. april til 31. maj, begge dage incl., må
elektriske slibemaskiner ikke anvendes på søn- og
helligdage efter kl. 12.00.
Alt elmateriel skal opfylde de almindelige forskrifter
for udendørs brug.
§ 5.
Under almindelige forhold må der ikke henstå fartøjer
på pladsen i tiden fra 15. juni til 15. september.
Rundholter må ikke anbringes på plankeværk eller
hegn, men henvises til masteskuret.
Rundholter skal anbringes på de i masteskuret på
satte stativer, og må ikke ophænges i tagkonstruktio
nen.
Master skal være afrigget, og salingshorn o.I. afta
get.
Rundholter skal være tydeligt mærket med ejers
navn og medlemsnummer.
§ 6.
Af hensyn til brandfare skal alt affald fjernes straks
ved arbejdets ophør.
Opbevaring af brandbare væsker i skure må kun
ske i h.t. myndighedernes bestemmelser.
Henstilling af benzin eller anden brændbar væske
på pladsen er forbudt.
§ 7.
Aktive medlemmer, der har fartøj, har ret til at købe et
evt. ledigt skur, efter bestyrelsens godkendelse.
Skuret, der skal være forsynet med nummer, vedli
geholdes af ejeren, dog undtaget udvendig vedlige-
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HAVNEN
§ 1.
Plads

Stander

Manøvreprøve

Fartøjers mærkning

og føring

§ 8.
Årsmærker

Havneplads og plads på land kan kun tildeles aktive
medlemmer med fritidsfartøj.
§ 2.
Fartøjer, som har fast havneplads i Sundby Sejlfore
nings havn, skal føre foreningens stander.
§ 3.
For at have plads i havnen skal enhver fartøjsejer eller
fører af et fartøj, på forlangende af havneudvalget,
aflægge en manøvreprøve for at vise, at den pågæl
dende kan manøvrere et fartøj.
§ 4.
Alle fartøjer, uanset størrelse eller art, skal være tydeligt mærkede med SSF årsmærke, navn og hjemsted.
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer eller
andre føre sit fartøj fra eller til Sundby Sejlforenings
havn uden selv at være ombord som ansvarshaven
de, med mindre den, som skal føre fartøjet, er med
lem af SSF eller anden anerkendt sejl- eller motorbåbsklub.

Rød/grøn

§ 9.
Når et fartøj forlader sin plads, skal der ved skilt
(rød/grøn) tilkendegives om pladsen er ledig, og hvor
længe.

Handel og
udlejning

Erhvervsmæssig handel med og udlejning af fartøjer
fra SSF's havn er forbudt.

Anmeldelse af

Medlemmer, som er tildelt plads i havnen, skal ved
nyanskaffelse eller bytning af fartøj straks meddele
dette til havneudvalget.
Såfremt et fartøj sælges, skal sælgeren skriftligt
inden 8 dage, meddele havneudvalget ejerskiftet.
Undladelse vil medføre at sælgeren mister sin ret til
havneplads.

§ 10.

§ 11.
ejerskifte

§ 5.
Fartøjers stand Fartøjer, der anvises plads i havnen eller på land, skal
og godkendelse forucj Synes og godkendes af havneudvalget, som

kun må godkende fartøjer i velholdt stand.
Et fartøj, som trods påtale ikke holdes i en sådan
orden og stand, som må kræves af et fritidsfartøj, kan
af bestyrelsen bortvises fra havnen.
Hvis havneudvalget mener, at fartøjet ikke kan
godkendes, kan udvalget og formanden i forening
træffe endelig afgørelse.

Sikkerhedsudstyr
og ansvars
forsikring

Tildeling af
havneplads

VI

§ 12.
Overtageise
af havneplads

§ 6.
Ethvert fartøj, bortset fra slæbejoller og skydepramme, skal mindst være forsynet med anker, lanterner,
nødraketter og ildslukker, samt flydemiddel til hver
person ombord, i det omfang det er bestemt af SSF's
sikkerhedsudvalg.
Medlemmer, der har fartøj, også de der ikke har
havneplads i SSF, er pligtige til at have ansvarsforsik
ring for deres fartøjer.
Kvittering for betalt præmie skal forevises ved en
hver indbetaling af pladsleje/kontingent og iøvrigt på
forlangende af havne- eller sikkerhedsudvalget.
§ 7.
Bestyrelsen fører en ekspektanceliste for tildeling af
havneplads og låneplads.
For at komme på ekspektancelisten, skal ansøg
ning skriftligt meddeles bestyrelsen.
Ledigblevne havnepladser tildeles løbende efter
rækkefølgen på ekspektancelisten.
Medlemmer med højeste anciennitet, og som er til
meldt ekspektancelisten, har ret til at få anvist en ledigbleven pæleplads, selv om den kan rumme en
større båd end den, der søges plads til.
Medlemmet skal da betale en af bestyrelsen udreg
net gennemsnitsleje for samtlige pælepladser.
Medlemmet har pligt til at flytte til en af havneud
valget anvist plads til normal havneleje efter bådstør
relsen.
Tildeling af fast plads og midlertidig tildeling, op
slås i klubhuset, og bekendtgøres i bladet.
Fartøjer over 13.0 m. længde kan ikke tildeles hav
neplads.

Ved betaling af havneplads udleveres et farvet, num
mereret årsmærke, der påklæbes fartøjet, så det ses
tydeligt fra landfast fortøjning.
Endvidere kan der, efter udvalgets skøn, uddeles et
antal mærker af anden farve til fartøjsejere med
længst anciennitet på ekspektancelisten.
Disse medlemmer må benytte ledigblevne pladser.
Medlemmers fartøjer, henlagt uden årsmærke, kan
havneudvalget straks tage på land uden varsel for eje
rens regning og risiko.
Derudover betales en bøde på kr. 200,-, der tilfalder
foreningen.

Joller og
pramme

Opmåling

Omplacering

Salg af anpart i fartøj vil kun blive godkendt, hvis køber af anparten er medlem af SSF og har anciennitet,
der giver ret til havneplads, eller hvis salget sker til
nærmeste familie, hvorved forstås forældre, børn el
ler søskende.
I tilfælde af fartøjsejers død, skal der dispenseres
fra reglerne om retten til havneplads, hvis ægtefælle
ønsker overtagelse.
Det samme gælder samlever(ske), dog samme ad
resse i mindst 2 år.
En betingelse er, at den pågældende melder sig ind
i SSF.
Endvidere børn over 18 år og med mindst 2 års an
ciennitet. Overtagelse er endvidere betinget af at
han/hun erklærer sig indforstået med at være den re
elle bruger af pladsen.
§ 13.
Hvert medlem må kun have eet fartøj i havnen eller på
pladsen.
Det er derudover tilladt at have en jolle eller skyde
pram, der ikke måler over 4 meter.
Disse skal også være forsynet med årsmærke.
Joller og pramme må ikke fortøjes under broerne,
men henvises til en af havneudvalget anvist plads.
§ 14.
Alle fartøjer skal opmåles af havneudvalget for bereg
ning af havneafgift.
Havneafgiften beregnes pr. m2. (Største længde x
største bredde).
§ 15.
Udskiftning til fartøj, der kræver bredere plads, kan
kun ske ved optagelse på ekspektancelisten.

Medlems
grupper

Overflytning

Udmeldelse

Eksklusion

Karantæne6

For at kunne optages som medlem skal ansøgeren
underskrive en optagelsesbegæring og deponere et
indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlin
gen.
Ansøgerens navn og adresse skal derefter trykkes i
det først udkomne nummer af medlemsbladet.
Motiveret protest mod optagelse skal, skriftligt, til
stilles bestyrelsen, senest 14 dage efter offentliggørel
sen.
Fremkommer ingen protest, kan ansøgeren opta
ges, og foruden det deponerede indskud betales kon
tingent.
Ethvert nyt medlem får udleveret foreningens love
og emblem.
Hvis det efter optagelsen konstateres, at besvarel
sen af spørgsmålene i optagelsesbegæringen er urigti
ge, mistes medlemsretten straks.
Personer, der har gæld til eller er udelukket eller eks
kluderet fra en sejl-/ motorbådsklub kan ikke optages i
SSF.
Medlemmer deles i aktive, passive og juniorer.
Alle fartøjsejere eller medejere skal være aktive
medlemmer.
Aktive medlemmer har førsteret til optagelse på sej
lerskolens kurser.
Kun medlemmers ægtefæller, eller dermed ligestil
lede, kan optages som passive medlemmer.
Passive medlemmer kan optages på sejlerskolens
kurser, hvis der er ledige pladser.
Piger og drenge, fra 9 til 16 år, kan kun optages som
juniorer.
Juniorafdelingen er en skole, der kun bruger fore
ningens øvelsesmateriel.
Junioruddannelsen foregår efter det af foreningen
vedtagne reglement.
Ved overflytning fra anden gruppe til aktivt med
lemskab betales forskellen mellem de respektive ind
skud.
Dette gælder også såfremt medlemmet tidligere har
været aktivt medlem.
Aktive medlemmer kan overflyttes til passivt med
lemskab.
Juniorer med førerprøve, og som har deltaget aktivt
i juniorarbejdet, kan dog overflyttes til aktivt med
lemskab uden yderligere indskud.
§ 13.
Udmeldelse skal, for at være gyldig, skriftligt være be
styrelsen i hænde inden 1. januar eller 1. juli.
§ 14.
Bevist tyveri medfører øjeblikkelig eksklusion.
^t medlem, der overtræder eller tilsidesætter fore
ningens love, ordensreglement, eller ved umoralsk ad
færd, eller ved grov tilsidesættelse af, hvad man kan
kræve af enhver sejlsportsmand, og ikke efter besty
relsens påtale ophører hermed kan ved bestyrelsens
flertalsbeslutning pålægges en karantæne af 3 - 12
mdrs. varighed.
I grovere tilfælde eller efter tidligere karantæne kan
bestyrelsen ved flertalsbeslutning udelukke medlem
met fra foreningen.
Et udelukket medlem skal dog have ret til at få afgø
relsen prøvet på den førstkommende generalforsam
ling.
En person, der er udelukket eller ekskluderet af
foreningen er pligtig til omgående at fjerne sit fartøj og
øvrige effekter fra foreningens område.
Et medlem der er pålagt karantæne, og som har far
tøj i havnen, og ikke kan få et andet medlem til at føre
tilsyn med dette, skal straks tage fartøjet på land.
Uønskede personer kan til enhver tid bortvises fra
foreningens område.

§ 15.
Kontingent og
andre ydelser

Kontingentet betales halvårlig i januar og juli kvartal,
,
,
1t 1C
dog senest 15.
marts og 15.
september.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalfor
samlingen.
Æresmedlemmer, formand, kasserer, redaktør, be
styrelsesmedlemmer, målere og revisorer er kontin
gentfrie.
Bestyrelsen kan, efter ansøgning, nedsætte kontin
gentet til det halve for et aktivt medlem, der er fyldt 67
år og har været aktivt medlem i 25 år.
For en fortøjningsplads i havnen eller en plads på
foreningens område betales en pladsleje, hvis størrel
se fastsættes på generalforsamlingen.
Pladslejen betales forud for et år ad gangen hver 1.
marts og skal være betalt senest 15. marts.
Pladsleje tilbagebetales ikke.
Bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte pladslej
en til det halve for et aktivt medlem, der er fyldt 67 år
og har været aktivt medlem i 25 år.
Et medlem, der ikke overholder fristen for betaling
af kontingent, pladsleje eller andre ydelser, skal have
tilsendt en rykkerskrivelse.
Hvis det skyldige beløb samt et strafgebyr på kr.
100,- ikke er betalt senest en måned herefter, mistes
medlemskabet/havnepladsen.
Bestyrelsen kan dog fravige denne bestemmelse,
når særlige grunde taler herfor, og der foreligger
skriftlig anmodning om henstand inden betalingsfri
stens udløb.
En liste over slettede medlemmer offentliggøres i
medlemsbladet.
Et medlem, der slettes af foreningen på grund af re
stance, er pligtig til omgående at fjerne sit fartøj og si
ne øvrige effekter fra foreningens område, og kan kun
optages som nyt medlem mod betaling af det skyldige
beløb, strafgebyr og nyt indskud.
§ 16.

Arbejdsaftaier

Foreningens
ophør

Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med restauratør eller forpagter, samt løn- og arbejdsvilkår for
pladsmand og havnefoged.
§ 17.
Beslutning om foreningens ophør kræver, at mindst
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til
stede på en ekstraordinær generalforsamling, der er
indkaldt med dette punkt på dagsordenen, og mindst
% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer
stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens ophør overgår dens formue
til en fond til fordel for dansk sejlsport.
Fonden administreres af Dansk Sejlunion.

V

Herudover vælges i marts:
medlemsbladets redaktør
2 målere
2 revisorer
1 revisorsuppleant.

Udvalg

Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, med een ved
hver generalforsamling i marts.
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og
kasserersuppleant, der begge vælges i oktober.
Kassererens valgperiode er lig med foreningens
regnskabsår.
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger, føre
kontingentindbetalingsbog, kassebog og hovedbog,
samt opbevare bilag m.m. for de sidste 5 år.
Kassererens vederlag fastsættes på generalforsam
lingen i marts.
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted.
For at være valgbar til tillidsposter skal vedkom
mende have været aktivt medlem i mindst 2 år umid
delbart før valget.
§ 7.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og
konstituerer sig med 1 næstformand, der træder i for
mandens sted i dennes fravær.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er forman
dens stemme afgørende.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mere end
halvdelen er tilstede.
Bestyrelsesmøder refereres i medlemsbladet.

Ekstraordinær
general
forsamling

§ 8.
Havneudvalget, juniorudvalget, kapsejladsudvalget
og udvalget for klubhus og fester er foreningens faste
udvalg.
Udover de faste udvalg kan generalforsamlingen
nedsætte midlertidige udvalg til varetagelse af særlige
opgaver.
Havneudvalget består af generalforsamlingsvalgte
repræsentanter.
Juniorudvalget består af juniorlederen, der vælges
af generalforsamlingen, og 4 juniorudvalgsmedlem
mer, der vælges af bestyrelsen.
Kapsejladsudvalget består af kapsejladschefen og
et antal bestyrelsesvalgte medlemmer.
Bestyrelsen kan, i det omfang det skønnes nødven
digt, supplere alle udvalg med aktive medlemmer af
foreningen.
Udvalgsmedlemmer har pligt til at være tilstede ved
bestyrelsens behandling af sager, der vedrører udval
get, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.
Udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af bestyrel
sen, har taleret men ikke stemmeret ved bestyrelses
møder.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skrift
ligt med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anled
ning hertil, eller efter skriftlig begæring af mindst 100
af foreningens aktive medlemmer, og med angivelse
af forhandlingspunkterne.
Den ekstraordinære generalforsamling er kun be
slutningsdygtig såfremt mindst 75 af underskriverne
er til stede.
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes
senest 4 uger efter begæringens fremkomst.
§ 10.

økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet med status skal foreligge i revideret
stand, senest ved udgangen af februar måned, og op
tages i medlemsbladet, der udkommer i marts.
På generalforsamlingen, der afholdes i marts må
ned, skal regnskabet forelægges til godkendelse, der
gives ved almindeligt stemmeflertal.
Foreningens penge indsættes i bank eller sparekas
se. Beløb, der indsættes på checkkonto eller giro, kan
hæves af kassereren, eller i dennes fravær af forman
den. På de øvrige konti kan kun hæves ved underskrift
af formand og kasserer i forening.
Alle regninger påtegnes af formanden, eller i hans
fravær af næstformanden.
For udvalgenes vedkommende, også af et ansvar
ligt udvalgsmedlem.
Pantsætning, låntagning eller salg af inventar, far
tøjer og lignende, kan kun finde sted med bestyrel
sens tilslutning.
I alle øvrige forhold underskriver formanden for
foreningen.

Hædersbevismnger

Æresmedlemmer kan udnævnes af en generalforsam|jng. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 11.

Flere ojg flere får
Kapitalpension i
^ Amagerbanken

IV

Sundby Sejlforenings hæderstegn, kan af bestyrelsen
tildeles medlemmer og andre personer, som har ydet
en værdifuld indsats til gavn for SSF, og dermed for
sejlsporten.
§ 12.
Optageise i
foreningen

Enhver hæderlig person kan optages fra det fyldte 9.
»

Ad dagsordenens pkt. 2
Nyt forslag til
toiletbygninger.
Som meddelt ved efterårsgeneralforsamlingen arbejdede bestyrelsen på al
ternativer til det vedtagne toilethus
byggeri på nordre og søndre mole.
Ved samme generalforsamling frem
kom der fra medlemmerne flere gode
ideer om undervisningslokaler, samlingsrum og bedre forhold for vore juni
orer.
Bestyrelsen har herefter udarbejdet
en fremtidsplan for vore aktiviteter,
sammenholdt med at vort nuværende
juniorhus, Shop og værksteder, der
rummes i det tidligere klubhus på nordre
mole, efterhånden er udslidt, og om få
år må udskiftes, foreslår bestyrelsen føl
gende:

Forslag 1). Der opføres på nordre mole
toilet- og badebygning præfabrikeret
model CBH-Soby A/S T2A15 m2 som
vist på tegning. Pris kr. 180.000,- opfø
res i marts/april 1983.
Forslag 2).Bestyrelsen bemyndiges til at
lade udarbejde forslag til nyt junior- og
jollehus indeholdende Shop, undervis
nings* og opholdsrum, sejlerskole, toilet
og bad samt diverse værksteder, belig
genhed på nordre mole i området nær
vandet.
Forslaget skal i enkeltheder fremsæt
tes senest ved forårsgeneralforsamlingen 1984.
Vedtages byggeriet, kan den præfa
brikerede toilet- og badebygning flyttes
til søndre mole.

Det nuværende jollehus flyttes og op
stilles til brug for pladsmanden.
Forslag 3). Bestyrelsen foreslår, at der
oprettes et byggefond. Samtlige aktive
og passive medlemmer samt juniorer
betaler et ekstrakontingent på kr. 50,halvårligt, første gang ved kontingen
tindbetalingen, der forfalder 15. sept.
1983.
Fondens formål er i så stor udstræk
ning som muligt at finansiere det under
forslag 2 foreslåede byggeri.
På bestyrelsens vegne

Hans Guldager
formand

Ad dagsordenens pkt. 3.
Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig af
stemning og med mindst % flertal af de afgivne, gyldi
ge stemmer.
Valg til tillidsposter sker ved skriftlig afstemning, og
afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Andre afstemninger afgøres ved håndsoprækning
med almindeligt stemmeflertal, medmindre dirigenten
eller forsamlingen ønsker skriftlig afstemning.

Forslag til love og vedtægter
§ 1.
Navn og
hjemsted

Formål

Organisations
forhold

Ordinær
general
forsamling

Forslag
Afstemninger
Valg

Foreningens navn er Sundby Sejlforening, forkortet
SSF, og er hjemmehørende i København.
§ 2.
Foreningens formål er at skaffe sine medlemmer de
bedste betingelser for en god og sikker havneplads for
deres fartøjer, og at fremme sejlsporten.

Tillidsposter

1 formand
1 sekretær
1 kapsejladschef
1 skolechef
1 juniorleder
1 jollerepræsentant
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
2 havneudvalgsmedlemmer
2 klubhus- og festudvalgsmedlemmer

§ 3.
Sundby Sejlforening er medlem af Dansk Sejlunion,
Københavns Sejlunion og igennem D.S. tilknyttet
D.I.F.
§ 4.
Generalforsamlingen er øverste myndighed og fast
sætter foreningens love og vedtægter.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i ok
tober måned, og indkaldes med mindst 1 måneds var
sel gennem SSF's medlemsblad.
Kun gyldigt medlemskort giver adgang til general
forsamlingen, og kun fremmødte, aktive medlemmer
har stemmeret.
Passive medlemmer og juniorer har adgang til gene
ralforsamlingen, men har ikke stemmeret.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede
mødet, og et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer.
§ 5.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlin
gen, skal indsendes skriftligt, og være bestyrelsen i
hænde senest 21 dage før generalforsamlingens af
holdelse.

§ 6.
Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består af:

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges for eet år ad gangen således:
i oktober:
formand
kapsejladschef
juniorleder
jollerepræsentant
1 havneudvalgsmedlem
1 klubhus- og festudvalgsmedlem
1 suppleant til bestyrelsen.
i marts:
sekretær
skolechef
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
1 havneudvalgsmedlem
1 klubhus- og festudvalgsmedlem
1 suppleant til bestyrelsen.

III

ELTAVLE
TAGNEDLØB

G

OVENLYS

i

i
CISTERNER

I
IN DB. LYS

IN DB.LYS

J
CISTERNER

VENTILATOR
OVENLYS

HÅNDTØRRER
FODTRYK PÅ VÆG

INDSUGNING

HERRER

Grundplan, mål: 1:33
Længde: 560 cm
Bredde: 248 cm
Højde: 285 cm
Vægt: 4500 kg.

II

INSTALL.GANG

DAMER

Type 2A er beregnet for steder, hvor mange mennesker færdes, f.
eks. på badestrande samt større rastepladser, torve og anlæg med
mange forbipasserende.
Til mødre med småbørn er der opsat et puslebord.

Tillæg til S.S.F. nr. 1/1983
8 sider lige til at tage ud

Ekstraordniær
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
På bestyrelsens vegne
Hans Guldager, formand

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen

Julen 1982 i S.S.F.
Julefrokosten er nu en
tradition.
»120«, svarede Kirstine, da jeg spurg
te hende, hvor mange vi havde været til
julefrokosten, »og de spiste godt«, til
føjede hun så.
Men det var hun sådan set selv ude
om, når hun laver så lækkert ta' selv
bord, som tilfældet var ved S.S.F.s ju
lefrokost, som har udviklet sig til en stor
affære. De 120, der var i år, var dobbelt
så mange som sidste år.
Og det var der det hele, alle de traditi
onelle juleretter: Sylte, finker, blodpøl
se, varm flæskesteg med rødkål o.s.v.
Desværre bliver billedmaterialet til
denne reportage meget sparsomt, idet
der er drejet på tidsindstillingen på foto
apparatet efter de to første billeder, som
vi bringer her på siden.
Men julefrokosten drejer sig ikke kun
om at spise og drikke. Hver deltager
medbringer en pakke til en værdi på ca.
20 kroner. Disse pakker bortauktione
res, og man kunne forestille sig, at en
auktion med så mange pakker ville vare
et anseligt tidsrum, men det foregik un
der Vagns ledelse i en forrygende fart
med både to, tre Og fire pakker ad gan
gen, og der var livlig byden, og hvis man
syntes, at det gik for langsomt, kunne
man jo altid byde sig selv over, og der
var flere personer, der sikrede sig flere
pakker.
Der var også amerikansk lotteri om
meget flotte præmier ikke mindst den
store flotte kurv, som blev overrakt den
heldige vinder af redaktøren, som så for
Man forsyner sig ved et af de tre ta' selv-borde
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en gangs skyld havde en chance for selv
at komme i bladet, men af ovennævnte
grund blev der ingen bukser af det
skind.
Som afslutning på den officielle del af
festen blev der holdt kinesisk auktion
over endnu en kurv magen til den bort
loddede. En kinesisk auktion foregår på
den måde, at man betaler det beløb,
som man byder over det forrige bud, så
ledes at man risikerer ikke at få noget for
de penge, man har givet, medens man
kan komme ud for at få gevinsten for
bare fem kroner, hvis man afgiver det
sidste bud inden tidsfristens udløb. Der
er nemlig i forvejen fastsat et vist tids
punkt for auktionens ophør. Men man
ville nok ikke være populær blandt de
andre deltagere, hvis noget sådant ske
te, hvad det dog heller ikke gjorde i dette
tilfælde. Kurven gik for over 1500 kr.
Nogle af deltagerne i det amerikanske
lotteri beklagede sig over, at ikke alle far
ver nåede hele salen rundt, men med så
mange mennesker ville det tage for lang
tid, hvis man begrænsede antallet af
numre til den enkelte, for at nå salen
rundt.
Der var også mange, der savnede mu
sik til en svingom, og det var måske no
get, man må overveje til fremtidige jule
frokoster, men så må deltagerne også
finde sig i en anden pris for billetten.

150 børn til juletræ.
Kl. 14 søndag den 19. december sum
mede klubhuset af forventningsfulde
børn. Der var juletræ for medlemmernes

børn, og det blev afholdt efter de traditi
onsrige forskrifter. Julemanden kom på
børnenes kalden og deltog i dansen om
træet til de kendte julesalmer og -sange.
Der blev også leget Tornerose, Bro, bro,
brille, og jeg gik mig over sø og land, og
børnene gik op i legene med liv og sjæl.
Efter dansen om træet var der godte
poser med frugt og søde sager, senere
juleboller med sodavand eller kakao
mælk, og den officielle del af festen slut
tede med konkurrencer i sodavandsdrikning og bollespisninger. Der er nok ble
vet bøvset godt efter sodavandskonkurrencen.
På grund af en fejlindstilling af foto
apparatet er der desværre ikke nogen
billeder fra denne begivenhed.

Kurt Wilken spiller og Vagn synger for til
fællessang.

vil nedsætte forsikringssummen til rest
gælden på båden. Spørgsmålet vil blive
undersøgt.
Hvem skal vurdere?
Der vælges en bestyrelse, der må
støtte sig til uvildig ekspertise. Stan
dardbådenes værdi kendes så nogen
lunde.
Hvad menes der med, at kontingent
fastsættes af bestyrelsens skøn over det
enkelte medlems formåen og forenin
gens økonomi?
Det enkelte medlems formåen står i
forhold til bådens værdi, og hvis N.F.s
økonomi tillader det, kan kontingentet
nedsættes.
Kan det tænkes, at forsikringsselska
berne vil komme med et modtræk?
Svar: Forsikringsselskaberne kan ikke
omgå loven, men de kan overfor rege
ringen påpege det urimelige ved loven,
idet staten ikke vil opnå det forventede
provenue.
Der var lidt diskussion om underfor
sikring kontra førstehåndsforsikring,
men H.G. fastslog, at der er forskel på
disse to ting, og det oplystes, at båden
kun i de færreste tilfælde synes af forsik
ringsselskabet ved nytegning af forsikringer.
Dækkes Bjærgeløn?
Svar: Ja.
Hvad vil der ske, hvis alle både bræn
der?
Svar: Det er den værst tænkelige si
tuation, men efter de øvelser brandvæ
senet har holdt, vil ilden kunne begræn
ses til 5-8 både, og alt efter, hvad årsa
gen til branden er, kan der være tale om
at ansvarsforsikring træder i kraft.
Der var diskussion om forhøjelse af
indskud mod tilsvarende nedsættelse af
kontingentet, og der var enighed om, at

det med tiden var rimeligt at forhøje ind
skuddet, når de første medlemmer, der
har taget risikoen, har oparbejdet en for
mue, samt om, at indskud betales ved
indmeldelse og kontingentet først, når
forsikringen udløber.
Da der var enighed om at forsøge
Nautisk Forening startet, gik man efter
en pause i gang med den stiftende ge
neralforsamling med Henning Jensen
som dirigent.

Holger Møller
Stiftende generalforsamling
i
S.S.F.s NAUTISKE FORENING
søndag den 12. december kl. 11.30

Dirigent: Henning Jensen.
Dagsorden:

Passive medlemmer uden båd betaler
halvt indmeldelsesgebyr 100 kr.
Med disse protokollater blev vedtæg
terne godkendt af den stiftende general
forsamling.
Punkt 2: Valg.

Følgende blev foreslået og valgt:
Formand:
Frits Kleis
Næstformand:
Vagn Preisler
Kasserer:
Lilli Groth
Sekretær:
Holger Møller
Bestyrelsesmedlem: Hans Guldager
1. suppleant:
Leif Guldbech
2. suppleant:
Hans Jønsson
1. revisor:
Eskildsen
2. revisor:
Ove Madsen
Revisorsuppleant: Preben Rasmussen
Frits Kleis takkede for valget og oply
ste, at han kunne gå ind for, at vedtæg
terne gælder for et år i den form, de er
vedtaget.
Generalforsamlingen sluttet kl. 11.50

1. Vedtagelse af vedtægter
2. Valg af
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Et bestyrelsesmedlem
2 suppleanter
2 revisorer
1 revisorsuppleant

Holger Møller
sekretær

Henning Jensen
dirigent

Dirigenten fremhævende, at den stif
tende generalforsamling kun er gælden
de såfremt bestyrelsen for S.S.F.s Nau
tiske Forening har modtaget mindst 50
bindende indmeldelser den 1. februar
1982.
Kontingentet, der er % % af bådens
reelle handelsværdi, skal indbetales, når
medlemmets kaskoforsikring udløber.
Dato for udløbet skal noteres på indmel
delsesblankettens højre hjørne.

Salget gik ikke alt for godt, så salgschefen til
kaldte en ekspert for at få et par gode råd.
Eksperten fik forevist et vældigt kort over di
striktet. Det var fyldt med røde nipsenåle.
Hver nål betyder, at her arbejder vore sælgere,
sagde chefen stolt, og hvad vil De så foreslå?
At vi begynder med at tage nålene ud af kortet
og stikke dem bagi sælgerne, sagde eksperten.

Ring efter prøver og fa et tilbud.

KASTRUP MARINE SERVICE*«

KMS

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup

Arne
Olsen
<81Offset

Telefon 01 50 05 04

Århusgade 88 . 2100 Kbh O . Tlf. 01 -269509
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S.S.F.s Nautiske Forening er en realitet.
Søndag den 12. december var der
indkaldt til stiftende generalforsamling i
S.S.F.s Nautiske Forening, der er blevet
til i protest mod den urimelige bådskat,
der er lagt på vore kaskoforsikringer. I
sejlklubber udover det ganske land sky
der disse foreninger op som paddehat
te, for at bistå de medlemmer, der ikke
har kaskoforsikringer, med økonomiske
problemer.
Ved selve generalforsamlingen ind
meldte der sig 20 medlemmer i forenin
gen, men generalforsamlingen bestem
te, at foreningen kun starter med mini
mum 50 medlemmer inden den 1. febru
ar 1983.
Der er i begyndelsen af januar måned
udsendt brev til de medlemmer, der har
båd i havnen, men det skal ikke forstås
sådan, at der ikke optages medlemmer,
der har plads i andre havne.

Alle fartøjsejere, der er medlem af
S.S.F., er velkomne.
Hermed bringer vi et referat af det
indledende møde og den stiftende ge
neralforsamling.
Vi kan kun opfordre så mange som
muligt, at melde sig ind i den Nautiske
Forening. Medlemskabet kan træde i
kraft, når din forsikring er udløbet, og
når foreningen er konsolideret, vil ind
skuddet blive forhøjet efterhånden til
500 kr., jævnfør det næstsidste afsnit i
referatet.
Yderligere oplysninger kan om ønskes
fås hos redaktøren eller hos de anførte
valgte bestyrelsesmedlemmer.

2. Foreningen er ikke landsdækkende
- det vil den måske blive, efterhån
den som der oprettes lignende
foreninger andre steder i landet.
3. Kammeratskabet kan lide overlast
- man vil måske se skævt til den,
der får en større skade.
4. Man skal have en ansvarsforsikring
ved siden af.
5. Der er ikke dækning for sejl.
Fordelene er:
1. Der er dækning hele året.
2. Hurtig behandling af skader, da
foreningen har lokal tilknytning.
3. Der er ingen klausuler - må ikke vir
ke som forsikringsselskab.
4. Vi kan selv reparere skader.
Derefter blev vedtægtsforslagets pa
ragraffer 9 og 10 gennemgået og uddy
bet. Det oplystes herunder, at så vidt
det kunne gøres op, havde der været
skader for ca. 50.000 kr. i S.S.F. i 1982.
Kontingentet skulle være % % af bå
dens reelle handelsværdi og ingen 1 Vej
afgift til staten.
Formålet med at starte en Nautisk
Forening som denne, er at hjælpe dem,
der ikke har råd til at have en kaskofor
sikring med 1%-afgift eller dem, som er

imod den uretfærdige bådskat. Forsik
ringsselskaberne modtager mange opsi
gelser af kaskoforsikringer. Hvis der er
gæld i båden, kan der tegnes en førstehåndsforsikring for restgælden, og eje
ren kan indmelde sig i Nautisk Forening
for den del af båden, der er betalt.
Prisen bliver: indskud + kontingent
-(- ansvarsforsikring. Vi vil ikke slås for
oprettelse af foreningen, men kun gå
med, hvis medlemmerne ønsker det, og
der skal være forhåndstilsagn fra 50
medlemmer, inden vi går igang.
Der blev derefter stillet spørgsmål:
Hvis foreningen opløses, kan man så
vende tilbage til sit gamle forsikringssel
skab?
Svar: Det er der ud fra almindeligt for
retningsprincip sikkert ikke noget i vejen
for. Det er de gode kunder uden skader,
der opsiger kaskoforsikringerne for ti
den.
Hvis protesten mod bådskatten vir
ker, således at denne ophæves, vil man
så opløse Nautisk Forening?
Svar: H.G. ser ingen grund til at be
holde foreningen i så tilfælde, men det
bliver medlemmernes afgørelse.
Der er et forsikringsselskab, der ikke

Husk!

Husk!
Det koster 100,00 kr. ekstra hvis

kontingent og
pladsleje
der er forfaldet 1.1.1983 ikke er betalt 15.3.1983

Orienterende møde om S.S.F.s Nauti
ske Forening i S.S.F. søndag den 12.
december kl. 09.00
Hans Guldager bød velkommen og
oplyste, at ideen til denne form for klub
ber er opstået i Århus som protest mod
bådskatten, der foruden at være en
klækkelig forhøjelse af forsikringsafgiften også rammer uretfærdigt. Forenin
gen fungerer perfekt i Århus, og H.G.
pointerede, at det ikke er et forsikrings
selskab men en indkøbsforening.
Der er både fordele og ulemper ved
denne form. Af ulemper nævntes:
1. Der er en risiko det første par år for
en større skade, inden foreningen
er konsolideret.
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Kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer

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

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

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.

Punkt 6: Juniorafdelingen.
Vinterarbejdet er i fuld gang. Ynglin
gene skal istandsættes. Juniorhuset
skal males og indrettes på en anden må
de. Der er hentet borde på Flakfortet.
Der er ca. 35 til undervisning for optisejlere. Der er undervisning i svømning,
og der vil blive foretaget kæntringsøvelser. Der undersøges nye opvarmningsmetoder i juniorhuset.

Punkt 7: Kapsejlads.
Det påtænkes at udlægge faste kap
sejladsbøjer ved stranden, idet det er et
ønske fra jolleafdelingen. Tidsrummet
vil da blive 1/5 til 1/9. Der skal 4 med
lemmer på dommer 2-kursus. En pro
testsag er afgjort og ikke appelleret.
Sejlunionen skal underrettes. Jollere
præsentanten foreslår en foredragsaf
ten med Fl. Refsgaard, men bestyrelsen
mente, at egne foredragsholdere bør
benyttes.

Punkt 8: Joller.
Der søges nedsat et brætsejlerudvalg,
for at få brætsejlerne integreret i fore
ningen i næste sæson. Der er observe
ret brætsejlere helt ude i sejlrenden.
Dette bør ikke finde sted. Der er et be
hov for instruktion for brætsejlerne. Sø
sportens Sikkerhedsråd er ved at udar
bejde en brochure om dette emne. Der
vil blive onsdagssejladserfor brætsejlere
i næste sæson. Det klubejede bræt Miss
Shop skal administreres af det nye
brætsejladsudvalg.

Punkt 9:Motorbåde.
Intet.

Orkestrets congratulations til fødselaren

En mærkerunding blev klaret
Jeg takker alle de mange medlemmer
og venner, der mødte op på min 50 års
dag og på så strålende vis hjalp mig
igennem dagen uden grundstødning.
En tak for de mange gaver og hilsner,
der sammen med hornorkestret og
Vagns optræden gav os alle en ufor
glemmelig aften.

Hans Guldager
PS. efter at have sundet mig nogle
dage må jeg rette en særlig tak til:
Dansk Sejlunion
Danmarks Motorbådsunion
Københavns Sejl-Union
Sundby Sejl-Forening
Bestyrelse, redaktør og kasserersker i
SSF

Punkt 10: Sikkerhed.
Intet.

Strandjægerne
Kirstine Larsen, SSF's restaurant.
Jolle- og Brætsejlerne, SSF.
Team Yatzy
Team Dracula
Amagerbanken
Shoppen i SSF
Stengaard Meyer
Dansk Søassurance
Hafnia Haand i Haand.
Dansk Søfinans
Hempel
Amager Rotary klub
Det kolde gys.
Amager Posten
Københavns Motorbådsklub.
KMY, Kastrup.
Motorbådsklubben West.
+ alle dem, der fandt sammen.

Hans og Lilli ved det formidable gavebord

Punkt 11: Bladet.
Redaktøren meddelte, at deadline for
næste blad er rykket frem af hensyn til
postomdelingen inden jul.

Punkt 12: Eventuelt.
Næstformanden oplyser, at der er ud
sendt 104 rykkere for 200 kr. i anledning
af manglende deltagelse i vagtordnin
gen 1981 /1982.
Mødet slut kl. 22.20.

Hans Guldager
formand

Holger Moller
referent
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Referat af bestyrelsesmøde den 15.
november 1982.
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
Fraværende: Else Thuring og Vagn
Preisler, begge på grund af sygdom, og
Preben Jacobsen på grund af jagt.

Punkt 1: Protokol.
Protokollen var blevet oplæst og god
kendt på generalforsamlingen.

Punkt 2: Beretning.
Det konstateredes, at generalforsam
lingen var forløbet tilfredsstillende, og at
alle bestyrelsens forslag var blevet ved
taget.

Formanden havde under ferie i Israel
været i kontakt med det israelske sejlerforbund, der udtrykker tilfredshed med
det samarbejde, der er kommet i stand.
Israel er interesseret i at deltage i VM for
Ynglinge med et bådehold og i at låne en
båd. En udveksling af juniorer i 1983 kan
komme på tale. Bestyrelsen kunne gå
ind for tanken, blot måtte der ikke være
for stor spredning aldersmæssigt.
S.S.F.s besøg i Israel skal være i forbin
delse med efterårsferien i uge 42. Israels
besøg her vil finde sted i begyndelsen af
august.
Ansøgning fra en pensionist om ned
sat kontingent og pladsleje blev imøde
kommet, da betingelserne var opfyldt.
Lånedokument for et lån optaget i 1957
var modtaget retur, da lånet nu var be
talt.
Der er kredsmøde i Østersøkredsen
onsdag den 17. november. Formanden
og næstformanden vil deltage. Et kap
sejladsudvalg bestående af Mogens
Fuglsang, Janus Simonsen, Kim Vaabengaard og Klaus Akkermannn blev
godkendt. Alle vil være dommer 2 til for
året. Det har været på tale at genoptage
kredsmesterskaber i Østersøkredsen,
men der var enighed om, at det må aflø
se en anden kapsejlads, idet kalenderen
er fuldt besat i forvejen.
Vor sagfører har meddelt, at incassosagen mod Elfon for skyldigt beløb for
annoncering i medlemsbladet må opgi
ves, idet firmaet er erklæret konkurs, og
da der kun bliver dividende til de privili
gerede fordringer. Takkeskrivelse fra
bankbestyrer Bechsgaard for deltagelse
ved jubilæum oplæstes.

Punkt 3: Havn og Plads.
Under dette punkt havde bestyrelsen
en dybtgående drøftelse af havneforhol
dene. Havneudvalget oplyste, at der var

påtrængende reparationer for et større
beløb og nævnte bl.a.: Broen over ka
nalen skal repareres, midterbroen skal
repareres, og der skal installeres boble
anlæg under denne. Søndre slæbested
er brudt sammen og nordre slæbested
er nedslidt. Bolværket foran juniorhuset
er ved at falde i vandet, pæle skal rettes
op o.m.a. Havneudvalget mente, at dis
se ting måtte prioriteres højere end de
nye toiletbygninger. Diskussionen mun
dede ud i, at vel måtte de nævnte ting
prioriteres højt, men på grund af forplig
telser overfor kommunen kunne bygnin
gen af toiletbygningerne ikke opgives,
og der var et stort behov for disse, men
man var igang med at se på en billigere
løsning, da licitationen havde vist, at det
planlagte byggeri blev for dyrt. En billi
gere løsning ville blive forelagt på en
ekstraordinær generalforsamling.
Havneudvalget oplyste, at sammen
bruddet på søndre slæbested skete i for
bindelse med optagelse af en båd i
100.000 kroner-klassen, og at det lykke
des pladsmandskabet at redde båden
uden en skramme. Det blev drøftet at
indføre en ny arbejdsdeling på pladsen
bl.a. ved ansættelse af en arbejdsmand.
Det påtænkte bobleanlæg til midterbro
en vil koste ca. 25.000 kroner. Det blev
godkendt, at et sådant skal etableres,
men iøvrigt vil havneudvalget udarbejde
et budget til næste møde. En fartøjsejer
har bøjet sine pæle. Hvis ikke en forsik
ring dækker skaden, betragtes det som
almindelig vedligeholdelse.
Da bestyrelsesmedlemmers telte på
pladsen var årsag til diskussion blandt
medlemmerne, ville det blive undersøgt,
om der var et større behov for telte. En
anden kran på nordre plads med elek
trisk spil vil blive medtaget i helhedsløs
ningen. Bedre legeplads for børnene ef
terlystes.

Punkt 4: Klubhus og Fester.

Bådtransport
Søsætning
Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
01 -58 79 29 & 01 -58 65 75
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Julefrokost er planlagt til lørdag den
18. december og juletræ for medlem
mernes børn til den 19. december. Fest
udvalget vil undersøge, om der er inte
resse for en filmaften i februar. Der vil
blive opsat skilte om, at det er forbudt at
tappe varmt vand på toiletterne til båd
vask.

Punkt 5: Sejlerskole.
Der er kun ti til tovværkskursus, der
vil blive annonceret i medlemsbladet om
flere deltagere.

år det nye år i møde.
Sundby Sejl-Forening, der blev
stiftet i oktober 1923, har i år 60
års jubilæum. Stiftelsen foregik i
en tid med depression og tilba
gegang efter de gyldne år under
første verdenskrig. Alligevel var
der mennesker med et klart syn
for sunde fritidsinteresser, kam
meratskab og sammenhold, der
så mulighederne for på Amagers
dengang åbne kyst for enden af
en afvandingskanal at stifte en
sejlklub.
Foreningens første formand
Blickfeldt Olsen og hans 15 med
lemmer kunne næppe have tænkt
sig, at de med deres start havde
sat en udvikling i gang, der ikke er
færdig endnu; der har faktisk væ
ret fuld fart på lige siden takket
være særdeles aktive medlem
mer.
1983 byder os også på mange
udfordringer. Vi må have afklaret
problemerne omkring toilet- og
badebygninger, og en såkaldt
fremtidsplan for nogle af vore ak
tiviteter, der om få dage skal de
batteres, vidner om, at der er nok
at tage fat på og tænke over i den
kommende tid.
Vore optageforhold trænger sig
også på. Vi har vel nok de mest
lukrative betingelser i Sundet, når
det gælder bådoptagning, men
materiellet og metoderne er for
ældede og er et stort menneske
ligt slid for vore folk på pladsen.
Forskellige forslag har i de sidste

mange år været fremme til debat
blandt medlemmerne uden at
kunne nyde fremme, måske også
fordi det går meget godt trods alt,
men tiden nærmer sig for en løs
ning.
Med 1100 aktive medlemmer er
der lukket for nogen større form
for tilgang til Sundby Sejl-Fore
ning. Det kan være farligt for ud
viklingen i visse retninger, og i an
dre retninger kan det være en
gavnlig stoppeklods, det er derfor
glædeligt, at vi her ved årsskiftet
kan notere os, at vor juniorafde
ling har en vækst af prægtige un
ge mennesker som nogen sinde.
Vi kan måske ikke byde dem de
bedste betingelser, men tilsynela
dende trives kammeratskabet og
sejlerglæden ufortrødent af dette,
og med gode ledere på de poster,
der har ungdomsarbejdet under
sig, får foreningen nok den forny
else, der skal til fremover.
Året vil byde på mange udfor
dringer til medlemmerne. I vort ju
bilæumsår skal vi afholde et ver
densmesterskab, foruden de
sædvanlige sportslige og selska
belige aktiviteter som året byder
på. Det er derfor mit håb, at alle
medlemmer så godt som muligt
slutter op om Sundby Sejl-Fore
ning og dens trivsel.
Godt nytår.
Hans Guldager
formand
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