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SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Kobenhavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 01-593580 
Restaurationen... 01-583296 
Havnekontoret ... 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 504101 
Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 
Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 137323 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 7323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B5, 2791 Dragor 5359 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 79 39 
Orla With, 
Agnetevej 19, 2300 Kbh. S 5528 70 

Tilsynsforende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 51 7530 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 
Kapsejladschef: Jørgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S 5981 27 
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 50 63 65 
Jolle Jørgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7,st., 2100 0 381541 
Motorbåds- Jorgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7, 2100 Kbh. 0 381541 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 58 4311 

Frank Olesen, 
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup 522310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Fra bestyrelsen 

På bestyrelsesmødet torsdag den 3. 
januar 1985 meddelte redaktør Grethe 
Jacobsen, at hun fratrådte med øjeblik
kelig virkning som bladets redaktør. 

Midlertidig redaktør er herefter Hol
ger Møller, som har en fortid på 9 år 
som redaktør af SSF-bladet. 

På samme møde fratrådte mo-
torbådsrepræsentant Preben Jacob
sen. 

Suppleanten Jørgen Friland er heref
ter indtrådt i bestyrelsen. 

Hans Guldager 
formand 

Nye medlemmer 
A 682 Per M. Bruhn, 

Ved Kanalen 1, K. 
J 26 Rikke R. Schou, 

Thyregodsvej 13, Valby. 

Californien, jul 1084. 

Hej! Blot en lille hilsen til jer alle. Det 
går godt her, vejret er ikke det bedste, 
men hva', det er jo vinter; dog kan skjor
te og T-shirt bæres. Har ikke sejlet no
get, da vandet er for langt væk. Ellers 
ikke meget nyt. 
Hils alle og ha' en god jul. 

Janus 

Til alle kapsejlere!!! 
Onsdag den 6. februar kl. 10.30 samles 
alle kapsejladsinteresserede i Pejse
stuen, hvor vi vil gennemgå de nye reg
ler for tilmelding, samt hvorledes præ
mierne udsættes. 
Vel mødt den 6. februar kl. 19.30. 

Kap sej lads chef en 

Tak! 
Hjertelig Tak for venlig opmærksom
hed ved min fødselsdag. 

Leif Tastesen 

OBS! 
Kontoret er lukket i januar. 
Kontoret åbner igen torsdag den 5. 
februar 1985 kl. 19. 
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Tanker ved 
årsskiftet 

ganske få kroner i kassen, økonomien 
blev yderligere strammet i sidste halv
del af året, men vi fik repareret, hvad 
der var nødvendigt, gravet renden ud 
for 25% mere end beregnet, og holdt 
tankanlægget i drift alle dage. Kapsej
ladsarrangementer og fester er blevet 
afviklet efter planerne, juniorafdelin
gen klarer sig fremragende; trods fald i 
fødselstallet i pågældende år stiger 
medlemstallet i denne del af forenin
gen; sejlerskolen og de planlagte kurser 
er fuldt booked ind, der er godt styr på 
havnen, den nye redaktør laver et godt 
blad, og det kommer ud før tiden, og 
Kirstine i køkkenet holder stadig til alt, 
hvad vi byder hende, og pladsmanden 
er på sin plads. Vi har ikke fyrskibspro-
blemer som en af vore sydlige nabo
klubber, og vi har ikke regnskabsmæs
sige tømmermænd som en af vore 
nordlige naboklubber med et regnskab 
for 1983, der ikke er godkendt endnu 
takket være indkøb af et EDB. Virvar 
meldags bogholderisystem, der altid er 
perfekt ført ved hjælp af to fremragen
de og altvidende piger bag skrivebor
det. (Jeg er forresten tilhænger af 
EDB). 

Har vi ikke noget efterslæb her ved 
årsskiftet? Jo, absolut! Nødvendige 
molearbejder på nordre mole er blevet 
udskudt, et større strømkabel til sydli

ge mole er nødvendig, og vor jolleafde
ling trænger til en saltvandsindsprøjt
ning for at komme i aktivitet igen. I for
bindelse med dette bliver juniorafde
lingens optimister nu flyttet ud på jol
lepladsen med udsætning af bådene di
rekte ud i sundet via jolleslæbestedet. 
Man må dog stadig påregne, at optimi
sterne sejler i havnen under dårlige 
vejrforhold, og så håber vi stadig på et 
mindre hus eller stor skurvogn til opti
misternes grej. 

Med indgangen til det nye år må det 
konstateres, at ventelisten på at blive 
medlem nu er reduceret, således at 
medlemskab kan erhverves efter en 
ventetid mellem 0 og 30 dage; venteti
den på en kølbådsplads er stadig 10 til 
15 år og ser ikke ud til at blive mindre 
foreløbig. 

Med disse mere eller mindre velvalg
te tanker ved indgangen til det nye år, 
minder jeg medlemmerne om, at jeg, 
som meddelt ved efterårsgeneralfor-
samlingen, ønsker at trække mig tilba
ge fra hvervet som formand for Sundby 
Sejlforening, når jeg næste gang er på 
valg; d.v.s. oktober 1985. 

Og hermed ønsker jeg samtlige med
lemmer og venner af Sundby Sejlfore
ning et godt nytår 1985. 

Hans Guldager 
formand 

NYTÅR 1985 
Her et par dage ind i det nye år er der 

lejlighed til at tænke et øjeblik på året 
1984, som så hastigt svandt næsten 
uden overgang mellem sommer og ef
terår. Vinteren har vi i dette øjeblik 
mærket, men om 60 dage begynder de 
første bådejere alligevel at få deres 
fartøjer i vandet, og en sejlsæson står 
for døren. 

For mange medlemmer har 1984 væ
ret et økonomisk kummerligt år, sær
ligt for vore ældre medlemmer. Sam
fundet har strammet vilkårene for os 
alle, og for mange har det betydet, at 
sejlerlivet, der var det centrale i en livs
stil, nu bliver et minde i glas og ramme. 
For Sundby Sejlforening har det siden 
foreningens start for 61 år siden altid 
været et mål at holde vore aktiviteter 
på et økonomisk plan, så alle kan være 
med i sejlerlivets glæder og det kam
meratskab, der deraf følger. Denne 
holdning vil fremover fortsat bestå. 

I den forbindelse skal jeg her benytte 
lejligheden til at minde vore ældre 
medlemmer om, at såfremt de har væ
ret i foreningen i 25 år uden afbrydelse 
og er fyldt 67 år, har de ret til halv kon
tingent og pladsleje blot ved en skriftlig 
henvendelse til bestyrelsen. 

Hvordan klarede SSF sig i det just 
forgangne år? Tåleligt må det bedøm
mes til. Vi kom ud af året med nogle 

3 



Danmarks bedste 
lånemuligheder, fordi 

Renten altid er konkurrencedygtig. 
Mulighed for at låne op til 80%. 
Løbetid op til 15 år. 
Lave etableringsomkostninger. 
Lånet kan normalt overtages ved ejerskifte. 
Dansk Søassurance tilbyder vore kunder markedets bedste forsikrings
betingelser, og vi tilbyder at »betale« forsikringspræmie og statsafgift 
hvert år og opkræve beløbet i 12 rater. 
Ingen udgift til panthaverforsikring. 
Vi ved noget om lystfartøjer. 

Send mig alle. oplysninger om Danmarks 
bedste bådfinansiering 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefon 
, Gothersgade 55 

By 

Postbox 158 . 1005 København K. 
! " ^ 

Send kuponen og få tilsendt 
brochuren »Danmarks bedste 
bådfinansiering« - eller drej 

01-152151 
og få omgående klar besked. 

Gothersgade 55 . Postbox 158 . 1005 København K. 
Telefon 01-152151 

- søstærk økonomi. 
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Fra bestyrelsen 
Referat af bestyrelsesmøde 
d. 3.12.84 

Dagsorden 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Janus Simonsen var fraværende på 
grund af ferie, og Jens Green var fravæ
rende p.g.a. arbejde. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

blev oplæst af sekretæren og godkendt 
af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning: 
Indkomne breve og takkekort blev 

oplæst af formanden. Der var bl.a. en 
check fra Sønderbro Rotaryklub, et 
tilskud til vor årlige svagførefest. 

Formanden orienterede efterfølgen
de bestyrelsen om en brevveksling han 
havde haft med den nye ejer af den 
gamle kiksfabrik, der er beliggende lige 
over for SSF på Amager Strandvej. For
manden har fået at vide, at fabrikken 
nu skal istandgøres og herefter skal be
nyttes som kontorbygning. I forbindel
se med istandgørelsen vil der blive la
vet en stor parkeringsplads, som SSF's 
medlemmer kan få lov til at benytte i 
week-ender. 

Især om sommeren vil dette være 
meget kærkomment, idet mange af vo
re medlemmer er nødt til at parkere på 
gaden, idet vor egen parkeringsplads er 
overfyldt. 

Formanden fortæller, at han har sagt 
ja til dette tilbud. 

Kopi af brev fra ejeren er sendt til 
Mag. 4. afdeling. 

Vort forsikringsselskab, Dansm 
Søassurance, har varslet en præmis
forhøjelse på 25%. Forsikringsselska
bet Topsikring er fra SSF's side blevet 
bedt om at komme med et tilbud, udfra 
hvilket man vil skønne, om forsikrin
gerne, vi har tegnet i Dansk Søassuran
ce, skal opsiges. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget meddeler, at man 

fremover i perioden fra den 15.12-1.=. 
hvert år vil afrigge og efterse mastekra
nen. 

Masteskuret, der trænger til repara
tion, vil nu blive repareret. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Vagtchefen oplyser, at man ved at 

forlænge vagtordningen med 2 måne
der ikke har medlemmer nok med 
fartøjer til at tage vagterne; man mang
ler ca. 180 vagter. 

Bestyrelsen blev enig om, at man vil 
opfordre medlemmerne til at tage en 
ekstra vagt. Flere af bestyrelsesmed
lemmerne tilbød at tage en vagt udover 
den faste bestyrervagt. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Skolechefen fortæller, at sejlerskolen 

har fået foræret et skur af et medlem. 
Sejlerskolen er meget glad for nu at ha
ve fået eget skur. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Intet 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Kapsejladschefen vil næste år arran

gere trekantbanesejlads lørdagen før 
sejladsen »Forterne Rundt«. I første 
omgang vil sejladsen hovedsagelig bli
ve for standardbåde; f.eks. har Ballad
klubben allerede givet tilsagn om at 
komme. 

Ved den kommende sommers ons-
dagssejladser vil der ske ændringer i 
tilmeldingsmåden samt i præmierne. 

Kapsejladschefen vil bede medlem
merne komme med forslag til disse æn
dringer ved de kommende sejlermøder. 

Den 20.3.85 vil der blive afholdt en 
filmaften. 

Punkt 8 Joller: 
Intet 

Punkt 9 Motorbåde: 
Intet 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Intet 

Punkt 11 Bladet: 
Redaktøren bad bestyrelsen godken

de Holger Møller til bladudvalget. 
Holger Møller blev godkendt. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Intet 

Mødet slut kl. 21.45 
sign. Hans Guldager 

formand 
Else Thuring 

sekretær 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
høvling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE 114, 
2300 Københavns. TLF. 01 -953516 
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Reinhardt's store dag 

Fredag den 7.12.84 kl. 15 samledes en 
del mennesker i Søsportens Sikker
hedsråd, beliggende i Indenrigsmini
steriet med Borsen som smuk nabo. Ar-
sagen var uddeling af tre diplomer til 
tre, der havde gjort en ekstra indsats. 

Formanden for Søsportens Sikker
hedsråd uddelte diplomer med tilhø
rende punchebowler til hver. 

Den første i rækken var John Ole Pe
tersen, der alene i en skydepram redde
de 2 mennesker fra druknedøden. 

Den anden, Jørgen D. Borch, starte
de for 10 år siden Roskilde Rednings
tjeneste, som senere har dannet grund
lag for andre redningstjenester. 

Den tredie, Reinhardt Hansen, blev 
belønnet for sin utrættelige indsats i 
forbindelse med søsikkerhed. 

På et tidspunkt, hvor VHF-radioen 
endnu kostede en formue, fyldte meget 
og brugte meget strøm, så Reinhardt, 
som en af de første inden for sejlspor
ten, de muligheder, som privatradioen 
(Walkie-Talkie) gav søsportens folk. 

Reinhardt blev den drivende kraft 
begved det samarbejde mellem Dansk 
Sejlunion og Danmarks Motorbåds 
Union, som førte til etablering af Sø
sportens Maritime Alarmsystem. 
Reinhardt deltog endvidere i arbejdet 
ved skabelsen af et selektivt opkald 
(nødkontakt) og påtog sig opgaven med 
at oprette klubstationer, lyttestationer 
på fyr og hos politi m.v. Reinhardt 
beskæftiger sig i øjeblikket med den 
nye teknik, der forventes i handelen i 
nær fremtid. 

Til stede var blandt mange andre 
Sejlunionens formand, Ole Jakobsen, 
som synger på sidste vers som formand 
for vor landsdækkende union, og på bil
ledet ses han i samtale med Kirsten 
Schnachenborg fra Rungsted. Også Ve
ra, Reinhardt's kone, var med til denne 
hæderfulde reception, og megen god 
sejlersnak blev der - efter overrækkel
sen - ud af søsportens to år gamle ini
tiativ med at hædre fritidssejlere for 
god indsats. 

HUSK! HUSK! 

De stolte prismodtagere 

Det koster 100,00 kroner ekstra hvis 

Kontingent og pladsleje 

der er forfaldet den 1.1. 1985 ikke er 
betalt den 15. marts 1985 

Kontingent pr. halvår: 

Aktive kr. 135,00 
Passive kr. 67,50 
Juniorer kr. 92,50 

Skurleje: 

Enkelt skur kr. 63,00 
plus moms, 22% 

Jolleskur kr. 40,00 
plus moms, 22% 

Haver kr. 30,00 

Pladsleje: 
pr. kvm. kr. 47,00 
plus moms, 22% 
mindste pladsleje kr. 150,00 
plus moms, 22% 

Ved betaling af pladsleje skal gyldig 
ansvarskvittering forevises. 

FA KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 

EVtnRUDEi 
OUTBOAROS 

service 

r 
I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
01 - 583045 «f?ri 

IKSSS  ̂
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Drogden fyrs personale 
hædret 
Under overværelse af 37 klubformænd 
og bestyrelsesmedlemmer fra Dan
marks Motorbåds Union samt af 
repræsentanter for pressen overrakte 
kredsformand Per Bruhn torsdag den 
15.10.1984 i Sejlforeningen Syds smuk
ke lokaler DMU's Københavns Kreds' 
æresdiplom for søsportssikkerhed i 
1984. 
Diplomet blev overrakt til to repræsen
tanter for Drogden Fyrs personale, 
overfyrpasserne Egon Poulsen og Wil
helm Sørensen. 
Diplomet er tildelt for fyrpersonalets 
utrættelige og frivillige pasning af den 
opsatte 27 Mhz modtagerstation, som 
modtager evt. opkald fra fritidssejler-
nes 11 A-nødkontakt. 
Modtagerstationen sponseres af for
sikringsselskabet Scandia v/dir. Niels 
Balleby og er med godkendelse af Far
vandsdirektoratet opstillet på fyret; 
det er i øvrigt personalet på Drogden, 
der selv har monteret radioanlægget. 
Lignende radioanlæg er opsat på 16 an
dre fyr runndt om i Danmark, således 
at nødstedte sejlere kan tilkalde hjælp 
via deres 11 A-nødkontakt i forbindelse 

med skibswalkie-talkien. Den specielle 
kanal 11 A-tonegenerator kan købes hos 
Danmarks Motorbåds Union for ca. kr. 
200,-. 
DMU's Københavns Kreds' æresdi
plom er tidligere tildelt: Orlogskaptajn 
J. Bilde Jensen (Søsportens Sikker
hedsråd, hædersmedlem af Sundby 
Sejlforening), seniorsergent, medlem 
af Borgerrepræsentationen og medlem 
af Københavns havnebestyrelse, El-
hardt Madsen (Middelgrundsfortet) og 
Gert Linnet (tidl. formand, DMU). 
Vi ønske Drogden Fyrs personale til 
lykke. 

Overfyrpasser Orla Sørensen, overfyrpasser Egon Poulsen, fyrmester Svend 
Fogholt, overfyrpasser Wilhelm Sørensen, overfyrpasser Knur! Jensen og over
fyrpasser Jørgen Olsen. Foto: Henrik Ploug Christensen. 

Graae & Hilmand 
meddeler: 

Vi skal herved meddele, at de to flasker 
Champagne, under behørig kontrol, 
blev vundet af 
Harald Gefeldt, 
Greisdalsvej 23, 2770 Kastrup 
og 
Bent Lindgren, 
Viby Alle 27, 2770 Kastrup 
Gevinsterne bliver afleveret personligt 
i dag. 
Med venlig hilsen 
Graae & Hilmand A/S 
28. december 1984. 

Sejlerskolen VHF 
VHF kursus starter tirsdag den 5. fe
bruar 1985 kl. 19.00 i Pejsestuen. 

Prisen er ca. kr. 100, - pr. elev plus bø
ger. 

Skolechefen 

LØRDAG EFTERMIDDAG 
d. 16. februar kl. 16.00 

spændende foredrag med film og />/ 
lysbilleder om det gode skib 
»Elanor«'s fantastiske rejser. 

\ 

Mød op til en eftermiddag i klubhuset!! 
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Greenwich Mean Time 

Der er gået 100 år siden 25 ledende na
tioner enedes orn at måle længdetiden 
med udgangspunkt i Greenwich. 
Nu er den epoke slut. 
I nogle år er brugt en ny standardtid, 
UTC (Universal Time Coordinated), 
som udregnes ved hjælp af atomure. 
Det britiske postvæsen har henledt 
opmærksomheden på jubilæet ved at 
udgive en frimærkeserie. 
Det ville naturligvis være en overdri
velse at påstå, at tiden var ude af led, 
hvis ikke Greenwichmeridianen fand
tes. Der kan dog findes anledning til at 
bruge et sekunds tanke på de, der indså 
betydningen af en ens tidsregning og 
forundres over, at det ikke er mere end 
100 år siden, de fleste af verdens leden
de nationer enedes om at gå ud fra 
Greenwichmeridianen. Det var nemlig 
i 1884 delegerede fra 25 lande enedes 
om at stille tiden og ensrette verdensti-
den med udgangspunkt netop i Green
wich. 
Først i 1880 var GMT (Greenwich 
Mean Time) blevet lovfast standard i 
Storbritannien. Før den tid fandtes alle 
mulige lokaltider og endog indregnet 
togtid, så det var nok ikke blot Passe
partout, som havde problemer med 
tidsregningen. Hver nation med selvre
spekt havde sin egen længde og tidsreg
ning, gående ud fra et observatorium. 
Vi behøver ikke at gå så mange år tilba
de i tiden for at huske, hvilken betyd
ning tidsregningen på landets naviga
tionsskoler og orlogsbaser havde for 
fartøjernes kronometre. Den sædvane 
levede til langt efter det tidssignal 
indførtes. At det siden var mere en ri
tuel end praktisk navigeringsnøjagtig-
hed i de senere år, er en anden sag. 
Hvis vi nu anser det som en selvfølge at 
anvende samme tid i hele verden, behø
ver vi bare at konstatere, at man sta-
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Næste mærke, 20,5 p er mere jordnær 
og viser et søkort over den Engelske 
Kanal. 
28 p er et flyfoto af Greenwich observa
toriet, nu en del af National Maritime 
Museum, hvor messinglinien, der løber 
i det gamle observatorium, skiller øst 
fra vest og angiver tiden. 
Observatoriet byggedes i 1675, og der 
står det berømte teleskop, som den 
kongelige astronom, Sir George Airy, 
konstruerede og installerede år 1850. 

Teleskopet, som ses på 31 p mærket, er 
blevet brugt til mere end 600.000 re
gelmæssige observationer af solsyste
met frem til år 1954 og kan stadig an
vendes. Royal Greenwich Observatory 
har dog fået et nyt hjemsted i Herst-
monceux. 
Som en rød tråd - også det er en fin 
gammel engelsk tradition - gennem 
hele serien løber en rød streg, symboli
serende Greenwich meridianen. 
Interesserede købere kan bestille se
rien hos: Philatelic Duty, SEDO, 
239 Borough High Street, 
London SE 1 1AA 

digvæk har forskellige måder at måle 
tidevandshøjderne i USA og Storbri
tannien og at system A bruges over he
le verden, dog med præcis modsat be
tydning i den ene halvdel af verden. 
Så det var helt sikkert en stor frem
gang, da det lykkedes at nå så stor enig
hed omkring Greenwich-meridianen. 

Fire mindesfrimærker med rød tråd. 

Det britiske postvæsen gjorde 
opmærksom på den 26, juni jubilæet 
med en frimærkeserie på fire frimær
ker. 16 pence frimærket viser jorden set 
fra Apollo II, som tog billeder af jorden, 
medens Houstonkontrollen ved hjælp 
af GMT overvågede flyvningen til må

nen. 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 -58 79 29 & 01 -58 65 75 
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Arne Olsen Offset 
Århusgade 88, 2100 København 0 

Telefon (01)*26 95 09 



Tre kronerlortet istandsættes 
og åbnes for offentligheden 
Københavns Havnevæsen 
har for et symbolsk beløb 
på tre kroner solgt Tre-
kronerfortet til staten. 
Fortet, der er Køben
havns ældste søfort, blev 
fredet i august sidste år. 

- Havnevæsenet har ik
ke midler til at sikre byg
ningerne mod yderligere 
forfald. Derfor besluttede 
havnebestyrelsen i slut
ningen af maj at overdra
ge fortet til Statens Byg-
ningsfredningsfond, der 
hører under Frednings-, 
styrelsen. Handelen er 
godkendt af Ministeriet 
for Offentlige Arbejder, 
siger vicedirektør Carl 
Veng, Københavns Hav
nevæsen. 

Havnen renses 
for skibsvrag 
Inden fortet overdrages 
til staten har Københavns 
Havnevæsen forpligtet 
sig til at rense havnen for 
skibsvrag. Havnevæsenet 
har nemlig brugt havnen 
ved fortet som søkirke-
gård for hittegodsbåde. 

- Der ligger 30 skibs
vrag i havnen. Vi har af
sat 250.000 kr. til at fjerne 
vragene, slutter vicedi
rektør Carl Veng. 

Åbnes for 
offentligheden 
- Det er hensigten, at Tre-
kronerfortet skal åbnes 
for offentligheden, men 
før det sker skal bygnin
gerne og havnen istand
sættes, for det er ikke sik

kert at færdes i området i 
øjeblikket, siger forman
den for Statens Bygnings-
fredningsfond, underdi
rektør Niels Ole Hansen. 

Trekronerfortet er op
ført på en kunstig ø på den 
sydlige spids af Refshale-
grunden. 

- Der er et hul i granit
muren rundt om fortet. 
Det hul skal sikres sna
rest, inden der sker større 
skade og bygningerne 
skrider ud, tilføjer under
direktør Niels Ole Han
sen. 

Fra 1700-tallet 
Trekronerfortet blev på
begyndt i 1700-tallet. Det 
skulle hindre fjendtlige e-
nheder i at trænge ind i 
Københavns Havn. Fortet 
blev også brugt, da briter
ne i 1801 bombarderede 
København, men det stod 
først færdigbygget i slut
ningen af 1820'erne. Kø
benhavns Havnevæsen 
købte i 1930'erne fortet. 

Arne Olsen Offset 
Århusgade 88, 2100 København 0 

Telefon (01)*26 95 09 

KASTRUP MARINE SERVICE 

BÅDUDSTYR JSROU (0J)*S9 d? 0d 
yJLpnsagqs s 100 K®P«UM9AU Q 

\/UJ6 OJ86U Qft86* 

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 
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Amagerbanken 
En helt ny ungdomskonto med 

høj rente og stor lånemulighed. 

Op til 5 gange det beløb, 
der gennemsnitligt har 
stået på kontoen gennep* 
de sidste 12 måneder 

En startkonto L 
Amagerbanke 
dis til en X 

^ % 
y % XL. 

Wxpå det, allerede nu. lno*~ 

t jo vide, hvad du får brug 

ar du først skal til at fungere 

Ktændigt - når du flytter hjemmefrc :'a: 

r du skal i lære eller når du skal til at 
e videre. 

11 



Idrætshistorie 
Der blev skrevet et stykke betydnings
fuld idrætshistorie, da Folketinget i 
midten af december vedtog loven om 
eliteidrættens fremme. Loven rummer 
store muligheder for konkrete forbe
dringer for den hjemlige idrætselite. 
Men den rummer så sandelig også en 
del symbolik. 
En hel nation kan samles om glæden 
over de ypperste idrætspræstationer. 
Det var vel på tide, at idrætten indtog 
sin indlysende plads i det samlede kul
turbillede med lovgivningen i ryggen. 
Loven blev vedtaget med meget få ju
steringer i forhold til det oprindelige 
lovforslag. Og loven ligger derfor i 
forlængelse af den betænkning, som 
kulturministeriets eliteidrætsudvalg 
kunne lægge frem i foråret efter års ar
bejde. 
På trods af de indlysende argumenter 
for at give eliteidrætten naturlig plads i 
kulturbilledet var modstanden fra små 
grupper højlydt. Ikke alle havde 
forstået, hvad det drejede sig om. Også 
fra idrættens egne rækker var der høj

lydt modstand. 
Voldsomheden i modstanden og den 
byge af spørgsmål, der regnede ned 
over ministeren, forekommer helt ude 
af proportion, når man betænker belø
bet: 11 mio. kr. i den første fase. 
Modstanden tog breddeidrætten som 
gidsel uden at regne på, hvor megen 
gavn 11 mio. offentlige kroner kunne gø
re for ca. 1,2 mio. mennesker. Ministe
ren blev spurgt om besynderlige ting, 
bl.a. skulle hun gøre rede for de disposi
tioner, som fodboldklubbers bestyrel
ser foretog indenfor den almindelige 
lovgivnings rammer. 
Men idrætten har grund til at gratulere 
politikerne med at det lykkedes. Og 
idrætten har grund til at gratulere sig 
selv. 

Så kom Jan Knudsen 
i havn! 
Til lykke til Marina og Jan med bryl
luppet i december. 

6 
Lystfartøjsforsikring 01 -131415 

fe 

Den nye se|ler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nojtisk eksemen 
giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Soassurance 
Forsikringsolctieselskabet Hafnia 

^ Holmens Kanal 22, 1097 København K. 

TAK! 
Hjertelig tak til alle, der glædede os ved 
vort bryllup. 

Marina og Jan Knudsen 

SØNDAG 

Den traditionelle 

Fastelavnsfest 
afholdes 

Søndag den 17. februar 1985 
kl. 12.00 præcis 

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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Løsninger 
Der var spænding til det sidste, da vi 
trak de rigtige løsninger på henholdsvis 
krydsord og rebus. To kønne, vinter-
vejrsklædte, kommende juniorer, Jean
ne og Titte, var lykkens gudinder og 
trak de heldige vindere af en hel flaske 
snaps. 

Tro det eller lad være; det blev een og 
samme person, nemlig Tage Terkelsen, 
medlem nr. P 43, Oxford Alle 85,23oo S. 

I første omgang var vi måske nok lidt 
skuffede over at udtrække det samme 
navn 2 gange, men ved nærmere efter
tanke var det jo meget skægt, for så var 
der til en rigtig nytårsbrandert. 

Nok om det. 
Til lykke til vinderen, og til jer andre: 

Bedre held til næste år. 

Løsning på rebus: 

Vi på bladet ønsker børn 
og voksne en glædelig jul. 

Annoncer 
Er der nogen, der ønsker at annoncere i 
vort blad, så kom frit frem. Det skal ik
ke være en efterligning af den blå avis, 
men lidt flere annoncer vil gøre økono
mien godt. 

% 

Forsidebilleder 
ønskes 
Har du et godt billede af dit skiv eller 
andet, omhandlende SSF, og gerne vil, 
at andre ser det, så send det venligst til 
redaktionen på kontoret. 

Børnenes juletræ 

Nissen var en trofast gæst til SSF's 
juletræ for børn. Også de voksne har 
stor glæde af denne dag. Det er så dej
ligt at fotografere vore dejlige børn, når 
de danser omkring juletræet med 
forældre eller bedsteforældre i hånden. 
Den tillid, de viser den festlige jule
mand, er pragtfuld at være vidne til. 

Julemanden var storartet til at lege 
med børnene. Nogle af de mindste sad 
betuttede på armen, og de lidt større 
lyttede intenst til, hvad den flotte, 
skæggede julemand havde at sige. Glæ
den blev ikke mindre, da godteposerne 
blev uddelt. 

Det er et godt initiativ SSF har med 
at glæde børnene, for det er efterhån
den ikke mange steder, man kan kom
me til et juletræ for børn - og så til den 
pris! 

En oprigitg tak skal lyde til Bente og 
Vagn for en dejlig juletræsfest. 
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Der var trængsel omkring juletræet Et pompøst nissepar 

f 

Der var en rigtig julemand i år 
(sponsored af Arne Olsen Offset) 

En glad nisse 

Nissemor leger med børnene Bente sælger lotteri 



Året i billeder! 



Valgkamp i 
Dansk Sejlunion 
Dansk Sejlunions formand gennem 6 
år, Ole Jacobsen fra Roskilde Sejlklub, 
træder i februar måned tilbage som 
topmand for Dansk Sejlsport. 

Det har været anset for givet i lang 
tid, at OLrlederen John Christensen, 
Odense Sejlklub, var hovedbestyrel
sens og eneste kandidat til posten som 
formand for Unionen. Problemerne om
kring vor OL-deltagelse, som også gav 
sig udtryk ved Sundby Sejlforenings 
sidst afholdte generalforsamling med 
en henstilling til Unionen om en til 
bunds gående undersøgelse af den 
stedfundne udtagelses-procedure, har 
imidlertid skabt interesse for andre 
muligheder til denne vigtige post. 

Sundkredsen meddeler, at de agter at 
opstille formanden for Helsingør 
Amatør Sejlklub, Jørgen Winding, der 
har sagt ja til opstillingen. 

Der er således lagt op til et spænden
de valg på den kommende sejlerdag, 
der oven i købet finder sted i Odense. 
Det er endvidere bekendt, at Sejlunio
nens hovedbestyrelse er splittet i den
ne sag, og at der derfor ingen beslut
ning er taget endnu om, hvem man vil 
anbefale i dette spørgsmål. 

På sidst afholdte sejlerdag kritisere
de Jørgen Winding kraftigt den af ho
vedbestyrelsen gennemførte kapsej
ladspolitik, stærkt støttet af Sundkred
sen og Østjyllandskredsen - klubberne 
på Amager og andre dele af landet. 

Jørgen Winding har udtalt, at han ik
ke søger valg for at lave revolution, men 
at han vil arbejde på, at Dansk Sejlu
nion bliver et serviceapparat for sejler
ne og ikke en klods om benet. En ho
vedbestyrelse skal lytte og prøve at gø
re, hvad sejlerne ønsker. Den skal ikke 
trække færdige løsninger ned over ho
vedet på sejlerne, udtaler Jørgen Win
ding. 

Sundby Sejlforenings formand, Hans 
Guldager, udtaler, at han kender Jørgen 
Winding som en dygtig og afholdt klub
leder af Helsingør Amatørsejlklub. Han 
kan samarbejdets teknik og får tingene 
til at køre i den rigtige retning. Ingen 
sejlklub, der tæller på knapperne, hvem 
de skal give deres stemme, skal frygte, 
at der er nogen revolution gemt i at væl
ge Jørgen Winding. Og Sundby Sejlfor
ening støtter denne kandidat. 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

^ Amagerbanken 

Hverdage Lordage 
Son - og 

helligdage 

Jan X 11-15 X 
FetK X 11-15 X 

Marts 10 18 9 15 X 

April 10 18 9 15 9-15 

Mai 
Juni 

10 18 
10 18 

9 15 

9 15 

9 15 

9-15 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE Juli 10 18 9 15 X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug 10- 18 9 15 X 
Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Sept 13 18 9 15 X Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Okt 
Nov 

,-| 13- 18 

fr 13 - is 

9 15 

9-15 

X 
X 

Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

De c -| 13 18 11-15 X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 
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SSF Februar 1985 Nr. 2 

Medlemsblad for 

SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Kobenhavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 01-593580 
Restaurationen... 01-583296 
Havnekontoret ... 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 504101 
Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Oresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 
Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager 13 7323 Formand: 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B5, 2791 Dragor 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 5939 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 79 39 
Orla With, 
Agnetevej 19, 2300 Kbh. S 5528 70 

Tilsynsforende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 

Bente Bang Christensen, 
Viby Allé 27, 2770 Kastrup 

Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 

51 75 30 

54 58 44 
Kapsejladschef: Jorgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 59 82 80 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S 598127 
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 5063 65 
Jolle
repræsentant: 

Jorgen Friland, 
Strandboulevarden 7, st., 2100 O 381541 

Motorbåds-
repræsentant: 

Reinhardt Hansen, 
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S 59 88 18 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 58 4311 
Prpnk filpQpn 
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup 52 2310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Klokkemageren får sin æresnål af 
Svend Larsen. 

Klokkemageren 
er død 
I slutningen af januar mistede SSF 
et af sine gode medlemmer, Andreas 
Hansen, bedre kendt som klokkema
geren. 
Igennem mange år har jeg fulgt An
dreas Hansens arbejde for SSF. 
Først var der den gamle flagmast, 
som alle måtte give en krone til, og 
da der var indsamlet 300 kroner, blev 
der købt træ, og tømrerne havde han 
parat, så det gik hurtigt med at få 
masten op at stå. 
Bagefter lavede han urene i klubhu
set, i pejsestuen med en vippende 
optimistjolle som sekundviser, og på 
den anden side uret med KSU-stan-
dere i stedet for tal. 
Derefter kom turen til vindviseren 
og vindmåleren, og endelig må også 
nævnes uret i skipperstuen med det 
gamle klubhus. Råen på flagmasten 
er også hans værk. 
Det var da også fuldt fortjent, at han 
i 1964 blev udnævnt til æresmedlem 
af SSF. 
Æret være hans minde 

Sv. Larsen 
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Fra bestyrelsen 
Referat af bestyrelsesmøde 

den 3.1.1985. 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

To medlemmer var indkaldt til besty
relsesmødet på grund af episoder i 
klubhuset. Begge blev tildelt en kraftig 
advarsel, som begge modtog. 

Punkt 1 Protokol: 
Referat af forrige bestyrelsesmøde 
blev godkendt af en enig bestyrelse. 

Punkt 2 Beretning: 
Indkomne breve og takkekort blev 
oplæst af formanden. 
Den 6.1.85 afholder K.S.U. generalfor
samling. Værter er Kvindelig Sejlklub. 
Et medlem søger om nedsættelse af 
pladsleje samt af kontingent på grund 
af pensionering. Da bestyrelsen fandt, 
at han opfylder betingelserne jvf. fore
ningens love, bevilges nedsættelsen. 
Den 17. februar afholdes der Sejlerdag i 
Odense. Den 16. februar er der seminar 
i forbindelse med Sejlerdagen. 
En jollesejler anmoder skriftligt besty
relsen om tilskud til en sejlads, han har 
sejlet i England. »De åbne engelske 
mesterskaber«. Samme jollesejler var 
blevet nr. 3 ved de skandinaviske me
sterskaber. Da omtalte jollesejler ikke 
har indleveret nogen form for doku
mentation for udgifter i forbindelse 
med sejladserne i England, enedes 
man om at stille ansøgningen i bero, 
indtil der foreligger dokumentation. 
Bestyrelsen drøftede herefter de ret
ningslinier, man engang har fastlagt for 
tildeling af tilskud til store sejladser, og 
man blev enige om at tilføje et punkt 7 
lydende: 
»Eventuel ansøgning om tilskud skal 
forelægges bestyrelsen inden deltagel
sen«. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Intet 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Den 24.3.85 vil forårsgeneralforsam-
lingen blive afholdt. Den 17.2.85 er der 
Fastelavnsfest for både børn og voksne, 
og den 4.5.85 Standerhejsning. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Intet 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Motorjollen samt de fem optimistjoller 
er nu blevet repareret, oplyser juniorle
deren. Han fortæller endvidere, at 
Bang Sails den 19.1.85 har inviteret vo
re optimistsejlere ind på værkstedet, 
for at de kan få indblik i, hvordan man 
syr sejl. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Intet 

Punkt 8 Joller: 
Intet 

Punkt 9 Motorbåde: 
Intet 
Punkt 10 Sikkerhed: 
Intet 

Punkt 11 Bladet: 
Redaktøren orienterer bestyrelsen om, 
at hun ikke grundet problemer med 
trykkeriet ønsker genvalg ved først
kommende generalforsamling. 

Punkt 11 Eventuelt: 
Motorbådsrepræsentanten Preben Ja
cobsen og redaktør Grethe Jacobsen 
meddelte, at de ikke ønskede at deltage 
i yderligere bestyrelsesarbejde fremo
ver. 
2. suppleant Jørgen Friland vil blive 
indkaldt. 
Mødet slut kl. 23.00. 
sign. Hans Guldager 

Formand 
Else Thuring 
Sekretær 

Husk! Husk! 

Det koster 100 kroner ekstra hvis 

kontingent og 
pladsleje 

der er forfaldet 1.1.1985 ikke er betalt 

den 15. marts 

Kontingent pr. halvår: 

Aktive kr. 135,00 
Passive kr. 67,50 
Juniorer kr. 92,50 
Byggefond kr. 50,00 

Skurleje: 
Enkelt skur kr. 76,86 
Jolleskur kr. 48,80 
incl. moms 

Haver kr. 30,00 

Pladsleje: 
pr. kvm kr. 157,34 
mindstepladsleje kr. 183,00 
incl. moms 

Ved betaling af pladsleje skal gyldig 
ansvarsforsikringskvittering forevises 
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Debatindlæg om Dansk Sejlunions ungdoms-
og kapsejladspolitik 
SSF bladet hører gerne medlemmernes mening om 
dette emne, forfattet af Michael Staal, Dragør Sejlklub 

Hvad skal vi tale om i 1985? 

På sejlerdagen i 1983 talte vi struktur. 
På sejlerdagen i 1985 talte vi ungdoms
politik og kapsejladspolitik. Mit forslag 
til samtaleemne til DS sejlerdagen 
1986 er: 
»Hvorfor har vi haft en strukturdebat, 
og hvad er resultatet af strukturdebat
ten? Hvad skal vi bruge en ungdomspo
litik og en kapsejladspolitik til? Hvad 
er sammenhængen imellem struktur, 
ungdomspolitik og kapsejladspolitik?« 
Det har undret mig meget, at man ikke 
har referencer til strukturdebatten i 
forslagene til ungdoms- og kapsejlads
politikken. Skyldes dette en forglem
melse eller en uvidenhed om, hvilken 
struktur vi ønsker i Danmark. Eller 
skyldes det rent ud sagt, at man ikke 
har gjort sig klart, hvorledes disse em
ner hænger sammen? 

Dansk sejlsport i udvikling 

Uanset hvad årsagen måtte være, kan 
vi (alle danske sejlklubber) dog trøste 
os med, at det er en ganske almindelig 
udviklingstendens, vi her kan iagttage. 
Dansk sejlsport er inde i en udvikling, 
der hedder: »vi skal tilpasse os, så vi 
bedre opnår vore målsætninger«. 
Nu er det sådan, at al udvikling starter i 
det primitive, går over i det komplice
rede til det enkle (en form for naturlov). 
I dansk sejlsport er vi ved at tage skrid
tet fra det primitive stadium over i det 
komplicerede (strukturdebat, div. poli

tikker, »moderne« ledelsesformer etc.). 
Jo hurtigere vi bevæger os fra det kom
plicerede stadium over til det enkle, 
desto bedre for dansk sejlsport. 
Men her risikerer vi at få et problem. 
Årsagen er, at vi ikke kan udvikle dansk 
sejlsport, hvis vi ikke ved, hvad vi vil, 
hvorfor vi vil det, og hvordan vi skal nå 
vore mål. 

Overordnet målsætning 

Helsigvis er vi dog enige om en generel 
overordnet målsætning: »Skabe en stor 
bredde og en international elite«. (Se
nere i artiklen vil jeg vise, at det ene ik
ke udelukker det andet). Vi har også 
været heldige i dansk sejlsport med at 
have nogle fremsynede mennesker, der 
har set nødvendigheden af at finde en 
struktur, der gavner vor målsætning, 
set nødvendigheden af at have en ung
domspolitik og set nødvendigheden af 
at have en kapsejladspolitik. Vi skal ba
re passe på ikke at glemme sam
menhængen imellem disse emner. 

En sammenhæng 

I nedenstående tegning har jeg forsøgt 
at skitsere sammenhængen imellem 
disse emner. 

Vi skal vælge den struktur, der gavner 
vor målsætning bedst. Derefter skal vi 
formulere nogle politikker (værktøjer), 
der gør os i stand til at opbygge og ad

ministrere den ønskede struktur. Sam
tidig skal vi være opmærksomme på at 
formulere vore politikker, så de indbyr
des er i stand til at arbejde sammen og 
støtte hinanden. 
Således beskrevet håber jeg, at mange 
læsere, ligesom jeg selv, vil undre sig 
over aldrig at have set ordet struktur i 
forslagene til en ungdomspolitik og 
kapsejladspolitik. Endvidere er sam
menhængen imellem ungdoms- og kap
sejladspolitikken svær at få øje på i de 
samme forslag. 

Hvordan kommer vi nu vi
dere? 

Allerførst må vi blive enige om, hvad 
struktur er! 
Struktur er en organisering af de for
skellige bådklasser og aldersklasser i 
dansk sejlsport. 
Sammenlign med fordbold, der er 
struktureret i divisioner, puslinge, lille
putter, unglinge, seniorer, klubhold, 
landshold etc. 
Den påbegyndte strukturdebat kan 
godt danne grundlag for en fortsat 
strukturdebat. Jeg vil gøre opmærksom 
på, at valg af en struktur selvfølgelig 
skal tage hensyn til de forhold, der rå
der i Danmark, samt de traditioner og 
den mentalitet danskere har. 

Definition af bredde og 
elite 

Vi skal ifølge målsætningen opbygge en 
struktur, der gavner såvel bredde som 
elite. I den forbindelse er det nødven
digt nærmere at definere bredde og eli
te. Min egen personlige opfattelse er, at 
eliten i dansk sejlsport er knyttet me
get tæt til de olympiske bådklasser, og 
at bredden består af de ikke-olympiske 
bådklasser. Sammenlign her også an-
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tallet af både i de olympiske klasser 
med antallet af både i de ikke-olympi-
ske klasser. 
Vore danske elitesejlere sejler i olym
piske klasser, fordi de her får den stør
ste konkurrence. Der er kun udsigt til, 
at dette forhold vil være gældende i 
lang tid fremover med den kommercia
lisering de olympiske lege har gen
nemgået (til elitesejlernes fordel). 

Få olympiske både 
i Danmark 

Det er en historisk kendsgerning, at 
olympiske bådklasser, med nogle me
get få undtagelser, aldrig har fået godt 
fæste i Danmark. 
Der er mange årsager hertil, som også 
har været fremme i strukturdebatten. 
Man har nævnt det høje omkostnings
niveau for at sejle olympisk, men også 
andre mere »danske« argumenter har 
være fremme. Her tænker jeg på argu
menter, der går på manglende kamme
ratskab, for stort prestigeræs etc. Men 
uanset hvad årsagerne måtte være, så 
kan vi konstatere, at det er i de ikke-
olympiske klasser den store bredde sej
ler. Og det er ikke kun p.g.a. omkost
ningerne ved at sejle olympisk. Dette er 
en kendsgerning, vi ikke må glemme, 
når vi skal beslutte os for en struktur. 

Bredde 

Hvad skaber bredde? 
DIF har i en rapport fra november -83 
selv aflivet dogmet »elite skaber bred
de«, (Idræt-80, DIF). I rapporten siges 
det direkte, at der ikke findes bevis for 
den sammenhæng. Når nu dette dogme 
er smadret, står det frit for at argumen
tere for andre ting, der skaber bredde. 
Forsøg at starte en diskussione om, 
hvad der skaber bredde. Du vil få man
ge, virkelig mange forslag. Jeg tror ikke, 
at vi skal lade os forvirre af dette, men 
tværtimod søge løsningen i dette fak
tum. Den ligger lige for: »Der er mange 
ting, der skaber bredde«, eller omfor
muleret: »et stort og varieret udbud af 
muligheder skaber bredde«. Jo flere til
bud vi kan tilbyde inden for sejlsport, 
desto større chancer for, at vi kan tilby
de enhver en form for sejlsport, han/ 
hun kan trives med. 
Da »bredden«, som før omtalt, har 
valgt at benytte sig af de ikke-olympi-
ske tilbud i dansk sejlsport, bør en 
struktur i dansk sejlsport sikre, at bred
den fortsat kan vælge tilbud inden for 
den ikke-olympiske sejlsport. Men ikke 

nok med det. En struktur skal være 
baseret på, at bredden vælger de ikke-
olympiske tilbud; der er ingen god 
grund til at kæmpe mod traditioner, 
dansk mentalitet, økonomiske proble
mer etc. 

Elite 
Hvad skaber en elite? 
Ja, den danske sejlsports elite har i 
hvert fald rødder i den gode bredde i 
dansk sejlsport (husk nu, det er de ikke-
olympiske klasser). Men er det også 
bredden, der gør dem til elitesejlere. 
Det er jeg ikke helt sikker på. Se f.eks. 
hvordan vi har kunnet skabe interna
tionale topresultater i bådklasser, der 
kun findes 1 eller 2 eksemplarer af i 
Danmark. Det er snarere sejlernes 
egen vilje og muligheder for at komme 
udenlands til den internationale elite, 
der skaber elitesejlerne. 
Man kan næsten gå så vidt at sige, at 
det er tidsspilde for elitesejlerne at 
pukle rundt blandt almindelig dansk 
bredde, der ikke kan give dem den sam
me modstand som udenlandske topsej
lere. Konklusionen er let: »vi skaber de 
bedste elitesejlere ved at give dem de 
allerbedste muligheder for at konkur
rere imod den internationale elite«. 
(Dette er alt sammen olympisk tale). 

En strukturmodel 

På baggrund af disse få kendsgerninger 
mener jeg, at man allerede vil være i 
stand til at skitsere en strukturmodel 
for dansk sejlsport, der både gavner 
bredde og elite. 
Vi koncentrerer hele bredden i de billi
ge, populære og accepterede ikke-
olympiske bådklasser. De talenter, der 
dukker op fra denne bredde (kun de 
helt åbenlyse talenter), tilbydes en 

"DEN DANSKE MODEL" 

Elite 

OL-klasser 

2-4 både 

af hver 

OL-type 

»landsholdsplads« i en olympisk båd
klasse, med en helt formidabel støtte i 
ryggen fra DOK etc. 

De ikke-olympiske bådklasser skal 
støttes af Dansk Sejlunion, således at 
de fortsat vil være i stand til at skabe 
talenter. Det betyder, at rejsetilskud, 
trænerhjælp osv. skal tilbydes til alle de 
ikke-olympiske bådklasser, der er af en 
rimelig standard i Danmark. 
For de danske mesterskaber vil det be
tyde, at en afvikling kun kan finde sted 
i de ikke-olympiske bådklasser. Det be
tyder dog ikke noget, idet elitesejlerne 
sandsynligvis allerede er i besiddelse 
af et DM,(elitesejlerne går efter EM, 
VM og OL i de olympiske klasser). 
Jeg tror, at vi er enormt heldige ved i 
Danmark at stå der, hvor vi står. Vi kan 
fremover klart adskille elite og bredde, 
og derved forbedre forholdene for beg
ge gruppers vedkommende. 

Kapsejladspolitikken 

Hvordan skal en kapsejladspolitik se 
ud, hvis vi skal opbygge den foreslåede 
struktur? 
En kapsejladspolitik skal sigte på at 
støtte alle relevante ikke-olympiske 
bådklasser i Danmark. Med relevante 
mener jeg bådklasser af en størrelse på 
over 15 både. Det er dog klart, at ikke 
alle skal have DM-status; det er en op
gave for Dansk Sejlunion (f.eks. Kap
sejladsudvalget) at vurdere, hvilke 
klasser der er berettiget til officiel DM-
status. Man skal altså ikke slå hånden 
af bådklasser, der kunne gå hen og vok
se sig store på længere sigt. Husk på at 
en kapsejladspolitik, der skal arbejde 
på at skabe stor bredde, ikke må fjerne 
forudsætningen for at skabe en stor 
bredde, de mange og varierede tilbud. 
Lad sejlerne vise, hvilke bådklasser de 

Bredde 
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GENERALFORSAMLING 
Søndag den 
24. 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 generalforsamlin
gen, skal indleveres til kontoret senest søndag den 
3. marts kl. 9.00. 

Følgende er på valg: 

Sekretær Else Thuring 
Skolechef Bjarne Larsen 
1 medlem af havneudvalget, 

Orla With 
1 medlem af klubhus- og festudvalget 

Bente Bang Christensen 
Motorbådsrepræsentanten 

Reinhardt Hansen 
Jollerepræsentant Jørgen Friland 
Kasserer Erna Christensen 
Kasserersuppleant Annie Lindqvist 
2 suppleanter 
Revisor Frits Kleis 
Revisorsuppleant Hans Eskildsen 
Redaktør Holger Møller 
2 målere: Karl Thorup og Frank Olsen 

foretrækker, og beløn de enkelte båd
klasser efter det arbejde, de udfører. 
Med en sådan kapsejladspolitik og 
struktur i dansk sejlsport ville man 
f.eks. aldrig have forsøgt at ødelægge to 
så aktive og kvalificerede bådklasser 
som f.eks. OK-jollen og Pirat-jollen. 

Ungdomspolitikken 

Hvordan skal ungdomspolitikken tage 
sig ud? 
Med den foreslåede struktur kan der 
kun være ét svar: 
Giv de unge så mange og varierede til
bud som overhovedet muligt, og sigt på, 
at de fortsætter i andre ikke-olympiske 
bådklasser (medmindre et talent duk
ker op som åbenlyst emne til en olym
pisk klasse). 
Målet for ungdommen skal være at sej
le i de store velfungerende ikke-olym
piske bådklasser, da de her får de bed
ste udviklingsmuligheder, såvel men
neskeligt som kapsejladsmæssigt. Når 
man koordinerer ungdoms- og kapsej
ladspolitikken på denne vis, får man 

også de bedste muligheder for at mind
ske frafaldet fra ungdomssejlere til se
niorsejlere. 

Een ting skal man dog være særlig på
passelig med i forbindelse med koordi
nation af ungdoms- og kapsejladspoli

tikken. Det er med hensyn til de mulig
heder, man tilbyder for sejlere, der øn
sker at deltage i internationale arran
gementer. Man må ikke give ungdoms-
sejlerne (juniorerne) bedre muligheder 
for deltagelse internationalt end andre 
aldersklasser. Derved risikerer man at 
forkæle disse aldersgrupper og give 
dem et forkert indtryk af, hvad formå
let med (kap)sejlads er. Alle danske 
bådklasser skal sidestilles med hinan
den i denne henseende, og når vi hen ad 
vejen forhåbentlig også får flere midler 
til at støtte de ikke-olympiske bådklas
ser, skal man sikre sig, at ungdoms- og 
seniorsiden følges ad. 

Flexibilitet og 
imødekommenhed 
Nu vil en struktur i dansk sejlsport al
tid være genstand for enkelte undtagel
ser. F.eks. kunne det tænkes, at f.eks. 
Finn-jollen og 470-jollen kunne eksiste
re som selvstændige klasser i Dan
mark. Det ville der da heller ikke være 
noget i vejen for. Der skal Dansk Sejlu
nion selvfølgelig udvise flexibilitet og 
imødekommenhed. Men man skal i så 
fald give f.eks. Finn-jolleklassen de 
samme betingelser som de ikke-olym-
piske klasser, ikke hverken dårligere el
ler bedre. 

Selve kapsejladspolitikken og ung
domspolitikken skal være flexibel, såle
des at de altid varierende forhold (båd
klasser, økonomiske midler etc.) ikke 
bevirker, at samme politikker begynder 
at modvirke den ønskede struktur. 

Konklusion 

Dette har selvfølgelig været en enkel 
fremstilling af dansk sejlsports proble
mer, men det er med vilje, den er gjort 
enkel. Jo før vi bevæger os væk fra det 
komplicerede og uoverskuelige, desto 
bedre for dansk sejlsport. 
Som tidligere nævnt skal vi prise os 
lykkelige for, at forholdene i dansk sejl
sport gør det muligt at opbygge en 
struktur, som her skitseret (hvis det er 
det, vi vil?). Argumenterne herfor skal 
jeg ikke gentage, men i stedet døbe 
strukturmodellen for »Den Danske 
Model«, idet andre lande omkring os 
næppe ville kunne efterligne os; alene 
deres størrelse og antal af sejlere ville 
umuliggøre dette. 
Jeg håber, at dette indlæg vil genoplive 
diskussionerne om struktur, politikker 
og målsætninger i en positiv atmosfæ
re, skabt ved, at vi gør os klart, at disse 
emner hænger sammen og skal be
handles samlet. 
Vi kan så håbe på til sejlerdagen i 1985 
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at have en mere fornuftig debat, der gi
ver dansk sejlsport resultater i stedet 
for problemer. 
Det er ikke svært - det er enkelt! 

Med enkel hilsen 
Michael Staal 

Tilføjelser til artiklen 
»Hvad skal vi tale om i 1985« 

Disse tilføjelser er tilkommet efter at 

forfatteren til artiklen har diskuteret 
indholdet med en række sejlere og 
klubledere. 
I forlængelse af strukturspørgsmålet 
skal det pointeres, at der ikke er nogen 
hindring for, at en olympisk bådklasse 
kan eksistere i Danmark under samme 
vilkår som andre bådklasser. De olym
piske bådklasser skal have samme mu
ligheder for at danne en klasse, baseret 
på sejlere, der er interesserede i at sejle 
denne OLrklasse. Man må dog ikke fra 

centralt sted søge kunstigt at stimulere 
interessen for en OL-klasse fremfor en 
ikke-OL-klasse. 
Det er endvidere et spørgsmål, om det 
ikke ville være hensigtsmæssigt at for
mulere særskilte politikker for ikke-
olympisk sejlads og OL-sejlads. Der er 
væsentlige forskelle i formålet med 
etablering af kapsejlads og OL-delta-
gelse. Dermed vil sammenhængen 
mellem politikker og struktur få følgen
de billede: 

S t r u k t u r  

U n g d o m s s e j l a d s  

O p t i m i s t  
J u n i o r j o l l e r  
J u n i o r k ø l b å d e  

S e n i o r  s e j l a d s  

D o l l e r  
K ø l b å d e  
H a v k a p  s e j l a d s  

O L _ ^ l a n d s h o l d ] _  

E l i t e s e j l e r e  
i  O L - k l a s s e r  

V æ r k t ø j  e r  U d v i k l i n g s l i n i e  

U n g d o m  s p o l i  t i k  

K a p s e j l a d s p o l i t i k  
V ^ T 

O L - p o l i t i k  
^ V 

Kommentarer til en evt. OL-politik: 
En OL-politik skulle indeholde følgen
de elementer for at være hensigtsmæs
sig: 
- Formål: gøre danske sejlere i stand 

til at vinde OLrmedaljer. 
- Metode: udvælge egnede talenter, 

der igennem fastlagte kri
terier har bevist evnerne for 
OL-styrke. Rekrutteringen 
finder sted fra de eksiste
rende kapsejladsklasser i 
Danmark. De udvalgte ta
lenter får den bedst muli
ge støtte til køb, vedligehol
delse og genanskaffelse af 
grej, samt tilskud til del
tagelse i flest mulige inter
nationale stævner. 

- Arbejdsgrundlag: 
Egne midler erhvervet gen
nem særskilte aktiviteter. 
Kvalificerede trænere og 
sparringpartnere. 

Skur købes 
Henvendelse til 
Kim Arvid 
Tlf. 01-22 3925 

Prisregulering 
Bestyrelsen har givet tilladelse til, at 
kvadratmeterprisen for søsætning og 
optagning forhøjes med 1,50 kr. til 11,50 
kr. pr. kvm. 

Tak 
Tak for den viste opmærksomhed ved 
vort bryllup. 

Jette og Leif 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
min mand, Axel Andersens bisættelse. 

Grethe Andersen 

Hjertelig tak til Sundby Sejlforening 
for venlig deltagelse ved min mands 
død og bisættelse. 

Gerda Hansen 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 -58 79 29 & 01 -58 65 75 
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Sundby Sejlforenings regnskab 
fra 1.1.84 til 31.12.84 

Indtægter 

Ydelser fra medlemmerne: 
Indskud 53.750,00 

Kontingenter: 
Aktive 274.813,62 
Bøder 20.500,00 
Passive 17.874,50 
Junior 17.134,25 330.322,37 

Pladslejer: 
Aktive 276.546,77 
Vinteroplæggere 58.891,93 
Nye pladser 4.800,00 340.238,70 

Afgift skure + haver 27.340,58 
- indbetalt forud byggefond . . 
Indvundne renter 

751.651,65 
-7.100,00 

1.593,18 
746.144,83 

Udgifter 

Havn og plads: 
Fornyelse + reparationer . . . 
Materialer 
Vogn, spil og traktor 
Jolleplads 
El-forbrug 
Affaldsbeholdere 
Forsikringer 
Lønninger 232.283,76 

- udlån af pladsmand - 16.759,75 
-refusion langtidsledig -53.935,00 

Flytning af både 
Vagtordning 23.655,05 

-indbetalt vagt -26.600,00 
Bollen 
Telefon 
Rotteudryddelse 
Toilet, ndr. plads 
Ny motorjolle 
Indkøbt brændstof 135.273,52 

- solgt brændstof - 131.185,45 
Oprensning af sejlrende .... 61.100,00 

-tilskud - 30.000,00 
-lejeafgift Shoppen 
- opkrævede havnepenge .... 
Klubhus: 

Fornyelse og rep 
Ejendomsskat 
Forsikring 

- Lejeafgift 
Bladet: 
Trykning 
Forsendelse 
Redaktion 

-Annonceindtægt 

81.655,56 
72.879,76 

5.373,27 
10.471,92 
27.436,40 
19.381,54 

9.127,00 

161.589,01 
3.107,00 

-2.944,95 
7.907,22 
1.168,21 
2.523,70 
5.725,59 

19.752,23 

4.088,07 

31.100,00 
-8.000,00 

-29.840,17 422.501,36 

77.133,68 
191,54 

8.808,00 
94.080,00 

92.823,70 
15.470,81 

2.444,46 
27.823,32 

-7.946,78 

82.915,65' 

Fester 
Juletræ 
Filmsaften 
Fastelavn + bustur .... 
Standerhejsning 
Pinse + Set. Hans .... 
Svagføredag 

-Indsamling 
West-tur 
Afriggergilde 
Fisketur 

Administration: 
Telefon 
Honorar 
Frimærker + attester . . 
Gaver 
Kontingenter 
Kontorartikler 
Generalforsamling 
Møder + rejsepenge . . . 
Indkøbte varer 

- solgte varer 
A.T.P 
Målerbreve 
Tilskud fra kommunen 

Bestyrelsesmøder 
Sejlerskole: 

Undervisning 
Fornyelse + rep 
Ophaling 
Forsikringer 
Kontingent 
Startpenge 
Møder 
Gave 

Junior: 
Fornyelse og rep 
Materialer 
Startpenge 
Forsikringer 
Kontingenter 
Møder 
Trænerkursus 
Optimistafd 
Gave 

Kapsejlads 
Præmier 
Møder -I- fortæring 
Materialer 
Ynglingsejlads 
Oldboys sejlads 
Familiesejlads 
Optimiststævne 
Forterne rundt 
Lachmont sejlads . . . . 
Trænerordning 
Dommerkursus 
Solgte VM trøjer 

Tilskud 
Årets overskud 



15.000,00 
3.722,17 
5.393,60 

34.085,25 
30.278,25 

6.976,57 

Aktiver 

Status pr. 31.12.1984 
171,35 
361,00 

1.608,55 
19.788,45 Kassebeholdning 4.347,27 

337,00 Girokonto 20.359,51 
Bankkonto 20.844,41 

9.096,90 Bankbog 4.762,06 
1.324,50 Bankbog 62.535,60 

18.478,00 Bankbog 216.298,73 329.147,58 
-2.299,00 48.866,75 Broer og indhegninger 1,00 

Vogne og skinner 1,00 
Øvelsesbåde 47.000,00 

10 204 05 Juniorbåde 101.800,00 
Motorbåde 128.000,00 
Optimistjoller 9.600,00 
Skure 1,00 
Spil 1,00 
Flagmast 1,00 

4 780 65 Klubhus, inventar 675.000,00 

12.446,45 1.290.552,58 

Passiver 

2.080.85 Skolefond, saldo pr. 1.1.84 5.458,41 
- 1.524,00 _l_ rente 134,40 

-40.795,00 82.648,84 + bidrag 16.769,25 
6-786,45 - tilskud -17.600,00 4.762,06 

1.894,12 Brandforsikring, saldo pr. 1.1.84 57.247,57 
12.226,77 + rente 5.288,03 62.535,60 

1.061,40 

2.886,00 Byggefond, saldo pr. 1.1.84 60.375,53 
100,00 + rente 12.557,20 
440>00 + indbetalinger 143.366,00 216.298,73 
704,75 

- 2.000,00 17.313,04 Moms, saldo pr. 1.1.84 5.842,63 

+ indgået moms 190.574,52 
44.186,60 _ udgået moms - 186.224,23 10.192,92 
15.638,38 Skyldig skat 2.780,00 

3-095,10 Skyldig A.T.P. + A.U.D 475,20 
9.044,10 Depositum Amager Strand 1.000,00 

560,00 L£n Dansk Idrætsforbund 
2.757,35 saldo pr. 1.1.84 40.000,00 
i-272'41 -afdrag -8.000,00 32.000,00 
1.586,99 

- 8.711,25 69.429.68 Reguleringskonto, saldo pr. 1.1.84 813.597,22 
+ årets overskud 26.252,42 

6.831,22 + opskrivninger af værdier 120.658,43 960.508,07 
1416'90 1.290.552,58 
1.541.86 
-585,35 Erna Christensen 

285,25 Kasserer 

494,45 
420,45 Medlemstal: Aktive 1072 Passive 133 Junior 92 

76,50 
1.259 68 Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse 

420 00 med foreningens bøger og bilag. 
4.798 00 De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

-4.323,00 12.635,96 
- 15.258 54 København, februar 1985 

26.252,42 ^an Sejrbo Frits Kleis 

746.144,83 revisor revisor 
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Danmarks bedste 
lånemuligheder, fordi 

• Renten altid er konkurrencedygtig. 
• Mulighed for at låne op til 80%. 
• Løbetid op til 15 år. 
• Lave etableringsomkostninger. 
• Lånet kan normalt overtages ved ejerskifte. 
• Dansk Søassurance tilbyder vore kunder markedets bedste forsikrings

betingelser, og vi tilbyder at »betale« forsikringspræmie og statsafgift 
hvert år og opkræve beløbet i 12 rater. 

• Ingen udgift til panthaverforsikring. 
• Vi ved noget om lystfartøjer. 

Send mig alle. oplysninger 
bedste bådfinansiering 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefon 

om Danmarks | 

I 

By 

Gothersgade 55 . Postbox 158 . 1005 København K. 

JJ 
! " ^ 

Send kuponen og få tilsendt 
brochuren »Danmarks bedste 
bådfinansiering« - eller drej 

01-152151 
og få omgående klar besked. 

Gothersgade 55 . Postbox 158 . 1005 København K. 
Telefon 01-152151 

- søstærk økonomi. 
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Verdensmesterskaberne for Windsurfer i Australien 

Som det er mange af vore medlem
mer bekendt, kvalificerede to af 
vore unge medlemmer, Morten Jen
sen og Ulrik Meisl, sig til deltagel
se i verdensmesterskaberne for 
Windsurfer. Ulrik Meisl har givet 
medlemsbladet denne beretning: 

Traditionen tro blev der holdt verdens
mesterskaber for verdens største enty-
pe-klasse, »Windsurfer«, og det foregik 
i perioden fra den 27. december 1984 til 
og med 8. januar 1985. 
I efterårets kolde måneder havde vi sej
let udtagelsessejladser rundt omkring i 
landet, hvorefter følgende sejlere blev 
udtaget: Jan Zeuthen, Vedbæk, Chri
stian Hassel, Vedbæk, Morten Jensen 
SSF, Ulrik Meisl, SSF, Manfred Zahrin-
ger, Egå og Pia Bay, Hellerup. 
Vi rejste i tre grupper, hvor først Mor
ten Jensen og Christian Hassel rejste 
den 16. december. Jan Zeuthen, Pia 
Bay og Ulrik Meisl rejste den 23. de
cember, og Manfred Zahringer den 25. 
december. På grund af visse sikker
hedsregler skulle vi være i lufthavnen 
halvanden time før vi lettede. 
Kl. 17.00 fløj vi så afsted mod Austra
lien. lait skulle vi mellemlande fire 
gange: Ziirich, Bahrain, Male på Maldi
verne og Singapore, hvor vi skulle skifte 
til et andet fly. 
Efter 27 timer landede vi endelig i 
Perths lufthavn, hvor Morten Jensen og 
Christian Hassel tog imod os med de 
danske farver. De havde mødt nogle 
danskere, der hedder Kim og Anette 
Andersen. De fleste kender nok Kim, 
som har sejlet med Poul Elvstrøm. 
Egentlig skulle vi bo på et af Perth's 
mange Colleges, men i stedet flyttede 
vi ind på et kollektiv, hvor faciliteterne 
var meget bedre. 
Næste dag tog vi så ned til Swan River 
for at studere forholdene lidt nøjere. 
For eksempel om morgenen var der 
helt havblik, men så ved eftermidags-
tid kom den såkaldte »seabreeze« med 
vind på omkring 10 -15 m/sek. I VM del
tog ca. 350-400 sejlsportsfolk. Alle bli
ver vejet og registreret og derefter ind
delt i fire vægtgrupper foruden en da
megruppe. 
Derefter får hver deltager udleveret en 
fabriksny windsurfer, således at der bli
ver ens forhold for alle. 
De første to dage var der udtagelsessej
ladser for sejlere, som ikke på forhånd 
var udtaget. Med en god placering fik 

de så lov til at deltage i verdensme
sterskaberne. 
Endelig kom den store dag så. Vi lagde 
ud med at sejle marathon, hvor der 
skulle sejles på en bane på omkring 35 
km. I denne sejlads sejler alle mod alle, 
så hvis man får en dårlig placering, er 
alt tabt på forhånd. 
Det er fantastisk at se omkring 300 sur
fere starte på én gang. Efter ca. tre-
enhalv times sejlads kom vi alle hjem 
godt mørbankede med hænderne fulde 
af vabler. 
De næste tretten dage sejlede vi tre
kantbane, slalom og free-style. I slalom 
klarede Jan Zeuthen sig frem til finalen 
i de indledende runder, hvor han tabte 
til den senere verdensmester, Bruce 
Wylie, Australien. Også Christian Has
sel klarede sig godt; han slog sidste års 
verdensmester, Matt Schweitzer. 
Men ak! Matt nedlagde protest mod 
Christian for at have rørt bommen. 
De efterfølgende dage gjaldt det så tre
kantbanen. I de første sejladser var vin
den god, men springende. Banerne var 
dog lidt for korte. Det tog ca. en time at 
gennemføre en sejlads, hvor det her
hjemme som regel tager to. Dagene ef
ter nytår var der samme forhold som de 
forrige: nul vind om morgenen, men de
refter kom den førnævnte seabreeze og 
reddede hele arrangementet. 
Danskervejret så vi desværre heller ik
ke meget til. Det var kun før stævnet, at 
vinden sneg sig over de 10 m/sek sprin
gende vind. 
Sejladserne foregik hver dag tæt inde 
under land, og de blev transmitteret af 
TV. Tilskuere var der også en del af, da 
windsurfing næsten er en national
sport. Det må også indrømmes, at Au
stralien er den førende nation indenfor 
denne sportsgren, hvilket nok skyldes, 
at de har sommer hele året rundt. 
Til sidst vil vi gerne hermed benytte 
lejligheden til at takke bestyrelsen i 
SSF og specielt Hans Guldager, som 
har gjort denne store oplevelse mulig 
for os. 
Med sejlerhilsen 
Ulrik Meisl og Morten Jensen 

Meddelelse fra 
Svend og Henry: 
I behøver ikke at sidde og fryse i sku
rene; vi har gas til opvarmning! 

Resultatliste: 
Klasse A. 

1. Calvet Gilles, FRA 18,0 points 
2. Stuart Gilbert, AUS 31,4 points 
3. Bjørn Holm, SVE 58,1 points 
4. Keill Price, AUS 59,4 points 
5. Grant Betts, AUS 60,7 points 

15. Morten Jensen, DAN 132,0 points 
39. Ulrik Meisl, DAN 241,0 points 

Klasse B. 
1. Greg Hyde, AUS 11,7 points 
2. John Buich, AUS 37,1 points 
3. Robert Nogy, FRA 39,0 points 
4. Bruce Kendall, NZ 43,0 points 
5. Hans Nystrom, SVE 44,1 points 

15. Jan Zeuthen, DAN 132,0 points 

Klasse C. 
1. Bruce Wylie, AUS 30,7 points 
2. Bobley Wilmot, AUS 36,4 points 
3. Anders Bringdal, SVE 43,7 points 
4. Patrick Troll, SVE 56,4 points 
5. Matt Schweitzer, USA 59,7 points 

32. Christian Hassel, DAN 198,0 points 

Det kan blive småt 
for enhver!! 
Det er ikke til at forstå, men den dag, 
klubhuset åbnede efter vinterferien, og 
der var premiere på de nye toiletter 
med sæbeautomaterne, forsvandt mid
terdelen til automaten på dametoilet
tet, inden der var gået halvanden time. 
Hvad kan man bruge sådan en dims til? 
Jeg synes, det er helt ufatteligt. 

Red. 
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DS-nyt - januar 1985 
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Sejlsport i gymnasiet. 
Dansk Sejlsports »nytårsgave« til 
unge lovende sejlsportstalenter er, at 
det første idrætsgymnasium med 
sejlsport på programmet nu forven
tes at blive en realitet fra og med au
gust '85. 
Der satses på to bådklasser, nemlig 
den populære 1-personers Europejol-
le, der gennem mange år har været en 
af hjørnestenene i sejlsportens ung
domsarbejde, samt brætsejlads 
(Windsurfing), der i de seneste år har 
været den kraftigst ekspanderende 
del af sejlsporten og er blevet meget 
populær blandt unge sejlere. 
Sejlsport i gymnasiet etableres på 
Aabenraa Statsskole, og der er alle 
tre gymnasieår afsat 4 timer i idræt -
både teori og praksis. 
Selve den obligatoriske specialtræ
ning i sejlsport sker i forlængelse af 
skoledagene - ledet af en træner ca. 
12 -15 timer pr. uge. Derudover vil der 
blive organiseret træning i weekend
erne, konkurrencedeltagelse o.l. 
Den endelige beslutning om DS's en
gagement i projektet blev truffet af 
hovedbestyrelsen på et møde i slut
ningen af november, og der blev sam
tidig givet tilsagn om at yde projektet 
en betragtelig økonomisk støtte, for 
derved at garantere et tilfredsstillen
de niveau. 
Aabenraa Statsskole har en kostaf
deling til 58 elever, alle i eneværelser. 
Mere uddybende materiale om pro
jektet, økonomi m.v. kan rekvireres 
fra DS's sekretariat eller direkte fra 
skolen. 
Aabenraa Statsskole: 04 - 32 2311 
DS/Dan Ibsen: 02-4555 55, 

lokal 326. 
Afslutningsvis en indtrængende op
fordring om alle sejleres medvirken 
med hensyn til spredningen af infor
mationer og udbredelse af kendska
bet til idrætsgymnasiet - og dermed 
projektets fremtid og succes. 

Brætsejler - Division I 
er af I.Y.R.U. godkendt som interna
tional klasse, hvilket indebærer, at 
der nu også vil blive afholdt nordisk 
mesterskab i denne klasse, og dette 
mesterskab vil i 1985 blive afholdt i 
Danmark. 

Brætsejler - Division II 
er valgt som ny OL-brættype og aflø
ste dermed Windglider. Der vil efter 
al sansynlighed blive designet et helt 
nyt Div.II-bræt, som skal anvendes 
ved OL-sejladserne og stilles til rå
dighed af arrangøren. 

Sejlsportstræner. 
Sejlsportstræner søges til selvstæn
dig at varetage træning og undervis
ning af unge elitesejlere. 
Det første idrætsgymnasium med 
sejlsport på programmet forventes 
startet i august 1985 på Aabenraa 
Statsskole som et 5-årigt forsøgspro
jekt. 

Arbejdsområde 
• fysisk og psykisk træning og udvik

ling af eleverne 
• teknisk og taktisk træning og ud

vikling af eleverne 
• vejledning og hjælp i forbindelse 

med deltagelse i træningslejre og 
konkurrencer 

• udarbejdelse af skriftligt materi
ale til støtte for undervisningen 

• vedligeholdelse af gymnasiets 
sejlsportsmateriel 

Kvalifikationer: 
• baggrund som sejler med interna

tionale erfaringer 
• en solid teoretisk viden indenfor 

ovennævnte områder 
• erfaring med træning af unge sej

lere/idrætsudøvere 
• gode samarbejdsevner og engelsk

kundskaber 

Omfang: 
forventet 12-15 undervis
ningstimer pr. uge/skoleår 
et nærmere fastsat antal 
weekender/år 

Løn- og ansættelsesforhold fastsæt
tes efter forhandling med DS. Der er 
mulighed for på længere sigt, at stil
lingen kan kombineres med andre 
træningsopgaver på eliteplan i DS's 
regi. Detaljeret materiale vedr. 
idrætsgymnasiet samt jobbeskrivel
se kan rekvireres fra DS. Telefoniske 
henvendelser kan rettes til konsulent 
Dan Ibsen. Udførlig skriftlig ansøg
ning bedes senest den 25/2 sendt til 

Dansk Sejlunion 
Idrættens Hus 
2600 Glostrup 
Tlf. 02-45 55 55 (kl. 12.00-16.30) 

Aftale om »Aktives Fonde« 
Denne aftale er gældende fra og med 
1985, og essensen heri er, at der for en 
kapsejler, som ønsker at modtage 
præmier og/eller støtte som nævnt 
nedenfor, kan oprette en aktivs fond i 
DS. 
- præmie/startpenge ved kapsejlad

ser i udlandet, 
- sponsorships 
- medvirken i reklamer, eller ved at 

den aktive bærer reklamer i over-
. ensstemmelse med IYRU's regler 

for reklamer, 
- penge for at benytte bestemte 

mærker af idrætstøj, sko eller lig
nende. 

Endvidere kan DS bemyndige sejl
klubber til at oprette begrænsede 
sponsoraftaler for sejlere. 
Statuetter for »Aftale om Aktives 
Fonde« er tilsendt samtlige sejlklub
ber. 

333333333S3333333333S3333333 

Nye priser på DS-materi-
aler og -ydelser. 
Pr. den 1/1 1985 er udgivet nye prisli
ster for såvel salg til klubber som til 
private. Prislister er udsendt til alle 
sejlklubberne. - Yderligere informa
tioner om priserne kan fås ved hen
vendelse til DS's sekretariat. Dog 
skal her nævnes priserne på følgende 
ydelser. 

Registrering/fornyelse af klassebevis 
optimist 60,-
alle andre 100,-

Startlicens for sejlbrætter, 
Div I & II 40,-

DH 84 målebrev 
- nyregistrering 100,-
- ændringer 60,-

Registrering/fornyelse af 
IOR-certifikat, før 1/3 280,-

efter 1/3 350,-

Almindeligt personligt vandrerkort 
(incl. porto) 40,-

Lederkort til vandrerhjem 
(incl. porto) 70,-

533333333333333333333333333 

Brætsejler-rangliste. 
Nu foreligger brætsejler-ranglisten 
1984 baseret på 8 afviklede »Div. I & II 
Grand Prix«-stævner. 
Oprindelig var der planlagt 11 stæv
ner inklusive DS-klassemesterska-
bet. 
I det samlede resultat indgår maksi
malt 6 stævner, der har opfyldt krite
rierne: a) 3 gennemførte sejladser b) 
med min. 5 deltagere i en vægtklasse. 
Alle stævner tæller med en faktor 1,0 
mens klassemesterskabet tæller 
med en faktor 1,5. 
Ranglisten '84 er udarbejdet for alle 
sejlere, som har deltaget i 3 eller flere 
stævner. 
Følgende antal sejlere har deltaget i 
ét eller flere stævner: 
Division I let 70 sejlere 
Division I tung 60 sejlere 
Division I damer 8 sejlere 
Division II let 41 sejlere 
Division II tung 23 sejlere 
Du kan få listen ved henvendelse til 
din klubs brætsejlerkontaktperson 
eller til DS's sekretariat. 
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Juniorudvalget 

Jens Green Jensen, juniorleder, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-5063 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh.S 
Tlf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-522034 

Lars Hauschultz, 
Spurvevænget 8, 2791 Dragør 
Tlf.: 01-53 24 29 

Jan Knudsen, 
Marengovej 12, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 74 52 

Yngling-nyt 
Når du læser dette blad, er undervis
ning/instruktion af yngling-sejlere net
op ved at starte. 
Alle vil blive kontaktet pr. brev, så hvis 
du er interesseret og ikke har fået brev, 
så er det om at melde sig til Jan eller 
Jens. Inden vi får set os om, er det snart 
tid til at gøre bådene klar igen, men 
herom senere. 

Optimist-nyt 
En af vore mest kendte sejlere, Leif 
Kulze Olsen, også kendt under navnene 
»Amerikaner Leif« eller »Vivi Leif«, 
har skænket en af sine mange pokaler 
som vandrepræmie til klubmesteren i 
optimistjollesejlads. 
11984 blev vinderen Henrik Heger, som 
altså bliver første navn på »Vivi Leifs 
Vandrepokal«. 
Tak for pokalen, Leif. 
A propos »Vivi Leif«, så vil en del sejle
re kende ham, når de ved, at han er 
skipperen på den dejlige spidsgatter 
»Vivi«. 

Fra sø-befæstning til sejlunion 
Saltholms Flakfort, i dag kun Flakfor
tet, blev en realitet, efter at det i finans
loven af 1909 blev besluttet at udvide 
den ydre ring i Københavns sø-befæst
ning. 

Fortet skulle bygges på den nord for 
Saltholm udskydende landgrund, Salt
holms Flak, således at det kom til at 
ligge øst for Hollænderdybet, ca. 4 km 
øst-sydøst for det i 1890-94 opførte 
Middelgrundsfort og ca. 4 km nordvest 
for Saltholm. 

Fortets opgaver var at hindre en fjende 
i fra øst og nordøst at nærme sig Kø
benhavn og herfra beskyde byen. 
Ingeniørkorpset havde i begyndelsen af 
århundredet udført en serie cementun
dersøgelser, som med rette vakte inter
esse såvel i indland som udland. Forsø
gene var i høj grad med til at muliggøre 
anvendelsen af armeret beton ved for
tets opførelse. 
I øvrigt første gang beton blev brugt 
herhjemme ved et større vandbyg
ningsarbejde. 
Saltholmskalken 
I 1910 begyndte bygningen af fortet. 
Fortet skulle bestå af en bølgebryder af 
ca. 1.150 m længde, og indenfor en ca. 
20 m bred grav, som omgav selve fortet. 
På fortets »strube«-side (siden, der 
vender væk fra fjenden) blev graven ud
videt til en mindre havn. 

Fortet blev bygget ved hjælp af sænke
kasser, udført i armeret beton. Kasser
ne til bølgebryderen blev støbt på Ly
netten og bugseret ud til deres forud 
markerede plads, fyldtes med vand for 
at synke de ca. 4,7 m indtil de stod på 
bunden. 
De blev her fyldt med sand, dog foroven 
med sten udløbet med cement. Sænke
kasserne blev støttet af en foran opka
stet stensætning og færdiggjort med en 
overbygning af granitblokke. Kasserne 
var 7,19 m lange, 4,56 m brede og 5,0 m 
høje. 
Inden byggeriet var der blevet foreta
get bundprøver på stedet. De viste, at 
bunden bestod af en skal af flintesten 
på ca. 20 cm tykkelse, herunder et lag af 
meget blødt ler, enkelte steder tørve
jord. Efter dette nåede man fast bund. 
Saltholmskalken. 
På de steder, hvor sænkekasserne til 
bølgebryder og selve fortlegemet skulle 
stå, blev dette noget inhomogene lag 
gravet bort i en bredde på 6 - 7 m og er
stattet med rent sand, ovenpå hvilket 
standpladsen for sænkekasserne blev 
afreguleret med singels. 

Kasematbygninger 
Efter bølgebryderen var færdiggjort be
gyndte opfyldningen til selve fortet, 
som bestod af oppumpet sand. Det blev 
i starten indført med selvlossende 

pramme, så længe de kunne flyde, og 
derefter ved hjælp af en stor sandsuger. 
Sænkekasserne til kajmuren blev støbt 
på molen nord for Kalkbrænderihav
nen og blev ligesom kasserne til bølge
bryderen bugseret ud på plads. 
Da man var kommet så langt frem, at 
fortets kajgade var færdig, blev escar-
pemurens (muren, der vender frem 
mod fjenden) kasser støbt på stedet og 
søsat med en kørende kran. Da disse 
kasser var på plads, fortsatte man ind-
fyldningen af sand, som til sidst kom
primeredes ved hjælp af en stor ram
buk. Sætningen beløb sig til ca. 10 cm. 
Ovenpå dette fundament opførte man 
så de kasematbygninger, som udgjorde 
selve fortet og omfattede ammuni-
tionsmagasiner og maskincentral, an-
bagt helt underjordisk, samt en kaser
ne (med plads til 400 mand) med faca
de ud til kajgaden. Kasematbygninger-
ne indeholdt også infirmeri, gymna
stiksal, bad og wc-rum, telegraf og sø-
minestation, samt en kaponiere til be
strygning af kajgaden med rekylgevær-
ild. En kaponiere er et fæstningstek-
nisk udtryk for en flankerings kon
struktion. 

Kasematbygningerne blev alle indven
dig beklædt med molérsten af hensyn 
til isolation og hindring af emdannelse. 
Tagfladerne blev dækket med asfalt og 
kasernebygningens facade mod kajga
den blev beklædt med granitblokke. 
Bestykningen 
Efter af kasematbygningerne, der i øv
rigt også er opført af beton, var færdige, 
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blev det hele tildækket med et tykt 
sandlag med et muldlag på 30 cm, der 
blev tilsået med græs. Til opfyldningen 
medgik ialt ca. 450.000 kbm sand. Selv
om kasematbygningerne er opført af 
beton, er de ikke beregnet til at modstå 
beskydning. De er kun beregnet til at 
optage trykket fra det ovenliggende 
sandlag samt rystelser fra eventuelt 
eksploderende ganater. Beskyttelsen 
af kasematbygningerne bestod udeluk
kende af det foran og ovenover liggende 
sandlag på henholdsvis ca. 40 m og ca. 
13-15 m sand. 
Fortets hovedbestykning var 6 stk. 
21 cm kanoner opstillet på den venstre 
fløj og 4 stk. 29 cm jern haubitzere op
stillet på østre fløj. Granaterne fra dis
se store kanoner vejede 125/300 kg. 
Der blev brugt en drivladning på 46,6 og 
13 kg krudt for at opnå en maksimal 
skudlængde på 18.700 m for de 21 cm 
Bofors kanoner og 10.300 m for jern 
haubitzerne. Skudhastigheden var to 
skud pr. minut, henholdsvis et skud 
hvert andet minut. 
Ved opstillingen var 21 cm kanonerne 
sø-befæstningens mest moderne kano
ner. De var beskyttet af panserskjolde, 
der i fronten var 250 mm tykke, i siden 
100 mm og i taget 25 mm tykke. 
Begrænset værdi 
Haubitzerne er en kanontype, der be
nytter sig af at skyde i en meget stejl 
kurve, således at granaterne rammer 
målet gennem dækket, det sted, hvor et 
krigsskib er dårligst beskyttet. 
Problemet er, at ganaternes flyvetid 
bliver uforholdsmæssig lang, her ca. 62 
sekunder. Og da et moderne slagskib i 
1915 bevægede sig med ca. 20 knob 
betød det, at skibet havde flyttet sig ca. 
600 m fra skuddet gik til granaten slog 
ned. 
Det var man fuldt ud klar over, i hvert 
fald i militære kredse. Effektiviteten af 
batteriet blev da også anset for begræn
set, måske endda meget. Men inpone-
rende så haubitzerne ud, når de stod 
der under åben himmel. De var nemlig 
ikke beskyttet af skjolde. 
Alle 10 store kanoner var opstillet to og 
to adskilt ved en jordtravers, der skulle 
hindre sprængstykker i at fare alt for 
langt omkring. Mellem hver 21 cm ka
non var der en meget kraftig betontra
vers beklædt med panserplader. 
Fortet var også udrustet med 4 stk. 
12 cm og 4 stk. 7,5 cm kanoner. 2 af 
sidstnævnte luftmålskanoner. 4 stk. 
150 cm projektører var i daglig orden 
opstillet på vogne i fortets indre. Når 
der blev brug for dem, kunne de på et 

Filmaften 
torsdag den 21. marts 1985 

kl. 19 
i pejsestuen 

Aftenen er arrangeret af kapsejladsafdelingen 

VEDRØRENDE REGNSKABET FOR 1984 

I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab 

for 1984 har vi foretaget en analyse af, hvorledes ind

tægterne er brugt i det forløbne år. 

Indtægter 
Kontingenter, 
pladsleje m.m 744.551,65 
Klubhus 94.080,00 
Havnepenge 29.840,17 
Lejeafg. Shoppen . . . 8.000,00 
Indvundne renter . . . 1.593,18 
Tilskud 
fra kommunen 70.795,00 
Tilskud 15.258,54 

964.118,54 
°/o af 

Driftsudgifter indtægter 
Havn og plads 490.341,53 50,86 
Klubhus 86.133,33 8,93 
Bladet 82.915,65 8,60 
Fester 48.866,75 5,07 
Administration 123.443,84 12,80 
Bestyrelsesmøder . . 6.786,45 0,70 
Sejlerskole 17.313,04 1,80 
Junior 69.429,68 7,20 
Kapsejlads 12.635,96 937.866,12 1,32 

Nedbringelse 
af gæld 
Moms, skat m.m. . . . -5.307,29 -0,55 
Idrætsfonden 8.000,00 0,83 

Kasse, bank giro
beholdninger 
steget med 23.559,71 2,44 

964.118,54 100,00 
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J olie fW indsurf ermøde 
Søndag den 17. marts 1985 kl. 13.00 

På dagsordenen er: 
1. Indstilling af jollerepræsentant til generalforsam

lingen 
2. Sommerens arrangementer 
3. Handicapsejlads for joller 

spor, som gik fortet rundt, køres i stil
ling. En 90 cm projektør og 4 stk. 3 m af
standsmålere var opstillet i lukkede 
pansertårne. 
Aldrig så snart var fortet færdigt i 1915 
før det hejste kommando og lå resten af 
verdenskrigen med fuld krigsbesæt-
ning på 540 mand. I mellemkrigsårene 
førte fortet som resten af forsvaret en 
meget kummerlig tilværelse med lejlig
hedsvise belægninger og uddannelse af 
personel. 
Den 9. april 1940 afgav Flakfortets 
75 mm luftværnskanoner to løse skud 
mod tyske fly, dog uden større effekt. 
For første gang siden kanonbådskrigen 
1807 -1814 havde kystbefæstningen åb
net ild mod en fjende. 
Tyskerne overtog Flakfortet den 16. 
april og forlod det ikke før krigens slut
ning. 

Efter krigen hejste Flakfortet igen 
kommando, men da man jo nok kan si
ge, at der var sket en voldsom militær
teknisk udvikling i løbet af krigen, var 
fortets værdi begrænset. 
Fortet kunne dog selv efter krigen gøre 
god fyldest som batteri til beskyttelse 
af København mod luftangreb. Men ri
get fattedes penge, så kommandoen 
blev strøget i forsvarsbudgettet i juni 
1957. 
Luftværnskanonerne blev dog tilbage
holdt, Og der fandtes mobiliserings-
besætninger til dem. 
1 1965 rykkede flyvevåbnet ind med es
kadrille 541, der var udrustet med 
Hawk jord til luft raketter. Flyvevåbnet 
forlod fortet i 1968 for at flytte til Mid-
delgrundsfortet. 
Flakfortet lå forladt indtil 1975, hvor 
det blev overgivet til Københavns Sejl
union, der har indrettet lokaler med re
stauration derude. 

Det manglende opsyn i årene 1968-75 
har desværre medført, at en stor del af 
granitoverbygningen på den nordlige 
del af bølgebryderen er blevet stjålet. 
Så nu kan søen slå direkte ind på fortet 

og bortskylle sand- og muldlaget. 
I den gamle maskincentral med dens 
damp- og dieselmaskiner er den origi
nale marmorhovedtavle og de gamle in
strumenter smadret i jagten på kobber. 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
hovling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE 114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 

KASTRUP MARINE SERVICE*. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

Pejseaften 
fredag den 15. marts 1985 kl. 19 

Vi gentager sidste års festlige pejseaften med sang og musik. 
Samme aften fejrer vi SSF's Harmoniorkesters 4 års fødselsdag. 
Orkesteret giver i denne anledning en lille fødselsdagskoncert. 

Mød talrigt op som sidste år til denne lystige aften! 
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Tilmelding til Sejlerskolen 
Fra dags dato og indtil den 15. marts kan du tilmelde dig til Sejlerskolen ved at 
udfylde og indsende nedenstående kupon til kontoret. 
2. års elever og elever fra vinterens navigationskursus vil få de første pladser. 

Sejlerskolen 1985 dato: 

Navn og personnummer 

Adresse telf. 

har du deltaget før? medlemsnr. 

har du den teoretiske navigationsprøve? 

hvilken ugedag vil du sejle? 

alternativ dag 

bemærkninger? 

Alle skal betale 
til byggefonden 
I annoncen i januarnummeret om kon
tingentbetaling var det desværre faldet 
ud, at der også skal betales 50 kroner pr. 
halvår til byggefonden af alle aktive 
medlemmer. 

Kurset er som sædvanligt vederlagsfrit, bortset fra dit personlige udstyr. 
Skolechefen 

6 
Lystfartojsforsikring 01-13 1415 
Den nye se|ler for fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nautisk eksemen 
giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Søassurance 
Forsikringsalcfieselskabet Hafnia 

Holmens Kanal 22, 1097 København K. 

fe 
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Flere og flere får 
Kapitalpension i 

"É Amagerbanken 

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 

Juni 

10 18 

10 18 

9 15 

9 15 

9-15 

9 15 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE Juli 10 18 9 15 X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug 10-18 9 15 X 
Refshalevej 200 

DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Sept 13 18 9 15 X Refshalevej 200 

DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Okt 

Nov 
. :l 13 18 

fr 13- 18 

9 15 

9-15 

X 

X 

Refshalevej 200 

DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Dec -| 13-18 11-15 X 

S.S.F. 

SÅ TÆT __ 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 

LYNETTENS BÅD SERVICE 
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SSF Marts 1985 Nr. 3 

Medlemsblad for 

SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Kobenhavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 01-593580 
Restaurationen 01-583296 
Havnekontoret 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 5041 01 
Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Oresundsvej 74, 2300 Kbh. S 5801 76 
Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 545844 

Sekretær: ElseThuring, 
Lodsgården B 5, 2791 Dragor 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 79 39 
Orla With, 
Agnetevej 19, 2300 Kbh. S 55 28 70 

Tilsynsforende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 517530 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 
Kapsejladschef: Jorgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S 59 8127 
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 50 63 65 
Jolle- Jorgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7, st., 2100 O 3815 41 
Motorbåds- Reinhardt Hansen, 
repræsentant: Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S 59 88 18 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 
Frank OIgsgd 
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup 522310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Pressemeddelelse 

ISM opretter 
specialværksted 
for 
påhængsmotorer 
I. Stengaard Meyer meddeler, at de pr. 
1. februar d.å. i forbindelse med deres 
gummibådsværksted har oprettet ser
viceværksted for Evinrude påhængs
motorer. 
ISM er endvidere af Outboard Marine 
Danmark blevet autoriseret til også at 
udføre servicearbejde på Johnson 
påhængsmotorer. 
Værkstedet er udrustet i samarbejde 
med OMC og er forsynet med de mest 
moderne faciliteter og specialværktø
jer. 
Reparationsarbejdet vil blive forestået 
af John Larsen, som har 14 års erfaring i 
reparation af OMC og YAMAHA på
hængsmotorer. 
John Larsen har således fra 1970 til 

1976 været ansat hos den daværende 
importør af OMC-motorer, firmaet 
JOHN HOLME A/S. 
Fra 1976 til 1984 har John Larsen været 
medindehaver af firmaet BALLERUP 
MARINESERVICE ApS. 
John Larsen har gennemgået alle rele
vante servicekurser, som er blevet af
holdt af OMC siden 1972 og til dato, og 
han har SERVICECERTIFIKATER til 
samtlige motorstørrelser. 
Ind- og udlevering af motorer og både 
foregår i forretningen, Amager Strand
vej 124, hvor Kim Petersen tager sig af 
kontakten til kunderne. 
Endelig nævnes, at der i forbindelse 
med firmaets 20 års jubilæum afholdes 
forårsudsalg med mange gode tilbud. 
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Fra bestyrelsen 
Referat af bestyrelsesmøde d. 4.2.85 

Bente Bang Christensen var fraværen
de p.g.a. arbejde. 
Jørgen Friland mødte som suppleant 
for jollerepræsentanten, der for tiden 
opholder sig i udlandet. 
Reinhard Hansen er af bestyrelsen ble
vet bedt om at varetage motorbåds-
repræsentantens plads indtil først
kommende generalforsamling, hvilket 
han har indvilliget i. 
Formanden bad bestyrelsen sammen 
med ham mindes æresmedlem An
dreas Hansen, der er afgået ved døden. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 
blev oplæst af sekretæren og godkendt 
af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning: 
Indkomne breve og takkekort blev 
oplæst. Formanden fortalte, at SSF har 
fået foræret en kasse appelsiner fra vor 
venskabsby i Israel. Appelsinerne står 
til opbevaring i Esbjerg p.g.a. frostvej
ret. Skal, når de er modtaget, fordeles 
blandt vore yngste sejlere. 
Fra borgmesteren i byen Herzlia i Is
rael har vi modtaget en indbydelse til 
vore juniorsejlere til at komme til Israel 
i tiden fra den 10. oktober til den 20. ok
tober. 
Dansk Søassurance har skriftligt til
kendegivet, at de alligevel ikke vil hæve 
præmien med de varslede 25%. 
Der foreligger nu dokumentation fra 
den jollesejler, der blev omtalt i forrige 
referat. Efter at have gennemgået do
kumentationen blev bestyrelsen enige 
om at yde et tilskud på 800 kroner. 
Foreningen Nyhavns Landsby beder i 
lighed med tidligere år om lov til den 
10. maj at benytte vort klubhus til deres 
årlige fest. Da SSF ikke selv på denne 
dag har brug for klubhuset, gives der til
sagn. 
Ved K.S.U.'s generalforsamling blev 
Vagn Preisler genvalgt som repræsen-
tantskabsleder. 
Østersøkredsen har afholdt kredsmøde 
den 26. januar 1985 i SSF. Her blev Ib 
Sørensen, Dragør genvalgt som kred
sens repræsentant til hovedbestyrel
sen i DS. Endvidere blev Hans Guld
ager genvalgt som suppleant. 
Ved «Sejlerdagen« i Odense vil Jens 
Green Jensen, Jørgen Schandorff og 
Hans Guldager deltage for SSF. 
På seminar om lørdagen deltog Niels 
Peter Petersen/Bjarne Larsen. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget meddeler, at ophaler-
grejet nu vil blive efterset og repareret. 
Endvidere skal traktoren repareres 
samt have 4 nye dæk på. Prammen skal 
ligeledes repareres. En del tagrender 
på klubhuset skal udskiftes og fejema
skinen skal efterses. 
Havneudvalget beder om bestyrelsens 
tilsagn til at indkøbe 2 nye donkrafte, 
idet de gamle ikke fungerer tilfredsstil
lende mere. Bestyrelsen giver tilsagn 
til indkøb af to nye donkrafte. 
På grund af almindelige prisstigninger 
har ophalermandskabet bedt om lov til 
at hæve kvm.prisen med 1,50 kr. til ialt 
11,50 kr. pr. kvm. 
Ved afstemning stemte hele bestyrel
sen undtagen en for denne forhøjelse. 
Ophalerprisen forhøjes med 1,50 kr. til 
ialt 11,50 kr. pr. kvm. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Den 15.3.85 har vort hornorkester 4 års 
fødselsdag. Samme dag vil der blive af
holdt pejseaften. 
I klubhuset er der nu opsat mikrofon
anlæg med trådløs mikrofon. 
I forbindelse med istandgørelse af 
klubhuset i januar blev der opsat to nye 
sæbeholdere på dametoiletterne. Alle
rede den 2.2.85 mellem kl. 16.00 og 
17.30 blev den ene sæbeholder ødelagt. 
Filmaften den 20.3. flyttes til den 
21.3.85, idet bridgeklubben har lokaler
ne den 20.3.85. 
Klubhusudvalget meddeler sluttelig, at 
udendørstoiletterne vil blive rengjorte. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Den 5.2.85 starter VHF-kursus med 17 
elever. Læreren kommer fra Lyngby 
Radio. 
Den 22.2.85 afholder sejlerskolen in-
struktørmøde. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
»Vivi Leif« har tildelt SSF en pokal, der 
vil blive vandrepokal for klubmestre 
blandt optimistsejlerne. 
Jan Knudsen har lovet, at han vil lave 
en transportvange på hjul til brug for 
Ynglingebådene. 
Den 11.2.85 vil byggeudvalget holde 
møde. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Kapsejladsudvalget har holdt et møde, 
hvor man bl.a. drøftede indkøb af præ
mier. Endvidere drøftede man en idé 
om, at sejlerne kun skal tilmelde sig til 
deltagelse i kapsejladserne (øvelsessej-
ladserne) 2 gange, nemlig en gang forår 
og en gang for eftersommeren. Forsla
gene vil blive forelagt sejlerne ved det 
kommende sejlermøde. 

Punkt 8 Joller: 
Stedfortræderen for jollerepræsentan
ten, Jørgen Friland, fortalte, at han i 
nær fremtid vil kalde sammen til et jol-
lemøde, hvor man bl.a. vil diskutere 
valg af ny jollerepræsentant. 

Punkt 9 Motorbåde: 
I begyndelsen af april foreslår Rein
hard Hansen, at der bliver afholdt en 
kombineret film- og debataften for mo-
torbådssejlere. Han håber, at der på 
denne aften vil komme nogle impulser 
og idéer frem. 
Reinhard Hansen foreslår endvidere, 
at der i juni sejles en pålidelighedssej-
lads, i august en navigationssejlads og 
en familiesejlads, og en navigationssej
lads i september. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Der er indkøbt 5 nye ildslukkere, med
deler havneudvalget, idet 5 af vore ild
slukkere ikke duede mere. Resten af 
ildslukkerne er blevet efterset og op
fyldt, klar til at sætte op på havneplad-

Punkt 11 Bladet: 
Intet 

Punkt 12 Eventuelt: 
Ved Reinhard Hansens hjælp er der 
sendt ansøgning til Post- og Tele
grafvæsenet om at få lov til at oprette 
en VHF -radio i vort klubhus. 
Mødet slut kl. 22.50. 

sign. Hans 
formand 
Else Thuring 
sekretær 

Guldager 
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Til generalforsamlingen 
Søndag den 24. marts kl. 9.00 

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

Ad. dagsordenens pkt. 4 
Valg 
Følgende er på valg: 
Sekretær Else Thuring, villig til gen
valg. 
Skolechef Bjarne Larsen, villig til gen
valg. 
Et medlem af havneudvalget, Orla 
With, villig til valg. 
løvrigt foreslås Bent Knudsen. 
Et medlem af klubhus- og festudvalg, 
Bente Bang Christensen, villig til gen
valg. 
Jollerepræsentant Jørgen Friland 
modtager ikke valg. 
Motorbådsrepræsentant Ib Christen
sen, Britt, er villig til valg. 
Suppleant 
Revisor Frits Kleis, villig til genvalg. 
Revisorsuppleant Hans Eskildsen, 
villig til genvalg. 
Redaktør Holger Moller, villig til valg. 
2 målere, Karl Thorup og Frank Ole
sen, villige til genvalg. 

Ad. dagsordenens pkt. 5 
Lovændringsforslag 
Ingen 

Ad dagsordenens pkt. 6 
Andre forslag 

Forslag nr. 6.1 
Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne 
på grund af den forlængede vagtord
ning melder sig til to nattevagter pr. 
sæson. 
Undladelse medfører, at der skal beta
les 200 kroner pr. undladt nattevagt til 
foreningen. 

Forslag nr. 6.2 
Bestyrelsen foreslår, at projekt »Nyt 
aktivitetshus« færdigbehandles på 
denne generalforsamling (er tidl. be
handlet). 
Nærmere enkeltheder forelægges på 
generalforsamlingen. 

Forslag nr. 6.3 
Medlem nr. A 75, Hans Eskildsen fo
reslår: 
Der opkræves et ekstra engangskontin-
gent på 200 kr. til renovering af havnen. 
Det skal betales å to gange og gælder 
alle aktive medlemmer. 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
».GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
hovling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE 114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 
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Marts 1985 

Så ebber det ud for vinterens forskelli
ge kurser, og det har været en fornøjelse 
at have været med til at arrangere disse 
aften-aktiviteter. 
Det er mere end 50 medlemmer, der på 
denne måde dygtiggør sig og samtidig 
har nogle fornøjelige timer sammen 
med deres klubkammerater. Vi holder 
afsluttende eksamen i marts måned: 
for towærkskursus den 6. marts, 
for VHF-kurset den 12. marts, 
og navigationsskolen slutter d. 20. 
marts. 
Jeg ved af erfaring, at det har stor be
tydning for den kommende sæson, at 
så mange som muligt har den teoreti
ske viden i orden, så vi vil fortsætte dis
se kurser næste vinter. 

HUSK DET! 
For den kommende sejlsæson tegner 
det godt. Den ny indtegningsmåde 
med kupon i bladet har fungeret 
udmærket. 

VELKOMMEN TIL SÆSON 1985 

De medlemmer, der har klippet de
res medlemsblad i stykker for at 
melde sig til sejlerskolen, kan få et 
nyt tilsendt ved henvendelse til re
daktør Holger Møller på tlf. 504101. 

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

A. Hansen 

Tak 
En tak til SSF for deltagelse ved Willy 
Jørgensens bisættelse. 

Familien 
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Jjådfinansiering hos 
Sø-Finans 

belyder søstærk økonomi 
for Dem... 

Fakta om Danmarks 
bedste bådfinansiering 
Sø-Finans finansierer: 
Nye Både: Kan belånes med op til 
75% af fartøjets værdi, løbetid 
max. 15 år. (Ved løbetid på 15 år 
kræves min. lånebeløb på kr.' 
150.000,00). Brugte Både: Kan 
belånes med op til 80% af fartøj
ets værdi, løbetid max. 10 år. 

Med byg/selvbyg: Kan belånes med 
op til 75% af fartøjets værdi, løbe
tid max. 10 år. 
Bådudstyr: Max. kr. 25.000,00 
løbetid max. 2 år. 
Forsikringstilbud: Dansk Søassu-
rance tilbyder vore kunder marke
dets bedste forsikringsbetingelser 
til lav præmie. 

£ s 
- søstærk økonomi 

rTa, tak. Send mig omgående brochuren 
• DANMARKS BEDSTE LÅNEMULIGHEDER TIL NY 

ELLER BRUGT BÅD 
• BÅDUDSTYRS-LÅN - HER OG NU 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: By: 

Telefon: 

^ Sø-Finans. Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Rente: Variabel. P.t. MVi°/o p.a. 
(pr. 12.11.84). 
Omkostninger: Lave etablerings
omkostninger. 
Panthaverinteresseforsikring: 
Betales af Sø-Finans. 

Registrering: Vælger De 
Sø-Finans, medvirker vi gerne ved 
registrering af Deres fartøj i Skibs
registeret. 
Udstillinger: De kan møde 
Sø-Finans på alle større danske 

bådudstillinger. 
Søsportens Brancheforening: 
Sø-Finans er medlem af Søspor
tens Brancheforening, hvilket er 
Deres garanti for en moralsk og 
faglig korrekt betjening. 



Kapsejladsaften i SSF 
Onsdag den 6. februar 85 modte 35-40 
Sundbysejlere op i Pejsestuen for at 
deltage i debatten om den fremtidige 
»kapsejladspolitik« for onsdagskapsej-
ladserne i Sundby Sejlforening. 
Kapsejladsudvalget har i løbet af vinte
ren arbejdet med kapsejladsbestem
melserne og kunne her fremlægge nog
le småjusteringer. 
Formålet med justeringerne er at få fle
re både på vandet til kapsejladserne, og 

der lå da også en positiv stemning over 
deltagerne, hvilket gav resultat i nogle 
gode, saglige debatter. 
Jeg skal ikke referere resultatet fra mø
det, idet der andetsteds i dette num
mer er optrykt de gældende kapsejlads
bestemmelser, men jeg vil benytte lej
ligheden til endnu engang at takke de 
fremmødte for den positive og aktive 
deltagelse i modet og samtidig håbe på, 
at vi vil få en rigtig god kapsejladssæ
son ud af anstrengelserne. 

Jørgen Schandorff 

Der lyttes intenst. 

Dansk Sejlunions 
top-25 
SSF stadig nr. 3 

Sundby Sejlforening er stadig nr. 3 med 
hensyn til størrelsen af klubber under 
Dansk Sejlunion, men i år er det Rung
sted Kyst Sejlklub, der ligger foran 
sammen med den sikre nummer 1, kon
gelig Dansk Yachtklub. Sidste år var 
det Lynetten, der lå foran SSF. Vi brin
ger her top-25 listen: 

1. K.D.Y. 2681 (2700) 
2. Rungsted Kyst Sejlklub 1439 (1358) 
3. Sundby Sejlforening 1350 (1364) 
4. Sejlklubben Lynetten 1256 (1376) 
5. Hellerup Sejlklub 1138 (1059) 
6. Holbæk Sejlklub 1064 (1076) 
7. Horsens Sejlklub 906 (730) 
8. Skovshoved Sejlklub 889 (910) 
9. Roskilde Sejlklub 856 (830) 

10. Sejlklubben Neptun, Vejle 828 (772) 
11. Kaløvig Bådelaug 823 (693) 
12. Ålborg Sejlklub 764 (613) 
13. Egå Sejlklub 761 (846) 
14. Sejlklubben Sundet 747 (723) 
15. Aabenraa Sejlklub 725 (678) 
16. Vallensbæk Sejlklub 663 (731) 
17. Struer Sejlklub 642 (622) 
18. Helsingør Amatør Sejlklub 636 (608) 
19. Næstved Sejlklub 633 (624) 
20. Kerteminde Sejlklub 622 (593) 
21. Kjøbenhavns Amatør Sejlklub 617 (619) 
22. Sejlklubben Køge Bugt 617 (584) 
23. Sejlklubben Lynæs 589 {577) 
24. Yachtklubben Furesøen 566 (554) 
25. Øresunds Sejlklub Frem 557 (560) 

Dette var stillingen pr. 30.9.84. I øvrigt 
kan oplyses, at Dansk Sejlunion nu har 
tilsluttet 202 klubber og for første gang 
i unionens historie har rundet tallet 
200. I de 202 klubber er der ialt 59.446 
medlemmer, hvilket er en fremgang på 
1.437 i forhold til tallet i 1983. Mon ikke 
de 60.000 medlemmer nås i indeværen
de regnskabsår? 

Alle skal betale 
til byggefonden! 
Man siger, 

at alle gode gange er tre -

I januarnummeret var byggefondsbi-
draget faldet ud af opstillingen over 
kontingenter m.v. 
I februarnummeret prøvede vi at råde 
bod på denne fejl, men der kom til at 
stå, at kun de aktive skal betale til byg
gefonden. 
Så nu prøver vi igen: Alle skal betale til 
byggefonden, altså både aktive, passive 
og juniorer. 

6 



Sejladsbestemmelser for deltagelse i 
Sundby Sejlforenings onsdagskapsejladser 

Kapsejladsregler 

1.1 Der sejles efter IYRU kapsejladsregler og Dansk Sejlunion sejladsbestemmelser 
1.2 Der sejles desuden efter Sundby Sejlforenings særlige sejladsbestemmelser 

A Sejladsområde og kapsejladsmærker 

1.1 Der sejles i farvandet mellem Benzinøen mod nord, Kastrup mod syd og sejlrenden 
nærmest Amager mod øst. 

1.2 Kapsejladsmærkerne består af sideafmærkninger og gule kystafmærkninger udlagt 
af Farvandsdirektoratet, samt anduvningsbøjen udlagt af SSF. 

1.3 Selvklæbende kortudsnit over banen med mærker og tilsvarende numre kan rekvireres 
hos kapsejladsudvalget. 

B Tilmelding og tilmeldingsfrist 

1.1 Tilmelding til SSF onsdagskapsejladser skal ske på det dertil indrettede tilmeldings
skema. 

1.2 Tilmeldingsfristen er altid den 15. APRIL i indeværende sæson. 

C Kapsejladssæson 

1.1 SSF onsdagskapsejladser begynder den første onsdag efter standerhejsningen og slutter 
den sidste onsdag i AUGUST. 

1.2 Der sejles dog ikke i skolernes sommerferie. Sidste sejlads før ferien er onsdagen før 
Sjælland Rundt. 

D Løbssammensætning 

1.1 Løbene sammensættes umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb (se B 1.2). 
1.2 Sammensætningen af løbene er normalt gældende for hele sæsonen, men kan dog juste

res midtvejs. (Læs: sommerferien). 
1.3 Såfremt der er tilmeldt 5, men under 10 klasse- eller standardbåde, vil disse både blive 

sat i samme løb. 
1.4 Tilmeldes der mere end 10 både af samme slags, vil disse både blive sat i samme løb 

og få egen start. 
1.5 Et klasse-/standardløb vil administrativt blive placeret i et løb med andre både. 
1.6 Såfremt der starter mindst 5 klasse-/standardbåde (se D 1.3), vil de ved præmieudreg

ningen blive betragtet som et selvstændigt løb. 

E Dommerbåden 

1.1 Dommerbåden vil normalt altid være SSF m/s »BOLLEN«, men kan også være et hvil
ket som helst andet fartøj. 

1.2 Dommerbåden vil altid føre stor SSF-stander. 

F Start- og sluttidspunkt 

1.1 Første start er kl. 19.00 med sidste båd i mål senest 2 timer efter dennes start. 
1.2 Fra midten af August startes første gang dog kl. 18.30. 7 
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Forretningens sortiment skal 
omlægges, og en stor del af det 
nuværende sortiment sælges derfor 
ud til meget reducerede priser. 

Her er nogle udvalgte eksempler: 

Skødeskinner 
og vogne, RWO 
-j- 50 % 

Klamper, klyds 
mv. 
-j- 30 % / -^ 40 % 

Hempels og 
Internationals 
malinger 
-M0% 

Barton, RWO 
blokke 
-i- 50% 

Ronstan 
Harken 
Sail Speed 
blokke 
-i- 30 % 

Kompasser og 
div. instru-
menter 
-r 20 % / 50 % 

Rustfri skruer 
og bolte 
-r- 50 % 

Helly Hansen 
Aqua Dress 
-i- 30 % 

Nautico, 
USA-marine 
strikvarer 
-i- 30 % 

2 KG 
pulverslukker 
kr. 248,-

Lanterner 
og projektører 
-i- 30 % / 50 % 

Isolerings
materialer 
-i- 25 % 

Håndpejlekom
pas, SAURA 
-5- 30 % 

Rustfri 
bådebeslag 
-j- 50 % 

Vi har oprettet nyt serviceværksted 
for EVINRUDE motorer. Vi har ansat 
mekaniker John Larsen, der har 13 
års erfaring med påhængsmotorer, til 
at forstå det daglige arbejde på værk
stedet. Vi råder desuden over et 
komplet reservedelslager, og er såle
des i stand til at udføre service og 
reparationer på Deres motor hurtigt 
og effektivt. 

Jeantex 
regntøj 
-r- 40 % 

VDO-sumlog 
0-12 knob 
1695,-

Rustfri 
stålvaske 
-r- 40 % 

Bådshage, 
svaber m.v. 
-i- 20 % 

Vi har oprettet nyt serviceværksted 
for EVINRUDE motorer. Vi har ansat 
mekaniker John Larsen, der har 13 
års erfaring med påhængsmotorer, til 
at forstå det daglige arbejde på værk
stedet. Vi råder desuden over et 
komplet reservedelslager, og er såle
des i stand til at udføre service og 
reparationer på Deres motor hurtigt 
og effektivt. 

Forluger 
H-25% 

Fendere 
-T 25 % 

Messinglamper 
og projektører 
-r 30 % 

Svømme- og 
redningsveste 
-i- 20 % 

Badestiger 
rustfri og 
træ 
-i- 30 % 

Lifa 
undertøj 
-r 40 % 

Docksides, 
Jaco og 
Sea-Side sko 
-i- 20 % 

Seawear 
våddragter 
-r 30 % 

Dekorations-
lanterner 
-i- 40 % 

Sejlertasker 
-r- 20 % / 50 % 

Riggerværkstedet 
fortsætter, men 
-^20% i marts og 
april 

Helly Hansen 
luffer 

"i" 40 % 

Div. gave
artikler 
-r 40 % 

Aquabatten 
sejlpinde 
-i- 40 % 

FORBEHOLD FOR MELLEMSALG 

Åbningstider: 
Hverdage 9-17.30 
Lørdage 9-12.00 

I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
2300 København S 

Tlf. (01)583045 



Kapsejladser i sæsonen 1985 

Onsdagssejladser: 

8., 15., 22. og 29. maj 
5., 12. og 19. juni 
7., 14., 21. og 28. august 

Lørdagssejladser: 

7., 14., 21. og 28. september 

Stævner og andre 

27.-28. april: 
1.- 2. juni: 

16. juni: 
7.- 8. september: 

14. september: 
15. september: 
21. september: 
22. september: 

28.-29. september: 
12. oktober: 

sejladser: 

Jubilæumsstævne Yngling (15 år) 
Mc. Donald Cup, Optimist A, B og C-sejlere 
Familiesejlads 
Ynglingstævne 
Wayfarer-stævne 
Klubmesterskab for Opti og Joller 
Ballad-stævne 
Forterne Rundt 
Old-boys Cup 
Klubmesterskab for Yngling 

Rettelser: 
Byggefondsbidrag skal betales af 
alle medlemmer: 
altså aktive, passive og juniorer. 

Pladsleje er pr. kvm. kr. 57,34. 
Hvis man i henhold til annoncen 
i sidste nummer har betalt for me
get, tilbagebetales det for meget be-
talte på kontoret om torsdagen. 

Ny meddelelse fra 
Henry og Svend: 
Den gas, som vi har, kan også bruges til 
opvarmning i bådene, så I behøver hel
ler ikke at sidde og fryse i bådene. 

Brændstofudsalget 
åbner igen den 1. april 

for salg af 

Diesel 
Benzin 

Olie 
Smørefedt 

Gas 

Fra 1. april til 1. september åben alle hverdage kl. 15.30 -17.30 
Lørdage kl. 12 -14, søndage kl. 10 -12. 

Støt din forening • Køb brændstof i SSF 
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Junior 

J uniorudvalget 

Jens Green Jensen, juniorleder, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-5063 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh.S 
Tlf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-52 2034 

Lars Hauschultz, 
Spurvevænget 8, 2791 Dragør 
Tlf.: 01-53 24 29 

Jan Knudsen, 
Marengovej 12, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 74 52 

Optimist-nyt 
Med udgangen af denne måned slutter 
den teoretiske undervisning. 
Programmet for resten af vintersæso
nen ser således ud: 

Lørdag den 6. april kl. 10.00 
Klargøring af joller 

Søndag den 7. april kl. 10.00 
Klargøring af joller 

Lørdag den 13. april kl. 10.00 
Klargøring af joller 

Søndag den 14. april kl. 10.00 
Fordeling af joller og øvelsesaften 

Inden den nye sejlsæson starter vil der 
igen i år blive afholdt kæntringsøvelser 
i en svømmehal, som Ole er ved at lave 
er aftale med, med du får nærmere be
sked senere. 
Der vil i år blive afholdt sommerlejr i 
Svaneke på Bornholm i juli måned. 
Erik Povlsen (Basse) vil være en af de 
voksne deltagere, og han kan give nær
mere oplysninger. 

Yngling-nyt 
Tirsdag den 5. marts blev der afholdt 
førermøde, hvor den kommende sæ
sons program blev diskuteret. 
Lørdag den 9. marts er der afholdt mø
de med de juniorer, som kunne tænkes 
at ville sejle Yngling i den kommende 
sæson. Jan Knudsen har udarbejdet et 
oplæg både med hensyn til undervis
ning og sejlsæsonens aktiviteter. 
Hvis du gerne vil sejle Yngling og ikke 
har fået et kort om fremmøde den 9. 
marts, så er det bare om at få kontaktet 
Jan, Lars eller Jens. 

Nyt skur ved jollepladsen 
Der har flere gange været tale om at 
flytte Optimistjollesejlerne ud til jolle
pladsen, så de fik direkte adgang til 
Øresund uden at skulle sejle gennem 
havnebassinet. 
En af betingelserne for denne flytning 
har været, at der var en mulighed for at 
få opbevaret grej ved selve jollepladsen. 
Dette er nu blevet en mulighed, idet 
det er lykkedes gennem gode venner af 
Sundby Sejlforening at få nogle store 
kvadratiske træelementer, som kan 
monteres sammen til et »skur«. Dette 
vil blive monteret af en forældrekreds 
med tilknytning til juniorafdelingen. 
»Skuret er planlagt placeret for enden 
af den nordligste skurrække ude ved 
jollepladsen og vil få en størrelse på 
12x6 m og 2,5 m i højden. 

Jens Green 

De besværlige 
Søvejsregler 

Der findes en af søvejsreglerne som 
meget ofte misforstås - eller rettere 
misfortolkes. 
Det drejer sig om alles opfattelse af »at 
motor viger for sejl«. 
Men det er ikke rigtigt i alle tilfælde -
det er en sandhed med mindst tre 
skrevne undtagelser. 
Den regel, hvori der står, at motor skal 
vige for sejl er 
Søvejsreglernes regel 18. 
Og det er begyndelsen af regel 18, der er 
lidt mere interessant. Her står der 
nemlig: 
»Skibes forpligtelser over for hinan
den«, og umiddelbart efter »Medmin
dre andet fremgår af reglerne 9,10 og 13 
gælder følgende osv.«. 
Lad os begynde med regel 9, som om

handler sejlads i snævre løb. Under 9a 
står der: »Et skib, der følger et snævert 
løb eller farvand, skal holde sig så nær, 
som det er sikkert og muligt, til løbets 
eller farvandets ydergrænse på skibets 
styrbords side«. 

Fortsættelsen i regel 9b lyder: »Et skib 
under 20 m i længde eller et sejlskib må 
ikke vanskeliggøre passagen for et skib, 
som kun kan sejle sikkert i et snævert 
løb eller farvand«. 
Regel 10 omhandler Trafikseparerings-
systemer og regel 13 omhandler over
haling. 
Når jeg startede med at sige, at der er 
en af søfartsreglerne, som meget ofte 
misforstås, så må jeg også nævne de si
tuationer, hvori det kan være farligt for 
føreren af et skib, der drives frem for 
sejl, at holde sig entydigt til opfattelsen 
»at motor viger for sejl«. 

1. I snævre løb skal der holdes styr
bord i løbet, hvis ikke skibet i god tid 
ved signal har meddelt andet til et 
modgående skib. 

2. Ved overhaling skal det overhalende 
skib (uanset om det er for sejl eller mo
tor) holde godt klar af det fartøj, der 
overhales. I snævre løb bør signal for 
overhaling gives. 

3. Ved indsejling til en havn skal det 
indgående skib (uanset om det går for 
sejl eller motor) gå af vejen for det 
udgående. 

Når disse tre situationer, hvor motor 
ikke skal gå af vejen for sejl er nævnt, så 
skal vi i samme åndedrag også skæve 
til regel 2, hvori der bl.a. står, at der skal 
tages behørig hensyn til alle farer for 
sejladsen og for sammenstød. 

Ovenfor er der redegjort for reglerne i 
snævre løb, men hvad er et snævert 
løb? 
Regel 9's kommentarer siger, at det er 
vanskeligt at definere begrebet snæ
vert løb, men i »Bekendtgørelse om 
særlige regler for sejlads m.m i visse 
danske farvande«, henvises der i kom
mentarerne til de smalle løb i blandt 
andet Roskilde Fjord, herunder det ud
dybede sejlløb over Kølholm til syd
kanten af Eskildsø. 
Det er altså ikke altid, at motor skal vi
ge for sejl, og det kræver, at både motor 
og sejl har kendskab til 
de besværlige søvejsregler. 
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Tøndeslagningen gik godt, mange deltog til trods for kulden. 

Fastelavn 1985 
Traditionen tro var det bitterligt koldt, 
da det årlige arrangement »Katten af 
Tonden« løb af stabelen, men det af
holdt ikke medlemmerne fra at slutte 
op om tøndeslagningen. 
Der blev ordentligt gået til sagen (for 
det gav jo varme). 
Som noget nyt havde man i år entreret 
med en tryllekunstner (sponsoret af 
Arne Olsen Offset), og det var noget, 
der fængslede tilskuerne. Fantastisk at 
det kan lade sig gøre at føre så mange 
mennesker bag lyset, uden at de opda
ger det. 

Resultater: 

Små børn: 
Bundkonge: 
Kattedronning: 
Kattekonge: 

Michael Nymann 
Ditte Hovmand 

Jacob Jensen 

Store børn: 
Bundkonge: Mette Jørgensen 
Kattedronning: Tom Philipsen 
Kattekonge: Tom Philipsen 

Damer: 
Bundkonge: 
Kattedronning: 
Kattekonge: 

Ruth Andersen 
Lene Hornshøj 

Birthe Breckgaard 

Herrer: 
Bundkonge: Ole Jensen 
Kattedronning: Ingen 
Kattekonge: Per Nielsen 

<<<<<<<<<<««««« 

Havneudvalget 
meddeler: 
Det er stadig forbudt at cykle på plad
sen. 

v 

De bedst udklædte børn, 

Tryllekunstneren tryller for børnene. 
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God Stemning på Dansk Sejlunions årsmøde 
- Sejlerdagen 

Sejlerdagen blev i år afviklet i Odense i 
weekenden 16.-17. februar, og SSF var 
som sædvanlig repræsenteret på dette 
mode. 
Et af de vigtigste punkter på dagsorde
nen var valg af den formand, der i de 
kommende år skal styre unionen. Der 
var to kandidater, John Christensen fra 
Odense Sejlklub og -Jorgen Vinding fra 
Helsingør Amatør Sejlklub. Resultatet 
blev, at John Christensen (se blå bog 
andetsteds) fik flest stemmer - 27.963 
mod Jørgen Vindings 20.462. Stemme
tallene kan umiddelbart se voldsomme 
ud, men de store tal skyldes, at hver 
klub stemmer med sit medlemstal. Der 
var således repræsemtation for over 
48.000 medlemmer, hvilket er det stør
ste tal nogensinde. 
De sidste par år har der været diskus
sion på sejlerdagen om unionens kap
sejladspolitik og om kapsejladsudval
gets fortsatte beståen og sammensæt
ning. 
Dette kontroversielle emne var sat på 
programmet for seminarer om lørda
gen, og det lykkedes på disse at bøje 
parterne så meget mod hinanden, at 
spørgsmålet blev løst let og elegant på 
selve Sejlerdagen om søndagen. Kort 
sagt går det ud på, at flere klasser kan 
få tilskud fra unionen til nationale og 
internationale kapsejladser. Det får 
bl.a. betydning for Snipe- og OK-joller, 
som efter degraderingen til »2.-divi-
sion« nu kommer med i puljen igen. 

Sundby Sejlforenings repræsentanter lytter koncentreret 

der skal deltage i Admirals Cup i Eng
land. Der var ikke enighed om størrel
sen af de beløb, der kunne komme på 
tale, men der var tale om et minimum 
på 5% af bådens værdi. 
Ole Jacobsen, Roskilde Sejlklub, måtte 
forlade formandsposten efter de mak
simale seks år i dette krævende job. 
Han fik fuldt fortjent Dansk Sejlunions 
hæderstegn i knaphullet. 

Kampvalg om formandsposten for første gang i 
IIilionens historie. ^ andet punkt på dagsordenen var 

spørgsmålet om reklamer på kapsejlen
de både, og det drejer sig om både fra de 
dyreste i millionklassen og ned til 
sejlbrættet. Der var enighed om at åb
ne for reklamer i en forsøgsperiode på 
et til to år med start for de danske både, 

Blå bog for 
den nye formand. 
42 år, bor i Odense og er medlem af 
Odense Sejlklub. Oprindelig uddannet 
som maskinarbejder og produktinge
niør og er nu beskæftiget som produk
tionschef på legeredskabsfabrikken 
Kompan i Ringe. 
Begyndte at sejle som junior i Odense 
Sejlklub i 1954. Gastede i bl.a. W-båd og 
Drage. Købte i 1958 halvpart i SSA-båd. 
I begyndelsen af 60'erne sejledes dels 
som gast i Drage og Nordisk Folkebåd, 

dels som fører i Nordisk Folkebåd. Fra 
'72 - '77 fast gast i Folkebåd med bedste 
resultat i '72, Guldpokal. 
Fra '60 til '63 juniorleder i O.S. Siden 
'66 til i dag medarrangør af Fyn Rundt, 
siden '76 som leder af denne sejlads. 
Medlem af O.S.'s bestyrelse i 1968 og 
formand siden '78. 
Fra '78 til '80 formand for Lillebælts-
kredsen, og fra '79 til '81 hovedbestyrel
sesmedlem og forretningsudvalgsmed-
lem i Dansk Sejlunion. Fra 1981 - 85 for
mand for OL-udvalget. 

John Christensen, Odense Sejlklub 
- han vandt 

Jørgen Vinding, Helsingør Amatør 
Sejlklub - han tabte 
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SSF'er til tops Ikke certifikat-tvang 
i denne omgang 
Ministernej til SF-forslag 

Socialistisk Folkeparti har stillet for
slag til Folketinget om indførelse af 
obligatorisk duelighedsbevis for ejere 
af fritids-, lyst- og fiskerifartøjer over 15 
fod. 
Industriminister Ib Stetter har imid
lertid afvist forslaget med den begrun
delse, at i de 62 af de 168 redningsaktio
ner som søværnets Operative kom
mando havde i 1984 over for motorbåde 
og sejlbåde, var det udlændinge, der 
havde behov for hjælp. Det var vestty
ske statsborgere, der behøvede hjælp i 
ialt 39 tilfælde. I Vesttyskland er der 
tvungent duelighedsbevis, men det har 
således ikke haft særlig virkning, idet 
de omtalte 39 har måttet anmode om 
assistance fra de danske myndigheder. 
Videre siger industriministeren, at der 
ikke er noget sikkerhedsmæssigt behov 
for at indføre obligatorisk dueligheds
bevis, for vi har et minimalt antal 
uheld. Hvis man sammenholder det 
store antal af fritidssejlere med antal
let af uheld, viser det sig, at hyppighe
den af uheld ligger på 1 uheld årligt pr. 
1000 fritidsfartøjer, og det anses for 
usædvanligt lavt. Sammenlignet med 
uheldstallene for 1975 er det en halve
ring af uheldsfrekvensen, og tager man 
tallene for uheld med fritidsfartøjer 
over 15 fod fra 1983 og 1984 er der tale 
om et fald på 10%. 
Denne udvikling tilskriver ministeren 
det store antal fritidssejlere, der frivil

ligt tager duelighedsprøven, et tal der 
ligger på ca. 12.000 pr. år, og det omfat
tende oplysningsarbejde, der udføres af 
Søsportens Sikkerhedsråd. 
Ministeren har indhentet en udtalelse 
fra forretningsudvalget i Søsportens 
Sikkerhedsråd, der siger, at det ikke 
mener, at der findes grundlag for 
iværksættelse af lovgivning, der påby
der førere af fritidsfartøjer over 15 fod 
at være i besiddelse af duelighedsbevis, 
idet det henviser til en klart faldende 
tendens i antallet af ulykker. 

Medlem af Sundby Sejlforening, Claus 
Brask Thomsen, er gået helt til tops in
den for Dansk Yngling Klub, DYK. 
Efter at han i 5 år har været PR-chef for 
DYK, er han på den sidste generalfor
samling valgt til formand. Han har i fle
re år huseret på kapsejladsbanerne i 
YD 63 - Dracula og opnået gode resul
tater, nationalt som internationalt. 
Vi håber, at han trods den tyngende 
byrde som formand for DYK stadig vil 
være i stand til at repræsentere SSF på 
bedste måde i Yngling-klassen. 

KASTRUP MARINE SERVICE*. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

få dig en fast partner 
når det gælder video ogTV: 

Kom ind og hor om de 
mange fordele du har 
med D:E:R som partner 
i video og TV. En 
partner der altid er parat 
til at råde og vejlede. 
En partner du kan 
snakke med. Så kan du 
samtidig få vores lille, 
nyttige håndbog, som 
gi'r dig svaret på en 
masse video og TV-
sporgsmal. 

Vi giver skriftlig garanti 
pa vor omfattende service. 

Vi kommer og reparerer 
samme dag, hvis 
du ringer inden kl. 10. 

-jfc- Vi har altid de nyeste 
modeller, til landets 
bedste priser. 

Vi har fri ombytningsret, 
du kan bytte model, 
nar du onsker det. 

-Jfc- Pa gensyn! 

Din partner i M 
video og TV p 

Arne Olsen Offset 
Århusgade 88, 2100 København 0 

Telefon (01)*26 95 09 

J6{OU (0I)*SP d? Od 
6 88' SJOOKspeu^AUQ 
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Nye medlemmer ----
som søger optagelse 

i Suwi&y SejilføAMMQ. 

A. 51 Kjeld Jensen 
Ålekistevej 188 A, Vanløse 

A. 526 Erling Bredal 
Cumberlandsgade 15, S. 

A. 810 Leif H. Nicolaisen 
Liflandsgade 12, S. 

P. 12 Hanne Frandsen 
Reberbanegade 47, S. 

A. 241 Jørgen A. Larsen 
Middelgrundsvej 25, S. 

A. 388 Sven Erik Culmsee 
Store møllevej 6, S. 

A. 425 Conni Jansen 
Hørhusvej 8A, S. 

A. 894 Jan Kolbye 
Leifsgade 21, S. 

DANSK YNGLING KLUB og KONGELIG DANSK YACHTKLUB ARRANGERER 

åbent 
nationalt 
damemesterskab 
i Yngling 
ud for Skovshoved 31/8-1/9 1985 

Nu kan vore dygtige kvindelige sejlere 
mødes til fin konkurrence i éntypebå-
de. Som deltagere inviteres bådehold, 
der skal bestå af tre kvinder, som alle 
skal være medlem af en sejlklub, der er 
anerkendt af en national myndighed. 
Besætningen behøver dog ikke være 
medlem af samme sejlklub. 
Holdene kan enten møde i eget fartøj 
eller i et vist omfang få YNGLINGE 
stillet til rådighed af arrangørerne. 
Der sejles fire sejladser på OL-bane 

lørdag den 31/8 og søndag den 1/9 1985 
ud for Skovshoved. Sejlklubberne bør 
allerede nu tænke på at stille et hold 
til sejladserne. Nærmere oplysninger 
vil blive sendt til alle klubber og KDY's 
sekretariat kan besvare eventuelle 
spørgsmål på telefon (01) 14 8787. 
Vi tænker os også en hyggelig sammen
komst lørdag aften og vil kunne tilbyde 
mulighed for privat indkvartering for 
holdene. 

Danmarks 
Søsports Radio 
Hempels Informationsafdeling har i 
samarbejde med Danmarks Erhvervs
radio etableret et radioprogram, som 
har arbejdstitlen: 

Kanal Øresund 
Det er tanken at udsende programmet 
hver fredag og mandag på 100,3 MHz i 
10-20 minutter i den tid, der er tildelt 
Danmarks Erhvervsradio mellem kl. 17 
og 18. 
Der har været udsendt spørgeskemaer 
til de klubber, der ligger inden for Kanal 
Øresunds aktionsradius, heriblandt 
også Sundby Sejlforening, der har sva
ret positivt på dette udmærkede tiltag. 
Bag tanken om udsendelser på manda
ge og fredage ligger den idé, at der om 
fredagen bringes en omtale af week
endens arrangementer, mens der om 
mandagen sendes resultater og oplys
ninger om arrangementer i løbet af 
ugen. 

Initivtageren til dette er Louis Sorgen-
frey, der er salgschef hos Hempel. 
Forsøget med Kanal Øresund løber til 
april '86, hvor forsøget med samtlige lo
kalradioer udlober. 

Kanal Øresunds sender er anbragt på 
hotel Scandinavia, og der regnes med 
en god modtagelse inden for en afstand 
af ca. 25 km fra hotellet, og med gode 
antenneforhold endnu længere inden 
for et område mellem Køge, Holbæk, 
Hundested og Helsingør. 
Sejlklubber inden for dette område, og 
klubber med medlemmer boende eller 
arbejdende inden for dette område kan 
gratis benytte sig af dette tilbud om 
hurtige meddelelser til medlemmer 
m.v. 
Kanal Øresund vil også sende reporta
ger fra udstillinger, kapsejladser, mø

der og alt andet af interesse for sejl- og 
motorbådsfolket. 
Redaktionen har talt med Louis Sor-
genfrey, der udtaler, at der har været 
god respons fra klubberne i det berørte 
område. Det var meningen, at man 
skulle gå i luften den 1. marts, men der 
er opstået problemer, så det aktuelle 
tidspunkt, hvor redaktionen slutter, vil 
være ca. 15. marts. 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 -58 79 29 & 01 -5865 75 
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En god nyhed til alle, der holder af øl 
Sakset fra SAS-Sejlklubs 
medlemsblad: 

Øllets historie. 
Hvem drømmer ikke i disse kolde vin
terdage mod den kommende sæson 
med varme og sol og en kold pilsner? 
Lad os i hvert fald tage lidt på forskud 
og høre noget om den kolde pilsner: 
01 brygges i de fleste lande på jorden. 
Undtaget er bare et fåtal, hvor alkohol 
af religiøse grunde ikke er tilladt. 

Kom øllet eller brødet først? 
Derom skændes de lærde . . . øllet var 
kendt af Sumererne og efter dem af Ba
byionerne. Også i faraoernes Egypten 
bryggede man øl. Således kan øllet med 
sikkerhed siges at være mindst 7.000 
år. Måske er det endnu ældre, med 
oprindelse i civilisationens tidligste 
barndom. 
For mere end 2.000 år siden flyttedes 
centrum for ølproduktionen fra områ
derne omkring Eufrat, Tigris (i nuvæ
rende Irak) og Nilen til det nordlige Eu
ropa. 

Udviklingen af det moderne øl. 
Øllet forandredes ikke meget gennem 
årtusinder. Det var ret sødt, ofte kryd
ret med urter eller honning. Det tålte 
hverken lagring eller længere transport 
uden at blive surt. 
På 1400-tallet begyndte en ølrevolu-
tion. Den startede i Tyskland, nærmere 
bestemt i Bayern. For det første be
gyndte man i al almindelighed at 
tilsætte øllet smag med humle. For det 
andet udvikledes en ny gæringsteknik, 
den såkaldte undergæring. Man havde 
opdaget, at ved lav gæringstemperatur 
fremkaldtes en gærtype, som gav et an
derledes øl end før. Dette nye øl med 
kraftig humlesmag kunne lagres, og det 

fik da mere kulsyre og større aroma. I 
Tyskland fik typen navnet LAGER. 
Den benævnelse lever stadig. 
Teknikken med undergæringen spred
te sig for alvor i 1800-tallet, da man be
gyndte at anvende kunstig køleteknik. 
Det undergærede øl var lysere og ikke 
så grumset, som det overgærede ofte 
var - og det blev et kraftigt salgsargu
ment, da masseproduceret glas blev så 
billigt, at det erstattede lerkar og 
træankre i hjemmene og på ølstuerne. 

Øllet som symbol 
Øllet var ikke alene bare en drik for vo
re forfædre, men også en offergave til 
guderne og juridisk symbol. Vi kender 
jo alle til begrebet »Gravøl«. Og slutter 
man en handel, drikker man »Lidkøb«. 
I Danmark kan man ikke diskutere no
get uden øl på bordet, og en håndbajer 
har klaret mange problemer. Man siger, 
at hvis man skal over gaden i England, 
skal man bære bowlerhat, i Tyskland 
have kasket og uniform, i Frankrig en 
smuk dame under armen, og endelig i 
Danmark have et par pilsnere i hånden 
- så standser al trafik. 
Der er noget om det! 

Z 

Min egen favorit? 
Guinness, brygget i Irland, er en bitter 
stout, meget mørk med kraftigt skum 
og fyldig, tør smag, udpræget besk. 
Bryggeriet anbefaler en serveringstem
peratur på 15 grader celsius. 
Jeg snupper mig en her i skrivende 
stund - skål, og lad os glæde os til de 
kommende varme dage! 

Guinness, Ballantines, Vindalo, o.s.v. 

Film- og debataften 
for motorbådssejlere 

fredag den 12. april kl. 19.30 

Kom til en hyggelig klubaften og lad os høre, hvad du som 
motorbådssejler kunne tænke dig af aktiviteter inden for din 
sportsgren. 
Lad ikke de mange dejlige motorbåde ligge som en død masse 
i en aktiv sejlforening. 

Motorbadsudvalget 
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På fiskeri med »Nordkaperen« 

I julenummeret af S SF fortalte vi om »Nord
kaperens jul i 1946 og sluttede, hvor det 
var småt med provianten, der for det meste 
bestod af trist konserves, og den eneste mu
lighed for frisk mad var at fange nogle fisk. 

Fiskeriet var det småt med. Med alle 
de sprængte snører i erindring havde vi 
på Galapagos tiltusket os en tromle, et 

spil med en tynd stålwire på. Den blev 
surret forsvarligt fast om mesanma-
sten og blev forsynet med kraftige kro
ge, beregnet til 2-300 punds fisk. Første 
gang, der blev bid, rettede krogen sig 
ud, og vi så ikke skyggen af en fisk. Ved 
et andet forsøg blev en endnu kraftige
re krog flået af wiren. Tredie gang satte 
vi to kroge ryg mod ryg, og de blev ek
stra solidt surret. Da der kom bid, var 
det så voldsomt, at bremsen på trom
len blev sprængt, svinget slog ned mod 
dækket og blev bøjet, og spillet hoppe
de og sprang i sine surringer. Vi styrte
de til alle mand, men måtte nøjes med 
at bjerge en tom line. 
Maddingen, der bestod af en solid lok-
kefisk af metal med en fjerdusk bagi for 
at skjule krogene, var der endnu, men 
begge krogene var sprængt ved bøjnin
gen. 

Der var kun det halve af dem igen. Dy
be, blanke fuger i metalfisken viste, at 

den var smuttet ud mellem nogle fryg
telige tænder. Vi fik aldrig opklaret, 
hvad det var for et uhyre. 
Efter endnu et par forgæves forsøg op
gav vi fiskeriet med tromle og forsøgte 
atter med en almindelig snøre, men re
sultatet var sørgeligt. Heldet havde 
ganske forladt os. 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

'"f* Amagerbanken 

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 

Juni 

co 
aO 

O
 o

 

9 15 

9 15 

9 15 

9-15 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE Juli 10 18 9 15 X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug 10- 18 9 15 X 
Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Sepl 13 18 9-15 X Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Okt 

Nov 

_-| 13- 18 

f r { 13-18 

9 15 

9-15 

X 

X 

Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Dec -| 13 18 11-15 X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 
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SSF April 1985 Nr. 4 

Medlemsblad for 

SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Kobenhavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 01-593580 
Restaurationen ... 01-583296 
Havnekontoret 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 5041 01 
Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Oresundsvej 74, 2300 Kbh. S 5801 76 
Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager 13 73 23 Formand: 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgarden B 5, 2791 Dragor 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 79 39 
Bent Knudsen, 
Nyrnberggade 30, 2300 Kbh. S 587405 

Tilsynsforende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 

Bente Bang Christensen, 
Viby Allé 27, 2770 Kastrup 
Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 

51 7530 

54 58 44 
Kapsejladschef: Jorgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 59 82 80 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S 5981 27 
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 50 63 65 
Jolle
repræsentant: 

Jorgen Friland, 
Strandboulevarden 7, st., 2100 0 381541 

Motorbads-
repræsentant: 

Ib Petersen, 
Store Krog 64, lejl.307, 2100 Kbh. 0 522544 

Malere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 58 4311 
Frank Olesen, 
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup 52 2310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

General
forsamlingen 
fik et roligt og værdigt 
forløb. 

Ca. 150 medlemmer var mødt op den 
søndag formiddag, SSF holdt sin 
forårsgeneralforsamling. 
»Gustav«, som var dirigent, havde 
medlemmerne i sin hule hånd. 

Bestyrelsesmødet 
den 4.3.1985 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Generalforsamling 
Punkt 4 Havn og plads 
Punkt 5 Klubhus og fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Eventuelt 

Fraværende var: sekretæren Else Thu-
ring grundet sygdom og Arne Olsen på 
grund af ferie. 

Punkt 1 Protokol: 
Formanden oplæste protokollen og 
havde selv en tilføjelse til denne, nem
lig, at tre fra SSF var tilmeldt semina
rer i forbindelse med Sejlerdagen. De 
tre var: Niels Peter Petersen, Bjarne 
Larsen og Jørgen Schandorff. 
Protokollen godkendtes. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden oplæste indkommet post. 
Der var takkekort, bl.a. fra Ulrik Meisl, 
som takkede for tilskud til deltagelse i 
VM og redegjorde for sin placering. 
Der var en forespørgsel fra HEMPEL, 
om man i SSF er interesseret i at delta
ge i oprettelse af en søsportsradio - Ka
nal Øresund. Arrangementet går ud på, 
at i tilfælde af deltagelse vil klubber 
kunne få nogle minutter til rådighed i 
sendetiden til udsendelse af meddelel
ser om sejladser og/eller resultater af 
samme. Man diskuterede emnet og 
enedes om at lade kapsejladschefen 
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Punkt 3 Generalforsamling: 
Til generalforsamlingen er indkommet 
følgende forslag: 

1) Medlem nr. A 75, Hans Eskildsen 
foreslår opkrævning af ekstrakontin
gent til renovering af havnen på 200, -
kroner, der betales ad 2 gange. Skal 
gælde alle aktive medlemmer. 

2) Bestyrelsen foreslår, på grund af 
den udvidede vagtordning, at medlem
merne melder sig til 2 nattevagter pr. 
sæson. 
Undladelse medfører, at der skal beta
les kr. 200 pr nattevagt til foreningen. 

3) Bestyrelsen foreslår, at projekt 
»Nyt aktivitetshus« færdigbehandles 
på denne generalforsamling. (Er tidli
gere behandlet). Nærmere enkeltheder 
forelægges til generalforsamlingen. 

Punkt 4 Havn og plads: 
Fra havneudvalget oplystes det, at der i 
nærmeste fremtid vil komme kompres
sormateriel til pæleramning på den af 
isen ødelagte midterbro. 2 mand sæt
tes i gang straks, og når alt materiel er 
til stede, vil yderligere 2 mand blive sat 
på opgaven. 
Der aftaltes møde på jollepladsen mel

lem havneudvalget og jollerepræsen
tanten lørdag kl. 11.30 angående æn
dringer på jollepladsen. 

Punkt 5 Klubhus og fester: 
Vedr. klubhus og fester omtalte Vagn 
Preisler filmforedraget den 16. februar 
om retarderede børn. Dette var meget 
interessant, men der havde været for 
ringe tilslutning. 
Dagen efter havde man haft faste
lavnsfest; der havde til gengæld været 
stor tilslutning, og man havde ved den
ne anledning prøvet det nye højttaler
anlæg med kabelløs mikrofon, og det 
fungerede vældig godt. I fremtiden skal 
det nye anlæg kun bruges til forenin
gens eget brug, og det gamle anlæg bru
ges så, når lokalerne lejes ud. 
Omtalte derefter den kommende pej
seaften. 

Punkt 6 Sejlerskolen: 
Skolechefen meddelte følgende datoer 
for eksaminer i de forskellige kurser: 
6. marts: 
Eksamen i tovværk. 
12. marts: 
Eksamen i VHF-radiotelefoni. 
20. marts: 
Eksamen i navigation. 
Det oplystes endvidere, at Bent Peter
sen er indtrådt som instruktør. 

Punkt 7 Juniorafdelingen: 
Juniorudvalget er i gang med tilret
telæggelse af forårets program for opti
mister og ynglinge. 

Punkt 8 Kapsejlads: 
Om kapsejlads oplystes det, at mødet 
den 6. februar var gået godt. Der havde 
været en livlig debat, og der bliver gjort 
meget for at få flere både ud. 
Der er lavet nye kapsejladsbestemmel
ser. Disse vil blive bragt i medlemsbla
det. 

Kapsejladsdage er fastsat fra april til 
Old Boys-sejlads. Denne sidste sejlads 
vil blive udvidet til en week-end. 
Niels Peter Petersen er indtrådt i kap
sejladsudvalget. 
Endvidere oplystes det, at der bliver 
filmaften d. 21. marts; emnerne bliver 
trimning af sejl og kapsejlads. 

Punkt 9 Joller: 
Der er indkaldt til jollemøde d. 17. 
marts. Intet nyt før efter dette møde. 

Punkt 10 Motorbåde: 
For motorbådssejlere vil der blive af
holdt en film- og debataften fredag den 
12. april. Motorbådssejlere vil her få lej
lighed til at fremkomme med ideer og 
ønsker om, hvorledes fremtiden skal 
forme sig for denne sportsgren. 

Punkt 11 Sikkerhed: 
Intet 

Punkt 12 Bladet: 
Redaktøren takkede for billedmateria
le, som var overladt ham fra arrange
menter, hvor han ikke selv kunne være 
til stede. 

Punkt 13 Eventuelt: 
Under eventuelt fremkom Jørgen 
Schandorff med ønske om en bladhol
der til søsportsbladede i bladhylderne, 
da bladene bliver fjernet. 
Formanden kom med kommentarer om 
formandsvalget på sejlerdagen. 
Mødet slut kl. 22.55. 

Reinhardt Hansen 
konstitueret referent 

Formandens beretning 
Det er med sorg og vemod, jeg må med
dele, at vi siden sidste generalforsam
ling har mistet 6 gode og trofaste med
lemmer af Sundby Sejlforening. 
I slutningen af 1984 fik vi meddelelse 
om, at medlem nr. A 20, Charles Marius 
Schou, var afgået ved døden. 
I december døde medlem nr. A 434, 
Poul Jørgensen. 
I januar 1985 mistede vi 3 medlemmer. 
Medlem nr. A 659, Aksel Andersen, 
medlem nr. A 483, Helge Hansen, og 
vort æresmedlem A 425, Andreas Han
sen, bedre kendt under navnet: Klokke
mageren. 
Klokkemageren blev i 1964 æresmed
lem af SSF efter en gennem mange år 
utrættelig indsats på det tekniske 
område. Lige til det sidste forsøgte han 
på sin bestemte måde at holde tingene 



i gang, som han gennem årene havde 
været med til at skabe i foreningen. 
I februar afgik medlem nr. A 15, W illy 
Jørgensen, pludselig og uventet ved dø
den. 
Willy, der gennem nogle år sejlede 6-
meteren Bonzo til sejr i mange kapsej
ladser, er måske bedre kendt som Mar
tins søn, en anden af vore store nu afdø
de kapsejlere. 
Æret være deres minde. 

Med medlemmernes tilladelse vil jeg 
til denne generalforsamling modsæt
ningsvis gøre min beretning så kort 
som mulig, idet vi foruden regnskabet 
har en stor og spændende sag, vi på sag
lig vis skal tage stilling til her i dag. 
Vinteren har været hard ved vor havn; 
siden 27. december har isen kastet bold 
med vor midterbro. Vi må erkende, at 
det bobleanlæg, vi for få år siden fik 
anskaffet, ikke i en så ekstrem situa
tion som denne har kunnet hamle op 
med »kong vinter«, som ikke siden 1941 
og 1942 er kommet med en sådan styr
ke. 
Vi har indhøstet nogle erfaringer, og der 
vil i løbet af forår og sommer blive fore
taget visse ændringer af systemet for 
at undgå en lignende situation igen. 
Som alle kan se her i dag, er midter
broen ved at få sit normale udseende 
igen. Der må udskiftes omkring 5 pæle 
og en del andet træ, saledes at broen at
ter er klar, når bådene skal i vandet. 
Det har været en lang og sej kamp vin
teren igennem for at redde midter
broen, og jeg vil i den anledning takke 
pladsmanden, Verner og alle andre, der 
trods kulde, is og sne hver eneste dag 
har taget en tørn på midterbroen. 
Ved efterårsgeneralforsamlingen blev 
det vedtaget at henstille til Sejlunio
nen at foretage en uvildig klarlægning 
af de nærmere omstændigheder om
kring udtagelsen til OL i Soling-klas
sen. 
Som ventet forte denne henstilling ik
ke til noget direkte resultat, men det 
var dog med til at præge debatten ved 
en række interne møder i Dansk Sejlu
nions hovedbestyrelse og ODudvalg ef
terår og vinteren igennem, og det 
medførte en bred anerkendelse af OL-
leder John Christensens og ODudval-
gets arbejde, hvorefter det blev beslut
tet inden næste OL at nedsætte en sær
lig udtagelseskomite og et økonomiud
valg, der skal arbejde efter helt bestem
te retningslinier. 
1 februar afholdt Dansk Sejlunion den 
årlige Sejlerdag, hvor der denne gang 

skulle vælges ny formand. Dagen før 
var der ved en række møder og semina
rer blevet enighed om den kommende 
kapsejladspolitik. 
Efter denne store forbrødring om kap
sejladspolitikken blev valget af ny for
mand Sejlerdagens eneste stridspunkt. 
Her sejrede Odense Sejlklubs formand 
og D.S! Ol-leder, John Christensen, ik
ke uventet over Jørgen Vinding, for
mand for Helsingør Amatør Sejlklub, 
der primært havde sine støtter blandt 
kapsejladspolitikkens kritikere. 
SSF støttede Jørgen Vinding, og havde 
yderligere tre af de store klubber i unio
nen givet deres stemme her, var valget 
faldet på ham. 
Det skal tilføjes her, at det var to af 
dansk sejlsports dygtigste ledere, der 
var stillet op med hvert sit synspunkt 
på sejlsport. Det var første gang i DS' 
historie, der var kampvalg om denne 
toppost, så demokratiet er efterhånden 
nået helt til tops i Sejlunionen, og SSF 
vil naturligvis helt loyalt støtte den nye 
formand i hans arbejde til gavn for sø
sporten. 
SSF må være en af de sejlklubber, hvor 
man melder sig ind for resten af livet. 
Der er til denne generalforsamling 12 
medlemmer med 25 års medlemskab, 2 
medlemmer med 40 års medlemskab 
og yderligere 2 medlemmer med 50 års 
medlemskab. Omregnet i procent er 
det næsten 1% af foreningens medlem
mer, vi alene til denne generalforsam
ling kan hylde som jubilarer, og der er 
lige så mange til efteråret. 
Vi har haft et år med stor tilgang til vor 
undervisning, som foruden undervis
ning for vore optimistsejlere har omfat
tet tovværks-, navigations- og radiokur
sus. 
Til tovværk meldte hele 30 medlem
mer sig, hvoraf de 18 gik op til en afslut
tende prøve, som alle bestod. 

Jørgen Wessberg får sin 40-års nål 

Til navigation var der 14 medlemmer 
i starten, og heraf skal 8 op til den afs
luttende prøve, som afholdes i næste 
uge. 
Radiokursus i VHF har også haft stor 
søgning, idet holdet kom op på 21 delta
gere, og ved den afsluttende prøve be
stod 20. 
Sejlerskolen, der om få dage atter star
ter op, er allerede på nuværende tids
punkt fuldt optaget. 40 elever har 
meldt sig til sommerens øvelsessejlad-
ser, og jeg kan allerede på nuværende 
tidspunkt sige til de pågældende, at 
kun de, der er med til at klargøre både
ne, er selvskrevne til at sejle. 
Siden sidste generalforsamling har der 
været en større udskiftning i bestyrel
sen 
Jollerepræsentanten rejste pludselig 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 -58 79 29 & 01 -58 65 75 
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Der var flere 25-års jubilarer end der kunne være på et 
billede. 

til Amerika og er, såvidt vi ved, ikke 
vendt tilbage. Han blev erstattet med 
suppleanten, Jørgen Friland, der har 
gjort et udmærket arbejde i bestyrel
sen. 
John Nyland, havnebestyrelsesmed
lem, Preben Jacobsen, motorbåds-
repræsentant og Grethe Jacobsen, re
daktør, har siden også trukket sig ud af 
bestyrelsen. 
Havneudvalgsmedlemmet blev erstat
tet af den eneste tilbageværende sup
pleant, Orla With, der før havde været i 
havneudvalget. 
Bestyrelsen har herefter indkaldt 
Reinhardt Hansen som konstitueret 
motorbådsrepræsentant på bestyrel
sens ansvar, hvilket han sagde ja til. 
Han har ligeledes udfyldt denne post 
på udmærket vis i kraft af sine mange 
år som næstformand/sekretær og me
get andet i SSF. 

De to 50-års jubilarer 

Som redaktør trådte Holger Møller til, 
og med 9 års erfaring er dette job i gode 
hænder. 
Jeg føler anledning til her at takke de 
medlemmer, der lynhurtigt og uden 
diskussion trådte til, da der blev vakan
ce i bestyrelsen. 
Brændstofudsalget åbner atter om få 
dage, nemlig den 1. april, og det selv om 
der stadig er is i havnen. Tidernes 
ugunst har gjort, at vi ligesom har måt
tet vende tilbage til gamle dage, hvor vi 
havde en benzin-Georg. 
Mulighederne for salg af diverse til
behør og søsportsudstyr er ikke længe
re til stede, hvilket kan ses af, at de 
nærmeste forretninger i denne branche 
kæmper en sej kamp for at overleve. 
Det er bestyrelsens beslutning, i lighed 
med sidste år, at stå for brændstofsalg 
som en nødvendig service for medlem
merne, uanset om det skal koste nogle 
penge. For den daglige drift har vi som 
en ny benzin-Georg fundet Harry 
Trudsøe, der med nødvendig assistan
ce af sidste års tankbestyrer, Svend 
Malm, vil stå for brændstofudsalget. 
Der vil være åbent hverdage mellem kl. 
15.30 og 17.30, lørdage fra kl 12.00 til 
14.00 og søndage fra kl. 10.00 til 12.00. 
Der vil foruden benzin og diesel samt 
traktorlin og olie også være mulighed 
for køb af gas, idet gaskammerbestyrer 
Henry har besluttet at fortsætte denne 
i gåseøjne indbringende forretning. 
Jeg må henstille til medlemmerne, at 
skal vi bibeholde denne servicevirk
somhed til gavn for os alle, er det by
dende nødvendigt, at så mange som 
muligt køber deres brændstof i SSF. 
Som meddelt ved efterårsgeneralfor-
samlingen ønsker jeg at trække mig til
bage som formand for SSF til oktober 
1985. Jeg har drøftet dette spørgsmål 

med mange af foreningens medlem
mer, og jeg må meddele, at det på 
nuværende tidspunkt ikke har været 
muligt for mig at finde en afløser til 
denne opgave. Det er selvfølgelig med
lemmerne, der bestemmer, hvem der 
skal være formand, men jeg føler det 
som min pligt at bistå og være behjæl
pelig til, at en ny formand får det bedst 
mulige startgrundlag. Vi har ingen 
nævneværdige forestående problemer, 
og derfor er tiden inde til, at en ny leder 
af SSF kan få en god start. 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen og ud
valgsmedlemmerne, de mange med
lemmer og venner, der har gjort et stør
re eller mindre arbejde i den forløbne 
tid til gavn for os og til gavn for SSF 

Hans Guldager 
formand 

Protokol og beretning blev godkendt 
uden debat, og det samme var tilfældet 
med regnskabet, der udviser et over
skud på ca. 26.000 kr. 

Gudrun Damhaven far sin 25-ars nål, 
selv om hun kom for sent 
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Følgende blev valgt: 
Else Thuring blev genvalgt som se
kretær. 
Bjarne Larsen blev genvalgt som skole-
chef. 
Bent Knudsen blev nyvalgt til hav
neudvalgsmedlem efter kampvalg med 
Orla With. 78 stemmer til B.K. og 50 til 
O.W. (6 blanke). 
Bente Bang Christensen blev genvalgt 
som medlem af klubhus- og festudvalg. 
•Jørgen Friland, der oprindelig ikke var 
indstillet på at lade sig vælge som jolle
repræsentant, var på et jolle- og wind
surfermode søndagen for blevet over
talt til alligevel at påtage sig dette 
hverv og blev valgt uden modkandidat. 
Som motorbådsrepræsentant nyvalg
tes Ib Petersen, M/B Britt. 
Til suppleanter valgtes Ole Poul Peter
sen og Martin Petersen. 
Revisor Frits Kleis og revisorsuppleant 
hans Eskildsen blev begge genvalgt. 
Til redaktør valgtes undertegnede, 
Holger Møller, og begge målere, Karl 
Thorup og Frank Olesen, genvalgtes, og 
hermed var alle valg på plads. 

Dagsordenens pkt. 6: 
Andre forslag. 
Bestyrelsens forslag om, at medlem
mer med fartøj på pladsen skal tage to 
nattevagter, blev godkandt efter en kor
tere diskussion. 

Hans Eskildsens forslag om ekstra 
kontingent på 200 kroner blev trukket 
tilbage, efter at bestyrelsen havde 
fremsat et ændringsforslag gående ud 
på, at det kun skulle gælde medlemmer 
med plads i havnen. 
Derefter trak bestyrelsen også sit æn
dringsforslag tilbage. 
Det mest spændende punkt på dagsor
denen var projektet om det nye aktivi
tetshus på nordre mole, og herom kan 
vi meddele følgende: 
I forbindelse med de planer og det ved
tagne forslag om et aktivitetshus til 
afløsning af vort gamle og udslidte 
klubhus på nordre mole, har der været 
fort nogle sonderende forhandlinger 
med kommunen. 
Vi nyder som den eneste sejlklub, der 
ligger på kommunal jord, stor anerken
delse for vort ungdomsarbejde og på 
det sportslige grundlag, vi arbejder for. 
Man er klar over, at SSF udforer en hu
manitær opgave i samfundet over for 
unge og ældre. Vi er kort sagt en sam-
fundsopbvgger i denne del af kommu
nen. 

Motorbådsrepræsentant Ib Petersen 

I de sidste 14 dage har der derfor været 
ført en række forhandlinger til gavn for 
samfundet og til hjælp for SSF. 
Kommunen står over for et uddannel
sesproblem i forbindelse med struktu
ren i samfundet. Som et led i dette har 
man tilbudt SSF at opføre et hus på 
nordre mole på ca. 460 kvm til brug for 
vore mange aktiviteter. Byggeudgiften 
vil være omkring 2,8 mill., og vi skal be
tale kr. 850.000 + udgift til kloak, som 
på nuværende tidspunkt ikke kan pris-
angives af forskellige årsager. Byggeti-
den vil strække sig over to år med start 
i dette efterår, hvor man vil nedrive det 
gamle og støbe grunden og derefter til 
foråret påbegynde det egentlige bygge
ri. 
Af forskellige kommunale årsager er 
det nødvendigt, at vi beslutter os; ellers 
er tiden forpasset. 

Jollerepræsentant Jørgen Friland 

Jens Green forelægger projekt 
nyt aktivitetshus 

Harry Trudsøe var kommet i ungt selskab ved overrækkelsen 
af tovværksbeviser. 
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Der blev derfor stillet følgende forslag: 

1) Det ved tidligere generalforsamlin
ger vedtagne forslag om bygning af en 
metalmodulhal med diverse tilbygnin
ger annulleres. 

2) Det af kommunen udarbejdede for
slag som vist ved generalforsamlingen 
vedtages, idet det overdrages bestyrel
se og byggeudvalg at foreslå de ændrin
ger til projektet, som bør tilgodeses. 

3) Finansiering 
Byggefond 
er ved udg. 1985 
Byggefond 
er ved udg. 1986 

1987 

ca. kr. 380.000 

ca. kr. 567.000 

ca. kr. 770.000 
hvor byggeriet er færdigt. 

Restbeløb finansieres 
ved hjælp af tilskud, 
indsamlinger og 
rentefrie lån kr. 80.000 

ialt kr. 850.000 

Kloakudgift kan anslås til et beløb mel
lem 0 og 100.000, der finansieres ved 
banklån på de for SSF sædvanlige be
tingelser. 
Forslaget, som jo har en større række
vidde, kom derefter under en god og 
saglig debat, inden det kom til skriftlig 
afstemning. Det blev vedtaget med 128 
stemmer mod 13. 
Punktet Eventuelt fremkaldte heller 
ikke en større talelyst hos medlemmer. 

Holger Møller 

Danmarks Erhvervs Radio - Søsportsmagasinet 
ØRESUND 

Det er nu blevet aftalt med ledelsen af Danmarks Erhvervs Radio, at vi fra og med 
den 18. marts kan udsende et 10 minutters søsportsmagasin hver mandag og 
fredag kl. 17.10. 
Danmarks Erhvervs Radio sender på 100,3 mHz fra en sender på taget af Hotel 
Scandinavia, og vi har konstateret, at den kan høres så fjernt som Helsingør, Al
lerød, Holbæk og Køge. Muligheden for samsending med andre nær-radioer un
dersøges for at kunne opnå en endnu bedre dækning i det Storkøbenhavnske eller 
skal vi sige det Ost-Sjællandske område. 
Indtil i dag har vi fået spørgeskemaerne retur fra 32 klubber, men da vi har udsendt 
130 skemaer, venter vi endnu mange. Det er imidlertid de 32 klubbers svar, der er 
grundlaget for valget af udsendelsesdage og tidspunkt. Halvdelen havde ønsket kl. 
17.05, og det næststørste ønske var 17.30. Af praktiske grunde valgtes imidlertid kl. 
17.10, bl.a. fordi Danmarks Radio's Københavns Radio sender nyheder kl. 17.30. 
Vi håber, at det nye Søsports Magasin vil blive til glæde for sejlerne. Det er kun en 
beskeden sendetid, men det er bedre end ingenting, og forhåbentlig vil sendetiden 
kunne udvides, når nær-radio forsøget slutter til næste forår. 
Der er allerede kommet mange gode forslag, og redaktionen begynder nu planlæ
gningen af de første programmer. For at skabe interesse om »Kanal Oresund« vil vi 
opfordre sejlerne til at indsende forslag til maritime melodier, der kan muntre op 
på programmet. Blandt forslagene vil der i hver udsendelse blive trukket lod om en 
præmie, skænket af Hempel. Det må I gerne skrive i medlemsbladet, men det bli
ver ikke sagt i radioen. 
Med venlig hilsen og på genhør 
DANMARKS SØSPORTS RADIO 
Søsportsmagasinet Øresund 

Arne Olsen Offset 

Tak 
Tak for opmærksomheden ved min 
50 års fødselsdag til vennerne i SSF 
og tak til venner og bekendte, som 
mødte op til receptionen. 

Arne »Tryksen« 

Standerhej sning 
Lørdag den 4. maj 1985 kl 16.00 

Mød talrigt op og vær med til at give sæsonen 1985 en festlig start! 

Festudvalget 
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Sejladsbestemmelser for deltagelse i 
Sundby Sejlforenings onsdagskapsejladser 

Kapsejladsregler 

1.1 Der sejles efter IYRU kapsejladsregler og Dansk Sejlunion sejladsbestemmelser 
1.2 Der sejles desuden efter Sundby Sejlforenings særlige sejladsbestemmelser 

A Sejladsområde og kapsejladsmærker 

1.1 Der sejles i farvandet mellem Benzinøen mod nord, Kastrup mod syd og sejlrenden 
nærmest Amager mod øst. 

1.2 Kapsejladsmærkerne består af sideafmærkninger og gule kystafmærkninger udlagt 
af Farvandsdirektoratet, samt anduvningsbøjen udlagt af SSF. 

1.3 Selvklæbende kortudsnit over banen med mærker og tilsvarende numre kan rekvireres 
hos kapsejladsudvalget. 

B Tilmelding og tilmeldingsfrist 

1.1 Tilmelding til SSF onsdagskapsejladser skal ske på det dertil indrettede tilmeldings
skema. 

1.2 Tilmeldingsfristen er altid den 15. APRIL i indeværende sæson. 

C Kapsejladssæson 

1.1 SSF onsdagskapsejladser begynder den første onsdag efter standerhejsningen og slutter 
den sidste onsdag i AUGUST. 

1.2 Der sejles dog ikke i skolernes sommerferie. Sidste sejlads før ferien er onsdagen føi 
Sjælland Rundt. 

D Løbssammensætning 

1.1 Lobene sammensættes umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb (se B 1.2). 
1.2 Sammensætningen af løbene er normalt gældende for hele sæsonen, men kan dog juste

res midtvejs. (Læs: sommerferien). 
1.3 Såfremt der er tilmeldt 5, men under 10 klasse- eller standardbåde, vil disse både blive 

sat i samme løb. 
1.4 Tilmeldes der mere end 10 både af samme slags, vil disse både blive sat i samme løb 

og få egen start. 
1.5 Et klasse-/standardlob vil administrativt blive placeret i et løb med andre både. 
1.6 Såfremt der starter mindst 5 klasse-/standardbåde (se D 1.3), vil de ved præmieudreg

ningen blive betragtet som et selvstændigt løb. 

E Dommerbåden 

1.1 Dommerbåden vil normalt altid være SSF m/s »BOLLEN«, men kan også være et hvil
ket som helst andet fartøj. 

1.2 Dommerbåden vil altid fore stor SSF-stander. 

F Start- og sluttidspunkt 

1.1 Første start er kl. 19.00 med sidste båd i mål senest 2 timer efter dennes start. 
1.2 Fra midten af August startes første gang dog kl. 18.30. 



G Startprocedure 

1.1 1 minut før første varselssignal afgives 1 skud, og banens mærker oplyses i talholderen. 
1.2 Varselssignal afgives med 1 skud og rødt eller grønt signalflag sættes. 
1.3 Klarsignal afgives med 1 skud og signalflag »P« sættes. 
1.4 Klarsignalet er samtidig varselssignal til næste start. 
1.5 Starten markeres med 1 skud , og signalflag »P« nedtages. 
1.6 Startsignalet er samtidig klarsignalet til næste start, hvorfor NEDTAGNINGEN af sig

nalflag »P« er visuelt signal, såfremt skudsignalet svigter. 

H Præmier 

1.1 Der uddeles præmier til hvert løb umiddelbart efter hver onsdagskapsejlads, og 3 overalt
præmier efter hver halvsæson. 

1.2 Der gives præmier for hver 5. startende båd i hvert løb. 
1.3 Der gives ikke præmie i et løb, hvis der kun har været en startende båd. 
1.4 Placeringerne bliver efter endt sejlads overført til en samleliste med olympisk point. 
1.5 Pointene sammentælles efter sidste sejlads i hver halvsæson, og der uddeles derefter 

en 1., 2. og 3. præmie til overaltvinderne. 

I Pointsystem 

1.1 Til overaltpræmierne anvendes Olymlisk pointsystem. 
1.2 Såfremt en startende båd udgår eller ikke gennemfører grundet tidsmangel (se G 1.1 og 

1.2), tildeles båden (e) point som sidste båd i mål. 
1.3 Udebliver en tilmeldt båd fra starten, tildeles båden point som sidste bår i mål + en 

placering. 
1.4 I tilfælde af diskvalifikation efter protest tildeles båden point som sidste båd i mål + en 

placering. 

Ovennævnte sejladsbestemmelser er justeret i februar 1985. 
Jørgen Schandorff 
Kapsejladschef 

Følgende er fjernet fra brætstativet: 

Dufour surfer-sejl, 6,3 kvm -
Neil Pryde, grøn, blå og hvidstribet. 

Dufour surfer-sejl, 6,3 kvm -
sejlmærke D 565, hvid med rød, 
orange og gul stribe. 

Dufour surfer-sejl, 4,2 kvm -
hvid med rød, orange og gul stribe. 

Alle sejl mærket med tusch: 

Efterlysning AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
hovling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 
SSF 596 

Dusør: 200 kroner pr. sejl 
Henvendelse: 
Jørn Jensen, 02-80 69 76 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE 114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 
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Allerede i week-enden den 4.-5. maj er 
der træningssejladser i Tårbæk, hvor vi 
har besluttet, at der kan komme tre bå
de af sted, da vi ligesom kunne spore in
teresse for dette blandt juniorerne. 
Yderligere oplysninger kan fås ved at 
ringe til Jens eller Jan. 

Junior udvalget 

Yngling-nyt 
Der har været indkaldt til førermøde 
tirsdag den 5. marts, hvor vi planlagde 
sæson '85 med sejlaftener og kapsejlad
ser. 
Vi snakkede bl.a. om, at vi kommer til 
at mangle førere, da der ikke har været 
samlet op i de sidste år, men dette hå
ber vi at finde en løsning på ved hjælp af 
intensiv oplæring af de kommende fø
rere, da vi i hvert fald skal have uddan
net 6 i år. 
I øvrigt blev der diskuteret mangler på 
bådene. YD 24 har været forsømt, så 
der vil blive gjort en ekstra indsats her, 
da vi ønsker, at alle bådene skal op på 
ens standard, hvilket gør dem nemme
re at vedligeholde. 
Da det er et stort problem at undgå 
rorslør, har vi nedsat et udvalg beståen
de af »Team Epoxy«, og vi håber, at det
te problem er løst inden sejlsæsonen. 

Nye medlemmer 
A 102 Frits R. Haugefeldt 

Krogerupgade 55, N. 
A 168 Per Søndergaard Nielsen 

Hannovergade 7, S. 
A 191 Lisbeth Flink Nielsen 

Middelgrundsvej 39, S. 
A 305 Birthe S. Sørensen 

Nyrnberggade 18, S. 
A 339 Bjarke Huss 

Lyneborggade 32, S. 
A 399 Arne Christensen 

Ved Sønderport 9, S. 
A 424 Richard Storm Nielsen 

Sofiegade 1, K. 
A 474 Anker C. Petersen 

Greisvej 66, S. 
A 493 Jesper Rabe Tønnesen 

Korsikavej 7, S. 
A 878 Per Melin-Nielsen 

Webersgade 13, 0. 
P 10 Kira M. Hansen 

Breslaugade 14, S. 
P 25 Ole Vedel Andersen 

Amagerbrogade 9A, S. 
J 9 Thomas Jensen 

Hattemagerstien 29, S. 
J 29 Einar Persson 

Pallesvej 6A, S. 
J 35 Thomas Olsen 

Poppelvej 23, Dragør 
J 36 Kristine Buchholtz 

Overgade o/Vandet 48 C, K. 

Juniorudvalget 

Jens Green Jensen, juniorleder, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-5063 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh.S 
Tlf.: 01-58 50 68 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-52 2034 

Lars Hauschultz, 
Spurvevænget 8, 2791 Dragør 
Tlf.: 01-53 24 29 

Jan Knudsen, 
Marengovej 12, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 74 52 

Et tilbageblik på navigationssejladser og pålidelig-
hedsløb i Sundby Sejl Forening 

Juniormøde 
den 9. marts 1985 
Der var indkaldt 51 juniorer, men kun 
20 mødte op. Vi fandt ud af, hvornår de 
forskellige juniorer ønskede at sejle. De 
vil senere blive orienteret om, hvornår 
de skal møde til deres sejlaften, da dis
se forst skal deles ud. Endvidere er det 
vores mening at lade de juniorer, som 
har lyst, deltage mere aktivt, end det 
for har været tilfældet i SSF, i de træ
ningssejladser og rigtige kapsejladser, 
som er indeholdt i juniorsejl-aviserne. 
Det kunne også være skægt, hvis vi 
kunne få et eller to juniorbådhold over 
til Kalovig i tidsrummet den 30. juni til 
3. juli, hvor der bliver holdt Lands-
juniorstævne. 
Der vil i forsommeren blive afholdt 
forskellige møder, hvor vi vil undervise 
juniorerne i forskellige ting, som ligger i 
at sejle Yngling. 

Jeg mindes med glæde nogle sejladser 
for omkring ti år siden, arrangeret af Ej
nar Skafte og derefter af Kommune 
Holger. 
Disse sejladser var kun for egne med
lemmer, og alligevel var deltagerantal
let oppe på omkring en snes. 
En naturlig fortsættelse var »Qre-
sundsrunden«, hvor vi sammen med 
Skånes Båtforbund indbod omkringlig
gende klubber til at deltage. 
De første par år havde sejladserne stor 
succes med rekorddeltagelse, men de 
blev ligesom for professionelle. Mo
torbåde med spritkompas, kikkert og 

armbåndsur havde ikke en chance. Vin
derne havde gyrokompas, radar og sto
pur som standardudstyr. 
Deltagerantallet begyndte derefter at 
falde, og sejladserne stoppede for 4-5 
år siden. 
Jeg føler, at vi skal begynde forfra for os 
selv med to sejladser. 
I år vil der blive arrangeret et pålidelig-
hedsløb medio juni og en natsejlads 
medio september. 
Problemet de sidste år har været for 
ringe tilmelding, så jeg håber, interes
sen for disse to sejladser vil være så 
stor, at de kan gennemføres. 

Ib Petersen 
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JJådfinansiering hos 
Sø-Finans 

betyder søstærk økonomi 
for Dem... 

Fakta om Danmarks 
bedste bådfinansiering 
Sø-Finans finansierer: 
Nye Både: Kan belånes med op til 
75% af fartøjets værdi, løbetid 
max. 15 år. (Ved løbetid på 15 år 
kræves min. lånebeløb på kr.' 
150.000,00). Brugte Både: Kan 
belånes med op til 80% af fartøj
ets værdi, løbetid max. 10 år. 

Med byg/selvbyg: Kan belånes med 
op til 75% af fartøjets værdi, løbe
tid max. 10 år. 
Bådudstyr: Max. kr. 25.000,00 
løbetid max. 2 år. 
Forsikringstilbud: Dansk Søassu-
rance tilbyder vore kunder marke
dets bedste forsikringsbetingelser 
til lav præmie. 

- søstærk økonomi 

[~Ta, tak. Send mig omgående brochuren 
• DANMARKS BEDSTE LÅNEMULIGHEDER TIL NY 

ELLER BRUGT BÅD 
• BÅDUDSTYRS-LÅN - HER OG NU 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: By: 

Telefon: 

^ Sø-Finans. Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 Kobenhavn K. Telefon 01-15 21 51 

Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Rente: Variabel. P.t. 17'/2°7o p.a. 
(pr. 12.11.84). 
Omkostninger: Lave etablerings
omkostninger. 
Panthaverinteresseforsikring: 
Betales af Sø-Finans. 

Registrering: Vælger De 
Sø-Finans, medvirker vi gerne ved 
registrering af Deres fartøj i Skibs
registeret. 
Udstillinger: De kan møde 
Sø-Finans på alle større danske 

bådudstillinger. 
Søsportens Brancheforening: 
Sø-Finans er medlem af Søspor
tens Brancheforening, hvilket er 
Deres garanti for en moralsk og 
faglig korrekt betjening. 



Kapsejladser i sæsonen 1985 

Onsdagssejladser: 

8., 15., 22. og 29. maj 
5., 12. og 19. juni 
7., 14., 21. og 28. august 

Lørdagssejladser: 

7., 14., 21. og 28. september 

Stævner og andre 

27.-28. april: 
1.- 2. juni: 

16. juni: 
7.- 8. september: 

14. september: 
15. september: 
21. september: 
22. september: 

28.-29. september: 
12. oktober: 

sejladser: 

Jubilæumsstævne Yngling (15 år) 
Mc. Donald Cup, Optimist A, B og C-sejlere 
Familiesejlads 
Ynglingstævne 
Wayfarer-stævne 
Klubmesterskab for Opti og Joller 
Ballad-stævne 
Forterne Rundt 
Old-boys Cup 
Klubmesterskab for Yngling 

Onsdagssejladser 
På et jollemode den 17. marts talte vi en 
del om, hvad vi kunne gøre, for at flere 
var med til klubbens træningssejladser 
om onsdagen. Vi blev enige om at prøve 
med handicapsejlads. Det er ikke den 
bedste losning, men det er trods alt et 
spørgsmål om at skabe konkurrence. 
Ved at benytte handicap håber vi at ha
ve fjernet de fleste velkendte undskyld
ninger for ikke at mode til start til ons-
dagssejladserne. 

Kære optimister! 
Vi byder Jer hermed velkommen på jol
lepladsen. Vi håber, at Jeres tilste
deværelse kan være med til at skabe 
nyt liv på pladsen. Men samtidig håber 
jeg, at I kan hente viden hos de ældre 
jolle- og brætsejlere. Måske får I derved 
lyst til selv at anskaffe Jer en jolle eller 
et bræt. 

En stille bøn 
fra jolle- og brætsejlere til de medlem
mer, der ligger for svaj: Vil I ikke gerne 
lægge Jeres både mindst 50 m ude og 
samtidig sørge for, at ankerfortojnin-
gen er forsynet med synk og boje. Det 
er så kedeligt at få ødelagt et ror eller 
sværd af en dum ende, der ligger og fly
der i overfladen. 
PS. Vi ved godt, at det ikke er særlig 
sjovt at ligge for svaj. 

Jolle- og brætsejlerne 

Træningssejladser 
for joller? 
Da klubbens jollesejlere generelt sejler 
for lidt, vil vi i år prøve at afholde en 
ugentlig træningsaften foruden ons
dag. Betingelsen er bare, at I melder 
Jer til og kommer, uanset om det regner 
eller stormer. Så vil vi sørge for, at der 
altid er en folgebåd til stede. Vi vil også 

prøve en gang imellem at have en in
struktør med. Niels Peter har med van
lig velvillighed stillet sig til rådighed. 
Så, vel mødt til træningsaften, som vi 
håber kan blive hver tirsdag med start 
kl. 19.00. 
Der vil blive opsat tilmeldingslister til 
træningssejladserne i jollehuset. 

Nu skal jollebroen ud! 
Lørdag den 20. april skulle vi gerne ha
ve sat jollebroen ud. Derfor mødes vi al
le kl. 11.00. Også de, der har været med 
til udsætningen tyve gange. I bliver 
nødt til at hjælpe dem, der ikke har prø
vet det for. Når broen er udsat, kan vi 
have tid til lidt socialt samvær. 

Redaktionen takker alle, der har 
været med til at bidrage til, at 
klubbens bibliotek af medlems
blade igen er fuldstændigt. 
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Vi fik en flyvende start på istandsæt
telsen af skolebådene, så der er al mu
lig grund til at tro, at vi kommer ud på 
vandet til standerhejsningen den 4. 
maj. Så hold ud, venner, sommeren er 
på vej og dermed de gode timer på Øre
sund. Jeg ved, at 1985 er en god årgang, 
og I er velkomne i sejlerskolen. 

Fra bestyrelsesmødet 
den 1. april 
Der bevilgedes et tilskud på 600 kroner 
til en jollesejler, der ønsker at deltage i 
skandinavisk mesterskab for Wayfarer. 
Standerhejsningen er fastsat til den 4. 
maj. 

Der vil blive opført et hus på 56 kvm til 
optimisterne, der som bekendt flytter 
ud på jollepladsen ved sæsonens start. 

Den 27.-28. april afholdes Ynglingsej
lads i SSF i samarbejde emd Dansk 
Yngling Klub, der i år har 15 års ju
bilæum. Der ventes ca. 40 fremmede 
Ynglinge i havnen. 

Motorbådsrepræsentanten har planer 
om to sejladser for motorbåde: et påli-
delighedsløb i midten af juni og en navi-
gationssejlads i midten af september. 

muligt. Da vort princip er at holde ud
gifterne på så lavt et niveau som mu
ligt, og vore reparationer vedrørende 
havn og plads i år er ret så store, vil vi 
anmode de medlemmer, der kunne 
tænke sig at assistere med smårepara
tioner, om at melde sig til havneudval
get. Det kan vel lade sig praktisere lige
som i gamle dage, når det var nødven
digt. 
Medlemmer, der har grej liggende og 
flyde rundt omkring på pladsen, bedes 
venligst fjerne dette. Alt umærket grej 
vil blive fjernet af pladsmanden pr. 
1.5.1985. 
Husk i forbindelse med klargøringen, 
at pladsen ikke er parkeringsplads. Det 
er meget irriterende for pladsfolkene at 
skulle have ulejlighed med at finde de 
pågældende bilejere og bede dem om at 
fjerne køretøjet, hvorefter bilejeren 
sætter en støvsky op i naboens nylake-
rede båd, når han rasende forsvinder 
væk. 
Kort sagt ingen biler på pladsen, med
mindre det er nødvendigt. Der er place
ret tre vogne til transport af grej på 
henholdsvis nordre, søndre og midter
plads. 

Angående hunde 
På given foranledning, som det så højti
deligt hedder, gør redaktionen 
opmærksom på, at hunde skal fores i 
snor på hele SSF's område, og at hun
denes ejerm/k er ansvarlig for fjernelse 
af hundenes efterladenskaber. 

Tak 
Hjertelig tak for udvist opmærksom
hed ved min 80 års fødselsdag til besty
relsen samt venner og bekendte i SSF. 
Medlem nr. 18 
Dres 

6 
Lystfartojsforsikring 01131415 

£ 
Den nye se|ler far fra starten 
40% rabat pa præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden najtisk eksemen 

giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Soassurance 
Forsikringsalctieselskabet Hafnia 

Holmens Kanal 22, 1097 Kobenhavn K ^ 

Havneudvalget 
Reparationerne på havnen efter vinte
rens strabadser er nu i fuld gang. Hav
neudvalg og havnesjak har holdt møde 
vedrørende prioritering af opgaverne, 
og det blev aftalt, at midterbroen først 
blev gjort klar, herefter reparationen 
ved jolleslæbested og østre bolværk. 
Pælene i havnen er ikke i så slem forfat-
ning, som først antaget, men også dette 
vil blive bragt i orden så hurtigt som 

fådigenfastpaitner 
når det gælder video ogfV: 

Kom ind og hor om de 
mange fordele du har 
med D:E:R som partner 
i video og TV. En 
partner der altid er parat 
til at råde og vejlede. 
En partner du kan 
snakke med. Sa kan du 
samtidig fa vores lille, 
nyttige håndbog, som 
gi'r dig svaret pa en 
masse video og TV-
sporgsmal. 

Vi giver skriftlig garanti 
pa vor omfattende service. 

Vi kommer og reparerer 
samme dag, hvis 
du ringer inden kl. 10. 

•jfc- Vi har altid de nyeste 
modeller, til landets 
bedste priser. 

Vi har fri ombytningsret, 
du kan bytte model, 
nar du onsker det. 

Pa gensyn! 

Din partner i I 
video og TV p 
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Piratjolle nr. 854 
går på pension 

For cn halv snes år siden havde vi i 
SSF cn flåde af Piratjoller, der var de 
første, der var bygget af glasfiber. 
Denne historie om den sidste Pirat har 
vi sakset fra Morgenavisen Jyllands
posten: 

Piratjolle nr. 854, håndlavet i det skøn
ne mahogni, 20 år gammel, er kommet 
på museum. Pragtstykket, som er en 
meget fornem repræsentant for efter
krigstidens mest udbredte og populære 
kapsejladsjolle er netop blevet fragtet 
fra Midtjylland til Helsingør, hvor jol
len i det næste par år vil kunne ses på 
Handels- og Søfartsmuseet på Kron
borg. Derefter returneres den til -Jyl
land, hvor den får sin blivende plads i 
landets eneste idrætsmuseum, som 
skal bygges i Viborg. 

Den sidste af slagsen 
Museumseffekter plejer jo at have en 
vis alder, og 20 år i den sammenhæng 
forekommer ikke at være meget. Når 
nr. 854 alligevel findes berettiget til at 
få sin plads blandt antikviteterne, skyl
des det, at den er en af de sidste af slag
sen og derfor på museum skal minde 
om en fornem dansk håndværkstradi
tion, som ikke vender tilbage. Piratjol
ler vil der fortsat være talrige af, men 
nu er de af glasfiber. Sagkyndige mener, 
at der i dag overhovedet ikke kan byg
ges en så smuk båd som nr. 854. Ingen 
kan håndværket mere bortset fra, at 
det ville koste bunker af penge. 
Nr. 854 blev bygget i Thisted i 1965-66 
af møbelsnedker Knud Erik Larsen. Og 
hans søn, Niels Jørgen Larsen, der 

hjalp ham, lod sig ikke lede af tilfældig
heder. Træet blev f.eks. omhyggeligt 
udvalgt blandt snesevis af afrikanske 
mahognikævler i Aalborg havn - og kun 
fire-fem brædder midt inde i kævlerne 
kunne bruges. 

Opstaldet i flere ar 
Nr. 854 har ikke været i sit rette ele
ment i flere år, men har under forsvarli
ge forhold været »opstaldet« hos Niels 
Jørgen Larsen i Thisted, og for nylig 
solgte han den til Dansk Piratjolle 
Klub. Lars Hjerming fra Løvel nord for 
Viborg, der selv med basishavn i 
Hjarbæk har sejlet Limfjorden over i pi
ratjolle, var den, der fandt nr. 854, som 
blev købt med økonomisk støtte fra Tu
borgfondet og Sparekassen SDS. 

Et tidsdokument 
»Det er simpelthen bare et pragtek
semplar af en kapsejler og af en 
håndværksmæssig udførelse, som man 
ikke kan finde magen til i dag«, siger 
han. »Vi har kendskab til et par træjol
ler mere, men ellers er alle andre ef
terhånden forsvundet. 
Da nr. 854 blev udbudt til salg, frygtede 
vi, at den ville ende som almindelig 
sommerhusbåd - sådan er det gået 
mange af de andre - og derfor købte vi 
den for at have et smukt eksemplar 
som dokumentation for en stor epoke i 
dansk sejlsportshistorie.« 

Pa idrætsmuseum 
Og den tanke fængede hos kredsen bag 
det kommende idrætsmuseum i Vi
borg, som har fået lovning på nr. 854, 
når museet engang får egne lokaler. 
Forstander Arne Knudsen, Viborg 
Gymnastikhøjskole, som er med i be
styrelsen for idrætsmuseet, mener, at 

der nok vil gå et par år, før museet er 
blevet etableret. 

Registrering 
Der forestår et meget stort forundersø
gelsesarbejde og en omfattende regi
strering af de ting, som kan komme på 
tale at placere i et sådant museum, og 
før denne fase er overstået, bliver der 
ikke taget fat på byggeriet. 
Viborg kommune har bevilget en årsløn 
til en cand. mag., som skal foretage dis
se registreringer. 

FA KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 

m  

1 A  
I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
01 - 583045 —»rrn 

g 

KASTRUP MARINE SERVICE*-

S BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

<21 Arne Olsen Offset 
Århusgade 88, 2100 København 0 

Telefon (01)*26 95 09 

i6j6{ou (od,se as oe 
yipnsasqs 88' 'S 100 KSP6UP9AU Q 

\fUJ6 OJ86U 
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Aabenraa Sejl Club 
halverer havnetakster
ne for pensionister. 

Bestyrelsen for Aabenraa Sejl Club har 
på initiativ af klubbens nyoprettede 
tursejlerudvalg besluttet at fastfryse 
havnetaksterne for gæstesejlere og hal
vere dem for pensionister. 
Beslutningen er en konsekvens af de
batten om de stadigt stigende havne
takster for lystbåde i danske havne. 
Aabenraa Sejl Club er klart imod den 
»rovdrift« enkelte havne driver på lyst
sejlere, som mange steder simpelthen 
ikke har råd til at gå i havn. 

- Aabenraa skal være en havn, hvor alle 
sejlere føler sig velkomne, og hvor de ik
ke straks bliver flået af en emsig havne
foged, siger tursejlerudvalgets formand 
Per Laursen. 
- Personligt synes jeg, at det er lidt af 
en uforskammethed, når man flere ste
der må slippe over 100 kroner i havne
penge, når faciliteterne i havnen samti
dig kan være katastrofalt ringe. 
Denne politik vil vi ikke være med til i 
Aabenraa. Vi råder over en stor, moder
ne lysthavn, hvor det er yderst sjæl
dent, at gæstesejlerne kommer til at 
ligge i lag. 
Udenomsfaciliteterne er i orden, og 
selv om man oftest skal (hvis man har 
sejlbåd) krydse enten ind eller ud af 
fjorden, er den jo så bred, at det kan kla
res problemfrit på 3-4 ben, siger Per 
Laursen. 

650 års jubilæum 
Men naturligvis skal sejlerfolket ikke 
kun sætte kursen mod Aabenraa på 
grund af vore billige havnetakster, 
fortsætter Per Laursen. 
Udover det skønne sejlfarvand i fjorden 
og omkringliggende byer har Aabenraa 
i år ekstra mange aktiviteter at tilbyde. 
Byen fejrer i år 650 års jubilæum og vil i 
den anledning være pyntet op til fest 
hele sommeren 

Havnetaksterne i Aabenraa: 
Både under 10 m: kr. 45, -
-Pensionistpris: kr. 25, -
Både over 10 m: kr. 35, -
-Pensionistpris: kr. 20,-
Pensionistrabatten kan kun opnås ved 
at kunne fremvise behørig dokumenta
tion for pensioniststatus samt gyldigt 
bevis for medlemskab af en sejlklub, 
tilknyttet Dansk Sejlunion. 
Med venlig hilsen 
Aabenraa Sejl Club 

Kan du huske -
for en måned siden så der således ud i havnen 

•4H* ? 



For 25 år siden: 

Siden decembernummeret har vi tabt 
tråden i historien om konkurrencen 
mellem Carl Hillers og Niels O. Niel
sen, »Rylen«, men her samler vi den 
op igen: 

American Cup 
Tak fordi du optog handsken. Hvad der 
har foranlediget mig til at udfordre dig 
er dine udmærkede artikler her i bladet 
om Landskrona og andet. Altså at lok
ke dig frem af busken (det har intet 
med barbering at gøre) og få nogle flere 
udgydelser og andet fra din hånd. 
At vi skal udkæmpe kampen for sejl føl
ger af sig selv. Husk, det er »giganter
nes kamp« ligesom på den anden side 
af Atlanten. Skulle det flove helt af, kan 
vi jo altid sætte maskinerne, det behø
ver de derovre ikke at få at vide, ingen 
sladrer her i SSF. 
Men hvorfor skal vi være ene om fornøj
elsen? Lad os tage alle fartøjsejerne 
plus slægt og venner med. Pinsen fal
der så sent i år, så vi skulle nemt være 
klar til den tid. 

-Jeg vil foreslå følgende: 
1. start. »Giganternes kamp«. Jo det er 
altså Niels og mig plus vore tapre forga
ster. Forsidestof til verdenspressen -
tør jeg svagt antyde. 
2. start. Distancekapsejlads. Deltage
re: alle kapsejlere. 
3. start. Distancekapsejlads. Deltage
re: Alle med f.eks. hjælpemotor eller 
andet handicap. 
4. start. Motorbådsløb. 
5. start. Fisketur. Nu ikke noget med at 
købe på vejen. 
6. start. Alle andre, som af en eller an
den grund ikke vil deltage i ovennævn
te. De medbringer selvfølgelig kvinder, 
børn og andet husgeråd. 
Med andre ord - ikke een af os kan 
undslå sig; der er noget for enhver. Der 
skulle ikke gerne findes een båd i hav
nen i pinsen 1960. 
Nu sker det jo af og til - på generalfor
samlingen eller her i bladet - at søen 
går højt, kort og godt: gemytterne kom
mer i kog. Hvis nu disse gemytter ar
rangerede en kapsvømning tværs over 

havnen 1. pinsedag, så ville de blive så 
tilpas afsvalede, at vi eventuelt kunne 
holde en ekstraordinær generalforsam
ling bagefter. 
Hvorom alting er, hvad siger bestyrel
sen, kap- og festudvalget og ikke min
dst medlemmerne. Bladets spalter står 
jo som bekendt altid åbne - husk det! 
Nu ikke noget med, at fordi Niels ogjeg 
pludselig har fået den af lægerne 
fuldstændig opgivne sygdom, nemlig 
»blærerumpebetændelse«, kan I undgå 
at deltage. Begynd allerede nu at slibe 
bunden. Om turen skal gå til Landskro
na eller en hvilken som helst anden 
havn er ligegyldig. 
Bare lad gå for og agter. 

Carl Hillers 

Jeg har kigget lidt frem i bladet og kan 
ikke se, om sejladsen gik for sig, blot 
kan jeg se, at pinseturen 1960 gik til 
Sletten. Måske Ryle-Niels vil fortælle, 
hvordan den historie endte. 

Red. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset .... 01 -59 35 80 
Restaurationen... 01-583296 
Havnekontoret ... 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktør: 
Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 5041 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 137323 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 7323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B5, 2791 Dragor 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 5939 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 79 39 

Bent Knudsen, 
Sophus Falcks Allé 10, 2300 Kbh. S 53 2181 

Tilsynsforende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 51 7530 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Jørgen Schandorff, 
Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 

Skolechef: Bjarne A. Larsen, 
Messinavej 5, 2300 Kbh. S 598127 

Juniorleder: Jens Green Jensen, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S 50 63 65 

Jolle Jørgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7,st., 2100 0 381541 

Motorbåds- Ib Petersen, 
repræsentant: Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S 522544 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 58 4311 

Frank Olesen, 
Studsbøl Alle 25A, 2770 Kastrup 522310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

( fio. 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 1.4.85 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Jens Green Jensen og Vagn Preisler var 
fraværende. 
Formanden bød den nye motorbåds-
repræsentant Ib Petersen og det ny 
havneudvalgsmedlem Bent Knudsen 
velkomne i bestyrelsen. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol var oplæst og godkendt af ge
neralforsamlingen den 24.3.85. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden oplæste indkomne breve og 
takkekort. Vagtordningen blev diskute
ret, idet generalforsamlingen har ved
taget, at hvert medlem med fartøj skal 
tage to vagter årligt i vagtperioden. Be
styrelsen blev enige om, at den nye ord
ning først skal træde i kraft fra efterå
ret 1985. 
Den 1.4.85 åbner brændstofudsalget. 
En jollesejler anmoder om tilskud, idet 
han skal deltage i Skandinavisk me
sterskab for Wayfarerjoller i Ho Bugt. 
Bestyrelsen enedes om at yde et til
skud på 600 kroner til deltagelsen. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget fortæller, at de sam
men med pladsfolkene har tilrettelagt 
sommerens arbejde på havnen. Midter-
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broen vil blive det første, der vil blive 
repareret; derefter vil man påbegynde 
reparation af molen på nord-øst siden. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Den 4.5.85 afholdes den årlige stander
hejsning. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Den 1.4.85 begynder sejlerskolens ele
ver klargøringen af skolebådene. Den 
27.3.85 var 16 elever til eksamen i navi
gation. 2 af disse elever dumpede. Sko-
lechefen fortæller, at de dumpede ele
ver ikke er medlemmer i SSF. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Juniorafdelingen har fået foræret et 
skur, som man er ved at rejse på jolle
pladsen. Det ny skur skal benyttes af 
optimistsejlerne. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Den 27. og 28. april afholdes der Yng
lingstævne i SSF. Dette stævne er sam
tidig et jubilæumsstævne, idet Yngling
klubben bliver 15 år. Den 27.4. vil der ef
ter sejladserne blive afholdt en fest i 
klubhuset. Kapsejladschefen håber på, 
at han får afviklet 4 sejladser ialt. 

Punkt 8 Joller: 
Jollerepræsentanten fortæller, at han 

sommeren igennem på tirsdage vil af
holde øvelsesaftener for joller. Endvi
dere har han fået et medlem, der er 
dygtig til at sejle bræt, til at være in
struktør for nye brætsejlere. Jolle
repræsentanten fortæller sluttelig, at 
han via et indslag i bladet vil anmode 
de medlemmer, der har deres både lig
gende for svaj, om at ankre deres både 
op 50 m fra land, således at de ikke er til 
gene for jollesejlernes ind- og udsejling. 
Den 20.4.85 vil forlængerbroen på jol-
leslæbestedet blive udsat. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Den nye motorbådsrepræsentant har i 
sinde at arrangere en pålidelighedssej-
lads og familiesejlads for motorbåde 
samme søndag som familiesejladsen 
for sejlbåde sejles. Bestyrelsen håber, 
at deltagere fra begge familiesejladser
ne kan blive enige om at holde fælles 
frokost på Søndre Mole. Dagen bliver 
den 16.6.85.1 løbet af september vil der 
blive arrangeret en natsejlads for mo
torbåde. 
Motorbådsrepræsentanten beder be
styrelsen om accept på, at han tager 
Reinhardt Hansen ind i sit motorbåds-
udvalg. Bestyrelsen accepterer. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Jollerepræsentanten beder om, at 
nødhjælpskassen i jollehuset bliver 
suppleret op. 

Punkt 11 Bladet: 
Intet 

Punkt 12 Eventuelt: 
Et havneudvalgsmedlem beder om lov 
til at indkøbe et ladeapparat til brug i 
»Bollen«. Bestyrelsen gav tilsagn til 
dette køb. Spørgsmålet blev henvist til 
tidligere punkt i dagsordenen. 
Mødet slut kl. 21.45 
Else Thuring Hans Guldager 
sekretær formand 

Pålidelighedsløb for motorbåde m.v. 

søndag den 16. juni 1985 

Skippermøde kl. 10.00 i klubhuset 

Start kl. 11.00 

Bemærk! 

Det er samme dag som familiesejladsen for sejlbåde og med fælles frokost/afslutning på Søndre Mole ca. 
kl. 15.00 

Tag familien med og få en morsom tur/dag 

Motorbådsudvalget 
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Referat af generalforsamlingen den 24.3.1985 

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 

Punkt 1: 
Formanden åbnede generalforsamlin
gen ved at byde forsamlingen velkom
men, hvorefter han udbad sig forslag til 
dirigentposten. 
Benny Gustafsson blev foreslået og 
valgt ved akklamation. Dirigenten tak
kede for valget, og da ingen havde ind
sigelser mod dagsordenen, erklærede 
han jvf. foreningens love generalfor
samlingen for lovlig. 

Punkt 2: 
Sekretæren oplæste referat af protokol 
fra sidste afholdte bestyrelsesmøde. 
Formanden oplæste herefter sin beret
ning (trykt i sidste nummer afbladet), 
hvorunder han blandt andet uddelte ju-
bilæumsnåle. 
Da ingen havde kommentarer til hver
ken protokol eller beretning, gik begge 
dele til godkendelse ved håndsopræk
ning, og begge blev godkendte. 

Punkt 3 Regnskab: 
Formanden gennemgik årets regnskab 
punkt for punkt og gjorde samtidig rede 
for de forskellige poster. Ingen havde 
kommentarer til regnskabet, der ligele
des blev godkendt ved håndsopræk
ning. 

Punkt 4 Valg: 
Et stemmeudvalg bestående af Tage 
Woltemath, John Damhaven og Inger 
Amtofte blev valgt. Sekretæren Else 
Thuring og skolechef Bjarne Larsen 
blev begge genvalgt ved akklamation. 
Et havneudvalgsmedlem, Orla With, 
der som 1. suppleant var indtrådt i be
styrelsen i stedet for John Nyland, 
tilbød at indtræde i bestyrelsen. Bent 
Knudsen blev foreslået, og efter en 
skriftlig afstemning blev Bent Knud
sen valgt med 78 stemmer. Orla With 
fik 50 stemmer. Der var 6 blanke. lait 
afgivet 134 stemmer. 
Et klubhusudvalgsmedlem, Bente 
Bang Christensen, blev genvalgt med 
akklamation. 

Jollerepræsentantens plads var forelø
big blevet besat med 2. suppleant Jør
gen Friland, der blev valgt som jolle
repræsentant ved akklamation. 
Posten som motorbådsrepræsentant 
havde Reinhardt Hansen på bestyrel
sens opfordring varetaget efter at Pre
ben Jacobsen havde forladt bestyrel
sen. Reinhardt Hansen ønskede ikke at 
blive valgt. Ib Petersen blev foreslået 
og valgt ved akklamation. 
2 suppleanter skulle vælges i stedet for 
Orla With, der ikke ønskede genvalg, 
samt Jørgen Friland, der var blevet 
valgt ind i bestyrelsen. Ole Poul Peter
sen og Maskin Poul blev foreslået og 
valgt ved akklamation. Ole Poul som 1. 
suppleant og Maskin Poul som 2. sup
pleant. 
Revisor Frits Kleis blev genvalgt som 
revisor, ligesom revisorsuppleant Es
kildsen blev genvalgt. 
Holger Møller blev valgt som redaktør, 
idet Grethe Jacobsen var trådt af. 
2 målere, Karl Thorup og Frank Olesen, 
blev begge genvalgt. 

Punkt 5 Lovændringsforslag: 
Der var ikke indkommet forslag til det
te punkt. 

Punkt 6 Andre Forslag: 
Forslag nr. 6.1 stillet af bestyrelsen: 
Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne 
på grund af den forlængede vagtord
ning melder sig til to nattevagter pr. 
sæson. 
Undladelse medfører, at der skal beta
les 200 kr. pr. undladt nattevagt til fore
ningen. 
Vagn Preisler gik på talerstolen og mo
tiverede bestyrelsens forslag. Han 
orienterede forsamlingen om, at vi ved 
sidste generalforsamling fik vagtord
ningen forlænget frem til 1.5. Dette be
tyder, at vi ikke har vagter nok til at 
dække hele sæsonen, derfor dette for
slag. 
Maskin Poul kunne ikke forstå, hvorfor 
det er nødvendigt, at man skal tage to 
vagter. Hertil svarede Vagn Preisler, at 
grunden er, at der ved at udvide vag
tordningen mangler 90 vagter. 
Peter Beck mente, det ville være en god 
ide at lade et vagtselskab overtage vag
terne. 
Poul Bager syntes ikke, det bør være 
nødvendigt, at hver skal have to vagter, 
idet der er 1072 medlemmer. 
Formanden forklarede, at kun medlem
mer med fartøjer i havnen eller på plad
sen skal tage vagter. 
Skafte syntes, at det er rimeligt, at alle 
fartøjsejere tager to vagter. 
Frits Otto mente, at hvis man aftalte, 
at et vagthold kun var på tre medlem
mer, ville vi kunne opnå flere vagthold i 
perioden. 

Poul Bager var af den mening, at det var 
rimeligt, hvis alle aktive medlemmer 
tog en vagt, også juniorer. 
Jens Green gik på talerstolen og fortal
te, at han bestemt ikke syntes, det var 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil S tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 -5879 29 & 01 -5865 75 
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ådfinansiering hos 
Sø-Finans 

betyder søstærk økonomi 
for Dem... 

Fakta om Danmarks 
bedste bådfinansiering 
Sø-Finans finansierer: 
Nye Både: Kan belånes med op til 
75% af fartøjets værdi, løbetid 
max. 15 år. (Ved løbetid på 15 år 
kræves min. lånebeløb på kr. 
150.000,00). Brugte Både: Kan 
belånes med op til 80% af fartøj
ets værdi, løbetid max. 10 år. 

Medbyg/selvbyg: Kan belånes med 
op til 75% af fartøjets værdi, løbe
tid max. 10 år. 
Bådudstyr: Max. kr. 25.000,00 
løbetid max. 2 år. 
Forsikringstilbud: Dansk Søassu-
rance tilbyder vore kunder marke
dets bedste forsikringsbetingelser 
til lav præmie. 

J j  
Sø-Finans 

- søstærk økonomi 

f~Ta, tak. Send mig omgående brochuren 
• DANMARKS BEDSTE LÅNEMULIGHEDER TIL NY 

ELLER BRUGT BÅD 
• BÅDUDSTYRS-LÅN - HER OG NU 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: By: 

Telefon: 

j Sø-Finans. Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Rente: Variabel. P.t. IV/2% p.a. 
(pr. 12.11.84). 
Omkostninger: Lave etablerings
omkostninger. 
Panthaverinteresseforsikring: 
Betales af Sø-Finans. 

Registrering: Vælger De 
Sø-Finans, medvirker vi gerne ved 
registrering af Deres fartøj i Skibs
registeret. 
Udstillinger: De kan møde 
Sø-Finans på alle større danske 

bådudstillinger. 
Søsportens Brancheforening: 
Sø-Finans er medlem af Søspor
tens Brancheforening, hvilket er 
Deres garanti for en moralsk og 
faglig korrekt betjening. 



rimeligt at lade juniorer gå vagt. Mange 
af dem er kun 9 år. 
Formanden: Det er ikke rigtigt, hvis vi 
påbød alle aktive at gå vagt. Det må væ
re fartøjsejerne. Med den udvidede 
vagtperiode har vi ialt brug for 650 vag
ter. Vi har ca. 390 fartøjsejere, der kan 
gå vagt. 
Et ændringsforslag om, at et vagtsels
kab skal overtage vagterne, blev forka
stet. Bestyrelsens forslag 6.1 blev ved
taget ved håndsoprækning. 

Forslag nr. 6.2 stillet af bestyrelsen: 
Skafte bad om ordet til forretningsor
den, hvorefter han bad dirigenten tage 
forslag 6.3 op først, idet han mente, at 
forslag 6.2 ville tage lang tid. Da ingen i 
forsamlingen havde noget imod dette, 
gik man over til forslag 6.3, stillet af 
medlem nr. A 75 
Hans Eskildsen: Der opkræves et ek
stra eengangskontingent på kr. 200 til 
renovering af havnen. Det skal betales 
å to gange og gælder alle aktive med
lemmer. 
Eskildsen motiverede sit forslag med, 
at han syntes, at molerne burde repare
res kurtigst muligt. 
Formanden: Bestyrelsen er glade for 
forslaget, men bestyrelsen er forberedt 
på uforudsete udgifter, f.eks. reparation 
af midterbroen. Moler og bolværker 
skal renoveres hen ad vejen. I år er der 
sat 110.000 kr. af til dette formål. Det 
samme beløb vil blive sat af hvert år, 
indtil alle moler er blevet renoveret. 
Formanden stillede et ændringsfors
lag: 
I forslaget fra Eskildsen indsatte han 
alle bådejere i stedet for alle aktive 
medlemmer. 
Frits Kleis: Udgifter til havnen bør bæ
res af alle medlemmer, ekstrakontin
gent skal være for alle. 
Poul Bager bad forsamlingen stemme 
nej til forslaget, og 
Rasmus Beck bad begge forslagsstillere 
om at trække deres forslag tilbage. 
Eskildsen og formanden trak begge de
res forslag tilbage. 
Forslag 6.2 stillet af bestyrelsen: 
Bestyrelsen foreslår, at projekt »Nyt 
aktivitetshus« færdigbehandles på 
denne generalforsamling (er tidligere 
behandlet). Nærmere enkeltheder fo
relægges på generalforsamlingen. 
Formanden oplæste følgende indlæg 
som motivering for forslaget: 
I forbindelse med de planer og det ved
tagne forslag om et aktivitetshus til 
afløsning af vort gamle og udslidte 

klubhus på nordre mole har jeg ført 
nogle sonderende forhandlinger med 
kommunen. 
Vi nyder som den eneste sejlklub, der 
ligger på kommunal jord, stor anerken
delse for vort ungdomsarbejde og på 
det sportslige grundlag, vi arbejder for. 
Man er klar over, at SSF udfører en hu
manitær opgave i samfundet over for 
unge og ældre. Vi er kort sagt en sam-
fundsopbygger i denne del af kommu
nen. 
Efterfølgende stillede formanden føl
gende forslag til beslutning i henhold 
til dagsorden. 

1) Det ved tidligere generalforsamlin
ger vedtagne forslag om bygning af en 
metalmodulhal med diverse tilbygnin
ger annulleres. 

2) Det af kommunen udarbejdede for
slag som vist ved generalforsamlingen 
vedtages, idet det overdrages bestyrel
se og byggeudvalg at foreslå de ændrin
ger til projektet, som bør tilgodeses. 

3) Finansiering: 
Byggefond er 
v. udg. af 1985 ca. 380.000 kr. 
v. udg. af 1986 ca. 567.000 kr. 
v. udg. af 1987 ca. 770.000 kr. 
hvor byggeriet er færdigt. 
Restbeløb finansieres ved hjælp af til
skud, indsamlinger og 
rentefri lån ca. 80.000 kr. 
hvilket giver ialt 850.000 kr. 

Jens Green fortalte, at byggeudvalget 
selv har udfærdiget en skitsetegning, 
ud fra hvilken en arkitekt har tegnet 
den tegning, der blev vist for forsamlin
gen via en over-head. Jens Green be
skrev herefter de faciliteter, huset skal 
kunne rumme. 
Der vil blive en hal til opbevaring af 
skolebådene, to rum til brug for motor
reparation og snedkerering. Sejlersko
len får et aktivitetsrum, hvor man kan 
opbevare sine ting. I midterbygningen 
skal der være et kontor, hvor f.eks. ben
zinmanden og pladsmanden/havnefo
geden skal have til huse. Der vil blive 
toilet og bad både for mænd og kvinder. 
Der vil endvidere blive plads til 3 un
dervisningslokaler. 

Formanden orienterede forsamlingen 
om, at bestyrelsen ikke havde i sinde at 
forhøje kontingentet p.g.a. byggeriet, 
idet byggefonden skal dække udgifter
ne. I løbet af 1988 vil byggefonden og 
indbetalinger til denne forsvinde. 
Pløk gav udtryk for, at han er i tvivl om 
de unge mennesker overhovedet vil 
passe på et sådant nyt byggeri. 
Tage Terkildsen syntes, at forslaget til 
byggeriet er godt og bad forsamlingen 
lade det nyde fremme. 
Skafte: Ingen af os lever evigt. De unge, 
der kommer til skal have mulighed for 
at udfolde sig, så SSF stadig kan bevare 
sit gode ry. 
Poul Bager: Jeg har noget imod den 
måde, byggeriet skal laves på. Vi skal 
bruge ca. 1 mill. kr; vi har ikke alle pen-

1 få dig en fast partner 
når detgælder video ogTV 

Kom ind og hor om de 
mange fordele du har 
med D:E:R som partner 
i video og TV. En 
partner der altid er parat 
til at råde og vejlede. 
En partner du kan 
snakke med. Så kan du 
samtidig fa vores lille, 
nyttige håndbog, som 
gi'r dig svaret på en 
masse video og TV-
spørgsmål. 

Vi giver skriftlig garanti 
pa vor omfattende service. 

0 Vi kommer og reparerer 
samme dag, hvis 
du ringer inden kl. 10. 

-Jff- Vi har altid de nyeste 
modeller, til landets 
bedste priser. 

0 Vi har fri ombytningsret, 
du kan bytte model, 
nar du onsker det. 

-jfc Pa gensyn! 

Din partner i I 
video og 7V p 
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gene, vi skal altså låne. Vi bør i stedet 
renovere det juniorhus, vi har, og så 
bruge de opsparede midler, vi har i byg-
gefonden, til denne reparation. 
Flemming Wulff bad forsamlingen 
stemme for forslaget, idet, som han 
sagde: Prisen er jo ikke større end pri
sen for to både. 
Preben Jacobsen gav udtryk for glæde, 
idet, som han sagde »Så slipper vi for at 
få opført det blikhus, vi egentlig havde 
tænkt på. Det foreslåede projekt er 
miljøvenligt. Jeg takker Jens Green for 
det store arbejde, der er udført«. Pre
ben sluttede med at anbefale forsam
lingen at stemme for projektet. 
Sven Malm spurgte, om loftet i det nye 
hus kunne udnyttes til at tørre sejl i. 
Jens Green svarede, at hvis man ville 
udnytte loftet, ville byggeriet blive væ
sentligt dyrere. 
Rasmus Beck ville gerne vide, om toilet
bygningen, der ligger på nordre mole, 
ville blive flyttet over på Søndre Mole, 
når byggeriet var færdigt. Hertil svare
de Jens Green, at toiletbygningen ville 
blive flyttet over. 

Formandens stillede forslag til beslut
ning af forslag 6.2 gik til skriftlig af
stemning, hvor det blev vedtaget med 
128 ja-stemmer, 13 nej-stemmer, 0 blan
ke og 0 ugyldige stemmesedler. 

Punkt 7 Eventuelt: 
Vagn Preisler: Vi har nu vedtaget et 
stort projekt. Vi ved, at Hans Guldager 
ønsker at trække sig som formand til 
efteråret. Jeg beder forsamingen om at 
opfordre Hans til at fortsætte som for
mand endnu et år. 
Jens Green takkede for opbakningen 
omkring byggeprojektet. Samtidig gjor
de han forsamlingen opmærksom på, at 
han jo bestemt ikke havde været alene 
om arbejdet; hele udvalget havde 
udført et stort stykke arbejde. 

Jens Green fortsatte med at fortælle, 
at et medlem af juniorudvalget, Lars 
Hauchultz, p.g.a. arbejdspres havde for
ladt udvalget. I stedet vil Mogens Fugl
sang og Klaus Akkerman sammen med 
Jan Knudsen varetage arbejdet i junior
udvalget. Jens sluttede med at takke 
alle de voksne, der har hjulpet med i ar
bejdet med juniorsejlerne. 
Ejnar Madsen: Som mangeårigt med
lem vil jeg ønske til lykke med det nye 
projekt. Ejnar sluttede med at spørge, 
hvem der skal holde øje med byggeriet. 
Vagn Preisler oplyste forsamlingen om, 
at vi i meget nær fremtid vil få opsat 
det nummersystem til brug ved mad

udlevering, som blev vedtaget ved sid
ste generalforsamling. 
Poul Bager: Hvornår får vi toiletter på 
Søndre Mole og hvad med elektricitet 
på molen? 
Orla With orienterede forsamlingen 
om, at der i løbet af sommeren vil blive 
lagt elektricitet på Søndre Mole. 
Reinhardt Hansen forklarede forsam
lingen, at der i løbet af kort tid vil kom
me nye bestemmelser vedr. radioer. De 
nye bestemmelser vil blive omdelt til 
medlemmerne. Han anbefalede slutte
lig medlemmerne at vente med at købe 
nye radioer til de havde fået de nye be
stemmelser. 
Kurt Johansen: Os på jollepladsen øns
ker optimistsejlerne velkomne på jolle
pladsen. 
Formanden for afsluttende svar og be
mærkninger: 
Toilet på Søndre Mole kommer i slut
ningen af 1987, når det nye byggeri er 
færdigt. 
Formanden sluttede med at sige, at 
han ikke ønskede at fortsætte som for
mand efter næste generalforsamling. 
Han takkede forsamlingen og dirigen
ten for en god generalforsamling. 
Dirigenten takkede ligeledes forsam
lingen for en god generalforsamling 
samtidig med, at'han bad forsamlingen 
med ham råbe et trefoldigt leve for 
S SF. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.15. 

Benny Gustafsson Else Thuring 
dirigent referent 

Til bådklubberne: 

Vær med til at ud
brede kendskabet 
til signalflag A 
Gode venner 
Vi tillader os at henvende os til Jer, for
di Dansk Sportsdykker Forbunds Sik
kerhedsudvalg er i gang med en kam
pagne vedr. udbredelse af kendskabet 
til signalflag A, også kaldet dykkerfla
get. 
Denne kampagne foregår i samarbejde 
med Søsportens Sikkerhedsråd og har 
til hensigt at få både dykkere og båd
folk til at bruge og respektere signalflag 
A, som jo betyder: Jeg har dykker ude, 
hold godt klar af mig og passér med 
nedsat fart. 
Vi har henvendt os til sportsdykker-
klubberne for at indskærpe over for 
dem, at flaget skal sættes klart og tyde
ligt, når der dykkes. Hermed håber vi, 
at bådejerne for fremtiden bliver 
forskånet for den forskrækkelse det er 
at komme sejlende og så pludselig op
dage, at der ligger dykkere i overfladen 
og lige på éns kurs. 
Vi vil også gerne opfordre Jer til at slå 
et slag for udbredelse af kendskabet til 
flaget. 
Dette kan bl.a. gøres gennem Jeres un
dervisning, og det gøres sikkert allerede 
nu. 
Ovennævnte tilfælde giver alt for tit 
anledning til megen forståelig vrede og 
uvenskab bådfolk og sportsdykkere 
imellem. Det er der ingen grund til, der 
er plads nok til os alle på og i havet, hvis 
vi bare tager det fornødne hensyn til 
hinanden. 
Med håb om en god og sikker sæson 
og med venlig hilsen 
Dansk Sportsdykker Forbunds 
Sikkerhedsudvalg 
Gregers Gronemann 
formand 

Ringe interesse! 
Film- og debataftenen for motorbåds-
sejlere den 12.4. 1985 havde så lille en 
tilslutning, at debatten om fremtidige 
aktiviteter inden for dette område måt
te opgives. 
I øvrigt deltog Bilde Jensen og vor for
mand på opfordring for at give råd og 
vejledning. 

Motorbådsudvalget 
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Junior 

Juniorudvalget 

Jens Green Jensen, juniorleder, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-5063 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh.S 
Tlf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-522034 

Jan Knudsen, 
Marengovej 12, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 74 52 

Klaus Akkermann, 
Borneovej 25, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-59 7995 

Mogens Fuglsang, 
Elselillevej 5, 2300 Kbh. S. 

Dansk Ynglinge Klubs 15 års jubilæumsstævne 

i Sundby Sejlforening, weekenden den 27. - 28. april. Der var 29 både tilmeldt med 
hele eliten i spidsen, og der var planlagt to sejladser lørdag og to søndag. Vejret un
der stævnet havde ikke ændret sig i forhold til resten af april måned, hvor I måske 
kan huske, at vi havde kulde, sne- og haglbyger og hårde vindforhold. 
På den baggrund besluttede sejladsledelsen at lægge banen under land i stedet for 
mellem Flakfortet og Saltholm. Lørdagens sejladser foregik under barske forhold, 
men sikkerhedsudstyr både hos arrangøren og sejlerne selv medførte, at sejladser
ne foregik under betryggende forhold. Der forekom flere kæntringer (dog uden dra
matik), men den regerende verdensmester, Søren Pehrsson med Nicolai Lassen 
samt præsidenten for den internationale Yngling-organisation, Niels Chr. Ander
sen, måtte også en tur i baljen for første gang i 15 år og måtte slæbes i havn. 
Vinder af stævnet blev Team Epoxy fra SSF med Jan knudsen, Henrik Hansen og 
henrik Enzelmann med en serie på 1 -1 - 3 og 6. Nummer to blev Yokel med Theis 
Palm, Claes Løppenthin og Patrick Sebbelov fra K.D.Y.; serien var her i.s. -2-2-3. 
Nummer tre blev Yrsa med Søren Pehrsson, Nicolai Lassen og Niels Chr. Ander
sen. 
Resultatliste: 

5,7 points 

11,7 points 

16,0 points 

Tlf.: 01-580916 1. Epoxy Jan Knudsen SSF 
Henrik Hansen SSF 
Henrik Enzelmann SSF 

88888883888888888888888883 2. Yokel Theis Palm K.D.Y. 
Claes Løppenthin K.D.Y. 

Yngling-nyt 
Patrick Sebbelov K.D.Y. 

Yngling-nyt 3. Yrsa Søren Pehrsson K.D.Y. 
Nicolai Lassen K.D.Y. 

I weekenden den 4.-5. maj afholdt Niels Chr. Andersen K.D.Y. 
Tårbæk Sejlklub en træningslejr for 4. Joker Bo Seiko Lynetten 
mindre øvede Yngling-sejlere. I skri 5. Æslet Peter Gerstoft T årbæk 
vende stund har Sundby planlagt at 6. Yeti Jørgen Ring K.D.Y. 
stille med så mange sejlere som muligt. 
Øvelsesaftenerne kører som planlagt, 
og du må kontakte Jan Knudsen, hvis 
du ikke har fået tildelt en øvelsesaften, 
eller hvis den, du har fået tildelt, passer 
dig dårligt. 
Men husk altid at kontakte din fører, 
hvis du ikke kan sejle en aften, og gør 
det i god tid! 
Hvis du er i en situation, at din fører ik
ke kan komme (flere gange), skal du 
kontakte Jan, Mogens eller Jens. 

De øvrige Sundby-både blev: 
11. Dracula Claus Brask Thomsen SSF 
14. Jackpot Brian Frisendahl Hansen SSF 
17. Tyranno-

saurus Rex Lars Hauschultz SSF 

16,7 points 
26,0 points 
30,7 points 

49,0 points 
55,0 points 

64,0 points 
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Nummer 1: Jan Knudsen, Henrik Hansen, Henrik Enzelmann, Nummer 2: Theis Palm, Claes Løppenthin og Patrick Sebbelov, 
alle fra Sundby Sejlforening. a^e K.D.Y. 

Optimist-nyt 

Kalender for sommeren 1985 
3.- 4. maj Dragør, A-sejlere 

11.-12. maj Kastrup, B-sejlere 

1.- 2. juni SSF (MacDonald) 
A-B-C-sejlere p 

8. juni Amager Strand, A-B-sejlere ^ _ ... 8 
BESHÉttl . '•« ' . 

19.-27. juli Sommerlejr - Bornholm ^ 

10. august Saltholm 
24.-25. august Frem A-B-C-sejlere 

. 4 - | „ ^ 
7. - 8. september Lynetten A-B-sejlere 

15. september Klubmesterskab Alle 
??? Peblingesøen 

Hver torsdag: træningssejlads 

Formanden for Dansk Yngling Klub, senere nummer-3 sejlere måtte en tur i baljen om lørdagen. 
Claus Brask Thomsen, takker værten, er samtidig den regerende verdensmester. 
SSF, for et godt stævne. 

Nummer 3: Søren Pehrsson, Nicolai Lassen og IYA's president 
Niels Chr. Andersen, alle K.D.Y. 
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Sommerlejr 
på Bornholm 1985 

Siundby Sejl Forening arrangerer sam
men med Østersøkredsen i år en som
merlejr på Bornholm. 
Hvis i kunne tænke Jer at være med, 
må I henvende Jer så hurtigt som mu
ligt. 
Turen begynder fredag den 19.7. kl. 
23.30, hvor der sejles til Rønne. Fra 
Rønne køres i private biler til Svaneke, 
hvor Civilforsvaret vil sørge for ind
kvartering i telte. Soveposer plus un
derlag skal medbringes. 
Der vil være fuld forplejning under hele 
opholdet. Diverse udgifter til ture og 
entreer er inkluderet i prisen, som på 
dette tidspunkt bliver maximalt kr. 
550,-. 
Forældre, som kunne tænke sig at del
tage i dette arrangement, er meget vel
komne, idet lejren vil blive bygget op 
omkring socialt samvær og fællesakti
viteter. 
Der vil udelukkende blive sejlet i klub
joller. 
Foreløbigt budget: 
a. Persontransport 

Kbh-Rønne t/r kr. 120,-
b. Jolletransport 

Kbh-Rønne t/r 
c. Fortæring pr. dag 50, -
d. Diverse 

(Indgang-is-slik-m.m.) 
e. Tilskud til lederfortæring 

plus evt. transport 

Tilskud fra resp. klubber 

Deltagerpris 

Lederudgifter = a, c og d 
= kr. 520 minus 300 
Ledsager til leder 
a + c + d 

Eventuelle lommepenge er ikke inklu
deret, men af hensyn til økonomien 
max. 150,- kr. 

kr. 120,- Kl. 18.30 

kr. 350,- Kl. 22.00 

kr. 50,- Mandag 50,-
Kl. 07.30 

kr. 60,- Kl. 08.00 

kr. 

60,-
Kl. 10.00 

kr. 

o
 

o
 

Kl. 10.00 

kr. 150,-

kr. 550,-

kr. 220,-

kr. 520,-

OPTIMIST 
Aktivitetsplan 

Deltagerantal fra København: 
25 børn - 8 voksne. 

Fredag den 19. juli: 
Kl. 23.30 Afgang med båd 

Lørdag den 20. juli: 
Kl. 07.00 Ankomst Rønne 
Kl. 08.30 Ankomst Svaneke 
Kl. 09.00 Morgenmad 
Kl. 11.00 Åbning lejr 
Kl. 12.30 Frokost 
Kl. 14.30 1. sejlads 
Kl. 18.00 Middag 
Kl. 20.00 Klubhus - socialt samvær 

Inddeling i hold - een lokal 
på hvert hold. 
1 hold til hver dag, f.eks. 
bakstørn-oprydning m.m. 
afhængig af teltstand, 
telthold - hold til oriente
ringsløb o.s.v. 

Søndag den 21. juli: 
Kl. 08.00 Vækning 
Kl. 08.30 Morgenmad 
Kl. 10.00 2. sejlads 
Kl. 12.30 Frokost 
Kl. 14.30 3. sejlads 

Grillaften 
Te eller saftevand - godnat 

den 22. juli: 
Vækning 
Morgenmad 
Fællessejlads til f.eks. 
Listed, med udlagte opga
ver f.eks. landkending af 
bestemt punkt-runding af 
udlagte bøjer-baglæns sej
lads ca, 25 m el. lign. 
Frokost i Listed-badning. 
For at holde flokken sam
let skal indlægges »star
ter« ved 2 - 3 mærker 
undervejs. 

Kl. 18.00 Middag 
Kl. 21.30 Evt. te-og så godnat 

Tirsdag den 23. juli: 
Kl. 07.30 Vækning 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 10.00 4. sejlads 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 13.00 Badetur til 

Snogebæk-Dueodde 
Kl. 18.00 Middag 

Kl. 20.00 Orienteringsløb i 
Svaneke by. Opgaver: 
En bestemt artikel i en 
5-6 dage gammel avis, 
navnet på et bestemt hus 
i en gade, pris på Vi kg 
kaffe hos en bestemt køb
mand o.lign. 
Varighed: ca. 1,5 time 

Kl. 21.30 Te el. saftevand - godnat 

Onsdag den 24. juli: 
Kl. 07.30 Vækning 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 10.00 5. sejlads 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 13.00 Tur til Hammeren 
Kl. 18.30 Middag 
Kl. 21.30 Te el. saftevand - godnat 

Torsdag den 25. juli: 
Kl. 07.30 Vækning 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 10.00 6. sejlads 
Kl. 12.30 Frokost 
Kl. 13.30 Orienteringsløb i skov, 

Opgaver: Bestemme N. - S. 
uden kompas, balance på 
bom (træstamme), diverse 
knob og evt. splejsning, 
diverse fagudtryk for dele 
på en optimistjolle, vige
regler m.m. 

Kl. 18.00 Middag 
Kl. 21.30 Te el. saftevand - godnat 

Fredag den 26. juli: 
Kl. 07.30 Vækning 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 10.00 7. sejlads 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 13.00 Brændegårdshaven 
Kl. 17.00 Læsning af joller - pakke 

grej 
Kl. 18.00 Middag 
Kl. 19.00 Afslutning lejr 

præmieoverrækkelse 
Kl. 21.00 Afgang til Rønne 
Kl. 22.30 Afgang fra Rønne 

Lørdag den 27. juli: 
Kl. 07.00 Ankomst København 

Ole 
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Drammen bliver... 
nemt og tragt i Jysk 

Til søs med TVygheds-garanti - og rentegaranti i 3 år - når 
Jyske Bank finansierer. 

Vi gør os lidt mere umage. Det betyder, at hvad enten båden 
er ny eller brugt, kan De få den finansieret i Jyske Bank, og det 
gælder selvfølgelig også udstyret om bord. 

Løbetid helt op til 10 år, og hos os slipper De oven i 
købet for stiftelsesprovision. Er køber og sælger enige om 
prisen, betragter vi vurder|ng som overflødige 
ekstraomkostninger for D( 

Dertil kommer vor Treheds-garanti - d.v.s. 
i ganske særlige at forsikringen betaler lå 

tilfælde. 
Kig ind og få en bå 

drømmen blive opfyldt 
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Pressemeddelelse: 

Ny bådfinansiering 

Jyske Bank tilbyder lån til køb af fri-
tidsbåd - af enhver type - sejlbåd eller 
motorbåd - ny eller brugt - i enhver 
størrelse og prisklasse. Navigationsud
styr, skibsradio, redningsvest og andet 
ekstraudstyr kan også finansieres un
der den samme fordelagtige låneord
ning. 
Finansieringen omfatter normalt op til 
80% af bådens købspris. I særlige 
tilfælde kan der også blive tale om total 
finansiering. Båden afdrages over op til 
10 år. 
Lånet bliver oprettet med RENTE
GARANTI, og det betyder, at selv om 
renten stiger, vil ydelsen på lånet ikke 
stige de første tre år. Efter at de tre år 
er gået, fastsættes renten påny efter 
gældende renteniveau. 
Kun Jyske Bank tilbyder en sådan 
RENTEGARANTI. 

Økonomisk tryghed 
Som noget nyt kan et bådlån i Jyske 
Bank kombineres med TRYGHEDS
GARANTI. 

Tryghedsgarantien består i en gruppe
livs- og en ulykkesforsikring til ca. halv 
pris. For 1985 udgør den årlige præmie 
kun 3,75 pr. 1.000 kr. restgæld. 
Når lånet er forsynet med TRYG
HEDSGARANTI, betyder det, at 
restgælden på lånet bliver indfriet, hvis 
uheldet er ude. 
Jyske Banks nye bådfinansiering bliver 
foretaget af Jysk Diskontering, som er 
et 100% ejet datterselskab af Jyske 
Bank. 
Nemt og bekvemt. Når man har fundet 
sin nye båd, henvender man sig blot i 
den nærmeste Jyske Bank-filial med 
sit låneønske. Ud over et mindre opret
telsesgebyr betaler man kun rente -
altså ingen løbende gebyrer og ingen 
provision. 

Med venlig hilsen 
JYSKE BANK 
Keld Palmberg 
filialbestyrer JlÉiSWjjjV 

Sikkerhed 
Sikkerhedsudvalget vil i løbet af sæso
nen gennemgå et antal fartøjer udtaget 
ved stikprøver for at se, om fartøjerne 
er forsynet med nødvendigt sikker
hedsudstyr. 
Der vil særligt blive lagt vægt på, at 
fartøjerne er forsynet med følgende sik
kerhedsudstyr: 

Redningsveste 
Redningskrans 
Livline med sele 
Trillefløjte 
Ildslukker 
Anker med kæde og ankertov 
Tågehorn 
Radarreflektor 
Lænsepumpe 
Nødraketter 
Forbindskasse 
Pøs 
Bådshage 
Kompas 
Søkort 
Lanterner styrb./bagb. 
SSF-stander 
Yachtflag 

Pinse 1985 

Lørdag den 25 maj: Pejseaften i klubhuset med musik 

Søndag den 26. maj: Morgenandagt ved jollehuset kl. 8.00 
5S3Sg3S83gSaS88a8SSSS8S8S8gg88ggSg83Sgggg838ga=5=S=S=&ag=Sa=558ga8a=iagi353g8gggaggg8aBg53aaeSg 

Travlhed i juniorskuret. 
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Dolos lastes bound for Flakfortet. 

Pressemeddelelse 

Hjælp Flakfortet 
Sejlernes 0 
Den frivillige indbetaling af havnepen
ge, som blev påbegyndt af sejlerne, der 
anløb øen i 1984, fortsætter igen i år på 
samme måde. 
Den selvejende institution Flakfortet 
meddeler, at der, til trods for at ordnin
gen først trådte i kraft ret sent på sæso
nen, alligevel blev indbetalt over for-

Dolos ligger i frihavnen og venter på at blive transporteret til 
Flakfortet. 

ventling, så derfor fortsætter vi igen i år 
på det frivillige grundlag. 
Der vil - når vejret tillader det - blive 
udført en række renoveringsarbejder, 
først og fremmest på ydermolerne, som 
vil blive genopbygget ved hjælp af så
kaldte Dolos-blokke, der på institutio
nen Flakfortets egen fabrik kan frem
stilles til en pris af ca. kr. 500 pr. stk. 
Der skal desværre fremstilles omkring 
4.000 af disse blokke, som vejer 1,5 tons 
stykket, før øen er tilstrækkeligt sikret. 
Selv om der modtages hjælp fra mange 
sider for at bevare dette nationale min
de, som samtidigt er et naturligt ud
flugtsmål for sejlerne på begge sider af 

Sundet, er det nødvendigt, at også bru
gerne betaler deres bidrag for at forhin
dre, at Flakfortet ender som en sand
revle nord for Saltholm. 
Københavns Sejlunion og Danmarks 
Motorbåds Unions Københavns kreds, 
der samen med Friluftsrådet står bag 
den selvejende institution, opfordrer 
derfor alle sejl- og motorbådsfolk til at 
indbetale et årligt beløb til den frivilli
ge ordning. 
Det er, såvidt vi ved, den eneste havn i 
Danmark, hvor anløb af en havn kan 
betales på denne måde. 
Taksten er rørende billig. Det koster 
for medlemmer af klubber i Køben
havns Sejlunion og Danmarks mo
torbåds Unions Københavns kreds kr. 
60,- om året, for klubber uden for de to 
unioner kr. 80,- om året, og for sejlere, 
der ikke er medlem af nogen klub kr. 
120,- om året. For større både gælder 
særlige takster. Til samtlige klubber i 
Københavnsområdet er der blevet til
sendt et girokort, som kan afhentes der. 
Ved indbetaling på giro tilsendes en 
årsmærkat, der giver uhindret adgang 
til øen. For fartøjer, der anløber fortet, 
som ikke har årsmærket, er prisen kr. 
30,- i døgnet. 
Alle kan desuden indbetale beløbet på 
giro 8270120 og derefter få tilsendt 
årsmærkaten på samme måde. Endvi
dere kan der hos restauratøren på Flak
fortet afhentes girokort. Restauratøren 
har meddelt, at anløb for besøg i re
stauranten er gratis. 

Klubhus og fester 

25.-26. maj: 
23. juni: 
17. august: 
14. september: 

5. oktober: 
19. oktober: 
27. oktober: 
21. december: 
22. december: 

Pinsen 1985 
Sankt-Hans-fest 
Fisketur 
Svagførefest 
West-tur 
Afriggerfest 
Generalforsamling 
Julefrokost 
Juletræsfest 
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Træningssejlads 
Træningssejlads for joller er nu i fuld 
gang hver tirsdag med start kl. 18.30. 
Disse sejladser fortsætter indtil tirs
dag den 18. juni, der bliver sidste gang 
inden sommerferien. Træningssejlad-
serne genoptages efter sommerferien 
med start tirsdag den 6. august kl. 
19.30. 
Så vel mødt på banen! 

Oprydning på 
jollepladsen 
Da vi alle gerne skulle være på jolle
pladsen, kan det ikke være meningen, 
at gamle jollevogne, master, bukke og 
presenninger skal ligge og flyde alle 
vegne. Så ryd op til gavn for dig selv og 
for alle andre. Alle master, bomme 
samt jollevogne bør I mærke med med
lemsnummer. Alt, der ikke er mærket 
med medlemsnummer inden den 1. ju
ni vil blive fjernet og brændt. 

Trængsel på 
jollepladsen 
Der kommer mange joller på pladsen i 
år. Så der bliver trængsel! Alle de, der 
ikke sejler ret meget eller slet ikke, må 
finde sig i, at jollen bliver flyttet, såle
des at de mest aktive får de bedste 
pladser. 

Joller og brætter, 
der ikke er forsynet med nummer for 
betalt pladsleje, vil blive fjernet den 20. 
maj, da vi mangler plads til mange jol
ler og brætter. Sankt Hans Aften 

Søndag den 23. juni 1985 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SunA&y. 

A 66 Lone Køie 
Frederiksberg Alle 8, V. 

A 149 Kåre Rand Hendriksen 
Nr. Farimagsgade 21, K. 

A 550 Henrik A. Madsen 
Dalslandsgade 8B, S. 

A 598 Henning Lund Olsen 
Ålandsgade 45, S. 

A 623 Claus Krøger Terkildsen 
Englandsvej 62, S. 

A 742 Bo Frans Friland 
Strandboulevarden 7, 0. 

A 843 Thorleif Ejdesgaard Jeppesen 
Kongedybet 28, S. 

A 893 Benny M. Kvist 
Østerdalsgade 20, S. 

A 905 S.A.E.Hansson 
Peberhaven 112, Herlev 

A 914 Kim A. Nielsen 
Hørhusvej 4A, S. 

A 936 Jan Nielsen 
Ved Sønderport 22, S. 

A 939 Bo Leo Bartrum 
H. V. Rolstedsvej 22, SV. 

A 942 Henriette Mogensen 
Holger Danskesvej 65, F. 

P 20 Hans Tønnesen 
Korsikavej 7, S. 

J 28 Anette Lindhardtsen 
Rialtovej 9, S. 

J 52 Jacob Dam Jensen 
Grækenlandsvej 166, S. 

J 61 Henrik Kaus 
Tycho Brahes Allé 54, S. 

J 63 Martin Lærkesen 
Strandlodsvej 97, S. 

J 64 Majbritt Nielsen 
Oldensti 19, S. 

fejres som sædvanligt med bål på pladsen. Det siges, at bålet vil blive enormt 
stort i år. 

- - ~ r 
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Byttecentral 

Nu har vi atter nået den tid på året, 
hvor forældre til deres skræk opdager, 
at ungerne er vokset fra det udstyr, der i 
dyre domme blev anskaffet sidste år. 
Nyt udstyr er dyrt, og hvad skal man 
gøre med det »gamle«, der jo ikke fejler 
spor? 

6 
Lystfartojsforsikring 01-131415 
Den nye se|ler får fra starten 
40% rabat po præmien ' 

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

Landsdækkende servicenet 

Dansk Søassurance 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia 

Holmens Kanal 22, 1097 København K. 

I de sidste to år har vi i SSF's junioraf
deling forsøgt at afhjælpe dette pro
blem, idet vi har lavet en formidling af 
godkendte, brugte redningsveste samt 
eventuelt af andet udstyr, såsom gum
mistøvler, regntøj, jolledragter m.m. 
Har du noget udstyr, som du vil sælge, 
eller har du brug for noget, skal du gøre 
således: 
Ring på 01-5982 80 
og spørg efter Bjørka. 
Jeg vil så notere, hvad du vil sælge, eller 
hvad du har brug for. Når der så i min li
ste er et tilbud, som jeg mener, du kan 
bruge, vil jeg sætte jer i forbindelse med 
hinanden. I aftaler selv priser osv. 
Sidste år kunne vi hjælpe en del med
lemmer, men efterspørgslen er større 
end udbuddet, så hvis I har noget lig
gende, som ikke bruges, så kontakt mig 
på ovennævnte telefonnummer. Der er 
især efterspørgsel på små redningsve
ste. 
Har nogen af Jer redningsveste, som 
opfylder sikkerhedskravene, men som 
ikke ser så pæne ud, at I synes, at I kan 
sælge dem, så modtager juniorafdelin
gen dem gerne som gave. Vi har ofte 
brug for at kunne låne en vest til en 
måske kommende optimistsejler, der 
lige skal have lov til at prøve, om det at 
sejle overhovedet er noget, inden der 
investeres i eget udstyr. 

RIUb PÅ 

(oi) 5q 82 80 

KAN DU IKKE 
BRU6E DEN 
KAN ANDRE 

Bjærka jormidler 

Lnjiie/kevb/scJg 
af god kendte. 
bmgle uesle og 
coadet ixdstyr 

Vi påtaler igen!! 
Sejl langsomt gennem havnen, og indsejlingsrenden hører 

med til havnen. 
Havneudvalget 

FA KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR-

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 

EVinRUDEE 
OUT BOAROS 

service 

I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
01 - 583045 

ISSBSS  ̂

O • Arne Olsen Offset 
KASTRUP MARINE SERVICE- Århusgade 88, 2100 København 0 

KMS BÅDUDSTYR 1 Telefon (01)*26 95 09 

. t Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup 

- ̂  Telefon 01 50 95 04 
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Nyt om brug af 
privatradio 
(Walkie-Talkie) 
Så kom de da endelig, de nye bestem
melser om brug af privatradio. 
Der har jo længe verseret rygter om, at 
der skulle komme nye W.T.-radioer frem 
herhjemme, med flere kanaler, større 
udgangseffekt o.s.v. Nu er de nye be
stemmelser altså kommet og er trådt i 
kraft pr. 1.4.1985. 
Kort sagt: de nye anlæg bliver med 40 
kanaler, 4 watt udeffekt og med FM-
modulation. 
Det lyder altsammen meget godt, men 
der kan også være problemer med det 
nye. Lad os tage udeffekten og modula
tionen først. Det lyder jo drabeligt med 
4 watt (8 gange den tidligere tilladte ef
fekt). Men - for der er et stort MEN der
ved, idet nemlig FM-modulationen 
kræver større effekt, men giver så til 
gengæld en renere og mere støjfri mo
dulation og derfor bedre samtalemulig
heder. Rækkevidden bliver i hvert fald 
ikke ringere end tidligere. 
Alt materiel, som er godkendt efter de 
hidtil gældende bestemmelser, må dog 
forhandles og bruges, så længe det kan 
hænge sammen. Og så er det, at proble
met kan opstå for dem, der evt. står 

over for at ville anskaffe et privatra
dioanlæg: skal man være med på det 
sidste nye eller hvad? 
Ja, nu kommer det svære, idet man 
nemlig hidtil har kørt med AM-modu-
lation. Fra 1975 blev det tilladt at bruge 
både AM- og FM-modulation, og nye 
apparater blev udstyret med en om
skifter, så man kunne bruge den ene el
ler den anden modulationsart, alt efter 
hvad modstationen brugte, idet to sta
tioner, der vil tale sammen må bruge 
samme modulationsart, ellers vil de ik
ke kunne forstå hinanden. 
Altså: Hvis du anskaffer en superny 
station i dag, så kan du kun samtale 
med dem, som har en tilsvarende, eller 
som har en af de »ældre« stationer med 
både AM og FM. 
Søsportens Maritime Alarmsystems 
nødstationer med selektivopkald kører 
indtil videre med det gamle system, 
samtidig med, at man i Unionernes 
Fælles Radioudvalg arbejder på at fin
de ud af, hvordan man bedst og billigst 
kan finde frem til at kunne betjene beg

ge kategorier. 
Til slut skal det oplyses, at jeg har et 
eksemplar af P & T's nye bestemmelser 
om brug af privatradio til alle SSF's 
medlemmer med privatradio, og til 
hvem, det ellers måtte interessere. 
De fås ved henvendelse til undertegne
de 
Reinhardt Hansen 
radiokontaktmand 

Dusør 1.000 kr. , 
Bestyrelsen har besluttet at udsætte i 
en dusør på 1.000 kr. til den, som kan gi- -
ve oplysning om den/de personer, der " 
fjerner ting fra klubhuset og som øver i 
hærværk på klubhusets installationer • 
m.v. 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

Tf Amagerbanken 

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| 

Juni 

10 18 

10 18 

9 15 

9 15 

9 15 

9 15 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE JuU 10 18 9 15 X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug 10- 18 9 15 X 
Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Sept 13 18 9 -15 X Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Okt 

Nov 
z 

13 18 

13 -18 

9 15 

9-15 

X 

X 

Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

Dec 13 18 11-15 X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 



SSF 

JUNI-JULI 
1985 

44. årgang 



SSF JUNI-JUL11985 Nr. 6-7 

Medlemsblad for 

SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Kobenhavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 01-593580 
Restaurationen .. 01-583296 

Havnekontoret .. 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 
• 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 504101 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Oresundsvej 74, 2300 Kbh. S 5801 76 

Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. O 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B5, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S.... 55 79 39 

Bent Knudsen, 
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragor 5321 81 

Tilsynsforende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 51 7530 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Jørgen Schandorff, 
598280 Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 

Skolechef: Bjarne A. Larsen, 
Messinavej 5, 2300 Kbh. S 59 81 27 

Juniorleder: Jens Green Jensen, 
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 50 63 65 

Jolle Jorgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7,st., 2100 0 381541 

Motorbads- Ib Petersen, 
repræsentant: Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S.. 52 2544 

Malere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 58 4311 

Frank Olesen, 
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup 522310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

( 'FUL 

Referat af bestyrelsesmøde d. 29.4.85 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11. Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

På grund af arbejde var Bent Knudsen, 
Jørgen Schandorff og Bente Bang Chri
stensen fraværende. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning: 
Et medlem mødte efter indkaldelse til 
bestyrelsesmødet. Grunden til indkal
delsen var en episode både i klubhuset 
og på pladsen forårsaget af medlem
met. Han blev af en enig bestyrelse til
delt en kraftig advarsel, som han mod
tog. 
Formanden orienterede bestyrelsen 
om, at han på SSF's vegne den 18.4.85 
havde deltaget i festlighederne på 
Søværnets Konstabelskole i forbindel
se med deres standerhejsning. 
Sundby Sejlforening har nu fra P + T 
fået tilladelse til at oprette en maritim 
VHF-radiostation med 3 kanaler. Ra
dioen vil koste ca. 4-5.000 kr. Bestyrel
sen blev enige om at vente med at købe 
radioen indtil efteråret og så i mellem
tiden prøve at få et billigere tilbud. 
Sluttelig forelagde formanden for be
styrelsen de forhandlinger, der havde 
været med vor bankforbindelse vedr. 
renteberegning af vore aktiver. 
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Der var i den anledning indhentet til
bud fra to andre banker. Efter en drøf
telse blev det vedtaget af en enig besty
relse at skifte til Jyske Bank, Sundby-
vester afd. ved bestyrer Keld Palmberg, 
som har været medlem af SSF i 22 år. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget oplyser, at benzintan
kene er blevet rensede. Stativerne i 
hvilke man opbevarer optimistjollerne 
vil hurtigst muligt blive flyttet ud på 
jollepladsen. 
Toiletbygningen på Nordre Plads er 
blevet åbnet for sommeren. 
Havneudvalget sluttede med at fortæl
le, at pælene i løbet af meget kort tid vil 
blive banket på plads efter vinterens 
isskruninger. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Festudvalget fortæller, at da stander
hejsningen skal foregå den 4. maj, vil 
man lave noget særligt for at markere 
40-års dagen for Danmarks befrielse. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Grundet det dårlige vejr vil man ikke 
kunne nå at få skolebådene sat i vandet 
inden standerhejsningen. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
11 af vore optimistsejlere skal i ferielejr 
på Bornholm. I den forbindelse anmo
der juniorchefen om hjælp til transport 
af jollerne samt rejseudgifter til leder
ne. 
Bestyrelsen gav tilsagn til dette. 
Det nye optimistskur er nu rejst på jol
lepladsen. 
Den 4.-5./5 sejler vore Ynglinge træ-
ningssejlads i Tårbæk. Ved Ynglin
gestævnet den 27. og 28. april i SSF 
vandt båden Epoxy fra SSF med Jan 
Knudsen som fører. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Kapsejladschefen anmoder om lov til at 
installere en log i »Bollen«. Bestyrelsen 
bad ham komme med et pristilbud, før 
man vil tage endelig stilling til købet. 

Punkt 8 Joller: 
Jollebroen er nu udlagt. Træningssej-
ladserne startede den 23.4., hvor 7 joller 
havde tilmeldt sig, hvilket jollerepræ
sentanten var meget tilfreds med. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Motorbådsrepræsentanten fortæller, 
at der slet ikke mødte nogen op til den 
annoncerede debataften, han havde ar
rangeret for motorbådssejlerne. 

Den 17.8.85 vil den årlige fiskekonkur
rence blive afholdt. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Gennem medlemsbladet vil man opfor
dre medlemmerne til at bringe deres 
sikkerhedsudstyr i orden. I løbet af 
sommeren vil sikkerhedsudvalget fore
tage stikprøver i bådene for at se, om 
udstyret er i orden jævnfør vore love. 

Punkt 11 Bladet: 
Redaktøren har udarbejdet en plan 
med hensyn til udgivelsen af medlems
bladet. Efter den plan vil bladet senest 
10 dage efter hvert bestyrelsesmøde 
blive sendt til postvæsenet. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Den 14.9.85 vil den årlige svagførefest 
løbe af stabelen. Den 5.10.85 West-tur. 
28.9.85 Old-Boys-sejlads, den 19.10.85 
afriggergilde og den 27.10.85 general
forsamling. 
Mødet slut kl. 23.00 
sign. Hans Guldager Else Thuring 

formand sekretær 

Helgoland 
Der er fra badeanstalten Helgoland 
kommet en henstilling om, at sejlere 
passerer badeanstalten i behørig af
stand. Skal man se bare damer, kan 
man bare gå hen på stranden; der er nok 
af dem, og de er pæne, skulle jeg hilse og 
sige. 

Red. 

Fra bestyrelsesmødet 
den 3. juni 
Havneudvalget vil foretage en revision 
af ekspektancelisten, idet det har vist 
sig, at flere, når de blev tilbudt plads, ik
ke havde båd og heller ikke havde pla
ner om det. Der vil blive udsendt et ske
ma. 
Nivå bådelaug kommer på besøg hos os 
i weekenden den 29. - 30. juni. 
Som vanligt, når der er højt, flot som
mervejr, bliver klubben oversvømmet 
af ikke-medlemmer. Der vil nu jævnligt 
blive foretaget razziaer af hlubhusud-
valget, men medlemmerne selv har 
også lov til at hjælpe til med at holde 
klubhuset fri for disse uønskede perso
ner. 
Pinsefesten blev i år igen en stor suc
ces, meget begunstiget af vejret og af en 
del svenske sejlere, der nød vore dejlige 
omgivelser. 
Køb af et nyt klaver må vente til vi får 
råd. Indtil da lejes et med forkøbsret. 
Tyveknægten er anmeldt til Sjælland 
Rundt. 
Juniorudvalget siger tak til sponsorer 
og hjælpere, der har været med til at 
bygge det nye optiskur ved jolleplad
sen. 
Fire folkebåde deltager i DM i Holbæk i 
begyndelsen af juli. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 
12. august. 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
hovling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE 114, 
2300 Københavns. TLF. 01 -953516 



Fra havneudvalget 

Havneudvalget 
orienterer 
Vinteroplæggere kan ligge i havnen for 
tilrigning, såfremt der er plads. Prisen 
er kr. 15,00 pr. dag efter den 1. maj, og 
der betales fra den dag, hvor fartøjet 
bliver søsat. 
Fartøjer, der ikke er forsynet med 
pladsmærkat, vil uden videre blive ta
get på land for ejers regning og risiko 
iflg. havnereglementet. Lånepladser 
tildeles af havneudvalget og ikke ved 
interne forhandlinger medlemmerne 
imellem. Lånepladser tildeles de med
lemmer, der måtte ønske dette; ønske 
herom skal fremsættes til havneudval
get, og lånepladserne uddeles efter ek
spektancelisten. 
Såfremt et fartøj bliver solgt, skel dette 
ifølge foreningens love omgående med
deles til havneudvalget. Såfremt et 
medlem ønsker at anskaffe større 
fartøj, skal dette meddeles til havneud
valget, der vil tage stilling til havne
pladsen i samråd med medlemmet. 
Husk, at der sejles med max. 3 knob i 
havn og rende, og at renden går fra de 
yderste stb. - b.b. mærker til hav
neindløbet. 
Vær med til at holde rent på havn og 
plads. Ryd op efter dig, når hyggestun
derne er forbi, og såfremt festligheder
ne har været af større dimensioner -
bær da affald og efterladenskaber til 
containerne og ikke i skraldeposerne. 
Det er ikke tilladt at vande haverne på 
søndre side med slange. 
Ophalerspil og grej må kun betjenes af 
pladsmand eller pladsfolk, uanset hvor 
mange kranførereksaminer man er i be
siddelse af. Såfremt udenforstående 
betjener grejerne, dækker ingen forsik
ring. 
Fra den 15. juni kan den del af nordre 
plads, der ligger mod vest, benyttes til 
parkering for overnattende medlem
mer eller medlemmer, der tager på fe
rie. Lågerne vil blive lukkede til normal 
tid, men nøgle kan lånes i klubhuset for 
ud- og indpassage. Nøglen skal afleve
res umiddelbart efter brugen, og det en
kelte medlem er ansvarlig for, at porte
ne er lukkede. 
3.6.1985 Havneudvalget. 

Tildelt pladser i havnen: 

A 451 Axel Siert indm. d. 12.09.58 Plads nr. 196 
A 880 Stig Kristensen indm. d. 2.10.69 Plads nr. 170 
A 238 Carsten Rohde indm. d. 4. 6.70 Plads nr. 151 
A 726 Erik Wilhelmsen indm. d. 5. 8.71 Plads nr. 19 
A 908 Christian Sauer indm. d. 6. 8.70 Plads nr. 209 
A 820 Niels Lauridsen indm. d. 29. 4.71 Plads nr. 208 
A 960 Lars Jensen indm. d. 30. 9.71 Plads nr. 198 
A 439 Palle Simonsen indm. d. 27. 1.72 Plads nr. 117 
A 911 Freddy Andersen indm. d. 1. 3.72 Plads nr. 305 
A 864 Dorthe Tønnesen indm. d. 12. 8.71 Plads nr. 7 
A 667 Erling Jørgensen indm. d. 23. 3.72 Plads nr. 139 
A 703 Bjarne Ørskov indm. d. 23. 3.72 Plads nr. 328 
A 1002 Torben Olsen indm. d. 1.11.73 Plads nr. 206 
A 545 Ralph Larsen indm. d. 29. 3.73 Plads nr. 273 

Havneudvalget 

Ved uddelingen af havnepladser er havneudvalget 
blevet opmærksom på, at flere af dem, der står op
ført på ekspektancelisten, ikke ønsker havneplads. 
De er i sin tid optaget på listen med angivelse af 
bådstørrelse m.v., men har, når tiden er inde, ikke 
købt båd eller ønske om at købe en sådan. 
Det er selvfølgelig et stort spild af arbejdskraft (i 
fritiden), hvis man skal henvende sig til flere for 
at få uddelt havnepladserne, som er så eftertragte
de af de virkelig interesserede. 
Havneudvalget vil derfor i løbet af en månedstid 
udsende spørgeskema til alle, der står opført på 
ekspektancelisten, med relevante spørgsmål, og 
medlemmerne bedes besvare disse så hurtigt som 
muligt og i hvert fald overholde den frist, der bli
ver opgivet. For gør man ikke det, bliver man auto
matisk slettet af listen. Redaktøren 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 58657.5 
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JJådfinansiering hos 
Sø-Finans 

betyder søstærk økonomi 
for Dem... 

Fakta om Danmarks 
bedste bådfinansiering 
Sø-Finans finansierer: 
Nye Både: Kan belånes med op til 
75% af fartøjets værdi, løbetid 
max. 15 år. (Ved løbetid på 15 år 
kræves min. lånebeløb på kr. 
150.000,00). Brugte Både: Kan 
belånes med op til 80% af fartøj
ets værdi, løbetid max. 10 år. 

Medbyg/selvbyg: Kan belånes med 
op til 75% af fartøjets værdi, løbe
tid max. 10 år. 
Bådudstyr: Max. kr. 25.000,00 
løbetid max. 2 år. 
Forsikringstilbud: Dansk Søassu-
rance tilbyder vore kunder marke
dets bedste forsikringsbetingelser 
til lav præmie. 

I 9 
- søstærk økonomi 

I Ja, tak. Send mig omgående brochuren 
I • DANMARKS BEDSTE LÅNEMULIGHEDER TIL NY 
I ELLER BRUGT BÅD 
| • BÅDUDSTYRS-LÅN-HER OG NU 

, Navn: 

Adresse: 

Postnr.:. 

Telefon: 

By: 

| Sø-Finans. Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Rente: Variabel. Altid konkurren
cedygtig. 
Omkostninger: Lave etablerings
omkostninger. 
Panthaverinteresseforsikring: 
Betales af Sø-finans. 

Registrering: Vælger De Sø-
Finans, medvirker vi gerne ved 
registrering af Deres fartøj i 
Skibsregisteret. 
Udstillinger: De kan møde 
Sø-Finans på alle større danske 

bådudstillinger. 
Søsportens Brancheforening: 
Sø-Finans er medlem af Søspor
tens Brancheforening, hvilket er 
Deres garanti for en moralsk og 
faglig korrekt betjening. 



-John Gjørup nåede frem i t ide 

En anderledes 
standerhej sning 
Standerhejsningen ligger traditionelt 
på den første lørdag i maj måned. Da 
denne i år var den 4. maj, der samtidig 
var 40-års dagen for Danmarks befriel
se, kom dette til at sætte præg på festen 
på flere måder. 
Forst sang Hopla-pigerne for med Fri-
hedssangen ved flagmasten, men selv 
om der var delt sange om til gæsterne, 
var det meget lidt. der blev sunget med 
på denne. 
Dernæst havde man formået Anders 
Mogensen til at fortælle lidt om sine 
oplevelser som sømand i fremmed tje

Anders fortæller om sine oplevelser 
under krigen 

neste under krigen, og endelig blev der 
efter mørkets frembrud tændt masser 
af stearinlys i vinduerne i klubhuset ud 
mod havnen. 
Men der var andet end 4. maj. Blandt 
andet fik SSF igen foræret en optimist
jolle, som blev døbt af Lillian Green, og i 
dagens anledning fik den navnet »Maj-
pigen«. Hornorkestret var også på plet
ten som sædvanlig, når der er den 
mindste anledning dertil, en tak skal de 
ha'. 
I en inspireret tale fortalte formanden 
om forholdene i SSF under krigen, da 
man ikke kunne sejle på Sundet, men 
kunne blive slæbt op i Isefjorden, og da 
der var bom over udsejlingen, som kun 
kunne åbnes af tyskerne. 

Keld Palmberg, SSF's bankforbindelse 

Sædvanligvis er der inviteret en del gæ
ster til vore to store arrangementer, 
Standerhejsningen og afriggergildet, 
gæster, som har haft eller kan få betyd
ning for klubben. I år var det Jørgen 
Vinding, formand for Helsingør Amatør 
Sejlklub, John Gjørup, nyvalgt formand 
for Dragør Sejlklub, og Keld Palmberg, 
der er afdelingsbestyrer i Jyske Bank 
på Sundbyvester Plads, SSF's nye 
bankforbindelse. 
Der var en hilsen fra vort æresmedlem, 
Carl »Jorden Rundt« Nielsen, der af 
helbredsgrunde var forhindret i at del
tage. Redaktionen sender hermed en 
tak og en hilsen til Carl, som bragte 
Sundby-standeren rundt om jorden lige 
efter krigen i 1946-48. 
Igen var Hopla-pigerne i hopla og gav 
flere eksempler på deres kunnen, et 
fornøjeligt islæt i dagens festligheder. 
Og så gik dansen i øvrigt til de små ti
mer blev store. 

Flot sa det ud med alle lysene i vinduerne Jørgen Vinding siger pænt tak 
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Lillian døber •Majpigen« Hoplapigerne synger for til Frihedssangen 

Hoplapigerne havde i hvert fald een interesseret tilhører Der var mange til standerhejsningen 1985 

S3SS33S3S333333SSS333g33333333333333S33S33S3333S33SS333S3S32gS333S3SSSS33S3S3333ag£ 

Fra havneudvalget: 

Toiletbygningen på Nordre Mole er nu 
åbnet for sæsonen. 

Læserbrev i Berlingske: 

Louisiana og 
frikadellens flugt 
Forrige søndag aflagde jeg sammen 
med min familie et besøg på Louisiana 
for at se Matisse-udstillingen. En ople
velse! Efter vel overstået gennemgang 
vandrede vi til restauranten med den 
smykke udsigt. Vi forsynede os med en 
kop selvbetjeningskaffe, oplagte til at 
diskutere og få lidt samling på indtryk
kene. 
Overflødigt at bemærke, at der ved bor
dene rundt om sad andre, koncentreret 
samtalende grupper. 

Pludselig lyder en gennemtrængende 
røst fra en skjult højttaler gennem loka
let: »To frikadeller og en kartoffelsa
lat«. Der bliver stilhed, forvirrede an
sigter ser sig omkring, samtalerne ved 
bordene søges genoprettet. To minut
ter senere: »Een gang frikadeller og een 
gang laksepaté«. Stemningen bliver 
jordnær. Hvordan kommer man ud? Jo, 
der er en dør derhenne. Mange rejser 
sig, overgangen er for brat. I døren hø
res det sidste kampråb: »To gange røde 
pølser med « 
Udenfor regner det. 
P.S. Forslag: 
Hvis gæsterne ved afgivelsen af ordren 
fik udleveret et nummer og ved et par 
strategisk ophængte lystavler kunne 
følge, når ordren var klar. 
Andre forslag? Povl Klarlund 

Vedbæk 

Var der nogen, som kom til at tænke på 
SSF??? 

Ib Sørensen OL-chef 
Kredsformanden for Østersøkredsen, 
Ib Sørensen, Dragør, er udpeget til ny 
OL-chef i Dansk Sejlunion. 
Han er som kredsformand selv medlem 
af den hovedbestyrelse, der har udpe
get ham, men han er også stillet i for
slag af en gruppe tidligere OL-sejlere. 
Han er og har været medlem af forskel
lige udvalg under sejlunionen, blandt 
andre var han medlem af PR-udvalget 
og førte an i kampen mod bådskatten. 
Han er medlem af Dragør Sejlklub, hvor 
han tidligere har været formand. Han 
sejler Folkebåd. 

J33333333332S333333S33S333É 
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J uniorudvalget 

Jens Green Jensen, juniorleder, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-5063 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh.S 
Tlf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-522034 

Jan Knudsen, 
Marengovej 12, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 74 52 

Klaus Akkermann, 
Borneovej 25, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-59 7995 

Mogens Fuglsang, 
Elselillevej 5, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-580916 

Yngling-nyt 

Opslagstavlen. 
Det er vigtigt, at I kigger på opslagstav
len i Juniorskuret, hvor alle informatio
ner til jer bliver opslået. 

Vi skal være flere. 
Men vi tror nok, at vi skal se, om vi kan 
blive nogle flere til diverse arrangemen
ter, da S.S.F.s juniorer sejlmæssigt lig
ger i midten af feltet. Det skal vi ikke, vi 
skal være fremme, 
så mod op til jeres sejlaftener og de 
arrangementer, der bliver lavet 
for jer, og husk tilmelding til 
onsdagssejladserne tirsdagen før. 

Husk Landsjuniorstævnet 

OPTIMIST 
McDonald Cup 
for A, B og C-sejlere afholdt af 
Sundby Sejlforening 
i weekenden 1.-2. juni 1985 

Lørdagen oprandt med et strålende 
solskinsvejr og 5-6 m/sek - ideelt sej
lervejr. Det var planlagt at afholde 2 sej
ladser hver dag, og der skulle sejles på 2 
baner, en for A-sejlere og en for B/C-sej-
lere. 
Om lørdagen fik begge baner afholdt 2 
»lækre« sejladser. Efter endt sejlads 
havde McDonald's juice til alle sejler
ne, og man havde allerede om formid
dagen ved uddelingen af sejladsbe
stemmelserne foræret en kasket og en 
T-shirt til alle sejlerne samt til dom
merne. 
Også om søndagen var det strålende 
solskinsvejr, men denne gang var der 
bare ingen vind, desværre, men vi be
sluttede »naturligvis« at tage på vandet 
og lægge banerne, idet lufthavnens 
vejrtjeneste havde lovet en smule vind 
fra SØ. På B/C-banen lykkedes det at 
gennemføre 1 sejlads på afkortet bane, 
medens A-banen ikke fik gennemført 
nogle sejladser. 
Alle sejlerne var i land kl. 12.30, hvor 
sponsoren for stævnet var vært ved et 
mindre traktement, som faldt i god jord 
hos de sultne »unger«. 

Resultatet for A-sejlerne blev: 
points 

1. Jesper Wieder, Dragør S ej 1 kl. 3,0 
2. Jacob Pedersen 11,4 

3. Michael Appel 11,7 
4. Theis Nielsen 13,0 
5. Thomas Aagaard 16,0 
9. Claus Zastrow, SSF 30,0 

10. Tonny Povlsen, SSF 32,0 

Resultat for B-sejlerne: 
1. Casper Nielsen, Ka.S.klub 0,0 
2. Henrik Heger, SSF 14,4 
3. Jackie Henriksen, SSF 33,0 
4. Gitte Illum 33,0 
5. Jannie Andersen 37,0 

Resultat for C-sejlerne: 
1. Thomas Jensen, SSF 3,0 
2. Kristian Fuglsang, SSF 25,4 
3. Henrik Kaus, SSF 28,0 

Ved præmieuddelingen trådte McDo
nald's til igen, idet de uddelte et 
armbåndsur til alle præmietagere, 
samt guld-, sølv- og bronzemedaljer til 

de tre første præmietagere. 
Der skal herfra lyde en tak til sponso
ren for en god støtte til stævnet, og vi 
håber, at de igen vil træde til ved et an
det arrangement. 
Stævnet var samtidig det sidste i en 
række udtagelsessejladser for Østersø
kredsens A-sejlere om, hvem der skal 
repræsentere Østersøkredsen ved DM-
85, og her blev resultatet: 
1. Jesper Wieder, Dragør Sejlklub 
2. Theis Nielsen, Dragør Sejlklub 
3. Micael Appel, Dragør Sejlklub 

Til sidst skal jeg nævne, at D-E-R lave
de en videooptagelse på land om lørda
gen og på vandet om søndagen. 
Der vil være mulighed for at låne opta
gelsen ved at kontakte Mogens Fugl
sang, så man kan se sine »unger« i akti
vitet. 

Jens Green 

Landsjuniorstævne. 
Der er også i år landsjuniorstævne, som 
er arrangeret af Kaløvig Bådelaug ved 
Århus fra den 30. juni til den 3. juli. 
Deltagelse i Dansk Sejlunions Lands
juniorstævne er normalt højdepunktet 
for de juniorer, der sejler kapsejlads. 
Kaløvig Bådelaug vil sørge for bespis
ningen under hele stævnet, og derfor er 
prisen ret høj - ca. 400 kr. pr. junior, hvor
til kommer transport med tog til og fra 
Århus. Omgående tilmelding er nød
vendig. Bådene vil blive fragtet derover 
af juniorudvalget. Ønsker du yderligere 
oplysning eller tilmelding så ring til 
Jan, telf. 01 - 55 74 52. 

Junior Grand Prix. 
I Junior Grand Prix indgår sejladserne: 
Tårbæk Sejlklubs Huggertpokal den 8. 
og 9. juni, Landsjuniorstævnet fra 30. 
juni-3. juli og K. D. Y.s Piratpokalen den 
21. til 22. september. Dette Grand Prix 
vindes af den Yngling, der klarer sig 
bedst i disse 3 store stævner. 

Træningslejr i 
Tårbæk Sejlklub. 
Vi havde YD 31 og YD 101 til trænings
lejren i Tårbæk. Der deltog Søren J., 
Signe og Søren S. i YD 31, Lars A., Ton
ny og Anders A. i YD 101, samt Mads og 
Carl-Henning. Det var intensiv træning 
på land og vand. Lejren afsluttede med 
en træningskapsejlads, hvor YD 31 blev 
nr. 16 og YD 101 nr. 8. 
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Nye medlemmer ~~~~ 
som søger optagelse 

i SunA&Ly. 

A 25 Michael Hemling 
Amagerbrogade 138, S. 

A 41 Anni B. Nielsen 
Saxogade 2, V. 

A 65 Kurt Manhart 
Svendelodden 4, NV. 

A 170 Mogens Nyborg Andersen 
Amagerfælledvej 13, S. 

A 232 Jens Thorsen Nørgaard 
Ved Sønderport 14, S. 

A 233 Eric Wolff 
Maglesøvej 3, Holbæk 

A 252 Kurt Ervin Schmidt 
Hollænderdybet 28, S. 

A 898 Jesper Meichert Munk 
Enhøjsvej 27, Allerød 

A 974 Henrik Ertner 
Amagerbrogade 140, S. 

P 26 Dorte Arved 
Ny Carlsbergvej 21, V. 

P 31 Kirsten Olesen 
Vodroffsvej 5, V. 

J 65 John Finsten Gjødvad 
Strandlodsvej 88, S. 

J 67 Britt Pedersen 
Dronningensgade 12 A, K. 

J 76 Toivo Hiljander 
GI. Jernbanevej 8, Valby 

J 77 Christian Thillemand Ras
mussen 
Prøvestens Allé 16, S. 

TAK 

Li 

Tak for opmærksomheden i anledning 
af vores datters fødsel. 
Med venlig hilsen 
Jette og Kels Palmberg 

Tak for alle de venlige hilsener og gaver, 
som jeg fik til min fødselsdag. 
Bente 

Til bestyrelsen 
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
min far, Hans Jørgen Pedersens bisæt
telse. 
Gitte Pedersen 

Hjertelig tak for opmærksomheden ved 
min 70 års fødselsdag. 
Medl. nr. 285 
Johannes Løwe 

Arne Olsen Offset 
Århusgade 88, 2100 København 0 

Telefon (01)*26 95 09 

KASTRUP MARINE SERVICE«-

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

stiftelsesprovision. Er køber og sælger enige om 
;tragter vi vurderiig som overflødige 
ikostninger for D«n. 
il kommer vor TV&heds-garanti - d.v.s. 
ingen betaler låifl i ganske særlige 

få en bå< 
opfyldtj 

Drømmen bliver 
nemtogtrygti 

Til søs med TVygheds-garanti - og rentegaranti i 3 år - når 
Jyske Bank finansierer. 

Vi gør os lidt mere umage. Det betyder, at hvad enten båden 
er ny eller brugt, kan De få den finansieret i Jyske Bank, og det 
gælder selvfølgelig også udstyret om bord. 

Løbetid helt op til 10 år, og hos os slipper De oven i 
købet for 
prisen, betragter vi 
ekstraomkostninger for 

Dertil kommer vor 
at forsikringen betaler 
tilfælde. 

Kig ind og få en 
drømmen blive 

9 



Jollesejlere 

Skandinavisk mesterskab for Wayfarer 

Så har der igen været Skandinavisk me
sterskab for Wayfarer-joller, som blev 
afviklet fra den 16.-18. maj i Hjerting 
ved Esbjerg. 
Vi, W 5263, Kenneth og Sten Madsen 
tog af sted til Esbjerg den 15. - vi var 
derovre ca. kl. 20.00 for at gøre vor jolle 
klar til sejladserne. Da vi kom, var der 
aftenmatch for de lokale joller, og der 
fik vi indblik i forholdene. 
Vi skulle indlogeres hos Ernst Henrik
sen, hvor vi hyggede os, indtil klokken 
lige pludselig var 1.00, og vi gik til køjs. 
Torsdag blev vi vækket kl. 9.00. Det før
ste, vi gjorde, var at se på vejret, og det 
var ikke for godt; let regn og ingen vind, 
så første start gik først kl. 12.30, så det 
kunne jo nå at blive bedre. 
Skippermødet var kl. 11.00, hvor dom
meren forklarede lidt om de nye kapsej
ladsregler, og så kom vi alle på vandet. 

1. sejlads 
Vnden var svag, 1 - 2 m/sek, og vi fik en 
rigtig dårlig start, idet vi startede i den 
for korte ende af linien, da vi troede, at 
strømmen satte os mere, end den gjor
de. Det var en god sejlads, hvor man 
kæmpede om hver en placering. Vi fik 
da også trimmet båden bedre og fik sej
let os op på en 6. plads ud af de 19 star
tende både. 

2. sejlads 
startede lige efter. Vinden var stadig li
ge løj, så vi regnede med en sejlads ma
gen til den første. 
Starten gik lidt bedre for os, og vi var 
med ret langt fremme, og der blev igen 
kæmpet godt om placeringerne. 
Ved topmærket kom vi ind i en luffeduel 
med 5466, han ramte os og protestere
de. Vi mente, at han var gået over stag 
og derfor på bagbords halse, men dom
merkomiteen skønnede, at lufningen 
var i orden, så vi blev disket. Det var bit
tert, for vi fik sejlet os frem til en anden
plads. 
Efter endt sejlads var der en hyggelig 
sammenkomst ved klubhuset, hvor der 
blandt andet blev grillet bakskuld på 
rugbrød. Der var også pølser, røget hel
lefisk, og så kunne man købe drikkeva
rer til meget populære priser, så det 
blev en fornøjelig afslutning på 1. dags 
sejladser. 

Fredag 
var vi igen oppe kl 9.00, så vi var godt 
udhvilede. Sejladserne startede igen kl. 
12.30, fordi man måtte tage hensyn til 
tidevandet. Vejret var strålende, sol fra 
en skyfri himmel og 6-8 m/sek, så det 
var med store forventninger, vi gik ud til 
3. sejlads. 
Vi kom igen rimelig godt fra start, og 
der var godt skub i alle jollerne, og der 
var igen mange nærkampsituationer. Vi 
blev igen involveret i en protestsag 
styrbord-bagbord. Det var denne gang 
Steen Jensen, der mente, at vi ikke var 
kommet af vejen for ham, men denne 
gang blev protesten afvist. 
Vi lå som båd nr. 3 kort før mål, men på 
en dejlig rummer kom vi lige pludselig 
til at ligge i spidsen, men på grund af 
strøm og uopmærksomhed ramte vi 
mærket, da vi skulle krydse mållinien, 
så vi måtte sejle en runde om mærket, 
og derved blev 1. pladsen lavet om til en 
2.plads. 

4. sejlads 
Den gode vind holdt sig, så vi alle kunne 
få brugt vores mavemuskler. 
Denne gang havde vi en drømmestart, 
og vi kom først til krydsmærket, og det
te beholdt lige til vi gik over mållinien. 
Så det var en god dag for os med en 2.- og 
1-plads, men da Ernst Henriksen i 5942 
også fik en 1.- og 2.-plads, og da han i for
vejen havde en 1.- og 2.-plads, lå han me
get klart i spidsen, så der skulle sort 
uheld til, for at han ikke skulle vinde 
sammenlagt. 
Om aftenen var der planlagt sejlermid-
dag, så vi skulle hjem og have vasket 
sveden af og noget pænt tøj på. 
Det var igen et arrangement, der sagde 
spar-to til alt, hvad man kunne ønske 
sig. Vi fik noget virkeligt lækkert at spi
se, og jeg er helt sikker på, at alle fik ri
geligt. 

Lørdag 
skulle de to sidste sejladser afvikles, og 
det var i hvert fald et krav til os, at vi 
skulle vinde begge sejladser, samtidig 
med at Ernst dumpede lidt ned i ræk
kerne. 
5. sejlads skulle starte kl. 13.00, men 
blev udsat på grund af vindstille, men 
da startskuddet endelig lod, kom der en 

let brise, så vi kom alle godt af sted. Det 
var en meget stille sejlads, og vi kom 
ind på en 3. plads, men da Ernst blev 11, 
levede vi stadig i håbet. Denne sejlads 
blev vundet af Bjarne Lindquist og Ka
rin Jessen, der kun havde sejlet Wayfa
rer i meget kort tid. 

6. sejlads 
blev ligesom den foregående gen
nemført i meget svag vind, og denne 
gang gjaldt det så. Vi kom ikke først fra 
start, det gjorde Ole Hansen, og denne 
placering holdt han hele sejladsen, men 
han måtte kæmpe for den. Ernst lå på 
2.-pladsen lige indtil sidste opkryds, 
men da måtte han tage et ekstra kryds 
for at holde mållinien op, så vi sejlede 
forbi ham, men 3.-pladsen var rigeligt til 
en førsteplads i den samlede stilling. 
Til lykke med det! 
Nu var det spændende at se, hvad vores 
placering nu rakte til, da Ole Hansen, 
der vandt sidste sejlads, var vores nær
meste konkurrent. Det viste sig, at vi li
ge havde et forspring på 1,3 points, så vi 
fik en samlet 2.-plads, når vores dårlig
ste sejlads blev trukket fra. 
Mandskaberne fra Sjælland fik nu 
travlt med at pakke bådene, da der var 
bestilt færge til lørdag aften. Det var en 
stor skam, at vi havde sådant et 
hastværk med at komme hjem, så vi fik 
ikke tid til at sige rigtig farvel til vores 
værtsfolk, selv om vi var blevet behand
let kongeligt. 

Og så vil W 5263 takke Esbjerg Søsport 
for et fantastisk arrangement; der 
manglede intet, det var bare synd, at 
kun 19 både deltog. 
(Hvor blev Århus af??) 

Aktivitetspræmie 
Når træningssejladserne genoptages 
efter sommerferien, vil der blive udsat 
en præmie til den jolle- og brætsejler, 
der deltager i flest sejladser. Hvis der er 
flere, der har deltaget samme antal 
gange, vil der blive trukket lod. Det må 
dog være et krav, at man har deltaget i 
mndst 4 sejladser. 

Træningssejladserne 
genoptages efter ferien tirsdag den 6. 
august med start kl. 18.30. Og den 10. 
september er datoen for sidste træ-
ningssejlads. Efter denne sidste træ-
ningssejlads vil der eventuelt blive af
holdt præmieuddeling. 

så vel mødt 
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Tyverisikring 
Hvordan kommer vi tyveri fra surfer
stativerne til livs? 
Vi bringer hermed et forslag til sikring 
af master og sejl. 
Man anskaffer et plasticrør, der har ma
stens længde og forsyner dette med 
muffer, som kan skydes ind over røret. 
På mufferne påsvejses øjer, hvor igen
nem en wire kan trækkes, så bræt og 
mast kan låses sammen. 
Se nedenstående tegning. 

4- S T,/k tZ&ri 

Ny formand i 
Danmarks Motor
båds Union 
Flemming Kirk, 43 år, er valgt som ny 
formand for Danmarks Motorbåds 
Union. Han er fra Herslev Strands Sejl
klub og afløser Anders Clausen, der er 
gået af på grund af sygdom. 
Flemming Kirk har sejlet i over 30 år og 
har siddet i hovedbestyrelse og forret
ningsudvalg i Dansk Sejlunion, samt i 
samarbejdsudvalget mellem de to 
unioner. 
SSF byder sejleren velkommen som 
formand for Danmarks Motorbåds 
Union. 

~ Tb 
rifl 

smmim 

Flemming Kirk 

Kapsejladser i sæsonen 1985 
Onsdagssejladser: 

8., 15., 22. og 29. maj 
5., 12. og 19. juni 
7., 14., 21. og 28. august 

Lørdagssejladser: 

7., 14., 21. og 28. september 

Stævner og andre 

27.-28. april: 
1.- 2. juni: 

16. juni: 
7.- 8. september: 

14. september: 
15. september: 
21. september: 
22. september: 

28.-29. september: 
12. oktober: 

sejladser: 

Jubilæumsstævne Yngling (15 år) 
Mc. Donald Cup, Optimist A, B og C-sejlere 
Familiesejlads 
Ynglingstævne 
Wayfarer-stævne 
Klubmesterskab for Opti og Joller 
Ballad-stævne 
Forterne Rundt 
Old-boys Cup 
Klubmesterskab for Yngling 



Sakset fra Jyllandsposten 

Eliteidræt 
bør brandskattes 

Af Harald Holten 
landsretssagfører, Ebeltoft 

Breddeidræt tilsigter kropslig sundhed 
på det folkelige plan, gerne med almen
menneskelig udvikling som sidevirk
ning. 
Denne idræt betyder, at man konkurre
rer med sig selv og herudover holdvis i 
beskeden grad. Denne idræt er medvir
kende til at skabe gode samfundsbor
gere. Den bor derfor plejes i skolerne og 
om fornødent nyde en vis offentlig støt
te. 

Elite- og konkurrenceidræt er derimod 
kun skadelig. Den skal ikke forbydes, 
men må i det mindste som andet arti
steri klare sig selv. Der er så mange 
penge indeholdt i denne form for idræt, 
at den burde brandskattes til fordel for 
breddeidrætten. 
Hvori består det skadelige? 
Mindst vigtig er de skader, som udøver
ne selv pådrager sig ved overanstren
gelse; det må blive deres egen sag. 
Væsentligere er den proportionsfor-
vridning og det hysteri, der ledsager 
den. Medaljer, faner, hujen, billeder, 
sammenstimlen o.m.a., alt sammen 
skønt det for nationen er reelt helt lige
gyldig, om der er indvundet et sekund 
eller en millimeter eller et målover
skud. 
Og så viser det sig endda, at de, der dyr
ker den brede idræt, ikke, som man 
måske kunne tro, inspireres af de ek
straordinære resultater, men tværti
mod kan deprimeres af dem og komme 
til at tro, at deres motionsidræt er be
tydningsløs. Eliteidræt er forretning. 
Idrætseliten adskiller sig afgørende fra 
anden elite. 

Kommentar til: 

Eliteidræt bør 
brandskattes 
Man må formode, at en landsretssagfø
rer er nogenlunde ved fornuftens fulde 
brug; ellers er han faldet for det medie
flop, der hedder professionel idrætsar-
bejder. 
Det har været muligt for nogle få fod
boldspillere og enkelte boksere og to 
badmintonspillere at tjene sig en min
dre formue, ofte med et mistet helbred 
til resultat. Resten af eliten og konkur
rencens folk har, uanset om der gives 
lidt håndører, ydet et stort og væsent
ligt bidrag ofte med afsavn på andre 
fronter for ved egen indsats at kunne 
være med i toppen. 
Ser vi på sejlsporten, som vel nok gen
nem tiderne har bidraget mest med 
medaljer og internationale mesterska
ber og det, landsretssagføreren kalder 
hysteri, faner, billeder og sammenstim
len ??, er denne, i visse stunder kaldet 
Danmarks nationale sportsgren, 
brandskattet så det batter, uden at 
breddeidrætten inden for sejlsport har 
fået så meget som en krone af denne 
misundelsesskat, pålagt alt, hvad der 
kan sejle, fra optimistjoller til havsejle
re, hvis man ikke har råd til at sejle 
uden forsikring. 
Takket være danske mænd og kvinders 
lyst til vand, hav og fart, hvide sejl og 
det frie liv, er nationen endnu ikke endt 
som et samfund af roedyrkere, men har 
tværtimod bevist, at f.eks. nogle få så

kaldte elitesejlere kan give inspiration 
til tusinder af mennesker og familier til 
med liv og lyst at deltage i kapsejladser 
fra Gedser til Skagen. Det må være det, 
der kaldes motions- eller breddeidræt. 
Så pyt med den professionelle; ham får 
skattevæsenet nok alligevel. 

Hans Guldager 

FA KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 
EV/fWUDEE 

OUTBOAROS 

service x 
I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
01 - 583045 *r%cn 

1 Få dig en fast partner 
når det gælder video ogTV: 

Kom ind og hor om de 
mange fordele du har 
med D:E:R som partner 
i video og TV. En 
partner der altid er parat 
til at råde og vejlede. 
En partner du kan 
snakke med. Så kan du 
samtidig fa vores lille, 
nyttige håndbog, som 
gi'r dig svaret på en 
masse video og TV-
sporgsmål. 

-Jfc- Vi giver skriftlig garanti 
pa vor omfattende service. 

•Jfc- Vi kommer og reparerer 
samme dag, hvis 
du ringer inden kl. 10. 

Vi har altid de nyeste 
modeller, til landets 
bedste priser. 

Vi har fri ombytningsret, 
du kan bytte model, 
nar du onsker det. 

•Jfc Pa gensyn! 

Din partner i T 
video og TV p 
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Kig efter i skur/båd 
Du har sikkert en del anvendeligt grej, 
som du ikke bruger til daglig, men som 
du ikke nænner at smide ud - dette op
bevarer du i årevis til ingen nytte. 
Forær din klub disse sager til et stort 
loppemarked/auktion den 31. august til 
fordel for svagførefesten, der afholdes 
den 14. september. 

Henvendelse til Bente/Vagn. 

Slettede medlemmer. 
A. 12 Jeanette Videkrantz 

Nyrnberggade 53, S. 
A. 25 Pia Jacobsen 

Slagelsesgade 6, 0. 
A. 41 Edvin Ørnporst 

Godthåbsvej 236, Van. 
A. 170 Per Ammentoft 

Følfodvej 144, S. 
A. 232 Kjeld Clemmensen-Rothe 

Sæterdalsgade 5, S. 
A. 233 William Grøndahl 

Etonvej 23, S. 
A. 252 Bent Holst Rasmussen 

Bjelkes Alle 37, N. 
A. 261 Henrik Mærkedal 

Frimestervej 67, N.V. 
A. 270 Ingrid Hoffgård 

Lyneborggade 20, S. 
A. 314 Jens Gunner Østergård 

Sankelmarksgade 2, V. 
A. 317 Erich Leutert 

Tårnby Torv 6, Ka. 
A. 319 Jesper Matras 

Karlstads Alle 7, Brh. 
A. 330 Jan Carlsen 

Milanovej 29, S. 
A. 342 Preben K. Kristensen 

Borups Alle 274, N.V. 
A. 403 Ulver E. Chr. Engel 

Hans Tavsensgade 13, N. 
A. 437 Bjarne Moth-Poulsen 

Søbakkevej 10, Holte. 
A. 467 Georg K. Jensen Bøtker 

Højdevej 27 B, S. 
A. 543 Claus F. Petersen 

Polensgade 47, S. 
A. 617 Niels Bent K. Klausen 

Glamsbjergvej 20,B, S. 
A. 631 Georg Lyng Larsen 

Uplandsgade 20,-3, S. 
A. 639 Søren Hind 

Parkvej 77, Tåstrup. 
A. 677 Dorthe Henriksen 

Tycho Brahes Alle 50, S. 
A. 710 Joan Møller 

Nyhøj Alle 1, Ka. 

A. 776 Leif F. Hansen 
Refshalevej 340, K. 

A. 782 Irene Lind 
Dr. Dagmarsvej 56, Vejle. 

A. 870 Gregers Bjørn Hansen 
Selsøvej 26, Skibby. 

A. 965 Klaus Fog 
Øster Farimagsgade 15, K. 

A. 978 Allan Petersen 
Øresundsvej 16, S. 

A. 979 Jens-Ole Larsen 
Torbenfeldtvej 4, Brh. 

A. 1019 Kim Marinus Madsen 
Holmestien 2 B, Vanløse. 

A. 1021 Ingelise J. Povlsen 
Sdr. Boulevard 39, V. 

A. 1056 Johs. H. Pokalski 
Kastrupvej 3, S. 

A. 1057 Helle F. Hansen 
Refshalevej 340, K. 

A. 1068 Torben Rasmussen 
Prøvestens Alle 13, S. 

P 31 Lowen Larsen 
Uplandsgade 20, S. 

J. 31 Nicolai Clemmensen-Rothe 
Sæterdalsvej 5, S. 

J. 51 Pia Nancy Davidsen 
Maltagade 8, S. 

J. 102 Svend Erik Høst Jørgensen 
Tyge Krabbesvej 12 A, S. 

>000000000000000000 

STORT 
loppemarked/auktion 

til fordel for svagførefesten 

Lørdag den 31. august 
kl. 10.00 

ved benzinskuret 

Festudvalget 

»ooooooooooooooooe 

Hvem kommer med den største fisk? 

Der er mange præmier at hente! 

Fisketur 
afholdes lørdag den 17. august 

Morgenbøn kl. 9.00 

Startskuddet går kl. 10.00 

Vejningen starter kl. 16.15 

Du skal være inden for molerne kl. 16.00 

Se efter opslag i klubhuset 
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Skatteret 

Højesteretsdom 
om fradrag for 
underskud 

Udlejnings
virksomheden 
En direktør i et autofirma købte i 1977 
en Finnsailer for kr. 435.882. 
Båden blev straks efter erhvervelsen 
overladt til udlejning gennem et udlej
ningsbureau og af hensyn til det tyske 
marked placeret i Aabenraa. 
Skattemyndighederne forhøjede imid
lertid direktørens indkomstansættel
ser for indkomstårene 1977 og 1978 
med henholdsvis kr. 144.937 og 95.270, 
fordi man ikke godkendte underskud 
ved udlejning af båden. 
Underskuddet var opgjort som forskel
len mellem lejeindtægterne (henholds
vis ca. 6.000 og ca. 8.000 kr.) og driftsud
gifter samt afskrivninger. 

Direktørens forklaring 
Under sagen blev det oplyst, at direktø
ren siden 1973 havde haft en båd af ty
pen »Albin Ballad«, der var velegnet til 
kapsejlads, samt en mindre sejlbåd, der 
om sommeren lå fortøjet ud for hans 
sommerhus. 
Den omstridte Finnsailer var imidler
tid uegnet til kapsejlads, men velegnet 
som turbåd. 

Den var: 
- anskaffet til udlejning 
- overladt til et udlejningsbureau 
- placeret i nærheden af det tyske 

marked 
- i 1978 blev der annonceret 11 gange 

i danske aviser 
- den årlige leje var kalkuleret til 

50.000 kr. 

Da udlejningen også var begrænset i 
1979 og 1980 overgik båden i 1981 til pri
vat brug. 
Til støtte for påstanden om fradrag for 
underskuddene blev der gjort gælden
de, at udlejningsvirksomheden havde 
været erhvervsmæssig, og at direktø
ren havde handlet sådan som virksom
hedsejere normalt handler inden for 
branchen. 
Han havde opnået momsrefusion, for
sikret båden som udlejningsbåd, havde 
forsynet båden med det nødvendige 
sikkerhedsudstyr og gjort et ihærdigt 
forsøg på at få båden lejet ud. 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Anløb af Saltholm. 
Efter at Tårnby Kommune har startet 
en sejlads, hvor man sejler skolebørn 
fra Saltholm til undervisning på Tårn
by Kommunes skoler er der udlagt 
grønne bøjer i renden ind til Barakke-
broen, ligesom den bageste båke er 
forhøjet. 
Disse to ting i forening skulle gøre det 
lettere at anløbe det populære mål for 
sejlerne i Øresundsområdet. 

Rettens vurdering 
Vestre Landsret lagde imidlertid vægt 
på, at uanset at der havde været udfol
det normale udlejningsbetræbelser, 
havde der ikke været udsigt til, at der 
kunne opnås rimelige indtægter i for
hold til den investerede kapital. 
Under hensyn hertil og til udlejnings
virksomhedens omfang, og til at denne 
ikke havde nogen naturlig sam
menhæng med direktørens øvrige er
hvervsmæssige forhold, fandt retten, at 
udlejningsvirksomheden ikke kunne 
anses for erhvervsmæssig, og under
skuddene derfor ikke fratrækkes. 
Højesteret kom til samme afgørelse 
med tre dommere mod to. 

30000000000000000« 

Distancer i sømil målt fra vort havneindløb 
Barsebåck 10,5 
Bellevue bro 7,1 
Bøgestrømstønden 36,4 
Båckviken 14,8 

Dragør 5,0 
Drogden fyr 8,5 
Espergærde 20,0 
Fakse Ladeplads 36,8 

Flakfortet 4,0 
Gilleleje 34,6 
Hellerup havn 4,7 

Helsingør, nord 23,2 
Hesnæs havn 60,5 
Hornbæk 29,6 

Humlebæk 

Hundested 
Helsingborg 

Hoganås 
Kallehave 
Kastrup 
Klagshamn 
Klintholm havn 

Kyrkbacken 
Koge 
Landskrona 
Langelinie lystb.havn 
Limhamn (gennem Drogden) 

Lomma 

18,9 Lund 32 

54.0 Malmo 13, 
22.8 Middelgrundsfort 3 
33,4 Molle havn 38 

47,4 Nivå 16 
2,1 Nyord 44 

12.1 Præstø 43 
47.0 Rungsted 13 

14.9 Råå 20 
25.2 Rodvig 29 
14.6 Rorvig 57 

3,1 Saltholm (Barakkebro) 3 
11.7 Saltholm (Lusebro) 3 

14.1 Skanor 16 

Skovshoved 

Sletten 
Snekkersten 
Stege 
Stevns fyr 
Strandmøllen 
Stubbekøbing 
Svanemøllen lystbådeh. 

Tårbæk 

Vedbæk 
Viken 
Vordingborg 
Ålaboderne 

6,1 
17,9 
20,8 
49,2 
25,0 

9.0 
59,5 

4.1 

7,7 
11.5 

29,2 

58,0 

17,2 
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Fra Søsportens 
Sikkerhedsråd: 

o 

Aret der gik. 

I Søsports Information nr. 17 kunne vi i 
indledningen glæde os over en faldende 
tendens i statistikken over uheld og 
ulykker blandt søsportsfolk i 1983 på 
trods af et vejr, som fristede, men som 
ofte overraskede med pludselige høje 
vindhastigheder. 
1984 blev vejrmæssigt anderledes. Det 
var mindre inviterende at komme på 
havet, koldt og blæsende som det var de 
fleste sommerdage. Der har nok været 
væsentligt færre timer i søen for fritids-
sejlerne end i de foregående år. 
Men selv på denne baggrund finder vi 
årets statistik særdeles tilfredsstillen
de. Det laveste antal omkomne i rådets 
historie og en nedgang i antal registre
rede hændelser på ca. 20% i forhold til 
1983 efter et antal år med en stigende 
tendens. 
Statistik og procenter er farlige emner, 
som forkert anvendt kan misbruges. 
Man skal derfor være forsigtig med at 
drage for vidtrækkende konklusioner 
alene på grundlag heraf. 
Når dette er sagt, så lad os alligevel 
glæde os over, at en samlet »flåde« på 
ca. 200.000 fritidsfartøjer, skønsmæs
sigt »bemandet« med mere end 500.000 
personer, kan komme igennem 1984 
med kun 340 registrerede hændelser og 
23 omkomne. Og dette på trods af, at 
vejrforholdene som nævnt ikke har væ
ret særlig fordelagtige. 
Det er rådets opfattelse, at en medvir
kende årsag til det lave hændelsesni-
veau kan skyldes, at fritidssejlern udvi
ser stadig større omtanke under udø
velse af fritidssejlads. Dette kan igen 
skyldes, at fritidssejlerne i stort tal 
fortsat deltager i uddannelsestilbude
ne i sejlklubber, aftenskoler m.v. på fri
villig basis, og derved tilegner sig 
kundskaber, som bedre gør dem i stand 
til at vurdere forholdene på en forsvar
lig måde. 
Rådets aktivitet skal naturligvis ikke 
gå i stå af den grund. Der sker løbende 
en udvikling inden for den måde fri-
tidsbåde bygges på og tilsvarende æn
dres den måde, som bådene sejles på. 
Dette giver os nye synsvinkler for alle
rede behandlede emner og nye emner, 
som vi finder, det er nødvendigt at tage 

op såvel i forbindelse med produktion 
af vort informationsmateriale, som i de 
råd, udvalg, seminarer, kurser m.v., som 
vi går ind i med aktiv deltagelse. 

Fritidssejlere 
for retten 
I de sidste udgaver af Søsports Infor
mation er der blevet bragt en række ek
sempler på fritidssejleres overtrædel
ser af søfartslovgivningen. 
Tilbagemeldinger til Søsportens Sik
kerhedsråd viser, at der er stor interes
se for disse oplysninger, hvorfor der 
bringes endnu et par eksempler på afs
luttede sager, hvor fritidssejlere har væ
ret involveret. 

Sejlads uden lanterner 
i beruset tilstand. 
3 personer sejlede en aften mod Stub
bekøbing i en 17 1/2 fods jolle. Jollen før
te ikke lanterner, og der fandtes ikke 
nogen anden form for lys ombord. 
Umiddelbart før ankomsten til Stub
bekøbing Havn kolliderede jollen med 
en færge, der var på vej ud fra Stubbekø
bing. Ved kollisionen kæntrede jollen, 
og de 3 ombordværende blev kastet i 
vandet, men blev umiddelbart efter 
reddet om bord på færgen. En efterføl
gende blodprøve til alkoholbestemmel
se viste, at føreren af jollen havde en 
promille på mindst 2,11. 
Der blev afgivet søforklaring i sagen, og 
der blev endvidere optaget politirap
port om hændelsen, hvorefter materia
let blev sendt til industriministeriet's 
søfartsafdeling. 
Her fandt man, at kollisionen skyldtes, 
at der ombord på jollen ikke havde væ
ret holdt behørig udkig, og at man ikke 
havde ført navigationslys, hvilket mini
steriet fandt måtte karakteriseres som 
grov fejl og forsømmelse i tjenesten. 
Ministeriet fandt endvidere, at jollens 
fører havde været beruset i et sådant 
omfang, at han var ude af stand til at 
udføre sin tjeneste på fuldt betryggen
de måde. 
Sagen blev overgivet til politiet med 
henstilling om tiltale for overtrædelse 
af sølovens §318, stk. 1 (foranlediger en 
skibsfører grundstødning, forlis eller 
anden søulykke ved grov fejl og forsøm

melse i tjenesten, straffes han med bø
de eller hæfte) og stk. 3 (har en skibsfø
rer, der udfører arbejde ombord i et skib 
nydt spiritus eller andre rusmidler i et 
sådant omfang at han er ude af stand til 
at udføre sin tjeneste på fuldt betryg
gende måde, straffes han med bøde el
ler hæfte). 
Sagen blev afgjort ved, at tiltalte vedtog 
en bøde på 2000 kr. 

Overtrædelse af 
Reglerne for Sejlads 
i snævre løb. 
En augustsøndag ved middagstid be
fandt en sejlbåd med tre yngre menne
sker sig for udgående i en gravet og bug
tet sejlrende. Føreren af sejlbåden ob
serverede et skib i renden på modgåen
de kurs. Skibet var for indgående og 
holdt sig i den styrbord side af sejlløbet 
(løbets bagbord side set fra sejlbåden). 
På et tidspunkt indså sejlbådens fører 
at passagen af det andet skib kunne bli
ve kritisk, hvorfor han foretog et drej til 
bagbord. Det modgående skib ændrede 
kurs til styrbord for at undgå kollision 
med sejlbåden, hvilket lykkedes. 
Sejlbåden »gled af« på skibets bagbord 
side, hjulpet af bovbølgen. Uheldigvis 
grundstødte skibet under sin undvige
manøvre. 
Foranlediget af en henvendelse blev in
dustriministeriet bekendt med sagen 
og anmodede politiet om at lade sejlbå
dens fører afhøre til politirapport. Sa
gen blev derefter tilbagesendt til mini
steriet til vurdering. 
Ministeriet fandt, at sejlbådens fører 
ved sin sejlads havde overtrådt de 
internationale søvejsreglers regel 9, li
tra b, ved at have vanskeliggjort passa
gen for et skib, som kun kunne sejle sik
kert i det snævre løb. 
Sagen blev sendt til politiet med hen
stilling om, at der i medfør af lov om 
skibsfartens betryggelse blev rejst til
tale mod sejlbådens fører for overtræ
delse af de internationale søvejsregler. 
Sagen blev afgjort med, at sejlbådens 
fører vedtog en bøde på 300,00 kr. Bø
dens størrelse blev fastsat under hen
syntagen til førerens unge alder. 
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Pressemeddelelse: 

Baltica samarbejder med Lyngby Radio 
Med omgående virkning har Baltica 
indledt et samarbejde med Post- og Te
legrafvæsenet, således at kystradiosta
tionerne, Blåvand radio, Lyngby radio, 
Rønne radio og Skagen radio nu kan 
yde lystfartøjer i nød en endnu bedre 
service. 
Ordningen gælder for Baltica's ca. 
15.000 lystfartøjskunder og er en virke
lig forbedring af den service, som også 
forsikringsselskabet nu kan tilbyde. 
Når en lystsejler, der er forsikret i Balti
ca, kalder en af kystradiostationerne og 
meddeler, at fartøjet er i nød, er der mu
lighed for at få koblet forbindelsen vi
dere til en af Baltica's taksatorer. Balti
ca betaler naturligvis omkostningerne 
ved denne radiosamtale, og formålet er 
at sikre, at en nødstedt båd får så me
gen hjælp som overhovedet muligt. 

»Er det eksempelvis nødvendigt 
omgående at igangsætte en redningso
peration, har vore taksatorer nu mulig
hed for at kontakte de bjergningssels-
kaber, som vi i forvejen samarbejder 
med, udtaler kommunikationschef 
Flemming Hedemark, Baltica. Vore 
taksatorer ved ofte, hvor de forskellige 
bjergningsselskabers fartøjer befinder 
sig, og der er derfor mulighed for at 
hjælpe sejlerne, idet bjergningen måske 
kan foretages inden den pågældende 
båd eksempelvis bliver slået til vrag på 
kysten.« 
Samarbejdsaftalen mellem Baltica og 
Post- og Telegrafvæsenet er en vide
reudbygning af den vagtordning, som 
Baltica allerede har etableret med 
Falcks Redningskorps. Denne ordning 
går ud på, at sejlere i nød kan kontakte 

Falck, idet der nu på alle Falckstationer 
ligger instruktion om, at samtidig med 
at Falck rykker ud for bjergning, kon
taktes Baltica's taksatorer, således at 
alle kræfter hurtigst muligt sættes ind 
for at yde den bedst mulige hjælp. 

- Vi er i Baltica meget taknemmelige 
over den hurtige behandling, som Post-
og Telegrafvæsenets Teletrafiktjeneste 
har givet vor henvendelse om at etable
re samarbejdet med kystradiostatio
nerne, slutter Flemming Hedemark, 
Baltica. 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

Amagerbanken 

Hverdage Lordage 
Son og 

helligdage 

Jan X 11-15 X 

Fetir X 11-15 X 

Marts 10 18 9 15 X 

April 10-18 9 15 9 15 

Ma| 

Juni 

10 18 

10- 18 

9- 15 

9- 15 

9-15 

9-15 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE Juli 10 18 9 15 X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug 10- 18 9 15 X 
Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 

Tlf. (01) 57 61 06 

Sept 13 18 9 15 X Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 

Tlf. (01) 57 61 06 
Okt 
Nov 

_-| 13- 18 

fr 13" 18 
9 15 

9 15 

X 

X 

Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 

Tlf. (01) 57 61 06 

Dec - |  13 18 11-15 X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 
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SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Kobenhavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 01-593580 
Restaurationen ... 01-583296 
Havnekontoret ... 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 5041 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Oresundsvej 74, 2300 Kbh. S 5801 76 

Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 137323 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 7323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 5844 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B 5, 2791 Dragor 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 7939 

Bent Knudsen, 
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragor 5321 81 

Tilsynsforende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 51 75 30 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 5844 

Kapsejladschef: Jorgen Schandorff, 
Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 

Skolechef: Bjarne A. Larsen, 
Messinavej 5, 2300 Kbh. S 598127 

Juniorleder: Jens Green Jensen, 
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 50 63 65 

Jolle Jorgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7, st., 2100 0 381541 

Motorbåds- Ib Petersen, 
repræsentant: Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S 522544 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 58 4311 

Frank Olesen, 
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup 522310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

yTicL 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 3.6.85 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Kapsejladschefen var fraværende på 
grund af arbejde. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden oplæste indkomne breve og 
takkekort. Formanden fortalte herefter, 
at han havde deltaget i Dragør Sejl
klubs standerhejsning den 5.5.85. 
Ib Sørensen, Dragør Sejlklub, er blevet 
valgt til OLrchef i Dansk Sejlunion. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget orienterer bestyrelsen 
om, at de i nær fremtid vil udsende 
spørgeskemaer til de medlemmer, der 
er skrevet op på venteliste til en båd
plads. Formålet med dette skema er at 
få at vide, om alle de, der står på listen, 
stadig er interesseret i en bådplads. 
Havneudvalget sluttede med at fortæl
le, at reparationerne på Østre Mole er 
påbegyndt. 



Punkt 4 Klubhus og fester: 
Festudvalget fortæller, at pinsemor
genarrangementet gik meget fint, lige
som pejseaftenen umiddelbart før pin
se gik fint med stor tilslutning. 
Set. Hansaften vil som sædvanlig blive 
holdt med bål samt musik i klubhuset. 
Vi har for øjeblikket set os nødsaget til 
at leje et klaver, idet det gamle ikke 
kunne repareres mere. Klaveret koster 
15.500 kr; vi giver en månedlig leje af 
465 kr. Klaveret er lejet med forkøbsret. 
Bestyrelsen var enige om, at man først 
til februar ville tage stilling til, om vi en
deligt vil købe klaveret eller fortsætte 
med at leje det. 
Den nummertavle, der er opsat i klub
huset, og som skulle bruges for at lette 
madudleveringen, fungerer ikke som 
ventet på nuværende tidspunkt. 
Festudvalget fortæller, at tavlen vil bli
ve omkonstrueret, så den fungerer som 
tænkt. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Skolechefen meddeler, at man i øjeblik
ket har for mange elever tilmeldt sej
lerskolen, men han regner med, at der i 
lighed med tidligere år hurtigt vil ske 
frafald, så elevantallet passer til både
ne og sejlerdagene. 
Tyveknægten er tilmeldt til »Sjælland 
Rundt«. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Den 1. og 2. juni blev der afholdt opti
mistjollestævne for A+B+C sejlere. 
Sponsor var McDonald's. Der var 40 
deltagende joller. Lørdag sejlede man 
med fin vind og gennemførte sejladser
ne. Søndag manglede vinden. 
Juniorchefen fortæller, at man gennem 
lang tid hver tirsdag har bygget på det 
nye optiskur. Mange har givet en hjæl
pende hånd med. Skuret skulle nu være 
funktionsdygtigt, og juniorchefen tak
ker alle, der har givet en hjælpende 
hånd med både ved arbejde og med øko
nomisk hjælp. 
I slutningen af juni måned vil der i Kalø 
Vig blive afholdt et landsjuniorstævne. 
Foreløbig har et bådhold fra SSF til
meldt sig dette stævne. I den anledning 
anmoder juniorlederen bestyrelsen om 
tilskud til dette bådhold. Juniorlederen 
mener dog, at endnu et bådhold vil mel
de sig til. Bestyrelsen enedes om, at der 
ydes ialt 3.500 kr. til dette stævne incl. 
leders transport. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Jollerepræsentanten fortæller, at flere 
jollesejlere ønsker at deltage i øvelses

aftener, der afholdes om onsdagene. I 
den anledning anmoder de om at få lov 
til at sejle på de baner, der er kortere 
end dem, de store kølbåde sejler på. 
Den 7. -13. juli afholdes der DM for Fol
kebåde i Holbæk. 4 både fra SSF er til
meldt DM. 

Punkt 8 Joller: 
Den 2.6.85 blev der afholdt et jollemø-
de. Her diskuterede man bl.a. de mange 
tyverier, der har været på jollepladsen; 
bl.a. er der blevet stjålet en del master 
og sejl fra surferne. Næste år vil man 
forsøgsvis prøve at sejle en distancesej
lads, Saltholm rundt, med vindsurfer
ne. 
På grund af de mange tyverier diskute
rede bestyrelsen, om det ville være en 
god idé at sætte et aflåst hegn op om
kring stativerne, hvor sejlerne opbeva
rer deres sejlbrætter. Jollerepræsen
tanten ville forelægge dette forslag for 
sejlerne, inden der tages endelig stil
ling. 
Jollesejlerne vil gerne have en lasttrai
ler; en sådan vil også kunne benyttes til 
optimistjoller. Man enedes om i besty
relsen at tage en sådan anskaffelse op 
til næste forår. 
Jollerepræsentanten sluttede med at 
fortælle, at han nu havde udarbejdet et 
fast program, hvorefter man vil afvikle 
træningsaftenerne om tirsdagene. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Motorbådsrepræsentanten har nu til
rettelagt det pålidelighedsløb, der skal 
sejles på familiedagen. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Klubbens privatradio vil nu atter blive 
opsat i klubhuset. 

Punkt 11 Bladet: 
Intet. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Formanden for Helgoland klager over, 
at vore både sejler for tæt på Helgoland. 

Mødet slut kl. 22.45 
sign. Hans Guldager 

formand 
Else Thuring 
sekretær 

Da referatet ikke er godkendt af be
styrelsen, tages der forbehold for e-
ventuelle ændringer. 

få (fe en fast patiner 
når detgælder video ogTV: 

Kom ind og hor om de 
mange fordele du har 
med D:E:R som partner 
i video og TV. En 
partner der altid er parat 
til at råde og vejlede. 
En partner du kan 
snaidie med. Så kan du 
samtidig få vores lille, 
nyttige håndbog, som 
gi'r dig svaret på en 
masse video og TV-
sporgsmål. 

Vi giver skriftlig garanti 
pa vor omfattende service. 

-Jfc- Vi kommer og reparerer 
samme dag, hvis 
du ringer inden kl. 10. 

Vi har altid de nyeste 
modeller, til landets 
bedste priser. 

0 Vi har fri ombytningsret, 
du kan bytte model, 
nar du onsker det. 

-Jfc- Pa gensyn! 

Din partner il ] I 
video og TV 9 
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Mere Olie til Sundby's Juniorer 

Oliefirmaet Graae og Hilmand A/S har 
meddelt os, at i lighed med forrige år vil 
man tilbyde juniorafdelingen en fast 
provision på al den olie, som sælges til 
medlemmerne og deres venner. 
Graae og Hilmand sælger deres oliepro
dukter til nøjagtig samme pris og på 
samme betingelser, som andre oliesel
skaber. Man har både graddagsordnin-
ger og særlige betingelser for leveringer 
og betalinger, som de store selskaber. 
I øvrigt kan jeg oplyse, at Sundby Sejl
forening til klubhuset har fået leveret 
olie fra firmaet igennem flere år, hvilket 
vi har været meget tilfredse med. 

Nye medlemmer - - — 
som søger optagelse 

i SimcLlly. Sajjlfohejwuj. 

A 261 Svend Wennemose Larsen 
Augustagade 17, S. 

A 262 Johnny Bjørn 
Brogårdsvænget 3, Gentofte 

A 270 Klaus Fog 
Øster Farimagsgade 15, K. 

A 314 Kenny Gullaksen 
Præstefælledvej 32, Kastrup 

A 317 Kim Madsen 
Holmestien 2B, Vanløse 

A 319 Tage Flemming Holck 
Towærksgade 5A, S. 

Er du gammel kunde og allerede med i 
ordningen, behøver du ikke at foretage 
dig yderligere. Nye kunder kan ringe til 
Graae og Hilmand, tlf. 01 -12 20 99. For
uden navn, adresse og tlf.nr. skal der 
meddeles, at man er med i ordningen 
med Sundby Sejlforening. 
Har du venner og bekendte, er de også 
velkomne til at støtte SSF's juniorer på 
samme betingelser, som nævnt ovenfor. 
Gør derfor noget ved det! 
Det koster ikke ekstra at støtte denne 
idé. 

Hans Guldager 
formand 

A 330 Henning Otto Østergård 
Chr.havns Voldgade 17, K. 

A 342 Lars Andreasen 
Amagerfælledvej 20, S. 

A 345 Søren Probst 
Badstuestræde 16, K. 

A 365 Jimmie Beckerlee 
Woltersgade 8, S. 

A 403 Heidi Birgitte Hansen 
Restrupvej 82, Kastrup 

J 31 Thomas Engman Lycik 
Hessensgade 14, S. 

J 51 Kenn Groth Jørgensen 
Bygrænsen 44, Kastrup 

Pas på lystsejler 
fisker og jæger! 

Vi er mange både i de forskellige sejlfor
eninger på Amager (Dragør-Kastrup-
Sundby), som dyrker det friluftsliv at 
sejle på Saltholm og holde week-end 
både forår, sommer og efterår - alt efter 
de forskellige hobbies. 
Bliver du derovre om natten eller i tåget 
vejr, er det med fare for at blive sejlet 
ned, hvis din båd ligger mellem Barak-
kebroen og nordenden af Saltholm - en 
strækning på ca. 4 km, hvor der samti
dig på land er rekreativt område (det vil 
sige fred og ro). Til oplysning kan jeg 
nævne, at vi næsten allesammen ligger 
på ca. 1,5 m vand for at få vand under 
kølen, det vil sige 300 meter ude. 
Pludselig kommer luftpudebåden drø
nende (Kastrup Lufthavn-Malmø); 
nogle kommer 500-600 meter ude, an
dre kommer 30 til 40 meter fra os. Skal 
der en ulykke til, før de kan holde en no
genlunde sikkerhedsafstand fra ky
sten? 
Medlem nr. 68, Elo Nielsen 

Samtidig stilet til Kastrup Lufthavn. 

STORT 
loppemarked/auktion 

til fordel for svagførefesten 

Lørdag den 31. august 
kl. 10.00 

ved benzinskuret 

Festudvalget 

33303333333333333333233233 

' -
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ådfinansiering hos 
Sø-Finans 

betyder søstærk økonomi 
for Dem... 

Fakta om Danmarks 
bedste bådfinansiering 
Sø-Finans finansierer: 
Nye Både: Kan belånes med op til 
75% af fartøjets værdi, løbetid 
max. 15 år. (Ved løbetid på 15 år 
kræves min. lånebeløb på kr. 
150.000,00). Brugte Både: Kan 
belånes med op til 80% af fartøj
ets værdi, løbetid max. 10 år. 

Med byg/selvbyg: Kan belånes med 
op til 75% af fartøjets værdi, løbe
tid max. 10 år. 
Bådudstyr: Max. kr. 25.000,00 
løbetid max. 2 år. 
Forsikringstilbud: Dansk Søassu-
rance tilbyder vore kunder marke
dets bedste forsikringsbetingelser 
til lav præmie. 

I a 
- søstærk økonomi 

rTa, tak. Send mig omgående brochuren 
, • DANMARKS BEDSTE LÅNEMULIGHEDER TIL NY , 
I ELLER BRUGTBÅD I 
| • BÅDUDSTYRS-LÅN-HER OG NU 

. Navn: 

Adresse: 

Postnr.: _ 

Telefon:. 

By: 

| Sø-Finans. Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Rente: Variabel. Altid konkurren
cedygtig. 
Omkostninger: Lave etablerings
omkostninger. 
Panthaverinteresseforsikring: 
Betales af Sø-finans. 

Registrering: Vælger De Sø-
Finans, medvirker vi gerne ved 
registrering af Deres fartøj i 
Skibsregisteret. 
Udstillinger: De kan møde 
Sø-Finans på alle større danske 

bådudstillinger. 
Søsportens Brancheforening: 
Sø-Finans er medlem af Søspor
tens Brancheforening, hvilket er 
Deres garanti for en moralsk og 
faglig korrekt betjening. 



Skt. Hans i SSF 1985 

Sankt Hans Aften var i år begunstiget af et meget fint vejr, så medlemmerne sammen med familie og venner havde en dejlig af
ten i SSF's smukke rammer. 

Der trækkes lod Der var mange flydende præmier 

Gevinsten udleveres Der var et godt orkester 
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Ernas runde dag 

Hjertelig tak til forening og medlem
mer for opmærksomheden ved min run
de fødselsdag. 

Erna 

Den 12. juli kunne vor afholdte kasserer klare en af de runde kanter, som vi alle skal uden om. Der var talrigt fremmode i Erna og 

Ib's nyerhvervede have i H/F Amager Strand. 
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Juniorudvalget 

Jens Green Jensen, juniorleder, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-5063 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh.S 
Tlf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-52 2034 

Jan Knudsen, 
Marengovej 12, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 74 52 

Klaus Akkermann, 
Borneovej 25, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-597995 

Mogens Fuglsang, 
Elselillevej 5, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-580916 

233SaSSS3SS33323S33SSS333æ 

Yngling-nyt 

Sejlaftenerne er startet mandag den 5. 
august. Tilmelding til træningslejr i 
K.A.S. skal ske hurtigt til Jan. 

Husk tilmelding senest tirsdagen for. 
Se på opslagstavlen, hvor al besked vil 
være. 

Y D31 til landsjuniorstævne i Kalø Vig 

Landsjuniorstævnet '85 

SSF var i år repræsenteret ved landsju
niorstævnet, der blev afholdt fra den 29. 
juni til den 3. juli med Kaløvig Bådelaug 
som vært og arrangør. lait deltog ca. 80 
juniorer fra 9 klubber i følgende tre båd
typer: yngling, 606 og juniorbåd. 
Der blev afviklet i alt fem ud af seks 
planlagte sejladser. De fire første blev 
gennemført i frisk vind med byger og 
vindstød op til 14/15 m/sek. Den sidste 
sejlads, der blev sejlet under mere jæv
ne vindforhold, nemlig 4-6 m/sek, gav 
lidt spænding om resultaterne. 
SSF's hold, der bestod af Søren Jensen, 
Signe Schandorff og Søren Schandorff, 
sejlede i YD 31 mod tungere og mere 
trænede mandskaber og havde som 
eneste ambition at undgå at lukke led
det. Det lykkedes. De gennemførte fire 
af de fem sajladser. I fjerde sejlads valg
te de og ca. halvdelen af alle deltagerne 
at udgå på grund af vejrforholdene. Jeg 

synes, at de gjorde en fin indsats, der 
var SSF værdig. 
Herbert Balling, Kaløvig Bådelaug, der 
var vært for stævnet, havde gjort et 
stort og godt arbejde for at få det hele til 
at klappe. At teltene af og til var ved at 
blæse omkuld, kan han ikke lastes for. 
Forplejning og badeforhold var helt i 
top. De rundbordssamtaler, arrangører, 
dommer og ledere havde hver aften 
over aftenkaffen, var medvirkende til, 
at misforståelser blev undgået, og at 
eventuelle problemer blev taget i oplø
bet eller hurtigt løst, noget, der gav en 
god stemning blandt deltagerne og vist 
nok også var med til at flytte et par 
gamle pæle. 
Alle deltagere fra SSF synes, at det vil
le være en god idé, om vor juniorafde
ling kunne komme til at deltage i kom
mende landsjuniorstævner, og gerne 
med flere hold. Det var en virkelig dejlig 
uge. 
Til slut skal der lyde en varm tak til Jan 
Knudsen m.fl., der påtog sig hele slæbet 
med transport og til- og afrigning af bå
den, og til SSF for den økonomiske støt
te. 

Bjørka 

»ooooooooooooooooooooooooooooooooooo« 

Huggertpokalen 

YD 31 og YD 101 deltog i Huggertpoka
len, som er en sejlads for Juniorer (til og 
med 18 år). Denne sejlads er nok noget 
af det hårdeste, som vore juniorer har 
oplevet, og da vore juniorer ikke er ret 
gamle og ikke ret store, kneb det med 
de rigtig gode placeringer; men bare ro
lig, vi er på vej! 
I øvrigt tror vi nok, at de mest nervøse 

ved sejladserne er forældrene, men hvis 
nogle af disse betvivler Ynglingens 
manovreegenskaber, er de velkomne til 
at prøve en tur med fører. 
Hvis der sidder nogle på pælene ude 
ved juniorbådene, så er det bare en ju
nior, som endnu ikke har lært den tek
nik at holde pæl og båd på samme tid, 
men lad dem bare sidde, de falder ned 
af sig selv. 
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Hygge i teltet med SSF's stander 

Orkan sejl sælges 
Storsejl: 10,70x3,10 
Genua: 12,20 x 4,85 x 11,60 
Fok: 10,80x3,90x10,19 
Tlf. 01-420628 

Norge. 
leam Epoxy takker i øvrigt blev 

!2S E Jy§ke Bank Købcn- yd S : 28 
1200 kr havns tagdækning yd 99 nr 15 

for støtte til deres deltagelse i VM i 

Keld Palmberg fra Jyske Bank 
overrækker Team Epoxy en check. 

<§\ 
Arne Olsen Offset 
Århusgade 88, 2100 København 0 

Telefon (01)*26 95 09 

JSROu (0J)*5e d2 Od 
yipnadgqs 88' SJOO K®p€up9AU Q 

\fUJG OP«" OU06* 

KASTRUP MARINE SERVICE«. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

stiftelsesprovision. Er køber og sælger 
'tragter vi vurderjhg som overflødige 
ikostninger for Dan. 
il kommer vor Trygheds-garanti - d.v.s. 
ingen betaler lårM i ganske særlige 

opfyldt^ 

Drømmen bliver 
nemtogtrøti 

Til søs med TVygheds-garanti - og rentegaranti i 3 år - når 
Jyske Bank finansierer. 

Vi gør os lidt mere umage. Det betyder, at hvad enten båden 
er ny eller brugt, kan De få den finansieret i Jyske Bank, og det 
gælder selvfølgelig også udstyret om bord. 

Løbetid helt op til 10 år, og hos os slipper De oven i 
købet for 
prisen, betragter vi 
ekstraomkostninger for 

Dertil kommer vor 
at forsikringen betaler 
tilfælde. 

Kig ind og få en 
drømmen blive 
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Familiesejladsen 1985 Motorbådsløbet 

Den 16. juni var der stor aktivitet i 
Sundby Sejlforening. Netop denne dag 
afviklede man den årlige familiesej
lads. Den var opdelt i to kategorier: 
en sejlads for sejlbåde og en for mo
torbåde. 
Den sidste blev afviklet således, at den 
måtte betegnes en succes, omend man 
kunne have ønsket sig flere deltagere; 
men al begyndelse er svær, og der er løf
ter om en fremtid for disse sejladser. Ib 
Petersen har andetsteds kommenteret 
denne sejlads, og vi holder os til sejlbå
denes sejlads. 
Der var en frisk vind, og sejladsen blev 
afviklet under gunstige forhold, og den 
var overstået inden for en rimelig tid. 
Bladet søgte at få en udtalelse fra kap
sejladschefen om de nærmere regler for 
denne sejlads. Han var ikke meget for at 
rykke ud med disse, men vi fik dog at vi
de, at de forskellige både får tildelt en 
idealtid, som de skal prøve at overhol
de. 
Denne beregning for sejladsen resulte
rede i, at Swift med Schaldemose ved 
roret vandt den rædsomme præmie til 
ejendom. Schalde vil opbevare præ
mien som et meget eftertragtet trofæ 
og har skumle planer om dens fremtid. 
Det er svært at forene godt vejr med 
sejlvejr, og den friske vind gjorde, at 
man måtte rykke indendørs med tredie 
halvleg, og det bevirkede, at der var 
køer ved disken, men det er jo svært at 
spå vejret på forhånd; selv meteorolo
gerne rammer ikke altid rigtigt, men 
trods ventetiden forlob efterspillet på 
bedste måde. 
Det var en dejlig dag. 

Søndag den 16. juni blev der sejlet påli-
delighedsløb for motorbåde. 
Der var hård vind fra vest, men da ba
nen lå under land, blev løbet afviklet 
uden problemer. 
Henrik med »Siesta« løb af med før
stepræmien, et par flotte Holmegaard 
skibsglas. 
Bent med »Marianne« tog sig af an
denpræmien, en schweizer lommekniv. 
Arne med »Tøs« på trediepladsen fik et 
SSF-krus og 
Jørgen med »Søkalven« fik fjerdepræ
mien, et SSF askebæger. 
De deltagende både gennemsejlede 
den ca. 5 sømil lange bane to gange, og 
alle havde under 40 sekunder i tidsfors
kel, så der var præcision over feltet. 

Afslutningen var fælles med »Familie
sejladsen« og skulle foregå på Søndre 
Mole, men grundet vejret flyttede vi ind 
i klubhuset, hvor et langt fællesbord var 
fyldt med glade motorbådsbesætnin-
ger. 
Det var glædeligt igen at se aktivitet 
blandt motorbådsfolket, men vi håber, 
at mange flere tilmelder sig naviga-
tionsløbet i september måned. 
Se annonce andetsteds i bladet! 

Motorbådsudvalget 

10 



Vigtig meddelelse 
10°/o rabat på DSB-færgebilletter til 
alle DS-medlemmer. 
Dansk Sejlunion har igen i år ind
gået aftale med DSB om overførsel 
af personbiler med DSB-overfarter. 
Aftalen omfatter overførsel af per
sonbiler og varebiler indtil 6 m læng
de og en tilladt totalvægt på indtil 
2500 kg med eller uden bådtrailer 
eller campingvogn på nedennævnte 
overfarter: 

Halsskov - Knudshoved 
Kalundborg - Århus 
Bøjden - Fynshav 
Helsingør- Helsingborg 
Gedser-Warnemiinde 
Rødby Færge-Puttgarten 

Aftalen gælder indtil 31.03.1986. 
Priserne regnes efter de til enhver 
tid gældende takster og bestemmel
ser. I de således regnede priser yder 
DSB en rabat på 10%. 
Billetterne til DSB - overfarterne kø
bes kontant hos DSB. 
Refusion af rabatten sker på følgen
de måde: 
A) Sejlklubben indsamler og ind

sender inden den 01.10.1985 og 
01.04.1986 egne medlemmers bil-
letter/refusionsbilag til Dansk 
Sejlunion. Refusionsbilag fås hos 
klubberne. 

FA KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR-

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 
EVtflRUDEE 

OUTBOAROS 

service 

I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
01 - 583045 -«rrn 

B) Dansk Sejlunion afregner med 
DSB på grundlag af indsendte bil— 
letter/refusionsbilag og udbetaler 
rabatterne til sejlklubberne, der 
afregner med egne medlemmer. 

Vi håber, at medlemmerne får glæde 
af ordningen og vil benytte sig flit
tigt heraf. 

Hans Guldager 
formand 

P.S. 
Kolding Bådelaug har arrangeret sig 
således, at billetter m.v. afleveres til 
klubben, og såfremt andet ikke ud
trykkeligt ønskes, vil rabatten tilfal
de bådelaugets ungdomsafdeling. 
Tænk på det! 

red. 

»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Sikkerhedsservice 
contra 
restaurationsservice! 
Som bekendt har vor WT - radiostation 
været ude af drift en tid. 
Vor højtærede klubhusformand og 
næstformand ringede til mig en dag og 
sagde: »Nu piller vi din radio ned, for vi 
skal sætte en lystavle op, så Kirstine ik
ke skal råbe sig hæs på dem, der har be
stilt mad!« 
?????????????????????? 
Orv mand, ja, jeg skal love for, at der 
kom lystavle op. Jeg troede først, at det 
var omklædningsskab for personalet, 

som var blevet anbragt på væggen, men 
nej, det skulle altså være en lystavle, 
men Kirstine og pigerne skriger da sta
digvæk. Er der nogen, der kan sige mig 
hvorfor??? 
Det er vanskeligt at finde en anden 
plads til radioen, så både medlemmer 
og personale har let adgang til den i på
kommende tilfælde, men det lykkes 
måske en dag, og indtil da må Du, hvis 
det skulle blive nødvendigt, kalde en af 
vore naboklubber, foreksempel K. M. K. 
(kode B 2) eller Drogden Fyr (kanal 11A, 
kode A4). 
Det er bare synd for Kirstine og hendes 
piger!!! 

Reinhardt II. 
radiokontaktmand 

Hvem kommer med den største fisk? 

Der er mange præmier at hente! 

Fisketur 
afholdes lørdag den 17. august 

Morgenbøn kl. 9.00 
Startskuddet går kl. 10.00 

Vejningen starter kl. 16.15 

Du skal være inden for molerne kl. 16.00 

Se efter opslag i klubhuset 
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Sakset fra OK-nyt 

Trim - detaljer 
Som de fleste ved, er næsten alle for
mer for individuel trim tilladt. Her er et 
par af dem, som for det meste bliver an
vendt. 

Placering. 
Det, de fleste sejler med, er som vist på 
fig. 1, hvor alle trim-detaljer er placeret 
på dækket og derved let overskueligt. 
Det kunne jo være, at der er et eller an
det, som er ved at tage sig en tur. 
Mulighed nr. 2 er, at man lader det hele 
gå ned gennem mastekraven og under 
dæk som vist på Fig. 2 og Fig. 3. 
Dette gør, at man ikke kan se evt. slid, 
men man får et pænere dæk. 
På Fig. 3 er det vist, hvordan de forskel
lige trimsnore er ført igennem maste
kraven til mastefoden. 
Ved mastefoden er der lavet en veksel
virkning, der gør det muligt at få trim-
snorene ud til hver side af jollen og der
ved også lettere at hale. 

A. Bomnedhal 

B. Bomudhal 

C. Cunningham 

Kickingstrop 
(bomnedhal) 
På Fig. 3 er der ligeledes vist et af de 
bomnedhal, der bliver anvendt mest. 
Et såkaldt u-jern, som er sat fast med 
en bolt igennem bommen, Fig. 4. 
Et andet bomnedhal, som også er effek
tivt og nemt at lave, er vægtstangen Fig. 
5 og 6. 
Den består ganske simpelt af et stykke 
aluminimum, der er L.200 x T.7 mm. I 
dette stykke er der 3 huller, hvor det 
midterste hul sidder ca. 40 mm fra mid
ten, se Fig. 6. 

Cunningham 
Cunningham kræver ikke megen omta
le, det er fastgjort på den ene side af 
bommen, ført op igennem sejlet og ned 
igennem mastekraven, Fig.2. 
Eller hen over dækket, som vist på 
Fig.7. 
Dette skulle være et par små tips til 
dem, som lige har købt eller er ved at 
bygge ny jolle. 

Bomudhal. 
Bomudhal er noget af det, der er lettest 
at have med at gøre. Der findes flere 
forskellige systemer. Her er et af dem, 
som er nemme at have med at gøre, Fig. 
7. Der er mange, som bare har udhalet 
siderne på bommen, det gør det dog 
sværere at trimme under sejladsen. Ved 
at føre det ind og ned på dækket, som 
vist på Fig.7, kan man trimme det, 
mens man sejler. 
En anden lille fidus er, at man sætter en 
elastik rundt om skødebommen, Fig. 
7A. Dette gør, at sejlet bliver trukket 
ind på bommen, når man sletter udha
let. 

Fig.4 

T4S7 

Fig.5 

Fig.6 

C 

Fig.7A 

4/ 

o 

c 6 
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Sådan gør man i Jylland 
Danske havnetakster 

Jan Mærsk-Møller, formand for Skive 
Søsports Havn, har i 1985 fulgt initiati
ver op fra 1984, hvor seks klubber/laug/ 
havne i Limfjorden indgik aftale om ik
ke at opkræve havnepenge af både fra 
deltagerhavnene. I 1985 er der ialt 22 
deltagere i frihavnsordningen, nemlig i 
Ringkøbing Fjord: 
Hvide Sande og Ringkøbing. 

I Limfjorden: 
Thyborøn, Lemvig, Glyngøre, Skive, 
Hjarbæk, Haverslev, Ålborg Sejlklub, 
Sejlklubben Limfjorden, Vestre Både-
laug, Nørresundby, Nørre Uttrup (tidl. 
Sundby-Hvorup) og Mou. 

I Mariager Fjord: 
Hadsund, Mariager og Hobro. 

I Randers Fjord: 
Sdr. Hald, Motorbådsklubben 1943, 
Sejlklubben Fjorden, Randers Sejlklub 
og Dronningborg. 

Jysk Sejlunions formand, Henning Me
lin, Hobro støtter energisk ordningen, 
og begge d'herrer håber meget, at ord
ningen vil brede sig kraftigt i 1986, så 
det evigt tilbagevendende irritations
moment med havnepenge yderligere 
kan blive reduceret. Ordningen står 
åben for alle interesserede klubber, 
laug og havne og har i 1985 kostet den 
fyrstelige sum af kr. 0,50 for hver delta
gende båd, inklusive moms og forsen
delse. 
Der foreligger allerede tilsagn om del
tagelse i 1986 fra yderligere to Limf-
jordshavne. 

Pressemeddelelse 

Meddelelse til fritidssejlere, fiskere m.v. 

For handelsskibe og fiskeskibe over en 
vis størrelse er der krav om, at de skal 
være udstyret med forskellige former 
for pyroteknik såsom faldskærmsblus, 
håndblus og andre signaler til brug i 
nødsituationer. 
For andre typer fartøjer, herunder fri
tidsfartøjer og mindre skibe, anbefales 
det, at også disse skibe udstyres med 
pyroteknik til brug i nødsituationer og i 
situationer, hvor der ønskes assistance. 
For skibe, hvor der er stillet krav om for
syning med nødsignaler, gælder endvi
dere, at signalerne skal fornyes ved før
ste lejlighed efter udløbet af fire år, reg
net fra fabrikationsdatoen. For andre 
skibe og fartøjer anbefales samme for-
nyelsesdato. 
Der har hidtil hersket en del usikker
hed om, hvad man bør gøre ved pyrotek
nik, som er uddateret. Industriministe
riet skal derfor henlede opmærksomhe
den på, at der eksisterer en ordning, 
hvorefter uddateret pyroteknik kan 
indleveres til politiet, som herefter dra
ger omsorg for, at materialet bringes til 
destruktion på en betryggende måde. 
For at lette politiet arbejdet skal det 
herved anbefales, at sejlklubber, fiske
riforeninger m.fl. foranstalter indsam
lingsdage efter aftale med det stedlige 
politi, hvorefter det indsamlede mate
riale straks afleveres til politiet. 

Opmærksomheden henledes på, at fa
brikanter af pyroteknik har oplyst, at 
signalerne efter udløbet af fire års pe
rioden, ikke kan forventes at fungere ef
ter hensigten. 
Yderligere oplysninger om ordningen 
vil kunne fås ved henvendelse til 
fuldmægtig Hans Kristian Jakobsen, 
industriministeriet, tlf. 01-121197, lo
kal 3255. 

iold eventuelt hånden for mund og 

idet, grib fast og prøv at få så meget 
formindsker varmetabet fra kroppen. 

tiere varme end, når man ligger stille 

troppen 

tæt sammen. Visse redningsveste har 
stene sammen. 

Spar ikke på 
sikkerheden 

P & T har gennem årene opfordret til, at 
så mange fritidsbåde som muligt bør 
udstyres med maritimt VHF-anlæg. 
Dette indebærer selvfølgelig en vis for
pligtelse til at imødekomme kunderne, 
når det ud over sikkerheden drejer sig 
om at få en radiotelefonsamtale. 
Kyststationernes anlæg er dimensio
neret, så de kan tage en belastning, der 
er et godt stykke ud over, hvad der fore
kommer de 10 af årets måneder. 
I sommermånederne derimod vil der 
ofte være ventetid for almindelige sam
taler, fordi det ikke er muligt at have så 
stor kapacitet, at den øgede trafik kan 
ekspederes som straksekspedition. 
VHF-anlæggene skal først og fremmest 
være en sikkerhedsforanstaltning, og 
det har da også vist sig, at de har været 
til ualmindelig stor nytte i de seneste 10 
år. 
Ofte bliver vi spurgt, hvilken forskel der 
er mellem de forskellige typer af ra
dioudstyr, dvs. walkie-talkies, VHF og 
den nordiske mobiltelefon. 
Alle anlæggene har deres berettigelse, 
men der er naturligvis forskel på deres 
anvendelsesmuligheder. 
Hvor der er tale om ringe pladsmulighe
der og sejlads kun kort fra kysten, kan 
en privatradio (walkie-talkie) være en 
løsning. Er der stort kommunikations
behov, - mange samtaler -, vil et NMT-
anlæg være et udmærket supplement 
til et maritimt VHF-udstyr. 
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I øvrigt kan forskellen på anlæggene 
stort set stilles op som følger: 

Brug kanal 16 rigtigt! 
Lyt på VHF, kanal 16, når fartøjet er i 
søen. Dette er både af hensyn til even
tuelle opkald for samtaler og ikke 
mindst af hensyn til andre fartøjer, som 
måtte komme i en situation, som kræ
ver øjeblikkelig assistance. Det kan væ
re afgørende, at fartøjer i nærheden op
fanger anmodningen om hjælp. 
Kald på arbejdskanaler, når almindeli
ge samtaler ønskes. Så mange som mu
ligt bør lytte på kanal 16 og så få som 
muligt kalde på denne kanal. 
Hvis hjemkomsten bliver forsinket, er 
det en god idé at ringe besked. En sam
tale koster ca. 22 kr., medens en efter
søgning koster betydeligt mere! 

VHF-anlæg Privatradio Mobil telefon 
(Walkie-talkie) (NMT) 

Organiseret Intet organiseret Beregnet først og fremmest 
teletjeneste system for landmobil brug 

Kyststationerne lytter Tilfældig lytning*) Ingen nødkanal 
24 timer i døgnet Ikke skib-skib 

kommunikation 

Dækning i alle Ubestemt og usikre Ikke dækning i alle 
indre farvande dækningsområder indre farvande 

Tilpasset søfarten Forstyrrelser fra Ikke tilknyttet 
for offentlig tjeneste, fjerntliggende det sømobile system 
havneradiotjeneste, stationer 
skib-skib trafik og nød- Betydelig misbrug Velegnet som telefon til 
og sikkerhedstjeneste ordinær trafikafvikling 

*) En del klubber udfører et prisværdigt, frivilligt lyttearbejde. Nogle har endog 
lytning døgnet rundt. 

Antallet af VHF-certifikater blandt fritidssejlere og VHF-installationer er i 
øvrigt i konstant stigning. Tallene for de seneste år ser således ud: 

År Antal VHF-certifikater 
udstedt til fritidssejlere 

Antal fritidsbåde med 
VHF-installation 
ved årets udgang 

1982 
1983 
1984 

ca. 3.100 
ca. 3.700 
ca. 3.800 

ca. 8.000 
ca. 9.000 
ca. 10.000 

i A låk. £ * Æ * 

Kickingstrop 
(bomnedhal) 
På Fig. 3 er der ligeledes vist et af de 
bomnedhal, der bliver anvendt mest. 
Et såkaldt u-jern, som er sat fast med 
en bolt igennem bommen, Fig. 4. 
Et andet bomnedhal, som også er effek
tivt og nemt at lave, er vægtstangen Fig. 
5 og 6. 
Den består ganske simpelt af et stykke 
aluminimum, der er L.200 x T.7 mm. I 
dette stykke er der 3 huller, hvor det 
midterste hul sidder ca. 40 mm fra mid
ten, se Fig. 6. 

7. D-5, Christian Jacobsen, KU Y 

12-1-15-10-17-4-10 79,Op 
10. D-lll, »Yeti«, Jørgen Ring, KDY 

9-14-10-9-32-18-4 98,Op 
12. D-43, »Yrsa«, Niels Christian An

dersen, KDY 
19-9-3-38-7-29-15 114,7p 

13. D-23, Mikkel Hartvig Andersen, 
KDY 
10-35-9-1-0-6-26 115,7p 

15. D-63, »Epoxy«, Jan Knudsen, 
Henrik Enselmann, Bo Hansen, 
Sundby Sejlforening 
31-29-14-18-2-15-8 117,Op 

16. , »Dracula«, Claus & Axel Brask 
Thomsen, Jørgen Jensen, Sundby 
Sejlforening 
18-12-7-20-22-14-11 118,Op 

17. D-18, »Joker«, Bo Seiko, Sejlklub
ben Lynetten 
11-36-28-27-9-8-6 124,7p 

34. D-124, »Studielånet«, Flemming 
Andersen, Kastrup Sejlklub 
25-40-31-23-23-38-31 207,Op 

35. D-64, »Tyrannosaurus Rex«, Lars 
Hauschultz, Bjørn hauschultz, Alex 
Albert, Sundby Sejlforening 
20-26-36-21-41-36-34 209,Op 
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A/S Nordisk Gummibådsfabrik har udsendt en meget nyttig 
brochure om sikkerhed til søs, og vi bringer her et uddrag af 
denne. 

Overlevelse til søs. 
Der er mange farer, der truer fritidssejleren ved havari til søs: 

Drukning, kulde, tørst, sult, opgivelse. 
I de indre danske farvande er det heldigvis sjældent, at sult og tørst udgør alvor
lige trusler. Takket være en effektiv redningstjeneste. 
Drukning og kulde, og i forbindelse hermed manglende vilje til at holde ud, er de 
værste trusler. 
Man kan forsøge at forebygge. Det gør man ved at udruste sig fornuftigt. Blandt 
andet ved at holde sig til de grundregler, der er angivet her. 

Er skaden sket 
kan man stadig gøre noget for at forbedre sine muligheder for at overleve. 
Har man ikke en redningsflåde om bord, hvis man forliser, når man er alene uden 
andre både i nærheden, risikerer man et længere ophold i vandet. Man kan dø af 
drukning, men kuldedøden er en meget hyppigere dødsårsag end de fleste forestil
ler sig. For eksempel fortæller den britiske flådes statistikker os, at 80% af de sø
folk, der døde på havet i forbindelse med folis under anden verdenskrig, døde af kul
de. Ikke drukning. 

Redningsdragten 
En isolerende redningsdragt med indbygget opdriftsmiddel eller kombineret med 
en redningsvest er det ideelle personlige redningsmiddel. Redningsdragter bliver i 
et vist omfang påbudt i handelsskibe fra juli 1986 og bruges allerede af mange skibs
besætninger. Men der er langt igen, før redningsdragten bliver almindelig for lyst
sejlere. 
Det er dog muligt at anskaffe sig en rimelig god redningsdragt for samme pris, som 
en smoking koster!!! 
Den typiske situation ved forlis er, at personerne om bord forlader båden iført red
ningsvest. 

Ophold i vandet 
Ved ophold i vandet, prøv at huske følgende regler: 
Få din vejrtrækning under kontrol. - Hold eventuelt hånden for mund og 
næse for at beskytte mod bølgerne. 

Prøv at få kroppen op over vandet. 
- Hvis der er flydende genstande i vandet, grib fast og prøv at få så meget 
af kroppen som muligt over vandet. Det formindsker varmetabet fra kroppen. 

Svøm kun, hvis det har et formål 
- Når man svømmer, mister kroppen mere varme end, når man ligger stille 
i vandet. 

Hold benene sammen, armene tæt til kroppen 
- Det formindsker også varmetabet. 

Hold sammen 
- Hvis der er flere forulykkede, hold jer tæt sammen. Visse redningsveste har 
»Kammeratline«, så man kan binde vestene sammen. 

Vinterundervisning 
Selv om det endnu er sommer, når dette 
læses, skal vi alligevel til at tænke på at 
dygtiggøre os i vintermånederne. 
Navigationsundervisningen starter i 
begyndelsen af oktober med tilmel
dingsfrist omkring midten af septem
ber. 
Towærkskursus starter i november og 
VHF-kursus efter nytår. 
Hold derfor øje med opslagstavlen ved 
kontoret, hvor alle yderligere informa
tioner vil blive opslået. 

Skolechefen 

C/D Q 
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Navigationssejlads 
for motorbåde 

og i øvrigt alle motordrevne fartøjer, små såvel som store. 

Der afholdes navigationssejlads 

søndag den 8. september 

Der afholdes skippermøde i klubhuset kl. 09.00 og starten går kl. 10.00. 
Tilmeldingsliste ophængt i klubhuset - i mellemgangen, ved kontoret. 

Sidste frist for tilmelding: lørdag den 7. september kl. 17.00 

Mød talrigt op - som i de gode gamle dage!!! 

Motorbådsudvalget 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

Amagerbanken 

Hverdage Lordage 
Son og 

helligdage 

Jan 
Feb' 

X 

X 

11-15  

11-15  

X 

X 

X  

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

Marts 

April 

Mai 
Juni 

Juli 

Aug 

10 18  
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Kobenhavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 01-593580 
Restaurationen 01-583296 
Havnekontoret 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 5041 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Oresundsvej 74, 2300 Kbh. S 5801 76 

Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Sekretær: ElseThuring, 
Kirkevej 166A, 2791 Dragor 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 7939 

Bent Knudsen, 
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragor 5321 81 

Tilsynsforende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 51 75 30 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Jorgen Schandorff, 
Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 59 82 80 

Skolechef: Bjarne A. Larsen, 
Messinavej 5, 2300 Kbh. S 59 81 27 

Juniorleder: Jens Green Jensen, 
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 506365 

Jolle- Jorgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7, st., 2100 O 381541 

Motorbåds- Ib Petersen, 
repræsentant: Store Krog 64, lej 1.307, 2300 Kbh. S 52 2544 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 

Frank Olesen 
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup 52 2310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 



Et medlem, Herman Mortensen, har 
anmodet bestyrelsen om at genoptage 
en gammel sag tilbage fra 1960. Sagen 
omhandlede en trussel om eksklusion 
af SSF vedr. pågældende, der imidler
tid meldte sig ud af foreningen, inden 
en generalforsamling kunne tage ende
lig stilling. Ved generalforsamlingen 
faldt der imidlertid en afgørelse, der 
sagde, at medlemmet skulle have ka
rantæne i et år. På det oplyste beder 
pågældende nu bestyrelsen om at få sin 
gamle anciennitet tilbage. 
Bestyrelsen gennemdrøftede sagen og 
blev enige om, at spørgsmålet ligger 
uden for bestyrelsens kompetence, og 
efter vedkommendes skriftlige ønske 
vil bestyrelsen forelægge sagen for ge
neralforsamlingen. 

Forsikringsselskabet Hafnia-Haand i 
Haand har bedt om lov til at optage en 
film om vor vagtordning. Man har end
videre bedt om at få hjælp stillet til rå
dighed af velvillige medlemmer. For
manden meddeler, at han har givet lov 
til, at filmen optages i vor havn. 

Reinhardt Hansen er blevet bedt om at 
opsætte vor klubradiostation i klubhu
set. 

Oliefirmaet Graae og Hilmand har gi
vet 1.000 kr. til køb af en præmie. Besty
relsen syntes, det var en god idé at købe 
en præmie for disse penge til Old-Boys 
sejladsen. 

En del unge sejlere har skriftligt anmo
det bestyrelsen om tilskud til en del 
mesterskabssejladser: 
Team Dracula til VM i Norge samt til 
deltagelse i Kielerugen. 
Team Epoxy til VM i Norge. 
2 jollesejlere til Sjællandsmesterskab i 
Trapez samt til deltagelse i DM, der af
holdes i Lohals. 

Mandskabet på Yngling nr. 64 har lige
ledes bedt om tilskud til VM i Norge. 
Til Team Dracula ydes der efter gæl
dende regler et tilskud på 1/3 af 40% af 
transport- og startpenge, idet kun en af 
mandskabet er under uddannelse. Der 
blev givet afslag på tilskud til Kieler
ugen. 

Til Team Epoxy blev der bevilget 40% 
af transportudgifter samt startgebyr. 
Jollesejlerne blev bevilget 40% af 
transportudgifter sar ' 
byr til deltagelsen i E 
delt afslag på tilskue 

sterskab. Variabel. Altid konkurren-
På Y 64 er der to, dejg. 
nelse, så der ydes 2/stninger: Lave etablerings-
transportudgifter og , tninger-

jverinteresseforsikring: 
> af Sø-finans. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget gør sikkerhedsrepræ
sentanten opmærksom på, at der er 
forsvundet en ildslukker fra havneplad
sen. Sikkerhedsrepræsentanten love
de, at der hurtigst muligt vil blive 
indkøbt og opsat en ny. 
Nogle unge mennesker har forårsaget 
en del tumulter på havneområdet. Hav
neudvalget har givet dem en advarsel. 
Der har ikke siden været uro forårsaget 
af disse unge mennesker. 
»Bollen«s motor er blevet repareret af 
venlige medlemmer; reparationen var 
så omfangsrig, at man regner med at 
have sparet ca. 20.000 kr. 
I tiden mellem den 15. og 16. juni er der 
fra en båd stående på pladsen stjålet en 
rystepudser, en kabeltromle samt en 
båndpudser. 
Punkt 4 Klubhus og fester: 
Den 17.8.85 afholdes den årlige fiske
konkurrence. Den 31.8.85 vil man forsø
ge at afholde et loppemarked med auk
tion til fordel for svagførefesten, der af
holdes den 21.9.85. 
Den 28.9.85 vil der blive arrangeret fest 
i forbindelse med Old-Boys sejladsen. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Den 24.8.85 arrangerer Sejlerskolen en 
fællestur til Helsingør. 
Vinterens kurser er ved at blive tilrette
lagt, meddeler skolechefen. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Juniorchefen fortæller, at landsju-
niorstævnet i Kalø Vig gik meget fint. 
Ligeledes blev sommerlejren i Svaneke 
for optimisterne en stor succes. 
10 optimistsejlere samt deres forældre 
har haft en meget fin fællestur til Salt
holm. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Øvelsesaftenerne om onsdagene er nu 
genoptaget efter sommerferien. 

Punkt 8 Joller: 
Jollesejlerne anmoder om lov til at få 
nøgle til hovedporten, idet de tit, efter 
at have sejlet stævner, kommer hjem 
med jollerne efter at porten er blevet 
låst. 
Bestyrelsen gav tilsagn til, at jollesej
lerne kan disnonere over en nøgle til 

ldvidere et ønske om 
tag i forbindelse med 

Registrering:for tøjtørring. Besty-
Finans, med ji dette, hvis det kun-

S^ibsre^sfer^^^88 i°^eseJlere 

Udstillinger: 
Sø-Finans p 

Jollerepræsentanten fortæller, at man 
ikke kan optage flere brætsejlere, idet 
der ikke er flere pladser ledige i stati
verne. 
Den 15.9.85 sejles der klubmesterskab 
for joller. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Pålidelighedsløbet, der blev sejlet den 
16.6. blev afviklet fint på trods af så få 
deltagende både. Den 8.9. sejles der en 
navigationssejlads. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Sikkerhedsudvalget har foretaget nog
le sikkerhedseftersyn i nogle både jvf. 
foreningens vedtægter. 

Punkt 11 Bladet: 
Redaktøren har meddelt, at bladet vil 
komme ud til tiden på trods af hans fe-

Punkt 12 Eventuelt: 
18 unge sejlere plus to ledere skal på 
besøg i Israel 14 dage i oktober. 

Mødet slut kl. 23.30 
sign. Hans Guldager 

formand 
Else Thuring 
sekretær 

FA KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR-

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 

EVinrtUDEE 
OUTBOAROS 

service 

X 
I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
01 - 583045 SKOmFOHAnmED 

EVinRUDE 



Til bestyrelsen og redaktøren 
Sundby Sejl Forening 

Jeg har været en tur rundt på SSF's 
område, og jeg synes, det er en skænd
sel at se på. 
Jeg vil gerne have svar på følgende: 
Er SSF's område ved at skulle laves om 
til en naturgrund, hvor alt skal vokse 
vildt? Kan vi være dette bekendt? 
1. Parkeringspladsen er begroet med 

ukrudt. Flasker og papir flyder alle 
vegne. Hvem skal holde den? 

2. Legepladsen er så begroet og mislig
holdt, at man må græmmes. Hvem 
skal holde dette område? 

3. Kanalen imellem Strandvejen og 
broen er et vildnis; det er overbe-
groet, og der er henlagt store bunker 
med ukrudt. Hvem skal holde dette 
areal? 

4. Hele området rundt om benzintan
ken og det gamle klubhus er også et 
vildnis, og man kan dårlig komme ind 
på pissoiret for brændenælder og 
ukrudt. Hvem skal holde det? 

5. Jordtanken imellem olieskuret og 
træskuret er overbegroet, så passage 
er vanskelig. Hvem skal holde det? 

6. Der er ikke fjernet ukrudt og bevoks
ning langs med Nordre moles 
bolværk i flere år, så der er grobund 
for, at træværket rådner. Hvem skal 
holde det? 

7. Hele pladsen på Nordre mole imel
lem skurene er overbegroet med sto
re buske og ukrudt. Det er ikke noget, 
som vil lette arbejdet, når vi skal ha
ve bådene på land senere på året. 
Hvem skal holde det? 

8. Mastepladsen er overbegroet med 
højt græs og ukrudt. Dette er især en 
stor gene om foråret og efteråret, når 
man skal klargøre eller afrigge. Taber 
man noget, er det umuligt at finde i 
det høje græs rundt om stativerne. 
Hvem skal holde dette område? 

9. På det yderste stykke af midterbroen 
er der ingen understøttelse, så bræd
derne er helt løse. Skal der ske en 
ulykke, før dette bliver repareret? 
Hvem skal holde opsyn og reparere 
dette? 

Det er et kedeligt syn, når man ser bort 
fra græsplæner og blomsterbede, som 
bliver pænt holdt. 
Det kan SSF ikke være bekendt. Hvad 
vil gæstesejlere ikke tænke, når de går 
rundt på området. 
I august-nummeret afbladet kunne jeg 
læse, at d. 3/6 1985 var man påbegyndt 
arbejdet med reparation af Østre mole. 
Jeg kan desværre ikke se, at det arbejde 

er påbegyndt endnu d. 1/9 1985, hvorfor 
ikke? 
Jeg ser gerne, at dette bliver trykt og 
besvaret i medlemsbladet. 
Med venlig hilsen 
Medlem nr. 502, Kurt Pfeiffer 

Svar til medlem nr. A 502, 
Kurt Pfeiffer 

Hvem skal dog holde 
alt dette? 
Vi giver dig helt ret i, at der er ukrudt 
samt ting og sager på pladsen, og at vi 
må være lykkelige for, at gartner Allan 
ved frivillig indsats uden for sin norma
le arbejdstid holder vore øvrige arealer 
meget flot i stand. Havneudvalget har i 
foråret gennem bladet forsøgt at moti
vere medlemmerne til en frivillig ind
sats til oprydning m.m. i lighed med, 
hvad man har præsteret i »gamle da
ge«. - Der meldte sig ikke en eneste. -
Så nu er der ukrudt, og at dette måske 
er værre i år end tidligere, skyldes ikke 
mindst, at det næsten regner konstant, 
hvor ukrudt trives godt. Som du sikkert 
også har bemærket, er der medlemmer, 
der selv holder de små arealer foran de
res både- hvad om vi alle gjorde dette
for hvem skal dog ellers holde alt 
dette? 
Alternativet er, at der, i lighed med 
hvad man gør i andre store havne, 
ansættes mere personale, og dermed vil 
vort kontingent stige. Men dette er 
imod vort nuværende princip, vhor man 
forsøger at holde en lav profil netop her. 
Var det ikke bedre, om alle gav en hånd 
med, så SSF ikke ender der, hvor bl.a. 
vore pensionister ikke mere har råd til 
at være i SSF? 
Vi er lidt kede af, at du ikke har bemær
ket, at: 
1 Alle 34 skarnposer bliver tømt jævn

ligt 
2 Samtlige 105 lampesteder bliver 

vedligeholdt 
3 Ildslukkere på hele pladsen bliver 

tjekket en gang ugentlig 
4 Toiletterne på ndr. side rengjort 
5 Ophalervogne jævnligt smurt 
6 Traktor jævnligt smurt 

.  . . .  5 2  2 3 1 0  

valg. 

7 Motorkasse til ndr. spil fremstilles 
8 Bukke og klodser slæbes på plads 
9 Kompressorer vedligeholdes 

10 Motorbåden »Bollen« vedligehol
des 

11 Vandhaner vedligeholdes 
12 Både ophales og søsættes 
13 Havnepenge opkræves også søn- og 

helligdage 

14 Administrationsarbejde og meget 
andet 

Dette udføres nemlig af pladsmanden, 
og når han har fri, af havneudvalget 
samt 2 »Tordenskjolds soldater« (de 
sidste). 

Hvad angår midterbroen er den store 
reparation efter isvinteren ikke tilende
bragt, men de, der udfører arbejdet, har 
ment, at broen kunne anvendes forsvar
ligt. Havneudvalget vil dog omgående 
besigtige forholdet og udbedre, såfremt 
det er nødvendigt. 
Hvad angår arbejdet vedr. bolværk m.v. 
på ndr. side indgår dette i en lidt større 
plan på jollepladsen, og der arbejdes 
kontinuerligt på sagen. Hvis du ønsker 
nærmere orientering desangående, kan 
du blot henvende dig til pladsmanden, 
havneudvalget, juniorudvalget eller jol
leudvalget, idet disse alle, pladsman
den undtaget, er beskæftiget i dette 
projekt ved frivillig indsats. 
Vi er glade for din kritik på den måde, at 
det måske kan bringe forståelse blandt 
medlemmerne for enten en frivillig ind
sats eller en betydelig kontingentfor
højelse. 
Med det, vi har erfaret, tror vi ikke på 
den med kontingentforhøjelsen, idet 
vor standard i forhold til andre havne, 
hvor aflønnet hjælp haves, ikke er så 
ringe endda. Vore gæstesejlere udtryk
ker i øvrigt stor glæde ved at besøge vor 
havn, der betragtes som en god og hyg
gelig havn. 
Såfremt der nu skulle være medlem
mer udover de få, der altid er igang, der 
har kræfter til overs til en indsats for 
SSF, står vi klar til at sætte ind for en 
generel oprydning i havn og på plads. 
Havneudvalget 3.9.1985 

tionale damemi 
tiden den 31.8. -
tilsagn om udlå 
Dansk Sejlunio 
sekretær Andei 
stilling. 
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Bådfinansiering hos 
Sø-Finans 

betyder søstærk økonomi 
for Dem... 

Fakta om Danmarks 
bedste bådfinansiering 
Sø-Finans finansierer: 
Nye Både: Kan belånes med op til 
75% af fartøjets værdi, løbetid 
max. 15 år. (Ved løbetid på 15 år 
kræves min. lånebeløb på kr. 
150.000,00). Brugte Både: Kan 
belånes med op til 80% af fartøj
ets værdi, løbetid max. 10 år. 

Medbyg/selvbyg: Kan belånes med 
op til 75% af fartøjets værdi, løbe
tid max. 10 år. 
Bådudstyr: Max. kr. 25.000,00 
løbetid max. 2 år. 
Forsikringstilbud: Dansk Søassu-
rance tilbyder vore kunder marke
dets bedste forsikringsbetingelser 
til lav præmie. 

I 9 
- søstærk økonomi 

I Ja, tak. Send mig omgående brochuren 
I • DANMARKS BEDSTE LÅNEMULIGHEDER TIL NY 
I ELLER BRUGTBÅD 
I • BÅDUDSTYRS-LÅN-HER OG NU 

. Navn: 

' Adresse: 

| Postnr.: By: 

i Telefon: 

. Sø-Finans. Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

s s 
o c 

Rente: Variabel. Altid konkurren
cedygtig. 
Omkostninger: Lave etablerings
omkostninger. 
Panthaverinteresseforsikring: 
Betales af Sø-finans. 

Registrering: Vælger De Sø-
Finans, medvirker vi gerne ved 
registrering af Deres fartøj i 
Skibsregisteret. 
Udstillinger: De kan møde 
Sø-Finans på alle større danske 

bådudstillinger. 
Søsportens Brancheforening: 
Sø-Finans er medlem af Søspor
tens Brancheforening, hvilket er 
Deres garanti for en moralsk og 
faglig korrekt betjening. 



Tildelt plads i havner 

A 401 Poul Rytter Nielsen indm. 8.10.70 plads nr. 177 
A 116 Poul Erik Grønning indm. 1.10.70 plads nr. 172 
A 972 Thorkild B. Jensen indm. 5.10.72 plads nr. 20 

22 Frits Otto indm. 4. 4.74 plads nr. 70 
A 858 Henrik Hansen indm. 18. 4.74 plads nr. 324 
A 731 Claus Brask Thomsen indm. 28. 2.74 plads nr. 97 
A 172 Robert Nielsen indm. 9. 2.73 plads nr. 16 
A 214 Erik Lund Hansen indm. 18. 5.72 plads nr. 293 
A 876 Preben Olsen indm. 8. 8.72 plads nr. 143 

Havneudvalget 
orienterer: 

Havnefoged og pladsmand, Bent Peter
sen, kan træffes på havnekontoret man
dag til fredag kl. 15.00-16.00, hvor alle 
aftaler vedr. havneforhold kan ordnes. 
Havnekontorets telefonnummer er: 
01- 5814 24. 

Der er desværre adskillige medlemmer, 
der ikke har fremvist ansvarsforsik-
ringsbevis ved indbetaling af pladsleje. 
Ligeledes har disse medlemmer ikke 
afhentet deres pladsnummer, der jo er 
bevis for pkt. 1 at ansvarsforsikringen er 
betalt - pkt. 2 at de overhovedet har 
plads i havnen. 
De medlemmer, der indbetaler pladsle
je pr. check eller giro, er ikke fritaget for 
at afhente pladsmærket. 
Af hensyn til nyt opkrævningssystem 
vedr. havnepenge for medlemmer uden 
plads eller ude fra kommende sejlere, 
vil fartøjer, der ikke er forsynet med 
pladsmærkat, fra og med 1986, omgåen
de blive taget på land. Fartøjer, der ikke 
kan identificeres, bliver ikke taget på 
land, men overgivet til politiet. 
Såfremt vi i fremtiden umiddelbart 
skal undgå et større administrationssy
stem vedr. havn og plads, er ovennævn
te opstramninger nødvendige, og vi an
moder alle medlemmer om at være 
med til at bringe denne ting på plads. 

Bent Knudsen Arne Olsen 
HAVNEUDVALG 

FJERNVARME 
Til orientering for medlemmerne skal 
vi herved oplyse, at der skal udføres en 
fjernvarmetransmissionsledning fra 
Københavns kommune til Tårnby kom
mune. Rørledningerne vil komme til at 
passere gennem Sundby Sejlforenings 
areal ud mod Amager Strandvej. 
Der er den 5.9.1985 afholdt møde på 
stedet med de implicerede parter, og 
det er oplyst, at arbejdet går i gang 
omgående, samt at man sikkert når 
SSF's arealer pr. 1. oktober d.å. 
Arbejdsperioden vil således være fra 
1.10.85 til 1.5.1986, hvilket vil sige netop 
i den periode, hvor bådene skal på land. 
Der vil derfor blive en ændring af den 
normale opsætningsmetode, idet vi bli
ver nødt til at udnytte SSF's arealer til 
bristepunktet. 
Vi anmoder derfor medlemmerne om 
at have forståelse for ovennævnte, idet 
et projekt af denne størrelse ikke kan 
undgå at påvirke vor daglige drift. 

Havneudvalget 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Suyid&y. Sejjifohjertintf. 

A 263 Ivan Hjelm Jensen 
Torvegade 58, K. 

A 366 Jens Schiersing Thomsen 
Sankt Annæ Gade 57, K. 

A 374 Daisy Andersen 
Polensgade 45, 2, S. 

A 437 Poul Hansen 
Sofie Brahes Alle 6, 3, S. 

A 467 Frits Otto Chr. Kleis 
Højskole Allé 66, Kastrup 

A 479 Christian Gylling 
Chr. Voldgade 53, K. 

A 483 Torben Lange 
Hedegårdsvej 21A, S. 

A 485 Benny A. Hornbæk Christiansen 
Kongedybs Allé 21, S. 

A 522 Kent Rise Hansen 
Delfingade 14, K. 

A 542 Lennart Gad Faust 
Tycho Brahes Allé 37, S. 

A 543 Per Bastholt 
Rømersgade 20C, K. 

A 617 Jens Chr, Jacobsen 
Egilsgade 17, 3, S. 

A 631 Martin Jantzen Leth 
Wittenberggade 21, S. 

A 639 John Hansen 
Colbjørnsensgade 12, V. 

A 677 Gert Hansen 
Lembergsgade 18, S. 

J 59 Bo Butzbach Flindt Jacobsen 
Italiensvej 63, S. 

J 82 Jesper Valentin Johansen 
Elselillevej 20, S. 

J 83 Steen Bo Olsen 
Peder Lykkesvej 101, S. 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 58 65 75 
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Slut med 
træningssejladserne 
Når dette læses, er det slut med træ
ningssejladserne om tirsdagen. Jeg vil 
ikke sige, at jeg har været tilfreds med 
tilslutningen - når man tænker på, hvor 
mange kapsejladsjoller, der står parke
ret på pladsen. Dog har det været dej
ligt at se 9 -10 joller på vandet hver tirs
dag. Der er især tre jollesejlere, der har 
været særligt ihærdige og været der 
hver gang. Det er far og son i Wayfarer-
jollen Rollo og Bo i OK-jolle. 

Brætsejler-
klubmesterskab 
Som du kan se andetsteds, afholdes 
klubmesterskab den 5. oktober. Skal vi 
ikke for en gangs skyld prøve at komme 
på vandet allesammen på een gang. Det 
kunne være meget skægt at finde ud af, 
hvem der er bedst på en olympisk bane. 
Så skynd dig at tilmelde dig på den 
ophængte liste i Jollehuset. 

Klubmesterskab 
for joller 
Så skal vi have afgjort, hvem der bliver 
klubmester i de forskellige jolletyper. 
Det er dagen, hvor alle joller gerne skul
le på vandet, også dem, der bare har væ
ret parkeret på jollepladsen hele som
meren. Du behøver ikke at være bange 
for at vælte. Der vil være følgebåde 
med. 
Mangler du en gast, så sæt en lille sed
del op i Juniorhuset og Optihuset. Jeg 
er helt sikker på, at der er nogle friske 
juniorer, der godt kunne tænke sig at 
være med i en jolle. 

Klubmesterskab 
for Jolle- og Brætsejlere 

Lørdag den 5. oktober - første start kl. 13.00 prc. 

Der sejles på en udlagt olympisk bane og IYRU's kapsejladsbestemmelser og DS's 
klasseregler er gældende. 
Der gennemføres så vidt muligt tre sejladser. 
Der udskrives rene klasseløb, hvis der deltager mindst tre både. Ellers sejles der ef
ter LYS-tal alle mod alle. 
Brætter sejler først i mål af alle. 
Præmieuddeling vil foregå umiddelbart efter sidste sejlads' afslutning. 
Der udsættes præmier for hvert tredie anmeldte fartøj. Desuden sejler Pirater og 
Wayfarer om udsatte vandrepræmier. 
Sidste frist for tilmelding mandag den 30/9 kl. 18.00. 

Afriggerfest 

Lørdag den 19. oktober 
kl. 18.30 

Menu: Dyreryg med Waldorfsalat og gele 
1 øl plus dessert: Issorbet 

Pris: 85 kr. 

Til alle bådejere med VHF radio! Ny jolle på pladsen 
- en fuldblods racer 
Efter en del venten har Henrik og Tho
mas endelig fået deres Trapez-jolle klar. 
Den har fået navnet Bango. Vi ønsker 
Jer til lykke og håber, at I får megen 
glæde på vandet. 

Jollebroen afmonteres 
Lørdag den 26. oktober skal vi have ta
get jollebroen ind for vinteren, så alle 
bræt- og jollesejlere mødes kl. 13.00, og 
efter en times godt samarbejde kan vi 
pille broen ned og pakke den sammen, 
så den er klar til næste sæson. 

Der skal nu udarbejdes en ny telefonli
ste over Sundby-sejlere med VHF. Der
for bedes medlemmer, der står på den 
bestående liste, og som evt. har afhæn
det båden/radioen, eller har fået andet 
kaldesignal, om at meddele dette til ra
diokontaktmanden, så det kan blive 
rettet i den nye liste. 
Endvidere bedes alle nye VHF-ejere, 
der ønsker at komme på listen, om at 
udfylde en seddel med oplysning om 

medlems-nr., navn, bådens navn, kalde
signal og evt. selcall nr. 
Sedler hertil findes i mellemgangen, og 
efter udfyldningen bedes sedlen lagt i 
brevkassen til kontoret. 
Sidste frist for tilmelding er 15. oktober. 
Listen udleveres kun til medlemmer, 
der er optaget på listen samt til besty
relse og havnefoged. 
Med sejlerhilsen 
Reinhardt Hansen, radiokontaktmand 
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Juniorudvalget 

Jens Green Jensen, juniorleder, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-5063 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh.S 
Tlf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-52 2034 

Jan Knudsen, 
Marengovej 12, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 74 52 

Klaus Akkermann, 
Borneovej 25, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-59 7995 

Mogens Fuglsang, 
Elselillevej 5, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-580916 

Yngling-nyt 
Ved Danmarksmesterskabet for Yng-
ling-bådtypen, afholdt af Roskilde Sejl
klub, havde SSF et bådhold med, idet 
31'eren med et rent pigehold deltog i et 
vel tilrettelagt stævne. 
Mette, Maiken og Annie kom rigtig på 
en forprøve inden det uofficielle danske 
mesterskab for damer, som skulle finde 
sted senere. Alle sejladserne foregik i 
frisk til hård vind, aftagende mod slut
ningen af stævnet. 
Foruden Sundby's pigehold deltog tre 
andre, ialt 37 deltagere, men pigernes 
fysik, formentlig, bevirkede, at de hav
de svært ved at gøre sig gældende. 
SSF's pigehold blev sammenlagt nr. 31. 

33S32333333333333S33233S33É 

I første række til højre: 

o 
Åbent nationalt dame
mesterskab i Yngling 
Weekenden den 31. august-1. septem
ber blev der afholdt åbent nationalt da
memesterskab for Yngling i KDY. 
Et fuldt ud professionelt arrangement, 
som vi kan takke KDY og Dansk Yng
ling Klub for og ikke mindst »Colum
bus«, som havde skænket en halvmodel 
af en Yngling samt et Yngling-hals-
smykke til alle præmietagerne. 
Med et felt på 21 både fra henholdsvis 
Snekken, KDY, Yachtklubben Fu
resøen, Hellerup Sejlklub, Tårbæk Sejl
klub, KAS, Rungsted Sejlklub, Val
lensbæk, Frederiksværk og SSF gik 1. 
start kl. 11.00 lørdag formiddag. 
1. sejlads blev gennemført med let vind, 
så der blev ikke brug for hængestrop
perne, men i 2. sejlads blæste det op, så 
dér blev de brugt. 
Søndag startede med en sejlads ud til 
Tårbæk Rev i regnvejr og ingen vind, 
men efter at vinden havde været i næ
sten hvert verdenshjørne, blev den no
genlunde stabil. 
Vi fik gennemført to sejladser om søn
dagen. 
Vinderen af dette stævne blev: 

Nr. 3: 
YD 127 

H.S. 
samt 
YD 88 

H.S. 

Maria Skaarenborg 
Lene Rosenmeier 
Anne Sierbæk-Nielsen 

Christiana Berntsen 
Meria Berntsen 
Malene Brasch 

Vi håber, at I, piger, tager Jer sammen 
og tilmelder Jer dette stævne til næste 
år. 

Med bloddryppende hilsener 
YD 63 »Draculinerne« 

YD 77 

T.S. 

Nr.2: 
Y.D. 63 

SSF 

Mette Carlsen 
Karen Gerstofte 
Birgitte Christoffersen 

Mette Green 
Majken Jensen 
Jannie W. Thomsen 



Frokost i det gronne Fotos: Poul Zastrow Yngste sejlende deltager - Helle, 7 ar 

Saltholmturen 
Lørdag den 10. august skulle vi igen til 
Saltholm. Det var 4. år optimisterne 
skulle sejle til Saltholm og 4. år med 
godt vejr. Det er utroligt. 
Elleve optimister blev rigget til, og 
sammen med 1 Yngling, 2 Dorryer, Bol
len plus 2 private både drog armadaen 
afsted med ialt 45 personer. 
Derover var det meget stille, og det gik 
langsomt, så fra sejlrenden og over måt
te Dorryerne tage alle jollerne på slæb. 
Efter at have fortøjet alle godt, så vi ge
nerede så få som muligt, begyndte tra
veturen om til klinten, hvor vi skulle 
spise vores medbragte mad og hygge os 
i det dejlige vejr. 
Vi ristede en masse af Tommi's gode 
pølser og brød på en medbragt grillrist. 
Da al spiseriet var overstået, måtte der 
ske noget, og eftersom Ole-Poul havde 
tilladt sig at være på ferie, måtte andre 

Stafetløb med kartofler: 
Jakob og Ditte er dybt koncentrerede 

voksne pludselig til at udvise deres pæ
dagogiske evner og hittepåsomhed. Al
le de unge blev sendt afsted hoppende i 
affaldsposer, rundt på en udlagt olym
piadebane. Kun få poser holdt til mo
sten, men morsomt så det ud. Bagefter 
skulle der løbes stafes med kartofler på 
ske, de voksne skulle prøve at få et søm 
ned i en flaske uden at bruge hænder. 
Sømmet hang i en snor bag på ryggen, 
og det var et kosteligt syn. Så var der 
mesterskab i lakridsspisning og til 
sidst en sodavand til at skylle det hele 
ned med. Præmierne var som sædvan
lig skænket af OTA. 
Efter nogle festlige timer måtte vi se at 
vende hjemover, men først skulle der 
bades, så klokken blev henad 5 inden vi 
kom af sted. I mellemtiden var vinden 
frisket op, og et par af de mindste nybe
gyndere valgte at sejle med »Bollen«, 
medens nogle granvoksne fædre sejle
dejollerne. Det gik stærkt, og de 8 joller 

susede afsted, medens de sidste tre i 
90-kg klassen kom lidt bagud og måtte 
trækkes det sidste stykke, så vi kunne 
få rigget af og stillet på plads, inden det 
blev aften. 

Lillian 

Optimist-nyt 
Optimistjollestævnet i Frem den 24.-
25. august havde deltagelse af to fra 
Sundby i B-feltet. 
Resultatet kunne ikke blive bedre, idet 
Henrik Heger blev vinder med Jackie 
Henriksen på andenpladsen. 
Jackie har senere deltaget i Greve's sto
re opti-stævne, hvor han fik ørerne i 
maskinen, idet han blev nr. 56 af 65 i sin 
gruppe. Stævnet havde deltagelse af 
150 joller, men deltagelse i stævner af 
denne størrelse giver rutine, så bare klø 
på. 

Klar til start på olympiadebane system A 
»Sejladsen« foregår hoppende baglæns 
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Fiskekonkurrencen 
SSF takker følgende sponsorer: 

Stjerneborg 
J. P. Bacher 
ALrsport 
Petersen, Strandgade 
Vestgrænsen 
A. C. Schmidt 
Viggo O. Hammer 
Lyon Blomster 
Ottos Blomster 
Leif Tastesen 
Poul Suhr 
Fliigger Byggefinish 
Arne Olsen 
Nivea 
Kaj's vinstue 
Kastrup Marine Service 
Stengaard Meyer 
Bent Knudsen 

Pløk fyrer kanonen af 

23 kg fisk fanget af besætningen pa 
Marianne 

Det flotte præmiebord 

De 70 deltagere havde en dejlig dag på 
vandet og følgende blev præmietagere: 

1. præmie (største fisk) 
Tage Woltemath - »Marianne« 

1 torsk 3,05 kg i cykel 

2. præmie (næststørste fisk) 
Lasse Rasmussen - »Havkatten« 

Torsk 2,35 kg 1 redningsvest 

3. præmie (mindste fisk) 
Aksel Frandsen 

Tobis, 12,5 gram 1 trillebør 

4. præmie (Den mest sjældne fisk) 
Jørgen Tastesen - »Anne« 

Skrubbe, 0,3 kg l støvsuger 

5. præmie (Den længste fisk) 
Jesper Albieken »Havkat« 

1 ål, 0,8 kg l fiskestang 

6. præmie (Flest fisk) 
Besætningen »Marianne« 

23 kg blandet fangst 1 ks. øl 
7. præmie 
(Flest/bedste fisk til frokost) 
Besætningen »Relax« 

9 stk. sild l gi. Dansk 

Vagtordningen 
starter 1. oktober 1985 

To vagter i løbet af vintersæsonen 

Årets begivenhed 
Old Boys Cup og Damer 

afholdes den 28. og 29. september 

Alder: over 40 
Køn: En K + 2 M pr. båd 

Startgebyr: 0 kroner 
Bådtype: Yngling 

Gigant ålegilde (prisen er lav) 
den 28. september 

Tilmelding senest den 21.9. kl. 19.00 
på onsdagsmatchblanketter 
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På »skovtur« 
med sejlerskolen 
Den 24. august var der »skovtur« for 
sejlerskolen. I år var turen arrangeret 
som et besøg hos Helsingør Amatør 
Sejlklub, og det viste sig at være en god 
ide. Skippermødet kl. 09.00 handlede 
mest om vejret, sydlig vind, 10-12 m/ 
sek, men alle ville af sted, og kl. 10.00 
kom vi ud af havnen, 7 både med ialt 21 
glade sejlere, og vi fik en herlig »slæde
tur« til Helsingør. H.A.S. viste sig fra 
sin bedste side; der var reserveret kaj
plads til os, og endnu bedre - der var re
serveret bord til os i »Kabyssen«, fin 
middag og som »dessert« hyggeaften 
på første sal. Der var nu også hygge i bå
dene senere på aftenen, og det kan de 
sejlere fra Sundby udenad. 
Søndag formiddag var der besøg på 
Kronborg, lidt stakåndet måske, men vi 
fik set både Holger Danske i kælderen 
og pornobillederne på anden sal. Kl. 
13.00 var der afsejling, og så gik den el
lers på bidevind i seks timer til Sundby. 
Der var dog højt humør og røde kinder 
til den afsluttende fællesspisning på 
kajen ved skolebådene. En dejlig week
end med en masse god sejlads. Jeg vil 
benytte lejligheden til at sige alle delta
gerne tak for en god tur, og jeg vil mene, 
at vi skal fortsætte denne nye tradition. 

Vinterens kurser 
Alle, der vil deltage i navigationskursus 
eller towærkskursus, må skrive sig på 
listerne, der er opsat på tavlen uden for 
kontoret. Så hurtigt som muligt! 

Duelighedsbevis 
Den praktiske prøve til duelighedsbe
vis vil blive afholdt den 5. oktober kl. 
10.00 med reservedag den 6. 

Tak 
Dragør, den 2. juli. 
Hjertelig tak for besøget og de smukke 
gaver jeg modtog i anledning af min fød
selsdag. Gunner Andersen 

formand for K.M.Y. 

Hermed en stor tak for alle de fine ga
ver, som jeg modtog fra venner og be
kendte i anledning af min 50-års fød
selsdag. 
En særlig tak til Robert og Kurt, der 
med deres musik gjorde dagen til en rig
tig SSF-fest. 
Også en tak skal lyde til Kirstine for 
den gode mad og det fine arrangement. 
Solveig og pigerne skal ligeledes have 
tak for deres søde betjening. 
Hilsen 

Else Thuring 

Kære Sejlklub. 
Tak for den smukkeste krans ved vor 
onkel, Aage Willarsens bisættelse. 

Hans-Jørgen, Eva og Tove Villarsen 

Tak for venlig deltagelse ved Knud Jan
sens bisættelse. 

Irmgard Nielsen og familie 

Loppemarked 
Der forsøges igen med et loppemarked, 
der afholdes søndag den 22. september 
i det gamle klubhus kl. 10-12. 
Effekter kan indleveres senest lørdag 
den 21. september til Vagn Preisler eller 
Henry Plambeck. 

Få dig en fast partner 
når det gælder video ogTV: 

Kom ind og hor om de 
mange fordele du har 
med D:E:R som partner 
i video og TV. En 
partner der altid er parat 
til at råde og vejlede. 
En partner du kan 
snakke med. Så kan du 
samtidig få vores lille, 
nyttige håndbog, som 
gi'r dig svaret på en 
masse video og TV-
sporgsmål. 

Vi giver skriftlig g2ranti 
pa vor omfattende service. 

Vi kommer og reparerer 
samme dag, hvis 
du ringer inden kl. 10. 

Vi har altid de nyeste 
modeller, til landets 
bedste priser. 

Vi har fri ombytningsret, 
du kan bytte model, 
nar du onsker det. 

Pa gensyn! 

Din parinén l ] I 
video og TV 9 

KASTRUP MARINE SERVICE-

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP 
• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsiktingsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 
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Generalforsamling 

Søndag den 27. oktober kl. 9.00 i klubhuset 
Dagsorden: Følgende er på valg: 

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

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 
6. oktober kl. 9.00. 

Formand Hans Guldager 
Kapsejladschef 
Juniorleder Jens Green Jensen 
Repræsentant for klubhus og fester, 
Vagn Preisler 

Havneudvalgsmedlem Arne Olsen 
Jollerepræsentant Jørgen Friland 
Kasserer Erna Christensen 
Kasserersuppleant Annie Lindquist 
Suppleant Maskin-Poul 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

ik Amagerbanken 

Hverdage Lørdage 
Son og 

helligdage 

Jan X 11-15 X 

Fet>r X 11-15 X 

Marts 10 18 9 15 X 

April 10 18 9 15 9-15 

Mai 
Juni 
Juli 

10 18 
10 18 

10 18 

9 15 

9 15 

9-15 

9 15 

9 15 

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug 10 18 9 15 X 
Refshaleve) 200 
DK-1432 Kobenhavn K 

Sept 13 18 9 15 X Refshaleve) 200 
DK-1432 Kobenhavn K Okt 

Nov 
{| 13-18 

13 • 18 
9 15 

9 15 

Refshaleve) 200 
DK-1432 Kobenhavn K Okt 

Nov 
{| 13-18 

13 • 18 
9 15 

9 15 X Tlf (01) 57 61 06 

Dec 13 18 1 1 1 5  X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 
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SSF OKTOBER 1985 Nr. 10 

Medlemsblad for 

SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 01-593580 
Restaurationen .. 01-583296 
Havnekontoret . 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup 504101 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 5801 76 

Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 137323 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 7323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Sekretær: Else Thuring, 
Kirkevej 166A, 2791 Dragor 5359 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 79 39 

Bent Knudsen, 
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragor 5321 81 

Tilsynsforende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 51 7530 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 5844 

Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 
Borneovej 25, 2300 Kbh. S 59 7995 

Skolechef: Bjarne A. Larsen, 
Polensgade 9,2th. 2300 Kbh. S 950701 

Juniorleder: Jens Green Jensen, 
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 5063 65 

Jolle Jorgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7, st., 2100 O 381541 

Motorbåds- Ib Petersen, 
repræsentant: Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S 52 25 44 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 

Frank Olesen, 
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup 522310 

Radiokontakt: Reinhardt Hansen, 
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S 598818 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Tak for din hjælpsomhed 
Tak for din venlighed 
Tak for din humor 
Tak fordi vi måtte være din ven 

Således stod der på et af kortene ved 
Kjeld Jønssons bisættelse; finere og 
bedre kunne det ikke udtrykkes. Vi 
er mange her i Sundby Sejlforening, 
der skylder ham tak. 
Kjeld var medlem i Sundby Sejlfor
ening i over 15 år; jeg kender ingen, 
der nogensinde er gået forgæves til 
ham om råd eller en håndsrækning. 
Han var et af de sjældne mennesker, 
der altid havde tid til at hjælpe, når 
man havde allermest brug for det, of
te på bekostning af hans egne gø
remål. Der var ikke den genstridige 
motor, han ikke kunne få til at funge
re, men også opgaver, der lå uden for 
hans fag, kunne han ofte løse på en 
overraskende og utraditionel måde i 
kraft af hans frodige fantasi. 
Han var det mest opofrende, men 
også det mest elskede menneske, jeg 
har kendt. Han delte rundhåndet ud 
af sin knappe tid, han kunne altid få 
tid til at besøge en syg ven eller en 
gammel pensioneret arbejdskam
merat; alle steder, hvor han kom, 
spredte han glæde omkring sig i kraft 
af hans lyse sind, hans sjældne evne 
til at fortælle og hans udprægede 
sans for humor. 
For alle os, der kendte ham, er tabet 
uerstatteligt, men mindet om hans 
rige, varme personlighed vil leve vi
dere. 
Æret være hans minde 

Kai Pedersen 
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Referat af bestyrelsesmøde d. 2.9.85 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Arne Olsen var fraværende p.g.a. ferie. 
Kapsejladschef Jørgen Schandorff har 
meddelt bestyrelsen, at han trækker 
sig ud af bestyrelsesarbejde. Klaus Ak-
kermann har lovet at varetage hvervet 
som kapsejladschef sæsonen ud. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 
blev oplæst og godkendt. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden oplæste indkomne breve og 
takkekort. 
Graae og Hilmand Olie meddeler i brev, 
at man vil sætte tilskud op til 100 kr. pr 
1000 liter, der købes i firmaet. Pengene 
skal gå til SSF. 
Det el-firma, der har leveret den lystav
le, der er blevet opsat i klubhuset til 
brug for madudlevering, vil blive bedt 
om, at den hurtigst muligt bliver lavet 
om eller nedtaget. 
Medlem Bernhard Andreasen er blevet 
slettet som medlem p.g.a. manglende 
indbetaling af pladsleje samt ikke over
holdt indgåede aftaler, der ligger helt 
tilbage til 12.2.85. 
Et medlem har sendt et klagebrev til 
bestyrelsen. Han giver udtryk for bit
terhed over, at havneområdet samt par
keringspladsen er fyldt med ukrudt; 

han vil i øvrigt gerne vide, hvem der skal 
holde pladsen fri for ukrudt. 
Brevet blev diskuteret, og havneudval
get fortæller, at hvis det er klubben, der 
skal holde området, er vi nødt til at an
tage mere personel udefra, idet plads
manden har nok at gøre, og han kan ikke 
overkomme mere. Før i tiden var der al
tid frivillig arbejdskraft, det ses ikke 
mere. Medlemmet klager ligeledes over 
midterbroen. Havneudvalget lover, at 
midterbroen vil blive repareret ved 
først givne lejlighed. 
Formanden sluttede sin beretning med 
at fortælle, at han jo træder tilbage fra 
formandsposten ved første generalfor
samling. I den forbindelse blev Klaus 
Akkermann spurgt, om han ville stille 
op til formandsposten. Det var en enig 
bestyrelse, der spurgte. Klaus sagde ja 
til at lade sig opstille. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Et nyt strømkabel vil nu blive lagt ned 
på Søndre side. 
Havneudvalget meddeler, at plads
manden fremover vil have åbent på 
havnekontoret fra kl. 15.00 til kl. 16.00 
alle hverdage. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Svagførefesten, der er fastlagt til den 
21.9.85, er nu lagt i faste rammer. Den 
5.10.85 sejles der til West. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Sejlerskolen har afholdt fællestur til 
Helsingør med 21 deltagere, fordelt i 7 
fartøjer. Turen blev meget vellykket, 
fortæller skolechefen. 
Navigationskursus vil i lighed med tid
ligere år blive afholdt på Peder Lyk-
kesskolen. Towærkskursus vil Erik 
Poulsen og Rigger-Anders stå for. Den 5. 
og 6. oktober vil der blive afholdt duelig
hedsprøve. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Juniorchefen fortæller, at det er nød
vendigt at sende to af vore Yngling-bå
de på værft for reparation. Yngling nr. 
126 fordi den ikke holder kølmålet. 
Den 15.9. afholdes der ynglingemøde 
for her at tilrettelægge vinterens arran
gementer. 
Ved DM for Ynglinge afholdt i Roskilde 
deltog Yngling nr. 31 med et rent pige
hold. Ved DM for piger (uofficielt) blev 
vore piger nr. 2. 
Ved et optimiststævne, der blev afholdt 
i sejlklubben Frem for b-sejlere, deltog 
to af vore optimistsejlere. De placerede 
sig på en henholdsvis 1. og 2. plads. 

Ligeledes har en optimistsejler delta
get i et stævne i Greve, hvor der var 150 
deltagere. Vor sejler placerede sig som 
nr. 57. 
Juniorchefen slutter med at fortælle, at 
det ny juniorskur nu indvendig er blevet 
beklædt med træ. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Den 4.9.85 slutter aftensejladserne. 
Lordagssejladserne er blevet aflyst 
p.g.a. de stævner, der er tilrettelagt på 
samme lørdage. Kastrup Sejlklub har 
tilbudt sejlerne i Sundby, at de må del
tage i deres lørdagssejladser. 
Den 7. + 8.9. er der Ynglingstævne. Den 
22.9. Forterne Rundt samt Balladstæv
ne, der også sejles den 21.9. 

Punkt 8 Joller: 
Sidste træningssejlads bliver sejlet den 
10.9. Den 5.10. afholdes der klubme
sterskab for joller. Den 21.10 tages jolle
broen ind. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Motorbådsrepræsentanten fortæller, 
at fisketuren gik meget fint med 79 del
tagere. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Der vil nu blive opsat en stor ildslukker 
ved benzinstanderne. 

Punkt 11 Bladet: 
Intet. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Intet. 
Mødet slut kl. 23.00 

sign. Hans Guldager Else Thuring 
formand sekretær 

Gamle nødraketter 
Det er ulovligt at bruge sine nødra
ketter, hvis man ikke er i nød. 
Gamle nødraketter (5 år) modtages 
på kontoret torsdag aften, og klub
ben vil herefter sørge for, at de bli
ver destrueret på behørig vis. 

Tak 
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
min far Reimar Nielsens bisættelse. 
På familiens vegne 

Connie, Ivan og Birthe 
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Generalforsamling 

Søndag den 27. oktober kl. 9.00 i klubhuset 
Dagsorden: 

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

Ad dagsordenens pkt. 3 
Valg 
Følgende er på valg: 
Formanden Hans Guldager modtager 
ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår 
Klaus Akkermann som ny formand. 
Der skal vælges ny kapsejladschef. Be
styrelsen foreslår Ole Poul Pedersen. 
Juniorleder Jens Green er villig til gen
valg. 
Repræsentant for klubhus og fester, 
Vagn Preisler, er villig til genvalg. 

Havneudvalgsmedlem Arne Olsen er 
villig til genvalg. 
Jollerepræsentant Jørgen Friland er 
villig til genvalg. 
Kasserer Erna Christensen er villig til 
genvalg. 
Kasserersuppleant Annie Lindquist er 
villig til genvalg. 
Der skal vælges to suppleanter. 
Maskin-Poul afgår. Redaktør Holger 
Møller ønsker at fratræde, og bestyrel
sen foreslår Hans Guldager som ny re
daktør. 

ad dagsordenens pkt. 4 
Lovændringsforslag 
Intet 

ad dagsordenens pkt. 5 
Forslag 5.1 
Vedr.: Medlem nr. 741, 
Herman Mortensen 

Da det ikke er muligt for mig at huske 
nøjagtige data i følgende sag, er datoer 
udeladt, og jeg må henvise til bestyrel
sesprotokollen. 

På en af de almindelige festdage i SSF 
henviser jeg til to over for øvrige meget 
generende og berusede personer (ikke 
medlemmer), at de ikke havde noget at 
gøre i SSF På grund af denne henvis
ning kommer jeg i klammeri med de 
pågældende i klubhusets foyer, efter at 
flere medlemmer var kommet til stede, 
heriblandt foreningens daværende kas
serer, Thorkild Sparre, fortrækker de to 
uvedkommende, efter nogen diskussio-
ne om hvem der var begyndt at slå først, 
meddeler T. Sparre, at han havde 
overværet situationen, og der ikke ville 
komme repressalier over for mig eller 
øvrige tilstedeværende medlemmer. 
Kort tid efter modtager jeg et anbefalet 
brev fra daværende formand Villy 
Tanggaard, at min opførsel af bestyrel
sen er takseret til eksklusion af SSF. 
Det agtede jeg på grund af sagens ka
rakter ikke at affinde mig med og anmo
dede bestyrelsen om at få et møde, hvil
ket blev efterkommet. På mødet blev 

indkaldte vidner afvist uden nogen be
grundelse, kun jeg kom til at kommen
tere det skete. Herefter traf bestyrel
sen beslutning om, at de ville ændre 
afgørelsen til et års karantæne, for som 
det blev meddelt mig, at man ville sta
tuere et eksempel. 
Denne ikke særlig Salomoniske dom 
overfor et medlem var jeg bestemt ikke 
enig i, men gik ind for afgørelsen, der for 
mig betød, at jeg kunne fortsætte noget 
andet fritidsarbejde, jeg havde i 
KFUM's idrætsafdeling. Det ville en 
eksklusion have udelukket. Samtidig 
meddelte jeg bestyrelsen, at jeg meldte 
mig ud af foreningen. Senere erfarede 
jeg, at samme bestyrelse var blevet 
udskiftet på grund af nogle uregelmæs
sigheder. Det gjorde ikke sagen bedre, 
at disse personer havde været mine ba
nemænd med en usaglig afgørelse. 
Både på grund af de ændrede bestyrel-
sesforhold i SSF og mit genoptagne 
medlemsforhold og ikke mindst mit 
bådkøb, ville jeg være meget taknem
melig, hvis bestyrelsen venligst ville ta
ge sagen op til en nyvurdering med det 
formål, at få min tidligere anciennitet 
tilbage, og derved også lidt oprejsning 
for en forkert afgørelse, der for længe 
holdt mig væk fra sejlforeningen. 

Jeg håber, at lige så vel som det var den 
tidligere bestyrelse, der suverænt traf 
afgørelsen, at det også bliver bestyrel
sen, der tager stilling til mit ønske, for 
jeg ville finde det meget uheldigt, hvis 
denne triste sag af flere årsager, efter 
så mange år, skulle forelægges en gene
ralforsamling, f.eks. det uheldige image 

min person kunne få over for nuværen
de medlemmer, idet kun ganske få har 
kendskab til denne ulykkelige sag, der 
aldrig skulle have været. 
Kan eller ønsker bestyrelsen ikke at 
træffe afgørelsen før næste generalfor
samling, ser jeg gerne, uanset de kedeli
ge konsekvenser det ville medføre, at 
brevet bliver offentliggjort i SSF-bladet 
i forbindelse med indkaldelsen til gene
ralforsamlingen, og meget gerne med 
bestyrelsens kommentarer til sagen og 
ligeledes fra protokollen, således at 
nuværende medlemmer i god tid kan 
sætte sig ind i sagen og være for eller 
imod. 
Ønsker bestyrelsen yderligere oplys
ninger, stiller jeg mig gerne til rådighed. 

Med venlig hilsen 
Herman Mortensen 

Kommentar fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har drøftet medlem nr. 741, 
Herman Mortensens anmodning om at 
få sin gamle anciennitet tilbage. 
Bestyrelsen finder, at det ligger uden 
for dens kompetence og henviser derfor 
sagen til generalforsamlingens afgørel
se. 
Ifølge medlemsprotokollen er Herman 
Mortensen indmeldt første gang den 
23. august 1955 og slettet den 31. de
cember 1960 under medlemsnummer 
414. 
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VINTERTID ER SERVICETID 

KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR-

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 

EvmnuDEi 
OUTBOARDS 

service 

cnRAn me° 
FVinPUDE 

Det er nu, du skal aflevere din 
motor for vintereftersyn. Dermed 
sikrer du dig en problemfri op
start og sejlads i næste sæson. 

Din motor vil blive gennemtestet 
samt konserveret efterfabrikkens 
anvisninger. 

Vi kan tilbyde vinteropbevaring 
med motoren leveret startklar til 
foråret. Ligeledes kan afhentning 
af større maskiner aftales. 

Vi er specialister i EVENRUDE og 
JOHNSON påhængsmotorer 
samt OMC SAILDRIVE og OMC 
STEARNDRIVE. 

I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124, 2300 Kobenhavn S. 

01-58 30 45 
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Arne Olsen Offset 

Århusgade 88, 2100 København 0 

Telefon (01)*26 95 09 

DAN-SAILS??? 
Vi er et mindre sejlloft i København med 3-4 ansatte. 

Vi beskæftiger os primært med kapsejladssejl til DH-84 både, na
tionale- og internationale klassebåde. 

Vi anvender udvalgte kvalitetsduge til dine sejl. 

Udviklingen af højtydende sejl er en kompliceret sag. 

Vi anvender i stor udstrækning den nyeste computerteknologi. 

Men vigtigere, vi og vore testsejlere er altid på forkant af udviklin
gen, såvel på det lokale plan som internationalt. Begge dele er li
ge vigtige, både for dig og for os. 

Vi ved hvad det drejer sig om. Det at lave hurtige og holdbare 
sejl. 
Se bare her: Verdensmesterskab i Olympisk Flying Dutch-
man, Svensk Mesterskab Olympisk Finn, Klassemester i 
Banner 28, De 4 Oer DH-84 overalt, EM sølv i Olympisk Finn, 
Klassemester i Larsen 34, DM i OK, Lady s Cup DH-84 over
alt, DM i 505, Hveen Rundt DH-84 overalt, NM i 505. 

Bare lige for at nævne et par resultater opnået med Dan-Sails i 
1985. 

I lighed med vore kolleger tilbyder 
vi dig her i efteråret en rabat. x 

Hos os kan du spare 15 % 
på dine nye sejl. 

Med venlig hilsen G°^'W DAN S/^ 
Jan B. Hansen ^ n$' 

Dan-Sails > • • 
Sturlasgade 12 K 
v. Islands Brygge, 2300 Kbh. K 

Du skal få glæde af dine nye sejl 01-57 67 17 

Pressemeddelelse fra: Sø-Finans A/S, 
Gothersgade 55, 1005 København K. 

En million til sejler-
talenter fra Sø-Finans 

Prins Henrik døbte den første bedste bliver endnu bedre til 
båd, som er købt for midler glæde for os alle. Blandt an-
fra den nye olympiske låne- det håber vi, at vore dygtige 
fond. piger nu ser muligheder og 

- Der er tradition for, at forsøger sig i 470-klassen, ud
danske sejlere klarer sig pænt talte John Christensen, 
på internationalt plan, men vi Herefter foretog Prins 
må også erkende, at det ofte Henrik dåben af den første 
er Tordenskjolds soldater, der båd, der er indkøbt for midler 
opnår de helt store resultater, fra den nye lånefond. Prinsen f 
idet mange af vore talentfulde døbte en ny finnjolle »Hep«, , 
unge sejlere melder fra af som tilhører Henrik Hammel
økonomiske årsager. Der er søe, 22, fra Hellerup Sejlklub. . 
heldigvis sket meget positivt i Henrik Hammelsøe har i de s 
dansk idræt på denne front de sidste 4 år været blandt den r 
seneste år, hvor Team Dan- danske og nordeuropæiske 5 
mark støtter vore eliteidræts- elite i sin laserjolle, men han r 
folk, men der er endnu et satser nu entydigt på finnjol- -
meget stort problem - nemlig len, hvor det næste mål er i 
at nå så langt resultatmæssigt, kvalifikation til OL i 1988. 
at man kan opnå støtte fra - Siden Sø-Finans blev v 
Team Danmark. etableret i 1972, har vi været J 

Sådan udtalte formanden med til at søsætte over 12.000 C 
for Dansk Sejl Union, John lystfartøjer, der er blevet fi- -
Christensen, ved åbningen af nansieret hos os, og det vil I 
Køge Bugt Flydende Bådud- glæde os, hvis vi med den nye 3 
stilling i Ishøj havn, hvor han lånefond kan være med til at t 
løftede sløret for den nye præge dansk sejlsports elite 3 
olympiske lånefond, som fremover, sagde direktør H. . 
Dansk Sejl Union har oprettet C. Hansen fra sponsoren Sø- -
i samarbejde med Sø-Finans, Finans. 
der rentefrit har stillet en mil- - Vi beskæftiger os udeluk- -
lion kroner til rådighed for kende med bådfinansiering, 
fonden. næsten alle vore medarbejde- -• 

re er selv aktive sejlere, så det V 
Talenter kan låne rentefrit er ikke nogen floskel, når jeg § 
Sø-Finans' nye olympiske lå- udtaler, at sejlsporten står i 
nefond stiller midler til rådig- vort hjerte nær. 
hed for unge talenter i olym- - Desværre kan vi ikke fi- - i  

piske bådklasser. Midlerne er nansiere rentefrit for alle sej- -i 
en kraftig udvidelse af de mu- lere herhjemme, men som et J: 
ligheder, Dansk Sejl Union plaster på såret for de sejlere, 
fremover har for at tilbyde der ikke har OL-ambitioner - -
unge talenter rentefrie lån. og måske heller ikke alderen n 

- Der er i Dansk Sejl Union til det, kan jeg oplyse, at Sø- -< 
ingen tvivl om, at denne aftale Finans netop har sænket ren- -i 
vil få nye talenter til at for- ten og udvidet løbetiden forn 
søge sig i olympiske bådklas- lån til brugte både og selvbyg- -< 
ser, hvilket vil forstærke de gerbåde til 15 år, sluttede di--i 
hjemlige konkurrencer, så de rektør H. C. Hansen. 

Med venlig hilsen 
Sø-Finans A/S 
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Snyder De 
Dem selv? 

p 
Totalkontoen tåler 
sammenligning: 

i^lYSKE 
WBANK 

Deres 
nuværende 
pengeinstitut 

Kan De samle alle Deres konti på én 
- bade lån, opsparing og budgetkonto? JA 
Kan De få 14% i rente ved at spare op 
på samme konto, som De låner på? JA 
Kan De låne op til 30.000 kr. uden 
sikkerhed og nøjes med at betale 
renter? 

c/t 

Kan De låne til bil, møbler m.m. uden 
at betale provision - og til kun 14% i 
rente? 

J\ 
Hvad skal De betale i ekspeditionsge
byr for at lane f.eks. 100.000 kroner? 300kr 
Kan De gratis hæve med Deres Dan
kort i butikker? JA 
Får De 7% i rente på Deres checkkon
to - på beløb over 4000 kr.? JA 
Kan De gratis skrive lige så mange 
checks, De vil? JA 
Får De hver måned gratis kontoudtog 
med oplysninger om, f.eks. saldo, be
løb reserveret til faste udgifter samt 
Deres rådighedsbeløb incl. laneretten? 

J* 

Er Deres penge fordelt på forskel
lige konti til lav rente, og har De 
lån til høj rente med store 
gebyrer og provisioner? 
I skemaet kan De selv se, at De 

tjener penge 
ved at skifte til 
Jyske Banks 
Totalkonto, som 
ganske enkelt 
er bedst. 

Kom ind i 
Jyske Bank 
og få en gratis 
total-analyse. 
Den viser, hvor 
mange penge De 
tjener ved at 
skifte til en 
Totalkonto. 

Amagerbrogade 67, tlf. 01-58 60 22 
Sundbyvester Plads 1, tlf. 01-97 00 22 

P. S. Det er kun 
i Jyske Bank, 
De kan få en 
Totalkonto. 
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51 år - og stadig på toppen 

Leif med harpun-loggen Leif slapper af i cockpittet »Vivi« med sin skipper 

Leif Olsen - bedre kendt som Vivi-Leif - fik en ærefuld 
præmie ved træskibsbådenes stævne i Kerteminde. 

Citat: »Samme ejer i 51 år 
Der er præmier for god bevaring, og den 
fineste er harpunloggen, som er evigt 
vandrende. Den tildeltes i år Leif K. Ol
sen, Sundby, som var med for første 
gang i sin Berg spidsgatter. Båden er 
smukt og originalt bevaret, men det 
særlige er, at »Vivi« har tilhørt Leif K. 
Olsen i samfulde 51 år, siden kølen blev 
lagt i 1934. Selv er han 20 år ældre og be
stemt også en præmie værd for god be
varing - for ikke at nævne et originalt 
humør.« 
Dette citat er hentet fra Sejl og motors 
septembernummer, og i den anledning 
har bladet talt med Vivi-Leif. 
Som den opmærksomme læser vil kun
ne regne sig frem til, er »Vivi« bygget i 
1934, og det skete efter bestilling og fo
regik på Viggo hansens bådebyggeri i 
Kastrup. Leif var derude hver dag for at 
se, hvordan arbejdet skred frem. Der 
blev lagt en rang (= et bord hele vejen 
rundt) hver dag, og da skrog med af
pudsning og dæk med lærred var lavet, 
overtog Leif selv »Vivi« for aptering, 
som Leif s fader, der er skibstømrer, 
hjalp til med, og jeg har ved selvsyn 
konstateret, at det er gedigent arbejde. 
Prisen for båden som beskrevet var 
1.600 kr. Dertil kom så sejl = storsejl, 
fok og stormfok i bomuld til den formi
dable pris af 315 kr. 

Leif har ført en omskiftelig tilværelse. I 
1939 rejste han til Grønland og strande
de deroppe og kom først hjem til sep
tember 1946. Tiden på Grønland var ret 
stilfærdig; et par gange havde man 
overflyvning af tyske maskiner. I 1946 
vendte han tilbage til et gensyn med 
»Vivi«, men i 1954 tog rejselysten fat i 
Leif, og han og hans kone tog til Ameri
ka, hvor han blev til 1967. Han arbejde
de som murer, tømrer og snedker, og 
hvis det ikke var, fordi hans viv var ble
vet syg, var de sikkert blevet derovre, 
men det er nu engang bedre at være syg 
i Danmark end i USA. 
Under opholdet i USA blev »Vivi« sejlet 
over there og blev flittigt benyttet, men 
Leif siger, at han bedre kan lide at sejle 
herhjemme. Under opholdet i staterne 
boede de i Bronxville, lidt nord for New 
York, en by med ca. 12.000 indbyggere. I 
Amerika-tiden var de hvert år 2 måne
der i Danmark, og efter tilbagekomsten 

til Danmark har han flere gange været 
på ferie i USA. 

Kerteminde den største 
oplevelse med »Vivi« 
Leif har haft mange store oplevelser i 
sit »skiv«, og han har sejlet mange præ
mier hjem. Men den største oplevelse 
havde han i sommer, da han deltog i 
Dansk Forening for Ældre Lystfartø
jers stævne i Kerteminde. 
Som nævnt i indledningen opnåede han r 
stævnets mest eftertragtede præmie -
harpunloggen, som vi viser på billedet i 
sammen med Leif. 
Leif blev indmeldt i SSF i 1937, da det ^ 
søndre bassin blev indviet, og han har i 
nydt hvert år i foreningen, og hvis det i 
skulle starte forfra i dag ville mønstret J 
blive det samme. Han synes, der er i 
mange friske unge mennesker i SSF, og g 
han har et par stykker som gast, men de 9 
unge af i dag er forkælede med facilite- -• 
ter, som ikke fandtes for 30 - 40 år siden, .i 

Leifs far har lavet en flot halvmodel 
af »Vivi« 

#"1* -• 
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Igennem en hel bådgeneration har Sø-Finans været sejlerfolkets lånepartner nummer eet. Vi følger 
konstant udviklingen indenfor bådbranchen, og i al beskedenhed er vi nok det finansieringsinstitut 

som ved mest om fritidsbåde. 

Det er Deres fordel, når De har besluttet Dem for at købe båd — uanset om det gælder ny eller 
brugt. 

I disse dage introducerer vi nogle nye finansieringstilbud, som ganske simpelt er enestående: 

Sø-Finans finansierer: 
Ny eller brugt båd: Medbyg/selvbvg: Bådudstyrslån. Her og nu 
Sø-Finans finansierer op til 80% af Sø-Finans finansierer op til 75% af Lån omgående op til 40.000 kr. uden 
købesummen og nu med løbetid købsprisen/vurderingssummen. Også sikkerhedsstillelse. Udstyrslån kan nu finansieres 
indtil 15 år: her kan løbetiden strækkes indtil 15 år! over 36 måneder! 

Jj 
Sø-Finans 

Ha , tak. Send mig omgående brochuren 

I Z FAKTA OM DANMARKS BEDSTE 
I BADFINANSIERINGSLAN 

_ BÅDUDSTYRSLÅN-HER OG NU 

Navn: 

' Adresse: 

j Postnr.: 

i Telefon: 

~1 

Bv: 

Sø-Finans .  Gothersgade  55.  Pos tboks  158,  1005 København K.  Telefon  01-15 2151 

søstærk økonomi J 

Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 

De nye bådfinansierings-tilbud 
fra Sø-Finans vil få sejlerfolket 

til at gøre store egne.... 



SSF har gjort det igen 
Svagførefesten var igen i år en succes - nr. 33 i rækken. 

Det var Flok, der opfandt svagførefesten 

Lørdag den 21. september var en af 
SSF's store dage; da blev den tradi
tionsrige svagførefest afholdt med del
tagelse af 130 handicappede. Der var 
lidt problemer med afhentningen, der 
trak ud, så vi ikke kunne overholde tids
planen med start kl. 13.00. 
Mikael Ronild, der dirigerede tropper
ne fra hjemmeværnet, giver som årsag, 
at hjælperne er skåret ned fra 12 til 8 
mand af sparehensyn. 
Men i gang kom vi, og Kirstines lækre 
smørrebrød blev budt rundt, og senere 
var der kaffe, pølser og is, og på bordene 
stod frugtskåle og godteskåle. 
De svagføre, der ikke kunne kapere alt 
dette, fik lov til at ribbe bordene for alt, 
inden de tog hjem, og der var stor fors

kel på bordene, da de kom, og da de gik. 
Det var den materielle side af festen, 
men der var også åndelig føde. Ganske 
vist kunne vi ikke som ved tidligere 
svagførefester disponere over profes
sionelle kunstnere, (det er ikke så nemt 
mere, at få kunstnere til at optræde gra
tis, som vi har haft held til tidligere). 
Men de lokale kræfter klarede denne si
de af dagen med bravour. Blæserorke
stret spillede på terrassen som en vel
komst til vore gæster, og Hopla-pigerne 
var heller ikke karrige med at underhol
de. Derudover havde vi besøg af klaver
virtuosen Poul Girotthi, som under
holdt med både klassiske og ny-po
pulære numre på klaveret. Men kronen 

på værket var alligevel, da Kurt Vilkens 
og Henry Plambech, udklædt til lejlig
heden, gav nummeret med sømanden 
og pebermøen. Da var der ikke et øje 
tørt - alle grinede, så det drev tårerne 
frem i øjnene. 
På en glædelig måde var svagførefesten 
i år anderledes - den kostede ikke for
eningen mange kroner, idet regnskabet 
næsten balancerer, og foreningen tak
ker de to energiske indsamlere, Harry 
og Henry, for deres indsats, og deres re
sultat blev suppleret med indtægten 
ved en auktion, som Vagn så mesterligt 
afviklede, over maritime genstande, 
som indehaveren ikke længere havde 
brug for. 

Johannes V. Jensen fra Tuborg Poul Girotthi blev populær med sit 
overrækker en gavepose klaverspil 

fillHIrir 

V t C i O f N V  

Kurt og Henry gav den hele armen 

TUBORG 
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Et motorbådsudvalgs 
problemer 
Det planlagte navigationsløb søndag 
den 8. september blev aflyst/udsat til 
efterfølgende søndag. Motorbådsud-
valget traf afgørelsen lørdag aften efter 
samtale med flyvevejrtjenesten, som 
v a r s l e d e  v i n d s t y r k e  1 2 -  1 4  
m/sek. 
Vi kontaktede de kontrol- og delta
gerbåde, som var i klubben, eller som vi 
havde telefonnummeret på. Der var 
nogle, som mødte forgæves søndag 
morgen, og det beklager vi. 
For at undgå denne situation igen, vil 
der fremover blive en rubrik til telefon
nummer på tilmeldingslisten. 
I øvrigt blev vindstyrken 10-12 m/sek 
pågældende søndag. 
Det planlagte løbs yderpunkter var 
Tårbæk Rev og en kost syd for Sal
tholm. Vi ville nødig aflyse igen grundet 
blæsevejr, så vi lavede et alternativt 
løb, der ikke gik nord for forterne, og 
derfor kunne gennemføres ved større 
vindstyrke. 
Lørdag aften før det nye løb varslede 
flyvetjenesten vindstyrke 8-10 m/sek, 
og Meteorologisk Institut 13-16 med 
tilhørende kulingvarsel. 
Hvem skulle vi nu stole på? 
For alle eventualiteters skyld lavede vi 
lørdag aften et tredie løb, som ikke var 

Fremlysning 
I det nye optimistjolleskur ligger en 
heldragt mærket Bermuda, formentlig 
efter old-boys-stævnet. 
Henvendelse til Jens Green eller 
Ole Jensen. 

så langt og lå under land. Nu var vi for
beredt på alt fra vest og ventede spændt 
på vejret søndag morgen. 

Navigationsløbet søndag 
den 15. september 1985. 
Klokken 08.00 var der vindstyrke 7-8 
m/s, og flyvevejrtjenesten ventede først 
blæsevejret efter kl. 14.00. Vi valgte der
for mellemløbet og sendte kontrolbåde
ne af sted. En del af de tilmeldte kom 
ikke, hvilket formentlig skyldtes den 
truende vejrmelding. En enkelt båd 
kom ikke til start, fordi navigatøren ik
ke var kommet, og en anden udgik på 
grund af motorstop. Det resterende felt 
kom godt rundt og havde efter sigende 
en god tur. 

Vi havde lånt foreningens radiotelefo
ner med lukket kreds, men de kunne ik
ke række ud til vore kontrolbåde, så næ
ste gang vil vi benytte VHF. 

1.præmie: Christian Carlsen, »Mi-
nos« 

2. præmie: Jørgen Hansen, »Søkal-
ven« 

3. præmie: Gunner Desler, »Francis-
ka« 

En tak til vore kontrolbåde, Orla With, 
Rigger Anders og Fedt & Olie og til over
dommer Holger Møller. 

Motorbådsudvalget 

Filmaften 
Torsdag den 28. november 1985 vises en 
videooptagelse med titlen: 

ALT VEL OMBORD 

Optagelsen er foregået i Sundby Sejl
forening, og der er en masse lokale 
»skuespillere«. 
Notér dagen den 28. november 1985 

Nye medlemmer 

A 710 Bjarne Olsen 
Christiansvej 1, Char. 

A 722 Britte Mogensen 
Vilh. Birkedalsvej 18, NV. 

A 745 Svend Å. C. Gammelgård 
Dalslandsgade 42, S. 

A 776 Bruno Butzbach Jacobsen 
Italiensvej 63, S. 

A 782 Søren Holdgård 
Skydebanegade 16, V. 

A 784 Finn B. Alm 
Amager Boulevard 125, S. 

P 63 Lizzie Friis 
Gyldenrisvej 32, S. 

J 85 Christel Schiolborg 
Agerlandsvej 51, S. 

J 87 Jesper Nielsen 
Hattemagerstien 39, S. 

J 88 Jesper Laursen 
Grækenlandsvej 103, S. 

J 109 Bertel Schjerning 
Jansvej 11, S. 

Tak 
Jeg sender hermed min varmeste tak til 
alle de, der kom og gjorde min fødsels
dag så festlig og uforglemmelig, og sam
tidig en tak for alle de flotte gaver og 
blomster. 

Hilsen 
Aase 

Hjertelig tak til alle i Sundby Sejlfor
ening for venlig deltagelse ved min 
mand Kjeld Jønssons bisættelse. 

Lena, børn og svigerbørn 

KASTRUP MARINE SERVICE*. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

H ELLERS TACHTVÆRFT KAS TRUP 
• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 
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Nyt fra Sejlerskolen 
Sejlerskolen har sluttet sejladserne for 
1985, og det har været en god sæson. Vi 
har alle fået sejlet en masse på trods af, 
at vejret ikke altid har været med os, 
men regntojet skal jo også prøves. Nu 
skal ingen tro, at sejlerskolen er gået i 
vinterhi, når vi ikke sejler mere, tværti
mod; der er i skrivende stund 18 af vore 
medlemmer, der er i fuld gang med na-
vigationsundervisning på Peder Lykke-
Skolen, og vores towærkskursus er 
startet den 23. oktober i Skipperstuen. 

Indskrænkninger 
Alle, der færdes på pladsen i denne tid, 
har set, hvordan det er fat med vores 
store telt til skolebådene. Der sker sto
re ting på vores område vinteren igen
nem, og det vil sige, at vinteroplægnin
gen bliver anderledes - og desværre for
ringet i forhold til de sidste sæsoner, 
men jeg ved, at vi finder ud af det under 
alle omstændigheder. 
5 medlemmer har været til prøve i prak
tisk sejlads for at erhverve dueligheds-
bevis, og det er for få, så det skal vi have 
rettet på til næste sæson. 

Tak 
Jeg slutter med at sige tak til alle, der 
har deltaget i Sejlerskolen i denne sæ
son, såvel instruktører som elever, og 
byder alle velkommen til næste sæson. 

Vagtordningen 
Det gøres hermed bekendt, at alle med
lemmer med båd på pladsen eller i van
det i vintersæsonen skal tage to vagter. 
Da der erfaringsmæssigt sker en 
ophobning af vagtsøgende sidst på vin
tersæsonen henstilles det, at I snarest 
tager kontakt med venner for at afvikle 
Jeres pligtige vagter. 

Klubmesterskab 
for joller 

Lørdag den 5. oktober blev klubme
sterskabet for joller afviklet. 18 joller og 
6 brætter havde tilmeldt sig, og der ud 
over kome der 3 »fremmede« OK-jolle-
sejlere. 
Med O.P. som overdommer, Bjørka 
som meddommer, Leif som fører af Do-
ry'en og Klaus som medhjælper - og et 
for årstiden ualmindeligt fint vejr - fik 
vi afviklet 3 sejladser. 
Der blev kåret følgende klubmestre: 

OK-jolle: Jens Poulsen (1-1-2) 3 points 

Piratjolle: Michael Zebis (1-1-1) 0 
points 

Wayfarer: Kenneth Madsen og Sten 
Madsen (1-1-1) 0 points 

Windsurfer: Ulrik Meisl (1-1-1) 0 
points 

Tænk frem i tiden 
Nu er kapsejladssæsonen forbi for den
ne gang. Så bliver der ro til at tænke på 
den nye sæson. Skal vi det, vil nogle 
spørge? Ja, det bliver en jollesejler nødt 
til, hvis han gerne vil være med i top
pen. 
Det, jeg hentyder til, er, at I holder Jer i 
en rimelig god fysisk form. Ben, mave, 
ryg- og armmuskler. Det vil også være 
rart, hvis I kan komme på vandet 1-2 
gange om ugen, så I ikke helt mister fø
lingen med jollen. 

Friland 

Nattevagt 
Som I sikkert ved, skal alle, der har 
plads på havn og plads, gå mindst to 
nattevagter. Så - jolle- og brætsejler -
tag kontakt med hinanden og aftal, 

hvilken nat I vil på vagt. Der skal være 
mindst tre personer pr. vagt. Der er 
ophængt tilmeldingsblanketter i gan
gen ved kontoret. 
Det skal lige siges, at det ikke hjælper, 
at du tager din jolle eller bræt hjem for 
vinteren. 
Det skal også lige bemærkes, at det ko
ster 200 kr. pr. vagt = 400 kr., hvis du vil 
betale dig fra dine vagter. 

Joller 
HUSK! 
Det er lørdag den 26. oktober kl. 13, at vi 
mødes for at tage jollebroen ind for vin
teren. 
Mød op med godt humør og giv et nap 
med. En time kan I vel ofre på sammen
holdet ude på jollepladsen. 

Så vel mødt! 
Friland 

Old-boys sejladsen alle 
tiders tilløbsstykke 
Old-boys sejladsen er kommet for at 
blive, og det var en god idé at dele den 
over to dage, så man havde en festlig 
sammenkomst lørdag aften - ålene 
kunne godt have været bedre, men det 
er jo også på kapsejladsbanen, et så
dant arrangement skal vurderes, og der 
var alle tiders spændende opløb mel
lem Jørgen Friland og Svend Malm, 
hvor sidstnævnte trak det længste strå, 
fordi der var et problem med skødet hos 
Jørgen. 
Der var tilmeldt 23 bådhold, og Bent 
Knudsen fik det arrangeret således, at 
vi kunne låne seks Ynglinge hos Søvær
net, hvilket vi siger mange tak for. 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 586575 

12 



Old-boys-sejladsen i billeder 



5ss2s8ssssssssssssss38ss3s; 

Juniorudvalget 

Jens Green Jensen, juniorleder, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-5063 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh.S 
Tlf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-52 2034 

Jan Knudsen, 
Marengovej 12, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 74 52 

Klaus Akkermann, 
Borneovej 25, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-59 7995 

Mogens Fuglsang, 
Elselillevej 5, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-580916 

esssssggsssgssgsssssssssg® 

Hvordan gik så 
sejlsæsonen 1985 for 
optimister? 

Ja, efter endt vinterundervisning og 
klargøring af joller skulle vi jo til at sejle. 
Årets første tur gik fra det røde junior
hus med 5-6 børn i joller gennem ndr. 
bassin og ud på vandet. - Koldt var det, 
men det var ikke derfor, ingen vendte 
tilbage. Alle kom efter endt sejlads til 
jollepladsen, som er vort nye hjemsted 
fremover. Allerede inden bådene var 
klargjorte i sne og frost, var forældre og 
andre med tilknytning til juniorafdelin
gen i gang med at bygge et skur til opbe
varing af grej for optimistsejlerne. Een 
gang om ugen mødte alle op - slæbte -
savede - og gjorde et kæmpearbejde og 
fik ved fælles hjælp rejst et skur, et så 

rædselsfuldt hus, at ingen igennem 
længere tid kunne holde ud at se på det. 
Dette blev heller ikke tilfældet; da Arne 
Olsen så skuret, forærede han klubben 
den udvendige beklædning, hvorefter 
der kom ekstra fart i færdiggørelsen af 
skuret til det, som står i dag, et dejligt 
resultat, som alle kan være glade for. 
Selve sejlsæsonen har været nogenlun
de god. Det har jo været et ret blæsende 
år, og der er mange nye sejlere, som har 
klaret sig meget fint. I skal blot fortsæt
te, så skal det sidste nok komme. 
Vi har jo som sædvanligt deltaget i 
Østersøkredsens fine resultater. Som 
noget nyt i år deltog Henrik og Jackie i 
Frem's optimistkapsejlads og sluttede 
helt suverænt med en første- og en an
denplads. Dette gav Jackie så megen 
optimisme, at han stillede op i Greve 
Strand til et A-stævne med et meget 
stort felt, som rystede ham en smule. 
Saltholmturen foregik for tredie år i 
træk i dejligt vejr (vi ka' bare det med 
vejret!) med ca. 45 deltagere. - Vi hyg
gede os - legede - og havde i det hele ta
get en rigtig god dag. Efter endt sejlads 
var der kaffe i Hanne's lysthus. 
Også i år var der sejladser på Peblin
gesøen. SSF havde 7 deltagere med, 
som alle sejlede fint på denne dejlige sø, 
men samtidig svære bane at sejle på. 
Der var ialt 75 både på banen, så man 
kan roligt tale om, at der var liv. Også 
forældre havde en god dag på den nye 
flydeplatform, som ligger i søen. 
Sommerlejren på Bornholm var en 
kæmpesucces, men herom vil Basse 
skrive. 

Klubmesterskab blev i år holdt i vort 
skur på Ndr. plads. Vejret var meget 
blæsende, så vore C-sejlere havde ikke 
mange chancer for at holde jollerne. Vi 
undgik da heller ikke kæntringer, men 
alle tog det pænt. 
På et tidspunkt regnede det så meget, 
at sejladserne knapt kunne følges fra 
land, men med en fastliggende dom
merbåd og 2 hurtige dory'er på vandet 
samt Bollen sejlende rundt var der helt 
kontrol ude på banen. 
Klubmester for C-sejlere blev Henrik 
S ejerbo. 
Klubmester for B-sejlere blev Thomas 
Rivad. 
Klubmester for A-sejlere blev Henrik 
Heeger. 
Det er andet år i træk, at Henrik Heeger 
er klubmester, så nu må I andre snart 
ta' Jer sammen. 
Efter sejladserne havde vi fest og balla
de i huset. Efter endt lagkage- og bolle
spisning gik O.P over til de udendørs 
konkurrencer, og atter i år overgik han 
sig selv. Selv forældrene fik han lokket 
til et stafetløb kombineret med 
udklædning. Pragtfuldt var det at se 
Ditte som den mindste løbe stafetløb, 
udklædt i en kedeldragt, som bagefter 
hendes far forsøgte at komme i. Jeg er 
sikker på, at det kriblede i fingrene på 
mange forældre, da O. P. iført beskyttel-
seshjælm stak sit hoved gennem en pla
de, hvorefter alle børn fik udleveret en 
flødebolle og kunne vælge mellem at 
spise den eller se, om de kunne ramme 
O. P's hoved. Jeg tror ikke, børn kan lide 
flødeboller efter at have set O. P's ho
ved. 

få dig en fastpartner 
når del'gælder video ogTV. 

Kom ind og hor om de 
mange fordele du har 
med D:E:R som partner 
i video og TV. En 
partner der altid er parat 
til at råde og vejlede. 
En partner du kan 
snaitke med. Så kan du 
samtidig få vores lille, 
nyttige håndbog, som 
gir dig svaret på en 
masse video og TV-
sporgsmal. 

Vi giver skriftlig garanti 
pa vor omfattende service. 

Vi kommer og reparerer 
samme dag, hvis 
du ringer inden kl. 10. 

•jjt Vi har altid de nyeste 
modeller, til landets 
bedste priser. 

Vi har fri ombytningsret, 
du kan bytte model, 
nar du onsker det. 

•jfc Pa gensyn! 

Din partner i T 
video og TV 9 



Vagtordningen 
starter 1. oktober 1985 

To vagter i løbet af vintersæsonen 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
hovling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE 114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 

Matchracing 
for Yngling 

Weekenden den 7.-8. september var 
Sundby Sejlforening arrangør af et 
matchracing-stævne for Yngling i sa
marbejde med Dansk Yngling Klub. 
Det var planlagt at sejle både lørdag og 
søndag, men på grund af efterårets før
ste storm måtte alle sejladser afvikles 
om søndagen, hvor vinden til gengæld 
ver perfekt med 8 -10 m/sek fra der NV'-
lige hjørne. 
12 bådbesætninger var tilmeldt og sej
lede et fastlagt udskilningsskema, som 
endte i to sejladser om eftermiddagen, 
hvor der sejledes om 1.- og 2.-pladsen og 
om 3.- og 4.-pladsen. 
Vinder af stævnet blev: 
D 63 Dracula m. Jan Knudsen 

Aksel Brask Thomsen 
Henrik Enselmann 
fra SSF. 

2. 
D 29 Ambrosius 

med Dean Olsen og 
besætning fra 
Tårbæk Sejlklub 

3. 
DIIIYetamed Jørgen Ring og 

besætning fra KDY 

Vinterundervisning 
OPTIMISTER 
Lørdag den: 
16.11. kl. 10.00 
23.11. kl. 10.00 
30.11. kl. 9.00 

7.12. kl. 10.00 
14.12. kl. 10.00 
21.12. kl. 10.00 

Lørdag den: 

1985 
SSF teori 
SSF teori 
Frankrigsgades 
Svømmehal 
SSF teori 
SSF teori + film 
SSF film 

1986 
4. 1. kl. 10.00 SSF teori 

11. 1. kl. 9.00 Frankrigsgades 
Svømmehal 

18. 1. kl. 10.00 SSF teori 
25. 1. kl. 10.00 SSF teori 
1. 2. kl. 9.00 Frankrigsgades 

Svømmehal 
8. 2. kl. 10.00 SSF teori 

15. 2. kl. 10.00 SSF teori + tovværk 
22. 2. kl. 9.00 Frankrigsgades 

Svømmehal 
1. 3. kl. 10.00 SSF teori + tovværk 
8. 3. kl. 10.00 SSF teori + film 

15. 3. kl. 9.00 Frankrigsgades 
Svømmehal 

22. 3. kl. 10.00 SSF teori + to wærk 
5. 4. kl. 10.00 Klargøring af joller 

12. 4. kl. 10.00 Klargøring af joller 

Vinderholdet fra Match-racing-sejladsen i SSF fra venstre: 
Skipper Jan Knudsen, Henrik Enselmann og Aksel Brask 
Thomsen. Foto: Jens Green 

19. 4. kl. 10.00 Afslutning af vinter- i. sejladsuge bliver uge 18 (Ma. 28.4.), 
undervisning - forde- hvis vejret tillader det. 
hng af sejldage - for- , , 
deling af joller. eif Dan-Ole 
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Windsurfer er ikke 
længere IYRU-interna-
tional klassebræt. 

Den internationale windsurfer-klas
se meddelte i slutningen af januar, at 
den ikke længere ønskede at være en 
international klasse under 1YRU, og 
den har ikke ønsket en forhandling af 
beslutningen, hvorfor IYRU på et 
mode den 1. maj har besluttet at ind
drage klassens internationale status 
med øjeblikkelig virkning. 
Windsurferen kan derfor ikke længe
re deltage i de olympiske lege eller re
gionale kapsejladser, der afholdes un
der IYRU-bestemmelser. 

Supplement til filmlisten 

Videooptagelserne fra de olympiske 
sejladser i Long Beach er nu indgået i 
DS's filmtilbud. 
Den varer 50 minutter, og der er en
gelsk tale, og Video-systemet er 
VHS. 
Udlejningskoden er: 
(S) 3435, 3437 eller 3438, 
og den udlejes hos Dansk Idræts-
Forbunds Filmafdeling, Idrættens 
Hus, 2(500 Glostrup. 
Tlf. 02 - 455555/lokal 216. 
Telefontid: kl. 12.00 - 14.00. 
Der er også købt yderligere to vi
deobånd med American Cup 1983, 
fordi der har været en fantastisk ef
terspørgsel efter denne. De kan lejes 
samme sted under udlejningskode 
(S) 3431, 3432, 3433 eller 3434. 

Danske frihavne 

Med formanden for Skive Søsports-
havn, Jan Mærsk-Møller som initia
tivtager har 22 jyske klubber indgået 
aftale om ikke at opkræve havnepen
ge af både fra deltagerhavnene, og der 
er allerede yderligere to Limfjords-
havne i 1986. 
De 22 havne er: 1 Ringkøbing Fjord: 
Ringkøbing og Hvide Sande. 
I Limfjorden: Thyboron, Lemvig, 
Glyngøre, Skive, 1 Ijarbæk, Haverslev, 
Ålborg Sejlklub, Sejlklubben Limfjor
den, Vestre Bådelaug, Nørresundby, 
Nørre Uttrup (tidl. Sundby-Hvorup) 
og Mou. 
I Mariager Fjord: Hadsund, Mariager 
og Hobro. 
I Randers Fjord: Sdr. Hald, Mo-
torbådsklubben af 1943, Sejlklubben 
Fjorden, Randers Sejlklub og Dron
ningborg. 
Henvendelse om deltagelse i frihavn-
sordningen kan rettes til Skive Sø
sports Havns sekretær: 
Anders Kaastrup Olesen, 
Noddevej 36, 
7800 Skive. 
Tlf.: 07-5202 75. 

DS-blad 

Dansk Sejlunion er nu så langt frem
me med planerne om at udgive eget 
blad, at der er annonceret om ansæt
telse af en redaktør, hvilket har resul
teret i en del ansøgninger, som nu er 
til overvejelse i unionens PR-udvalg. 
Det er tanken, at der skal udkomme 
2-4 numre inden Sejlerdagen medio 
februar 1986 med det første nr. i løbet 
af efteråret 1985. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 01-593580 
Restaurationen 01 -58 32 96 
Havnekontoret 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktør: 
Hans Guldager, Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 7323 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 5801 76 

Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Klaus Akkermann, 
Borneovej 25, 2300 Kbh. S 59 79 95 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 5844 

Sekretær: ElseThuring, 
Kirkevej 166A, 2791 Dragor 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 3978 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 5579 39 

Bent Knudsen, 
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragør 5321 81 

Tilsynsforende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 517530 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 545844 

Kapsejladschef: Ole Poul Pedersen, 
Sveasvej 5A, 1,1917 Frb. C 597995 

Skolechef: Bjarne A. Larsen, 
Polensgade 9,2th. 2300 Kbh. S 950701 

Juniorleder: Jens Green Jensen, 
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 506365 

Jolle- Jorgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7, st., 2100 0 381541 

Motorbåds- Ib Petersen, 
repræsentant: Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S 522544 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 

Prank OIgsgpi 

Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup 522310 

Radiokontakt: Reinhardt Hansen, 
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S 59 8818 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Referat af bestyrelsesmøde d. 9.10.85 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning, herunder 

generalforsamling 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Bent Knudsen var fraværende p.g.a. 
sygdom i familien. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden oplæste indkomne breve og 
takkekort. Bl.a. anmoder »Det Kolde 
Gys« i lighed med tidligere år, om at få 
lov til at benytte vort klubhus den 
1.2.1986 til deres årlige dåbsfest. Da 
SSF ikke selv denne dag har nogen ar
rangementer, gav bestyrelsen tilsagn. 
Torsdag den 28.11.85 vil der blive af
holdt en filmaften i SSF. Den film, der 
af et forsikringsselskab blev optaget i 
SSF, vil blive forevist. 
Formanden orienterede bestyrelsen 
om, at der nu foreligger lov til en fred
ning af næsten hele Saltholm. Hvis lo
ven bliver efffektueret, vil det indebæ
re, at man kun kan tilsejle Saltholm ved 
havnen. 
Formanden har været til et møde med 
overborgmesteren vedr. vort nye bygge
ri på Nordre plads. Ved dette møde blev 
man enige om igen til foråret at genop
tage diskussionen, især vedrørende den 
økonomiske side af sagen. 
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Generalforsamlingen: 
Kun et medlem, nr. 741 Herman Mor
tensen havde rettidigt indgivet forslag 
til generalforsamlingen. 
De bestyrelsesmedlemmer, der er på 
valg, blev spurgt, om de ville modtage 
genvalg. Alle var villige til at modtage 
genvalg undtagen formanden, der øn
sker at træde tilbage. Bestyrelsen vil på 
generalforsamlingen foreslå Klaus Ak-
kermann til formandsposten. 
Klaus Akkermann har sagt ja til at lade 
sig opstille. 
Kapsejladschefen Jørgen Schandorff 
har trukket sig ud af bestyrelsen. Ole 
Poul Petersen er af bestyrelsen blevet 
spurgt, om han vil lade sig opstille til 
posten. Dette har han givet tilsagn til, 
og en samlet bestyrelse vil anbefale 
ham. 
Redaktør Holger Møller ønsker at træk
ke sig tilbage. Hans Guldager har på fo
respørgsel fra bestyrelsen givet tilsagn 
til at lade sig opstille til denne post, 
hvilket en enig bestyrelse ligeledes vil 
anbefale generalforsamlingen at stem
me for. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget oplyser, at man nu har 
nedgravet el- og telefonkabler. Bolvær
ket på Nordre plads er snart færdigre-
pareret; man mangler at støbe. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Klubhusudvalget meddeler, at turen til 
West som sædvanlig var vellykket, sel
vom kun 4 både sejlede dertil, resten 
kom kørende i bil. 
Afriggergildet er lagt i faste rammer. 
Vagtordningen er igen den 1.10.85 trådt 
i kraft. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Skolechefen fortæller, at 5 elever har 
været til sejlerprøve; 4 bestod. Der er 
tilmeldt 18 elever til navigationskursus 
med Ole Madsen som lærer. Den 23.10. 
begynder towærkskursus. Den 12.10. 
vil skolebådene blive afrigget. I løbet af 
vinteren vil et VHF-kursus blive etable
ret. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
I vinterens løb vil man lørdag formid
dag undervise optimistsejlerne. Der vil 
ligeledes blive planlagt undervisnings
dage for ynglingsejlere. 8 juniorer har 
meldt sig til towærkskursus og 8 til na
vigation på ungdomsskolen. Der er ble
vet afholdt en for-føreprøve den 6.9. En 
endelig føreprøve vil først blive afholdt 
til foråret. 

Juniorlederen orienterede bestyrelsen 
om, at de skriverier, der havde været i 
pressen vedrørende kuldsejlede opti
mistjoller, ikke omhandlede sejlere fra 
SSF. Sejlerne kom fra naboklubben 
Amager Strand. 
Sluttelig oplyste juniorlederen om, at 
der den 8.10. rejste 14 ynglingsejlere 
samt 3 ledere til sportslige arrange
menter i Israel, hvor de skal opholde sig 
i 14 dage. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Old-boys stævnet gik meget fint med 
meget stor tilslutning. Der var tilmeldt 
23 bådhold. 21 bådhold deltog i stæv
net, der blev afviklet over to dage. SSF 
havde fået lov til at låne 6 yngling-både 
af Søværnet til dette stævne. 
Til sejladsen »Forterne Rundt« var der 
tilmeldt 81 både. Til Balladsttævnet, 
der blev afholdt i forbindelse med »For
terne Rundt«, var der 12 deltagende bå
de. 

Punkt 8 Joller: 
Klubmesterskab for joller blev sejlet 
med 18 joller og 6 sejlbrætter fra SSF. 
Endvidere deltog der 3 OK-joller ude
fra. 
Nogle lørdage i vinterens løb vil der bli
ve sejlet træningssejlads med de joller, 
der ønsker at deltage. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Navigationssejladsen, der var beram
met til den 8.9. blev aflyst på grund af 
vejret. Sejladsen blev gennemført den 
15.9. med Holger Møller som overdom
mer. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Politiet har anmodet klubben om at 
indsamle alle gamle raketter. Bestyrel
sen blev enige om, at den letteste måde 
ville være, hvis medlemmerne vil afle
vere raketterne på kontoret, hvorefter 
formanden vil bringe dem samlet til po
litiet. 
I forbindelse med navigationssejladsen 
blev der foretaget sikkerhedseftersyn 
af bådene. 

Punkt 11 Bladet: 
Intet 

Punkt 12 Eventuelt: 
Intet 
Mødet slut kl. 23.10 

Hans Guldager Else Thuring 
formand sekretær 

Nye medlemmer 
A 9 Ole Kjøller 

Elbagade 59, S. 
A 69 Lisbeth Andreassen 

Skøjtevænget 18, Kastrup 
A 76 Birger Hegelund 

Kærlundevej 24, Herlev 
A 182 Ole Jensen 

Maltagede 14, S. 
A 

LO oo 

Susanne Albrechtsen 
Hollænderdybet 28, S. 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
hovling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE 114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 
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Generalforsamling med mange hurra'er 
Den ordinære efterårsgeneralforsamling afviklet i 
positiv atmosfære 

185 stemmeberettigede medlemmer 
overværede Hans Guldagers sidste 
generalforsamling som formand. 
Traditionen tro blev Benny Gustafsson 
- Gustav - valgt til dirigent, og forsam
lingens positivitet gjorde, at han ikke 
blev sat på nogen svær opgave. 

Formandens beretning 
Det er atter min tunge pligt at meddele, 
at følgende gode og trofaste medlem
mer af Sundby Sejlforening er afgået 
ved døden. 

Medl. nr. A 479, Uffe Orla Nygaard. 
Medl. nr. A 433, Aage Verner Willar-

sen, bedre kendt som maleren. 
Medl. nr. A1059, Knud Jansen, også 

kaldet billed-Knud. 
Medl. nr. A 60, Reinar Nielsen, et 

medlem, der altid kunne give et godt 
og venligt råd med på vejen. 

Medl. nr. A 227, Kjeld Jønsson, som i 
mangt og meget gav sin rundhåndede 
støtte til gavn for vor forening. 

Jeg må bede medlemmerne sammen 
med mig mindes de afdøde medlem
mer. 
Æret være deres minde. 

Vor havn, der i vinterens løb fik en hård 
medfart af vejrguderne, kom i løbet af 
forsommeren atter til at ligne sig selv, 
takket være hjælp fra kommune, en 
række medlemmer, vort arbejdshold 
under ledelse af pladsmanden og ikke 
mindst en indsats fra havneudvalget; 
det blev en udgift på omkring de 78.000 
kroner, der fratog os muligheden for re
parationsarbejder en del andre steder i 
havnen. Vi har dog fået fornyet en del af 
nordre ydermole, som var ved at skride 
i havet. Dette blev til gengæld udført 
billigere end beregnet. Arbejdet blev 
udført af vort stationære arbejdshold 
under ledelse af Bent Knudsen. 

/ 

Der er endvidere opsat nyt hegn på nor
dre skel ind til Amager Strand Sejlklub, 
og ligeledes har vi foretaget en til
trængt udskiftning af vore el-kabler på 
de mest belastede steder. 
Der blev ikke tid og heller ikke råd til at 
udskifte bøjerne i kanalen med pæle. 
Der vil i efterårets og vinterens løb bli
ve foretaget forsøg med forskellige pæ
letyper, og arbejdet vil her blive udført i 
løbet af 1986. 
Som medlemmerne kan se og mærke, 
er man i øjeblikket ved på det nærmeste 
at kulegrave Sundby Sejlforenings 
plads fra nord til syd med gennemfø
ring af en hoved-fjernvarmeledning, der 
skal ende i Kastrup. Vi har indgået de 

for foreningen bedst mulige aftaler bå
de med myndigheder og de firmaer, der 
arbejder på opgaven. På grund af de 
særlige omstændigheder ved nedlæg

gelse af røret under kanalen og arbejdet 
med nogle pumpebrønde, vil arbejdet 
vare til hen på foråret på vor plads. Jeg 
må bede medlemmerne tage de gener, 
dette kan medføre, med sædvanlig ro og 
værdighed. 
Som følge af dette arbejdes omfang har 
vi valgt ikke at optage nye medlemmer, 
der ønsker vinterplads på land. Dette 
har medført, at man i øjeblikket atter 
kan blive medlem, hvilket har været 
overordentligt svært i flere år, men kun, 
hvis man ikke har båd, der skal på land i 
denne vinter. 
Den gamle kiksfabrik over for Sundby 
Sejlforening, der i flere år har lighet en 
ruin, er i øjeblikket ved at blive renove
ret. Ejeren af ejendommen og Sundby 
Sejlforening har indgået en aftale med 
kommunens fjerde afdeling ved borg
mester Villo Sigurdsson om, at den par
keringsplads, der vil blive anlagt på 
ejendommens grund, stilles til rådig
hed for foreningens medlemmer på lør
dage og søndage og uden for almindelig 
arberjdstid; der vil blive opsat de nød
vendige skilte. Aftalen er i enkeltheder 
på kommunens foranledning medtaget 
i ejerens byggetilladelse; ejeren er i øv
rigt indstillet på at tilgodese os i størst 
muligt omfang. 
Huset på nordre plads, der blev vedta
get ved forårsgeneralforsamlingen til 
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afløsning af det gamle røde klubhus, og 
som vi havde mulighed for i samarbejde 
med de kommunale foranstaltninger 
for langtidsledige og jobskabelse for un
ge, at få påbegyndt i denne vinter, er fo-
reløbigg udskudt til senere nærmere 
behandling af to grunde: Den ene er det 
glædelige, at der ikke på nuværende 
tidspunkt er flere langtidsledige byg
ningsarbejdere, der kan anvendes, og 
den anden grund er, at jobskabelsesord-
ningen i øjeblikket er under en radikal 
strukturændring; planerne er dog ikke 
taget af bordet, og det er aftalt, at vi at
ter tager sagen op til foråret hos over
borgmesteren 
I henhold til foreningens love § 14, stk. 1 
har det været nødvendigt for bestyrel
sen at foretage en eksklusion af et med
lem for bevist tyveri. Årsagen var, at et 
andet medlem følte sig beskyldt for ty
veri og anmodede bestyrelsen om at ta
ge sig af sagen. De undersøgelser og hø
ringer, bestyrelsen foretog, medførte 
dels anmeldelse til kriminalpolitiet, 
der stadig arbejder med sagen, og til en 
eksklusion for et forhold, der kom frem, 
og som ikke havde noget med beskyld
ningen at gøre. Medlemmet, der blev 
beskyldt for tyveri, er på det foreliggen
de grundlag renset for beskyldningen i 
den pågældende sag. 
Nattevagtordningen er atter trådt i 
kraft, og som følge af vedtagelsen ved 
forårsgeneralforsamlingen, skal alle 
bådejere, iberegnet sejlbrætejere, som 
har deres fartøj stående på foreningens 
grund, påtage sig to nattevagter i denne 
vinter. 
Der stjæles som aldrip før i havnene og 
på vinterpladserne over det ganske 
land. Hvor primitiv og mangelfuld nat
tevagtordningen end kan virke, er det 
dog den bedste løsning, der kan præste
res. Den er så god, at det største forsik
ringsselskab inden for bådforsikring, 
Dansk Søassurance/Hafnia-Haand i 
Haand, fremover vil anbefale vort sy
stem og præmiere de klubber, der går 
ind for vort system. Trods dette har de 
første tyveknægte allerede været på 
spil her i Sundby Sejlforening, så besty
relsen opfordrer på det kraftigste med
lemmerne til at møde personligt op de 
to gange, det drejer sig om i perioden fra 
oktober til maj. 
Kapsejladschefen, Jørgen Schandorff, 
måtte af personlige årsager frasige sig 
sit job i august måned midt i sejlsæso
nen. Bestyrelsen valgte i denne presse
de situation at gå uden om de valgte 
suppleanter og anmodedde derfor vor 
tidligere kapsejladschef, Klaus Akker-

mann, om at påtage sig dette ret så 
vanskelige hverv. Klaus gik frisk til sa
gen og fik med bragende succes og ikke 
mindst gå-på mod afviklet de kapsej
ladser, vi havde på programmet. 
Motorbådsrepræsentanten, Ib Peter
sen, har forsøgt sig med en genopliv
ning af motorbådssejladserne. Efter en 
ihærdig indsats er det lykkedes for Ib at 
få gang i sagen. Deltagerantallet har ik
ke været formidabelt stort, men vi har 
troen på, at den kommende sæson vil 
vise nogle helt andre resultater, måske 
kædet sammen med en eskadre-sejlads 
til en af vore venskabsklubber. Vi kan 
kun opfordre Ib til at fortsætte sin ihær
dige indsats på dette felt. 
Ved afriggergildet udnævnte bestyrel
sen to medlemmer til bærer af forenin
gens hæderstegn som tak for lang og 
værdifuld indsats til gavn for Sundby 
Sejlforening. De to medlemmer var 
gartner Allan, der gennem 13 år har pas
set foreningens grønne områder, og vor 
redaktør Holger Møller, der sammen
lagt har været på denne post i over ti år. 
Redaktøren afgår som bekendt ved 
denne generalforsamling, og jeg vil ger
ne benytte lejligheden til på forenin
gens vegne og læserne i sejlklubberne 
over alt i Danmark at takke for et godt, 
læseværdigt klubblad. 
Vi har en evigt vandrende pokal, der 
hedder en god SSF. Bestyrelsen har i år 
besluttet at tildele den til hele junior
udvalget og dens forældrekreds som 
tak for deres store indsats med at bygge 
hus og give vore unge en værdifuld fri-

Poul Frederiksen får en erkendtlighed 
for 10 år som instruktør på sejlerskolen 

tidsbeskæftigelse. Ifølge sagens natur 
har dette ikke kunnet lade sig gøre, og 
derfor er valget faldet på »lange« Ole 
jensen, der hermed for det kommende 
år er ejer af pokalen. 
Et medlem, sejlerskolelærer Poul Fre
deriksen, har den sjældne ære at have 
undervist i 10 år på skolebådene. Som 
tak for indsatsen til gavn for sejlsporten 
skal han modtage en gave, der er god at 
tage bestik med. 
Som sagt før fra denne talerstol: Er 
man sejler og medlem af SSF, så er man 
det for resten af livet. - Vi kan alene i 
dette efterår hylde en lang række jubi
larer som medlemmer af foreningen. 
Til denne generalforsamling har vi to 
medlemmer med 50-års jubilæum, 2 
medlemmer med 40-års medlemskab 
og 14 medlemmer, der kan fejre deres 
25-års medlemskab af Sundby Sejlfore
ning. 

Følgende fik årsnål: 
50 år: 
Medl.nr. A 308, I. Thomsen, indmeldt 
I.8.35. 
Medl.nr. A 291, Ivan Lindqvist, var for
hindret i at møde, indmeldt 1.8.35. 

40 år 
Medl.nr. A 460, Rich. Folmer Åes, ind
meldt 14.9.45. 
Medl.nr. A 465, Karl Damhave, ind
meldt 16.9.45. 
25 år 
Medl.nr. A 256, Frank Adrian, indmeldt 
ii.11.60. 

Hans får sin erindringsgave 
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Medl.nr. P 18, Einar Andreasen, ind
meldt 19.8.60. 
Medl.nr. A 301, Charles Bech, indmeldt 
9.9.60. 
Medl.nr. A 278, Uffe Below, indmeldt 
14.10.60. 
Medl.nr. A 318, Aage Christensen, ind
meldt 26.10.60. 
Medl.nr. A 199, H. J. Christiansen, ind
meldt 19.12.60. 
Medl.nr. P 91, Erik Grejsager, indmeldt 
14.10.60. 
Medl.nr. A 289, Viggo Hind, indmeldt 
23.9.60. 
Medl.nr. A 268, Leo Jensen, indmeldt 
14.10.60. 
Medl.nr. A176, Niels Jønsson, indmeldt 
7.10.60. 
Medl.nr. A 411, Hans Jønsson, indmeldt 
7.10.60. 
Medl.nr. A 264, Carl Nørgaard, ind
meldt 25.11.660. 
Medl.nr. A 445, Poul hans olsen, ind
meldt 19.8.60. 
Medl.nr. A 359, Per Siert, indmeldt 
7.10.60. 

Nedenstående fik over
rakt duelighedsbeviser 
efter overstået eksamen. 

Følgende juniorer fik 
hædersbevisninger: 
Jackie Henriksen: 
Sundby Sejlforenings vandrepokal for 
flittigste optimistsejler. 
Britt Pedersen: 
Klokkemagerens vandrepræmie: 
Hæng-i-pokalen for piger. 
Mette Green Jensen: 
Børge Tvillings vandrepokal for årets 
flittigste fører. 

Søren Jensen: 
Vivi olsens mindepokal for årets flittig
ste junior. 
Tonny Poulsen: 
Heidis vandrepokal for en særlig præ
station. 
Foreningen har et radioudvalg, der be
står af et medlem, nemlig Reinhardt 
Hansen. Han er i øjeblikket ved at fore
tage en åjourføring af medlemmer med 
VHF-radio med henblik på en genudgi
velse af en radiokaldeliste. Medlemmer 
med VHF er velkomne til at kontakte 
Reinhardt Hansen, således at listen 
bliver så god som muligt. 
Dette er min sidsteø-beretning. Som 
medlemmerne har vidst gennem et års 
tid, har jeg efter 12 år som foreningens 
formand ønsket at fratræde denne post. 
Min målsætning har været, at give 
medlemmerne de bedst mulige demo
kratiske principper at være medlem un
der, at grundlaget for forening - nemlig 
havn og plads - blev fastholdt her på 
Amager Strandvej, og helst for tid og 
evighed, på så rimelige betingelser som 
muligt opnåelige. 
At skabe den størst mulige indflydelse 
hos kommune og inden for Dansk Sejl
sport. 
Jeg har den glæde, at trods demokra
tiets mangler, har ingen til dato kaldt 
mig diktator. 
At 99% af medlemmerne stadig er mi
ne venner trods udveksling af syns
punkter. 
At vor kontrakt med kommunen om le
jemålet løber til år 2001, og at kommu
nen selv betaler lejen, som i dag ville be
løbe sig til 325.000 kroner. 

At jeg i min tid som kredsformand og 
dermed medlem af Dansk Sejlunions 
hovedbestyrelse har givet mulighed for, 
at en lang række medlemmer gennem 
årene har haft tillidsposter og stadig 
har det inden for sejlsporten. 
At til stadighed mindst 10% af forenin
gens medlemmer deltager aktivt under 
en eller anden form i arbejdet med at 
holde Sundby Sejlforening i gang. 
At vi gennem årene har haft mulighed 
for at afholde en række store sportslige 
stævner, takket være medlemmernes 
indsats, med succes. 
Jeg vil her benytte lejligheden til at tak
ke de bestyrelsesmedlemmer, jeg gen
nem årene har arbejdet sammen med i 
tykt og tyndt. De har fået pålagt store 
ansvarsområder og meget arbejde, og 
kun får har gennem årene ikke kunnet 
leve op til den opgave, de er blevet valgt 
til. 

Ryle Niels takker den afgående formand 
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En buket til Lilli 

Den nye formand takker den gamle 

formand overrakt den trøje, som Gun-
nat Sjogren havde medbragt ved afrig-
gergildet, og den nye formands første 
opgave var at overrække Hans en blom
sterkurv som tak fra bestyrelseskolle-
gerne. 

Indkomne forslag 

Herman Mortensens anmodning om at 
få ancienniteten fra et tidligere med
lemskab tillagt sin nuværende ancien
nitet var til behandling, og der var 118, 
der stemte for at efterkomme denne 
anmodning, mens 48 stemte nej. Der 
var 18 blanke og en ugyldig. 
Efter en kort Eventuelt sluttede gene
ralforsamlingen med et leve for SSF, 
det sidste af de mange hurra'er, der var 
råbt denne dag. 

Endvidere en tak til Kirstine i køkke
net, fordi hun har kunnet udholde mig i 
samfulde 12 år. Tak til Erna og Annie, 
fordi de passer godt på pengene. 
Til slut en tak til alle de, som ikke er 
nævnt, men hvis hjælp har været uund
værlig, og uden deres indsats kunne 
Sundby Sejlforening ikke drives på den 
måde, vi har patent på. 
Hermed lægger jeg min beretning frem 
for generalforsamlingen. 

Hans Guldager 

Efter Hans's sidste beretning som for
mand tolkede Ryle-Niels medlemmer
nes tak for de mange års virke for SSF. 
Vagn preisler overrakte et skibsur og 
barometer som erindringsgave, og der 
var blomster til Lilli. 

Valg 
Følgende blev valgt: 

Klaus Akkermann til ny formand. 
Ole Poul Pedersen som ny kapsejlads
chef. 
Jens Green Jensen genvalgt som ju
niorleder. 
Vagn Preisler som repræsentant for 
klubhus og fester. 
Arne Olsen genvalgt som havneud
valgsmedlem. 
Jørgen Friland som jollerepræsentant. 
Erna Christensen som kasserer. 
Annie Lindqvist som kasserersup
pleant. 
Poul Hans Olsen genvalgt som sup
pleant og Bjørka Schandorff nyvalgt 
som suppleant. 
Hans Guldager valgt som ny redaktør. 

Klaus får sin trøje 

Ole Poul Pedersen, ny kapsejladsehef Klaus Akkermann takker for valget 

7 



Svend Malm overrækker sin halvmodel til klubben Overborgmesteren får sin kæde 

Festligt punktum for sæsonen 1985 
To hæderstegn uddelt ved afriggerfesten - til Gartner-
Allan og undertegnede. 

Lørdag den 19. oktober var klubhuset 
fyldt til bristepunktet. Anledningen var 
den årlige afriggerfest, der på en festlig 
måde fastslår den kedelige kendsger
ning, at endnu en sæson er gået. 
Det materielle var i orden som altid, 
når det hviler i hænderne på Kirstine: 
Dejlig dyresteg med tyttebær og Wal-
dorff-salat samt is-sorbet i tre farver. 
Der var i starten lidt problemer med at 
få plads til alle, idet der åbenbart var 
kommet nogle ind, som ikke havde bil
let, men sagen ordnede sig til alles til
fredshed. 
Som vanligt havde foreningen indbudt 
en række medlemmer, der på den ene 
eller den anden måde har gjort et styk
ke arbejde i fællesskabets ånd, og der
udover en række gæster: Ib Sørensen 
fra D.S., og her betyder D.S. både 
Dansk Sejlunion, hvor Ib er formand for 
Østersøkredsen, og Dragør Sejlklub, 

hvor han er mangeårigt medlem og har 
beklædt diverse tillidsposter. Dernæst 
Gunnar Sjogren fra Malmohus Båtklub 
sammen med Gisela Kopke fra Berlin. 
Vor nye bankforbindelse, Jyske Bank, 
var repræsenteret ved bankbestyrer 
Keld Palmberg. 
Vi nyder stor bevågenhed hos Køben
havns Kommune på forskellige fronter, 
bl.a. hos håndværksafdelingen, og i den 
anledning var kim Andersen og frue 
med ved hovedbordet. 
Foreningen1)enyttede også i år lejlighe
den til at belønne særlig indsats, og i år 
uddeltes to hæderstegn. Allan fik det 
for den utrættelige indsats, han yder for 
at holde vort område i fin stand, og det 
var et stort øjeblik for undertegnede re
daktør, da hans plantede hæderstegnet 
på min Sundbytrøje, som tak for 10 års 
redaktørarbejde. Gunnar Sjogren fik 
overrakt endestykket af en tønde med 

Tuborg Fad til ophængning i hans barlo
kale i Sverige, men der var også op
mærksomheder den anden vej: Gunnar 
Sjogren overrakte vor formand en trøje i 
mammutstørrelse, og derudover var 
der en til den kommende formand. 
Også i år havde Svend Malm vundet en 
halvmodel af Albin Express, som han 
overrakte foreningen til ophængning i 
klubhuset. Han lovede at gøre alt for og
så at vinde den til næste år til ejendom, 
så den kan få et blivende sted i SSF. 
Overborgmester Egon Weidekamp var 
også indbudt. Han kunne desværre ikke 
komme til spisningen, men dukkede op 
senere på aftenen, hvor Hans på valg
mødemanér lagde op til en morsom 
svartale fra overborgmesteren, som i 
øvrigt fik overrakt en »borgmesterkæ
de« med et »barometer«, som kunne vi
se, hvordan dagen ville gå. Til gengæld 
fik Hans og også Lilli hver et glas fra 
Holmegård, hvoraf det dog lykkedes for 
overborgmesteren at slå det ene i styk
ker, men han lovede at sende et andet i 
stedet. 

Allan får hæderstegnet Redaktøren får hæderstegnet 



DAN-SAILS??? 
Vi er et mindre sejlloft i København med 3-4 ansatte. 

Vi beskæftiger os primært med kapsejladssejl til DH-84 både, na
tionale* og internationale klassebåde. 

Vi anvender udvalgte kvalitetsduge til dine sejl. 

Udviklingen af højtydende sejl er en kompliceret sag. 

Vi anvender i stor udstrækning den nyeste computerteknologi. 

Men vigtigere, vi og vore testsejlere er altid på forkant af udviklin
gen, såvel på det lokale plan som internationalt. Begge dele er li
ge vigtige, både for dig og for os. 

Vi ved hvad det drejer sig om. Det at lave hurtige og holdbare 
sejl. 
Se bare her: Verdensmesterskab i Olympisk Flying Dutch-
man, Svensk Mesterskab Olympisk Finn, Klassemester i 
Banner 28, De 4 Øer DH-84 overalt, EM sølv i Olympisk Finn, 
Klassemester i Larsen 34, DM i OK, Lady's Cup DH-84 over
alt, DM i 505, Hveen Rundt DH-84 overalt, NM i 505. 

Bare lige for at nævne et par resultater opnået med Dan-Sails i 
1985. 

å\ 
I DAN SAILS II I 

01-57 67 17 

Lilli og Hans har fået gaver af overborgmesteren 

I øvrigt forløb aftenen på bedste SSF-
manér, og der var nogle, der kom sent 
hjem. 
Redaktionen har talt med Kirstine, der 
oplyser, at der var 200 gæster, og at de 
spiste 7 dyrekøller a 9 kg foruden 14 kg 
rensdyrkød. Der blev spist 10 kg tytte
bærsyltetøj og 14 kg Waldorff-salat. 
Dertil kommer 75 liter sovs og en bunke 

kartofler. Hvis der var nogle, der troede, 
at de skulle ned til Kirstine og spise dy
reragout om søndagen, er der nogle, der 
er gået forgæves. Det var så tæt på, at 
der blev spist op, at der kun var til 12 
portioner dyreragout. Tak til Kirstine 
for den dejlige mad. 
Holger Møller 

I lighed med vore kolleger tilbyder 
vi dig her i efteråret en rabat. 
Hos os kan du spare 15 % 
på dine nye sejl. 

Med venlig hilsen 
Jan B. Hansen 

Dan-Sails 
Sturlasgade 12 K 
v. Islands Brygge, 2300 Kbh. 

Du skal få glæde af dine nye sejl 

Hans overrækker Gunnar Sjogren et Tuborg Fat 

Hoplapigerrne var med igen 

En hilsen fra Svagføre
festen 1985 
Kære Sundby Sejlforening 
Mange tak for den store fest, der blev 
afholdt deri 21. september. Det er altid 
med glæde og fornøjelse, vi møder op, 
når I kalder; det er så hyggeligt. 
En hilsen til alle, som har arbejdet med 
arrangementet og endnu en tak fra 

Gurli Andersen 
Brydes Allé 28 - 434 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 5865 75 
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En redaktør rigger af 
Sundby Sejlforenings redaktør gen
nem 10 år, Holger Møller, siger med 
dette nummer fravel til redaktørsto
len. 

af Hans Guldager. 

I foråret 1974 overtog den dengang 
ukendte Holger Møller ledelsen af vort 
blad efter den legendariske M. Andrea
sen, der havde været foreningens re
daktør i mere end 15 år. 
Holger Møller indledte sin redaktørger
ning med at skrive, at for ham var kom
munikation mellem medlemmerne og 
foreningens ledelse og medlemmerne 
imellem det vigtigste, og denne hold
ning har siden været toneangivende i 
vort blad. Han har altid forstået at for
midle de oplysninger og meddelelser, 
der skulle til, for at medlemmerne kun
ne være velinformeret om de aktuelle 
begivenheder i Sundby Sejlforening, og 
hvad der ellers kunne røre sig inden for 
søsporten. 
Der har været korte perioder, hvor an
dre har overtaget pennen, men Holger 
Møller har altid kunnet overtales til at 

* føre bladet videre, når pennen var løbet 
tør, eller papiret var blevet krøllet i kan
ten, uden at dette bragte skår i hans let 
muntre og tørre skrivestil. 
Når redaktøren nu rigger af, skal det og
så nævnes, hvad ikke mange ved, at nok 
var Holger Møller først og fremmest 
Sundby Sejlforenings mand, men også 
opgaver uden for vor forening, bl.a. som 
medlem af Sejlunionens PR-udvalg og 
bladudvalg og som sekretær i Kastrup 
Sejlklub og desuden sekretær i Køben
havns Sejl Union, har vor redaktør på
taget sig uden egentlig at skilte med 
disse ting. 
Efterr mange års godt og tillidsfuldt 
samarbejde var det mig en stor glæde 
som en af mine sidste handlinger som 
formand for Sundby Sejlforening at 
kunne tildele Holger Møller forenin
gens hæderstegn ved vort afriggergilde 
her i efteråret.... 
til lykke med denne velfortjente æres
bevisning, Holger. 
- og så må vi håbe for den nye redaktør, 
at han af og til kan trække på din viden 
og erfaring. 

HG. 

En formand rigger af 
På den netop overståede generalfor
samling trak Hans Guldager sig tilbage 
som formand for Sundby Sejlforening 
efter 12 år i formandsstolen; den læng
ste periode nogen har bestridt denne 
post i vor forening. 
Da Hans trådte til i 1973 overtog han en 
forening, der var i fremgang, efter at 
Svand Larsen i 111/2 år havde fået den 
forening, som han overtog i opløsnin
gens tegn, bragt på ret køl. Mens Svend 
Larsen for at nå sit mål til tider måtte 
tage diktatoriske midler i brug, har 
Hans i hele sin formandsperiode været 
demokratisk i sin fremfærd. Han har 
forstået at delegere opgaverne ud til si

ne bestyrelsesmedlemmer, som han 
har bakket op. Har en i bestyrelsen fået 
en god idé og fremført den, har Hans 
sagt: - gør det bare, og så har han fulgt 
det i kulisserne. Et par eksempler her
på kan nævnes: 
Pæle i havnen, EM for Pirat, VM for 
Ynglinge top-cup, o.s.v. Der har dog og
så været opgaver, han selv har taget sig 
af, bl.a. Kirstines nye, funktionelle køk
ken for blot at nævne en ting. 
Hans har desuden forstået at pleje for
eningens interesser udadtil ved at få fat 
i de rigtige forbindelser. 11980 kulegra
vede han således sammen med vor kas
serer, Erna Christensen, foreningens 
regnskaber flere år tilbage for at kunne 
overbevise de rigtige mennesker i Kø
benhavns Kommune om, at SSF var en 
idrætsforening, der ikke selv skulle be
tale leje til kommunen af den jord, vi 
boede på: Vi fik 3 års leje tilbagebetalt. 
Også til overborgmesteren har han for
stået at skaffe gode relationer, og der 
ligger et projekt klar til, at kommunen 
vil yde tilskud til byggeri af nyt junior
hus m.v. 
Foruden formandsposten i SSF har 
Hans haft flere tillidsposter i vore over
ordnede organisationer. Således sad 
han de maksimale seks år i Dansk Sejl
unions hovedbestyrelse som formand 
for Amagerkredsen, der i hans for-
mandstid blev omdøbt til Østersøkred
sen for at tilgodese de bornholmske 
klubber. Han har desuden været for
mand for sejlunionens forsikringsud
valg og repræsenterer i øjeblikket unio
nen i Den selvejende Institution Flak
fortet. Han har også i flere år været for
mand for Københavns Sejl Union, hvor 
hans mærkesag har været at få Flakfor
tet til at fungere, og det er da også lyk
kedes ham at få såvel kommunen som 
flere fonde til at punge ud ved at trække 
i de rigtige tråde. 
Det var da heller ikke ufortjent, at efter-
årsgeneralforsamlingen i 1980 udnævn
te Hans til æresmedlem af Sundby 
Sejlforening som tak for hans store ar
bejde til gavn for foreningen. 
Som en fodnote må det lige nævnes, at 
han i Lilli har haft en uvurderlig støtte, 
som har bakket ham op i hans virke for 
foreningen, og som har fulgt ham i tykt 
og tyndt. 
Men heldigvis er det ikke slut med SSF 
for Hans ved afgangen som formand, 
idet han har indvilliget i at overtage job
bet som redaktør af medlemsbladet, og 
jeg vil da også slutte med at udtale, at 
jeg trygt overlader pennen i hans hånd. 

Holger Møller 
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tf nye bådfinansier i ngs-ti lbud 
fra Sø Finans vil få sejlerfblket 

til at gøre store egne.... 
Igennem en hel bådgeneration har Sø-Finans været sejlerfolkets lånepartner nummer eet. Vi følger 
konstant udviklingen indenfor bådbranchen, og i al beskedenhed er vi nok det finansieringsinstitut 

som ved mest om fritidsbåde. 

Det er Deres fordel, når De har besluttet Dem for at købe båd — uanset om det gælder ny eller 
brugt. 

I disse dage introducerer vi nogle nye finansieringstilbud, som ganske simpelt er enestående: 

Sø-Finans finansierer: 
Ny eller brugt båd: Medbyg/selvbvg: Bådudstyrslån. Her og nu 
Sø-Finans finansierer op til 80% af Sø-Finans finansierer op til 75% af Lån omgående op til 40.000 kr. uden 
købesummen og nu med løbetid købsprisen/vurderingssummen. Også sikkerhedsstillelse. Udstyrslån kan nu finansieres 
indtil 15 år: her kan løbetiden strækkes indtil 15 år! over 36 måneder! 

Ua , tak.  Send mig omgående brochuren 
I Z  FAKTA OM DANMARKS BEDSTE 
' _  BADFINANS1ERINGSLAN 
|  -  BADLDSTYRSLAN-HEROG NU 

Navn: 

' Adresse:  

Postnr. :  

i Telefon:  

~l 

Bv: 

Sø-Finans.  Gothersgade 55.  Postboks 158.  1005 København K.  Telefon 01-15 21 51 

søstærk økonomi I I 

Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 
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Slettede medlemmer A 506 

A 86 Sten Svarre Hansen A 507 
Vodroffsvej 18, V. 

A 104 Bertel Kock Nielsen A 539 
Udby Kirkevej 12, Holbæk 

A 146 Leif Jensen Møller A 575 
Stockholmsgade 43, 0. 

A 239 Lillian A. K. Hansen A 579 
Lyongade 13, S. 

A 250 Per Albertsen A 621 
Bogfinkevej 32, Tåstrup 

A 277 Arne Fieron A 650 
Holmbladsgade 76, S. 

A 346 Lene Jacobsen A 727 
Ved Linden 7, S. 

A 362 Mitchel Prægel A 872 
P Knudsensgade 122, SV. 

A 398 Henning Nielsen A 931 
Hvidovre Enghavevej 16, Hvd. 

A 425 Conni Jansen A 933 
Hørhusvej 8A, S. 

A 474 Anker Petersen A 941 
Greisvej 66, S. 

A 500 Harry Dahl 
Wibrandtsvej 79 B, S. 

Leif B. Frederiksen 
Finnedalsvej 24, Kastrup 
Marianne Fritzner 
Birketinget 2D, S. 
Lars Demuth 
Kongestien 50, Virum 
Peter Traun 
Backersvej 129, S. 
H.C. Villy Sørensen 
Øresundsvej 31, S. 
Chr. Friberg 
Mikkel Vibesgade 2, K. 
Morten Zachran 
Hadsten Allé 20, Kastrup 
Kim Oving 
Sorrentovej 10, S. 
Jens Herrestrup 
Set. Annægade 34, K 
Ole E. A. Rasmussen 
Trondhjemsgade 4, 0. 
Erik Nicolaisen 
Ved Kløvermarken 4, S. 
Per Hjarsø 
Øresundsvej 33, S. 

A 951 Jan Hedegård 
Egilsgade 62, S. 

A 973 Finn Hansen 
Drogdensgade 13, S. 

A 988 Jørgen Roed Jensen 
Milosvej 4, S. 

A 1010 Carl W. R. Wadum 
Hostrupshave 1, V. 

A 1081 Johnny Christiansen 
Grønjordskollegiet 1518, S. 

J 3 Rikke Bruzelius 
Pallesvej 51, S. 

J 33 Nicolaj Sørensen 
Stolemagerstien 8, S. 

J 47 Andreas Harild 
Østerdalsgade 4, S. 

J 48 Heidi Christensen 
Falkevej 9, NV. 

J 60 Jakob Lahring 
Heklas Allé 7, S. 

J 64 Majbritt Nielsen 
Oldensti 19, S. 

J 79 Niklas Eklund 
Topasvej 5, Herlev. 

J 80 Morten Arrhenius 
Topasvej 5, Herlev 

_l_ så er det jul igen .... 

Julefrokost afholdes lørdag den 14. december 1985 kl. 13.00 i 
klubhuset. Hver deltager medbringer en julegave til en værdi 
af omkring 20,00 kr. 
Det store kolde bord koster kr. 80,00. 
Tilmeldding senest den 12.12.85 hos Kirstine. 

Juletræsfest for medlemmernes børn afholdes søndag den 22. 
december 1985 kl. 14.00. 
Husk, at voksne betaler kr. 10,00 i entré. 
Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort af
hentes hos Kirstine. 
Sidste frist for afhentning af billetter til børnene den 13. dec. 
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Snyder De 
Dem selv? 

Totalkontoen tåler 
sammenligning: 

ftJYSKE 
WBANK 

Kan De samle alle Deres konti på én 
- både lån, opsparing og budgetkonto? JA 
Kan De få 14% i rente ved at spare op 
på samme konto, som De låner på? JA 
Kan De låne op til 30.000 kr. uden 
sikkerhed og nøjes med at betale 
renter? 

JA 
Kan De låne til bil, møbler m.m. uden 
at betale provision - og til kun 14% i 
rente? 

c 

Hvad skal De betale i ekspeditionsge
byr for at låne f.eks. 100.000 kroner? 3cOkr 
Kan De gratis hæve med Deres Dan
kort i butikker? JA 
Får De 7% i rente på Deres checkkon
to - på beløb over 4000 kr.? JA 
Kan De gratis skrive lige så mange 
checks, De vil? .JA 
Får De hver måned gratis kontoudtog 
med oplysninger om, f.eks. saldo, be
løb reserveret til faste udgifter samt 
Deres rådighedsbeløb incl. låneretten? 

Er Deres penge fordelt på forskel
lige konti til lav rente, og har De 
lån til høj rente med store 
gebyrer og provisioner? 
I skemaet kan De selv se, at De 

tjener penge 
• mm H H ̂  ved at skifte til 

Jyske Banks 
Totalkonto, som 
ganske enkelt 
er bedst. 

Deres 
nuværende 
pengeinstitut 

Kom ind i 
Jyske Bank 
og få en gratis 
total-analyse. 
Den viser, hvor 
mange penge De 
tjener ved at 
skifte til en 
Totalkonto. 

<0 bedst«** 

km p v '  

' » L-

P. S. Det er kun 
i Jyske Bank, 
De kan få en 
Totalkonto. 

Amagerbrogade 67, tlf. 01-58 60 22 
Sundbyvester Plads 1, tlf. 01-97 00 22 
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( Sĵ eJiŝ ô ut w 
Det er almindelig kendt, at det er sej
lerskolen, der står for duelighedsbevi-
ser, og det går også helt fint, når elever
ne aflægger prøver henholdsvis i navi
gation og praktisk sejlads, afleverer et 
vellignende foto, nogle data og nogle 
kroner. Ingen problemer med det. Men 
så har det vist sig, at når lidt ældre sej
lere mister deres duelighedsbevis på 
den ene eller den anden måde og gerne 
vil have et nyt, så får vi problemerne. 
Det er nemlig de færreste, der har papir 
på, at de har bestået disse prøver - må
ske for 10 eller 15 år siden - men papir 
(læs: beviser) skal vi have. Søsportens 
duelighedskontor har ikke ført kartote
ker over disse beviser så mange år tilba
ge, så i mange tilfælde står vi på bar 
bund, når vi skal ansøge om et nyt be
vis. Klubbens egne kartoteker rækker 
heller ikke så langt tilbage og er i øvrigt 
noget mangelfulde. 
Konklusionen af dette er så: gem Jeres 
gamle eksamensbeviser, så de kan bru
ges igen, eller måske endnu bedre: få la
vet en rotokopi af duelighedsbeviset, så 
vi kan bruge det som bevis til at få lavet 
et nyt »blåt kort«. 

Skolechefen 
Bjarne A. Larsen 

WALKIE-TALKIE 
Danita 9023, 23 kanals AM/FM base
station, ur, SWR-meter, Delta Tune, S-
meter m.m.m. 
2.000 kroner. 

Medl.nr. A 452 
Tlf.: 9732 73 

VHF RADIOTELEFON 
Dancom RT 408, 99 kanaler, Simplex-
Semiduplex, »All Ships« (CQ), selecti-
ve call, 25 watt + 1 watt, V: 3,0 kg 
H: 69 mm, B: 188 mm, D: 275 mm 
4.500 kroner (1/2 pris) 

Medl.nr. A 452 
Tlf.: 973273 

KUE 
Jollenyt C? 
Broen ind 
Lørdag den 26. oktober blev jollebroen 
taget ind, og det var dejligt at se alle de 
fremmødte jollesejlere. Det allerbedste 
var alligevel at se den nye generation af 
jollesejlere møde op for at give et nap 
med. Det var to optimistjollesejlere 
med private joller, de føler sig hjemme 
på pladsen. 
Efter at broen var taget ind, var det tid 
til hyggeligt samvær. 

Til lykke 
med de nye joller 
Jolleafdelingen ønsker Kimmy til lykke 
med piratjollen og Lars til lykke med 
OK-jollen, som vi håber, I får megen 
glæde af. 

EKKOLOD 
Dana Plus DS-130, med glimdiode. 
Splinternyt. Ekstra kraftigt signal fra 
transduceren, som fastklæbes med sili-
conegummi indvendig og direkte på 
skroget under dørken. 
850 kroner. 

Medl.nr. A 452 
Tlf.: 9732 73 

Kort fra bestyrelses 
mødet den 4. november 
1. Det blev besluttet at købe en contai
ner til opbevaring af sejlbrætter, så
fremt den tilbudte container var i ac
ceptabel stand. 
2. Havneudvalget fremlagde forslag til 
et nyt mærkesystem for gæstesejlere 
og fartøjer, der henligger i SSF efter 1. 
maj, og som ikke har havneplads. For
slaget blev vedtaget. 
3. Havneudvalget meddeler, at der i 
øjeblikket er 125 medlemmer på vente
liste til havneplads. 
4. Udvalget foreslog, at NM for optimi
ster i 1987 afholdes i SSF. Det blev ved
taget, at juniorlederen arbejder videre 
med sagen. 
5. Østersøkredsen afholder regelkur
sus i februar-marts måned med Flem
ming Refsgaard som lærer. Mødested 
SSF. 

Premiere på Hafnia's video 

Alt vel om bord - eller? 

torsdag den 28. november kl. 19.00 
i klubhuset 

Filmen er optaget blandt andet i Sundby Sejlforening 
med alle vore lokale skuespillere i populære roller 

Efter denne film vises samtlige optagelser fra 
onsdags-kapsejladsen den 18. september 

3 video-skærme opstilles 
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Video Aften i 
Sundby Sejlforening 
torsdag den 28. nov. 
kl. 19.00 
»Alt vel om bord - eller « 
Video, produceret af Hafnia Forsikring, 
der bl.a. handler om, hvordan man sik
rer sig bedst muligt mod ulykker til søs. 
Der er i dag ca. 200.000 lystbåde her
hjemme med ialt ca. en halv million 
danskere, der dyrker sejlsport. 
Med så mange sejlere er ulykker til søs 
uundgåelige, og Søværnets Operative 
Kommando melder da også om et sti
gende antal redningsaktioner. Søvær
nets Operative Kommando mener, at vi 
sagtens kan komme ned i antallet af 
omkomne fritidssejlere, hvis sejlerne 
udviser endnu større påpasselighed og 
omtanke. 
Filmen viser en rekonstruktion af en 
ulykke i Øresund, hvor en glasfiberbåd 
brød i brand, og ingen af de ombord væ
rende havde redningsveste på, og hvor 
brandvæsen og pionertjeneste blev 
kaldt til. Filmen omhandler også opta
gelser fra en redningsaktion, hvori sø
værnets helikoptertjeneste deltog. 
Endvidere viser filmen, hvad man skal 
have om bord for at klare en nødsitua
tion, og hvordan man i det hele taget 
bør opføre sig til søs. 
Filmen viser også, hvad man kan gøre 
for at undgå hærværk og tyveri fra både
ne. 
Filmen afsluttes med at fortælle om 
det udstyr, der hører til fartøjet, at man 
ved, hvad man gør og hvorfor, når man 
skal behandle og vedligeholde sin båd. 
En masteekspert fortæller bl.a. om ma
sten. 
En stor del af filmen er optaget i Sund
by Sejlforening, og en del medlemmer 
medvirker i filmen i forskellige roller; 
man kan bl.a. se så kendte personlighe
der som Janus og Rigger-Anders for
uden pladsmand Bent Petersen og 
samtlige deltagende fartøjer og mands
kaber, der var med i onsdags-kapsejlad
sen den 18. september. 
Efter filmen ALT VEL OM BORD - el
ler ... . vises samtlige optagelser, som 
ikke er blevet anvendt, fra ovennævnte 
sejlads. 
Efter filmsforevisningen er der lejlig
hed til at stille spørgsmål om forsikrin
ger, uanset hvilket forsikringsselskab 
man har forsikret i. 

Bent Petersen blev medlem i 1966 og 
var i en periode på 9 år skolechef og i en 
lang periode næstformand. 
Bent er desuden medejer af det pragt
fulde gule skib Mora. 

HG. 

Torsdag den 29. oktober kunne vor po
pulære pladsmand, Bent Petersen, fejre 
sin 50 års fødselsdag. 
Mange medlemmer mødte op for at 
ønske fødselaren til lykke ved receptio
nen, som blev afholdt i klubhuset. 
Sundby Sejlforenings nye formand, 
Klaus Akkermann, benyttede her lejlig
heden til at takke Bent for hans ar
bejdsindsats på havn og plads og det 
krævende arbejde med at tage bådene 
på land og få dem i vandet igen så hur
tigt som muligt. 
Formanden overrakte foreningens ga
ve, en robust kikkert i en praktisk gum
miklædning. 

FA KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 

EVtnRUDEE 
OU TB OA RO 5 

service 

* 
I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
01 -  583045 

Få dig en fast partner 
når del gælder video ogTV: 

Kom ind og hor om de 
mange fordele du har 
med D:E:R som partner 
i video og TV. En 
partner der altid er parat 
til at råde og vejlede. 
En partner du kan 
snaitke med. Så kan du 
samtidig få vores lille, 
nyttige håndbog, som 
gi'r dig svaret på en 
masse video og TV-
sporgsmål. 

Vi giver skriftlig garanti 
pa vor omfattende service. 

Vi kommer og reparerer 
samme dag, hvis 
du ringer inden kl. 10. 

•Jfc- Vi har altid de nyeste 
modeller, til landets 
bedste priser. 

Vi har fri ombytningsret, 
du kan bytte model, 
nar du onsker det. 

-Jfc- Pa gensyn! 

D i n  p a r t n e r  i  l ]  i  
video og 7V w 
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Arne Olsen Offset 

fol 
0 

vSl 
Århusgade 88, 2100 København 0 

KASTRUP MARINE SERVICE-

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

Telefon (01)*26 95 09 

Kontoret er lukket fra den 20. december 
til og med 29. januar 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

t Amagerbanken 

Hverdage Lordage 
Son og 

helligdage 

Jan X 11-15 X 

Feb' X 11 15 X 

Maris 10 18 9 15 X 

April 10 18 9 15 9 15 

Mai 

Juni 

10 18 

10 18 

9 15 

9 15 

9 15 

9 15 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE Juli 10 18 9 15 X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug 10 18 9 15 X 
Refshalevej 200 
DK 1432 Kobenhavn K 
TIf (01) 57 61 06 

Sept 13 18 9 15 X Refshalevej 200 
DK 1432 Kobenhavn K 
TIf (01) 57 61 06 

Okt 

N o v  

;| 13 18 

f: 13 18 

9 15 

9 15 

X 

X 

Refshalevej 200 
DK 1432 Kobenhavn K 
TIf (01) 57 61 06 

Dec -| 13 18 11 15 X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

» S.S.F. 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 



December 
1985 

44. årgang 
Den første sne i SSF 1985 



SSF December 1985 Nr. 12 
Medlemsblad for 

SUNDBY SEJL FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset .... 01 -59 35 80 
Restaurationen.. 01-583296 
Havnekontoret .. 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktør: 
Hans Guldager, Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 507323 
Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 580176 
Tryk: 
Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0 269509 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Klaus Akkermann, 
Borneovej 25, 2300 Kbh. S 597995 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 545844 

Sekretær: Else Thuring, 
Kirkevej 166A, 2791 Dragør 535964 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 593978 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 7939 
Bent Knudsen, 
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragør 532181 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 51 7530 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 5844 
Kapsejladschef: Ole Poul Pedersen, 

Sveasvej 5A, 1,1917 Frb. C 24 5759 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Polensgade 9,2th. 2300 Kbh. S 950701 
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S 506365 
Jolle Jørgen Friland, 
repræsentant: Strandboulevarden 7, st., 2100 0 381541 
Motorbåds- Ib Petersen, 
repræsentant: Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S 522544 
Målere: Karl Thorup, 

Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 
Frank Olesen, 
Studsbøl Alle 25A, 2770 Kastrup 522310 

Radiokontakt: Reinhardt Hansen, 
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S 598818 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Fra Kassereren 

Kontingent pr. halvår: 
Aktive kr. 135,00 + byggefond kr. 50,00 

ialt kr. 185,00 
Passive kr. 67,00 + byggefond kr. 50,00 

ialt kr. 117,50 
Juniorer kr. 92,50 + byggef. kr. 50,00 

ialt kr. 142,50 

Bådpladsleje pr. år: 
pr. kvm. kr. 47,00 + moms kr. 10,34 

ialt pr. kvm. kr. 57,34 

Vinterpladsleje: 
Medlemmer uden plads i SSF 
pr. kvm. kr. 23,50 + moms kr. 5,17 

ialt pr. kvm. kr. 28,67 

Skurleje pr. år: 
Enkeltskur kr. 63,00 + moms kr. 13,86 

ialt kr. 76,86 
Dobb.skur kr. 126,00 + moms kr. 27,72 

ialt kr. 153,72 
Jolleskur kr. 40,00 + moms kr. 8,80 

ialt kr. 48,80 

Mindste pladsleje max. 3 kvm. 
kr. 150,00 + moms kr. 33,00, 

ialt kr. 183,00 

Haveleje kr. 30,00 + moms kr. 6,60 
ialt kr. 36,00 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Nattevagt: 
Alle fartøjsejere m/vinteropbevaring 
i SSF kr. 200,00 pr. vagt. 
Skal være betalt inden 1. maj, såfremt 
du ikke har gået dine to vagter. 

ooooooooooooooooooc 

HUSK! 
Det koster 100,00 kr. ekstra, hvis kon
tingent og pladsleje, der forfalder 
den 1.1.86, ikke er betalt inden den 15. 
marts 1986. 
Ved betaling af pladsleje skal der fo
revises gyldig kvittering for ansvar 
eller kaskoforsikring på båden. 
Girokort vedlægges i januarbladet. 

Kontoret er lukket i tiden fra den 20. 
december til 29. januar. 
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EN REDAKTØR RIGGER TIL 
Selv om jeg i perioder har haft meget med bladet at gøre, er det alligevel med 
en vis spænding og lidt kriblen i nerverødderne at jeg er gået igang med dette 
første selvstændige nummer fra min hånd af vort blad. 
Et blad er i sin natur under stadig udvikling og forandring og må tilpasse sig 
tidernes skift i sprog og mode foruden de tekniske fremskridt på trykkerom
rådet. 
Jeg ser det som min opgave at holde medlemmerne informeret om kommen
de begivenheder og oplysninger der kan være til gavn, at referere om det der er 
sket på sand og neutral måde uden at fordreje kendsgerningerne og at gøre 
bladet så interessant og læseværdig som mulig, lykkes det ikke helt i den før-
ste tid må læserne bære over med redaktøren. 
Og hermed God Jul. 

Hans Guldager 

Formand og bestyrelse samt kasserer og hjælpekasserer 
ønsker medlemmerne og deres familie en god jul og et godt 
nytår med tak til alle dem, der i det forløbne år har været med 
til at trække i tovværket til gavn for SSF 

En tak til Ib Christensen for de mange 
dekorative tegninger. Medarbejder ved 
bladet er Holger Møller. 
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Månedens gæsteskribent! 
Eller månedens interview. 

Redaktionen vil fremover på disse sider indbyde medlemmerne til at skrive 
om det, der ligger dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøv-
rigt alt mellem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til 
gavn for Sundby Sejlforening. Skriv med den pen eller klo, du har, vi skal nok 
sætte det sammen på den rigtige måde. 
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer 
og venner af SSF. 
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune. 

1) Månedens skribent: 

Jørgen Friland har mange år bag sig in
den for organisationsarbejde i Idræts-
verdenen. Han var i en årrække for
mand for CIK, hvor han for tre år siden 
blev æresmedlem. 
I Sundby Sejlforening er Jørgen Friland 
ejer af det pragtfulde, velsejlende selv
byggerskib Bolé, en Waarship halvton-
ner. Han er en flittig og dygtig kapsejler 
og er altid at finde, når der er kapsejlads 
i SSF. 
Jørgen Friland var suppleant til besty
relsen, da han i december 1984 blev jol
lerepræsentant i en periode, hvor denne 
gren af foreningen næsten var gået i stå. 
Siden er der sket mangt og meget inden 
for joller og sejlbrætter i SSF. 

Jørgen Friland 

- Et spørgsmål, jeg tit får stillet af in
teresserede yngre medlemmer, er: 
»Hvilken jolle skal jeg mon købe? Der 
er jo så mange at vælge imellem«. 
Jeg vil derfor i dette og kommende 
numre af bladet prøve at give lidt infor
mation om de enkelte jolletyper. 
Som grundlag for mine informationer 
om dette emne har jeg brugt Dansk 
Sejlunions emnehefte om joller samt de 
oplysninger, jeg har kunnet indhente 
hos de pågældende specialklubber. 
Er der medlemmer, der har yderligere 
spørgsmål eller ønsker råd og vejled
ning, så kontakt mig. 

Jeg starter med at præsentere jollety
perne i DK og fortæller her lidt om valg 
af jolletype ud fra dine ambitioner, fy
sik, økonomi, de lokale forhold m.m. 
Der er meget at vælge imellem i den 
brogede stak af kapsejladsjoller, turbå
de, en- og tomands. Før du vælger din 
jolle, bør du gøre dig klart: 
1. Hvilke ambitioner har du? 
2. Vil du satse internationalt (evt. OL) 

eller lokalt? 
3. eller vil du kun sejle alene eller med 

andre? 

Hvis du gerne vil være OL-mester, bør 
du vælge en jolle, som ligger tæt op ad 
den OLrtype, du gerne vil sejle. 
Ved OL-1980 var der følgende jolleklas
ser: 

Tornado, 470, Flying Dutchman og 
Finn. 
Problemet med disse klasser er, at de 
talmæssigt er meget svagt repræsente
ret her i landet. Dette betyder, at man 
nødvendigvis skal sejle meget i udlan
det for at blive god nok til at vinde. Da 
jollerne er ret dyre i anskaffelse og drift, 
for ikke at tale om rejse- og transport
omkostningerne, så bliver det hurtigt 
en dyr fornøjelse. (Har du tidligere vist 
resultater, er der begrænset økonomisk 
støtte at hente hos OL-udvalget). 
En billigere måde at opnå den konkur
rencemæssige baggrund er, at du finder 
en nationalt udbredt jolle, som ligger 
tæt op ad den olympiske type, du har 
valgt, og sejler de nødvendige stævner i 
den. 
For at få konkurrence er det ikke nød
vendigt at sejle i OL-klasserne. Der er 
mulighed for at få lige så god konkur
rence i de andre internationale klasser. 
De mest udbredte er 505, Fireball, 420 
og Laser (pæn udbredelse i DK). 
Mange af de samme ting gælder for dis
se joller som for de foregående. For dis
se generelt lette konstruktioner gælder 
dog, at holdbarheden er begrænset. 
Er man med på topplan, må man derfor 
regne med ofte at udskifte skrog og grej, 
dels på grund af slitage (minimering af 
materialer) og på grund af den stadige 
udvikling (ikke Laser), som foregår i 
disse klasser. Det er dog billigere at sej
le i jollerne i denne gruppe end i OL-jol-
lerne. 
Følgende lette konstruktioner har en 
international udbredelse: 
Europe (stor udbredelse i DK), OK, La
ser II, Contender, Hobie Cat.16. 
Flipper og Trapez findes primært i 
Skandinavien. 
Her gælder også det samme om de fore
gående. Alment må man tage hensyn til 
sin egen vægt og de lokale forhold. 
De tungeste joller i denne oversigt 
(mest holdbare) er Pirat, Snipe og Way-
farer. Disse opfordrer også til andet end 
kapsejlads- tursejlads, evt. med flere 
om bord, men der findes selvfølgelig og
så ivrige kapsejlere inden for klasserne. 
Snipen er den mest internationale af 
typerne, i hvilken der sejles meget kap
sejlads, mens Wayfarer er den mest tur
prægede båd. Piraten er til gengæld den 
mest udbredte af de tre her i landet. 
Vil du sejle stærkt og mærke fartfor
nemmelsen, så skal du nok prøve en Ka
tamaran. Her er der flere muligheder, 
men Hobie Cat. 16 er langt den mest ud
bredte, både nationalt og internatio
nalt. 
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Har du en jolle, eller vælger en, så du 
kommer til at sejle mod andre jollety
per i din klub, vil vi anbefale dig at skaf
fe en handicaptabel. Denne tabel, som 
er udarbejdet af jolleudvalget, vil være 
klar engang i marts og kan da rekvireres 
fra Dansk Sejlunion. Tabellen kan ikke 
være 100% retfærdig, men kan få flere 
ud at sejle og gøre det mere morsomt. 
Vi håber hermed, at du/I har fået noget 
at tænke over ved valg af jolletype, så 
der er større mulighed for at træffe det 
rette valg. 
Du er altid velkommen til at kontakte 
en af specialklubberne eller Dansk Sejl
union, hvis der er brug for gode råd og 
vejledning. 
God fornøjelse. 

EUROPA 

Den første jolle, jeg vil tage fat på, er 
Europa-jollen. Det er en enmandsjolle, 
der bliver bygget herhjemme og i udlan
det. 
Jollen er en let og levende jolle. Den kan 
sejles af alle på 50-80 kg, hvilket gør 
den velegnet som fortsætteijolle for op
timistsejlere. Det er derfor, at jollen på 
internationalt plan anbefales til junior
jolle. Dette har gjort, at jollen har været 
anset som ren junioijolle, men nu er det 
ved at ændre sig. Flere forbliver længe
re og længere i jollen, samtidig med at 
lette jollesejlere kommer til fra andre 
klasser. Alderen spiller heller ikke no
gen rolle, hvilket man kunne se ved et 
VM for få år siden. 
Blandt de tre første var en på 17 år og en 
på 45 år. 
De sidste par år har jollen været inde i 
en rivende udvikling med stor tilgang. 
Dette har betyder konstante priser og 
dermed en billigere jolle at sejle i, da 
man faktisk kan få sine penge igen på 
jollen. 
Så derfor: 
Prøv jollen - ikke kun se. 

Alois Roland 
Belgien 
1961 
3,35 m længde 
1,40 m bredde 
65 kg vægt 
Glasfiber 
60-70 kg 

Europa 
A. 
Jollen er hovedsagelig udbredt i Euro
pa. 
B. 
Antal joller i verden: 14.800 
Europa: 14.300 
Skandinavien: 4.800 
Danmark: 900 
C. 
Jollen er godt udbredt i Danmark, dog 
med den største koncentration på Sjæl
land. 
D. 
Europaklubbens antal medlemmer:447 
Heraf juniorer: 208 
Heraf passive: 103 
E. 
Information til klubbens medlemmer 
sker via Europa-Nyt, som udkommer 
6-8 gange årligt. I bladet er det muligt 
at komme med kommentarer og refera
ter samt at avertere jolle og grej til salg. 

F. 
Transport af jolle kan foregå med 2 på 
taget af en bil, eller op til 4 (evt. 8) på en 
trailer eller et lad. 
G. 
En ny jolle koster ca.: 
1 år gammel, ca.: 
2 år gammel, ca.: 
3 år gammel, ca.: 
H. 
Europa-jollen kan hjemmebygges 
(skroget støbes); kan fås i halvfabrika
ta, eller kan købes helt færdig. 
J. 
Personens idealvægt: 65 kg. Der findes 
også hurtige Europasejlere (i al slags 
vejr), som vejer 52 kg eller 76 kg. 

FLIPPER 
Flipper-jollen er en to-mands jolle, som 
er hurtig, levende og let planende. Den 
giver en god fornemmelse af, hvordan 
det er at sejle to-mandsjolle, da den har 
alt udstyret (storsejl, fok, spiler og tra
pez). 
Vælter man med den, flyder den højt på 
grund af sidetankene, og den er nem at 
rejse igen. Jollen, der fortrinsvis sejles 
af juniorer (besætningens idealvægt 
100-120 kg), anbefales af SKSF og 
Dansk Sejlunion som junioijolle. Der
for er der Flippeijoller i mange sejlklub
ber. 
Jollen behøver ikke være særlig dyr, da 
man kan selvbygge eller købe en brugt 
jolle. Flipperen er forøvrigt en dansk 
konstruktion, hvor ideen netop var en 
billig og spændende jolle. 

Flipper 
Længde: 4,10 m 
Bredde: l,32m 
Vægt: 70 kg 
Storsejl og fok: 10,3 kvm. 
Spiler: 8,0 kvm. 

Prøv jollen, ellers ved du ikke rigtig 
hvad de står for. 
A. 
Jollen er stort set udbredt i Norden. 
B. 
Antal joller i verden: 14.000 
Europa: 13.000 
Skandinavien: 10.000 
Danmark: 3.000 
C. 
Jollen er jævnt udbredt i Danmark, 
men er særlig aktiv i Aarhus, Sønder
borg og på Øresund. 
D. 
Flipperklubbens antal medlemmer:200 
Heraf seniorer: 50 
Heraf juniorer: 100 
Heraf piger: 50 

E. 
Informationen til klubbens medlem
mer sker via Flipper-information, som 
udkommer 4 gange årligt. I bladet er det 
muligt at avertere joller og udstyr til 
salg. 
F. 
Transport af jollen foregår på taget af 
en bil, eller med op til 3 joller på trailer. 
G. 
En ny kapsejladsklar jolle: 18.000 kr. 
1 år gammel: 11-12.000 kr. 
2 år gammel: 9-11.000 kr. 
5 år gammel: 6-7.000 kr. 
H. 
Flipperjollen giver alle muligheder for 
selvbyg. Lige fra selv at støbe skrog, kø
be masterør og bom, til at købe jollen 
færdig og derefter selv at montere be
slagene. 
J. 
Besætningens idealvægt: 100-120 kg 
K. 
Klassens årlige store stævner: 
DM, JDM, Sjællands mesterskab, 
Jydsk mesterskab. 

kr. 18.000 
kr. 12.000 
kr. 9.500 

kr. 6-7.000 
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vjcuci aiiui øaiiiiiiig 
Referat af generalforsamling afholdt 
den 27.10. 85 i SSF. 
189 stemmeberettigede til stede. 

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

Punkt 1 Valg af dirigent: 
Benny Gustafsson blev foreslået til di
rigentposten og valgt. 
Gustav takkede for valget, og efterføl
gende erklærede han generalforamlin-
gen for lovlig jvf. foreningens love, idet 
ingen gjorde indsigelser mod dagsorde
nen eller indkaldelsen. 

Punkt 2 Protokol og beretning: 
Sekretæren oplæste protokollen fra 
sidst afholdte bestyrelsesmøde. 
Herefter oplæste formanden sin beret
ning (vedlagt). 
Efter beretningen, hvorunder Hans 
Guldager takkede af som formand, tak
kede først Ryle Niels formanden for 
godt formandsskab, og efter ham Vagn 
Preisler, der efter sin tale overrakte 
Hans en gave fra foreningen, bestående 
af et kompas og et skibsur, endvidere fik 
Lilli Guldager en buket blomster. 
Orla With spurgte om hvordan man 
skal forholde sig til vagtordningen efter 
man er fyldt 65 år. Hertil svarede for
manden at man var fritaget for vagter 
efter det fyldte 65.år. 
Efter svaret til Orla, benyttede Hans 
lejligheden til at takke Ryle Niels og 
Vagn for de pæne ord samt for de gaver 
som han og Lilli havde fået. 
Protokol og beretning blev godkendt af 
generalforsamlingen med akklama
tion. 
Et stemmeudvalg bestående af Orla 
With, Tage Wolthemath og Janus Si
monsen blev valgt. 

Punkt 3 Valg: 
Formanden Hans Guldager var på valg. 
Han ønskede ikke genvalg. Klaus Ak-
kerman blev foreslået af bestyrelsen, og 
Klaus blev valgt som formand ved ak
klamation. Klaus Akkerman takkede 
for valget og sagde videre: Tak for den 
tillid medlemmerne hermed viser mig. 
Det er mig magtpåliggende at sige at 
jeg vil gøre mit yderste for SSF og SSF's 
medlemmer, ligeledes vil jeg bruge al 
min energi på SSF og SSF's anlæg for at 

bevare havn og plads i bedst mulig 
stand. 
Der er mange opgaver der skal løses i 
fremtiden. Hertil har vi en bestyrelse, 
tør jeg nok sige, i øjeblikket som virkelig 
gør store indsatser til gavn for forenin
gen. Det er mit håb, at disse også i frem
tiden lader sig genopstille til de forskel
lige udvalg, thi foreningen og underteg
nede har brug for dem. 
Der er nok nogen som ikke kender mig 
så godt, og så er der nogen som kender 
mig meget godt. Til alle vil jeg sige: 
Dette er vor frtid,det skal vi alle huske, 
det er derfor vigtigt at vi så vidt muligt 
samarbejder om alt på en fordragelig og 
venlig måde. Der vil ikke ske ændringer 
i den måde bestyrelsen arbejder på, 
tværtimod, udvalgene skal køre så selv
stændigt som muligt, således at beslut
ningsprocesser og kommunikations
veje er korte, til gavn for medlemmerne. 
Til Hans vil jeg sige at dit formandskab 
vil blive svært at leve op til, din indsats 
har været fremragende, og du vil gå over 
i SSF's historie som en virkelig god for
mand. 
Endnu engang tak for jeres tillid. 
En ny kapsejladschef Ole Poul Peder
sen blev valgt ved akklamation. 
Juniorlederen Jens Green Jensen, en 
repræsentant for klubhus og fester 
Vagn Preisler, et havneudvalgsmedlem 
Arne Olsen, jollerepræsentant Jørgen 
Friland, kassere Erna Christensen og 
kasserersuppleant Anni Lindquist blev 
alle genvalgt med akklamation. 2 sup
pleanter blev valgt, Poul 01sen(maskin 
Poul) blev genvalgt som 2. supplant og 
Bjørka Schandorff som 1. suppleant. 
Redaktør Holger Møller ønskede ikke 
at fortsætte, Hans Guldager blev fore
slået og valgt til redaktørposten med 
akklamation. 

Punkt 4 Lovændringsforslag 
Der var ikke indkommet forslag til det
te punkt. 

Punkt 5 Andre forslag: 
Forslag 5. 1 indgivet af medlem nr.741 
Herman Mortensen som følgende: Da 
det ikke er muligt for mig at huske nøj
agtige data i følgende sag, er datoer 
udeladt, og jeg henviser til bestyrelses
protokollen. 
På en af de almindelige festdage i SSF 
henviser jeg til to for øvrige meget gene
rende og berusede personer (ikke med
lemmer), at de ikke har noget at gøre i 
SSF. På grund af denne henvisning 
kommer jeg i klammeri med de pågæl

dende i klubhusets foyer, efter at flere 
medlemmer var kommet til stede, heri
blandt foreningens daværende kasse
rer, Thorkild Sparre, fortrækker de to 
uvedkommende, efter nogen diskus
sion om hvem der var begyndt at slå 
først, meddeler T.Sparre, at han havde 
overværet situationen og der ikke ville 
komme repressalier over for mig eller 
øvrige tilstedeværende medlemmer. 
Kort tid efter modtager jeg et anbefalet 
brev fra daværende formand Villy 
Tanggaard, at min opførsel af bestyrel
sen er takseret til eksklusion af SSF 
Det agter jeg på grund af sagens karak
ter ikke at affinde mig med og anmoder 
bestyrelsen om at få et møde, hvilket 
blev efterkommet. På mødet blev ind
kaldte vidner afvist uden begrundelse, 
kun jeg kom til at kommentere det ske
te. Herefter traf bestyrelsen beslutning 
om, at de ville ændre afgørelsen til et 
års karantæne, for som det blev med
delt mig, at man ville statuere et ek
sempel. 
Denne ikke særlig salomoniske dom 
overfor et medlem var jeg bestemt ikke 
enig i, men gik ind for afgørelsen, der for 
mig betød, at jeg kunne fortsætte noget 
andet fritidsarbejde, jeg havde i 
KFUM's idrætsafdeling. Det ville en 
eksklusion have udelukket. Samtidig 
meddelte jeg bestyrelsen,at jeg meldte 
mig ud af foreningen. Senere erfarede 
jeg, at samme bestyrelse var blevet 
udskiftet på grund af nogle uregelmæs
sigheder. Det gjorde ikke sagen bedre, 
at disse personer havde været mine ba
nemænd med en usaglig afgørelse. 
Både på grund af de ændrede bestyrel-
sesforhold i SSF og mit genoptagne 
medlemsforhold og ikke mindst mit 
bådkøb, ville jeg være meget taknem
melig, hvis bestyrelsen venligst ville ta
ge sagen op til en nyvurdering, med det 
formål at få min tidligere anciennitet 
tilbage, og derved også lidt oprejsning 
for en forkert afgørelse, der for længe 
holdt mig væk fra sejlforeningen. 
Jeg håber, at lige så vel som det var den 
tidligere bestyrelse, der suverænt traf 
afgørelsen, at det også bliver bestyrel
sen, der tager stilling til mit ønske, for 
jeg ville finde det meget uheldigt, hvis 
denne triste sag af flere årsager, efter så 
mange år, skulle forelægges en general
forsamling f.eks. det uheldige image 
min person kunne få over for nuværen
de medlemmer, idet kun ganske få har 
kendskab til denne ulykkelige sag, der 
aldrig skulle have været. 
Kan eller ønsker bestyrelsen ikke at 

6 



træffe afgørelsen før næste generalfor
samling, ser jeg gerne, uanset de kedeli
ge konsekvenser det vil medføre, at bre
vet bliver offentliggjort i SSF-bladet i 
forbindelse med indkaldelsen til gene
ralforsamlingen, og meget gerne med 
bestyrelsens kommentarer til sagen og 
ligeledes fra protokollen, således at nu
værende medlemmer i god tid kan sæt
te sig ind i sagen og være for eller imod. 
Ønsker bestyrelsen yderligere oplys
ninger, stiller jeg mig gerne til rådighed. 

Kommentarer fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har drøftet medlem nr. 
741, Herman Mortensens anmodning 
om at få sin gamle anciennitet tilbage. 
Bestyrelsen finder, at det ligger uden 
for dens kompetence og henviser derfor 
sagen til generalforsamlingens afgørel
se. 
Ifølge medlemsprotokollen er Herman 
Mortensen indmeldt første gang den 
23.august 1955 og slettet den 31.de-
cember 1960 under medlemsnummer 
414. 
Hans Guldager fortalte forsamlingen at 
han havde fundet alle foreningens gam
le protokoller frem tilbage fra 1923. 
Han havde gennemlæst protokollerne 
fra 1959 til 1961 og fundet Herman un
der medlemsnr. 414, indmeldt den 
23.9.55 og slettet den 31.12 1960. Af pro
tokollen fremgår der ellers intet om 
Hermen Mortensens sag. 
Herman Mortensen takkede Hans for 
det store arbejde han havde udført ved 
efterforskningen. Herman sagde endvi
dere at han havde håbet på bestyrelsen 
ville træffe en beslutning i sagen. 
Mange medlemmer havde spurgt ham 
hvorfor han ikke tidligere havde meldt 
sig ind igen. Hertil svarede Herman at 
grunden var at han var blevet valgt som 
tillidsmand og senere fællestillids
mand og at dette arbejde havde taget al 
hans tid. 

Verner Prieser syntes det var tåbeligt at 
tage en 25 år gammel sag op. 
Jens Peter Skov erklærede sig enig med 
sidste taler og tilføjede at det er uan
stændigt at vi skal behandle en 25 år 
gammel sag. Medlemmet har selv 
meldt sig ud. Afslut denne sag. 
Henning Jensen: I denne forsamling er 
der ikke mange der kan huske denne 
sag. Vi havde den gang en bestyrelse 
der var meget egenrådig. Bestyrelsen 
blev senere smidt ud. Det ligger helt 
fast, Herman den gang fik en dårlig be
handling. Henning syntes det ville være 

rimeligt hvis Herman fik sin gamle an
ciennitet lagt på toppen af den han har i 
dag. 
Vagn Preisler kunne også huske sagen 
og mente ligeledes at Herman blev dår
ligt behandlet. 
Ryle Niels fortalte at han selv var med
lem dengang. Han syntes bestyrelsen 
har haft stor tålmodighed ved at prøve 
at efterforske en 25 år gammel sag, og 
han mente ikke man burde spilde mere 
tid på den. 
Vilhelm Lindemann fortalte at han var 
medlem af omtalte bestyrelse, han 
kunne dog ikke specielt huske Her
mans sag, men han indrømmede at be
styrelsen var streng de ekskluderede 
mange. Også han syntes det ville være 
rimeligt at Herman fik sin anciennitet. 
Hans Guldager 25 år er lang tid, vi taler 
om 1960 da var Lindemann ikke i besty
relsen, Hans mente endvidere at Her
man måtte have misforstået noget idet 
der i protokollen står at han er blevet 
slettet og ikke udmeldt. 
Sv.Åge Larsen: Herman blev skidt be
handlet vi kan kun gøre det godt ved at 
give ham hans anciennitet tilbage. 
Rasmus Beck: Jeg kan ikke se forskel i 
medlemsbladet på om medlemmer er 
slettede eller udmeldte. 
Preben Becker spurgte Herman hvorfor 
han havde ventet 25 år med at komme 
frem med denne sag. 
Frits Kleist ville have trukket et par 
facts frem og sagde, i 19 år har personen 
ikke haft lyst til at komme i SSF, be
grundelsen for at han kommer nu er for 
at få en havneplads foran andre med
lemmer på ventelisten. Han sluttede 
med at fortælle forsamlingen at vi ikke 
ifølge vore love kan behandle en 25 år 
gammel sag. 
Benny Gustafsson: Denne sag er van
skelig for generalforsamlingen at tage 
stilling til. Lad os afslutte sagen med en 
skriftlig afstemning. 
Herman Mortensen: Fortalte at han 
dengang blev indkaldt til et møde hvor 
eksklusionen blev omstødt til karantæ
ne uden at der blev afhørt vidner, han 
var dog stadig bange for at blive eksklu
deret p.g.a. medlemsskab af andre fore
ninger. Han sluttede med at sige at han 
ikke havde haft tid til at komme før og 
iøvrigt følte sig uretfærdigt behandlet. 
Hans Guldager: Et medlem nævnte, at 
man ikke kunne se hvem der er slettet 
og hvem der er udmeldt, det fremgår ty
deligt af de gamle protokoller. 
Preben Jacobsen stillede et ændrings
forslag: Generalforsamlingen giver 

Herman en undskyldning men ikke me
re anciennitet. 
Preben Jacobsens forslag gik til skriftlig 
afstemning og blev vedtaget med 118 
ja-stemmer 48 nej-stemmer der var 13 
blanke stemmesedler ialt 180. 

Punkt 6 Eventuelt 
Jens Green Jensen sagde taktil Hans på 
bestyrelsens vegne og samtidig over
rakte han blomster fra bestyrelsen. 
Frits Kleist: Jeg har gennem årene 
oparbejdet en stor agtelse for dirigen
ten for hans ledelse af generalforsam
lingerne, der til tider kan være vanskeli
ge, men alligevel vil jeg have følgende 
ført til protokols.»På trods af klare be
stemmelser i lovens § 14 side 19 har di
rigenten tilladt behandling af en 25 år 
gammel sag, dette bør ikke ske igen«. 
Torkild Brønnum: Med hensyn til vagt
ordningen. Er det fra 65 år man er frita
get for vagter?. 
Jens Green Jensen fortalte at i somme
rens løb havde børnene sejlet 42 gange i 
optimisterne og der har været 52 sejlere 
d.v.s. at 6,57 optimistsejlere har været 
på vandet hver dag, det vil igen sige at 
hvert barn har været på vandet 8 gange. 
Jens sluttede med at takke de voksne 
der flittigt havde hjulpet med arbejdet 
med børnene og med at bygge deres nye 
hus på Nordre Plads. 
Hans Guldager takkede generalforsam
lingen for en fornuftig afgørelse af sa
gen vedr. Herman. Endvidere m.h.t. 
vagtordningen er det således at med
lemmer der er fyldt 65 er fritaget for at 
gå vagt, men også invalidepensionister 
kan efter aftale fritages for at gå vagt. 
Hans takkede for den hæder der var ud
vist ham og sluttede med at ønske 
Klaus held og lykke. 
Svend Åge Larsen takkede Hans samti
dig med at han fortalte forsamlingen at 
det var ham der havde skaffet Hans. 
Sv.Åge sluttede med at ønske Klaus 
held og lykke. 
Klaus Akkerman takkede medlemmer
ne for en god generalforsamling og 
Hans for de pæne ord. Han sluttede 
med at sige: »Jeg ønsker demokrati, 
hvilket også vil være til gavn for mig 
selv«. 
Dirigenten takkede ligeledes forsamlin
gen for en saglig debat og bad forsam
lingen med ham udbringe et leve for 
SSF. 

sign .Benny Gustafsson Else Thuring 
dirigent sekretær 
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bestyrelsesmøder 

Referat af bestyrelsesmøde 4.11.85 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Vagn Preisler var fraværende p.g.a. ar
bejde. Da Vagn var fraværende blev valg 
af næstformand udskudt til næste be
styrelsesmøde. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol blev oplæst og godkendt af ge
neralforsamlingen. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden bød de nye medlemmer af 
bestyrelsen velkomne. 
Indkomne breve og takkekort blev 
oplæst. Et medlem, der var blevet pen
sionist, anmodede om nedsættelse af 
kontingent og pladsleje, og da medlem
met opfylder kravene jvf. vore love gav 
bestyrelsen tilsagn til dette. 
Et andet medlem bad om fritagelse for 
vagtordningen p.g.a. sygdom. Dette 
blev ligeledes bevilget. løvrigt er med
lemmet fyldt 65 år. 
Et medlem af Rotary, der holder møde i 
SSF, har givet tilbud på reparation af 
vort ur, der er ophængt i klubhuset. Be
styrelsen blev enige om, at uret skal re
pareres i den periode, hvor klubhuset 
alligevel er lukket p.g.a. rengøring. 
Jollepladsen er blevet tilbudt en con
tainer til en pris af 12.500 kr.. Den er 40 
fod lang. Containeren skal bruges til op
bevaring af surfere. Bestyrelsen kon
staterede, at containeren havde sam
me pris som det hegn, man påtænker at 
sætte op. 

Havneudvalget vil se på containeren og 
bede om et skriftligt tilbud, inden der 
bliver taget endelig stilling til købet. 
Østersøkredsen har afholdt kredsmøde 
den 29.10.85. Her orienterede kredsfor
manden, Ib Sørensen, om et nyt blad 
»Dansk Sejlsport«, der vil udkomme i 
BT-format. Dette blad vil hver måned 
blive udsendt til alle medlemmer af 
Dansk Sejlunion. 
I Dansk Sejlunion er Dan Ibsen blevet 
ansat som generalsekretær i stedet for 
Anders Kock. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget oplyser, at man har fun
det en ny metode til at opkræve havne
penge på. Det er et pladsbevis, der skal 
købes dag for dag eller måske for en uge 
ad gangen. Til næste sommer vil nogle 
af de store juniorsejlere være behjælpe
lige med at opkræve havnepenge på lør
dage og søndage. 
Jollerepræsentanten beder om at få 
spillet på jollepladsen repareret, idet 
det 380 volt kabel er blevet afbrudt ved 
en fejl, da der blev indlagt lys i det nye 
optimisthus. Havneudvalget lovede, at 
reparationen ville blive udført. 
Bestyrelsen drøftede, hvem der egent
lig er ejer af skurene på pladsen, idet 
mange medlemmer med båd ikke har 
noget skur, man vil derfor prøve at se 
på, hvor mange medlemmer der egent
lig mod foreningens vedtægter har skur. 
Havneudvalget har haft udsendt spør
geskemaer til de medlemmer, der står 
på venteliste til en havneplads. Mange 
har ikke svaret på disse skemaer. Disse 
vil nu blive taget ud af ventelisten, idet 
man ikke mener, de er interesserede 
mere. 
Bestyrelsen er enig med havneudvalget 
i, at de medlemmer, der ikke har svaret, 
skal tages ud af ventelisten. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Intet 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Skolechefen oplyser, at det telt, man 
havde til opbevaring af skolebådene, er 
blevet ødelagt ved flytning. Det skal re
pareres, før det kan stilles op igen. 
Et VHF-kursus vil nu blive etableret. 
Den endelige dato kendes endnu ikke. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Juniorchefen fortæller, at man nu har 
udarbejdet et færdigt program af vinte
rens undervisning for både juniorsejle
re og optimistsejlere. 

Jan Knudsen vil deltage i det kommen
de regionsmøde for kølbåde. 
Jollernes påhængsmotorer bliver nu 
sendt til vinteropbevaring, og alle opti
mistbådene er lagt ind i skuret for vin
teren. 
Juniorudvalget vil være repræsenteret 
ved Dansk Sejlunions DSO-DSK-
DSJ-møde i Grenå ved Jens Green, 
Dan Knudsen, Bjørka Schandorff, Axel 
Brask Thomsen og Jørgen Friland. 
Bestyrelsen drøftede, om vi skulle af
holde nordisk optimiststævne i 1987. 
Man enedes om, at man ville afholde 
det, hvis vi blev opfordret. 
I 1986 vil der for første gang blive af
holdt et DM for piger i optimistjoller. 
Lynetten vil være arrangør. 
Juniorlederen sluttede med at anmode 
bestyrelsen om tilladelse til at låne 
»Tyveknægten« i sommeren 1986, hvor 
man agter at sejle på ferie med Ynglin
gene. Bestyrelsen gav tilsagn til dette. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Den 6.11.85 vil der blive afholdt kapsej-
ladsmøde. Her vil man drøfte somme
ren, der gik, samt den kommende som
mer. Endvidere vil man diskutere den 
kapsejladspolitik, der er lagt frem af 
Dansk Sejlunion. 
I SSF vil der blive afholdt et regelkur
sus i februar. 

Punkt 8 Joller: 
Jollerepræsentanten oplyser, at jolle
broen nu er blevet demonteret for vin
teren. Han spørger endvidere, om der er 
mulighed for at jolleafdelingen kan ind
købe noget forskelligt værktøj. Dette gi
ver bestyrelsen afslag på. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Intet 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Ildslukkerne, der er opstillet på plad
sen, vil nu blive indsamlet og opbevaret 
vinteren over. 

Punkt 11 Bladet: 
Holger Møller og hans Guldager vil 
sammen lave bladet for november. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Intet 
Mødet slut kl. 22.35 
Klaus Akkermann Else Thuring 
formand sekretær 

8 



•g 
Igennem en hel bådgeneration har Sø-Finans været sejlerfolkets lånepartner nummer eet. Vi følger 
konstant udviklingen indenfor bådbranchen, og i al beskedenhed er vi nok det finansieringsinstitut 

som ved mest om fritidsbåde. 

Det er Deres fordel, når De har besluttet Dem for at købe båd — uanset om det gælder ny eller 
brugt. 

I disse dage introducerer vi nogle nye finansieringstilbud, som ganske simpelt er enestående: 

Sø-Finans finansierer: 
Ny eller brugt båd: Medbvg/selvbyg: Bådudstyrslån. Her og nu 
Sø-Finans finansierer op til 80% af Sø-Finans finansierer op til 75% af Lån omgående op til 40.000 kr. uden 
købesummen og nu med løbetid købsprisen/vurderingssummen. Også sikkerhedsstillelse. Udstyrslån kan nu finansieres 
indtil 15 år: her kan løbetiden strækkes indtil 15 år! over 36 måneder! 

J J  
Sø-Finans 

17. ,  tak.  Send mig omgående brochuren 
i •  FAKTA OM DANMARKS BEDSTE 
I _  BADFINANS1 ER 1NGSLAN 
|  _  BÅDUDSTYRSLÅN-HER OG NU 

Navn: 

' Adresse:  

|  Postnr. :  

i Telefon:  

~l 

By: 

Sø-Finans.  Gothersgade 55.  Postboks 158.  1005 København K.  Telefon 01-15 21 51 

søstærk økonomi L_ I 

Gothersgade 55. Postboks 158. 1005 København K. Telefon 01-15 21 51 
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NY FORMAND FOR DMU 
GEERT LINNET 
Danmarks Motorbåds Union har holdt ekstraordinær gene
ralforsamling og valgt ny formand, efter at Kirk Jensen, Hers
lev Strand Sejlklub efter kun få måneder ved roret trak sig til
bage. 

Ved DMU' ekstraordinære motorbåds-
dag i Fredericia mødte 61 delegerede op 
fra hele landet, der var kun et punkt på 
dagordenen og det var valg af formand. 
Københavnskredsen og den siddende 
hovedbestyrelse i DMU, kunne foreslå 
tidligere formand Geert Linnet til po
sten, der blev ikke stillet andre forslag 
og Geert Linnet kunne efter stort bifald 
sætte sig i formandsstolen. 
Geert Linnet er en aktiv motorbådssej-
ler og er medlem af Brøndby Strand 
Sejlklub.Han har været en særdeles 
flittig organisationsmand igennem åre
ne, således har Geert Linnet været kas
serer og formand for DMU fra 1976 til 
1983, og gjorde således et stort arbejde i 
forbindelse med den nuværende duelig
hedsprøveordning som blev til efter 
mange forhandlinger mellem DS og 
DMU. 

Geert Linnet har som formand for 
DMU ved flere lejligheder gæstet 
Sundby Sejlforening, SSF ønsker her
med motorbådsunionen tillykke med 
valget. 

HG 

0 FA KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR-

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 

EVmRUDEB 
OUTBOAROS 

service 

I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
01 - 583045 

=KOm cnnAfl mED 

OOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

KASTRUP MARINE SERVICE«. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 95 04 

Arne Olsen Offset 

<§i 
Århusgade 88, 2100 København 0 

Telefon (01)*26 95 09 
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Alt vel ombord blev en glimrende aften, 
torsdag den 28. november viste Hafnia 
og Dansk Søassurance deres nye film, 
hvoraf ca. 60% var optaget i og under 
medvirken af Sundby Sejlforening. 
Af særlig interesse for den kapsejlende 
del af medlemmerne var vel nok de 
mange optagelser der blev optaget ved 
onsdagssejladserne, onsdag den 
18.september under ganske luftige for
hold, hvilket også fremgik af filmen. 
I den øvrige del af filmen var det mest 
interessante afsnittet om årsagerne til 
de mange mastehaverier og hvad der 
kan gøres for at forebygge dette, fortalt 
af John Mast. 

Medlemstal for de 6 største klubber. 

KDY 2547 
Sundby Sejlforening 1350 
Rungsted Kyst Sejlklub 1324 
Lynetten 1273 
Hellerup Sejlklub 1125 
Holbæk Sejlklub 1058 

Juletræsfest for medlemmernes børn afholdes søndag den 22. 
december 1985 kl. 14.00. 
Husk, at voksne betaler kr. 10,00 i entré. 
Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort af
hentes hos Kirstine. 
Sidste frist for afhentning af billetter til børnene den 13. dec. 

Tonny Borg. Hafnia 

Vi fik endvidere lejlighed til at fortælle 
om vores vagt-ordning i filmen, her har 
forsikringsselskaberne en naturlig in
teresse i at flere klubber bliver draget 
ind i dette forebyggende arbejde, hvil
ket giver sig udslag i at de klubber som 
har en vagtordning i lighed med SSF, 
fremover vil få udbetalt et årligt beløb 
alt afhængig af hvor mange tyveri og 
hærværksskader der har været i den på
gældende klub. 
Efter filmen var der mange nærgående 
spørgsmål til Tonny Borg, Hafnia om 
forsikringsproblemer. 
Ca. 125 medlemmer fandt vej til klub
huset på denne aften. 

HG 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
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Sundby Sejlforening stadig 
nr. 2. 
Dansk Sejlunion har netop udsendt sin 
klubfortegnelse, efter en gennemgang 
af klubbernes medlemstal må det kon
stateres at SSF stadig ligger som en 
klar nr. 2. 

Glimrende filmsaften i Sundby 
Sejlforening. 



fra bestyrelsen 

Stadig 10% rabat hos 
DSB overfarter. 
Den aftale Dansk Sejlunion og DSB 

indgik sidste år, hvorefter der på DSB's 
færgeoverfarter ydes 10% rabat til 
klubbernes medlemmer er forlænget et 
år indtil 31.marts 1986. Det gælder føl
gende overfarter: 

Halsskov-Knudshoved 
Kalundborg-Århus 
Bøjden-Fynshav 
Helsingør-Helsingborg 
Gedser-Warnemiinde 
Rødby Færge-Puttgarten 

De nærmere regler er udsendt til klub
berne. 
Du kan støtte ungdomsarbejdet i Sund
by Sejlforening ved at aflevere billetter
ne til formand eller kasserer. 
Flere og flere støtter på denne måde 
SSF. 

Men husk, det gælder kun for overførs
ler af biler, og skal afleveres inden den 
31.marts 1986. 

Ved bestyrelsesmødet den 2. decem
ber 1985 afløste juniorleder Jens 
Green, Vagn Preisler som næstfor-
formand. 

Kontoret er lukket 

fra den 20. december 
til og med 29. januar 

Tak 
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed 
ved vor søn, Sørens, begravelse. 

Annie og Viggo Hind 

havn og plads 

\ / 
BaÉ 

• - — - - -- ^ 

Havneudvalget efterlyser ejeren til en 
flippei^olle,der henligger på søndre 
plads. 
Henvendelse til havneudvalget med 
fornøden dokumentation senest den 
6.2.86. 

»ooooooooooooooooc 

Ekspektanceliste pr. 1.12.85 

Bådpladser 
A 121 Frank K. Olesen 13.09.57 
A 171 Dan Jensen 26.04.63 
A 635 Claus R. Larsen 30.05.68 
A 572 Walther Christensen 05.02.70 
A 815 Else A. Hansen 16.04.70 
A 811 Ejner Meyer 22.04.71 
A .672 Jørgen O. Madsen 24.06.71 
A 881 Holger Hemmingsen 26.08.71 
A 967 Steffen Andersen 14.10.71 
A 353 Erwin Bjerregaard 24.02.72 
A 869 Svend Hansen 06.04.72 
A 900 Leif Andersen 06.04.72 
A 98 Holger Nielsen 06.04.72 
A 361 Poul Hansen 25.05.72 
A 968 Ivar Bodin 31.08.72 
A 771 Kjeld Arland 24.08.72 

A 969 Søren Eggeriksen 31.08.72 
A 683 Arne Olsen 07.09.72 
A 2 Poul Petersen 19.10.72 
A 569 Henrik Gravesen 08.02.73 
A 638 Jens P. Skov 12.04.73 
A 750 Knud L. Mortensen 26.04.73 
A 993 Aage Hansen 30.08.73 
A 212 Willy Sørensen 13.12.73 
A 178 Leif E. Petersen 07.03.74 

+ 104 stk 

OOOØØØØØOØØOØØOØØOK 

fester 

Husk børnenes juletræ søn
dag den 22. december. Se 
annoncen andetsteds i bla
det 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
hovling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE 114, 
2300 Københavns. TLF. 01 -953516 
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restaurant optimister 

Klubhuset og restaurant er 
lukket på grund af reparatio
ner og rengøring samt ferie 
fra den 6. januar til og med 
den 25. januar 1986. 

Sejlerskolen 

Sejlerskolen vil prøve at starte et VHF-
radiokursus i februar måned. 
For at se hvor mange der er interesse
ret, vil der blive opsat en tilmeldingsli
ste i gangen uden for kontoret. Skriv jer 
på så hurtigt som muligt, så jeg kan få 
engageret en lærer fra Lyngby Radio. 

Skolechefen 
Bjarne A Larsen 

kapsejlads 

Regel kursus 
for nye og ældre kapsejlere. 
Østersøkredsen afholder regelkursus 4 
mandage i februar/marts måned med 
Fl. Refsgaard som lærer. 
1. gang den 17.2.86 i Sundby Sejlfore
ning. 
Interesserede kan henvende sig til kap
sejladschefen - O.P. på tlf. 01-245759 
eller Kurt Johnsen, tlf. 01-514413. 

Optimist nyt 
Vinterundervisningen forløber efter 
planen, dog mangler vi nogle af jer som 
har sejlet et par år, men I er måske så 
skrappe at det ikke er nødvendigt med 
yderligere teoretisk undervisning? - El
ler er det bare almindelig vintersløv
hed, hvis det er det sidste, er det bare 
om at komme ud af starthullerne og 
møde op om lørdagene kl. 10.00. 

På det nyligt afholdte Østersøkreds-
møde i optimistkredsen (KAS, FREM, 
SUNDET, LYNETTEN, SSF, KA
STRUP, DRAGØR, PEBLINGE
SØEN og BORNHOLMERKLUB
BERNE) blev Ole Jensen valgt til 
næstformand, Dan Knudsen til kasse
rer og Leif Henriksen vil på et senere 
tidspunkt overtage jobbet som kreds
måler. 

toooooooooooooooooo 

Tak til Bang Sail for det ny sejl til klub
bens båd. 

>000000000000000000 

Optimistjollesektio
nen i DS 
11985 blev der afholdt 6 sommerlejre, 
heraf en på Bornholm. Vi havde hå
bet, at alle kredse efterhånden kom 
med hver en sommerlejr. 
Der blev opnået pæne resultater ved ju
niornordisk mesterskab for optimist
joller. Det blev til en 2. plads individuelt 
og for hold. Ved VM i Finland var resul
taterne ikke helt af vanlig standard. 
Ved ledermøde i forbindelse med nor
disk mesterskab var der enighed om, at 
der skulle arbejdes med at etablere et 
nordisk mesterskab for piger i 1986. Der 
er ligeledes fremsendt forslag herom 
via Skandinavisk Sejlerforbund. Derfor 
regner vi med, at det kommer »op at 
stå«. I skrivende stund har vi endnu ik
ke haft vort årsmøde. Vi håber her at få 
vedtaget, at der også bliver et dansk 
mesterskab for piger. Dette skulle lige
som være en »gulerod« for at kunne ak
tivere en større del af pigerne til stæv
ner og lignende. 
Der har været store problemer med at 
få samlet de fornødne midler ind fra 
sponsorer til vore hold til JNOM og 
VM. Desværre kan vi ikke få noget fra 
TEAM Danmark, idet børn ikke kan 
komme i betragtning her. Vi siger tak 
for uvurderlig støtte til »Illumfondet« -
»Tuborgfondet« og »A. P. Møller og hu-
stru's fond«. 
I starten af 1985 var der 6.784 registre
rede optimistjollesejlere. Det er en 
fremgang på 119 i forhold til 1984. 

Bent Tjørnvig 

få dg en fast partner 
når det gælder video ogTV: 

Kom ind og hor om de 
mange fordele du har 
med D:E:R som partner 
i video og TV. En 
partner der altid er parat 
til at råde og vejlede. 
En partner du kan 
snaltke med. Så kan du 
samtidig få vores lille, 
nyttige håndbog, som 
gi'r dig svaret på en 
masse video og TV-
sporgsmal. 

Vi giver skriftlig garanti 
pa vor omfattende service. 

Vi kommer og reparerer 
samme dag, hvis 
du ringer inden kl. 10. 

Vi har altid de nyeste 
modeller, til landets 
bedste priser. 
Vi har fn ombytningsret, 
du kan bytte model, 
nar du onsker det. 
Pa gensyn! 

Din partner i T 
video og 7V w 
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Y 
Ynglinge nyt 
Ynglingebådene er kommet på land og 
placeret under halvtaget. 
Jan har udarbejdet en arbejds/under-
visningsplan som offentliggøres i næste 
nummer, men ynglingesejlerene har al
lerede haft den første arbejdslørdag. 
Til jer som ikke har haft tid eller mulig
hed for at møde op, ring til Jan eller 
Jens og få at vide hvornår næste møde
dag finder sted, eller hold dig orienteret 
via medlemsbladet. 
På det nyligt afholdte sektionsmøde 
(DSK) i Grenå blev Bjørka Schandorff 
indvalgt i en arbejdsgruppe som skal 
udarbejde en instruktionsbog for nye 
(gamle) juniorledere. 

joller 

Jolleafdelingen ønsker Hanne og Rolf 
til lykke med det lille stjerneskud. 

Storm over land 
Som mange sikkert ved, har der i den 
forløbne måned været både kuling og 
storm. 
Der er 7-8 medlemmer ude på jolle
pladsen, der ikke rigtigt kan finde ud af, 
at joller og brædder er lette og nemt bli
ver kastet rundt af kraftige vindstød. 
Det kan ikke være meningen, at andre 
medlemmer skal have deres fartøjer 
ødelagt på grund af uansvarlighed fra 
disse personers side. 

Et godt råd: 
Sælg jeres joller, eller endnu bedre. Giv 
foreningen dem, så skal vi nok sørge for, 
at de kommer ud at sejle igen. 
Det vil være en kærkommen gave til Ju
niorafdelingen. 

Jørgen Friland 

Jollerepræsentant 

DANMARKS 
SØSPORTS 

RADIO  ̂

N AVI QUIZ 
Sejlei^sæsonen er slut og de fleste 
både er på land. Når alt er klargjort til 
vinteren og presenningen godt sur
ret, begynder den lange ventetid på 
foråret - den udnytter vi i Søsports-
Magasinet ØRESUND i samarbejde 
med Radio Amager til at opfriske og 
vedligeholde lytternes viden om na-
givation, søvejsregler og sikkerhed til 
søs. 

Hver lørdag kl. 15.00 tuner sejlerfolket 
langs Øresunds kyst og Køge Bugt ind 
på Radio Amager 100,3 MHz, der kan 
høres over hele Storkøbenhavn. Blok og 
blyant er klar. Spisebordet er omdan
net til navigationspult, kortet er rullet 
ud, passer, transportør og lineal er på 
plads. 
Deltagerne er ombord på det gode skib 
»Hempel Magic« på sejlads i Sundet. 
De skal være navigatør ombord, skal fø-

Teletrafiktjenesten 

VHF radio nyt 
P&T har fremstillet et fikst lille plastic
kort med en oversigt over samtlige 
VHF-kystradiostationer med relæsta
tioner i Danmark. På kortet er vist sta
tionernes placering og kanalnumre. 
Kortets bagside er også udnyttet; her 
findes oplysninger om trafiklister. Kor
tet er på størrelse med et kørekort og 

re bestik, finde positioner, læse i søkort, 
svare på spørgsmål i søvejsregler, søsik-
kerhed og meget mere. 
Deltagerne skal være med fra starten, 
når »Hempel Magic« nærmer sig 
»Tragten« og stævner mod Øresund. 
Med duelighedsbevis i sejlads kan man 
klare alle skær, men er der huller i ens 
viden, er Meyers Navigationsbog, sø
vejsreglerne, ja, alle hjælpemidler, som 
man ville have benyttet om bord tillad
te. 
I udsendelsen hver lørdag kl. 15.00 vil 
lytterne blive informeret om quizens 
regler. 
Starten på selve quizen kan finde sted 
ved at bestemme skibets position ved 
hjælp af en række pejlinger. Fra startpo
sitionen sejler skibet rundt i Sundet på 
forskellige kurser og med forskellige 
hastigheder. Lytterne følger med og lø
ser opgaver som var de om bord. 
Hver uge vil der være spørgsmål, som 
skal besvares ved at ringe ind til et tele
fonnummer der opgives under udsen
delsen, og den der kommer først med 
det rigtige svar, har vundet ugens ho
vedpræmie som f.eks. kan være et par 
Topsider Sejlersko eller sejlertøj. Der 
er andre spørgsmål, hvor løsningen skal 
indsendes til Danmarks Søsportsradio, 
Amaliegade 8,1256 København K, hvor 
havfruen Miss Mille udtrækker ugens 
vinder blandt de rigtige svar. Vinderen 
modtager ugens gave, en nyttig ting til 
sig selv eller båden. 
Alle spørgsmål skal kunne løses af både 
sejlere og motorbådsfolk, så vær med 
fra starten af Naviquiz. 

kan naturligvis tåle vand. 
P&T har gennem en årrække kunnet 
notere en kraftig stigning i antallet af 
maritime mobile radiostationer. Den 1. 
januar var der således anmeldt og god
kendt 16.812 maritime radioanlæg. 
I forhold til 1984 er det en stigning på 11 
procent. Stigningen skyldes næsten 
udelukkende, at flere og flere lystfartøj
er anskaffer sig VHF radioanlæg. 

HG 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo« 

Post- og Telegrafvæsenet 
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DANSK 
SEJLUNION 

DANSK HANDICAP 1984 
LYS DANMARK 
Fornyelse af målebreve for 1986 og 1987. 
Dansk Handicap 84 og Lys-Danmark har nu i fællesskab virket i to år som 
Dansk Sejlunions officielle regler for handicap kapsejlads i landets sejlklub
ber. 

Endvidere er det vel de fleste sejlere be
kendt, at de nuværende målebreve ud
løber d. 31. december 1985. 
Dette betyder, at alle der ønsker at del
tage i kapsejlads efter DH-84 eller Lys 
reglerne i de kommende to år, skal forny 
målebrevet for deres båd. Ved fornyelse 
kræves dog ikke ommåling af båden. 
Det er Dansk Sejlunions hensigt at hol
de både DH-84 og Lys reglerne stabile i 
perioder af to år, således at målebrevs-
fornyelsen hvert andet år vil omfatte: 

- Indførelse af regelændringer i DH-84 
og Lys 

- Revision af standarder i DH-84 og 
Lys 

- Rettelse af data i målebreve 
- Revision af Lys-tal. 
- Statistik over hvor mange og hvilke 

bådtyper, der kapsejler. 

Selve fornyelsen vil foregå på den må
de, at DS ved årsskiftet udsender giro
kort til hver enkelt bådejer, som har 

OOOQOOOOODOOOOOOOO« 

Sejlervenner 
Når I nu modtager jeres nye kalender og 
I begynder at krydse dage af, hvor I skal 
et eller andet, så er her en dato, som I 
skal huske. 
Torsdag den 13. marts kl. 19.30. 
Denne aften vil en kendt skipper holde 
foredrag. 
I næste nummer af bladet løfter vi slø
ret for, hvem den kendte skipper er. 

>000000000000000000" 

haft målebrev i den forgangne periode. 
Bådejeren skal herefter blot underskri
ve erklæringen på girokortet og gå på 
posthuset og indbetale girobeløbet til 
DS, hvorefter DS vil udstede et nyt må
lebrev, som sendes til bådejerens sejl
klub for stempling og underskrift. 
Prisen for fornyelsen vil være kr. 100,00 
pr. målebrev excl.moms. 
Den første udsendelse af målebreve vil 
ske pr. 1.3.1986. Herefter vil udsendel
sen ske ugentligt. 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

t Amagerbanken 

Hverdage Lordage 
Son - og 

helligdage 

Jan X 11 15 X 

Feb' X 1 1 1 5  X 

Marts 10 18 9 -15 X 

April 10-18 9 15 9 15 

Mai 

Juni O
 o

 

OD
 

OD
 

9 15 

9 15 

9 15 

9 15 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE Juli 10 18 9 15 X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug 10 18 9 15 X 

SepI 13 18 9 15 X Refshalevej 200 

Okt 

Nov 
. :l 13 18 

fr 13 18 

9 15 

9 15 

X 

X 

DK 1432 Kobenhavn K 
Tlf (01) 57 61 06 

De c -| 13 18 11 15 X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

\ S.S.F 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 
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Snyder De 
Dem selv? 

Totalkontoen tåler OJYSKE 
BANK 

Kan De samle alle Deres konti på én 
- både lån, opsparing og budgetkonto? JA 
Kan De få 14% i rente ved at spare op 
på samme konto, som De låner på? JA 
Kan De låne op til 30.000 kr. uden 
sikkerhed og nøjes med at betale 
renter? 

JA 
Kan De låne til bil, møbler m.m. uden 
at betale provision - og til kun 14% i 
rente? 

JA 
Hvad skal De betale i ekspeditionsge
byr for at låne f.eks. 100.000 kroner? 3oOkr 
Kan De gratis hæve med Deres Dan
kort i butikker? JA 
Får De 7% i rente på Deres checkkon
to - på beløb over 4000 kr.? JA 
Kan De gratis skrive lige så mange 
checks, De vil? JA 
Får De hver måned gratis kontoudtog 
med oplysninger om, f.eks. saldo, be
løb reserveret til faste udgifter samt 
Deres rådighedsbeløb incl. låneretten? 

HANS EGON LBNHOLT GULDAGER 
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Er Deres penge fordelt på forskel
lige konti til lav rente, og har De 
lån til høj rente med store 
gebyrer og provisioner? 
I skemaet kan De selv se, at De 

tjener penge 
• H wm wm m ved at skifte til 

Jyske Banks 
Totalkonto, som 
ganske enkelt 
er bedst. 

Deres 
nuværende 
pengeinstitut 

| 
! 
• 
• 
• 
• 
j 

Kom ind i 
Jyske Bank 
og få en gratis 
total-analyse. 
Den viser, hvor 
mange penge De 
tjener ved at 
skifte til en 
Totalkonto. 

v v i 

i, ' * b P. S. Det er kun 
i Jyske Bank, 
De kan få en 
Totalkonto. 

Amagerbrogade 67, tlf. 01-58 60 22 
Sundbyvester Plads 1, tlf. 01-97 00 22 
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