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45. årgang

Svend Aage Larsen * 1- 7-1914
t13-12-1985
Æresmedlem af SSF
Dansk Idrætsforbunds Hæderstegn i guld.

fra kassereren

SSF

Januar 1986

Nr. 1

Medlemsblad for

SUNDBY SEJL FORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Kontingent pr. halvår:
Aktive kr.135,00 + byggefond kr.50,00
ialt kr. 185,00
Passive kr. 67,50 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 117,50
Juniorer kr. 92,50 + byggef. kr. 50,00
ialt kr. 142,50

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01-593580

Restaurationen

01-583296

Havnekontoret

01-581424

Bådpladsleje pr. år:
pr. kvm. kr. 47,00 + moms kr. 10,34
ialt pr. kvm. kr. 57,34

Postgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager, Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup

50 7323

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Oresundsvej 74, 2300 Kbh. S

5801 76

Tryk:

Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0

269509

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:
Kapsejladschef:
Skolechef:
Juniorleder:
Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

Radiokontakt:

Klaus Akkermann,
Borneovej 25, 2300 Kbh. S
Jens Green Jensen,
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S
ElseThuring,
Kirkevej 166A, 2791 Dragor
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S
Bent Knudsen,
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragor
Bente Bang Christensen,
Viby Allé 27, 2770 Kastrup
Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Ole Poul Pedersen,
Sveasvej 5A, 1,1917 Frb. C
Bjarne A. Larsen,
Polensgade 9,2th. 2300 Kbh. S
Jens Green Jensen,
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S
Jorgen Friland,
Strandboulevarden 7, st., 2100 O
Ib Petersen,
Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S
Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S
Frank Olesen
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup
Reinhardt Hansen,
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S

Girokort vedlagt i dette blad
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
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59 7995
50 63 65
53 59 64
59 39 78
55 79 39
5321 81
51 7530

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
3CDOOOOOOOOOOOOOOOC

950701

Nattevagt:
Alle fartøjsejere m/vinteropbevaring j
i SSF kr. 200,00 pr. vagt.
Skal være betalt inden 1. maj, såfremt i
du ikke har gået dine to vagter.

50 6365

»oodoodooooocodo« :

381541

HUSK!

54 58 44
245759

52 2544
584311
522310
59 8818

Det koster 100,00 kr. ekstra, hvis kontingent og pladsleje, der forfalder
den 1.1.86, ikke er betalt inden den 15.
marts 1986.
Ved betaling af pladsleje skal der forevises gyldig kvittering for ansvar
eller kaskoforsikring på båden.
Girokort vedlægges i januarbladet.

•
i
.
i

Kontoret er lukket i tiden fra den 20. .
december til 29. januar.

nytår 1986

Vel ankommet ind i det nye år er der lejlighed tiil at tænke tilbage på året, der
gik, og som ikke indfriede de forventninger til godt sejlvejr, som mange havde
håbet på. Vinteren 1984/85 havde svært ved at slippe sit greb, og vi måtte kon
statere 20 minus grader med mange skader til følge. Vor midterbro kunne
trods bobleanlæg ikke klare sagen, og det gav reparationsarbejde langt hen på
foråret, og så pludselig bliver det vinter igen, uden at vi rigtigt har følt somme
ren. Men fat mod, om ca. 60 dage er vi alle i gang igen og sejlsæsonen står for
døren.
Det store arbejde med nedlægning af fjernvarmerør til Kastrup har nu stået på siden det tidlige efterår og har kløvet vor plads til
besvær for os alle. Alligevel er det godt at se, de fleste medlemmer tager det med godt humør, og vi forventer, at pladsen igen vil
se normal ud til foråret.
Der tales meget om disse opgangstider, jeg ved ikke om det gælder alle, jeg tror det desværre ikke, det er stadigt svært at få det
til at slå til, og der skal passes på. Vi må også her tænke på vor ældre generation som ude omkring rammes hårdt af sociale
nedskæringer på sygehuse, plejehjem m.v. Også i den anden ende, børnehaver, vuggestuer, skoler og fritidshjem, rammes.
Hvordan gik det så for os i Sundby Sejlforening, og vor økonomi? Vi klarede os igen nogenlunde! Vi måtte udskyde noget, for at
andet vigtigt kunne komme igang. Der er ikke mange penge i kassen, men vi har holdt foreningen i rimelig stand. Det bør her
nævnes, at det pragtfulde optimisthus på Nordre plads er kommet op at stå ved juniorudvalgets og mange frivilliges indsås;
godt at se, og tak for det. Af nyt bør nævnes et nyt stykke østmole ved jollepladsen, meget tiltrængt, og igen har vor pladsmand
sammen med Verner og Bent kæmpet godt. Havneudvalget har ved dette arbejde, som ved så meget andet, ydet en stor ind
sats. Kapsejladssæsonen gik med megen aktivitet trods skift på chefposten, en tak til udvalgsmedlemmerne for dette. Sejler
skolen kører stabilt og nyder stor interesse.
Der er virkelig styr på havn og plads, dog kunne vi godt tænke os flere penge og mere tid, et døgn er for kort til dette store arbejde.
Juniorafd. blomstrer, det bør være en fryd for os alle. Disse unge mennesker skal vi have glæde af i mange år.
Fester er altid godt og her er vi igen bedre, Kristine i køkkenet holdet til det utrolige, men pas på hende så vi kan have hende i
mange år endnu.
Hans Guldager har tidligere talt om saltvandindsprøjtning til vorjolleafd. Jeg skal love foren sådan har virket, der gøres et stort
arbejde. Er alt så godt, og har vi ikke noget efterslæb her ved årsskiftet? Jo-da, bliver vi nogensinde færdige? Jeg tror det ikke,
der er virkeligt meget at gå igang med, molearbejde, byggeri, plads o.s.v., dette kan vi ikke bare lave sådan på kort tid, det kræver
mange penge, store menneskelige indsatser og tid. Trods det, tror jeg på det vil lykkes ved fælles hjælp. Jeg føler trang til at tak
ke for de positive »bølger« de er strømmet mig i møde ved og efter mit valg til formand for Sundby Sejlforening. Der hersker in
gen tvivl om, at mit arbejde for SSF vil blive størst muligt.
Med disse tanker, som her er nedfældet om, hvad der er set og sket i året, der gik, ønsker jeg samtlige medlemmer med familie og
venner af SSF et godt og lykkebringende nytår 1986.

Klaus Akkermann
formand
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I årene omkring 1962 var Sundby Sejl
forening nede i en bølgedal; dønninger
efter klubhusbyggeri og administrative
problemer parret med personlige intri
ger og en skæv økonomi gjorde, at for
eningen måtte finde en stærk person
lighed, der uden tanke på familie og fri
tid kunne rette skuden op og give os
vind i sejlene igen.
Manden var Svend Aage Larsen. Hårde
og drøje år fulgte, og det var ikke altid
let for medlemmerne at se, om kursen
stadig blev holdt med fradrag og tillæg
af deviation på kompasset. Med barske
ord og diktatoriske afgørelser blev kur
sen holdt ret fremad, skuden rettede
sig atter op, og frem af tågen fremstod
vi, en ny og stærk sejlklub takket være
Svends utrolige energi fra morgentil af
ten.

formand 1962-1973

Svend Aage Larsen død

Vor tidligere formand, æresmedlem Svend Aage Larsen afgik ved en stille og
rolig død fredag morgen den 13. december 1985, på Sundby Hospital hvor han
var blevet indlagt nogle uger tidligere. Begravelsen fandt sted fra Philipskirken tirsdag den 17. december under stor deltagelse fra nær og fjern. I følget sås
bla., to tidligere formænd for Dansk Sejlunion Maagens Maag og Ole Jacobsen.
Formand for Københavns Sejlunion Hans Guldager, fra Sverige kom Cæsar
sejlende, og Sundby Sejlforening mødte talrigt op med vor formand Klaus Akkermann, med nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer i spidsen. De
mange blomster og kranse der smykkede kirkegulvet vidnede om, at en mand
med en stor berøringsflade og aktivitets-niveau her var gået bort. Fra mange
organisationer var der sendt kranse bla. fra Dansk Sejlunion. Københavns
Sejlunion. B&W skibsværft. Sundby Sejlforening. Malmøhus Båtklub. m.fl.
Svend Aage Larsen blev formand for Sundby Sejlforening i 1962 og sad på den
ne post i 11 1/2 år frem til 1973.
Han var formand for Københavns Sejlunion i årene 1969 til 1972, blev æres
medlem af Sundby Sejlforening i 1970 og fik i 1972 tildelt Dansk Idrætsfor
bunds Hæderstegn i guld.

I 1973, da Svend trådte tilbage, kunne
han overdrage formandsposten til sin
efterfølger (i dette tilfælde undertegne
de) i sikker forvisning om, at foreningen
var bragt på ret køl og i sin bedste form.
Igennem årene bestred Svend talrige
poster i foreningen og i Dansk Sejlu
nion, hvis hovedbestyrelse han var
medlem af i sin formandsperiode. Da
staten på et tidspunkt var så gavmild at
tilbagesende en del af skatten på ben
zin, fordi vi ikke sled på vejnettet, blev
Svend formand for Sejl Unionens ben
zinudvalg, der skulle dele sol og vind li
ge mellem de mange klubber, når pen
gene skulle uddeles.
Det var et stort arbejde, der her blev
gjort, og indtil den gavmildhed slutte
de brat, fik klubberne, takket være hans
administrative evner, hvert år tildelt et
større eller mindre beløb til de slunkne
kasser.
For hans indsats i Dansk Sejlunion, for
sejlsporten og for Sundby Sejlforening
kunne Dansk Idrætsforbund i 1972 til
dele Svend Idrætsforbundets hæders
tegn i guld.
I de senere år har Svend nydt sit otium
sammen med sin Erna næsten hver
eneste dag i Sundby Sejlforening uan
set vejret, når helbredet var til det.
En af vore gamle kæmper er hermed
gået bort.
Æret være hans minde
HG
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FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVIflRUDEE
OUTBOARDS

service

Til fester og muntre lag, var Svend et
unikum, her med sin Erna.

Svend's evne til med få ord at fortælle
en forsamling, hvad han mente, var le
gendarisk.

Som afgået formand fik Svend lejlighed
til i 1976, at dobe foreningens til dato
største fartøj, motorskibet Bollen,
Svend's øgenavn, som han i de senere år
ikke havde noget imod at blive kaldt.
Navnet stammer fra hans unge år i SSF.
Svend var bager.

X
I. STENGAARD MEYER ApS
A m a g e r Strandvej 1 2 4
01 - 583045

—ri

fra medlemmerne

i
,r

Ang.: November bladet, nr.
11

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

Der må have indsneget sig en fejl under
indkomne forslag på side 7. Det der
blev stemt om, efter gentagne diskus
sioner om udformningen af det, der
skulle stemmes om, og som Gustafsson
til sidst udtalte, var:
At rense Herman Mortensen for den
uret, der var overgået ham i 1960, men
at det ikke gav ham hans gamle ancien
nitet igen.
Med venlig hilsen
A. Hiljander, medl. nr. 6
Ovenstående er korrekt, hvilket også
fremgår af det i december-nummeret
trykte referat, godkendt af dirigenten.
Fejlen skyldes redaktionen.
Holger Møller/Hans Guldager
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fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 2.12.85
Vagn Preisler var fraværende p.g.a. ar
bejde.
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og Plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelinngen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Punkt 1 Protokol:
Protokollen fra forrige bestyrelsesmø
de blev oplæst af sekretæren og ef
terfølgende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Den container, som bestyrelsen var ble
vet enige om at købe til brug for opbeva
ring af sejlbrædder, var blevet solgt til
anden side. Man vil nu prøve at finde en
anden container til samme rimelige
pris.
Københavns Kommune har i brev an
modet SSF om at få udleveret en liste
med navn og cpr.nr. på alle de medlem
mer, der er under 25 år, d.v.s., dem vi får
ungdomsstøtte til. SSF's ungdomsaf
deling har ansøgt »Tuborgfonden« om
hjælp til køb af grej. Vi har modtaget
15000,- kr.
Reinhard Hansen har meddelt besty
relsen, at han vil vente med at udfærdi
ge listen over de medlemmer, der har en
WHF-radio til efter WHF-kurset har
været afholdt, idet han vil være sikker
på at få alle med på listen.
Den 5.1.86 afholdes der generalforsam
ling i KSU. Formanden samt sekretæ
ren vil repræsenterer SSF.
Den 9.12.85 lukkes benzinskuret for sæ
sonen. Pladsmanden vil fra samme da
to stå for benzinsalget.
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Valg af næstformand blev foretaget.
Jens Green Jensen blev foreslået og
valgt af den tilstedeværende bestyrel
se.
Punkt 3 Havn og Plads:
Et medlem har klaget til bestyrelsen
over, at flere af de folk, der arbejder ved
gasnedlægningen på havneområdet,
sidder i vort klubhus iført snavset ar
bejdstøj.
Firmaet, der står for arbejdet, er i den
anledning skriftligt blevet bedt om at
sørge for, at deres folk kun benytter
skipperstuen, dette har firmaet lovet.
Havneudvalget foreslår, at pladsfolke
ne benytter det gamle klubhus »Shop
pen« som opholdsrum i stedet for det
gamle skur, der på grund af gravearbej
det er blevet revet ned. En samlet be
styrelse gik ind for dette forslag.
I 3 år har der på søndre plads ligget en
Flipperjolle, hvis ejermand man ikke
kender. Ingen har i de 3 år set til båden. I
den forbindelse vil havneudvalget
fremlyse jollen først i medlemsbladet
og siden i Statstidende, reagerer ingen
vil jollen blive solgt.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Julefrokosten og juletræsfesten er til
rettelagt.
Den 13.3.86 vil Ib Ussing Andersen hol
de foredrag og fremvise film i SSF om
Admiralscup.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Onsdage i februar vil blive benyttet til
WHF-kursus oplyser skolechefen.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Foreningens ynglingebåde er nu kom
met på land, og allerede førstkommen
de lørdag vil man begynde klargøring af
bådene.
Claus Brask Thomsen, formand for
Dansk Ynglingeklub, vil opmåle yng
ling nr. 101 og 126, idet man har en for
modning om, at der er en konstruk
tionsfejl på kølen.
Bådene er bygget i Schweiz.
Undervisningen af optisejlerne kører
nu i faste rammer med godt fremmøde.
Punkt 7 Kapsejlads:
Den 6.11.85 blev der afholdt kapsejladsmøde. Her blev den kommende
sommers stævner fastlagt.
Kapsejladschefen anmoder bestyrel
sen om godkendelse af to nye udvalgs
medlemmer, nemlig Tommi Nymand
og Janus Simonsen. Begge blev god

kendt af bestyrelsen. Den 6.3.86 afhol
des der sejlermøde. Indkaldelsen sker
gennem medlemsbladet.
Den 12.11.85 blev der afholdt møde i
Østersøkredsen. Dansk Sejlunions
kapsejladspolitik blev diskuteret, og
man blev enige om, at formanden Ib Sø
rensen skal følge den linie, som
Østersøkredsen lagde op til ved forrige
sejlerdag.
Kun SSF og Lynetten var repræsente
rede ved dette møde.
Punkt 8 Joller:
Under stormen væltede et par joller.
Jollerepræsentanten anmoder sejlerne
om at placere deres fartøjer forsvarligt.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet.
Punkt 10 Sikkerhed:
Ildslukkerne på Nordre Plads er blevet
efterset og fyldt op.
Motorbådsrepræsentanten har indhen
tet et tilbud på en stor ildslukker, der
skal placeres ved benzinstanderne. Til
buddet lyder på 4000,- kr.
Bestyrelsen gav tilsagn til køb af denne.
Punkt 11 Bladet:
Holger Møller blev godkendt af besty
relsen til bladudvalget.
Punkt 12 Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 22,30
sign.
Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

Nye medlemmer
Sundby Sejlforening ønsker følgende
nye medlemmer velkommen:
A 234 Finn Verner Petersen
Artillerivej 64 S
A 648 Ingelise Gormsen Hansen
Classensgade 49 0
J

03 Henrik Scharff
Engvej 34 S

til orientering
Den traditionelle

Fastelavnsfest
afholdes

VHF-KURSUS
Radiokursus finder sted torsdage i
februar og marts.
Første gang den 6.2.-86 kl. 19-22
lait 6 gange.
Gebyr:
kr. 80,00 pr. deltager.
Lærer: Birger Riis Hansen.
Tilmelding på liste i klubhuset.

Alle tiders tilbud!
Hvem:

Nye og ældre kapsejlere
kan deltage i Østersø
kredsens

Hvad:

gennemgang af kapsej
ladsreglerne V/Flemming
Refsgaard.

Hvor:

Sundby Sejlforening.

Klokken 19.00 den 17/2 24/2 - 3/3 og 10/3 1986.
Hvorledes: Tilmelding hos O.P. på
tlf. 01-24 5759 eller Kurt
Johnsen på tlf.
01-51 4413.

Søndag den 9. februar 1986
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.

Hvornår:

og prisen er kun 110,- kr. incl. materi
aler (Regelbogen og DS regelkursus).

Sælges om torsdagen på
kontoret.
Stander* kr. 40,00, kr. 50,00, kr. 60,00
Krus
kr. 65,00
Askebæger
kr. 45,00
Slips
kr. 75,00
Kasketpude
kr. 30,00
Stofmærke
kr. 8,00
Emblem
kr. 40,00
Optagetskilt
kr. 15,00
Nordkaperen
kr. 160,00
Plaststander kr. 5,50
Postkort SSF
kr. 2,50
Postkort Flakfort
kr. 5,00
Kapsejladsregler
kr. 60,00
Bluser
kr. 115,00, kr. 120,00
Lommekniv
kr. 90,00
* midlertidig udsolgt

Admirals Cup
i Sundby Sejl Forening
torsdag d. 13. marts kl. 19.30
Den verdenskendte sejler Ib
Ussing Andersen fortæller
om sine forberedelser og
deltagelse i en af verdens
skrappeste kapsejladser for
havkrydsere.
Ib Ussing Andersen er til
daglig leder af Daimond
Sail. Så der vil også blive lej
lighed til at stille spørgsmål
om sejl og de mange nye
materialer, der er på marke
det i øjeblikket.

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 iøvrigt 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.

Månedens skribent
Signe Schandorff er en af vore unge
og ivrige juniorer, som vi nok hører
mere til fremover som ungt talent
inden for sejlsporten.
Hun er 16 år og går i Tårnby Gymna
sium. Fremtiden har hun ikke tænkt
på endnu, foreløbig er det kun sejl
sporten og Sundby Sejlforening, der
tæller. Men sådan har det ikke altid
været. Signes forældre syntes allere
de i 1981, at hun skulle være sejler. Det
syntes Signe ikke var det rigtige, og
hun stoppede hurtigt op og meldte
sig ud. Men så i vinteren 1985 fik hun
saltvand i blodet, og for sine egne
sparepenge meldte hun sig atter ind
i SSF og har siden været en af de iv
rigste i juniorafdelingen.
I Oktober måned var 18 juniorer og 3
ledere fra SSF inviteret som gæster
til Israel af de derværende sejlklub
ber hvilket Signe her beretter om.

Israel: Historiens land
af Signe Schandorff
I Oktober måned var en gruppe juniorer
fra SSF på besøg i byen Herzelia i Is
rael som led i udveksling mellem unge
idrætsudøvere.
Det blev en helt fantastisk oplevelse,
ikke mindst at komme ned og besøge al
le de venner vi havde fået, da israelerne
var på besøg i Danmark, men de havde
simpelthen lavet et program så spæn
dende, som det kunne blive.
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Lørdag var det egentlig meningen, at vi
skulle have været ude at sejle, men det
blæste for kraftigt, og sådan gik det så
hver gang der var planlagt sejlads. Men
i stedet tog vi så på stranden og nød det
varme vand og gode vejr.
Den anden udflugt gik til Haifa, hvor vi
så Bahai muslimernes »hovedkvarter«.
Derefter kørte vi til Nazareth og så de
»formodede« ruiner af Josef og Marias
hus.
Tilsidst var vi ved Genezareth sø ved
Tiberias og i Casarrea, som er en gam
mel romersk havneby, hvor der bl.a. var
et rigtigt amfie teater.
Højdepunktet på hele vores tur var nok
turen til »syden«.
Vi havde simpelthen fået alletiders gui
de med os, og han førte os først til BeerSheva, et beduinmarked, hvor man
kunne købe alt på nær saltlakrids, og jeg
tror nok at de fik prakket os allesam
men et eller andet på.

<>
Der var arrangeret en tur ca. hveranden
dag, og den første tur vi var på, var
sigthseeing i Herzelia og omegn.
Det var mest skoler og medborgerhuse
vi så, og det mindede på mange måder
om Danmark.
Den første »store« tur, vi var på, gik til
Jerusalem.
Forst så vi Holyland, en helt fantastisk
miniaturemodel af det gamle Jerusa
lem. Efter det gik turen videre til græ
demuren, hvor vi bl.a. oplevede en Bar
Mitzwa, jødernes form for konfirma
tion. Vi var så på besøg i klippe mos
keen og derefter var vi på vandring i en
400 m lang tunnel ind under Jerusalem.
Hele tiden gik vi i vand til knæene, og
det eneste lys, var de stearinlys vi hav
de fået udleveret. Så kørte vi videre til
Golgata og Jesu grav.
På hjemvejen holdt vi lidt oppe på
Oliebjerget og så solnedgangen, og et
par stykker af os fik en ridetur på en
kamel.

SSF-juniorholdet med ledere

Vi kørte så videre til Masada. For at
komme dertil skulle vi igennem Judæa
ørkenen, hvor vi mødte nogle flere be
duiner, der vandede kameler.
Da vi ankom til Masada, var det første,
der mødte os, de kæmpestore kaste
maskiner o.lign., modeller, magen til
dem romerne havde brugt.
Vi vandrede så op på borgen, og da vi
kom derop, var der tre kvarters pause.
Derefter var der rundvisning i et par ti
mer, men så havde vi fået varmen og var
mætte af nye indtryk, så vi kørte/fløj
ned igen med kabelbanen.

Videre gik turen så til Det Døde Hav. Vi
plumpede i lidt efter lidt og blev alle
sammen ret forbløffede over, så salt det
var. Vi havde godt nok ikke regnet med,
at noget kunne blive så salt; men det
var fantastisk skægt at flyde rundt der,
efter at man havde vænnet sig til, at det
sved »lidt«.
Da vi så sad i bussen igen, sagde guiden
til os, at lige meget hvad der nu skete
skulle vi beholde skoene på.
Nå! tænkte vi, da vi ankom til Ein Gedi,
et sted, der så ganske uskyldigt ud.
Vi gik lidt og kom til et nærmest tropisk
eller jungleagtigt sted midt i alt det tør
re.

Der løb en lille flod, og pludselig vadede
guiden - med sko på - ud i floden, og så
måtte vi jo gøre det samme.
Vi kom så til et lille vandfald. Guiden
smed tøjet og sagde, at nu skulle han
lære os at svømme! Så hoppede han i og
rutschede ned ad vandfaldet.
Vi gjorde selvfølgelig det samme - med
tøj og sko på - så vi var godt våde, da vi
kørte hjem.
Den udflugt var nok højdepunktet på
turen, men alle de andre udflugter til
Old Jaffa, Safariparken, Beit Hatifozot
og mange andre steder var bestemt hel
ler ikke noget, vi ville have undværet.
Alt i alt var det, som sagt, en helt
enormt spændende tur, også fordi vi var
privat indkvarteret og på den måde
kom til at opleve deres kultur på en helt
anden måde, og vi fik mange gode ven
ner.
Jeg vil slutte med at takke især vore
fortræffelige ledere for en dejlig tur,
men også tak til alle Israelerne og deres
familier og en tak til aliejer andre, der
deltog og var med til at gøre rejsen så
god.
Det var alle tiders!
Signe

På toppen af Masadaen

A
*

Da vi skulle på besøg i klippe-moskeen,
var det ikke alle, der var reglementeret
påklædt. Det blev de.

Arne Olsen Offset

Århusgade 88, 2100 København 0
Telefon (01)*26 95 09
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december

Starten af december varslede hvid jul,
sådan skulle det ikke gå.

Sundby strandjægerformand kommer
hjem fra årets sidste jagt.
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
ifc Amagerbanken
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S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

jul i Sundby Sejl Forening
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Vort svenske medlem Nich Elmstein
med familie rejste fra Helsingborg for
at være med til julefrokosten.
ODOOOQOOOOOQQQQOOa
Julemanden 1985, hvem mon det var?
(Nogle gætter på Henny)

Julens hæsblæsende festudvalg: Vagn
og Bente

Julen blev båret ind på værdig vis i
Sundby Sejlforening. Foruden de sæd
vanlige mere eller mindre private fester
og frokoster, der blev afholdt i klubhus
og på pladsen, var der også den ef
terhånden traditionelle julefrokost for
de voksne, der blev afholdt lørdag d. 14.
december, hvis overskud går ubeskåret
til Børnenes Juletræ. Omkring 120
medlemmer havde tilmeldt sig denne
fest. De fik en god eftermiddag og aften
med Kirstines julemad, og overskuddet
var så formidabelt - takket være Vagn
og Bente plus deres hjælpere - at børne
nes juletræ kunne afholdes uden udgift
for foreningen.
Til børnenes juletræ den 22. december
var der blevet udleveret 175 børnebilletter. De talrige fremmødte forældre
og bedstemødre måtte betale ved ind
gangen, hvilket alle gjorde med godt
humør.

Julefrokostens største forbruger af mi
neralvand

De mange hjælpere da godteposerne
skulle pakkes.

Julefrokosten. Gaverne blev bortauktionet.

Klubhuset var fyldt til bristepunktet
med børn og voksne til SSF-juletræ.
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fra bestyrelsen

havn og plads

kapsejlads

MMJ
Efterlysning nr. 2.

Ved Svend Aage Larsens
bisættelse
Bestyrelsen retter hermed sin hjer
teligste tak til alle, der fulgte vort
æresmedlem og tidligere formand
Svend Aage Larsen til sit sidste hvi
lested.
Det er med vemod, vi har måttet sige
farvel til vor førstemand gennem
mange år.

Havneudvalget efterlyser atter ejeren
til en flipperjolle, der henligger på søn
dre plads.
Henvendelse til havneudvalget med
fornøden dokumentation senest den
6.2.86.

fester

Klaus Akkermann
formand

En ny håndbog, som særlig retter sig
til Sundets mange sejlere, med angi
velse af havne og anløbsmuligheder
på begge sider af Øresund er modta
get til fri udlevering til medlemmer
ne.
Håndbogen, der er modtaget i et an
tal eksemplarer, er til fri afhentning i
klubhuset.

Kontoret er lukket til og
med den 29. januar.
Bestyrelsen ønsker med
lemmerne og alle øvrige læ
sere af bladet samt vore an
noncører et godt nytår 1986.

Klubhuset åbner igen efter
hovedrengøring og repara
tioner søndag den 26. januar
kl. 9.00.
12

Admirals Cup.
Med Ib Ussing Andersen torsdag den
13/3 kl 19.30. Billetter, der er gratis,
udleveres hos Kirstine i klubhuset.
Begrænset deltagerantal.
Se annoncen andetsteds i bladet.

Til Sejlklubberne og deres
medlemmer i Østersøkred
sen

Dansk Søsportskalender 1986 er an
kommet og fremlægges i klubhuset
til fri afhentning.

Håndbog for Sundets sejlere.

Regelkursus
Der er endnu pladser på Østersø
kredsens Regelkursus den 17/2 - 24/2 3/3 og 10/3 1986.
Se nærmere andetsteds i bladet.

b'estudvalget retter hermed en tak til
alle, der har medvirket til at gøre ju
lefrokost og børnenes juletræ til suc
ces.
Tak til sponsorer, hornorkester og
julemand samt Kirstine i køkkenet.

Husk fastelavnsfesten søn
dag den 9. februar kl. 12.00
præcis. Tøndeslagning for
børn og voksne.

Herved skal jeg oplyse at der vil blive
afholdt et regelkursus, og at der vil blive
gjort et forsøg på at lave et kapsejlads
leder trin 1 kursus.
Regelkursuset vil være for alle, der me
ner, at det kunne være interessant at
lære kapsejladsreglerne bedre at ken
de, og for dem, der på et tidspunkt vil på
kapsejladsleder trin 1.
Regelkursuset vil blive afholdt i Sund
by Sejl Forenings lokaler i dagene man
dag d. 17.2, 24.2, 3.3, 10.3.
Instruktør vil blive Flemming Refsgaard fra Dragør. Pris: Kursusafgiften
er 110,00 kr. som betales den første af
ten. Afgiften indeholder betaling for
kursuskompendium og kapsejladsreg
ler.
Der vil være mulighed for at købe kaffe,
øl, vand o.s.v.,
Om kapsejladsleder trin 1 vil der kom
me nærmerer oplysninger på et senere
tidspunkt.
Tilmelding sendes til Kurt Johnsen se
nest d. 10.2. Afhængig af antal tilmel
dinger forbeholdets ret til at begrænse
deltagerantallet.
Med sejlerhilsen
DS kursuskontaktmand, Kurt Johnsen
SSF
Kurt Johnsen
Georginevej 5a
2300 København S

optimister

9
Y

radio

ynglinge

J uniorudvalget
Jens Green Jensen, Juniorleder,
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-506365
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.: 01-5574 52
Mogens Fuglsang,
Elselillevej 5, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-580916

Hej junior i SSF
Så er det her, det sker, for i SSF vil der
blive afholdt fest for alle juniorer mel
lem 13-21 år.
Festen vil blive afholdt d. 22 februar
1986, kl. 18.30 i klubhuset, og prisen er
kun kr. 20,- og for de penge får du både
velkomstdrink, sandwiches, chips og
fed musik natten lang.
Og så højdepunktet, (eller et af dem)!
Du må tage en eller to gæster med efter
behag/behov.
Så når du nu afleverer din tilmelding til
en af os, senest den 8. februar 86, sender
du også penge og navne på evt. gæster.
Hvis der er noget, du vil vide mere om,
kan du træffe os hver lørdag i juniorsku
ret mellem kl. 11-14, eller du kan ringe
til os på telefon:
Søren Jensen 01-58 50 68
Signe Schandorff 01-59 82 80
Lars Grønbech 01-97 33 12

Lidt radiosnak ved starten
af 1986.
Som tidligere omtalt her i bladet er der
jo kommet nye privatradioer frem med
40 kanaler, 4 watt ud-effekt og med FMmodulation.
Det lyder meget spændende og er det
faktisk også. Jeg er for tiden ved at
afprøve en sådan ny station, og jeg må
sige, at det, jeg på nuværende tidspunkt
har fået ud af det, er så afgjort en stor
forbedring.
Man får en meget renere kommunika
tion, så godt som uden al den støj, som
man som regel må døje med i de »gam
le« radioer med kun AM-modulation.
Altså, lige så støjfri som på VHF-stationerne. Det er absolut en meget stor for
del.
Om rækkevidden har jeg ikke prøvet
nok endnu til at kunne bedømme den
helt korrekt. Men een ting tør jeg da si
ge, nemlig, at rækkevidden er absolut
ikke blevet ringere med de nye appara
ter.
Med de nye apparater er der selvfølge
lig også kommet nye bestemmelser fra
P & T. Disse små, røde hefter kan, af in
teresserede, tages fra brochureholde
ren over opslagstavlen i mellemgangen
ved kontoret.
De nye bestemmelser kan også fås ved
henvendelse til undertegnede.
Der kommer mere om de nye privatra
dioer inden sæsonstarten.

klubhuset og skriver dig på listen, men
det skal ske snart!!!
Også bådejere, der måske ikke lige i
morgen, men måske på et senere tids
punkt påtænker at anskaffe VHF-radio, kan have fordel af at erhverve cer
tifikat allerede nu.
Den dag, du måske pludselig finder på
at købe en VHF, ja, så kan du også me
get hurtigt få udstedt stationstilladelse hos P&T, og den kan du ikke få,
uden at du har certifikatet - så bare på
med vanten!
Reinhardt Hansen
radiokontaktmand

fra medlemmerne

Vi vil hermed gerne udtrykke vor
varmeste tak for den overvældende
deltagelse og de mange blomsterhil
sener ved Svend's bisættelse.
Venlig hilsen
Erna og Børnene

Hjertelig tak for den venlige
opmærksomhed og deltagelse jeg
har mødt fra alle sider af vor for
ening ved min hustrus bisættelse.
Venlig hilsen
Arne Olsen og Familie

- og så lidt om VHF
Angående VHF-kursus er der jo hængt
en liste op i mellemgangen, som inte
resserede kan skrive sig på. Kurset
skal - efter planen - påbegyndes i fe
bruar, så man kan måske sige, at listen
er kommet lidt sent op, da tiden om
kring jul og nytår ikke er den tid, hvor
der kommer allerflest medlemmer i
klubhuset, navnlig ikke da klubhuset
er lukket 3 uger i januar.
MEN, det kan da nås endnu, hvis du ta
ger en rask beslutning og går ned i

Efterlysning:
Søndag den 1.12.85 er der en, der grun
det snestormen har lånt min 72-årige
moders splinternye, lyseblå dynefrak
ke med hætte. Jeg håber, vedkommen
de vil levere den tilbage - da jeg ikke kan
få en tilsvarende - til Sundby Sejl For
ening eller sende den til:
A. Hiljander,
GI. Jernbanevej 8,
2500 Valby.
13

Jørgen Friland, jollerepræsentant i SSF, der i december
nummeret af vort blad var månedens gæsteskribent,
fortsætter her med beskrivelsen af yderligere 2 jolletyper.

Valg af jolle
De to jolletyper, jeg præsenterer denne
gang, har haft stor betydning for udvik
lingen inden for dansk sejlsport. De fle
ste af Danmarks i dag kendteste rors
mænd har på et eller andet tidspunkt
kapsejlet med en af de to jolletyper. En
anden ting, der også kendetegner de to
typer, er, at de i vid udstrækning er ble
vet bygget af amatører og stadig bliver
det.. Så ophører også al lighed.
Piratjollen er en to-mands jolle, for
holdsvis stabil. Jeg kan roligt anbefale
den til begyndere i den ædle jollesport.
OK jollen er en en-mands, let og meget
levende og kræver en del erfaring, hvis
man ikke vil bade alt for meget.
Nu lidt historie om de to jolletyper.
Piratjollen blev konstrueret i 1938 i
Tyskland af Carl Martens. Omkring
1942 - 43 blev den første Piratjolle søsat
herhjemme (vist nok i Præstø).
Omkring 1946-47 bliver Piratjollen
anerkendt af DS. 1 1949 afholdtes uoffi
cielt DM. 1950 sejles der om det første
officielle DM. Og siden er der hvert år
afholdt DM med store felter.
1 1955 blev Dansk Piratjolleklub stiftet,
og klubbens medlemmer har siden ar
bejdet aktivt for dansk jollesport.
OK jollen blev til på initiativ af den
kendte piratjollesejler fra Vordingborg,
Aksel Damgaard, i 1956. Den kendte
bådebygger Knud Olsen tegnede og
byggede jollen, der i første omgang var
tænkt som en overgangsjolle fra Opti
misten.
(Aksel Damgaard var faktisk også man
den, der indførte opti'en i Danmark).
Man fandt dog ret hurtigt ud af, at som
overgangs- og begynderjolle var den li
ge skrap nok.
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OK jollen blev anerkendt af DS i 1957,
uofficielt DM i 1957. Første officielle
DM i 1958.
OK jolleklubben blev ret hurtigt en rea
litet, og første formand var Poul Elv
strøm.

Pirat-jollen

og grej i klubbens blad »Piraten«. »Pira
ten« udkommer ca. 6 gange årligt.
F.
Jollen transporteres på trailer. Flere og
flere benytter nu dobbelt trailer. I øvrigt
forsøger klubben at lægge stævner i
byer, der er direkte færgeforbindelse til,
såsom Århus og Nyborg.

Piratjollen er Danmarks største to
mands jolleklasse og har været det gen
nem mange år. Der er målt og registre
ret over 1000 piratjoller i Danmark. Jol
lens konstruktion gør den velegnet for
både begyndere og rutinerede sejlere.
Piratjollen bruges både til kapsejlads,
hvor man landet over kan opvise store
felter, og til tursejlads, hvor man har
glæde af de gode stuvningsmuligheder
om bord.
A.
Jollen er udbredt i Tyskland, Østrig,
Ungarn, Chile, Schweiz og Danmark.
B.
Der sejler ca. 10.000 Piratjoller i alt i
disse lande.
C.
I Danmark sejler der Piratjoller over he
le landet. I Køge Bugt, Sundby og Ka
strup er der tradition for Piratsejlads,
og felter findes tillige i Frederikssund,
Næstved, Nakskov, Nyborg og Svend
borg.
I Jylland findes et større felt omkring
Århus, endvidere i Viborg, Hadsund,
Mariager, Esbjerg og Limfjorden.
D.
Dansk Piratjolle Klub har ca. 150 med
lemmer i alderen 16-65 år.
E.
Klubbens medlemmer har mulighed for
at få optaget annoncer for salg af både

Længde: 5,00 m
Bredde: 1,61 m
Vægt, sejlklar: 225 kg
Storsejl: 10 kvm.
Fok, Spiler: 9,50 kvm.

G.
Priser på jollen:
En ny jolle koster
1 år gammel, ca.
2 år gammel, ca.
5 år gammel, ca.

kr.
kr.
kr.
kr.

35.000
29.000
24.000
16.000

H.
Piratjollen kan enten købes færdig hos
forskellige værfter i Danmark og i Tys
kland, eller den kan købes som skrog for
selvbyggerfærdiggørelse. Mange pirat
joller er også blevet bygget »hjemme i
garagen«. Både joller af træ og joller af
glasfiber er fremkomet på denne måde.
K.
Der afholdes hvert år Fynsk, Sjællands,
Jydsk og Lolland-Falster mesterskaber
samt DM. Herudover afholdes en del
weekend-stævner.
L.
Der afholdes EM hvert andet år.
Danske resultater ved disse stævner:
1979: nr. 5
1981: nr. 3

OK
OK-jollen er konstrueret af danskeren
Knud Olsen engang i 50'erne. Hans idé
gik ud på, at jollen skulle amatørbygges,
have en god holdbarhed og være spæn
dende at sejle i.
At idéen var rigtig ses af, at jollen stadig
selvbygges mange steder, ja, nogle laver
endda selv master og sejl. Desuden kan
ældre joller konkurrere på lige fod med
nye (alderen betyder ikke noget), og jol
len er nem at reparere.
Konstruktionen er en let planende jolle
med stor stivhed og med mange trimmuligheder, som kan give en sejler utal
lige spændende timer på vandet. Ende
lig kan OK'en gøre det nemmere at hop
pe over i den olympiske Finn-jolle.
OK'en giver individualisten de store
muligheder.

E.
Klubben udgiver sit eget blad, OK-Nyt,
som udkommer 4 - 6 gange årligt. I bla
det er der en masse spændende artikler
og referater samt diverse informationer
om kommende stævner. Der gives også
mulighed for købs- og salgs-annoncer
for private.
F.
OK-jollen kan transporteres på taget af
en almindelig bil, eller med 2 - 3 joller på
en trailer eller et lad.
G.
En ny jolle koster:
1 år gammel, ca.
2 år gammel, ca.
5 år gammel, ca.

kr. 25.000
14-18.000
10-14.000
6- 7.000

H.

Det er muligt at hjemmebygge OK-jollen lige fra grunden af, hvilket faktisk
var formålet, da jollen kom frem sidst i
halvtredserne. Desuden kan jollen kø
bes i mere eller mindre færdig stand.

J.
Sejlernes idealvægt ligger omkring 75 +
/- 3 kg.
K.
OK-klassens årlige store stævner i
Danmark r udtagelsesstævnerne tilNOM og VM, DM (som er åbent), OKcup samt Jydske mesterskab.
L.
Internationale resultater:
VM
NOM
80
1
79
78
1Længde: 4,00 m
Bredde: 1,42 m
Vægt: 72 kg
Sejl: 8,25 kvm.
Materiale: træ og/eller glasfiber

Søsportens
Sikkerhedsråd
Lær at svømme,
Lær at sejle,
Lær søens færdselsregler,
Hold båden i crden,
Hold udstyrog redningsmidler i orden,
Undersøg vejrforholdene,
Vis hensyn overfor store skibe,
Ved kæntring-bliv ved båden,
Bland ikke spiritus og søsport,
Giv ikke anledning til ængstelse
- ring hjem.

OK-jollen
A.
Jollen har sin store udbredelse i Euro
pa, Australien og New Zealand.

BÅDUDSTYR

B.

Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup

Antal joller i verden:
5.000
Europa:
4.000
Skandinavien:
1.500
Danmark:
300
C.
I Danmark er jollen koncentreret om
Sønderborg og Århus.
D.
OK-klubbens antal medlemmer: 130
Heraf juniorer:
25
Heraf passive:

KASTRUP MARINE SERVICE-

Telefon 01 50 05 04
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Efterlysning
Kontoret anmoder alle medlemmerne om at meddele fødsels
dato og år hurtigst muligt
Vort kartotek skal å jourføres, således at vi kan opnå visse til
skud fra de kommunale tilskudsordninger.

Til søs med TYygheds-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 vurderiig som overflødige
ekstraomkostninger for Déii
Dertil kommer vor Trygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårpst i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båi
drømmen blive opfyldt

mere umage

Februar
1986

45. årgang
Glæd jer venner, snart er det sejl-sæson,
igen

Fra Kassereren

SSF

Februar1986
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Bestyrelsesværelset

01-593580

Restaurationen

01-583296

Havnekontoret

01-581424

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktor:

Hans Guldager, Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup

50 7323

Medarbejder ved bladet:

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup

5041 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

5801 76

Tryk:

Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0

269509

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:
Kapsejladschef:
Skolechef:
Juniorleder:
Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

Radiokontakt:

Klaus Akkermann,
Borneovej 25, 2300 Kbh. S
Jens Green Jensen,
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S
ElseThuring,
Kirkevej 166A, 2791 Dragor
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S
Bent Knudsen,
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragor
Bente Bang Christensen,
Viby Allé 27, 2770 Kastrup
Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Ole Poul Pedersen,
Sveasvej 5A, 1,1917 Frb. C
Bjarne A. Larsen,
Polensgade 9,2th. 2300 Kbh. S
Jens Green Jensen,
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S
Jorgen Friland,
Strandboulevarden 7, st., 2100 0
Ib Petersen,
Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S
Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S
Frank Oløsøn
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup
Reinhardt Hansen,
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
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Vinterpladsleje:
Medlemmer uden plads i SSF
pr. kvm. kr. 23,50 + moms kr. 5,17
ialt pr. kvm. kr. 28,67

59 79 95
506365
535964
59 39 78
55 79 39
532181
51 7530
545844
245759
950701

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
>000000000000000000

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.

50 6365
381541

OOOOOOOOOOOOOOOOOOD

52 2544
584311
522310
59 8818

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.

SIDSTE DAG 15. MARTS
Efterlysning
Kontoret anmoder alle medlemmerne om at meddele fødsels
dato og år hurtigst muligt
Vort kartotek skal å jourføres, således at vi kan opnå visse tilskud
fra de kommunale tilskudsordninger.

GENERALFORSAMLING
Søndag den
23. marts
kl. 9.00
i klubhuset

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

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

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indleveres til kontoret senest søndag den 2. marts
kl. 9.00.

Følgende er på valg:

Sekretær Else Thuring
Skolechef Bjarne Larsen
1 medlem af havneudvalget
Bent Knudsen
1 medlem af klubhus- og festudvalget
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten
Ib Petersen
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Annie Lindqvist
1 Suppleant
Revisor Jan Sejerbo
Revisorsuppleant Hans Eskildsen
Redaktør Hans Guldager
2 målere: Karl Thorup og Frank Olsen
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til orientering

•

d
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Fra Industriministeriet.
Søsportens Sikkerhedsråd flytter til
nye og bedre lokaliteter den 30. januar
1986. Den nye adresse bliver:
Direktoratet for søfarende
H.C. Andersens Boulevard 40
1553 København V.
Tlf. 01-154815
Telex 27265-DFS DK.

Kold krig
Forholdsregler over for Sydafrika
På et nordisk udenrigsministermøde den17.-18. oktober 1985
vedtog de nordiske udenrigsministre en skærpelse af det
nordiske handlingsprogram mod Sydafrika. Af indholdet i af
talen kan nævnes en yderligere begrænsning af kontakten
med Sydafrika på det idrætslige, kulturelle og videnskabeli
ge område samt en skærpelse af de fællesnordiske retnings
linier for administration af visumpligten for sydafrikanske
statsborgere.

MORSØ SEJLKLUB
ønsker alle folkebådssejlere i SSF en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vi arbejder på højtryk med planlæg
ningen af DM 1986 for nordiske fol
kebåde i uge 29.
Med sejlerhilsen
MORSØ SEJLERKLUB

To all the members of the
Sundby Sejlforening.
Den 13. december 1985 vedtog Folketin
get skærpede sanktioner over for Syd
afrika på såvel det handelspolitiske
som det økonomiske område. Disse
sanktioner betyder i princippet, at det
officielle Danmark nu har afbrudt et
hvert samarbejde med Sydafrika.
Dansk Idræts-Forbunds forretningsud
valg har på sit møde onsdag den 8. ja
nuar 1986 drøftet DIF's fremtidige
holdning til sportssamarbejde med
Sydafrika på baggrund af den nu sted
fundne ændring i den officielle danske
holdning.
Forretningsudvalget enedes her om at
henstille til alle specialforbund, unio
ner, foreninger og idrætsudøvere under
Dansk Idræts-Forbund:
- At undlade at deltage i idrætskonkurrencer/-stævner og lignende, der arran
geres af lande, der udøver apartheid.

4

- At undlade at indbyde repræsentanter
for lande, der udøver apartheid, til ar
rangementer i Danmark.
- At arbejde for, at idrætsorganisationer
fra lande, der udøver apartheid, udeluk
kes af de internationale organisationer.
Det skal i øvrigt bemærkes, at der i de
ny fællesnordiske retningslinier er sket
en indsnævring af sydafrikanske stats
borgeres muligheder for indrejse i de
nordiske lande, idet visum vil blive
nægtet ansøgere, der ønsker at deltage i
konferencer, kongresser, udstillinger,
varemesser, enhver form for sports- og
idrætsarrangementer samt andre kul
turelle arrangementer.
Dansk Idræts-Forbund har med denne
indstilling, bragt sig på linie med de øv
rige Rigsidræts-Forbund i de nordiske
lande.
Bent Agerskov
generalsekretær
DIF.

We wish you all a Merry Christmas
and Happy New Year!
From all the members
of Herzliya Sea Scouts
and Sail Club.
Israel.

Nyt år 1986
Vi vil ønske alle i SSF et godt nytår,
samt tak til alle for al gæstfrihed vi
møder i jeres dejlige havn.
Svend og Inge Frederiksen
»Team work«
Limhamn Segelselskab
Sverige.

Sejlernes ø.

Den selvejende Institution Flakfortet har ommøbleret sin be
styrelse ved det nyligt afholdte bestyrelsesmøde i Institutio
nen.
Den ledende bestyrelse er sammensat af 3 repræsentanter
fra FRILUFTSRÅDET, 2 fra DANSK SEJLUNION og 2 fra DAN
MARKS MOTORBÅDS UNION.
2 af bestyrelsesmedlemmerne ønskede at fratræde deres
poster i Institutionens bestyrelse, nemlig formanden, Axel
Aabye, Sejlklubben Sundet, der repræsenterede Dansk Sejl
union og Maagens Maag, Friluftsrådet. Som ny formand valg
tes enstemmigt Hans Guldager, Sundby Sejlforening for
Dansk Sejlunion, endvidere nyvalgtes Jørgen Glahn, Frilufts
rådet og Svend Jensen, Sejlklubben Sundet for Dansk Sejlu
nion.

Axel Aabye afgående formand for den
selvejende Institution Flakfortet.

Bestyrelsen har derefter følgende sammensætning:
Formand
Næstformand
Regnskabsfører
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem

Hans Guldager
Per Bruhn
Svend Jensen
Jørgen Andersen
Jørgen Glahn
Gert Henriksen
Peter Fahnøe

Dansk Sejlunion
Danmarks Motorbåds Union
Dansk Sejlunion
Friluftsrådet
Friluftsrådet
Friluftsrådet
Danmarks Motorbåds Union

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVtnnUDEE
OUTBOAROS

Til forskellige udvalgsposter blev samtidig valgt:
Ole Rasmussen
Dansk Sejlunion
Vagn Preisler
Dansk Sejlunion
Holger Møller
Dansk Sejlunion
Lilli Guldager
Dansk Sejlunion
Vica Steril
Dansk Sejlunion
Maagens Maag
Dansk Sejlunion
Jan Stripp
Danmarks Motorbåds Union
Som kommitteret i bestyrelsen er der endvidere repræsentanter for Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse, Foreningen til Københavns Befæstningers bevarelse
og Fredningsstyrelsen.
Axel Aabye, der fratræder posten som formand for Den Selvejende Institution Flak
fortet, præsterede det kunststykke, trods utallige forhindringer undervejs, stadig at
kunne skaffe de fornødne penge til den igangværende genopbygning.
Den nye formand er mere tavs om fremtiden, men udtaler dog, at der arbejdes i
døgndrift for at skaffe kapital, så arbejdet kan fortsætte. Det kan dog på nuværende
tidspunkt konstateres, at Flakfortet ikke ender som den berømte sandrevle i Øre
sund.
Sejlere fra hele landet er forøvrigt velkomne til at besejle havnen i den kommende
sæson, forholdene er primitive (selvom toiletterne er nye), men det kan også have
sin charme.
L. G.

service

I. STENGAARD MEYER ApS
A m a g e r Strandvej 1 2 4
01 - 583045

,
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Vedrørende regnskabet for 1985:
I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1985 har vi foretaget en
analyse af, hvorledes indtægter er brugt i det forløbne år.
INDTÆGTER:
Kontingenter pladslejer m.m
Klubhus
Havnepenge
Indvundne renter
Tilskud fra kommunen

DRIFTSUDGIFTER:
Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Éestyrelsesmøder
Sejlerskole
Junior
Kapsejlads

Nedbringelse af gæld
Moms, skat m.m
Idrætsfonden
Diverse kreditorer
Kasse, bank, girobeholdninger faldet
med

Jan Sejrbo

791.588,49
113.145,00
43.210,74
8.851,56
68.951,00
1.025.746,79

591.349,29
76.077,48
118.566,56
47.220,98
145.879,44
4.843,40
18.465,84
53.516,92
15.708,86

1.071.628,77

57,7%
7,4%
11,6%
4,6%
14,2%
0,5%
1,8%
5,2%
1,5%

6.419,41
8.000,00
-5- 25.395,52

0,6%
0,8%
2,5%

34.905,87
1.025.746,79

H- 3,4%

Frits Kleis

bestyrelsen

Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og efterfølgende godkendt
af bestyrelsen.
Referat

af

bestyrelsesmøde

6.1.86

Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
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Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
3 medlemmer anmoder p.g.a. alder om
fritagelse af vagtordningen. Da alle 3
opfylder betingelserne gav bestyrelsen
tilsagn til fritagelse.

Prøvestenen anmoder skriftligt om til
ladelse til at benytte vort klubhus den
23.5 i anledning af deres 40 års jubi
læum. Da S.S.F. ikke selv har noget en
gagement den dag gav bestyrelsen til
sagn.
Et medlem anklager i brev til bestyrel
sen et andet medlem for at have stjålet
hans jollevogn. Han har fundet jollevog
nen med en anden jolle placeret på den.
Bestyrelsen vil undersøge sagen nær
mere.
Bestyrelsen har med tak modtaget et
maleri af Leif Olsen. Maleriet af »Vivi«
malet i 1946 vil blive ophængt i klubhu
set.
Dansk Sejlunion meddeler at man i se
kretariatet har antaget Henrik Rye
Møller som konsulent i uddannelses
sektoren.
Generalforsamlingen i KSU omhandle
de især arbejdet og økonomien omkring
Flakfortet. Sundby Sejlforening havde
stillet forslag om at Dansk Sejlunion
skal betale10.000 kr. årligt til den selve
jende Institution Flakfortet istedet for
at kun de klubber der er medlem af
KSU skal betale 1 kr. pr. medlem.
Forårsgeneralforsamlingen blev fast
sat til den 23.3.86.
Den 22 og 23/2 1986 vil der blive afholdt
S ejlerdag i Idrættens Hus i Brøndby.
Formanden, kapsejladschefen samt ju
niorlederen vil repræsentere S.S.F.
Punkt 3 Havn og Plads:
Midterbroen har igen løftet sig. Hav
neudvalget meddeler at det nu vil være
nødvendigt at få nye pæle banket ned i
hele broens længde. Det foreslås at hele
dette arbejde udføres af folk udefra,
idet der skal benyttes specialværktøj.
Tilbud på arbejdet vil blive indhentet
hos flere forskellige entreprenørfir
maer.
I indeværende år vil de første 50 m af
broen blive repareret..
Havneudvalget anmoder om tilsagn til
at indkøbe en kost til traktoren til brug
for snerydning. Bestyrelsen gav tilsagn
til købet.
Mastekranen vil blive nedtaget for ef
tersyn og legepladsen skal istandgøres
og renoveres.
Punkt 4 Klubhus og fester
Klubhusudvalget meddeler at både ju
lefrokosten og juletræet forløb meget
fint med stor tilslutning begge dage.
Fastelavnsfest vil blive afholdt med
tønneslagning for både børn og voksne.
Klubhusudvalget blev bedt om at ind
hente tilbud på en højtaler.

I tiden fra 11.1 og til 25.1 vil klubhuset
blive rengjort.

Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen oplyser at navigations- og
towærkskursus kører planmæssigt.

Punkt 6 Juniorafdelingen
Den 22.2.86 vil vore juniorer afholde ju
niorbal. Juniorer i vore nærmeste nabo
klubber vil blive inviteret.

Få (figen 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 få vores lille,
nyttige håndbog, som
gi'r dig svaret på en
masse video og TVsporgsmål.

Punkt 7 Kapsejlads:
Intet.

•Jfc 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 fri ombytningsret,
du kan bytte model,
nar du onsker det.
Pa gensyn!

Din partnéFi f 1I
p
video og TV

Punkt 8 Joller:
Jollepladsen er nu blevet ryddet for at
give plads til den container man har i
sinde at anskaffe til brug for opbevaring
af sejlbrædder.

Admirals Cup
i Sundby Sejl Forening
torsdag d. 13. marts kl. 19.30

Punkt 9 Motorbåde:
Intet.

Billetter, der er gratis, udleveres hos Kirstine i klubhuset.
Begrænset deltagerantal.

Punkt 10 Sikkerhed:
Motorbådsrepræsentanten oplyser, at
der nu er indkøbt en stor ildslukker til
ophængning ved benzinstanderne. Pri
sen 900,00 kr.

Punkt 11 Bladet:
Redaktøren meddeler at bladet d.d. er
gået i trykken.

Punkt 12 Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 21.30
Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

Den verdenskendte sejler Ib
Ussing Andersen fortæller
om sine forberedelser og
deltagelse i en af verdens
skrappeste kapsejladser for
havkrydsere.
Ib Ussing Andersen er til
daglig leder af Daimond Sail.
Så der vil også blive lejlighed
til at stille spørgsmål om sejl
og de mange nye materialer,
der er på markedet i øje
blikket.

Sundby Sejlforenings regnsr
TRANSPORT
INDTÆGTER:
YDELSER FRA MEDLEMMERNE:
Indskud
KONTINGENTER:
Aktive
Bøder
Passive
Juniorer
PLADSLEJER:
Aktive
Vinteroplæggere
Nye pladser
Afgift skure + haver
Indvundne renter

263.428,43
20.900.00
17.299,12
16.925,05
304.680,88
57.972.01
13.200,00

UDGIFTER:
HAVN OG PLADS:
Fornyelser + reparationer
Materialer
Vogn, spil og traktor
Jolleplads
EL forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Lønninger
-r- Udlån af pladsmand
Flytning af både
Vagtordning
-s- Indbetalt vagt
»Bollen« + »Kristine«
Telefon
Rotteudrydelse
Toilet ndr. plads
Indkøbt brænstof
H- Solgt brændstof
Reparation hegn
-5- Opkrævede havnepenge

214.282,30
24.261,25

375.852,89
26.083,00

791.588,49
8.851,56
800.440,05

29.400,00
15.644,52
973,35
2.674,28
20.010,76

151.779,46
-H04.149,93

BLADET:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
-h Annonceindtægt

47.629,53
8.508,74
^ 43.210,74

548.138,55

65.194,09
238.39
10.645,00
-r-113.145,00 ^ 37.067,52

116.577,10
13.610,96
5.022,35
16.643,85

ADMINISTRATION:
Telefon
•
Honorar
*.
Frimærker + attester
Gaver
Kontingenter
Kontorartikler
Generalforsamling
Møder + rejsepenge
Indkøbte varer
H- Solgte varer
A.T.P. + A.U.D
Målerbreve
-5- Tilskud fra kommunen . .. .
BESTYRELSESMØDER

190.021,05
2.812,27

44.800,00
-h 15.400,00

-s- Lejeafgift

TRANSPORT

318.552,60

81.672,14
50.033,52
39.751,90
27.414,98
39.994,10
22.838,15
11.970,00

KLUBHUS:
Fornyelse + reparationer
Ejendomsskat
Forsikring

FESTER:
Juletræ
Filmsaftener
Fastelavn
Standerhejsning
Pinse + Set. Hans
Svagføredag
-j- Indsamling
Westtur
Afriggergilde

Fisketur. . . .
Pejseaften . .
Hoplapigerne
Hornorkester

71.100,00

118.566,56

SEJLERSKOLE:
Undervisning
Fornyelse + reparationer..
Ophaling
Forsikringer
Kontingent
Startpenge
Møder
-

JUNIOR:
Fornyelser + reparationei9i
Materialer
1.
Startpenge
|.
Forsikringer
.
Kontingenter
*.
Møder
Kursus
I.
Optimist afd
I.
Landsstævne
-s- Gave
I.

KAPSEJLADS:
Præmier
.
Møder + fortæring
Materialer
Diverse kapsejladser... .
Navigationssejladser
Trænerordning
.
-i- Årets underskud

~

139,60
1.725,30
~
174,17
17.830,10
4.254,35

9.188.45
9.058,15
•

130,30
678,50
21.674.00
45.978,78

629.637,59

fra 1.1.85 til 31.12.85.
Status pr. 31.12.1985
45.978,78

629.637,59

1.352,10
368,20

600,00
1.626,10

47.220,98

13.225,15
13.717,00
4.615,00
12.489,95
38.445,00
9.702,16
3.568,40
19.318,70
38.150,48
12.500,56

25.649,92
6.428,16
1.280,00
H- 68.951,00

8.995,48
17.492,10
905.00
9.407,50
650,00
5.635,85
3.275,00
2.579,19
5.870,00
H- 1.253,20

2.389,63
3.105,55
5.485,85
3.087,28
995,55
645,00

264,27
2.081,31
8.299,74
9.769,27
68.943,99
365.042,89

454.401,47

1,00
1,00
47.000,00
101.800,00
128.000,00

9.600,00

1,00
1,00
1,00
675.000,00
1.415.806,47

76.928,44
4.843,40

460,60
12.677,69
982,20
2.957,00
575,00
375,00
438,35

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

PASSIVER:
Skolefond saldo pr. 1.1. 85
+ rente
+ bidrag
-h tilskud
Brandforsikring saldo pr. 1.1. 85 ... .
+ rente

18.465,84

Byggefond saldo pr 1.1. 85
+ rente
+ indbetalinger
Moms saldo 1.1. 85
+ indgået moms
udgået moms

53.516,92

4.762,06
378,31
11.999,25
h- 7.370,35

9.769,27

62.535,60
6.408,39

68.493,99

216.298,73
21.674,16
127.070,00

365.042,89

10.192,92
189.942,28
-H96.215.69

3.919,51

Skyldig skat
Skyldig A.T.P. + A.U.D
Depositum Amager Strand
Lån Dansk Idrætsforbund saldo pr. 1.1. 85
-r- afdrag
H- 8.000,00
Diverse kreditorer
Reguleringskonto saldo pr. 1.1. 85. . .
960.508,07
-i- årets underskud
-i- 45.881,98

2.850,00
259,20

1.000,00
32.000,00
24.000,00
25.395,52
914.626,09
1.415.806,47

Erna Christensen
Kassererske.
15.708,86
H- 45.881,98
800.440,05

Medlemstal: Aktive 1031

Passive 136

Juniorer 94

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

København, februar 1986

Jan Sejerbo

Frits Kleis
revisor

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 iøvrigt 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 Sejlunion,
venskabsklubber i Moterbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer
og personer af interesse for SSF samt Københavns kommune.

Ib Petersen
Månedens skribent.
Ib Petersen, der er motorbådsrepræsentant i SSF's bestyrelse og ejer af
den dejlige motorbåd »Britt«, har
sammen med sin far Svend (Flæske
Svend) i mange år haft sit virke i
Sundby Sejlforen. Ib der altid fører
dagbog på sine ture rundt i Dan
mark, bringer her en humørfyldt og
saltvandsladet beretning fra ferietu
ren 1972.

Uddrag fra min logbog sommeren 1972
Jeg er en af dem som helst vil holde
sommerferie i båden, dels fordi det er
meget afslappende og dels fordi den til
tider korte sejlsæson derved bliver ud
nyttet maksimalt.
Jeg mindes alle mine ferieture med
glæde, så når jeg vil fortælle om turen i
1972, er det fordi vi mødte nogle kendte
ansigter fra Sundby Sejl, og når vi ses
på havnen kommer det jævnligt: »ka' du
huske«.
Det er den bedste sommer jeg kan min
des - lange varme dage i juli - og så var
det dengang man kunne lave brænde
vin ved at filtrere kogesprit gennem ak
tivt kul.
Turen var som sædvanlig ikke planlagt i
detaljer, kun en løs plan som kunne re
duceres hvis vejret blev dårligt. Gille-
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leje og Samsø var fastlagt og så evt. Lil
lebælt, Tyskland, Fynske Øhav og Små
landsfarvandet.
Besætningen var min mor, far og søster
og vi stod ud af havnen lørdag eftermid
dag. Turen gik nordpå til Gilleleje, og
der blæste en frisk vind fra vest, så vi
havde cockpitpresenningen over og
slået op som læ. Køjerne for og agter
flød med tøj og grej, som vi ville stuve på
plads under sejlturen, og agter stod en
plastikdunk med nyfiltreret brænde
vin. Ud for Københavns Havn kom told
krydseren »Peter« sejlende på tværs af
vores kurs med livlig aktivitet i signal
lampen. Jeg overvejede at give maski
nen et drag over nakken, for »Peter« var
en af de gamle toldkrydsere som jeg
mente vi nok kunne rende fra. Jeg bry

der mig ikke om at blive bordet i rum sø
og jeg havde brændevinen i baghovedet.
På den anden side havde vi næsten ren
samvittighed så vi stoppede pligtskyl
digt op og afventede vor skæbne. »Skal
jeg droppe den« lød det bag mig og min
far stod med den dyrebare plastdunk
udover rælingen om læ. »Er du rigtig
klog - læg den ind under noget tøj agter,
så lodser vi ham forud når han kom
mer« svarede jeg rystet. Jeg åbnede dø
ren i styrehuset og gjorde tegn til, at tol
deren skulle komme ombord den vej.
Besætningen var placeret således, at
han måtte mase for at komme ud agter
og han gik derfor forud. To skræmte
kvinder og ferietøj allevegne i forkahyt
ten overbeviste hurtigt manden om, at
det ikke var en smuglerbåd og han gik
fra borde med det samme. Vi fik os en
ordentlig snaps fra dunken for at dulme
nerverne og fortsatte mod Gilleleje,
som vi anløb planmæssigt.
På aftenens moleræser så vi et skiv vi
kendte, nemlig Maler-Jørgens »Smut«.
Kokken hed Kurt og de to letmatroser
var Tømrer-Bent og Christian-Blik. Vi
gik hurtigt fra borde igen, for »Smut«
skulle sejle kl. 06.00 til Korsør, hvor der
var aftalt møde med Sorte-Poul, Grethe
og Ole. Poul havde netop købt »Rosa«,
og de to både skulle følges ad på ferie.
Vi sejlede et par dage senere til Langør
på Samsø, hvor vi måtte fortøje ved en
bro som manglede et stykke, så vi måt
te bruge gummibåden for at komme i
land. Nå, så sparer vi jo nok havnepen
gene, tænkte vi - men nej - samme aften
bankede det på skibssiden og der sad
havnefogeden i en robåd og forlangte
betaling.
Efter anløb i Middelfart og Sønderborg
kom vi en uges tid senere til Langballigau i Tyskland. Dengang kendte vi ikke
fidusen med at sende ordreseddel i for
vejen, så vi måtte indstille os på et par
dages ventetid på vor ration. Det er en
hyggelig havn, men der ingen by og
oplandet er for trist til at gå ture. Til vor
glæde anløb »Smut« og »Rosa« næste
dag. De kom fra Flensburg med ratio
nen plomberet i kartoner. Vi ville gerne
have lidt sjov sammen, men drikkeva
rerne og smøgerne var jo ikke til dispo
sition. Vi klagede vor nød til den tyske
tolder, som var meget forstående og gav
os en fidus. Resultatet var, at »Smut«
sejlede over til Toldkontrollen, udklare
rede og sejlede ud og rundede en etkost
udenfor tysk farvand. At den så kom til
bage interesserede ikke tolderen.

at blive bange for, at han var drevet til
havs, men han dukkede atter op - lidt
rød i hovedet - og kom med et forbav
sende forslag - vi skulle gå en tur og ny
de naturen. Efter nogen debat begav vi
os - syv mand høj i shorts - ud på en tra
vetur med Bent som vejviser. Pludselig
var vi omgivet af nøgne kvinder og med
øjnene på stilke vadede vi lidt flove
tværs igennem den første kvindelejr på
Femø. Da vi kom tilbage fik Bent en ski
deballe og blev krydsforhørt. Hans
svømmetur var gået direkte til en bundgarnspæl ud for lejren, som han havde
klamret sig til så længe kræfterne
holdt. Med gummibåden var han »til
fældigt« og adskillige gange drevet for
bi de badende skønheder og som kro
nen på værket havde han foreslået tra
veturen.
Efter Femø mødte vi først hinanden
igen i SSF. Både Jørgen og Poul har i
mellemtiden erhvervet sig plastikbåde
- det må være alderen!

Båden = »Britt« under gang

Det blev en dejlig aften/nat. Vi sad på
broen og Jørgen spillede diverse viser
på en lille mundharmonika mens vi al
lesammen sang og tog for os af de frigiv
ne varer.
Næste dag skulle »Smut« og »Rosa«
sejle, men Tømmermanden var fors
vundet i løbet af natten. Han dukkede
dog op senere og fortalte, at han havde
sovet under en busk sammen med re
sten af en flaske vodka. En kælen schæ
fer var heldigvis blevet ved med at for
styrre ham, så han tilsidst var vaklet
ned i havnen. Vi tog afsked og på gensyn
i SSF.
Vi udklarerede dagen efter og tilbragte
et par dage i Hørup Fjord/Sydals for an
ker for at bringe vor ration ned på det
tilladte. Jeg kan endnu huske prisen på
1 liter whisky 8,50 DM.
Da rationen var i overensstemmelse
med reglerne sejlede vi til Marstal og
derefter til Strynø, hvor vi havde Karen
og Arne ombord som sædvanlig, når vi
var på de kanter.
Dengang var der ingen der havde elek
trisk køleskab ombord. Vi havde et is
skab og kunne som regel få en spand is
fra fiskernes isværk.
Fra Strynø sejlede vi til Lohals og fik
fyldt isskabet op og dagen efter lettede
vi anker med kurs mod Femø. Det var
tåget i Store Bælt, og omkring o sømil
fra Langeland blev vi prajet af to motor
både, som lå og rodede rundt i tomgang.
De var faret vild i tågen og spurgte om
hvor vi befandt os og om kursen til Lan
gelands nordspids.

H.
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Svend-Aage, Tulle og Britt på landlov.

Om eftermiddagen ankom vi til Femø,
hvor vi fik en god plads direkte til bol
værket. Det var vindstille og meget
varmt og i skyggen ved det røde pakhus
genkendte vi vore venner, som stod der i
badetøj og svedte. Min far og jeg har vist
aldrig været så populære som den dag,
da vi kom og spurgte om der var stem
ning for en spand isafkølede øller.
Dagen efter var vi ude at bade, og Tøm
mermanden svømmede sig en lang tur.
Han kom tilbage et par timer senere og
spurgte, om han måtte låne gummibå
den, og så forsvandt han igen. Vi var ved

De vildfarne både i Storebælt minder
om, at det er ret væsentligt at kunne
sætte en kurs og kunne beregne hvor
man er efter afdrift og sejlede timer.
Det er jo ikke kystsejlads altsammen,
hvor man på bagerposen kan se hvor
man er kommet til.
Et lille suk - navigationssejlads er ikke
en kontrol af andres færdigheder. Man
får frisket det hele op ved at deltage og
alle kan lære noget. Tag f.eks. IALA,
den nye farvandsafmærkning. Den bli
ver for manges vedkommende først
studeret og sat på plads, når man er
tvunget til det.
»Ud og se med B & W«
Ib Petersen
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havn og plads

fra bestyrelsen

optimister
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Nattevagt
Der foregår i øjeblikket tyve
rier fra bådene på land og i
havnen.
Bådejerne opfordres derfor
til at møde op og tage deres
2 nattevagter frem for at be
tale sig fra det.
Det er også for din skyld,
ordningen er etableret.

r

Både der står i »gaderne« eller kan
komme i vejen for andre både i forbin
delse med udsætning, skal være klar
gjorte til udsætning senest uge 16/86.
Hvis man er i tvivl om man står i vejen
kontakt da havnefoged Bent Petersen.

Bukke og klodser skal umiddelbart ef
ter udsætning af fartøj anbringes på de
af bestyrelsen fastlagte pladser af den
enkelte bådejer. I modsat fald vil grejer
ne blive fjernet af havnefogeden iflg.
foreningens love. Opbevaringspladser
for bukke og klodser vil blive mærket
ved skiltning.

Husk 15. marts!
Sidste dag for indbetaling
af
KONTINGENT
og
PLADSLEJE. Efter denne
dato er det 100,00 kroner
EKSTRA de første 4 uger
derefter!
YT.

Nyt havnekontor vil fra ca. d. 15.3.1986
være etableret i gi. klubhus og benzin og
oliesalg vil foregå herfra. Havnefoged
Bent Petersen vil kunne træffes her og
telefonnummeret til dette kontor vil
være 01-5814 24.

Udvalg for optimister:
Dan Holger Knudsen
Hellasvej 4, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-522034
Leif Henriksen
Tycho Brahes Allé 50,2., 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-582810

Undervisning
for optimister
22. 2. kl.

9.00 Frankrigsgades
Svømmehal
1. 3. kl. 10.00 SSF teori+towærk
8. 3. kl. 10.00 SSF teori+film
15. 3. kl. 9.00 Frankrigsgades
Svømmehal
22. 3. kl. 10.00 SSF teori+towærk
5. 4. kl. 10.00 Klargøring af joller
12. 4. kl. 10.00 Klargøring af joller
19. 4. kl. 10.00 Afslutning af vinter
undervisning - forde
ling af sejldage - for
deling af joller.
1. sejladsuge bliver uge 18 (Ma. 28.4.),
hvis vejret tillader det.
Leif Dan-Ole

Obs - Obs!

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
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mandag d. 17. marts kl.
18 30

PRÆCIS

Vi mødes i SSR medbrin
gende badetøj - hånd
klæde og redningsvest.

Forældre med
Transportmulighed
Kontakt venligst
Leif 01-58 2810

ynglinge

Udvalg for ynglinge:
Jan Knudsen
Marengovej 12, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-5574 52
Mogens Fuglsang
Elselillevej 5, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-580916
Ole Jensen
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-585068

Sejlerskolen

Tilmelding til Sejlerskolen
Fra dags dato og indtil den 15. marts kan du tilmelde dig til Sejlerskolen ved at ud
fylde og indsende nedenstående kupon til kontoret.
2. års elever og elever fra vinterens navigationskursus vil få de første pladser.

Sejlerskolen 1986

dato:

Navn og personnummer
Adresse

telf.

har du deltaget før?

medlems-nr.

Lørdag den 15. februar
kl. 11.00 afholdes der - Ynglingemøde - i
klubhuset. Der er skrevet et kort til
hver af jer som muligvis vil sejle yngling
i denne sæson. Er du interesseret i at
sejle kølbåd og ikke har fået et kort om
mødedagen, skal du henvende dig til ju
niorlederen eller en fra ynglingeudval
get.
Per Olsen, tidligere selvbygger af både
piratjolle og safiren Havheksen, vil bi
stå juniorafdelingen med at foretage
glasfiberreparationer på ynglingebåde
ne og optimistjollerne.
Forresten, fik jeg nævnt, at vi på ynglin
gemødet også vil tale om ynglingesej
lernes sommerferietur. Skulle der være
forældre som har lyst til at følge ynglin
gene på turen bedes de kontakte en fra
ynglingeudvalget.
Turen vil ske i juli måned.
Jens

har du den teoretiske navigationsprøve?
hvilken udedag vil du sejle?
alternativ dag
bemærkninger
Kurset er som sædvanligt vederlagsfrit, bortset fra dit personlige udstyr.
Skolechefen

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

fra medlemmerne

80 år

60 år

En tak til bestyrelsesmedlemmer og
venner i SSF som gjorde min 80 årsdag
til en dejlig oplevelse.
Karl Damhave
(Lyveren)

En hjertelig tak til SSF og bestyrelse
samt venner og bekendte for opmærk
somheden ved min 60 års dag.
Per Jørgensen
(Per Sul)
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kapsejlads

Fra
Dansk Sejlunion...
Hvor hurtigt sejler de sejlbåde, der del
tager i danske kapsejladser?
Det kan man læse i Dansk LYS-statistik
1985, der netop er udkommet.
Statestikken omfatter 539 bådtyper og
16086 kapsejladsresultater fra 1980 til
1985, med hovedvægten på resultater
fra 1985.
Ud fra statistikken kan man let finde de
539 bådtypers virkelige fart, enten ud
trykt som sejltid i sekunder pr. sømil el
ler som det korrigerede LYS-tal.
Dansk LYS-statistik 1985 kan derfor
anvendes til flere formål: Vurdering af
respitsystemer og ved kapsejladser
m.v..
Årets LYS-statistik er udført med en
nyudviklet statistisk metode - OFFSET-metoden der er mere pålidelig end
de tidligere anvendte metoder. Stati
stikken og metoden er udarbejdet af
LYS-gruppen i Dansk Sejlunion.
Dansk LYS-statistik 1985 kan købes af
alle ved at indsende kr. 25,00 til Dansk
Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brønd
by.

IOR-startlicens 1986

Admirals Cup.
Med Ib Ussing Andersen torsdag den
13/3 kl 19.30. Billetter, der er gratis,
udleveres hos Kirstine i klubhuset.
Begrænset deltagerantal.
Se annoncen andetsteds i bladet.

Kapsejladsudvalget afholder kapsej
ladsaften torsdag den 6. marts 1986, kl.
19.30 i pejsestuen. Nærmere oplys
ninger vil fremgå af opslag i klubhuset.

Så er det atter blevet tid til fornyelse af
IOR-startlicens.
Prisen for fornyelse i 1986 er kr. 490,00,
som bedes indbetalt på vedlagte giro
kort, ligesom omstående deklaration
bedes returneret til DS i udfyldt stand.
I denne forbindelse er det vel værd at
nævne, at af beløbet, kr. 490,00, skal der
betales en afgift til Offshore Racing
Council på ca. kr. 100,00 (22,- SFr.), og
som noget nyt er det blevet pålagt DS
at opkræve moms ved udstedelsen af
IOR-målebreve.
Såfremt licensbetalingen og deklara
tionen er DS i hænde i god tid og målebrevsfornyelsen ikke kræver ommåling
af din båd, vil DS kunne tilsende dig dit
nye IOR-målebrev primo marts 1986.

Østersøkredsens kursuskontakt, Kurt
Johansen, oplyser, at der har været så
stor interesse for regikurset, at ikke alle
har kunnet komme med denne gang.
O.P.

Hverdage

Lordage

Son og
helligdage

Jan

X

11-15

X

Fet>'

X

11-15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9 15

Mai

10 18

9 - 15

9 15

Juni

10 18

9 15

9 15

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sept

13 18

9

15

X

9 15

X

Okt

^ ; | 13 18

Nov

fri

De c

18

9 15

X

- | 13 18

1 1 1 5

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
i' Amagerbanken
14
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S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Jørgen Friland, jollerepræsentant i SSF, der i decembernum
meret af vort blad var månedens gæsteskribent, (se også ja
nuar), fortsætter her med beskrivelsen af yderligere 2 jollety
per.

B.
Antal i verden
Europa
Skandinavien
Danmark

Valg af jolle

C.
Laser-jollen er jævnt udbredt over hele
Danmark.

De 2 jolletyper jeg har valgt at præsen
tere denne gang er forholdsvis nye
herhjemme, men er dog blevet populæ
re på hvert sit område inden for jolle
sporten. Især Laserjollen stiller med
store felter når der kaldes til kapsejlads
overalt i landet. Wayfarer jollen deri
mod samler ikke de store felter på kap
sejladsbanen. Derimod er den meget
benyttet som turjolle.

110.000
50.000
ca. 5.500
950

D.
Specialklubbens medlemstal:
Total:
Heraf seniorer:
Heraf juniorer:
Heraf piger:

490

250
210
30

WAYFARER
Wayfarer-jollen konstrueredes i 1957
som en robust og stabil båd, beregnet til
undervisningsformål. Derfor er jollen
så alsidig, at den kan sejles for sejl, mo
tor eller årer, med 1 til 5 personer om
bord - afhængigt af, om det er kapsej
lads, dagtur eller andet, som er formå
let.
Det høje fribord og den store bredde gør
Wayfarer-jollen stabil og »tør« at sejle,
samtidig er den let at manøvrere og har
stor tolerance, hvilket gør den specielt
egnet for nye jollesejlere.
Wayfarer-jollen er siden den blev kon
strueret især blevet kendt på de lange
ture, som er blevet gennemført i den.
Englænderen Frank Dye, der er den
mest kendte tursejler, har besøgt bl.a.
Island, Lofoten, Danmark og Spanien,
men den slags er kun for de meget erfar
ne.
A-B-C.
Indtil nu er der bygget 7.500, disse fin
des hovedsagelig i England, Skandina
vien, Canada og USA. Wayfarer-jollen
er jævnt fordelt over hele Danmark
med tyngdepunkter i Øresundsregio
nen, Esbjerg og Århus.
D.
De fleste af Skandinavisk Wayfarer
Sammenslutnings 350 medlemmer er
danske.
E.
Klubben udgiver Wayfarernyt 4 gange
årligt med information til medlemmer
ne, annoncer m.m.
F.
Transport af en Wayfarer kan ske på
trailer eller mindste størrelse lastbil.

G.
Prisen på en ny Wayfarerjolle er 35.000 en god brugt kan fås for ned til ca. det
halve.
For tursejlerne er der hver sommer en
uges træf i Svendborg Sund.
Wayfarer
længde
bredde
vægt, sejlklar
storsejl -I- fok
spiler
Genua

4,83 m
1,85 m
176 kg
11,6 kvm
11,6 kvm
4,3 kvm

LASER
Laser-jollen er verdens mest udbredte
jolleklasse. Den kan sejles af alle på 60
kg og opefter. Jollens internationale
status samt dens anvendelse i junior-og
ungdomsarbejdet verden over har be
virket, at Laser-jollen anvendes til så
vel IYRU's pige VM.
Da alle joller er ens, og det ikke er til
ladt at supplere jollen med dyrt tilbe
hør, vil det i kapsejlads kun være rors
manden og ikke jollen, det kommer an
på. Jollens meget strenge klasseregler
bevirker desuden, at den holder en me
get høj brugtbådspris i forhold til andre
joller.
Konkurrencen på internationalt plan er
meget hård, men de danske Lasersejle
re tilhører alligevel den absolutte verdens-elite.
Jollen er letplanende og meget spæn
dende at sejle, specielt i frisk vind, det
kan derfor anbefales alle at prøve jollen.
A.
Laser er udbredt i alle verdensdele.

L

-n

E.
Specialklubben »Laser Danmark« ud
giver 4 gange årligt Laser Nyt. Derudo
ver kommer 4 gange årligt det interna
tionale Laser-blad »Beam reach«.
F.
Man har ikke transportproblemer med
en Laser. Skrogets lette vægt og den
delbare mast gør, at den er perfekt at
have på taget af bilen. Man kan endog
nemt have to på taget. Jollen kan selv
følgelig også let transporteres på en
trailer.
G.
Priser.
En ny jolle koster:
1 år gammel:
2 år gammel:
5 år gammel:

ca. kr. 16.000
- 12.000
- 9.000
- 6.000

H.
Da Laser-jollen er en streng »onedesign« klasse, fås den ikke som halvfa
brikata, og den kan heller ikke selvbyg
ges.
J.
Idealvægten er 72 kg
Min. vægt 60 kg
Max. vægt 85 kg
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Arne Olsen Offset

<§l

KASTRUP MARINE SERVICE«

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

Århusgade 88, 2100 København 0
Telefon (01)*26 95 09

Til søs med TYygheds-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 vurderfag som overflødige
ekstraomkostninger for D#n.
Dertil kommer vor TYygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårpt i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en
drømmen blive opfyldt

- L't gøros mere umage .

Smidt»yva.su*r Plads i,
-W
Amagerbrogade 67, tlf. 01*58 fiQ.,22
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Marts.
1986
Bobleanlægget virker, men!!!
Mon ikke vi trænger til en ny midterbro?
Vinteren 1986.

45. årgang

Fra Kassereren

SSF

Marts 1986

Nr. 3

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Kontingent pr. halvår:
Aktive kr. 135,00 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 185,00
Passive kr. 67,50 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 117,50
Juniorer kr. 92,50 + byggef. kr. 50,00
ialt kr. 142,50

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Kobenhavns Sejlunion
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01-593580

Restaurationen

01-58 32 96

Havnekontoret

01-581424

Bådpladsleje pr. år:
pr. kvm. kr. 47,00 + moms kr. 10,34
ialt pr. kvm. kr. 57,34

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktor:

Hans Guldager, Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup

507323

Medarbejder ved bladet:

Holger Moller, Postparken 30, 2770 Kastrup

5041 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist, Qresundsvej 74, 2300 Kbh. S

5801 76

Vinterpladsleje:
Medlemmer uden plads i SSF
pr. kvm. kr. 23,50 + moms kr. 5,17
ialt pr. kvm. kr. 28,67

Tryk:

Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0

269509

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:
Kapsejladschef:
Skolechef:
Juniorleder:
Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

Radiokontakt:

Klaus Akkermann,
Borneovej 25, 2300 Kbh. S
Jens Green Jensen,
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S
ElseThuring,
Kirkevej 166A, 2791 Dragor
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S
Bent Knudsen,
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragor
Bente Bang Christensen,
Viby Allé 27, 2770 Kastrup
Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Ole Poul Pedersen,
Sveasvej 5 A, 1,1917 Frb. C
Bjarne A. Larsen,
Polensgade 9,2th. 2300 Kbh. S
Jens Green Jensen,
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S
Jorgen Friland,
Strandboulevarden 7,st., 2100 O
Ib Petersen,
Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S
Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S
Frank OI©søn
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup
Reinhardt Hansen,
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
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59 7995
50 63 65

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

53 59 64
59 39 78

Mindste pladsleje max. 3 kvm.
kr. 150,00 + moms kr. 33,00,
ialt kr. 183,00

55 7939
5321 81
51 7530
54 58 44
24 57 59
950701

Haveleje kr. 30,00 + moms kr. 6,60
ialt kr. 36,00
>000000000000000000

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.

506365
381541
522544
584311
522310
59 8818

ooooooooooooooooooo

Forbud
Som led i de stadig udviklede sikkerhedsforanstaltninger i
og ved lufthavnen, er det nu blevet forbudt at sejle tættere
end 150 meter på lufthavnen
Lufthavnen har med øjeblikkelig virk
ning officielt lukket dens sidste direkte
åbne adgang: søsiden.
Det er sket med et forbud mod al pri
vatsejlads tættere end 150 meter langs
de 4 - 5 km. der udgør lufthavnens græn
se mod Øresund.
150 meter grænsen vil snarest muligt
blive kraftigt markeret med solide bøj
er, og på landjorden placeres store ad
varselstavler der skal gøre opmærksom
på forbudet.
Beslutningen blev truffet sidst i januar
af lufthavnens sikkerhedskomité, der
udover Københavns lufthavnsvæsen
tæller repræsentanter for f.eks. brugere
af lufthavnen samt berørte ministerier,
styrelser og politiet.
Om baggrunden for denne nyeste i en
lang række skærpede sikkerhedsforan
staltninger siger lufthavnsdirektør
Knud Heinesen til KT-posten:
-Som led i de mange skærpede sikker
hedsforanstaltninger, som vi har ind
ført på baggrund af sidste sommers be
givenheder med f.eks. flykapringerne i
mellemøsten og bombeeksplosionerne
i København, har vi også ønsket en form
for afspærring af dette område ved luf
thavnen. Og det er så efter bl.a. for

Kom jeg for tæt på?
Tegning af Ib Christensen

handlinger med industriministeriet,
der repræsenterer søfarten, og far
vandsdirektoratet, endt med denne for
budszone mod al færdsel tættere end
150 meter på lufthavnen i Øresund.
Knud Heinesen siger, at dette nye
skridt også skal følges op med en skær
pet overvågning af området, og den nye
forbudszone vil lette overvågningen i

forbindelse med den konstante patrul
jering.
Overtrædes forbudet mod at sejle tæt
tere end 150 meter på lufthavnen, kan
mandskab via megafon komme i kon
takt med fartøjet der overtræder forbu
det. Hjælper dette ikke, har lufthavnen
også både, der kan sejle ud og bede ind
trængeren om at forføje sig.

KAPSEJLADSER 1 SSF
1. HALVAR 1986
Q

19.-20. april
25. maj
31. maj-1. juni
15. juni

D.E.R. Cup
OPFORDRING
MC DONALD's Cup
FAMILIESEJLADS

-

Ynglingstævne - udt. t. VM
Trapez stævne
Optimistjoller - udt. t. JDM

OG ONSDAGSSEJLADSERNE ER PLANLAGT FRA DEN 7. MAJ TIL DEN 25 JUNI (incl.)
ALLE AFTENER KL 18.55
KAPSEJLADSUDVALGET
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Her er nogle udvalgte eksempler:

Vi rydder op, og en stor del
af det hidtidige sortiment
sælges derfor ud til meget
reducerede priser.

Aquabatten
sejlpinde
+ 40%

Sejlertasker
+ 50 %

Restparti
i svømme- og
redningsveste
+50%

Seawear
våddragter
+ 50%

Div. gave
artikler
+40%

Dekorationslanterner
+30 %

Badestiger
træ
+30%

Restparti
i lanterner
+ 50%

Riggerværkstedet
fortsætter, men
+20% i marts og
april.

Messinglamper
og projektorer
-30%

Restparti i
Docksides Jaco
og Seaside sko
+ 50%

Kompasser og
div. instru
menter
+ 20% - + 5 0 %

Barton og
RWO blokke
+ 30% - + 5 0 %

Nautico og
USA-marine
strikvarer
+5 0 %

Klamper, klyds
m.v.
+ 40%

Restparti i
Helly Hansen
og Aqua Dress
+ 50%

Skodeskinner
og vogne, RWO
+50%

Håndpejlekom
pas, SAURA
+3 0 %

Rustfri
stålvaske
+40%

Rustfri både
beslag
+50%

Benyt samtidig lejligheden til at kobe
alt i HEMPELS malinger til favorable
priser.
' ~k ^iis|«Sr-v-W|

desuden er der netop mulighed for at
vælge mellem flere gode tilbud i fa
briksnye EVINRUDE motorer samt de
momodeller med op til 20%besparelser.

Udsalget
starter
fredag
d. 14. marts

FORBEHOLD FOR MELLEMSALG

Åbningstider:
Hverdage 9-17.30
Lørdage 9-12.00

Amager Strandvej 124

I. STENGAARD MEYER ApS
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2300 København S

Solgt - lukket genopstået
Dramatiske begivenheder
omkring »Sejl og Motor«

og^motor

I dagspressen kunne man i januar måned læse, at »Sejl og Motor« af Politikens
forlag Folia var solgt til ingen ringere end Fogtdal koncernen.
Dette salg ville betyde, at Danmarks to
Sejlunionens medlemmer, d.v.s. ca.
store månedlige bådblade, Sejl og Mo
68.000 eksemplarer og uden synderlige
tor og Bådnyt ville få samme ejer. Beg
udgifter for Unionen. Et prøvenummer
skulle allerede være undervejs.
ge blade kører i forhold til størrelse og
Det er jo let at se, at dette blad direkte
udstyrsmæssig kvalitet med for små
udsendt til samtlige medlemmer i sejl
oplagstal, hvilket igen ville betyde iføl
klubberne let kunne gå hen og blive det
ge kilder i branchen, at Sejl og Motor i
førende blad inden for sejlsportspres
løbet af få måneder ville lukke, og Båd
sen i Danmark. Så da Fogtdal købte Sejl
nyt derefter var ene om markedet og
og Motor, måtte sælgeren, d.v.s. Folia/
sejlerfolkets købe- og læselyst.
Politiken skrive under på, at de ikke vil
Dramatikken tog yderligere fart, da der
le udgive sejlsportsblade eller -magasi
blev udsendt en pressemeddelelse om,
ner i Danmark.
at Sejl og Motor allerede lukkede med
Fogtdal havde således med ét slag mo
marts-nummeret, og de klubber og
nopol inden for sejlsportspressen, og i
abonnenter, der var tilsluttet bladet el
egen interesse højst sandsynlig ikke
lers kunne have det så godt fremover.
særligt interesserede i at hjælpe Sejlu
Helt vild blev dramatikken, da der i
nionen i gang med et stort anlagt direk
slutningen af måneden fremkom med
te, informativt, gratis udsendt måneds
delelse om, at nu havde Aller Press
blad til samtlige landets sejlere.
overtaget Sejl og Motor med mandskab
Ja, så blev vi jo forresten også sorteper,
og abonnenter, og bladet efter denne
foreløbig kommer der ikke noget blad
begivenhed ville blive ført videre.
fra Sejlunionens side.
Det står endnu uklart, om Aller Press
Sejl og Motor har med sin 48-årige hi
har budt Politiken et par hundrede tu
storie på bagen oplevet mange storme,
sind mere end Fogtdal, eller Fogtdal
men meddeler nu selv, at det atter er
simpelt hen har solgt Sejl og Motor til
kommet ind i smult vande (dvs en der
Aller med større eller mindre fortjene
kan betale underskudet), og med Aller
ste?
Press' overtagelse vil forsøge i endnu
Hvem blev så sorteper?
højere grad at leve op til sit image om at
Foreløbig må det konstateres, at det
være bladet »for dem, der kan sejle«.
blev mærkværdigvis Dansk Sejlunion.
Læserne kan jo så håbe på, at bladet i
Her var der indgået en foreløbig aftale
endnu højere grad end før vil være tale
med Folia og sejl og Motor om, at de for
rør for sejlernes aktuelle problemer.
Dansk Sejlunion skulle udgive et må
nedligt informationsblad til samtlige
HG
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Fastelavn 1986
Der var traditioner så det varmede ved
årets tøndeslagning og fastelavnsfest i
Sundby Sejlforening.
Krybende koldt uden for, og på grund af
de mange fremmødte børn som voksne,
ja hele familier, behageligt varmt i klub
huset. Alle fik en strålende søndag.
Trods festudvalgets anstrengelser med
at forstærke fastelavnstønderne var
det kun de mindste børn, der havde no
get besvær med at få dem til pin
debrænde i løbet af få minutter.
Resultater:
Puslingeklassen:
Kattekonge Lars
Kattedronning Marius
Bundkonge Lone
Juniorklassen:
Kattekonge Janni
Kattedronning Marius
Bundkonge Lone
Dameklasse:
Kattekonge Annlise
Kattedronning Karina
Bundkonge Anne
Herreklasse:
Kattekonge Jørgen
Kattedronning Dan
Bundkonge Casper

De mange glade
præmietagere ved
fastelavnsfesten.

Dagen sluttede med de utallige festlige
lotterier, uddeling af boller og sodavand
og med dans til Ole Wichmanns Jass
orkester. En festlig dag midt i vinterens
kulde.
HG
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Referat fra bestyrelsesmøde i SSF
mandag den 10. februar 1986.
Til stede:
Klaus Akkermann
Jens Green Jensen (referent)
Bent Knudsen
Arne Olsen
Ib Petersen
Bente Christensen
Bjarne A. Larsen
Jørgen Friland
Ole Poul Pedersen
Hans Guldager
Fraværende:
Vagn Preisler p.g.a. arbejde
Else Thuring p.g.a. ferie
Punkt 1:
Protokollen vil blive oplæst ved næste
møde.
Punkt 2:
Martin Andreassen anmodede om at få
en lille klubstander til at ophænge i sit
hjem. Dette blev bevilget.
Havnevæsenet ansøgte bestyrelsen om
at måtte afholde sin årlige skovtursfest
i SSF's klubhus dagen før standerhejs
ningen. Da Kirstine havde godkendt
tidspunktet, blev dette ønske efter
kommet.
Østersøkredsen afholder kredsmøde
den 19. februar i Kastrup Sejlklub. Del
tagerne på Sejlerdagen er formanden
Klaus Akkermann, kapsejladschefen
Ole Poul Pedersen, juniorlederen, næst
formand Jens Green Jensen.
Formanden har været i kontakt med de
to jollesejlere, hvis jolle var fundet på en
jollevogn, som ikke var deres. Jollesej
lerne fik en irettesættelse for forholdet.
Lars Schaldemose har anmodet besty
relsen om at måtte leje et areal for op
stilling af et skur/telt på SSF's område,
hvor man vil foretage bådreparationer
m.m.
Formanden og havneudvalget vil tage
et møde med Lars for at få en nærmere
redegørelse.
Urene i klubhuset er blevet renoveret
og opsat af »De gamle ures ven«.
Sejlerdagen:
et af forslagene til Sejlerdagen fra
Dansk Sejlunion er en kontingent
forhøjelse på kr. 4, -, fra kr. 24, - til kr.
28,-.

Dette vil medføre en merudgift for SSF
på kr. 6.000,- pr. år.
Efter en debat i bestyrelsen blev det ta
get under afstemning:
6

4 for denne stigning (incl. formanden)
4 for en reduceret stigning
1 for en neutral holdning

Joller:
Der er stemning igen i år at afholde den
ugentlige træningsaften.

Havn og plads:
Havneudvalget har indhentet oplysnin
ger angående udgifter til reparation af
midterbroen. Disse vil andrage ca.
4.800 kroner pr. løbende meter.
Der var enighed i bestyrelsen om, at
havneudvalget indhenter endeligt til
bud, og der var samtidig enighed om, at
arbejdet skulle påbegyndes hurtigst
muligt.
Pladsmanden, Bent Petersen, afholder
sin restferie i uge 11/86.
Alle el-dåser på molerne skal efterses
og tætnes mod vandindtrængen.
Reparation af hegn og låger vil blive
udført i nærmeste tid af fjernvarmeen
treprenøren.
Der arbejdes fortsat på en løsning for
opbevaring af surferne på en forsvarlig
måde.

Motorbåde:
Motorbådsrepræ$entanten indbyder
til en debataften, som afholdes efter
AP-navigator foredraget.
Sikkerhed:
Jørgen Friland nævnte, at han havde
fundet en ildslukker ude på jolleplad
sen og placeret den i motorskuret.
Bladet:
Intet
Eventuelt:
Arne Olsen efterlyste en kopi af regn
skabet, inden det bliver bragt i bladet.
Jens Green
Referent

Klubhus og fester:
Fastelavnsfesten forløb ualmindeligt
godt med stor deltagelse.
Sejlerskolen:
VHF-kursus er startet med 16 elever og
SSF's eget medlem Birger Riis Hansen
som lærer.
Skolechefen påtænker at arrangere en
foredragsaften om anvendelse af APnavigator.
Det gule telt skal retableres.
Den 28. februar afholder sejlerskolen
instruktørmøde om den kommende sæ
son.
Juniorafdelingen:
Den 15. februar afholdtes Yngling-mø
de omkring forårsklargøringen og
fastlæggelse af sommerferieturen.
Der vil være klargøring af Ynglingene
de fire første lørdag/søndage i marts.
Sommerferieturen vil blive afholdt i
uge 30 og 31.
Kapsejlads:
Kapsejladsudvalget afholder møde den
19. februar. Det annoncerede regelkur
sus har fået en overvældende tilslut
ning. Østersokredsens kursuskontakt
mand, Kurt Johnsen, og kapsejladsche
fen, Ole Poul Pedersen, har fået over 40
tilmeldinger.
Dette er for mange, så kurset vil blive
afholdt i Kastrup Sejlklub med 26 del
tagere fordelt på 3 klubber.

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVmRUDEE
OUTBOAROS

service
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Stor fødselsdagskoncert
Sundby Sejlforenings Harmoniorkester
fejrer 5 års fødselsdag
Orkesteret, som blev startet i 1981, be
gyndte med ganske få mennesker, der
fandt ud af, at de havde musik som in
teresse, men da ikke alle havde været
aktive de seneste år, gik der et stykke
tid, inden de havde spillet sig sammen,
og den første koncert fandt sted ved
standerhejsningen 1981, en tradition,
der siden er fulgt op. Var musikstandar
den ikke så god dengang, var til
gengæld spilleglæden stor hos alle mu
sikerne.
Senere blev orkesteret udvidet med
adskillige musikere og tæller i dag 13
medlemmer, samtidig med at musik
standarden også er steget.
Orkesteret har formået at skabe visse
traditioner, bl.a. spiller vi altid pinse
morgen samt til svagførefesten i SSF
sidst på sommeren, et engagement,
som vi er meget glade for at deltage i.
Rent økonomisk er der ikke meget at
skrive om. Vi modtager et beskedent
honorar ved hver koncert, for, som vi si
ger, vi skal ikke tjene på at spille, det
skal bare løbe rundt.

Når man spørger, hvad sådan et orke
ster ønsker sig på sin fødselsdag, svares
der: Når bare vore tilhørere er tilfredse
med vor musik kan vi dårligt ønske me
re. Går man dem nærmere på klingen,
kan man høre, at der mangler en lille
tromme samt et slagbækken, men det
kommer vel også en gang, men indtil da,
er vi så heldige at låne hos Brandvæs
nets musikforening.
Orkesteret optræder i grå benklæder og
mørk jakke med hvid skjorte og slips.
Problemet er bare slipset, man kunne
godt tænke sig at alle havde ens slips
med SSF's logo på, for at optræde for
SSF på en endnu værdigere måde, og
samtidig havde man også en slags uni
form, når man optrådte andre steder.

Men det er måske et ønske, der kan bli
ve opfyldt en dag.
Fredag d. 18/4 - 86 er der derfor stor fød
selsdagskoncert i klubhuset.
Der vil denne dag blive spillet næsten
alle former for musik fra Sousa marcher
over Bigband til potpourrier samt div.
tyske »Bier halle musik« og meget me
re.
Der vil denne dag blive nogle lotterier,
hvor hele overskuddet går til orkesterarbejdet.
Hele denne koncert er selvfølgelig gra
tis og man er velkommen til at tage ven
ner og bekendte med, så vi alle kan få en
munter dag.
På gensyn 18/4-86 kl. 19.00.
SSF's Harmoniorkester

GENERALFORSAMLING
Søndag den
23. marts
kl. 9.00
i klubhuset

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

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

Forslag, 6,1
Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at alle aktive medlemmer betaler et
ekstraordinært kontingent kr. 150,00 + moms senest den
15 sept. 1986. Til brug for udskiftning af midterbroen.

Følgende er på valg:

Sekretær Else Thuring (modt. genvalg)
Skolechef Bjarne Larsen (modt. genvalg)
1 medlem af havneudvalget
Bent Knudsen (modt. genvalg)
1 medlem af klubhus- og festudvalget
Bente Bang Christensen (modt. genvalg)
Motorbådsrepræsentanten
Ib Petersen (modt. genvalg)
1 Suppleant Poul Olsen (Maskin Poul)
Revisor Jan Sejerbo (modt. genvalg)
Revisorsuppleant Hans Eskildsen (modt.
genvalg)
Redaktor Hans Guldager (modt. genvalg)
2 målere: Karl Thorup og Frank Olsen (modt.
genvalg)

Bestyrelsen
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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 iøvrigt 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 Sejlunion,
venskabsklubber i Moterbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer
og personer af interesse for SSF samt Kobenhavns kommune.
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Månedens skribent.
Juul Andersen.
Juul Andersen der er ejer af
den skønne båd »Schanty«
og med en fortid som 2. styr
mand i handelsflåden indtil
1942, da problemer med øjene brat sluttede denne ger
ning, har på en nattevagt i
Sundby Sejlforening ople
vet vort snart 80 årige med
lem Ejner Madsen (Smede
Mads) fortælle om sine
oplevelser dengang der var
rigtige søfolk og ædle skibe
på de store have.
Juul Andersen har den me
ning at alle foreningens
medlemmer bør kende
denne livshistorie. Det syn
tes redaktionen også.

i
Juul Andersen og Smede Mads

Fra Australien til Murmansk
om medlem nr. 138 fra 1956
Han blev født den 5.2.1907 i Højbjerg
ved Viborg, gik i skole til sit 14. år; han
ville som så mange andre til søs, men
faderen sagde nej. Han skulle først i læ
re. Da det dengang også var svært, blev
han sendt til morbroderesn gård, hvor
han deltog i alt arbejde 12 timer om da
gen, løn 150 kr. om året med kost og logi.
Efter 1 1/2 år kom han i smedelære på
landet, ugeløn 1 kr. Efter 1 1/2 år hos
smeden fyldte han 18 år, forlod pladsen
og tog til København for at søge hyre.
Hans første skib blev en 4-mastet skon
nert »Drogden«, hvor han var jung
mand med en hyre af kr. 30,00 pr. må
ned. Den gik i Nord- og Østersøfart med
træ og kul. Efter 3 måneder gik den i
8

(matros). Efter få dage fik han hyre på
en 6-mastet skonnert »Catrine« af Li
ma i Peru. Det var en olietanker på 3000
tons. Han arbejdede i maskinen, som
man forsøgte at starte med en iltflaske,
da man ikke havde trykluft. Maskinen
eksploderede, og han kom på hospitalet
og blev repareret for forbrændinger. Da
Fotografia Sellada y Firmada por el Capitan.

dok i Svendborg for reparation af ska
der fra en rejse med meget dårligt vejr. I
Svendborg traf han aftale med en sme
demester Rasmussen, der var villig til
at antage ham som forbundter. Han
blev udlært med svendebrev i 1926. Da
mester ikke havde brug for ham mere,
rejste han til hamborg for at søge hyre.
Her påmønstrede han et norsk motors
kib »Fernbank«, der gik på Australien
efter korn til New Orleans. Her rømte
han, da hyren kun var 45 kr. pr. måned. 3
Dage senere fik han hyre på en ameri
kansk frugt- og passagerbåd bare ved at
vise sit svendebrev som smed. Efter 3
måneder afmønstrede han i New Or
leans med papirer som able seaman
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han blev rask, fik han hyre på en norsk
båd »Øvre« af Bergen, på 8000 tons.
Den lastede bomuld til Murmansk, der
fra træ fra Archangelsk til Grækenland.
Her var han i 12 måneder, hyre 180 kr. pr.
måned. Han afmønstrede i Rouen. Her
gik han i 11/2 måned, til han blev shang
hajet om bord i en hollandsk tanker. Ef
ter et halvt år gik han i land i Rotter
dam. Kort efter kom han om bord i en
anden tankbåd på 1800 tons, men de
lagde op efter 2 måneders sejlads. Efter
få dage i land fik han atter hyre i en en
gelsk bananbåd »Corales«, der gik på
frugtfarten. Efter et halvt år afmønstre
de han i Hull, hvor han kom om bord i en
kulbåd »Helen Strath«, der gik til Ar-

Patica. Søsterskib til Tilapa Ba
nanbåd England Vestindien.
gentina med en ladning kul, derfra op
ad La Plata floden til Rosario og laste
korn til Bremerhafen. Derfra gik den til
Hull og lagde op. Han påmønstrede en
anden kulbåd på 8000 tons, der gik til
Santos med kul, derfra til Glasgow,
hvor han afmønstrede.
Efter hyre på endnu et par både gik han
endelig i land i 1936.
Han fik arbejde som smed hos Brdr.
Hentze, hvor han var i 38 år, deraf 25 år
som tillidsmand. Hans speciale var
svejsning m.v.
Den 1. maj 1974 sluttede han i en alder
af 67 år.
Hans første lystfartøj var en lille jolle,
som han havde i 2 år. Den blev afløst af
en svensk Kosterbåd, hvor han selv
byggede aptering og rig og indbyggede
en Albin-motor. Den blev sejlklar til før

ste tur med Karen som Styrmand og
fransk kok i 1959. Siden har han sejlet
havet tyndt i danske farvande. Han er
meget kendt i SSF blandt de fleste
medlemmer for sin store hjælpsomhed
på mange områder, særligt skal nævnes
hans evner som smed, man går aldrig
forgæves, han kan altid klare de mange
forskellige opgaver, enten det er de
mange medlemmer, der kommer, eller
det er Kirstine, der har et problem i
køkkenet, der skal løses. Han er altid
parat, og tingene bliver gjort. Han har
sine meningers mod og et godt humør.
Hvis I ikke har gættet, hvem han er, så
kan jeg fortælle, at hans båd ligger ved
midterbroen, og den hedder »Ejka«.
Rigtigt gættet, hvem kan det være an
det end Ejner Madsen, som jeg håber, vi
må have fornøjelse af i mange år . . .
Sejlerhilsen
Shanty
Juul Andersen

}

KASTRUP MARINE SERVICE«

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup
Telefon Ol 50 95 04

Kosterbåden Ejka i Augustenborg fjord 1959.
9

Sejlerdagen 1986.
I weekenden den 22.- 23. februar afholdt Dansk Sejlunion sin
årlige generalforsamling, der benævnes Sejlerdagen. I note
form bringer vi her nogle facts fra dagen:

Dansk Sejlunions formand, John
Christensen.
S.S.F. var repræsenteret ved Klaus Akkermann, Jens Green og Ole Poul Pe
dersen.
Dagen startede med at forsamlingen
sang Frie Hav.
Kontingentet blev forhøjet med 2 kro
ner pr. medlem til 28,00 kr., hvoraf 4,00
er øremærket til OL-fonden.
Et forslag fra Dragør Sejlklub om en
yderligere forhøjelse på 2,00 øremærket
til ungdomssektionen blev nedstemt.

Der blev vedtaget formelle ændringer
om sektionsmedlemmers indtræden i
udvalg.
Unionens PR-udvalg vil fortsætte sine
bestræbelser på at få projektet om udgi
velse af et blad op at stå, hvis de delege
rede kan få deres klubber til at opgive
deres medlemmmers adresse til brug
ved udsendelse gennem avispostkonto
ret.
LYS-tallet vil også i 1986 blive påført
DH - 84 - målebrevet.
Der snakkes stadig om kapsejladspoli
tik.
Optimistsektionen opponerede mod
budgettet på grund af nedskæringer,
men formanden, John Christensen,
mente nok, der kunne findes en til
fredsstillende løsning.
Der var ikke indkommet forslag fra
klubberne.

Der arbejdes målbevidst på at skaffe
midler til OL-forberedelser. Der skal i
år bruges to mio. kroner.
Der er et tilfredsstillende antal kandi
dater at vælge mellem ved udtagelsen,
der finder sted i 1987 efter en række udtagelsessejladser.
Mette Green S.S.F. har planer om at
deltage i udtagelsessejladserne i 470
for piger.
Der er 29 sejlklubber, der benytter Yng
ling i deres juniorafdeling.
Regnskabet udviser et overskud på
161.360, hvoraf 120.000 overføres til lå
nefonden.
HM.
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 København K .
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
1f Amagerbanken
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SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

NÆR-RADIOER I STORKØ
BENHAVN DER SENDER SØ
SPORTS-NYHEDER I FOR
SØGSPERIODEN TIL1.APRIL
86.
Radio Amager
100,3 MHz
LØRDAGE KL. 15.00-16.00
Danmarks Erhvervs Radio 100,3 MHz
MANDAGE KL. 17.10-17.30
Radio Mølleå (Lyngby)
103,9 MHz
MANDAGE KL. 17.30-18.00
V.L.R. (City 2 - Tåstrup) 103,0 MHz
LØRDAGE KL. 12.00-13.00

Få digen fast partner
når detgælder videoenTV:
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 pa en
masse video og TVsporgsmal.

FØLGENDE LOKAL-TV STATIO
NER SENDER LEJLIGHEDSVIS
SØSPORTS - NYHEDER:

Vi giver skriftlig garanti
pa vor omfattende service.
Vi kommer og reparerer
samme dag, hvis
du ringer inden kl. 10.
0 Vi har altid de nyeste
modeller, til landets
bedste priser.
Vi har fri ombytningsret,
du kan bytte model,
nar du onsker det.
Pa gensyn!

KANAL 25 - 53 - 56
Din partner i T
video og TV

radio

]I
*

Båtklubben Malmohus 25 års jubilæum
Fra den 1. januar 1986 må den maritime
VHF kanal 70 ikke længere anvendes til
indbyrdes korrespondance skibe imel
lem.
I internationale aftaler er det fastsat, at
kanal 70 skal anvendes til et nyt digitalt
selektivt kaldesystem DSC, som indfø
res i de kommende år.
Det eksisterende selektive kaldesy
stem, som efterhånden er indbygget i et
stort antal VHF - anlæg, vil blive opret
holdt i en årrække endnu.
Det nye DSC-system skal indgå som
et væsentligt led i et nyt nød og sikker
hedssystem, som forventes at skulle
være indført i 1996 for radiopligtige ski
be.
DSC-systemet kan anvendes til op
kald både til og fra skibe på MF, HF og
VHF. I VHF- området er systemet end
videre forberedt til at kunne anvendes
til selvvalg af telefonnumre i retningen
fra skib til land.
Som et led i opbygningen af DSC-sy
stemet ved de danske kystradiostatio
ner har P&T siden efteråret 1985 ud
ført forsøg på kanal 70.

Vor venskabsklub på den anden side af
sundet, Malmohus Båtklub kunne den
28. februar afholde sin 25 års ju
bilæumsfest.
Sundby Sejlforening var inviteret med
formand Klaus Akkermann, næstfor
mand Jens Green og nuværende re
daktør, tidligere formand, Hans Guld
ager, alle med damer.
Efter den stilfulde middag talte vor for
mand om de stærke bånd, der binder
vore klubber sammen i et gensidigt
venskab, som yderligere skal befæstes
fremover. Vor formand sluttede med at

overrække en stor Fultonlampe i mes
sing med nogle få ord om det gode skib
Fulton.
Aftenen sluttede med dans til Scandic
hotellets orkester plus det sædvanlige
kammeratlige samvær, der betyder så
meget for sejlsporten.
Få minutter inden den officielle afslut
ning kom desværre meddelelsen om
Sveriges statsminister, Olof Palme's
pludselige og voldsomme død for en
voldsmands våben. Vi danske kunne
kun udtrykke vor fulde sympati med
det svenske folks sorg.

HG

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

fra medlemmerne

fra bestyrelsen

Nattevagt
Der foregår i øjeblikket tyve
rier fra bådene på land og i
havnen.
Bådejerne opfordres derfor
til at møde op og tage deres
2 nattevagter frem for at be
tale sig fra det.
Det er også for din skyld,
ordningen er etableret.
Ved besøg i klubben efter kl.
22.00
Medlemmer der færdes i
foreningens område efter
kl. 22.00 i vagtperioden op
fordres til at melde sig til
nattevagterne.
Husk at medbringe med
lemskort.

Nye medlemmer.

Både der står i »gaderne« eller kan
komme i vejen for andre både i for
bindelse med udsætning, skal være
klargjorte til udsætning senest uge
16/86.

Hvis man er i tvivlom man står i ve
jen kontakt da havnefoged Bent Pe
tersen.
Bukke og klodser skal umiddelbart
efter udsætning af fartøj anbringes
på de af bestyrelsen fastlagte pladser
af den enkelte bådejer. I modsat fald
vil grejerne blive fjernet og havne
fogden iflg. foreningens love. Opbevaringspladser for bukke og klodser
vil blive mærket ved skiltning.
Nyt havnekontor vil fra ca. d 15.3.1986
være etableret i gi. klubhus og benzin
og oliesalg vil foregå herfra. Havne
foged Bent Petersen vil kunne træf
fes her og telefonnummeret til dette
kontor vil være 01 - 5814 24

motorbåde

A 23 Svend Albrechtensen
Sorrentovej 52, S.

70 ÅR
Kære medlemmer.
Undertegnede sender herved en tak til
Sundby Sejl, for opmærksomheden
ved min 70 års dag.
M.U.H.
Karl Tipsmark
(TIMMELIM)

Til Sundby Sejlforening.
Hermed tak for den smukke blom
sterhilsen jeg modtog på min 70 års
fødselsdag.
Børge Schlichter

Skur købes - helst Sdr. mole.
»Spes« - Edmundt Jansen
A813
telf. 01-954261
RETTELSE!
I Februar nummeret af SSF. bladet stod
anført, at Per Suleben er 60 år.
I følge hans egne opgivelser blev han
kun 50 år.
Så han er jo ung endnu.

60 år

A 60

Sten A. Andersen
Chr. Voldgade 25, K.

Hjertelig tak til S.S.F. og Strandjæger
ne som var med til at gøre dagen fornøj
elig.
Maler Jørgen

A 86

Asger S. Larsen
Amagerbrogade 164, S.

fester

A 94

Dan Jakobsen
Lyneborggade 6, S.

A 104 Jørgen Franck
Njalsgade 8, S.
A 162 Niels Juel Olsen
Peter Bangsvej 78, F.
P 7

Mogens Winther
Kirkevej 166. A, Dragør

P 36

M.J. Rønsholt
Svanholmsvej 4, Frb. C.
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Debataften
for motorbåde
Torsdag den 10/4 ca. kl. 19.
Motorbådsudvalget vil være til stede
ved AP-navigator instruktionen.
I fortsættelse deraf kunne vi tænke
os at få en debat i gang med de frem
mødte motorbådsfolk om sæsonens
arrangementer og evt. fremtidige
aktiviteter.

3. maj. Standerhejsning. Re
server dagen. Nærmere om
dette arrangement frem
kommer i næste nummer af
bladet.

optimister

Udvalg for optimister:
Dan Holger Knudsen
Hellasvej 4, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-522034
Leif Henriksen
Tycho Brahes Allé 50,2., 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-582810

Mød op! Mød op!

Bådudstilling i B.C.
Igen i år var der arrangeret Opti-sej
lads i bassin, vi havde 3 sejlere (Henrik,
Jackie og Thomas) som gav opvisning,
2 gange onsdag 12/2,1 gang søndag 16/2,
alle 3 gange, var der mange interessere
de tilskuere.
SSF. havde selv medbragt 1 jolle, og
Bang Sails sponserede et nyt sejl, som
vi hermed vil takke for.
Dan. Leif.

Thomas Jensen for fulde sejl i Bella
Center i Optimistjollen Offset.

Familieudflugt
Lørdag den 23/8 sejler vi til Saltholm,
til en sjov, god, spændende og under
holdende dag, derfor sæt allerede
dagen af nu.

Lørdag d. 19/4 kl. 10.00 mø
des vi i pejsestuen, til forde
ling af joller og sejlerdage.
Forældre er meget velkom
ne, hvis de har spørgsmål,
vil give en hånd med i Opti afd. eller bare vil vide lidt
mere om deres børns fri
tidsinteresse.

SOMMER 86
28.-4 Start på sommerens sejladser
De 4 første fredage (2/5 - 9/5 —16/5 23/5), vil der være ekstra sejlads for
nybegyndere, hvor vi vil gennemgå
Optimistjollen grundigt.
Der vil sommeren igennem, være en
række stævner, hvor SSF stiller op. Er
der andre optimiststævner du kunne
tænke dig at deltage i, må du gerne
det, men så må du og dine forældre
selv sørge for tilmelding, transport
og lign.

Stævner S.S.F. deltager i:
10-15/5
31/5-1/6
14-15/6

16/8
30-31/8
6-7/9

Kastrup
A+B
Kastrup Cup
S.S.F.
A+B+C
Mc Donald Cup
Lynetten
A+B
Pigestævne
Amager Strand B + C
Sejlklub
K.A.S.
B+C

TEAM HEMPEL
købes med fordel
hos
Flugger byggefinish
Holmbladsgade 25,
Telefon 01-54 7333

Medbring medlemskort
og få 10% rabat

Lynetten
A+B
Kredsmesterskab
13

ynglinge

kapsejlads

brætsejlads

Sejlerskolen og kapsejladsudvalget
inviterer til »instruktionsaften« for
de, som vil vide lidt mere om AP-navigator.
Det foregår den 10. april i Pejsestuen.
Motorbådsudvalget vil være til stede,
og efter instruktionen vil der blive
debat om sæsonens arrangementer
med de fremmødte motorbådsfolk.

Jolle og brætsejler

Y
Udvalg for ynglinge:
Jan Knudsen
Marengovej 12, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-5574 52
Mogens Fuglsang
Elselillevej 5, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-580916
Ole Jensen
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-585068

Ynglinge nyt.
Så er det nu mine damer og herrer, det
sker!!!
Vi er i fuld gang med at gøre bådene klar
til den nye sejlsæson. De 4 første Weekend's i marts (altså både lørdage og
søndage) er der undervisning og klargø
ring, med mødetid om lørdagene kl.
10.00 og søndagene kl. 11.00.
Bådene skal gerne i vandet før påske,
hvis isen tillader det, så vi kan deltage i
påskestævnet. De deltagende sejlere i
dette stævne skal være iført våd- eller
tørdragt.
Sommerferien vil foregå i ugerne 3031, med Basse (Erik Povlsen) som fører
af følgebåden og leder af turen. Allerede
nu har et par både (forældre) givet til
sagn om at deltage, men herom senere,
skulle du ikke have tilmeldt dig så må
du hurtigst kontakte mig.
Jens.

Har du husket at få fornyet
dit målebrev hos Dansk
Sejlunion ?

Sejlerskolen

Nu er isen væk og vi skulle gerne se at
komme igang igen. Derfor vil jeg foreslå
at vi mødes Lørdag d. 5. april kl. 14 i jol
lehuset til lidt hyggeligt samvær og
samtidig drøfte nye ideer og planlægge
sæsonen. Der er dog et par datoer jeg al
lerede nu vil bedejer om at sætte kryds
ved.
Det er lørdag d. 19. april hvor vi alle mø
der for at sætte broen ud, så den kan
være klar til standerhejsning.
Tirsdag d. 29. april havde jeg tænkt at vi
skulle starte med træningssejladser.
Derudover havde jeg tænkt mig at vi fik
lavet en gruppe, bestående af 2 jollesej
lere og 2 brætsejlere, som kunne hjælpe
mig, med en del af det praktiske arbej
de. Husk også at tage lidt med til halsen
kaffe, te, kage eventuelt 1 flaske af et el
ler andet.
Jørgen Friland.
»OOOOOOOODODOOOOOO

Skolebådene
Medlemmer der er tilmeldt Sejler
skolen skal møde Lørdag d. 22.-3. kl.
11.00 i Pejsestuen.
Her vil vi planlægge arbejdet med
istandsættelse af bådene og få ind
delt eleverne i passende hold og på
de rigtige ugedage. Det gælder også
for den praktiske sejlads.

Det er vigtigt at alle møder op så vi
kan drøfte evt. problemer med det
samme, så alting er på plads og iorden til den nye sæson-1986.
Vel mødt, Skolechefen
Bjarne A. Larsen

Vil du vide noget om

AP. NAVIGATØREN.
så mød op den 10. april
kl. 19.00
Motorbådsudv. -kapsejladsudv.
-sejlerskolen
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Arne Olsen Offset
Århusgade 88, 2100 København 0
Telefon (01)*26 95 09

Jørgen Friland, jollerepræsentant i SSF, der i december num
meret i vort blad var månedens gæsteskribent, og som yder
ligere supplerede sit indlæg med artikler både i januar og fe
bruar, afslutter her sin gennemgang af forskellige populære
jolletyper.

Valg af jolle
Nu slutter jeg denne oplysningsrække
af med at præsentere 3 jolletyper, der
absolut ikke er egnet for begyndere i jol
lesejlads, idet alle 3 typer kræver en hel
del teknik og for Finnjollens vedkom
mende også megen fysik Har man lyst
til at sejle internationalt, på højt plan
uden at skulle ofre de helt store sum
mer, kan man vælge en af de olympiske
klasser Finn eller 470 jollen der er ud
bredt i hele Europa.
Nyprisen for begge typer er omkring
50.000 kr. Ønsker man derimod ikke at
ofre så meget, men stadig har lyst til at
sejle noget der kræver teknik kan man
vælge Trapezjollen. Her er ny-prisen ca.
35.000.
Nu håber jeg bare at denne serie af
oplysninger har givet nogle medlem
mer lyst til at anskaffe sig en jolle. Så vi
igen kan få en stor aktiv jolleafd. i Sund
by Sejlforening.

TRAPEZ
L.
vægt
Stors x
Fok
Spiler

4,86
95 kg.
14,5 m 2
12,5

Trapezjollen er en streng entypeklasse.
Jollen er forbavsende holdbar, f.eks. var
DM-81 båden fra 1969.
Den lave pris på nye og især brugte jol
ler gør, at alle kan være med.

A.
Klassen er hovedsaglig udbredt i de
nordiske lande.
B.
Antal joller i verden:
I Europa:
I Skandinavien:
I Danmark:

700
700
650
150

C.

Trapezklassen er udbredt over næsten
hele landet, dog flest joller på Sjælland,
men heldigvis stigende aktivitet i Øst
jylland og Fyn.
D.
Medlemmer i Dansk Trapezjolleklub:
85.

FINN
L.
B.
vægt
sejl

4.50
1.51
105 kg.
10 m 2

Finn-jollen er en international udbredt
enmandsjolle med OL-status. Den er
anerkendt som den fornemste og mest
avancerede, og er samtidig den jolle
klasse, hvor der vel er hårdest konkurrance.
I Finn-jolle har Danmark haft stolte
traditioner ved Poul Elvstrom, men si
den 60'erne har der ikke været noget at
hente. Nu er vi imidlertid godt køørende, hvilket kan ses på resultaterne.

E.
Medlemsbladet »Trapezen« udkom
mer min. 6 gange om året, med kapsej
ladsreferater og indbydelser, trimfiduser, sladder, køb/salg annoncer (gratis)
o.s.v.

Finn-jollen giver dem, som gør sig den
anstrengelse at lære at sejle den, store
oplevelser, og de vil finde, at der er mere
fornøjelse i denne jolle end i næsten
enhver anden.

F.
Jollen transporteres mest almindeligt
på taget af en bil eller f.eks. to joller på
en trailer.

C.

Selv om Trapezjollen er en udpræget
kapsejladsjolle, lægger vi også stor vægt
på kammeratskabet og det sociale sam
vær, og en af årets kapsejladser - nem
lig Humle Cup - er specielt helliget det
te.

G.

Klassen havde for nogle år siden en
slem nedtur, men er nu i fremgang
p.gr.a. en aktiv specilaklub, der gør et
stort stykke arbejde for at udbrede
klassen.

Idealvægt:
Gast:
75 kg. Højde ca. 1,80 m
Rorsmand:
65 kg.
Max. og min. vægt hos begge: 85 kg.
resp. 55 kg.

Priser (incl. sejl og kapsejladsudstyr):
Ny:
(incl. moms)
35.000 kr.
H.
Jollen fås til selvaptering.

Antal joller i Danmark (gamle som
nye): 147, forholdsvis placeret ved Øre
sund, i Roskilde, Århus og Esbjerg.
D.
Klubben har 35 aktive medlemmer.
E.
Der optages salgsannoncer i klubinformationsudsendelser - periodiske.
F.
Bedst på trailer (evt. 2 joller) eller på
mellemstor bil.
(fortsættes næste side)
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G.
En ny jolle koster:
1 år gammel:
3 år gammel:
5 år gammel:

45.000
38.000
30.000
15.000

kr.
kr.
kr.
kr.

J.
Min. vægt: 77 - 80 kg. Idealvægt: ca. 85 88 kg.

470

krav, man må stille til en moderne to mandsjolle.

470 jollen er olympisk og må vel egent
lig regnes for værende det første skridt i
retningen af en ny type olympiske klas
ser, der er mindre højtudviklede, meget
billigere og mere eentypeprægede.
Udrustning med beslag og trimarrangementer er simpelt, men velfungerende.

For første gang siden 1976 er der i 1981
blevet sejlet officielt Danmarksme
sterskab i 470-jolle, endda med 17 jol
ler.
Desuden er 470-klubben blevet gen
startet af en del af klassens aktive sejle
re. Interessen for 470-jollen er stor, og
mange tænker på at starte i klassen til
næste sæson. I udlandet er jollen kolo
salt udbredt og konkurrencen er virklig
hård.

Sejlegenskaberne er meget alsidige.
Den er hurtig, og det er en fornuftig og
harmonisk båd, som kan opfylde de

Den er også velegnet til juniorer og bru
ges også hertil i mange lande. IYRU's
ungdoms-VM foregår da også engang
imellem i 470.
A.
Der er stor udbredelse i Frankrig, Tysk
land, Spanien og Italien.
B.
Antal joller i verden:
I Europa:
I Skandinavien:
I Danmark:

ca. 47.000
- 30.000
400
60

C.
I Danmark er jollen koncetreret om
kring Århus og i Øresund.
D.
470-klubbens medlemstal:
Heraf seniorer:
Heraf juniorer:
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 vurdering som overflødige
ekstraomkostningerr for
for Dan.
Dertil kommer vor Trygheds-garanti - d.v.s.
tier
at forsikringen betaler låirø i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båi
drømmen blive opfyldt;

42
30
12

F.
Jollen kan transporteres på taget af en
bil, men mange foretrækker en trailer,
(evt. to joller på en trailer).
G.
Hvad koster en kapsejladsklar 470 - jol
le?:
Ny jolle
1 år gammel:
2 år gammel:
5 år gammel:

25-32.000
18-23.000
14-17.000
9 -10.000

kr.
kr.
kr.
kr.

H.
Jollen kan fås som halvfabrikat, d.v.s. at ;t
man selv skal montere beslagene.
I.
Der ingen fabrikant eller forhandler i i
Danmark, Men mange udenlandske 9
(adresserne fås ved Dansk 470-klub).

Besætningens idealvægt:
Rorsmand: max. 70 kg., min. 55-58 kg. .t
Gast:
max. 75 kg., min. 60-65 kg. .x
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Kontingent pr. halvår:
Aktive kr. 135,00 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 185,00
Passive kr. 67,50 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 117,50
Juniorer kr. 92,50 -I- byggef. kr. 50,00
ialt kr. 142,50

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01-593580

Restaurationen

01-583296

Havnekontoret

01-581424

Bådpladsleje pr. år:
pr. kvm. kr. 47,00 -I- moms kr. 10,34
ialt pr. kvm. kr. 57,34

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager, Uldumvej 35, 2770 Kastrup

50 7323

Medarbejder ved bladet:

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:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Havneudvalg:

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:
Kapsejladschef:
Skolechef:
Juniorleder:
Jollerepræsentant:
Motorbådsrepræsentant:
Målere:

Radiokontakt:

Klaus Akkermann,
Borneovej 25, 2300 Kbh. S
Jens Green Jensen,
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S
ElseThuring,
Kirkevej 166A, 2791 Dragor
Erna Christensen,
Milanovej 4, 2300 Kbh. S
Arne Olsen,
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S
Bent Knudsen,
Sophus Falcks Allé 10, 2791 Dragor
Bente Bang Christensen,
Viby Allé 27, 2770 Kastrup
Vagn Preisler,
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S
Ole Poul Pedersen,
Sveasvej 5 A, 1,1917 Frb. C
Bjarne A. Larsen,
Polensgade 9,2th. 2300 Kbh. S
Jens Green Jensen,
Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S
Jorgen Friland,
Strandboulevarden 7,st., 2100 O
Ib Petersen,
Store Krog 64, lejl.307, 2300 Kbh. S
Karl Thorup,
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S
Pr a nk Oløsøn
Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup
Reinhardt Hansen,
Strandlodsvej 82, 2300 Kbh. S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg.
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59 7995
50 63 65
5359 64
59 39 78

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

55 79 39
532181

Haveleje kr. 30,00 + moms kr. 6,60
ialt kr. 36,00

517530
545844

ooooooooooooooooo«

24 57 59

381541

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.

522544

»OOOOOOOOOOQOOOOOC

950701
50 63 65

584311
522310
598818

Ekstra kontingent til midterbroen
skal være betalt inden
15. september:

150 kroner + moms 33 kroner, ialt 183 14

Forårs generalforsamling
Søndag d. 23 marts kl. 9.00 morgen holdt SSF generalforsamling med
et pænt fremmøde af medlemmer. Gustav blev traditionen tro valgt til
dirigent. SSF formand Klaus Akkermann afviklede som formand sin
første generalforsamling i bedste Sundby-stil og med bravour.
Bestyrelsen fik sit forslag igennem om
et ekstraordinært kontingent på kr.150,-I- moms for alle aktive til udskiftning af
midterbroen.
Arne Olsen (Tryksen) blev nyvalgt som
suppleant.
Alle øvrige poster i foreningen blev gen
valg.
I dette nummer af bladet bringer vi pro
tokollen og formandens beretning.

GENERALFORSAMLING
BERETNING
FORÅR 1986
Det er med stor sorg og med vemod jeg
må meddele, at vi siden sidste general
forsamling har mistet 2 gode og betyd
ningsfulde medlemmer af Sundby Sejl
forening.
I begyndelsen af December fik vi med
delelsen at vor tidligere formand æres
medlem Svend Åge Larsen A. 173, efter
kort tids sygdom var afgået ved døden.
Svend Åge, også kendt som Bollebage
ren i vide kredse modtog i sin periode
som formand af SSF Dansk idrætsfor
bunds æresnål i guld, en hædersbevis
ning som han fuldt fortjente. Svend Åge
var formand i 11 år, rekord for den tid, et
hårdt job i begyndelsen da Sundby Sejl
forening var efter megen strid, langt ne
de, men Svend formåede med megen
energi og et stort hjerte for foreningen
at rette op på det der var langt nede,
mange gange med diktatorhånd, og jeg
tror det var nødvendigt. Vi kan takke
Svend Åge for at Sundby Sejlforening
blev en stor og anerkendt klub, og re
spekteret alle vegne.
I de senere år har Svend nydt sit otium
her i Sundby og det har glædet mange
at se ham trives under anden ledelse.
Han levede livet hårdt og kontant og fik
megen glæde derved, døden kom til
ham hurtigt og barmhjertigt.
Et andet kært og trofast medlem A.1051
Åse Olsen gik fra os kort før jul, alt for

tidligt, Åse kæmpede i flere år med sin
sygdom men altid med hovedet højt.
Åse var meget aktiv i vor forening såle
des har kapsejladsafdelingen haft me
gen glæde af Åses dygtighed i større
stævner, sidst under VM for ynglinge
1983. Vi var mange der også glædede os
over at se Åse nyde livet i det gode skib
SJASK.
Jeg må bede medlemmerne sammen
med mig>mindes disse 2 personlighe
der.
ÆRET VÆRE DERES MINDE:
Vinteren har igen været hård ved vores
havn, den kom meget tidligt med me
gen is, og vor midterbro har igen måttet
lide hårdt. Selvom bobleanlæget, med
stor indsats fra havneudvalget, har vir
ket upåklageligt men allerede før isen
for alvor satte ind kunne vi konstatere
at det første stykke ved klubhuset be
gyndte at rejse sig, og efter nærmere
undersøgelse viste det sig at pælene
stod oppe på sandet, vi blev meget foru
roliget over dette og bestyrelsen anbe
faler der må gøres noget radikalt ved
dette derfor har vi indhentet overslag
på hvad det vil koste at forny broen, det
er dyrt men vi kan ikke have fartøjsejer
ne ikke kan ligge forsvarligt ved deres
plads. Selvom der i 1985 blev repareret
på midterbroen må vi sige at den har
tjent sig og holdt i mange år, for min del
kan jeg sige, jeg har været her i Sundby i
21 år og broen stod der da jeg kom, jeg
tror på at hvis vi virkelig nu griber pro
blemet ved roden og udskifter hvad der
må udskiftes så kan vi igen glæde os
over et godt anlæg de næste 25-30 år.
Der har selvfølgelig været drøftet hvor
ledes det skulle gribes an og der har li
geledes været mange forslag om det
skulle være kegler eller træpæle igen
hertil siger profesionelle brobyggere, at
træpæle rammet rigtigt ned vil være for
os den bedste løsning med garanti for at
den bliver stående. Vi mener at ved så
stor en opgave tjener det os bedst at hy
re professionelle udefra, prisen er en
smule højere men arbejdet kan pågå
uden det går ud over andre vigtige opga

ver i SSF og vi kan forlange arbejdet
færdigt således der ikke bliver nævne
værdige problemer for bådejerne, altså
må arbejdet foregå fra ca. september og
frem så alt står klar til bådene skal i
vandet foråret 87.
Som medlemmerne både har set og
mærket, har vor plads, hegn og låger
været ramt af gennemføringen af hovedfjernvarmeledningen til Kastrup,
som tidligere nævnt har vi indgået de
for foreningen bedst mulige aftaler for
genoprettelse af det nedbrudte, og om
kring d. 1. maj vil vi igen kunne dispone
re over vort område i retableret stand,
vor gamle shop og pladsmandsskur
blev jo revet ned, og i den anledning
samt for andre gener har vi modtaget å
conto kr. 47.850,00. Bent Knudsen som
har ledet disse forhandlinger med stor
dygtighed har betinget yderligere krav
hvis det viser sig nødvendigt. Disse
penge som er indgået i vor kasse bliver
delvis brugt til at opbygge vor SHOP på
nordreplads til stade for vor pladsmand
og havnefoged Bent Petersen, således
at Bents arbejde kan udgå derfra samt
pasning af tankanlægget. Vi tror denne
løsning på pladsmandens husforhold
vil være til gavn for medlemmerne ind
til vort nye byggeri påbegyndes.
Der vil af disse indkomne penge blive
repareret el-ledninger og anlæg som
har taget skade af dette gravearbejde.
Som det fremgår af regnskabet har vi
nu sparet mange penge sammen til det
byggeri som skulle forny vort gi. klub
hus og give bedre forhold for vore man
ge aktiviteter.
Vi har imidlertid haft forhandlinger
med kommunen for at få støtte til dette
projekt og man mener derfra vi bør revi(fortscettes næste side)
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dere ønskerne fra det vi kunne tænke os
og til et lidt mindre ambitiøst anlæg,
det er svært for kommunen at give pen
ge eller låne penge ud til et så stort byg
geri, men hvis vi kan lave lidt om på
konstruktionen er man villig til at for
handle igen, jeg må her sige, det passer
godt om vi kunne vente lidt endnu, dels
får vi selv flere penge og dels får vi tid til
at ordne vor midterbro og andre ting
som trænger.
Vi vil nu påbegynde et revideret projekt
til forelæggelse hos de kommunale
myndigheder, og om alt går vel, kan vi
påbegynde et byggeri i foråret 1987.
Jeg må henstille til medlemmerne at
udvise tålmodighed lidt endnu.
Nattevagtordningen pågår indtil 1. maj.
Der har været godt besat og alle, eller
næsten alle, har taget deres tørn med
godt humør, selv om vi nu har 2 vagter
hver. Det er stadig vigtigt for os at den
ne ordning fungerer selvom det i vinter
har været besværliggjort af en noget
åben plads, på grund af føromtalte ud
gravninger. Det har også bevirket nogle
enkelte tyverier. På grund af den ekstra
indsats i 1985 med 2 vagter har ordnin
gen kostet os nogle penge i regnskabså
ret. Vi mener dog dette jævner sig i den
kommende periode.
Sejlsport bør være Danmarks nationale
idræt, og det er åbenbart det, en del go
de medlemmer her i SSF lever op til, ihvertfald er det blevet en livsstil.
Vi kan her ved forårsgeneralforsamlingen alene uddele 7 stk. 25 års jubb.nåle
og 2 stk. 40 års jubb.nåle.

Bestyrelsesmedlem
Arne
Olsen
(Mælkemanden) kunne for 10 års besty
relsesarbejde modtage foreningens hæ
derstegn, Arne Olsen har i samtlige 10
år arbejdet i Havneudvalget.
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Vi har haft god tilslutning til vor under
visning igen i vinter, opti og ynglingesej
lere uddannes hele vinteren således, at
de står rustet til kommende opgaver, og
vort towærkskursus var godt besøgt.
Dog var der kun 3 stk. som gik op til ek
samen, alle 3 bestod.
Til navigation er 16 tilmeldt, og der af
sluttes d. 16/4.
Radiokursus VHF har igen stor søg
ning og 18 var tilsluttet, hvoraf 16 be
stod.
Vi håber disse medlemmer vil få glæde
af deres uddannelse til gavn for dem
selv og for SSF/Sejlsporten.
Klubhuset er blevet hovedrengjort i ja
nuar måned, med stor indsats fra man
ge. Der er blevet malet i køkkenet, det
var også tiltrængt. Der er pletvis malet i
klubhus og gange. Alt er blevet pudset,
poleret, vasket og skrubbet. En tak her
for til de medlemmer og bestyrelses
medlemmer som gav en tørn her.
Der har været afholdt sejlerdag samt
diverse seminarer i Idrættens hus,
Brøndby Strand d. 22 og 23 februar. Her
blev bl.a. godkendt kapsejladspolitik
ken for næste periode, samt der blev
vedtaget kontingentforhøjelse til kr.
28.00 pr. medlem, heraf kr. 4.00 til OL,
dette er en stigning på kr. 4.00. Der har i
sejlunionen været forhøjede udgifter,
som der har været det i det øvrige sam
fund. Det største emne var det blad
som DS har ønsket at udsende til samt
lige medlemmer under DS, gratis.
Imidlertid har forlaget Folia som skulle
trykke dette, solgt til Aller Press, såle
des at unionen ikke kunne fremvise et
prøveeksemplar på sejlerdagen. Dette
blad som skal være i BT format, skal in
formere medlemmerne om hvad der
sker i unionen, og ude i de forskellige
klubber under DS. DS ønsker at åbne
sig noget mere og blive en forbrugeror
ganisation, istedet for en lukket enhed
som det kan være svært at trænge igen
nem til for mange medlemmer.
DS ønskede tilkendegivelse fra sejlerdagen om, at DS kunne fortsætte for
handlingerne med Aller Press for udgi
velse af et sådant blad. I debatten kom
det frem, at klubberne skulle afgive
medlemslister på samtlige medlem
mer. Dette protesterede SSF imod idet
vi sagde, at man ikke uden videre øn
skede at afgive disse data til hvem som
helst, og slet ikke uden at spørge vore
medlemmer først. Det blev herefter lo
vet at navnelister kun ville blive brugt

og udleveret til Avispostkontoret. Det
te organ bruger vi selv til vort blad, og
her er ingen fare for misbrug, da trediemand ikke kan få oplysninger fra dette
kontor. Da dette spørgsmål var på plads
tilkendegav sejlerdagen, at DS kunne
fortsætte forhandlingerne, og vi må så
se, hvilket resultat der kommer til god
kendelse for sejlerdagen 1987.
Foråret står for døren, og jeg vil her til
sidst takke medlemmerne for den tål
modighed der er udvist med disse op
gravninger og andet, der er foregået og
foregår på pladsen. Ligeledes ønsker
jeg at takke bestyrelsen og udvalgs
medlemmerne for det gode samarbejde
i vinterens løb. En tak til alle venner af
SSF. I har alle gjort det nemmere for
mig at starte som formand for SSF.
Hermed lægger jeg min beretning frem
for generalforsamlingen.
Klaus Akkermann.
formand.

fra bestyrelsen

Referat af
13.3.86.
Dagsorden:

bestyrelsesmøde

den

Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning herunder gene
ral forsamling
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
Bente Bang Christensen var fraværen
de p.g.a. arbejde, Vagn Preisler fra
værende p.g.a. sygdom i familien.
Punkt 1 protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst og efterfølgende godkendt
af bestyrelsen.

Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Et medlem anmoder nedsættelse af
kontingent samt fritagelse af vagtord
ningen, da medlemmet er fyldt 65 år og
iøvrigt opfylder betingelserne jvf. for
eningens vedtægter, giver bestyrelsen
tilsagn. En skriftlig klage indsendt af et
medlem bliver behandlet af bestyrel
sen. Medlemmet vil blive tilskrevet om
bestyrelsens beslutning.
Formanden og et havneudvalgsmedlem
har talt med Lars Schaldemose, der
har anmodet om tilladelse til at stille et
telt op på havnepladsen til brug for re
parationer af både. Lars har fået besked
om at bestyrelsen ikke kan give tilladel
se til at teltet opstilles på S.S.Es grund.
Ved et seminar afholdt i forbindelse
med sejlerdagen deltog formanden og
juniorlederen. Her blev det diskuteret
om sejlerbladet DS-kommunikation
skal fortsætte med at udkomme, idet
flere klubber ikke ønskede at udlevere
deres medlemskartotek til brug for di
stributionen. Man enedes om til sidst
at give en adresseliste til postvæsenet.
På selve sejlerdagen blev forslaget vedr.
bladet endeligt vedtaget, især de min
dre klubber der ikke har noget med
lemsblad var glade for denne afgørelse
idet deres medlemmer så ville blive
orienteret om DS-nyt.
På sejlerdagen blev endvidere vedtaget
en kontingentforhøjelse på 4. kr. pr.
medlem.
Lynetten har udsendt en pressemedde
lelse, hvori de oplyser at gæstepensio
nister i fremtiden kan ligge i havnen for
5 kr. pr. døgn. Andre gæstesejlere skal
betale 25 kr. pr. døgn uanset størrelsen
af båden.
Formanden sluttede sin beretning med
at fortælle at han selv, Hans Guldager
samt Jens Gren alle med fruer ville del
tage i festlighederne i forbindelse med
Malmøhus Båtklubs 25 års jubilæum.
Generalforsamlingen:
Der var ikke indkommet forslag fra
medlemmerne. Bestyrelsen stiller for
slag om en opkrævning af et ekstra kontigent på 150,00 kr. plus moms pr. aktivt
medlem, med indbetaling senest den
15.9.86. Det indkomne beløb skal bru
ges til ny midterbro.
Formanden gennemgik efterfølgende
årets reviderede regnskab med besty
relsen.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget anmoder om bestyrel
sens tilsagn til at pladsmanden i frem

tiden deltager i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen gav tilsagn til dette.
En rambuk er lejet til at komme og ban
ke pælene på plads.
S.S.F. har fra transmissionsselskabet
modtaget en check på 47.000 kr. som er
statning for det skur det har været nød
vendigt at rive ned i forbindelse med
nedgravning af gasrør.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Til filmaftenen den 13.3. er der allerede
udleveret over 100 billetter. 4 TV-skærme vil blive sat op, således at alle har en
chance for at se filmen.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Den 28.2.86 blev der holdt instruktørmøde. Alle instruktørerne lovede at ta
ge endnu et år på skolebådene. Den
22.3. vil et nyt instruktørmøde blive af
holdt efterfulgt af elevmøde.
Den 5.3. vil der være eksamen i tov
værk. Formanden har lovet at være cen
sor.
Den 20.3. holder VHF-radiokursus af
slutning.
Skolechefen sluttede med at orientere
bestyrelsen om at »Øveballen« i 1987
fylder 80 år.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
S.S.F har af Sundby Stormarked fået
foræret en optimistjolle, denne vil blive
døbt og søsat ved standerhejsningen.
For de penge juniorafdelingen har mod
taget fra Tuborgfonden er der blevet
indkøbt en europajolle, som ligeledes
vil blive døbt ved standerhejsningen.
De ynglinge der er bygget i Svejts skal
modificeres for at få dem til at holde
standardmålene.
Undervisning af elever samt klargøring
af bådene er påbegyndt.
Juniorlederen slutter med at orientere
bestyrelsen om at 3 juniorhold i uge 27
vil deltage i Ynglinge DM i Greve, end
videre at juniorerne sejler på ferie i
ugerne 30 og 31.
Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladsudvalget holdt møde den
19.2., hvor de sidste datoer på somme
rens kapsejladser blev fastlagt, samti
dig blev et oplæg til kapsejladsmødet
den 6.3. udfærdiget.
Den 15.6.1986 afholdes den årlige fami
liesejlads.
Punkt 8 Joller:
Den 19.4. sættes jollebroen ud.
Jollerepræsentanten vil igen i år på
tirsdage arrangere træningsaftener.
Havneudvalget bliver spurgt om hvor
når man påregner at reparere slæbeste
det ved jollepladsen. Havneudvalget

mener at reparationen vil blive foreta
get i løbet af sommeren.
Punkt 9 motorbåde:
Intet
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
En del medlemmer har klaget over til
bestyrelsen, at flere medlemmer for
retter nødtørft op af bådene og skurene.
Bestyrelsen vil påtale dette hvis de ser
det.
Mødet slut kl. 22.50
sign. Klaus Akkermann
formand
Else Thuring
sekretær

I næste nr. referat fra generalforsam
lingen.

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTORSERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVmRUDEi
OUTBOAROS

service

X
I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
01 - 583045
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Fra ruin til kontorhus.
SSF. genbo, den gamle kiksfabrik der i
flere år har været forladt og overladt til
hærværk er efter en omfattende reno
vering og genopbygning snart klar til
indflytning.
Bygningen mod SSF er fra 1.. juni udle
jes til SAS.
Måske det er begyndelsen til at vore øv
rige genboer på Amager Strandvej kan
få en afstøvning, de trænger til det.

^BUKSE
SNEDKEREN
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 vurdering som overflødige
ekstraomkostninger for D®n.
Dertil kommer vor Treheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lånjW i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en bådÉåater
drømmen blive opfyldt
m

BDUE HOBIZON

RED//GREEN
"WUWWMtl

magnus-

tøj & brugskunst
TORVEGADE 25
(VED KNIPPELSBRO)
MASSER AF PARKERINGSPLADSER
LORDAGE
MELLEM
KL. 9 OG 13.
iv> mere umage

ter Pliida t, tif.
>gade 67, tlf,
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Admirals Cup
aften
Ca. 100 medlemmer havde den 13.
marts fundet vej til klubhuset for at hø
re Ib Ussing Andersen fortælle om den
danske deltagelse i Admirals Cup i
1985, og mindst lige så mange var mødt
op for at betale kontingent mm. på den

km må
Tuborg var med til at hæve billedkvalite
ten.

Ib Ussing med den trådløse mikrofon.

sidste rettidige indbetalingsdag, så
som man kan forstå, var der liv i klubhu
set denne aften. De, der var kommet for
at høre Ib Ussing, fik i hvert fald noget
med hjem, medens det modsatte var
tilfældet med de andre.
D-E-R-(din partner i video og TV) hav
de til lejligheden opstillet fire TV, som
var placeret på strategisk rigtige steder,
så alle havde mulighed for at følge de to
film, som Ib Ussing viste, efter at han
levende havde fortalt om sine oplevel
ser.
De to film var også oplevelsen værd;
først en engelsk og derefter den, som
flere allerede havde stiftet bekendt
skab med i dansk TV, men den var abso
lut en reprise værd. Når man hører, at
der var optaget 48 timers film, som så
var klippet ned til 50 minutter, forstår
man, at resultatet kan blive så flot, som
tilfældet er.
Flere gange brød Ib Ussing ind i filmen
og kom med forklaringer på det viste,
bl.a. fortalte han, at den megen øl, der
blev båret om bord, i virkeligheden tjen
te som fuld lovlig ballast, og han påstod
oven i købet, at det var rigtigt.
Tak til arrangørerne for en god aften.
H. M.

Et koncentreret publikum.

STANDERHEJSNING
Lørdag d. 3. maj kl. 16.00
Mød op til en festlig dag
Båddåb
SSF Hornorkester
Hopla pigerne
Dans til kl. 24.00
Festudvalget.

7

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 iøvrigt 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 Sejlunion,
venskabsklubber i Moterbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer
og personer af interesse for SSF samt Kobenhavns kommune.

Månedens interview
af Holger Møller

S.S.F. er et seriøst bud
på 1/4 ton-cup.
I dagene13.-24. augustafholdes der i Rungsted verdens
mesterskab for 1/4-tonnere.
Det er første gang Danmark
er vært for 1/4 ton-cup, og ar
rangementet kan ventes at
samle stor interesse på bag
grund af den succes og PR,
Danmark fik ved Admiral
Cup i 1985, som flere med
lemmer stiftede bekendt-

Hvad er en 1/4-tonner?
Det er en havgående båd, der er målt
ind efter 18,5 fod efter IOR-reglerne.
18,5 fod lyder måske ikke af så meget,
men det svarer til en 27 fods båd efter
de normale betegnelser.
Hvad er det for en båd, du deltager med?
Det er en ny superbåd, en 1/4 ton-racer,
der har betegnelsen MG-26. Den er teg
net af den kendte designer, Tony Ca
stro, der har stået for flere succesrige
konstruktioner.
Hvorfor er valget faldet netop på denne
båd?
Dels har designeren, som nævnt, haft
flere succes'er med sine konstruktio
ner, og dels har båden specifikationer,
der ligger meget tæt på den hurtigste
båd i Europa, Compte de Flandre, der
8

Hvad har Poul Richard med den her hi
storie at gøre?
Jo, som nævnt, har jeg flere gange gastet hos ham, men denne gang er det
omvendt; jeg har hyret Poul R. som
styrmand.
Hvem har du ellers med som besætning?
De to habile Lasersejlere, Jens Ager
skov og Steen Larsen, og du undrer dig
måske over, at jeg har valgt to jollesejle
re, men det har sin forklaring. Jens er
med sine næsten 2 meter i stand til at
hive en spiler op i ét tag, og Steen er
valgt for sine fænomenale evner som
computerekspert. Som femtemand har
jeg en aftale med Henrik Berg, der er en
frisk gut, og som kan bruges all-round,
da Poul R. ikke kan være med til al træ
ning, der er planeret til tre gange ugent
lig plus kapsejlads hver weekend.

skab med ved Ib Ussings fo
redrag, som er omtalt andet
steds i bladet, en succes,
som har pustet nyt liv i IORklasserne herhjemme.
Medlemsbladet har erfaret, at et af
S.S.F.s nyere medlemmer, Folke
Larsen, er at finde blandt deltager
ne, og vi bringer her et interview
med ham.

vandt VM i '84, og kun et mastehavari
forhindrede den i at vinde igen i '85, og
sidst, men ikke mindst, er MG-26 ikke
nogen halv løsning, hvor man forsøgér
sig med diverse familievenlige apteringer såsom 6 køjepladser, brusebad, farve-TV og meget andet, samtidig med,
at man forklarer, at den også er velegnet
til kapsejlads.
Hvordan er du kommet i forbindelse med
Tony Castro?
Poul Richard Høj Jensen, som jeg har
sejlet sammen med ved flere lejlighe
der, kom i kontakt med ham under nog
le sejladser i USA, og under dette møde
så Tony Poul Richard dybt i øjnene og
forsikrede med viljefast stemme, at
MG-26 var hurtig nok til at være med i
toppen i sin klasse, og så var aftalen i
hus.

Godt nok har Folke Larsen ikke
mange år på bagen i SSF, men han
er absolut ikke noget ubeskrevet
blad inden for Dansk Sejlsport.
Kendt og frygtet er han på kapsej
ladsbanerne for sin dygtighed og
skarpe vid og sit kendskab til kap
sejladsreglerne.

Hvad er meningen med at vælge en com
puterekspert?
Det er simpelthen nødvendigt i en mo
derne racer, hvor der er en masse elek
troniske instrumenter, og på den nys
overståede bådudstilling var besætnin
gen samlet for at drøfte, hvilke instru
menter der skulle vælges udover den
AP-navigator, som allerede var valgt.
For dem, der var på bådudstillingen,
står det klart, at det var en vanskelig
opgave med det store udvalg, der blev

præsenteret på udstillingen, men der
blev ret hurtigt fokuseret på det aller
sidste nye fra VDO. Når valget faldt på
dette mærke, er der flere grunde. For
det første fylder de ikke ret meget og er
meget økonomiske i strømforbrug.
Aflæsningen er betydelig nemmere end
andre mærker, de er vandtætte, og kom
passet udregner på en medfølgende mi
nicomputer automatisk såvel misvis
ning som deviation, så der kan styres
med en grads nøjagtighed, og kursen
angives med tydelige tal. Vindretningsinstrumentet var også uundværligt, for
di besætningen efter kort tids træning
kan se helt nøjagtigt, hvornår vi kan bæ
re spiler.
Du siger, at I allerede havde bestemt Jer
for AP-eren, hvorfor?
Jo, det var en selvfølge for os, da vi bl.a.
vandt i Kielerugen sidste år i min gamle
båd Tordenskjold netop på grund af
denne, så den skulle ikke undværes.
Der er andre faktorer end instrumenter,
der har betydning ved de store sejladser,
hvor man skal bide skeer med topnavne
fra hele verden. Hvilke sejl sejler I med?
Dette valg var ikke svært. Poul R. er jo
som bekendt sejlmager og er agent for
North Sails. Sejlene er specielt desig
net til MG-26 på North's nye computer,
og vi har fået megen hjælp fra Austra
lien, der har de samme farvande som
Øresund, og den kendte Dragør-sejler
Theis Palm har været i Tyskland, hvor
sejlene blev skåret til på deres compu
ter.
En anden vigtig ting er bundbehand
ling. Hvordan har I disponeret her?
Efter mange overvejelser blev vi enige
om at satse på VC-17, da vi også havde
gode erfaringer med denne fra »Tor
denskjold«, og en henvendelse til im
portøren SIDACO viste da også, at vi
havde valgt rigtigt, idet firmaet gav en
utrolig god service og var behjælpelig
med alle forberedelser.
Hvilken motor har I installeret?
For at holde målet nede faldt valget på
en BMW 7 HK-diesel med MAX-propel. Det gav nemlig yderligere en tien
dedel.
Det er jo dyrt at være med i toppen. Hvor
dan finansierer du denne her historie?
Da projektet var en realitet, gik besæt
ningen i gang med at finde sponsorer, og
udover de allerede nævnte firmaer fore

WHOPPER under sejl
Et billede af instrumentpanelet
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tog vi en henvendelse til den multina
tionale concern BURGER-KING, der
drives 100% i dansk regie, og ligesom
de andre steder blev vi modtaget med
megen velvilje, og bådens navn
»WHOPPER« var en hurtig beslutning.
Med al den sponsorstøtte er du jo næsten
professionel?
Nej, projektet køres efter helt rene li
nier via Dansk Sejlunion og bliver ad
ministreret gennem SSF.
Besætningens velvære har stor betyd
ning for resultatet, bl.a. er det vigtigt at
holde sig tør. Hvilken sejlerbeklædning
bruger I?
Valget er faldet på det nye Splash
Down, der ikke er gået så langt i deres
overdrivelse af, hvor godt deres sejltøj
er, da der vel næppe findes noget på
markedet, der er helt tørt. Valget er be

grundet i, at man hos Splash Down har
en gylp, der sidder så tilpas højt oppe, at
der ikke løber vand direkte ned i skrid
tet, når der bøffes på sidedækket. Den
ne dårlige erfaring har man fra adskilli
ge andre fabrikater, og at Splash Down
har et vandtæt mellemlag er et yderli
gere plus, fordi man normalt slider det
vandtætte yderste lag af på de skridsik
re dæk med det resultat, at det flosser
op.
Hvem kommer I til at sejle mod?
Der har allerede været forespørgsler fra
nationer så langt borte som Australien,
Japan og USA. Tyskland stiller med 5 6 nye både, og Spanien, Portugal, Bel
gien og Irland stiller op med MG-26.
Når flere lande satser på denne serie
producerede fabriks-racer, ligger det i,
(fortsættes næste side)
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Den faste besætning. Fra venstre, bagest: Poul Richard Høj
Jensen og Jens Agerskov. Forrest: Steen Larsen og Folke Larsen.

at man kan satse på titlen »bedste se
rieproducerede båd«, der vel egentlig
tæller bedst, set med kommercielle øj
ne, da one-off-både koster det dobbelte,
uden at de nødvendigvis behøver at væ
re hurtigere.

Hvem står for arrangementet?
Det gør KDY, der allerede har lagt et
stort arbejde i projektet, og som nok
skal sørge for, at det får stor bevågen
hed fra massemedierne.

Poul Richard syr North-sejl til V\ hopper

Til slut, hvad har du sejlet før?
Jeg startede i en motorsejler, men fik
smag for kapsejlads. Derefter havde jeg
en Dehler Optima 90, og i '74 gik jeg
over til Sprinta Sport fra samme værft.
Den sejlede jeg med i to sæsoner og op
nåede gode resultater. Jeg har også haft
den første X-79, Dl, som startede un
der navnet Tordenskjold, ligesom de
næste både. Jeg har også haft en Laurie
Davidsson, og derudover har jeg gastet
hos Poul Richard på flere havkrydsere.
Jeg har nok sejlet mellem 2.000 og 3.000

sømil i de sidste sæsoner og opnået før
stepladser både i Kielerugen, Travemiinde-ugen, i Sjælland Rundt og ved
Gordon Gin-Cup, så jeg håber, at jeg
med den nye båd kan fortsætte med de
gode resultater.
Redaktionen ønsker Folke Larsen held
og lykke med WHOPPER.
HM
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshaleve) 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
'0? Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

havn og plads

fra bestyrelsen

, , , , , ,

Nattevagt
Der foregår i øjeblikket tyve
rier fra bådene på land og i
havnen.
Bådejerne opfordres derfor
til at møde op og tage deres
2 nattevagter frem for at be
tale sig fra det.
Det er også for din skyld,
ordningen er etableret.
Ved besøg i klubben efter kl.
22.00
Medlemmer der færdes i
foreningens område efter
kl. 22.00 i vagtperioden op
fordres til at melde sig til
nattevagterne.
Husk at medbringe med
lemskort.

fra medlemmerne

\ /

Bukke og klodser skal umiddelbart
efter udsætning af fartøj anbringes
på de af bestyrelsen fastlagte pladser
af den enkelte bådejer. I modsat fald
vil grejerne blive fjernet og havne
fogden iflg. foreningens love. Opbevaringspladser for bukke og klodser
vil blive mærket ved skiltning.

60 år
Maler-Jørgen har under stor festivitas
fejret sin 60 års dag der var reception i
klubhuset og allle vennerne mødte op
for at hjælpe Jørgen med at fejre dagen.
Maler Jørgen siger tak til alle i SSF for
gaver og hilsener.

Nyt havnekontor vil fra ca. d 15.3.1986
være etableret i gi. klubhus og benzin
og oliesalg vil foregå herfra. Havne
foged Bent Petersen vil kunne træf
fes her og telefonnummeret til dette
kontor vil være 01 - 5814 24

TEORI er, når man ved alt, og alligevel
fungerer ingenting.
PRAKSIS er, når alting fungerer, men
ingen ved hvorfor.
(Schur, Vejle)

50000000000000000«

Skur kobes - helst Sdr. mole
»SPES«
Edmund Hansen A 873
Tlf. (01)-954261

Få digen fætpartner
når det gælder video ogTV:

>000000000000000000

Vi giver skriftlig garanti
Kom ind og hor om de
pa vor omfattende service.
mange fordele du har
med D:E:R som partner •jfc- Vi kommer og reparerer
samme dag, hvis
i video og TV. En
du ringer inden kl. 10.
partner der altid er parat
Vi har altid de nyeste
til at råde og vejlede.
modeller, til landets
En partner du kan
bedste priser.
snakke med. Så kan du
^ Vi har fri ombytningsret,
samtidig få vores lille,
du kan bytte model,
nyttige håndbog, som
nar du onsker det.
gi'r dig svaret på en
I'a gensyn!
masse video og TVsporgsmal.

Din partner i f
video og 7V

] I
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Til lykke
Den 28. marts blev Albert Jørgensen 80
år.
Du ønskes hjerteligt til lykke med fød
selsdagen af familien og venner i SSF.
I snart 34 år har du haft din gang i klub
ben.
Først for 2 år siden fik jeg selv fod på
eget dæk. Det har siden betydet, at jeg
har haft fornøjelse af dit selskab på
pladsen og givet anledning til mange
hyggelige stunder.
Fortsat god vind.
Kim
Medlem nr. 910
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optimister

ynglinge

kapsejlads

Q Y
Udvalg for optimister:
Dan Holger Knudsen
Hellasvej 4, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-52 2034

MåM

Udvalg for ynglinge:
Jan Knudsen
Marengovej 12, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-5574 52

KAPSEJLADSER I SSF
1. HALVÅR 1986
25. maj
OPFORDRING
—
Trapez stævne
31. maj-1. juni
MC DONALD's CUP — Optimistjoller
udt. til JDM
15. juni
FAMILIESEJLADS

Leif Henriksen

Tycho Brahes Allé 50,2., 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-582810

Mogens Fuglsang
Elselillevej 5, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-580916
Ole Jensen
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-585068

Så skete det!
Vandet er blevet blødt igen og sæson
starter er nært forestående.
Samtidigt starter årets arrangementer,
der alle vil blive bekendtgjort på opslag
stavlen i Opti-husets, så derfor kig altid
på tavlen hvergang du er i SSF.

OG ONSDAGSSEJLADSERNE ER
PLANLAGT FRA DEN 7. MAJ TIL DEN
25. JUNI (incl.)
ALLE AFTENER KL. 18.55

motorbåde

te

Stævner i Maj
10 og 11 Kastrup A+B stævne
31/5 og 1/6 MC. Donalds Cup S.S.F.
A+B+C stævne.
Sommerlejr
Igen i år vil der blive sommerlejr for
Østersøkredsens Optimister, denne
gang bliver det i Kastrup i dagene fra.d.
6/7-12/7 hvor der vil blive mange spæn
dende aktiviteter, nærmere herom se
nere.
Dan/Leif

Sejladser i 1986
15. juni: Familiesejlads
16. august: Fisketur
31. august: Navigationsløb
Medio september evt. natnavigationsløb

KASTRUP MARINE SERVICE«.

m
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BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup
Teleton CTI 50 05 04

Alle gode gange 15
Kvindelig Sejlklub afholder
for 15. gang i træk:
Ladies Cup - søndag den 11.
maj 1986.
Kapsejladsen - som er åben for alle, na
turligvis også for mandlige sejlere - har
en distance på 35 sømil. Starten går kl.
9.00 ud for Tuborg Havn, hvor dom
merskibet markerer såvel start- som
mållinie.

<2l

Arne Olsen Offset
Århusgade 88, 2100 København 0
Telefon (01)*26 95 09

Herefter er punkterne: Vesterfalk, Pinhåtten, Q-blink ved Malmø og NNØ for
Flakfortet.
Angivelse af navigationsretning og evt.
afkortning af banen vil fremgå af vores
program.
Ladies Cup - en smuk messing skibs
klokke - er en vandrepokal, som den
sejler, der har vundet i alt 3 gange, får til
ejendom.
Der udsættes en præmie for hver femte
tilmeldte båd, og præmieuddelingen
finder sted samme aften - altså søndag
den 11. Maj- i Kvindelig Sejlklubs klub
hus - Skudehavnsvej 40, 2100 Køben
havn 0.
Startpengene er 100,- kr., og klubberne
vil få tilsendt tilmeldingsblanketter
omkring den 13. april. Sidste frist for
tilmelding er torsdag den 1. maj 1986.
Desværre er det ikke muligt at modtage
eftertilmeldinger.
Kopi af målebrev tilsendes sammen
med tilmeldingsblanketter.

Selve programmet samt statutterne
for Ladies Cup bliver tilsendt. Derfor er
det vigtigt, at man skriver tydeligt af
senderadresse. Skulle posten svigte,
kan programmer afhentes på selve
løbsdagen fra kl. 7.00 i bureauet hos
Kvindelig Sejlklub.
Og iøvrigt - go' fornøjelse og go' vind.

Dansk Sejlunions kapsejlads kalender
86 er udsendt til sejlklubberne og kan
afhentes i mellemgangen i klubhusets.

fester

Lørdag den 17. maj.
Pinsebal i klubhuset kl. 19.00
Pinsemorgen (18/5)
Morgenandagt i jollehuset.

Glad aften i SSF den 3. maj 1986

Tegning: Ib Christensen
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Telefontid
Dansk Sejlunions Sekreta
riat

joller

Telefontiden på DS' sekretariat vil pr. 1.
april være:
Tirsdag og torsdag fra kl. 13.00 - 16.00
Begrænsningen af telefontiden på se
kretariatet i forårsmånederne blev ved
taget på Sejlerdagen 1986.
Sekretariatet er de senere år blevet sta
dig mere belastet af telefonopkald,
hvilket desværre betyder at andet ar
bejde bliver udskudt, hvilket unionens
medlemmer ikke kan være tjent med.
Spørgsmål vedr. måleproblemer og må
lebreve bedes rettet til din klubmåler.
Henvend dig til din klubs bestyrelse,
hvis du har andre spørgsmål, som du el
lers ville have ringet til Dansk Sejlu
nion om.
Vi ønsker sejlerne god vind her i forå-

Med sejlerhilsen
Dansk Sejlunion.

Sten i sværdkisten
Mange kender sikkert situationen, hvor
man går ind på en strand og trækker
»W« så højt op på land, som dens vægt
og ens kræfter tillader. Når man sa
kommer tilbage til jollen, opdager man
til sin forfærdelse, at vandet i mellemti
den er steget, så den ligger og hugger
med sværdkisten i vandkanten.
Man prøver optimistisk at skubbe den
ud i vandet og tage sværdet ned, for blot
ret nedtrykkende at konstatere, at lige
meget hvor meget man rykker i svær
det, så sidder det urokkeligt fast.
Dernæst prøver man som et håb at tage
værktøjskassen frem, for blot at opda
ge, at blandt dens indhold af: skrue
trækkere, tænger, sjekler m.v. er der in
gen hjælp at hente.

Efter at have været udsat for oven
nævnte hændelse, har jeg nu udvidet
værktøjsudstyret med to trækiler. Så
når jeg nu får sten i sværdkisten, er det
om på siden med jollen, hvorefter træ
kilerne med rorpinden slås ned mellem
sværdkisten og sværdet. Herved pres
ses sværdet så langt over til den ene si
de, at man med en sejlpind kan skyde
stenene ud.
Hvis man efter at have haft sten i
sværdkisten finder, at sværdet er blevet
så ridset, at det bør lakeres, er det ikke
nogen vanskelig sag at få bolten, som
sværdet drejer om, ud. Men derimod
opdager mange, at det, igen at få bolten
igennem hullet i sværdet, faktisk er lige
så vanskeligt som at ramme plet i skydeteltet på markedspladsen.
Her er en anden lille fidus: Man sætter
låsesplitten gennem dens hul i sværdet,
hvorefter sværdet svinges helt op og
boltehullet er lige ud for hullet i sværd
kisten.
Fra W. Nyt

Snart er der sommerlejr igen
Basse, der var leder på SSF optimist hold til Bornholm sidste
år, har skrevet denne morsomme beretning i anledning af, at
næste sommerlejr finder sted i Kastrup i dagene 6.-12. juli.

Optimistsommerlejr
pli Bornholm 1985
Fredag aften den 19. juli 1985.
Efter planen mødtes vi ved Bornhol
merbåden kl. 22, og efter en mindre
ventetid lykkedes det at få samling på
børnene.
På trods af det sene tidspunkt var opti
mistsejlerne meget livlige og kunne næ
sten ikke vente, da vi gerne ville høre,
om alle var med.
Det gik faktisk så stærkt, at jeg ikke
kunne nå at følge med, og med bagagen
på nakken og billetterne i hånden gik
det i løb efter børnene. Min forbavselse
blev stor, da jeg viste billetterne frem og
manden sagde, at dem havde han set.
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2. Vighavn med joller før kapsejlads.

Det viste sig, at han havde klippet re
turbilletterne, som John Petersens ko
ne havde. (Dette blev dog rettet, da vi
ankom til Bornholm).
Vi havde fået at vide, at der var reserve
ret saloner til skole- og sportsrejser.
Dette var da også tilfældet, men jeg har
ikke set så mange skoleelever over 20
år. Der var rent faktisk mangel på plads,
og med mange mennesker var det også
lidt svært at holde styr på de ivrige
børn, som gerne ville på opdagelse
rundt på båden. Dette lykkedes også for
nogle få stykker, men efter en mindre
eftersøgning blev de fundet.
Salonen var indrettet med sofaer, som
kunne omdannes til en slags køje. Det
lykkedes også for nogle at få en sådan,
medens andre måtte nøjes med gulvet.
Ca. 4 havde fundet bagagerummet be
hageligt, da der her var hylder. Det viste
sig, at lyset i dette rum ikke blev sluk
ket, da det hørte med til nødbelysnin
gen om bord, og det var ikke sovekam
merbelysning.
Efter at vi havde fået placeret børnene,
fandt vi også et sted at hvile os, men på
dæksplads er det svært at sove. Vi blev
enige om at tage en snak om den kom
mende dag, inden vi gik til ro »med hen
syn til ankomsten til Bornholm«, da vi
naturligvis ville have mest mulig sam
ling på børnene. Vi besluttede, at hver
leder tog sine børn fra de respektive
sejlklubber. Vi gik derefter til ro i håb
om at få lidt søvn. Jeg var så heldig selv
at finde en køjeplads, som var overset
eller forladt. Det var desværre det sid
ste, konstaterede jeg, for da jeg var ved
at sove, begyndte ham, der lå nærmest,
at skære tænder, så det gik gennem
marv og ben.

Da dagen gryede, var alle på mærkerne
igen, og ved indsejlingen til Rønne var
vi alle naturligvis nysgerrige efter, om
der var nogle for at modtage os. Og me
dens færgen var ved at fortøje, havde vi
travlt med at samle børnene og afgive
de sidste formaninger. (Her iblandt den
mest brugte på vejen over: Hvis I ikke
gør, som der bliver sagt, bliver I sendt
hjem med samme færge).
Det kom vi alle, for det var samme fær
ge, der sejlede os hjem. Men virkningen
var god nok!

Alle forlod færgen i god ro og orden, og
på kajen stod Torben Pind med hjælpe
re klar med biler for at køre os til Svane
ke.
John Petersen, som havde tilrettelagt
turen for os, havde lovet, at det sted, vi
skulle bo, var et af de smukkeste steder
på Bornholm, og et af de bedste steder
at afholde en optimistsommerlejr. Det
te lød næsten for godt til at være sandt,
og da vi ankom til solskinsbyen Svane
ke, skinnede solen, hvor utroligt det
end lyder med den sommer, vi har haft.
(fortsættes i næste nummer)

3. En af S.S.Rs joller.

Det er ikke ualmindeligt, at de unge
mennesker har transistorradioer med,
og de spiller gerne til langt ud på natten.
I nogle tilfælde kan vagten fra færgen
tilkaldes, og vedkommende, der benyt
ter radioen, får smidt batterierne over
bord. Men det er nok for meget at for
lange, at få folk, der skærer tænder,
smidt overbord, hvis de ellers kan tage
tænderne ud.
Optimistsejlerne var efterhånden ble
vet trætte, og roen havde bredt sig, men
drengene i bagagerummet kunne ikke
sove på grund af lyset, og et par stykker
havde også lidt svært ved at falde til ro
og underholdt hverandre med snak og
anden tant og fjas, så disse måtte med
mellemrum dysses ned. Der var endda
dem, der ikke fik lukket et øje hele nat
ten.

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
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DS-INFORMATION
til
- alle eentypeklasse-sejlere
- alle lOR-sejlere
Dansk Sejlunion er blevet pålagt frem
over at opkræve moms ved udstedelse
af alle certifikater/klassebeviser på bå
de, og dette gælder nu også klassebevi
ser for entypebåde (nationale, skandi
naviske og internationale), samt den
årlige IOR-startlicens.
Vedr. Entypeklassebeviser:
DS' pris vil i 1986 være uændret, men
hertil kommer nu momsen, hvilket vil
sige at gebyrerne er:
Optimistjoller
Kr. 75,00
Øvrige entypeklasser - Kr. 122,00
Bemærk, at derved ejerskifte/klubskif
te samt ved eventuelle ændringer på
båden - kontrolleret af en måler - skal
udstedes et nyt klassebevis af DS.
»Measurement Forms«/Måleskemaer
er ikke gyldige som klassebeviser.
Gebyret indsendes til DS sammen med
det gamle klassebevis eller measure
ment form/måleskema med tydelig an
givelse af navn, adresse, klubtilhørsfor
hold og evt. telefonnummer.
Vedr. IOR-startlicens:
Da en del af startslicensen er kontigent
til ORC (Offshore Racing Council) er
dette beløb momsfrit, fornyelsesgeby
ret fremkommer derfor således:
Kr. 100,- (ORC-kontigent) -I- 390,- (gebyr
incl. moms) = Kr. 490,00.
Besked vedr. fornyelse af IOR-startlicensen udsendes rutinemæssigt til alle,
der året forinden har haft et gyldigt
IOR-certificat.
Vedr. indmåling af nye fartøjer eller for
nyelse/ændring af gamle certificater,
skriv venligst til DS herom.

TEAM HEMPEL
købes med fordel
hos
Fliigger byggefinish
Holmbladsgade 25,
Telefon 01-547333

Stof til eftertanke
Tale er øl, tavshed er guldøl.
(ukendt)
Vi ligger allesammen i rendestenene,
men en del af os ser op imod stjernerne.
(Oscar Wilde)
Karakter er et stof, der er opløseligt i
Alkohol.
(Jens Bang, overlæge dr. med)

Medbring medlemskort
og få 10% rabat

45. årgang

Standeren til tops 3. maj 1986.

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01-59 3580

Restaurationen

01-58 3296

Havnekontoret

01-581424

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

507323

Medarbejder ved bladet:

Holger Moller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

5041 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

5801 76

Tryk:

Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0

26 95 09

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Klaus Akkermann

597995

Næstformand:
Jens Green Jensen

506365

Sekretær:
Else Thuring

5359 64

Kasserer:
Erna Christensen

59 39 78

Havneudvalg:
Arne Olsen
Bent Knudsen

55 79 39
5321 81

Tilsynsførende
med klubhuset
- og fest udvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

51 7530
545844

Kapsejladschet:
Ole Poul Pedersen

245759

Skolechef:
Bjarne A. Larsen

9507 01

Juniorleder:
Jens Green Jensen

506365

Jolle
repræsentant:
Jørgen Friland

381541

Motorbidsrepræsentant:
Ib Petersen

522544

Milere:
Karl Thorup
Frank Olesen

584311
522310

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

598818

Avanceret
navigation
som er let tilgængelig
for enhver.

me på ret kurs igen. Ligger du for anker,
kan den give alarm, hvis du driver for
ankeret, og hvis du har for lidt strøm på
batteriet, får du også dette at vide. Den
er lige anvendelig for kapsejleren og
tursejleren.

Tekst og foto: Holger Møller.

Ovenstående står skrevet uden på en
brochure for APnavigator, og de ca. 50
medlemmer, der havde fulgt indbydel
sen fra motorbådsudvalget, kapsejlads
udvalget og sejlerskolen til at få noget
mere at vide om dette instrument den
10. april, måtte medgive, at der er noget
om snakken. Men det må også her i ret
færdighedens navn tilføjes, at brugeren
skal have en vis viden om navigation.
Man skal kunne styre efter et kompas,
og man skal kunne foretage en stedbe
stemmelse i søkortet, og man skal vide
noget om misvisning og deviation.
Dette fik deltagerne også at vide ved
det omtalte møde, og er grundlaget i or
den er det utroligt, hvor megen nytte
man kan have af AP'eren. Dette fortalte
Ole Vernberg fra Phillips om. Ole er selv
Maxi-sejler og medlem af Kastrup Sejl
klub. Han har naturligvis selv en AP-na
vigatør, og kunne i næsten to timer hol
de forsamlingens interesse fangen om
det interessante emne.
Det fører for vidt her at nævne alle de
ting som AP-eren kan, men et par styk
ker kan vi tage med. Hvis du inden sejl
turen lægger en sejlplan, kan du indta
ste indtil 25 punkter, som du skal passe
re, og AP-eren kan opgive dig kursen til
punkterne et for et. Du får opgivet far
ten, hvornår du vil være fremmme ved
de enkelte punkter; hvis du er kommet
ud af kurs, får du at vide, om du skal dre
je til styrbord eller bagbord for at kom

AP-navigators opfinder, Finn Hendil

SSF-medlem har været
med til at udvikle
AP-navigator.
AP-navigatorens informationer er ba
seret på DECCA-systemet, som har
været brugt af handelsflåden og fisker
flåden i mere end 30 år. Finn Hendil, der
er medlem af SSF har været medlem af
den udviklingsgruppe hos Philips, der
med den moderne teknologi har været i
stand til at fremstille en navigator, der i
størrelse og strømforbrug passer til selv
de mindre både. Efter lidt tovtrækning i
starten er AP-navigator godkendt af
DECCA.
HM.

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg.
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Ole viser en detalje
Så let er det, siger Ole

Forsamlingen lytter opmærksomt

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær
generalforsamling i følge lovene.
TIRSDAG d. 17. JUN11986 KL. 19.00
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at kr. 435.000
overføres fra byggefonden i SSF
Til det ved generalforsamlingen i
marts 1986 vedtagne midterbro
projekt.
3) Eventuelt.
Bestyrelsen.

SÆSONEN ER STARTET.
I det bedste sommervejr der kunne tænkes, afholdt SSF sin
standerhejsning lørdag d. 3 maj. Mange medlemmer var
mødt op til denne festlige indledning på en forhåbentlig god
sejlersæson.
Efter formandens tale gled standeren
til tops godt hjulpet af en trompetsolo
fra vort hornorkester. I dagens anled
ning var gode venner af SSF mødt op
med hele 3 fartøjer plus en trailer til ju
nior- og jolleafdelingen.
Tuborg Bryggerierne kvitterede for
godt samarbejde med en Europa-jolle
til juniorafdelingen. Den fik navnet Tu
borg Sparks.
Sundby Stormarked på Englandsvej
overrakte en Optimist-jolle, der fik nav
net Sundby Service. Optimisterne tak
ker i den forbindelse vort medlem Jør

gen Rindal, der har skabt denne forbin
delse til et af Amagers største Super
markeder.
Autofirmaet NORDEN på Englandsvej
overraskede med et sejlbræt fra de be
rømte NISSAN Automobilfabrikker i
Japan, og vor egen Tryksen (Arne Olsen
Offset) kørte frem med en trailer, som
vi længe har savnet. Den blev døbt Sup
pleanten af vor sekretær Else.
Efter de mange døbelser og hurraer,
afsluttede SSF' Hoplapiger og hornor
kester denne traditionsrige dag ved
flagmasten.

Formanden i aktivitet ved standerhejs
ningen 1986.

Fortsættes næste side

Standerhejsningen fortsatte i klubhu
set med taler - sang - musik og dans, og
varede traditionelt for mange, til den
lyse morgen.
Ved flagmasten fremførte Vagn Preis
ler, i bedste Poul Reumert stil, et ud
drag af H.C. Andersens Den grimme
Ælling. Frit oversat af et af vore med
lemmer.
Denne frie omskrivelse bringer vi på
grund af pladsmangel ved en senere lej
lighed.
HG.

Salgsinspektør Georg Hartvig
Europa-jollen: Tuborg Sparks.

døber

Sundby Stormarked ved første dispo
nent Niels-Erik Sørensen døber Sundby
Service.

sejlbrættet:

Hr. og Fru. Niels-Erik Sørensen efter
dåben for Sundby Service.

Vagn reciterer den frie oversættelse af
H.C. Andersens: Den Grimme Ælling.

SSFHAR
FÅET SIN
SANGBOG
Nordén

I tæt samarbejde mellem Hoplapiger
ne, kapsejladschef Ole Poul Petersen og
Jørgen Sauffaus/Arne Olsen Offset, er
det lykkedes for SSF at få sin egen
sangbog.
Bogen indeholder 37 kendte sange. Na
turligvis flere af Hoplapigernes, og som
det siges i forordet, sangglæden er stor i
SSF. Men da alle som regel kun kan de 2
første linier, har vi besluttet at udgive
denne lille bog til fælles gavn og glæde.
Sangbogen er blevet særdeles vellyk
ket. Omslaget er i en kraftig blå farve i
robust udførelse.
Bogen koster kr. 20.00, og kan købes på
kontoret om torsdagen.
Hele beløbet går ubeskåret til en ny Europa-jolle med pigebesætning i junior
afdelingen. Fra særdeles velunderret
tet kilde har redaktionen erfaret, at den
skal hedde HOPLA.
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døber

Halvdelen af Hoplapigerne med de nye
sangbøger.

Referat af generalforsamlingen
den 23. marts 1986.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt
Der blev udleveret 127 stemmesedler.
Punkt 1.
Benny Gustafsson blev foreslået som
kandidat til dirigentposten og blev ef
terfølgende valgt af generalforsamlin
gen med akklamation.
Punkt 2.
Sekretæren oplæste protokollen for
sidst afholdte bestyrelsesmøde den 13.
marts 1986. Umiddelbart efter oplæste
formanden sin beretning (vedlag)
Et stemmeudvalg bestående af Tage
Woltemath, Erling Sørensen og Fritz
Kleis blev valgt.
Ingen i forsamlingen havde bemærk
ninger til hverken protokol eller beret
ning, der begge gik til afstemning, og
både protokol og formandens beretning
blev godkendt ved akklamation.
Punkt 3.
Formanden gennemgik regnskabet for
forsamlingen, og da ingen havde kom
mentarer til regnskabet, blev dette sat
under afstemning og blev godkendt af
generalforsamlingen med akklama
tion.
Punkt 4.
Sekretær Else Thuring, skolechef Bjar
ne Larsen, havneudvalgsmedlem Bent
Knudsen, medlem af klubhus- og fest
udvalg Bente Bang Christensen, motorbådsrepræsentant Ib Petersen blev
alle genvalgt ved akkalmation.
Suppleant Poul Olsen modtog ikke gen
valg. Arne Olsen blev foreslået og valgt
med akkalmation. Revisor Jan Sejrbo,
revisorsuppleant Hans Eskildsen, re
daktør Hans Guldager, måler Karl Tho
rup og måler Frank Olsen blev genvalgt
ved akklamation.
Punkt 5.
Der var ikke indkommet lovændrings
forslag.
Punkt 6.
Bestyrelsens forslag 6.1
Bestyrelsen foreslår, at alle aktive
medlemmer betaler et ekstraordinært
kontingent kr. 150,00 + moms, senest
den 15. september 1986. Til brug for
udskiftning af midterbroen.

Formanden fik ordet for motivering:
Vore kajanlæg skal være i forsvarlig
stand, det er ikke mere nok med småre
parationer, midterbroen er ikke i for
svarlig stand. Formanden sluttede med
at bede medlemmerne stemme for for
slaget.
Plambech syntes, at vor bestående
byggefond skal anvendes til fornyelsen
af midterbroen.
Harry Trudsøe fortalte, at han havde
besøgt Nordhavnen, hvor der findes fly
debroer, der har ligget i 18 - 20 år. Han
mente, at det ville være en god ide, hvis
vi indhentede tilbud på sådanne broer
til afløsning af vor midterbro.
Formanden: Vi bør ikke røre ved vor
byggefond. Generalforsamlingen har
engang vedtaget, at der skal bygges et
nyt aktivitetshus.
Vi har talt om flydebroer, men så skal
havnen graves ud, og det vil komme til
at koste det dobbelte.
Preben Jacobsen: »Der må være no
get, jeg har misforstået«. Hvis det er en
lappeløsning, vi skal have, kan vi lige så
godt fortsætte med at lappe på den
gamle midterbro, resultatet bliver det
samme, hvis ikke havnen bliver gravet
ud. Der skal være vand under broen, el
lers bliver den ikke stående.
Leif Petersen stiller et ændringsfor
slag lydende: Bestyrelsen foreslår at al
le aktive medlemmer med plads i hav
nen betaler o.s.v.
Vagn Preisler: Ændringsforslaget vil
jeg modsætte mig. De mennesker, der
kommer ned i Sundby Sejlforening og
ønsker en plads nede i havnen, ved den
dag, de får en plads i havnen, får de en
fuldt færdig havn med alle faciliteter.
De, der står på venteliste, må også be
tale.
Fritz Kleis: Hvad vil en ny midterbro
komme til at koste. De 150 kr. pr. med
lem vil give ca. 150.000 kr. ialt.
Formanden: svarede forrige talere: Til
Preben - det er ikke forkert, at der skal
være vand under broen, det skaffer vi.
Til Fritz Kleis: Vi har undersøgt, hvad
det vil koste - ca. 4.800 kr. + moms pr. lø
bende meter, altså ca. en halv million.
Skal vi grave puklen væk beløber det sig
til ca. 100.000 kr. mere. Vi beder om 150
kr. pr. medlem. Disse vil ikke forslå,
men de penge, der er sat af på budgettet
til vedligeholdelse, vil også blive taget i
betragtning.
Vagn Preisler har ret - alle aktive med
lemmer bør hjælpe med betalingen.
Formanden bad om ordet til forret
ningsordenen. Bestyrelsen stiller æn
dringsforslag: Bestyrelsen foreslår, at
alle aktive medlemmer med plads i
havnen betaler et ekstrakontingent på

300 kr. plus moms senest den 15. sep
tember til brug for udskiftning af mid
terbroen. Dirigenten bad forsamlingen
tage stilling til, om bestyrelsens forslag
var stillet for sent. Ved skriftlig afstem
ning blev det vedtaget at stemme om
dette forslag på lige fod med det først
stillede ændringsforslag. Begge æn
dringsforslag blev forkastet, og besty
relsens forslag gik til afstemning ved
håndsoprækning og blev vedtaget af ge
neralforsamlingen.
Punkt 7.
Tage Woltemath: Sekretæren omtalte
i protokollen, at Lynetten har nedsat
deres havnepenge for pensionister,
men hun glemte noget. Der er 60 klub
ber og havne med i ordningen. Man be
taler ikke for eget ophold og stiller til
gengæld sin egen havn vederlagsfrit til
benyttelse for gæstende både.
Giser bad bestyrelsen om at opsætte
skilte, der påbyder medlemmer og gæ
ster om at rydde op efter sig på broerne.
Vagn Preisler bad i den forbindelse
medlemmerne om at bede gæster og
andre om også at rydde op efter sig i
klubhuset.
Bjarne Larsen: Den 10. april vil der bli
ve afholdt et instruktionsmøde i AP-navigator. Bjarne Larsen opfordrede med
lemmerne til at møde op.
Formanden: Med hensyn til frihavnsordningen har SSF været tilsluttet en
sådan ordning før, og vi overvejer at til
slutte os igen. Før havde vi en lidt skæv
ordning med svenske havne. Denne
ordning har vi opsagt.
Jens Green Jensen: Vi har været hel
dige at få penge fra Tuborgfondet. Vi
har besluttet at købe en Europajolle.
Det er ikke så morsomt at have kun en
jolle af en slags. Derfor opfordres med
lemmerne til at opspore evt. sponsorer
til endnu en Europajolle.
Hans Guldager: På Flakfortet er der
sidste år indført, at man kan indløse et
årskort på 60 kr. Dette kan man også i
år. Hans Guldager opfordrede medlem
merne til at indløse et sådant årsmærkat. Pengene skal bruges til renovering
af fortet. Man kan købe en dolos for 500
kr., og i tilgift får man udleveret en minidolos.
Fritz Kleis: I øjeblikket får vi ca. 43.000
kr. ind i havnepenge om året.
Jens Green: Det er vore egne juniorer,
der i weekenderne vil kræve havnepen
gene op.
Tage Woltemath: Til Fritz Kleis - de
svenske og tyske gæstesejlere, samt de
sejlere, der kommer fra havne, der ikke
er tilsluttet ordningen, skal selvfølgelig
stadig betale havnepenge, så vi kan
godt nå at få de 43.000 kr. ind alligevel,
selv om vi tilslutter os friordningen.
5
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for en hurtig og saglig generalforsam
ling - takkede derefter bestyrelsen for
et godt samarbejde. Sluttelig takkede
han Kirstine og dirigenten.
Dirigenten takkede ligeledes forsam
lingen og bad den om med ham at råbe
et trefoldigt leve for SSF, hvorefter han
hævede generalforsamlingen kl. 12.50.
Sign. Benny Gustafsson, Dirigent
Else Thuring, sekretær

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde
den 7.4.86.
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 havde meldt afbud.
Punkt 1 Protokol
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
var blevet oplæst på generalforsamlin
gen der godkendte denne.
Punkt 2 Beretning
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort
Et medlem søger om nedsættelse af
kontingent og pladsleje p.g.a. alder. Da
betingelserne jvf. foreningens vedtæg
ter er opfyldte giver bestyrelsen til
sagn.
To medlemmer anmoder om fritagelse
af vagt p.g.a. alder. Da begge er fyldt 65
år bliver de fritaget for vagttjeneste.
Chr. Havns Bådelaug anmoder i anled
ning af deres 40 års fødselsdag om lov
til den 16.5. at benytte vort klubhus. Da
foreningen ikke selv denne dag har no
gen arrangementer giver bestyrelsen
tilsagn.
Formanden slutter med at orientere be
styrelsen om at Dansk Sejlunion er ind
trådt i Den selvejende institution Flak
fortet.
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Havneudvalget orienterede bestyrel
sen om de undersøgelser de i øjeblikket
er ved at foretage i forbindelse af for
nyelse af vor midterbro. Forslag vil se
nere blive forelagt bestyrelsen.
I uge16 vil den eksisterende bro og pæle
blive banket på plads. Jollerepræsen
tanten fremførte en ide om hvordan
man kan reparere jolleslæbestedet.
Jollesejlerne vil selv stå for reparatio
nen hvis bestyrelsen giver tilsagn til
køb af materialer.
Bestyrelsen blev enige om at havneud
valget samt jollerepræsentanten sam
men skal udarbejde en arbejdsplan
samt foretage en beregning af materia
lepris før der gives endeligt tilsagn.
Juniorlederen beder om at få opstillet
et jernstativ til brug for opbevaring af
private optimistjoller idet de gamle
træstativer ikke dur mere.
Bestyrelsen bevilgede et nyt stativ.
Endvidere ytrede juniorlederen ønske
om at Ole Jensen, Jan Knudsen og Erik
Povelsen lærer at sejle »Bollen« idet
disse tre skal deltage som ledere ved
adskillige optimist- og ynglingestæv
ner. Havneudvalget lovede at undervise
dem snarest. Ved samme lejlighed bad
kapsejladschefen om at nogle af hans
udvalgsmedlemmer ligeledes må blive
undervist i brugen af »Bollen«, også
dem lovede havneudvalget at undervi
se.
Parkeringspladsen vil blive ryddet og
resten af hegnet opsat i uge 16.

Den 8.4. vil klubbens ynglinge blive sø
sat. Første wwekend efter vil årets før
ste kapsejlads blive sejlet i S.S.F. Doryerne er blevet istandgjort. I uge 29 vil
Jan Knudsen følge juniorerne på ferie i
Tyveknægten og i uge 30 overtager Erik
Povelsen ledelsen.
I uge 27 skal 3 både deltage i landsjuniorstævne der sejles i Greve.

Punkt 4 Klubhus og fester
Den 18.4. vil hornorkestret holde fød
selsdagsfest. Den 3.5. afholdes stan
derhejsning.
Pinselørdag fejres med musik i klubhu
set. Pinsemorgen vil foreningen som
sædvanlig være værter ved et lille trak
tement i Jollehuset.

Punkt 10 Sikkerhed
Intet.

Punkt 5 Sejlerskolen
Skolechefen oplyser at der den 10.4. vil
komme en instruktør fra Phillips og un
dervise i brugen af AP-navigator.
Eleverne på skolebådene er i fuld gang
med klargøring af bådene.
Den 22 + 23/4 vil der med 16 elever blive
afholdt eksamen i navigation. Poul Fre
deriksen vil være censor.
Skolechefen sluttede med at orientere
bestyrelsen om at fremtidige elever på
sejlerskolen efter nye regler skal under
vises i motorlære.

Punkt 7 Kapsejlads
Den 19 - 20/4 afholdes ynglingsstævne.
Den 25.5. Trapezstævne. Den 31.5. -1.6.
optimiststævne og den 15.6.86 sejles
den årlige familiesejlads. Alle onsdage i
maj og juni aftensejladser.
Kapsejladschefen har indhentet tilbud
på en Over-Head projekter. Den koster
mellem 5500 - 7700, og for en bærbar
8500 incl. skærm. Bestyrelsen blev eni
ge om at der til efteråret skal indkøbes
en Over-Head projekter. Man vil til den
tid endelig tage stilling til hvilken man
vil købe.
Punkt 8 Joller
Bestyrelsen har droppet køb af contai
ner da det har været umuligt at finde en
brugbar. Istedet vil man som oprindelig
besluttet opsætte hegn. Dette vil ske i
løbet af april måned.
Punkt 9 Motorbåde
Den 15.6. sejles familiesejladsen og den
16.8. arrangeres den årlige fisketur
meddeler motorbådsrepræsentanten.

Punkt 11 Bladet
Intet.
Punkt 12 Eventuelt
I det nye havnekontor vil låsen blive
stillet om sådan at kun hovednøglen
dur.
Bestyrelsen diskuterede klubhusets
stand, alle var enige i at det er nødven
digt at foretage reparationer idet det
ved en østenvind ikke er muligt at op
varme lokalerne p.g.a. utæthed.
Ideer som at bygge det nuværende
klubhus ud så det kommer til at rumme
undervisningslokaler samtidig med at
man alligevel skal renovere og isolere
facaderne, kom på tale.
Byggeudvalget vil se på denne ide.
Mødet slut kl. 22,10
sign. Klaus Akkermann, formand
Else Thuring, sekretær

VM FOR
YNGLINGE
Sæsonens første kapsejlads var tradi
tionen tro et velbesøgt arrangement for
den meget aktive YNGLING-klasse.
Stævnet, der havde D.E.R. som spon
sor, blev afholdt i week-enden den 19.20. april under vejrforhold, der vekslede
fra dis over regn og sne til enkelte sol
strejf - og med vindstyrker fra svag til
hård vind.
På trods heraf lykkedes det at gennem
føre 5 sejladser, hvor 33 ud af 36 tilmeld
te mandskaber deltog.
Stævnet blev vundet af Per Thorshøj,
KAS, foran Theis Palm, KDY, og Jørgen
Ring, KDY.

Bedste Sundby-båd blev Dracula på en
9.-plads, medens de øvrige endnu ikke
sammensejlede Sundby-besætninger
fik placeringer langt nede i rækken.
Vi er dog ikke i tvivl om, at vore »unge
kræfter« nok skal markere sig i fremti
dige dyster!

Den første kapsejlads i SSF.
Jørgen Ring, tidligere WM-mester i
yngling, øver sig her i mastesætning
inden kapsejladsen.

•

Hverdage
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Son og
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9 15
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X
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X
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13- 18
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevei 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

X

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
"f1 Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det, der ligger
dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt 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 må
de.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer og
venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejlunion,
venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer og
personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.
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Månedens skribent
Michael Empacher

FRA OPTIMIST TIL VM SEJLER.
Michael Empacher
blev
medlem af SSF allerede som
9 årig purk i 1974, og er an
den generation af Sundby
sejlere fra den familie.
SSF har ved lidt velvillig
hjælp gennem årene fået sat
Michael godt igang, således
at han idag, som 25 årig ung
mand, har en lang og hæder
fuld sejlerkarriere bag sig,
og med den faste tro han har,
kan sejle et verdensmester
skab hjem i 1986.
Michael er gift med Susanne
og har en dejlig dreng Emil,
så lidt fritid har der været til
overs.
Michael Empachek.

Min aktive kapsejladsinteresse starte
de først efter optimisten.
Jeg blev gast hos Jan Knudsen i yngling
(jackpot), og var til mit første VM i Nor
ge i 79. Jan lærte mig en hel del om kap
sejlads.
Året efter købte jeg en 505 jolle sam
men med Sundbyeren Kim Kristensen,
nuværende medejer af Bang Sails.
Og jeg må nok erkende, at jeg fik min
sag for.
Jeg blev hurtigt klar over, at det med at
være forgast i en 505 krævede noget me
re træning fysisk.
Kim, som i forvejen kendte til jollens
reaktioner, lærte mig hurtigt, hvordan
8
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H-båd Yatzy nr. 4 ved udtagelsen til WM i
Finland 86.
Foto: Jimmi Roneklint.

man bliver hurtig og smidig. Da må jeg
tilstå at han var en god læremester og
vidste, hvordan sådan en jolle skulle
sejles. Jeg havde et par gode sæsoner i
denne jolletype.
Foråret 1982 var nok det år, hvor jeg op
dagede, at kapsejlads ikke bare er at
sejle. Der skulle også penge til.
Jeg røg tilbage til ynglingeklassen igen.
Kim Steffensen og Jan Knudsen sejle
de sammen i ynglingen YATZY. Jeg
kom med som gast til Europamester
skaberne i Holland, og det viste sig hur
tigt, at vi fandt godt ud af det sammen.
Vi besluttede os til at fortsætte sam
men som en ren Sundby-besætning.

I året 1982 var der nemlig verdensme
sterskab i USA, Florida, og det skulle
vise sig, om vi var gode nok til at komme
med. Der var nemlig kun 4 bådhold,
som kunne deltage fra Danmark.
Vi var lidt uheldige med det første udtagelsesstævne, hvor vi lå placeret som
nr. 17, det var knap så godt. Der skulle
virkelig satses nu, hvis vi skulle gøre os
nogle forhåbninger i de næste 2 udtagelsesstævner. Men vi havde det for
nødne held og vandt dem begge, og blev
samlet nr. 3 efter endt udt.-serie.
Nu manglede vi pengene. Der skulle
bruges 25.000 kr. til rejsen, og vi havde
kun 1 1/2 mdr. til at skrabe pengene
sammen. Vi satte fantasien i sving.
Så ved hjælp af tombola, bådudstilling i
Amagercentret, lidt lotteri og gode
sponsorer fra nær og fjern, ikke mindst
fra Sundby sejlforenings medlemmer,
var pengene, ugen før afrejsen, hjemme.
Efter en 7. plads ved VM i USA fortsat
te jeg med Kim Steffensen i nogle år i
yngling.
184 købte Kim H-båd. Vi valgte at bruge
et år til at lære båden at kende, og så
forsøge at kvalificere os til VM i 86 i
Finland. Det er nu lykkedes.
Jeg kan desværre ikke tage til Finland
på grund af tidsnød, fordi jeg skal delta
ge i dette års verdensmesterskab for
ynglinge, som foregår i Holland.
Jeg gaster på nuværende tidspunkt hos
Theis Palm, som sidste år vandt VM i
yngling, som foregik i Norge.
Vi har fået stillet en ny yngling til rådig
hed, som vi i fællesskab har bygget fær
dig i løbet af vinteren.

Vi er godt igang med udtagelserne, og
det er gået virkelig godt, så vi i øjeblik
ket fører. Vi mangler kun ét stævne,
men det skal virkelig gå galt for os, hvis
ikke vi vinder sammenlagt. Der kan jo
ske meget i kapsejlads.
Specielt tak til de ny sponsorer.
Handelsbankerne, ialt 8 stk., på Ama
ger, har givet os 10.000 kr. så vi kan for
berede os grundigt, og vores transport,
startpenge og div. omkostninger bliver
dækket.
Helly Hansen har sponseret vores tøj,
så jeg tror ikke, vi kommer til at mangle
noget.
Vi håber vi kan gøre en god figur i Hol
land. Jeg vil personligt, da jeg er den
eneste Sundbyer på ynglingebåden, vi
se Sundby's stander på bedst mulig må
de.
Med venlig hilsen
Michael Empacher
Held og lykke til Kim Steffensen i Hbåden YATZY, og hans nye besætning
(Niels Peder Petersen og Bo Hansen).

Yngling L) 136 Holger.
Kr. 10.000 var resultatet med et godt
sponsor samarbejde
Billede Michael Empachek SSF.
Erik Lund og Theis Palm Dragør ved
Sundby Sejlforenings udtagelses stævne
til WM.
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Hempels Yachtprogram
fås hos

påhængsmotorer (vandprervekar)
genera to ran læg (belastning s tav le)
stationær 4 - takt motorer
plæneklippere
fejemaskiner
jordfræsere
• vandpumper

Sadolin Farveland

SALG / SERVICE af HONDA produkter

SUNDBY - TAPET - FARVE
HOLMBLADSGADE 56. 2300 KØBENHAVN S
TLF. 01- 57 25 87 - GIRO: 8 22 04 09

— Reparation af alle små benzinmotorer —

Motorservice
Augustagade 10
2300 København S
Tlf. (01) 58 27 63
klip ud og gem
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SSF. hornorkester
5 års jubilæumskoncert
Vort stærkt blæsende orkester indledte med
EL CAPITAN MARCH af Sousa. En festlig og
fornøjelig aften hvor de ca. 125 medlemmer,
der havde taget mod til sig, fik koncert for hele
kontingentet
Henning Bøge medl. nr. 600, der har
været med i alle årene, beretter føl
gende:
I februar måned 1981 stod der følgende i
SSF Bladet »Sku' vi ikke danne et
Hornorkester. Henvendelse til o.s.v..
Undervisning gives.«
Undertegnede læste nok den lille notits
rundt regnet 100 gange igennem og blev
mere og mere forvirret. Nok vidste jeg,
at en sejler kunne have en ordentlig
blæser på, men at der var nogle ordent
lige blæsere mellem sejlerne, var mig
ubekendt.
Nå, jeg hankede op i min gamle ES-kornet og kom til det første møde i det fine
bestyrelseslokale. Jeg var faktisk en af
de eneste, der var i besiddelse af et in
strument, tror jeg nok, for det gik på
omgang mellem en hel masse menne
sker, der mente, at de var »professionel
le«. Det var de nu ikke, det kan nu ikke
nytte noget, at man tror, man er god,
fordi man har haft en onkel, der var regimentsmusiker. Der var blandt andet
en ordentlig brandert imellem, der sag
de, at han var uddannet i Frelsens Hær.

lig og tålmodig. Det er gået fremad,
langsomt men sikkert. Vi har haft nogle
udskiftninger, har fået gode musikere
ind og også mistet nogle på grund af
mange årsager. Vi har mistet to gode
kammerater indenfor det sidste år på
grund af dødsfald - to dygtige og meget
interesserede, som vi savner i dag, også
musikalsk. Men vi skal videre, og jeg hå
ber, at vi kan vise, at det trods alt går
fremad.

Det skulle ellers borge for kvaliteten,
da man har en meget fin skole der, men
han havde nok en livlig fantasi - jeg har
forresten aldrig set ham siden.
Da man havde siddet og snakket frem
og tilbage og nogenlunde fundet frem til
et mønster, dukkede der en travl person
op og blandede sig i vores diskussion, og
man kunne jo nok høre, at han havde
forstand på musik - han fik hurtigt orga
niseret de rette folk på de rette instru
menter, som vi ikke havde. Jeg behøver
vel ikke at sige, det var den allesteds
værende Kurt Wilken, der hurtigt fik
sat skik på det hele. Fantastisk at han
havde tid til at være brandmand. Nå, vi
fik valgt en talsmand for orkesteret,
som sammen med nogle få tro svende
fik skaffet nogle instrumenter og kom
så småt igang. Vores første optræden
var ved standerhejsningen den 2. MAJ
1981, og det gik sikkert meget godt. Men
nu var vi igang, og at vi i dag i det hele
taget har et godt orkester, kan vi takke
vores instruktør for. Han skaffede de
rette folk til at hjælpe os og var utrætte

Orkesterleder Kurt Vilken.

Besætningen på SSF. Blæseorkester.

KASTRUP MARINE SERVICE-

Går bølgerne højt?
- så lad os
tage trykket!

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

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

fra medlemmerne

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved vort bryllup
Med sejlerhilsen
Rie Green og Dan Knudsen

kåBUKSE
SNEDKEREN
—i

BEDE HOBIZON

tesas
RED//GREEN

Efterlysning.
Pløks kørestol, der har været parkeret i
for-hall'en er forsvundet. Da Pløk ikke
kan komme ind i klubhuset uden at bru
ge denne kørestol, er det meget vigtigt,
at den kommer på plads igen.
På forhånd tak for hjælpen
En tak for den smukke buket blom
ster som formanden personligt over
bragte mig.
A. Jørgensen, 80 år
medlem nr. 466
Til SSF bestyrelse og venner
Tak for venlig opmærksomhed til
[ min 70 års dag.
Knud Carlsen
medl. 679

26/2 - 1986
Til Sundby Sejlforening.
Hjertelig tak for den flotte buket til
min fødselsdag
Venlig hilsen
Svend Vestervig
»SVELLE«
A309

magnustøj & brugskunst
TORVEGADE 25
(VED KNIPPELSBRO)
MASSER

BYTTECENTRALEN

LORDAGE

Så er det forår igen, og børnene er end
nu en gang vokset fra det dyre sejlerudstyr, der blev købt sidste år. Men inden I
styrter ud for at købe nyt, så prøv om ik
ke BYTTECENTRALEN kan hjælpe
jer.

få digen fest 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 pa en
masse video og TVsporgsmal.

^ 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.
Ufr Vi har fri ombytningsret,
du kan bytte model,
nar du onsker det.
Pa gensyn!

Din partner i f
video o g TV

] I
*

AF

PARKERINGSPLADSER
MELLEM

KL. 9 OG 13.

Hvordan ?
Jo, ring på (01) 59 82 80 og spørg efter
Bjørka.
Jeg formidler gerne kontakten til an
dre, der enten har det, du mangler, eller
som kan bruge det, du ikke længere kan
anvende. Priser o.l. aftaler I så indbyr
des.
Sidste år var efterspørgslen meget stør
re end udbuddet, så jeg kunne ikke hjæl
pe så mange, som jeg gerne ville. Derfor
vil der i år blive sat et opslag på tavlen i
klubhuset, hvor man så kan læse, hvad
byttecentralen har på lager, samt hvad
der er efterspørgsel på. Dette opslag vil
blive ført ajour med jævne mellemrum.
For at få ryddet op i bunken af ønsker
fra de sidste par år, bedes I ringe igen,
såfremt jeres ønsker stadig står ved
magt.
Og så håber jeg på en god sæson for
os alle.
Bjørka
11

Fra Kassereren

Slettede medlemmer
A
A
A
A
A

Kontingent pr. halvår:
Aktive kr. 135,00 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 185,00
Passive kr. 67,50 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 117,50
Juniorer kr. 92,50 + byggef. kr. 50,U0
ialt kr. 142,50

A
A
A
A

Bådpladsleje pr. år:
pr. kvm. kr. 47,00 + moms kr. 10,34
ialt pr. kvm. kr. 57,34

A
A

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

A
A
A
A
A
A

Mindste pladsleje max. 3 kvm.
kr. 150,00 + moms kr. 33,00,
ialt kr. 183,00

A

Haveleje kr. 30,00 + moms kr. 6,60
ialt kr. 36,00

A

Ekstra kontingent til midterbroen
skal være betalt inden

A

15. september:

A

A

26 Ebbe Karlsen
Hellelidenvej 10, S.
140 Kenneth Madsen
Højbjergvænget 17, Herlev
222 Bent Frederiksen
Kastrupvej 160 C, S.
236 Hanne Toft Olsen
Thurøvænget 11, Fredericia
338 Ole Ingemann Handest
Fremads Allé 6, S.
416 Flemming Christensen
Torvevangen 14, Asnæs
456 Jan Palmann
Syvens Allé 8, S.
522 Kent Rise Hansen
Delfingade 14, K
530 Arndt Adrian
Gyldenrisvej 30, S.
550 Henrik Amdi Madsen
Dalslandsgade 8, S.
735 Jan Schumann
Heklas Allé 5, S.
843 Thorleif Ejdesgaard Jeppesen
Kongedybet 28, S.
878 Per Melin Nielsen
Webersgade 13, 0.
893 Benny M. Kvist
Østerdalsgade 20, S.
899 Per Weichel
Sydvestvej 97, Glostrup
903 Mogens Boesen
Frederikssundsvej 128, Brh.
913 Erik Johs. Olsen
Vangsgade 96, Snedsted
914 Kim Alex Nielsen
Sneglerupvej 16, Grevinge
928 Jørgen Petersen
Sauntesvej 7, Gentofte
1037 Bent Kaufmann
Dalføret 15, S.
1048 Ove Simonsen
Marengovej 19, S.
1063 Niels Brandt
Njalsgade 41, S.

150 kroner + moms 33 kroner, ialt 183 kr.

• Bådtransport •

J
J

1 Frederik Schumann
Heklas Allé 5, S.
54 Jon Schumann
Heklas Allé 5, S.

Nye medlemmer
A
A
A
A
A
P
J
A
A
A
A
A
J
J

457 Bjarne Olsen
Westend 16, V.
504 Thomas Gerhardt
Vodroffsvej 28, Frb.
506 Susanne Oxenbøll Sørensen
Sundbyvestervej 99, S.
507 Poul Erik Christensen
Amagerbrogade 30, S.
518 Charlotte Werner Reynolds
Lindgreens Allé 20, S.
58 Margrethe Olesen
Westend 16, V.
12 Lars Akkermann
Borneovej 25, S.
173 Vera M. Sonne
Skodsborgvej 341, Nærum
398 Claus Hornbech Jensen
Vølundsgade 15, N.
362 Per Jønsson
Sixtusvej 4, S.
402 Flemming Nørup Andersen
Kirkegårdsvej 54, S.
479 Annalise Månsson
Carit Etlars Vej 10, Frb.
10 Martin Iversen
Chr. d. II's Allé 20, S.
12 Lars Akkermann
Borneovej 25, S.

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVmRUDEh
OUTBOAHOS

service

Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons]

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
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havn og plads

Bukke og klodser skal umiddelbart ef
ter udsætning af fartøj anbringes på de
af bestyrelsen fastlagte pladser af den
enkelte bådejer. I modsat fald vil grejer
ne blive fjernet af havnefogeden iflg.
foreningens love. Opbevaringspladser
for bukke og klodser vil blive mærket
ved skiltning.
Havneudvalget gør opmærksom på, at
bilparkering og cykelkørsel ikke er til
ladt på foreningens område.
Hunde skal føres i snor.
Det nye havnekontor er nu etableret i
det gamle klubhus.
Havnefoged Bent Petersen vil kunne
træffes her mandag til fredag mellem
kl. 15.00 og 16.00. Tlf. 5814 24

BENZIN OG OLIESALG
foregår ligeledes fra havnekontoret.
ÅBNINGSTIDER
Mandag - Tirsdag - Onsdag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Torsdag
mellem kl. 15.00 og 18.00
Fredag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Lørdag
mellem kl. 9.00 og 11.00
Søndag
lukket

joller

Sejlerskolen

Jollesejlere og brætsejlere

Surfer-skole

Så er sæsonen startet, og der er igen til
at være på vandet. Og jeg håber at i vil få
mange dejlige timer på vandet.
Men husk lige, at der hvor du har din jol
le stående har du pligt til at holde rent
og pænt.
Græsset skal engang imellem slås, og
til dette formål kan du benytte den
græsslåmaskine der står i det lille bru
ne skur.
Også brætsejlerne har pligt til at holde
rent omkring stativerne. I er så mange,
så hjælp hinanden.

Ved standerhejsning modtog klubben
endnu en vindsurfer, og det giver os nu
mulighed for at lave en lille surfer-skole
for klubbens medlemmer. Vi har fået 2
af de gode brætsejlere til at være in
struktører, så den side af sagen er i de
bedste hænder.
Tirsdag d. 3 juni vil være den første
gang vi prøver om der er nogle af med
lemmerne der har lyst til at lære den
svære kunst. I jollehuset vil der være
ophængt en liste som du kan skrive dig
på.

Ambitioner på jollepladsen.
Når dette læses, har klubbens OK-jollesejlere allerede været til 2 stævner. Og
til det ene stævne drog 3 joller afsted på
den nye trailer, som Tryksen velvilligt
har stillet til rådighed for jolleafdelin
gerne. Og vi vil gerne her sige dig tak
Tryksen.
Nu har vi virkelig mulighed for at kom
me rundt til stævner i hele landet, og vi
skal vide at bringe dit navn rundt. For
vore ambitioner er at blive udtaget til
VM for OK-joller i Sverige 1987, og det
kræver, at vi deltager i mindst 12 stæv
ner.

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP
• 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

optimister

9
Så er vi startet og godt igang med årets
sejladser. På nuværende tidspunkt er
de første stævner afviklet i Dragør og
Kastrup.
Store Bededags stævnet i Dragør var et
rent A-stævne, hvor vi havde 2 sejlere
med. Så tidligt på sæsonen, og i et me
get skrapt felt fra hele Sjælland, place
rede de sig som nr. 21 og 24, hvilket var
godt klaret. Ser vi det lokalt, indenfor
kredsen, blev de mellem de ti bedste.
Et meget flot resultat, som forhåbent
lig vil inspirere dem til at fortsætte den
gode træningsindsats, de er startet
med i år.
Ang. Kastrup Cup 10/11 - 5, mere i næste
nr.
Næste store stævne er vores eget Mc.
Donald Cup d. 31/5 -1/6, så husk at det
er et stævne for alle sejlere A-B-C. Så
tilmeld jer nu, på tavlen i Opti-huset.

Fortsættes næste side
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Kapsejladsholdene har allerede delta
get i flere kapsejladser.
Træningslejren i Rungsted blev des
værre »ramt« af vindstille, hvilket be
virkede at træningen blev af mere teo
retisk karakter, men efter forlydender
et vellykket arrangement.

Sidste NYT
om sommerferieturen.
Der vil også blive sejlet i uge 29 med Jan
Knudsen som holdleder og fører af
SPÆKHUGGEREN.
På dette hold er der stadig flere pladser,
så er du interesseret, henvend dig
straks til Jan eller Jens.

Sommerlejr 86.
Programmet for sommerlejren er nu
faldet på plads, og af de mange aktivite
ter kan bl.a. nævnes Havnerundfart, Ti
volitur og besøg på Tuborg m.m.m., og
selvfølgelig kapsejlads.
Alle de aktiviteter kræver god mad, så
vi har aftalt med Ota, at de vil hjælpe
med solen om morgenen, den varme
mad har Kristine lovet at sørge for.
Hele denne pragtfulde uge koster kun
650,- kr. pr. barn, hvortil kommer lom
mepenge. Men desværre, er der kun
plads til ca. 60 børn ialt, hvilket kun gi
ver os 5 pladser, muligvis 2-3 pi. ekstra,
så derfor er hurtig tilmelding nødven
dig, senest 1/6 til Leif.
Da vi skal ligge i telte, ville det være dej
ligt, om der var nogle med et 4-6 mand's
telt, vi kunne låne den uge.
Dan/Leif

Fortsat fra april nummeret

Snart er der sommerlejr igen
Basse, der var leder på SSF optimisthold til Bornholm sidste
år, har skrevet denne morsomme beretning i anledning af, at
næste sommerlejr finder sted i Kastrup i dagene 6.-12. juli.

Optimistsommerlejr
på Bornholm 1985
Vores lejr lå nord for Svaneke ved en lil
le naturhavn med høje klipper på begge
sider og nogle huse bag os, og som for
manden for Svaneke sejlklub sagde: Vi
havde lånt disse beboeres forhave.
Da vi ankom, fik vi lidt morgenmad,
som blev serveret i et telt, der var op
stillet til lejligheden, så vi kunne indta
ge måltiderne i tørvejr. Efter morgen
maden gik vi så i gang med at læsse jol
lerne af. De var transporteret til Born
holm på trailere, som John havde skaf
fet til turen. Derefter blev sejlerne ind
delt i hold, så kun nogle ganske få, der
kendte hinanden, kom på samme hold.
Da dette var overstået, fik alle hold ud
leveret et telt, som de i fællesskab skul
le slå op. Dette var en god måde at ryste
holdene sammen på.
Det klarede de fleste på nær et hold,
som havde et særligt svært telt, men
med lidt bistand og gode råd blev dette
også rejst. Derefter gik vi i gang med at
rejse nogle flagstænger til de deltagen
de klubbers standere (som vi ved en fejl
ikke havde med).
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Det var lidt sent, vi var færdige med
dette arbejde, for den officielle åbning
skulle ske kl. 11. Borgmesteren måtte
vente et kvarters tid, til vi var færdige
med alt arbejdet, men så var det også et
flot syn. Med alle joller rigget til og alle
19 telte rejst på linie efter en snor. Borg
mesteren for Svaneke bød velkommen
og erklærede sommerlejren for åben.
Derefter holdt formanden for Svaneke
sejlklub en velkomsttale, hvorefter Tor

ben Pind, som var leder for optimistsej
lerne i Svaneke, tog ordet. Bagefter fik
Torben Pind de deltagende sejlklub
bers standere. John Petersen takkede
for os alle, og så kunne vi starte. Efter
frokost skulle optimistsejlerne så på
vandet. Der blev ved skippermødet gi
vet en grundei forklaring på ind- og udsejlingsforholdene på grund af, at vi ik
ke er så vant til undersøiske klipper, der
var afmærket med bøjer.
Der blev travlhed med at få alle 52 joller
i vandet, samt med at få gennemgået
jollerne for mangler som liseliner etc.
Der var frisk vind og nogle større søer
end vi var vant til her fra Øresund. Det
viste sig hurtigt, at det var for meget for
nogle af sejlerne, da nogle var uheldige
at kæntre, og andre udgik ret hurtigt,
men der var en lille flok på 10 sejlere,
som syntes, det var sjovt og holdt ud,
der iblandt 3 Sundby-sejlere. I øvrigt er
det ikke nemt at være kapsejladsdom
mer ved Bornholms kyster, da der et
halvt hundrede meter fra land er 40 me
ter dybt, så det er et stort arbejde at ud
lægge mærker. Vi fik også fortalt, at et
mærke ved uventet højvande var for
svundet med anker og det hele, og ved
eftersøgningen blev fundet ved Dueod
de.
Da dagens sejlads var afsluttet, og alle
joller var rigget af, var det tid til mid
dagsmad, hvor der blev serveret hakke
bøffer. De blev leveret fra en reatsurant
i Svaneke. Der var så meget mad, at
dobbelt så mange kunne bespises, så
ingen gik sultne derfra. Nu blev det tid
til lidt hygge og snak med de nye kam
merater, og efter godnat the og saft gik
det på hovedet i køjen til en tiltrængt
nattesøvn. Søndag morgen var der igen
fuld fart på. Efter morgenmaden var
der sejlads med mindre frafald end da
gen før. Der blev dagen igennem afvi
klet flere sejladser, hvor tre sejlere fra
Sundby klarede sig ganske pænt. Om
aftenen var vi så på rundtur i Svaneke
by, som iøvrigt er en meget fredelig by,
da der ikke var så mange turister trods
årstiden. Der blev også tid til et besøg i
ishuset samt til at ringe hjem til far og
mor. Jeg fik også ringet til Jens og be
klaget min nød med hensyn til stande
ren. Jens fik gennem en bekendt sendt
en stander over, så også Sundby fik en
stander op på en flagstang i lejren.
Mandag skulle vi have sejlet med opti
misterne til Listed, som ligger lidt
nordligere end Svaneke, men da der var
meget frisk vind besluttede vi at gå den
modsatte vej gennem Svaneke til Ols-

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 vurdering som overflødige
ekstraomkostninger for Da§ri.
Dertil kommer vor TV/gheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårpsi i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en
drømmen blive oj

Fanten på vej til kapsejladsbanen.

ker. Det var en meget smuk tur med
mange dejlige ishuse, så der blev hand
let ivrigt og brugt lidt penge, som var
blevet hævet i lejrens bank, som John
Petersen var direktør for. Det første is
hus, vi passerede, så næsten ud som det
var belejret, og isdamen tilkaldte da og
så hurtigt assistance for at klare det
hårde pres.
I Olsker så vi en af Bornholms gamle
møller, som stadig var i brug, og der
kunne købes forskellige slags mel, som
blev malet på møllen. Det var sjovt at
se, hvordan vinden kunne dreje mølle
vingerne op med vinden. Derefter gik
turen til et silderøgeri, hvor sildene blev
røget på gammeldags maner med
brænde, og ikke som det sker de fleste
steder nu om dage med gas og brænde.
Her blev laver rigtige sild som vore vær
ter sagde. Så gik turen tilbage ad den
kønne kystvej, hvor der var tid til at
plukke kirsebær langs stien. John var
kørt i forvejen for at reservere borde i et
silderøgeri i Svaneke. Der blev gået til
den med spisning af frisk røget sild og
sodavand. Det var ikke alle, der varlige
begejstrede, især nogle af børnene fra
Bornholm, men der var da nogle enkelte stykker, som klemte henad ti stykker
ned. Derefter gik turen tilbage til lejren.
Om eftermiddagen var vinden løjet af,
så der kunne gennemføres en sejlads.
Resten af dagen gik med badning, leg og
afslapning.
Jeg benyttede lejligheden til at fremskaffe de manglende Sundby-standere,
da jeg var så heldig at låne en bil af en
tilflyttet Sundby-sejler. Og så fik Sundby også sin stander op.

V

mere umage

Tirsdag morgen var der sædvanlig vækning °S morgenmad. Derefter sajlads
°& f r °kost. Om eftermiddagen skulle vi
på bustur til Gudhjem, Helligdomsklip
perne med sortegryde og tørreovn. Vi
flk en S od forklaring på, hvordan Bomholm var opstået. Derefter gik turen til
Hammershus ruiner og for nogle til Løvehovederne. Det er en lang tur fra busholdepladsen, men de nåede tilbage inden bussen kørte. Turen fortsatte til en
rundkirke, hvor vi naturligvis var inde
°§ se den °§ fik en forklaring på, hvorfor
kirker er runde på Bornholm.
Onsdag havde vi en tur til Dueodde,
hvor ^ så f y ret nedefra og senere efter
en masse trin oppefra. Vi smagte også
P å det > man kaldte et fyrtårn, som be

stod af et kæmpekræmmerhus med
soft-ice, flødeskum og syltetøj. En ba
detur blev der også tid til i det kolde
vand, det var så forfriskende, at nogle
ville have en tur til, men nok mere på
grund af de høje bølger, som var sjove at
vælte sig i, men efter at have fået fyldt
lommer og sko med det dejlige sand gik
turen tilbage til ishuset og gennem
sommerhusområdet ved Dueodde, af
buschaufføren havde vi fået at vide, at
vi skulle se efter nogle Løvemyrer, som
er meget sjældne, men, som nogle be
mærkede, vi så kun nogle strandløver.
Om aftenen havde vi orienteringsløb
med forskellige opgaver på vejen. For at
deltage skulde hver enkelt fortoldes.
Dette foregik på den måde, at alle skul-
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le tage højre sko og strømpe af, så de
kunne blive malet på tåen med en pæn
blå farve for et komme videre i løbet.
Der var forskellige prøver, blandt andet
smags- lugte- og towærksprøver med
knob og stik og hukommelsestest. Der
var også indlagt fælder, der bestod af, at
man blev oversprøjtet med vand ved en
uskyldigt udseende person, som var
ved at vaske op. Det fik de fleste opti
mistsejlere til at komme med diverse
eder og forbandelser med det resultat,
at de fik en sjat vand til.
Torsdag startede med endnu et par sej
ladser, og efter frokost gik turen til
Brændegårdshaven. En dejlig tur ad
markstier og små veje, for haven ligger
kun få km fra Svaneke. Vi gik ad stien
med ærtemarker på begge sider, hvor
ved turen blev lidt kortere, og da vejret
var godt, kunne det ikke være bedre. Ef
ter at have løst billetter blev børnene
sluppet løs i haven, hvor alt er gratis.
Der var optræden af en tryllekunstner,
der hed Dr. Elvius, som underholdt bør
nene og for den sags skyld også voksne
med små konkurrencer og trylleri på
scenen, assisteret af børnene, tryksen
havde sponseret trøjer, og med AOOffset-tryk blev Elvius, som får trykt sine
plakater hos Tryksen, klar over, at der
var optimistsejlere fra sommerlejren.
Tryksen havde sponseret is til alle, så
det var meget nemt at få samling på
børnene, da vi skulle hjem, da alle skul
le igennem køen til ishuset, hvorfra der
blev udleveret 52 iskager ialt.
Herefter gik det tilbage til lejren, hvor
der var spisning, badning m.v., og efter
at børnene var gået til ro blev der tid til
lidt råhygge og snak imellem lederne,
hvor vi smagte en bornholmsk speciali
tet: saltstegte sild og honning syp, som
består af stegte spegesilg og brænde
vin, blandet med honning, men det sid
ste var der ikke meget af, da honning er
meget dyrt på Bornholm.
Fredag var sidste dag, og dagen starte
de naturligvis med sejladser, og da vej
ret var godt, blev det til tre sejladser før
frokost.
Efter frokost skulle vi til det kedelige
arbejde med at pakke, og det var ikke
med den største iver, at dette foregik,
men det er der vel heller ikke noget at
sige til, da det nu gik lige så godt. Men
arbejdet blev gjort, og vi spiste vores
sidste måltid.
Derefter var der præmieuddeling. Det
viste sig, at Sundbys drenge havde kla
ret sig helt pænt, da de besatte de første
pladser. Herefter blev der holdt en lille
afskedshøjtidelighed, hjvor man takke

de den arrangerende klub og strøg stan
derne.
Så var der bare turen tilbage til færgen,
hvor vi igen blev transporteret med pri
vate biler og næsten uden problemer fik
læsset joller og børn samt os selv om
bord. Turen hjem gik uden problemer,
alle fik en køje og var naturligvis trætte,
så alle sov godt, og da dagen gryede var
vi igen i København til et lykkeligt gen
syn med far og mor.

Hermed tak for lån af Jeres børn, som
det var en fornøjelse at have med. Tak
til John Petersen fra Kastrup Sejlklub
for det gode arrangement og tak til de
øvrige børn og voksne, som deltog i opti
mistsommerlejren 1985.
En særlig tak til Svaneke Sejlklub og
Torben Pind, ledere samt hjælpere.
Basse

Familiesejlads afholdes
søndag den 15. juni 1986
for alle foreningens sejlførende fartøjer
med fast køl.
- Det er kun for sjov!
Vi forsøger at afholde fællesspisning
bag efter. (Se opslag i klubhuset)
Kapsejladschefen
Familiesejlads for motorbåde
søndag den 15. juni 1986
Skippermøde kl. 09.00 i klubhuset
Vi vil denne gang forsøge os med et par »spasprøver«
undervejs, så sejladsen ikke bliver for alvorlig - men
vi skal selvfølgelig finde en vinder.
Som sidste år har vi fælles afslutning med sejlerne på
Søndre mole - hvis vejret tillader det
Motorbådsudvalget

45. årgang

SSF's flotteste agterspejl

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Kobenhavns Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01-59 3580

Restaurationen

01-58 3296

Havnekontoret

01-581424

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup .

. . .

507323

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 pa en
masse video og TVsporgsmal.

-jfc- 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 fri ombytningsret,
du kan bytte model,
nar du onsker det.
Pa gensyn!

Medarbejder ved bladet:

Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

50 41 01

DinpartneriT I
video og TV ^øø 9

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

597995

Næstformand:
Jens Green Jensen

506365

Sekretær:
Else Thuring

535964

Kasserer:
Erna Christensen

59 39 78

Havneudvalg:
Arne Olsen
Bent Knudsen

55 79 39
5321 81

Tilsynsforende
med klubhuset
- og fest udvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

5175 30
545844

Kapsejladschet.
Ole Poul Pedersen

24 57 59

Skolechef:
Bjarne A. Larsen

9507 01

Juniorleder:
Jens Green Jensen

506365

Jolle
repræsentant:
Jørgen Friland

381541

Motorbådsrepræsentant:
Ib Petersen

522544

Malere:
Karl Thorup
Frank Olesen

584311
522310

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

5988 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg.
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Kommende juniormedlem ved Kristines
65 års fødselsdag prøver her en af for
eningens leverandører

Søsportens Sikkerhedsråd
meddeler
Mere præcise vejrudsigter.

lingstyrke efter solnedgang. Ligeså kan
man komme ud for, at vinden en hel dag
igennem er svag, selv om der er udsendt
kulingsvarsel. Det sker f.eks. hvis vin
den først ventes at øge om aftenen og nå
kulingstyrke om natten.
Det er derfor vigtigt - hvis der er ud
sendt varsler - at man også får kend
skab til varslernes reelle indhold. Hårdvindsvarslerne sendes i deres fulde ord
lyd i radioavis og timenyheder. I radioa
vis og timenyheder oplyses også om
ikraftværende kuling- og stormvarsler.
Nærmere oplysning af kuling-og storm
varsler må indhentes ved aflytning af
de særlige radiovejrmeldinger, telefon
vejret og kystradiostationerne. Apro
pos radioavis og timenyheder: de al
mindelige vejrudsigter her gælder
kun for landdistrikterne.
En samlet oversigt over tidspunkter for
vejrmeldinger, telefonnumre m.m. fin
des i vores pjece »Himmel og hav«.

Nyt vedrørende flydende
afmærkning.

Vejret har betydning for al sejlads, og
derfor er det vigtigt med pålidelige vejr
meldinger.
Forbedring af metoderne til udarbejdel
se af vejrmeldinger sker i dag næsten
udelukkende gennem mere og mere
komplicerede edb-beregninger af de fy
siske forhold i atmosfæren, de såkaldte
vejrprognoser. Der beregnes prognoser
for bl.a. vind, temperatur og nedbør.
Vejrprognoserne benyttes af meteoro
logerne sammen med de nyeste obser
vationer af vind og vejr, herunder radarog satellitdata, ved udarbejdelse af vejr
meldinger og -varsler.
Meteologisk Institut fik sidste år in
stalleret et kraftigt edb-anlæg og siden
efteråret 1985 har dette anlæg været be
nyttet ved beregninger af vejrprognoser
for 1 til 11/2 døgn frem. De nye vejrpro
gnoser er mere detaljerede og præcise
end de prognoser, som blev benyttet
tidligere, men da prognoserne beregnes
som middelværdier for områder på ca.
100 km x 100 km, kan vi stadig ikke for
vente, at lokale vejrfænomener som
f.eks. land- og søbriser vil være nævnt i
vejrudsigterne.

Hårdvindsvarsler.
Meteorologisk Institut begyndte i 1983
som en særlig service til søsporten at
udsende varsler for hård vind. Reglerne
for udsendelse af disse varsler er siden
blevet justeret et par gange, og de er nu
kort fortalt følgende:
Varsel for hård vind udsendes kun i
dagtimerne.
Varsel udsendes, når vinden i de in
dre danske farvande (med Limfjor
den) og om sommeren, desuden far
vandet syd for Esbjerg samme dag
inden solnedgang ventes at blive mel
lem 11 og 13 m/s (6 Beaufort).
Man skal lægge mærke til, at det er en
helt anden praksis end den, der gælder
for udsendelse af kuling- og stormvars
ler, idet sådanne varsler i givet fald ud
sendes hele døgnet og så vidt muligt 18 24 timer før kuling (vindhastighed mel
lem 14 Og 24 m/s) eller storm (vindha
stighed 25 m/s eller mere) ventes at
indtræffe.
Der kan således godt være hårdvindsvarsel og kulingsvarsel samtidig for et
og samme farvand, hvis vinden i løbet
af dagen bliver hård, men først når ku

I løbet af foråret 1986 vil reflekserne på
den flydende afmærkning blive ændret
overalt i danske farvende. Ændringer
ne omfatter nye farver og nye typer af
»reflekser« på alle sømærker med und
tagelse af de, der hører til sideafmærk
ningen (rød og grøn).
Sejlere, der sejler natsejlads i ikke bely
ste løb, bør sætte sig grundigt ind i det
nye system, hvis de ønsker at undgå
ubehagelige overraskelser. Hovedtræk
kene i det nye system er beskrevet i bi
lag 3.

Nye regler for lanterner og
horn i fritidsbåde.
Få er opmærksomme på de i skibstilsy
nets meddelelser nr. 380 af 30. decem
ber 1983 offentliggjorte regler vedrøren
de lanterne og lydgivere i fritidsbåde.
Reglerne foreskriver, at alle fritidsbåde
på over 12 m's længde overalt (bovspryd
og evt. davider til hækjolle ikke medreg
net) fremover skal være forsynet med
individuelt certifiseret lanterner.
Endvidere skal alle fritidsbåde over 12
m overalt være forsynet med en af sta
tens skibstilsyn typegodkendt »lydgi
ver« til afgivelse af tåge-og manøvresig
naler fra 15. juli 1986.
De hidtil godkendte lydgivere er alle af
en kompressortype, der er drevet af et
12 eller 24 volt system.
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Referat af bestyrelsesmøde den 5.5.86.
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
PunktlO Sikkerhed
Punktll Bladet
Punktl2 Eventuelt
Vagn Preisler var fraværende p.g.a. ar
bejde. Bente Bang Christensen og Bjar
ne Larsen var begge fraværende p.g.a.
sygdom.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Indkomne breve og takkekort blev
oplæst af formanden. Amager Bridge
klub anmoder om fornyelse af lejemål
fra 3.9.86. Bestyrelsen gav tilsagn til
fornyelse af lejemålet.
Kim Steffensen anmoder om tilskud til
deltagelse i VM i Finland for H-Både.
Bestyrelsen gav afslag på ansøgningen
om tilskud, idet ingen af besætningen
opfylder de gældende krav for ydelse af
tilskud.
Fra KSU har S.S.F. modtaget en skri
velse hvori de anmoder de respektive
klubber om at medvirke til at fremme
afgørelsen om at Dansk Sejlunion skal
opkræve 1 kr. pr. medlem til brug for
vedligeholdelse af Flakfortet. Bestyrel
sen fastholder det forslag den en gang
er kommet med, nemlig at DS skal
overtage økonomien af Flakfortet.
Nogle medlemmer har spurgt, om ikke
S.S.F. skal tilslutte sig frihavnsordningen i lighed med Lynetten.
Bestyrelsen skønner at vor havn er for
lille til at kunne klare flere gæstesejlere
end dem vi allerede har.
Punkt 3 Havn og Plads:
Havneudvalget oplyser, at det firma der
bruger vor parkeringsplads som oplags
plads har lovet hurtigst muligt at få fjer
net alt, og efterfølgende vil de nedrevne
skure blive genopført. Alle el-installa
tioner er blevet renoveret både ude og
inde.
I løbet af året vil følgende reparationer
blive udført på havnen.
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Betonbroen vil blive renoveret, bolvær
ket på Nordre Plads ca. 70 m vil blive re
pareret, midterbroen skal istandgøres,
bolværket på sydsiden af kanalen er
råddent, dette vil blive udskiftet. 50 nye
pæle i havnen skal bankes ned i kana
len. Træværket neden for klubhuset
langs kanalen skal repareres.
Hele bestyrelsen var enige om, at alle
ovenstående reparationer snarest skal
udføres. Man diskuterede efterfølgen
de en reparation af det gamle klubhus,
havneudvalget mener at man bør ofre
ca. 15.000 kr. på det, det vil kunne holde
et par år endnu og også blive pænere at
se på. Bestyrelsen godkendte renove
ringen af det gamle klubhus.
Spørgsmålet om reparation af midter
broen blev igen taget op til diskussion,
og en enig bestyrelse besluttede at ind
kalde til en ekstraordinær generalfor
samling den 17.6.86 for her at indhente
medlemmernes tilsagn til at benytte
midler fra bestående byggefond til brug
for fornyelse af vor midterbro.
Havneudvalget sluttede med at orien
tere bestyrelsen om at benzinsalget åb
nede den 1.5..
Åbningstiderne vil blive opslået på hav
nekontoret.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Formanden orienterede bestyrelsen
om, at der under festen ved stander
hejsningen igen var blevet stjålet tøj fra
garderoben. Et skilt med påtegning om
at tøj hænges i garderoben på eget an
svar, vil blive opsat.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Intet.

Der har været møde med Max-Donald
ved Max Donald Cup der sejles den
31.5. og den 1.6. med optimistsejlere.
Max Donald står for finansieringen af
dette stævne.
Punkt 8 Joller:
Jollebroen er udlagt. Foreningen har nu
to sejlbrædder som medlemmerne kan
benytte.
Jollerepræsentanten fortæller, at der
på tirsdage i løbet af sommeren vil være
en instruktør til stede til at undervise
de medlemmer, der ønsker det i sejling
af bræt.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet.
Punkt 11 Bladet:
Intet.
Punkt 12 Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 23,00
sign. Klaus Akkermann, formand
Else Thuring, sekretær

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EvmrtuDEi

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Øvelsesaftenerne for både ynglinge og
optimistsejlere er begyndt. Alle både er
fuld besat alle dage.
Den nye Europajolle skal i år sejles af
Søren Rindal og Karl-Henning Foged.
Juniorudvalget har foreslået at man får
lavet nogle nye vugger til vore ynglin
gebåde, de gamle træstativer er gået
itu. Udvalget vil selv lave dem, og et ud
valgsmedlem har lovet at forestå arbej
det.
Et firma har sponset optimistafdelin
gen med te og sukker.
Punkt 7 Kapsejlads:
D.E.R.-Cup har været afholdt for yng
linge. 1. præmie var 3 x 1/4 års leje af TV
og video, 2. præmie 3 x 1/4 års leje af en
video og 3. præmie var 3 x 1/4 års leje af
et farve-TV.

OUTBOARDS

service
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I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
01 - 583045
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Redaktionen bringer her, det af Vagn
Preisler ved standerhejsningen 1986
fremførte uddrag af den grimme æl
ling. Digtet af H. C. Andersen, frit
omskrevet af et af vore medlemmer.
Girokort vedlægges i augustnum
meret af bladet.

DEN GRIMME ÆLLING
frit efter H.C. Andersen
ved Lilli Guldager

Der var så dejligt ude på Amager. Det
var sommer og kornet stod gult og hav
ren grøn. Høet var rejst i stakke nede
ved de grønne enge, og der gik storken
på sine lange røde ben og snakkede
ægyptisk, for det sprog havde den lært
af sin moder.
Udover marker og haver var der en stor
skov og rundt om det hele var der her
ligt vand. Jo, der var rigtig nok dejligt
herude på Amager.
Men, for der var et stort men.
I alle de hyggelige små huse, hvor men
neskene boede, ja såmænd også på de
store flotte gårde, sad mennesker og
trængte så gevaldigt til at komme ud at
sejle.
Se det var ude på landet, det var så
grueligt galt. Men endnu værre var det i
den store by København, hvor aå man
ge trængte til at se andet end den grå
stenbro.
Endelig knagede det, og nogle steder på
Amager sagde det: Pip-pip. Rugetiden
blev dog længere end normalt, men
pludselig en dag sagde det: Rap-rap. Al
le de der ønskede at sejle havde fundet
et sted, hvor de kunne bygge deres egen
havn.
Den grimme ælling var nu kommet til
verden. Men hvilket syn. Ja tænk der
var endog nogen der kaldte den en mud
dergrøft og temmelig aparte. Men de
der ville sejle havde et godt gemyt og
lod sig ikke gå på af dette, selv om de i
den første tid måtte gå så grueligt me
get igennem.

Ingen havde endnu rigtig lagt mærke til
dem, ikke engang Sejlunionen. Den
syntes, det var nogle mærkelige grå
skabninger der her startede noget, der
sikkert ikke ville overleve alligevel.

Der var dog én ting Unionen bed mærke
i. Selvbyggerne havde alle en rank hold
ning og de kunne bruge både hoved og
arme.
Nu faldt efteråret på. Bladene i skoven
blev gule og brune. Blæsten tog fat i
dem, så de dansede omkring, og oppe i
luften så der koldt ud. Skyerne hang
tunge med hagl og snefnug. Nede i den
påbegyndte havn stod ravnen og skreg:
Av-av af bare kulde. Og arbejdet måtte
vente et stykke tid.
Det ville blive alt for bedrøveligt at for
tælle om hvor elendigt de arbejdsomme
initiativtagere følte sig ved ikke at kun
ne arbejde på havnen i den hårde vinter.
Ja de lå næsten helt stille hen, da solen
igen begyndte at skinne varmt. Lærker
ne sang - det var dejligt forår.
Nu hørtes: Rap-rap flere steder på
Amager. Jo det var et dejligt forår. Hel
digvis var folk begyndt at lægge mærke
til den halvvoksne grimme ælling.
Men også andre havde lagt mærke til
den. De kaldte sig sejlsportskammerater. De var nu ikke alle rene svaner. I be
gyndelsen hakkede de slemt af de nye,
for de skulle kanøfles. Ja der var oven i
købet én der sagde: Gid katten ville ta

ge dem. Men det var vist nok en forta
lelse.
Der var også en hel del, der kaldte sig
havnepladsejere. De så meget stolte
ud. De var helt hvide, og de knejsede ge
valdigt med nakken. Ja de var så fine og
havde meget store både, hvor de sad i
flotte kahytter og skumlede over alle de
nye. For der kom flere og flere, og nogle
af de nye lagde sig endda lige ved siden
af dem. Og her havde de ligget i mange
år.
Sundby Sejlforenings Havn var nu næ
sten fuldvoksen. Netop det, at de havde
været så grueligt meget igennem havde
gjort medlemmerne stærke og selv
stændige. Der var endda en hel del der
flyttede fra de fine store havne til den
havn, der nu var blevet en svane. Også
børnene var glade, de klappede i hæn
derne og råbte: Vores havn er den smuk
keste. Men gladest var de der havde
startet havnen, for det allerbedste var
jo, at de havde gjort det hele selv.
Når fremmede kom for at se på havnen
følte medlemmerne sig ganske undseli
ge og gemte hovederne i bådene. De
vidste ikke selv hvad - de var alt for lyk
kelige. Men slet ikke stolte. Thi et godt
hjerte bliver aldrig stolt. De tænkte på,
hvor de havde været forfulgt og forhå
net og hørte nu alle sige, at det var den
dejligste havn af alle havne.
Så megen lykke drømte de ikke om, da
de startede på at bygge havnen til
Sundby Sejlforening.
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Pinsemorgen i Sundby
Sejlforening
Ca. 100 medlemmer og dobbelt så mange svenske sejlere modstod køjens fri
stelser, og mødte op kl. 8.00 for at holde en gammel skik i hævd. Det at se pinse
solen danse.
Men hvornår opstod denne skik? Det fortæller et gammelt medlem om.

Det er en gammel skik, at vi skal op for
at se solen danse pinsemorgen, det skal
ikke foregå fra vinduet eller haven, nej,
vi skal ud til vandet, ud i den
forårsgrønne skov og finde et sted, hvor
vi kan drikke kaffe og spise dugfriske
rundstykker. Jeg husker fra min barn
dom i det sønderjyske, at hele familien
stod op ved fem-tiden, trak cyklerne
frem og kørte en halv snes kilometer
gennem skovene, hen langs kanalen og
hjem igen. Der var ikke råd til flere ud
skejelser.
Men vi børn nød faktisk turen, selv om
vi ikke vidste, hvorfor vi skulle jages op
fra den lune seng på et så ukristeligt tid
spunkt. Sådan var det nu engang skik,
og den skulle følges.
Men hvor gammel er denne skik egent
lig, og hvorfor danser solen i stedet for
som normalt bare at skinne varmt og
dejligt ?
Første gang, vi hører om den er i »Den
gamle Fabrik«, som Wilhelm Bergsøe
(født 1835) skrev i 1864 med sine barn
domserindringer som baggrund, fortæl
ler Jørn Piø i »Folkeminder nr. 2«. Wil

Mange kendte SSF'ere mødte op Pinse
morgen
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helm Bergsøe omtaler skikken som no
get nyt, og han siger om sin gamle on
kel, at han var født i en tid, da Majestæ
ten (Frederik 6.), rangerede næst efter
Vorherre, og da det at se kongen sejle i
kanalerne ansås for lige så godt som at
se pinsesolen danse.
Senere i 1800-tallet er der flere beret
ninger om pinsesolen, og skikken ind
gik i en række revyviser, bl.a. skrev Ju
lius Strandberg:
Naar Solen danser første Pinsedag,
og naar det da er dejligt Vejr
saa plejer der at være Glædeflag
tidt ude der på Frederiksbær.
Og solen kan godt danse i pinsen. Det er
nemlig på det tidspunkt, da der fra jor
den udstråler varm luft, som stiger
opad, hvor den møder den kolde luft.
Det vil sige, at varm og kold luft bølger
frem og tilbage, og det kan være lidt
svært for solen at trænge igennem bæl
tet af varm og kold luft. Det ser ud, som
om solen forsøger at nå ned til os. Snart
her, snart der. Den hopper lidt. Den
danser.
H. A.

SSF hornorkester på molen pinsemorffpn

Dansk-Svensk samarbejde

STØT FLAKFORTET
SEJLERNES 0
De organisationer, der står bag Den Selvejende Institution
Flakfortet, har besluttet at ordningen med at betale havne
penge for anløb af Fortet også skal gælde for 1986.

500 dolos ligger klar i Frihavnen for
transport til fortets ydermoler

For den organiserede sejler er det imid
lertid en billig fornøjelse, idet du, hvis
du er medlem af en klub tilsluttet Kø
benhavns Sejlunion eller Danmarks
Motorbåds Unions Københavnskreds,
kan løse et årskort for kr. 60,- gældende
for året 1986.
For medlemmer af klubber udenfor de
to organisationer, men tilsluttet Dansk

Sejlunion eller Danmarks Motorbåds
Union, kan der løses årskort for kr. 80,for 1986.
Du kan i din klub få udleveret et giro
kort til indbetaling af beløbet, og kortet
skal forsynes med din klubs navn og dit
medlemsnummer i klubben. Du vil sna
rest efter indbetalingen modtage mær
kat til at sætte på båden på et synligt
sted.

HELLERS
KASTRUP MARINE SERVICE«

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

Der er nogle klubber, der ønsker at stå
udenfor organisationerne og sejlere, der
ikke ønsker at have noget klubtilhørs
forhold. For disse kategorier er prisen
for et årskort kr. 120,-.
Et enkelt anløb koster kr. 30,- pr. døgn,
hvis man ikke har løst årskort, og for
skonnerter, galeaser eller andre erhvervsfartøjer gælder særlige betingel
ser.
Mærkat kan også købes hos Restaura
tøren på Fortet mod forevisning af gyl
digt medlemskort til din klub.
De sejlere, der har besøgt Fortet, har
nok bemærket, at der er store renove
ringsarbejder igang både på ydermoler
ne og i Fortets indre. Dette sker med
tilskud fra forskellige fonde bl.a. A.P.
Møllers Fond, Tuborgfonden og med
støtte fra Københavns Kommune og
Tipsmidlerne, men skal arbejdet fort
sætte, er det også nødvendigt, at bru
gerne betaler deres del, og det er med
glæde Den Selvejende Institution har
konstateret, at betalingen for anløb er
fordoblet fra 1984 til 1985.

Også i år er anløb af Flakfortet med hen
blik på besøg i restauranten afgiftsfri!

LACHTVÆRFT KASTRUP

• 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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Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det, der ligger
dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt 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 må
de.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer og
venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejlunion,
venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer og
personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Interview med en Institution.
Månedens interview
af Hans Guldager

Kristine, der i maj måned
blev 65 år og stadig still
going strong, har i 23 år væ
ret Sundby Sejlforenings re
stauratør og madmor. Hun
bliver i anledning af dagen
stillet over for bladets redak
tør i en åbenhjertig samtale.

Ikke mange kender din baggrund for de
mange år her i SSF. Vil du fortælle lidt
om tiden før du kom til os.
Ja, hvis du vil ha' det lige fra fødslen, så
kommer jeg fra Kalkerup i Fensmark
Sogn på Sjælland. Min far og mor havde
et gartneri, og jeg begyndte her at arbej
de, da jeg var 5 år.
Jeg var vældig god til madlavning, og da
jeg var 17 år tog jeg til hovedstaden og
kom i lære på Hotel Astoria. Det var i
årene 1938-42. Lønnen var 50 kr. om
måneden, så jeg tog et ekstra job i re
staurant Broholm på Frederiksberg Al
lé. Det var i opvasken, lønnen var god,
men jeg skulle betale, hvad jeg slog i
stykker. Det meste gemte jeg så i skral
debøtten.
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På Astoria blev du udlært smørrebrøds
jomfru, og jeg ved du også har sejlet på
de store have.
Det var først senere. Ser du, jeg har
stået for det varme og kolde, det tykke
og det tynde mange steder, i den bran
che flytter man meget rundt. Efter
Astoria kom jeg til Cacino i Ringsted.
Så blev det sommer, og jeg tog så arbej
de i Tivoli på Høegs Terrasse (den der
nu hedder Balkonen). En morgen jeg
kom, var hele Tivoli sprunget i luften af
tyskernes danske håndlangere. Høegs
Terrasse var dog næsten uskadt, så vi
kunne fortsætte arbejdet, så snart der
var ryddet op.
Restauratør Høeg havde mange jern i il
den, og da jeg var vant til at arbejde,
blev jeg næsten rejsende i smørrebrød.
Jeg kan nævne for dig, at det blev til bå
de Frascati - Oskar Davidsen - Odd Fellow Palæet og National Scala. Jeg har
også været på Peter Lips Hus i Dyreha
ven. Det holdt kun i 3 mdr., så var jeg
træt af at lave æggekage og vande pur
løg.
Kom du så ud og sejle ?
Ja, de første mange sejladser var med
Århus og Oslo-bådene i rederiet DFDS.
Det var ikke særlig spændende, jeg ville
godt på langfart. Rederiet Basse søgte
personale, så jeg blev påmønstret M/S
Suså. Kaptajnen her var helt vild med
redningsøvelser, selv ude i Biscayen da

himmel og hav stod i ét. Jeg spurgte
ham om han ville have varm eller kold
mad bagefter, så slap jeg for den vand
gang.
Vi sejlede med stykgods. Alt fra kartof
ler og kul, til røget sild og jernstænger.
Det blev til mange rejser, både til Hol
land - England - Ægypten - Italien Spanien og Afrika.

Bladets redaktør, tidligere formand Hans
Guldager, Kristine og foreningens nuvæ
rende formand Klaus Akkermann på 65
års dagen

Da du holdt op med at sejle, hvad så ?
Ja, så blev jeg marketender hos Taxa
Motor. En dag kom en bekendt som var
medlem af Sundby Sejlforening, Weie
hed han, han kunne fortælle, at man
manglede en forpagter af restauranten i
SSF. Formanden dér var jo Svend Lar
sen, der absolut ville have en dame. Det
var det eneste der duede, mente han.
Så blev du antaget!
Nå ja, efter at være kigget godt efter i
sømmene, både af politimesteren for
bevillingspolitiet, og bestyrelsen den
gang.
Var det så et nemmere job dengang ?
Klubhuset var ikke stort som nu, og
køkkenet var lille men hyggeligt. Men
vi kunne da dengang bespise op til 200
medlemmer, når det gik højt.
Kristines flot dækkede borde 1970, før
klubhuset blev bygget om

\ nt" fl
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Kristine kort efter starten i Sundby Sejl
forening 1964

Nu har du jo også gjort dig selv og SSF
landskendt herhjemme, og i vore nærme
ste nabolande for din gode flæskesteg,
eventyrlige biksemad, din møre dyreryg
foruden dit smørrebrød. Hvor får du al
den energi fra.
Det ved jeg ærlig talt ikke. Jeg har jo al
tid arbejdet meget, så det kan jeg ikke
sådan holde op med, og her sker jo altid
et og andet i løbet af dagen, og af de
mange fester og selskaber vi holder,
slutter de fleste jo først efter kl. 5 om
natten. Så jeg har ikke tid til at tænke
på energi.
Bliver du aldrig træt ? Du bor jo helt i
Glostrup.
Det er da sket, at jeg har taget et forkert
tog og først opdaget det i Holte.

Pause og personalekaffe 1985

Jeg har kun set dig drikke noget, der var
stærkere end sodavand 2 gange i de 12
år, jeg var formand for SSF, og så på din
65 års fødselsdag. Et enkelt glas, det lig
nede en mellemting mellem Madeira og
kærnemælk!
Jeg kan simpelthen ikke tåle spiritus.
Det er der forresten flere af mine gæ
ster der heller ikke kan. De ved det bare
ikke før bagefter.
Hvad er din bedste oplevelse her i SSF?
Jeg har jo haft mange både sjove og ko
miske, og også bedrøvelige oplevelser.
De sidste har været få. Medlemmerne
er jo søde og rare, og det kan da godt væ
re jeg bider af en eller anden, men jeg
mener ikke noget med det.
Men en af de virkelig gode oplevelser

var, da jeg på min 60 års dag blev tildelt
SSF's hæderstegn.
Et spørgsmål mange medlemmer tænker
på, for du er jo ikke helt ung mere. Hvor
når lægger du op, som man siger i sømandssproget ?
Ærligt talt, det ved jeg ikke. Foreløbig
går det jo meget godt. Min læremester
på Astoria blev 83 år, desuden bliver det
svært at finde en, der kan holde sig
ædru i 23 år.
Hvis du ellers er færdig, vil jeg gerne her
benytte lejligheden til at takke besty
relsen for den flotte gave, formanden
overrakte mig her på min 65 års dag. Li
geledes de mange medlemmer der kom
med lykønskninger på dagen, skal have
tak. Der blev jo en hel fødselsdagsfest
ud af det.
hg9

Pas på dine sejl!
Sejl er dyre. Og gode sejl er vanskelige at erstatte. Så pas godt på dem.

Vi skal i det følgende forsøge at give
nogle retningslinier for, hvorledes sejl
bør håndteres, opbevares, og hvis det
alligevel går galt, repareres og renses.
Sejl har det som helbredet: Det er lette
re at forebygge end at helbrede.
Bortset fra ekstraordinære omstændig
heder er sol og vind sejlenes værste
fjender. Paradoksalt nok netop de to be
tingelser, som vi ønsker os for at få de
bedste sejladsbetingelser.
Solens ultraviolette stråler nedbryder
sejldugens fibre og overflade således, at
sejlene bør beskyttes mod unødvendig
bestråling, naturligvis når de ikke er i
brug.
Anvend derfor en rummelig bompre
senning til storsejlet og lad ikke stor
sejl, forsejl og spilere soltørre mere end
højst nødvendigt.
Er det umuligt at tørre og at lægge sejle
ne rigtigt sammen, bør de spredes ud
ombord i forepeaken eller i kahytten.
Så vil vandet efterhånden dryppe af,
uden at der opstår jordslåethed. For
spilere gælder specielt, at de aldrig må
pakkes våde sammen i længere tid. De
mørke farver smitter ofte af på de lyse
re, selv på de bedste nylonduge.
Sejl bør aldrig anvendes i mere vind end
de er designet og syet til. Er du i tvivl, så
ring og spørg din sejlmager om den øvre
vindgrænse for dit sejl. Det er den bil
ligste måde at forlænge sejlenes levetid
på. Dette gælder specielt for sejl i mo
derne, laminerede materialer, så som
Mylar og Kevlar/Mylar. Disse materia
ler er uhyre faconstabile, indtil de bela
stes ud over designværdierne. Derefter
opstår permanent deformation, som i
de fleste tilfælde viser sig ved, at sejlet
er blevet langsommere, uden at der
nødvendigvis behøver at være andre
synlige tegn.
Lige så vigtigt er det at undgå, at sejle
ne skamfiler mod salingshorn, pulpit
sceptre eller vantskruer, og hvor det ik
ke kan undgås, at beskytte sejlet på alle
disse steder. Derfor kan det f.eks. være
10

Særdeles kendt sejlmager i gang med de
mange reparationer

en idé, når du bestiller nye sejl at sende
et ældre sejl med, således at vi på sejl
loftet kan beskytte det nye sejl på netop
de steder, hvor det gamle viser slidtage.
Af samme grund bør sejl ikke tørres ved
efter endt sejlads at hejse dem op i hav
nen og lade dem blafre frit mod egen og
andres rig. Det vil din nabo og hans
vindinstrumenter også sætte pris på.

Sørg ligeledes for, at alle splitter i
vantskruer og søgelændere m.v. er godt
beskyttede. Check også, at der ikke
stikker skarpe kanter frem på mastens
forside, som forsejlene presses hen
over, hver gang båden går over stag.
Hold den stående rig ren ved et par gan
ge om året at vaske den af med en hård
klud. Snavs øger slidtagen.
Mylar sejl og Kevlar/Mylar sejl. Disse
dugtypér tåler specielt dårligt at blafre
intenst. Hold dem på dæk og helst i po
se, til de skal bruges. Pak også sejlene i
pose igen efter brugen. D.v.s. selv mel
lem sejlskift bør sejlene, som ikke bru
ges pakkes rigtigt ned.

Det kan lyde lidt hysterisk, men sol og
vind og den ultraviolette bestråling selv
på en gråvejrsdag svækker sejlet med
op til 30% i løbet af relativt få timer.
Dette betyder naturligvis ikke, at man
ikke skal bruge sine sejl så ofte og så
meget man vil, bare for at skåne dem;
men det betyder, at man bør anvende
dem med omhu. Det er langt den billig
ste måde at holde sine sejl i topform på.
Uanset om du følger disse råd og uan
set, hvor godt du passer på dine sejl i
det hele taget, opstår der visse alders
tegn før eller siden. Vi skal i det følgen
de se på, hvad du så bør gøre:
For at sikre dig mod permanente defor
mationer, havari som følge af slidtage
og for at sikre dig, at dine sejl altid er i
topform, bør du mindst een gang om
året lade din sejlgarderobe gennemgå
hos en sejlmager. Det koster forsvin
dende lidt i relation til, hvad udbedring
af blot simple havarier selv uden følge
virkninger koster.
De fleste overholder jo også servicebe
søgene på deres bil.
Lad det ske om efteråret, så kan sejlma

geren jo passende opbevare sejlene for
dig vinteren over. Han vil så gennemgå
syninger m.m., og hvis du derudover
fortæller ham lidt om, hvilke defekter,
du måtte have observeret i sæsonens
løb, er der gode muligheder for, at du
kan sejle havariløst hele næste sæson.

Er sejlene blevet snavsede eller plet
tede, kan vi anbefale følgende frem
gangsmåde:
1. Hvis sejlene er generelt snavsede:
Små sejl lægges i blød i badekarret med
almindeligt biologisk vaskemiddel.
Større sejl må spredes ud på et træ- el
ler betongulv, hvorefter det »vandes«
med sæbevand med biologisk vaske
middel og derefter vaskes med en blød
børste. Derefter gentages processen på
sejlets anden side.
Det tager en dags tid at vaske en hel
sejlgarderobe, men det bør blot være et
naturligt led i vinteropbevaringen eller
i værste fald forårsklargøringen. Vi kan
ikke anbefale maskinvask af syntetiske
sejl. Kun ganske få vaskerier har maski
nel og ekspertise til at vaske sejl, uden
at det går ud over finish eller fittings på
sejlet.
2. Hvis sejlet er plettet, kan man an
vende forskellige fremgangsmåder, alt
efter hvilken type pletter, det drejer sig
om.
Samtlige nedenstående metoder gælder
kun for hvide dacronsejl. Nylonsejl spilere - kan ikke tåle disse metoder.
Pletter herpå bør behandles af specielle
renserier. Men trøst dig med, at mindre
pletter på farvet dug ikke ses på blot få
meters afstand.
Blodpletter:
Dyp pletten i koldt vand med en ca.
10% ammoniakopløsning. Det svarer til
en kop- eller et glasfuld til 2 liter vand.
Hvis der stadig er pletter efter denne
behandling, kan pletten fugtes med en
opløsning af 1% pepsin med koldt vand,
hvortil der er tilsat nogle få dråber salt
syre. Hold pletten fugtet med denne
opløsning i 1/2 time - uden at området
udtørrer - og skyl herefter med rigelig
koldt vand.
Jordslåethed:
Børst det angrebne område med en tør,
stiv børste for at fjerne så meget som
muligt af muggen, og læg det derefter i
blød i to timer i en opløsning af 1% Na

trium Hypoklorid. Andre gængse blege
midler bør normalt anvendes opløst i
vand i forholdet 1 del blegemiddel til 10
dele vand. Husk altid at anvende koldt
vand.
Behandlingen kan gentages nogle gan
ge, hvis det er påkrævet, men husk at
vaske grundigt med rigeligt koldt vand
efter hver behandling. Hvis der allige
vel er klorlugt tilbage, kan denne fjer
nes ved at dyppe sejlet i en opløsning af
1% Natrium Tiosulfat (fotogTafer kal
der dette flxersalt), og derefter skylle
grundigt med koldt vand.
Olie- og fedtpletter
Små pletter kan normalt fjernes ved at
overhælde pletten med Triklorethylen.
Læg et håndklæde eller lignende sugen
de klæde under pletten og sørg for, at
der er god ventilation, da opløsnings
midlet er meget stærkt. Store pletter
fjernes ved at børste sejlet med en blan
ding af vaske- og opløsningemiddel,
f.eks. 1 del Lissapol nx blandet med 2
dele benzol eller Toluol.
Sådanne blandinger af vaske- og opløs
ningemiddel skal børstes grundigt ind i
dugen; lad blandingen tørre i ca.15 min.
og skyl derefter grundigt efter med
varmt vand. Denne behandling bør fo
regå i fri luft eller i et godt ventileret
rum.
Blandingen er også let antændelig, så
pas på.
Mange pletter fra smøremidler hidrø
rer fra fine metalpartikler, som ofte fin
des i disse slibe og smøremidler. Disse
pletter fjernes ligesom rustpletter.
Rustpletter:Dyp det plettede område i
en 5% opløsning af Oxalsyre med varmt
vand (5o gr. oxalsyre til 11. vand). Husk
at vaske sejl og hænder godt efter be
handlingen, da midlet er giftigt.
Rustpletter kan også fjernes ved at

dyppe pletten i en opløsning af 2 dele
koncentreret saltsyre til 100 dele varmt
vand.Skyl grundigt efter med vand.
Beg og Tjærepletter:De fleste organi
ske opløsningsmidler som perklorethylen, triklorethylen og mineralsk terpen
tin kan anvendes ved at fugte det an
grebne område. Sørg for god ventilering
under behandlingen og pas på da mid
lerne er meget letantændelige.
Pletter fra selvklæbende emner, sejl
numre, tape o.l.: Alle disse pletter kan
fjernes ved at bløde klæbemidlet op
ibenzol.Skal du ændre eller fjerne et
sejlnummer kan det gøres ved at bløde
klæbemidlet op fra bagsiden. Dup sej
let på bagsiden, hvor nummeret sidder,
gerne et par gange. Derved opløses klæ
bemidlet på den flade der vender mod
sejldugen, hvorefter langt den største
del følger med sejlnummeret, når dette
trækkes af. Eventuel overskydende
klæbemiddel renses med benzol på en
hård bomuldsklud.
Alle disse metoder kan risikofrit anven
des under iagttagelse af visse sikker
hedsforskrifter:
Brug ikke kemiske vaskemidler til ge
nerel vask af sejl.
Brug ikke hårde emner til vask af sejl
(skurebørster o.l.)
Forsøg aldrig selv at rense pletter af ny
lonsejl, så som spilere og big boys o.l.
De gængse rensemidler kan skade ny
londugen, men ikke dacrondug.
Overhold de anviste opløsninger.
Vask altid grundigt efter med koldt
vand, hvor dette er foreskrevet til rens
ningen eller med varmt vand, hvor det
te er foreskrevet.
Sørg for rigelig udluftning ved anven
delse af organiske opløsningsmidler.Rens helst sejlene i fri luft.
Vær opmærksom på, at mange af disse
rensemidler er let antændelige.

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
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Fra Kassereren

fra bestyrelsen

fester

God ferie.
Bestyrelsen og Bladets Redaktion øn
sker medlemmerne og deres familie en
god og oplevelsesrig ferie.

Kontingent pr. halvår:
Aktive kr. 135,00 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 185,00
Passive kr. 67,50 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 117,50
Juniorer kr. 92,50 + byggef. kr. 50,00
ialt kr. 142,50

Festudvalget meddeler.
Sankt Hans aften. Fest i klubhuset kl.
19.00 med dans og lotterier. Bålet tæn
des kl. 20.30.

fra medlemmerne

Havnetakster
Dansk Sejlunions håndbog, Havnetak
ster i Danske Havne 1986 er udkommet
og ligger til gratis afhentning på konto
ret, og i mellemgangen i klubhuset.

Nye medlemmer
A 539 Henrik J. Hansen
Keplersgade 8, S.
A 543 Jens Winther
Bissensgade 15, V.
A 551 Erik Theill
Kastrupvej 78, S.
A 567 Torben Juel Nielsen
Polensgade 21, S.
A 573 Henriette Hornsleth
Middelgrundsvej 27, S.
A 588 Jan Palmann
Breslaugade 10, S.
A 615 Morten Zachrau
Hadsten Allé 20, Ka.

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
Ekstra kontingent til midterbroen
skal være betalt inden
15. september:
150 kroner + moms 33 kroner, ialt 183

A 621 Finn Hougaard
Dronningensgade 8, K.
A 650 Frantz W. Schiller
Marsalavej 15, s.
J

J

J
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2 Mikkel L. Winther
Bissensgade 15, V.
7 Martin Taxbøl
Formosavej 23, S.
16 Alec Fl. Krebs
Almegård Allé 7, Ka.

Girokort vedlægges i augustnum
meret af bladet.
»OOOOOOODOOOOOOOOO

Henny Planbech 65 år
Den 3. juni blev »Sir Henry« - den ot
tearmede blæksprutte, ex havnefoged
og nuværende gaskammer bestyrer,
ejer af »blomsten« og båden »Fis A«, 65
år, hvilket foregik for »Sir Henry« på
den sædvanlige festlige manér.

50 år
Tak til bestyrelse - medlemmer og ven
ner for gave og hilsen til min 50 år's fød
selsdag.
(ps: Jeg fik ingen blomster)
Medlem nr. 785
Elsing.

75 år
Hermed sender jeg en tak for opmærk
somheden til min 75-årige fødselsdag
med hilsen
Vilhelm Wilhelmsen
Glarmester.
ÆOOOOOOOOOOOOOOOOQ

havn og plads

,

I
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Det nye havnekontor er nu etableret i
det gamle klubhus.
Havnefoged Bent Petersen vil kunne
træffes her mandag til fredag mellem
kl. 15.00 og 16.00. Tlf. 5814 24

Tildelt plads 1. halvår 86
Kjeld Arland
Plads nr. 124
Henrik Graversen
Plads nr. 134
Arne Olsen
Plads nr. 175
Steffen Andersen
Plads nr. 105
Leif Andersen
Plads nr. 195
Arne Jacobsen
Plads nr. 71
Holger Møller
Plads nr. 18
Kim Kristensen
Plads nr. 120
Else Thuring
Plads nr. 192
Leif E. Petersen
Plads nr. 312
Preben B. Sørensen
Plads nr. 202

A 771
A 569
A 683
A 967
A 900
A 462
A 868
A 738
A 791
A 178
A 819

indmeldt 24.8.72
indmeldt 8.2.73
indmeldt 7.9.72
indmeldt 14.10 71
indmeldt 6.4.72
indmeldt 12.9.52
indmeldt 18.9.69
indmeldt 3.8.72
indmeldt 18.4.74
indmeldt 7.3.74
indmeldt 9.5.74

BENZIN OG OLIESALG
foregår ligeledes fra havnekontoret.
ÅBNINGSTIDER
Mandag - Tirsdag - Onsdag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Torsdag
mellem kl. 15.00 og 18.00
Fredag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Lørdag
mellem kl. 9.00 og 11.00
Søndag
lukket
Al cykel- og motorkørsel på havneplad
sen er forbudt. Undtaget herfra er tran
sport af varer til klubhuset og fartøjer.
Cykling og kørsel tillades på nordre mo
le langs skurene ad asfaltvejen til jolle
pladsen. Der henvises iøvrigt til Or
densreglementet (pladsen) § 1 i forenin
gens love.

I sommerperioden kan langtidsparkering tillades på nordre plads på afmær
ket areal.
Benzintanken har fået faste åbningsti
der (omtalt andet sted i bladet). Vi kan
ikke konkurrere med de svingende mar
kedspriser, men er tvunget til at sælge
produkterne til den pris de er indkøbt
til plus fortjeneste. Derfor er det ikke
altid sikkert, at vor pris på vort tankan
læg er den samme, som på Amagerbro
gade. Husk det er vort eget tankanlæg
og betragt det som en ren servicefunk
tion.
Anlægget bliver iøvrigt passet af vor
havnefoged samt frivillige medlemmer.
Fartøjer, der ikke er afmærket med
SSF's årsmærke, vil blive taget på land
for ejers regning. Årsmærke fås på kon
toret, når pladsleje er betalt, og gyldig
forsikring (ansvar) er forevist.

Sejlads i havnen eller den gravede ren
de skal ske med mindst mulig styrefart
(Havnen § 17). Der er klaget over med
lemmer, der ikke overholder dette. Be
styrelsen har taget dette til efterret
ning, og vil skride konsekvent ind over
for den, der ikke overholder fartbe
grænsningen. Det er iøvrigt tegn på dår
ligt sømandsskab, når man ikke forstår
at sejle med størst mulige forsigtighed.
Bukke og klodser skal anbringes på de
afmærkede pladser.
Det henstilles til medlemmerne at
overholde foreningens love, da det i
modsat fald vil være meget vanskeligt
at fastholde et godt miljø. Vi må alle
være med til, at holde orden på tingene,
for at kunne holde vor økonomi på et ri
meligt niveau.
Havneudvalget

Arne Olsen Offset
Århusgade 88, 2100 København 0
Telefon (01)*26 95 09
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kapsejlads

Sæsonens mindste kapsejlads blev af
holdt i SSF den 25. maj 1986, hvor Trapez-stævnet Opfordring blev afholdt
med 4 deltagende joller ud af 7 tilmeld
te. Vindere blev Thomas Meisl og Hen
rik Green Jensen med 2 førstepladser
og en tredieplads.
Til gengæld blev det efterhånden tradi
tionsrige Optimistjolle-stævne en vir
kelig »best-seller« med 64 ivrige junior
sejlere ud af 66 tilmeldte.
Sejladserne blev perfekt afviklet på 2
baner ud for henholdsvis SSF og Ama
ger Strand, og på land ver der udskænk
ning af læskedrikke og servering af
hamburgers fra stævnets sponsor, Mc.
Donalds familierestauranter.
Til forældrene var der også lidt mund
godt i form af kaffe og apple-pie.
Når stævnet blev så vellykket, som det
var tilfældet, skyldes det ene og alene
de mange frivillige hjælpere, der også
denne gang sagde ja til at hjælpe i bu
reauet og på banerne.
I skal derfor alle her have tak endnu en
gang for jeres indsats.
Kapsejladschefen.

optimister

Udvalg for optimister:
Dan Holger Knudsen
Hellasvej 4, 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-52 2034
Leif Henriksen
Tycho Brahes Allé 50,2., 2300 Kbh. S.
Tlf.: 01-582810
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Mc. Donalds Cup.
Lørdag d. 31/5 blændede vi op for årets
begivenhed Mc. Donald s Cup. Det blev
virkelig en begivenhedsrig week-end.
Gode sejladser, godt vejr og ikke mindst
mange sejlere. Særlig glædeligt var det
at se så mange fra klubber udenfor
kredsen, hvilket gjorde, at vi var et me
get stort felt på B-C banen og et godt Afelt.
Vi stillede selv med 12 sejlere, som alle
lavede nogle fine resultater. Specielt
udviste de små (B+C) et virkeligt flot
gå-på-mod, altså en meget lovende ind
sats. Til lykke med det.
Vore 2 A-sejlere var i nærheden af en
DM udtagelse, idet de blev nr. 6 og 7 ud
af 19 efter 4 udtagelsesstævner. Det er
meget flot, især når man tænker på, at
det er deres første sæson som A-sejlere.
Så et stort til lykke med jeres placering.
Der skal også siges til lykke og tak til
O.P. og kapsejladsudvalget for et godt
stævne. Vi glæder os til næste år.
Kastrup Cup.
Stævnet som helhed var rimeligt godt,
men på B-banen var der visse proble
mer, (det virkede som venstrehåndsar
bejde), med tilrettelæggelsen. Mang
lende dommerskib, lange forsinkelser
og m.a.
Set ud fra de problemer på banen, må
det siges, at de 3B-sejlere vi havde med,
gjorde en fin indsats, dog mangler de
lidt rutine, men det skal nok komme.
På A-banen var der væsentligt mere
styr på tingene, alt virkede bare. S.S.F.
stillede med 2 A-sejlere, og de gjorde sig
godt gældende med virkelig gode place
ringer.

Saltholm.
Husk det er lørdag d. 23.8. du skal på
Saltholm. Forældre og søskende må
gerne medbringes til en dejlig dag.
Det vil være muligt for forældre uden
båd, at komme med diverse andre
fartøjer. De børn der vil, kan måske selv
sejle Opti til Saltholm, eller noget af
vejen, da der er langt (4 sm. ca. 7 km.).
Ang. tilmelding, følg med på tavlen.

Ferie .
Skolerne holder nu ferie, det gør vi i Opti-afd. også, men kun i juli. Første sej
lads efter ferien bliver 4-8.
God ferie
Dan / Leif.

brætsejlads

Nu er indhegning til Vindsurfer færdig
og taget i brug. Og det er meningen at dø
ren er låst altid, også når du er ude at
sejle.
Det er også jeres opgave at holde rent i
buret, så I må finde ud af en eller anden
ordning. For jeg vil ikke bruge min tid på
at rydde op efter jer. Jeg vil også gøre
opmærksompå, at det kun er medlemmer
med plads nr. der har adgang. Medlem
mer med pladsnr. kan købe en nøgle hos
Jørgen Friland, pris 20 kr.

Sejlerskolen

»Skovtur«
Efter de sidste års succesrige ture, vil vi
også i år forsøge at arrangere en »skov
tur« i august måned.
Der er foreløbig planlagt følgende:
Skippermøde d. 30-8 kl. 09.00 og deref
ter afsejling fra Sundby til Skanor.
Lørdag aften er der fælles spisning og
hvad dermed kan følge.
Afsejling fra Skanor, søndag kl.: 12.00
ca. forventet ankomst til Sundby kl.:
18.00.
Der vil blive opsat en liste ved Sejler
skolens skur, så alle interesserede kan
skrive sig på.
Evt. forslag om ændringer ang. turen vil
blive behandlet med stor velvilje.
Bjarne A. Larsen
Skolechefen

ynglinge

Sejlaftner
Sæson 1986

Øvelsesaftenerne er blevet
fordelt som i kan se
på skemaet.
Der er dog stadig mulighed for enkelte
justeringer.
Skemaet er samtidig ophængt i junior
huset, hvor eventuelle ændringer vil bli
ve påført.

YNGLINGE

Tirsdag

Mandag
Navn

Tlf. nr.

Navn

Susanne Oxenboll
Siqne Schandorff

5982 80

Lotte Woltemath

Steen Olsen

587686

Mads Hansen

Claus Zastrow

97 34 27

Martin Iversen

Anders R. Andersen

228609

Jacob M. Nielsen

Onsdag
Tlf. nr.

Torsdag

Navn

Tlf. nr.

9734 37

Soren Rindal

97 0939

32 8823

Steen Olesen

58 7686

582494

Martin Iversen

5824 94

Lars Jacobsen

588005

Tonny Povlsen

71 2620

Lars R. Andersen

228609

Povl Skov

509839

Niels Molgård

712620

Brian Frisendal

51 81 79

Claus S. Hansen

Karl Henning Foged

552925

Thomas Olesen

Soren Schandorff

5982 80

Soren Rindal

Mette Green

596217

Søren Jensen
Christel Schoilborg

Navn

Tlf. nr.

5441 61

Tonny Poulsen

5441 61

Claus Zastrow

9734 27

Søren Rindal

970939

Mads Hansen

32 88 23

Jannie Sejrbo

555623

5581 04

Soren Jensen

58 50 68

Søren Jensen

585068

539011

Christel Schoilborg

552341

Lars Gronbeck

97 3312

970939

Signe Schandorff

598280

Rikke Jensen

58 5068

Brian Frisendal

51 81 79

Karl Henning Foged

552925

585068

Tonny Povlsen

5441 61

Soren Schandorff

598280

552341

Lars Gronbeck

97 3312

Lars Gronbeck

973312

Hv e r d a g e

Lordage

Son og
helligdage

Jan

X

11-15

X

Feb'

X

1115

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9 15

Mai

10 18

9-15

9 - 15

Juni

10 18

9 15

9 15

Juli

10 18

9 15

x

Aug

10 18

9 15

X

Sepl

13 18

9-15

X

9 15

X

Okt

J

13 18

Nov

| o 13 18

9-15

X

D ec

13 18

11-15

X

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
'0? Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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radio

V
Radionyt
Til fartøjsejere med VHF-radio.
Der er nu udkommet en a jourført tele
fonliste over fartøjssejlere med VHF
under SSF's stander. (Kun de fartøjssejlere som har ønsket at tilslutte sig li
sten).
Telefonlisten er vokset siden sidste li
ste udkom. Nogle er udgået og flere er
kommet til, og der vil ganske givet kom
me mange til i den kommende tid.
At den nye telefonliste har fået et mere
»professionelt« udseende skyldes vor
ven Arne »Tryksen« Olsen, der overfor
mig havde ytret ønske om, at der også
blev en rubrik, hvori man kunne påføre
medlemmers private telefonnumre ef
ter ønske og behov.
Jeg måtte gøre »Tryksen« opmærksom
på, at jeg, med mit udstyr, ikke kunne få
plads til flere rubriker, hvorpå »Tryk
sen« straks tilbød at mangfoldiggøre li
sten.
Det skylder vi »Tryksen« megen tak
for. Listen er blevet lettere overskuelig,
og den fylder ikke så meget, trods den
forøgede længde.
»Tak ska' du ha' »Tryksen«. Du ska' nok
få lov til at lave den næste liste også!«
Telefonlisten leveres, som hidtil, kun
til medlemmer, der er optaget på listen,
samt til bestyrelse og havnefoged.
Medlemmer som, når disse linier læ
ses, endnu ikke har fået listen, kan få
den ved henvendelse til undertegnede.
Reinhardt Hansen
radiokontaktmand.
(Søkalven, plads 191.)

Drammen bliver 01
nemt og trygt i

k

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 vurderihg som overflødige
ekstraomkostninger for I )a
Dertil kommer vor Trygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler låi^t i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båd
drømmen blive opfyldtj

m*

ih mro$

Amagerbrogade 67, Uf.

joller

motorbåde

Ny jolleophalerbedding
En kreds af jollesejlere har samlet og
monteret en ny jollebedding. Så nu hå
ber jeg at alle nemt kan få deres joller op
og i. Diverse motorbåde og speedbåde
henvises til slæbestedet i inderhavnen.

Bådklubben BROEN.
Bådklubben Broen, der ligger i SAS
Bugten i Kastrup, holdt fornylig 10 års
jubilæum. Bådklubben Broen er den
største motorbådsklub uden egen havn.
Vor formand repræsenterede Sundby
Sejlforening.

Sankt Hans aften
iSSF
Fest i klubhuset
kl. 19.30
Bål kl. 20.30

>

August
1986

45. årgang

Ny midterbro vedtaget. Efter flere afstemninger
fik bestyrelsen sit forslag igennem. Der var livlig
og seriøs debat.

EXTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
17. juni 1986

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Kobenhavns Sejlunion
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01-59 35 80

Restaurationen . . .

01-58 32 96

Havnekontoret....

01-58 14 24

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktor;

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

50 7323

Medarbejder ved bladet:

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. 0

26 95 09

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Klaus Akkermann

.

597995

Næstformand:
Jens Green Jensen.

506365

Sekretær:
ElseThuring

53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

5 9 3 97 8

Havneudvalg:
Arne Olsen
Bent Knudsen

5579 39
5321 81

Tilsynsførende
med klubhuset
- og test udvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

517530
5 4 5 84 4

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

24 57 59

Skolechet.
Bjarne A. Larsen

9 5 0 7 01

Juniorleder:
Jens Green Jensen

5 0 6 36 5

Jolle
repræsentant:
Jørgen Friland

381541

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

522544

Malere:
Karl Thorup
Frank Olesen .

584311
52 2310

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

5988 18

Kontoret er åbent torsdag kl 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg.
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3 punkter på dagsordenen:
1. valg af dirigent
2. forslag fra bestyrelsen
3. eventuelt
Formanden:
Vi har i dag et punkt, nemlig forslag fra
bestyrelsen om overførsel af kr. 435.000
fra SSF's byggefond til brug for bygning
af ny midterbro. I foråret vedtog gene
ralforsamlingen et extraordinært kon
tingent på kr. 150,00 + moms til dette
brug. Dette vil indbringe kr. 160.000 +
moms. Herefter kunne vi i bestyrelsen
arbejde seriøst på projektet, men før
nævnte beløb er langtfra nok til at ud
skifte hele broen, som det også kom
frem på forårsgeneralforsamlingen, og
det er netop derfor, vi i dag har indkaldt
til denne extraordinære generalforsam
ling.
Det, som forslaget går ud på, er overfør
sel af de 435.000 kroner fra byggefonden. Med disse penge og med dem, som
alle aktive medlemmer betaler - altså
160.000 kr. + moms har vi 595.000 kr.
excl. moms, og broen koster (ca.)
695.000 kr. + moms. Alle priser er excl.
moms, som vi jo som bekendt får igen.
Der mangler herefter 100.000 kr, og som
vi tidligere har sagt, bliver disse penge
taget fra vort normale budget.
Argumentet for at bruge byggefondspengene er først og fremmest, at det må
være rimeligt at bruge egne penge, før vi
låner. Der er måske mange, som mener,
at vi nu bryder, således at det nye ju
niorhus aldrig kommer til at blive en
realitet, og det er rigtigt, at der i hvert
fald går nogle år, men hertil må siges, at
således som den politiske situation ser
ud nu, kan vi ikke forvente nogen støtte
fra kommunens side de første 2 - 3 år, og
vi så alligevel må vente, før vi for egne
penge kan bygge bare et lille reduceret
projekt, men vi må selvfølgelig bibehol
de byggefonden, således at muligheden
ikke lukkes.
Jeg må anbefale medlemmerne at
stemme for forslaget. Dette projekt er
nu en start på en række fornyelser og
forbedringer i de kommende år.
Selvfølgelig skal vi også ved denne lej
lighed have mulighed for en mere te

knisk og økonomisk gennemgang af
projektet, og dertil vil jeg bede Bent
Knudsen om at gennemgå dette, før vi
skrider til evt. debat og afstemning.
Havneudvalgsmedlem
Bent Knudsen
Jeg skal gøre rede for den tekniske del
af vort nye midterbro-projekt.
Midterbroen er 137 meter lang og 2 me
ter bred de fleste steder.
Efter at bestyrelsen har undersøgt for
skellige muligheder vedr. vor nye mid
terbro, er vi kommet frem til, at en træ
bro må være sagen igen. den gamle bro
har stået i 45 år, og grunden til, at den
ofte er kommet op om vinteren er bl.a.,
at den er forkert konstrueret. Men man
må alligevel konstatere, at den er hold
bar og samtidig giver den rigtige strøm
ning i havnen, således at råddent tang
m.v. ikke tager ophold i længere tid ad
gangen.
Da man i sin tid etablerede det søndre
bassin, blev der rammet en spunsvæg
ned lige der, hvor midterbroen står. Det
er årsagen til, at der ikke er så meget
vand under broen. Den gamle spuns
væg står endnu tilbage, solid og god, og
den vil være vanskelig at fjerne. Den
skal jo fjernes, hvis der skal graves ud
under broen. Vi har valgt at lade spun
sen stå og ikke grave ud, idet det vil væ
re en affære på ca. 150.000,- kr. at få ord
net dette, og det vil samtidig blive vans
keligt at få klaptilladelse i Øresund til
den slags.
Den nye bro vil blive konstrueret med
et brodæk, der er 500 mm bredere end
det gamle. Vi får derved pælene længe
re ud, hvor vandet er lidt dybere. Ligele
des vil de første 8 meter mod land blive
en hængebro, idet der ikke er belast
ning af både her, og vi samtidig så und
går det første vanskelige stykke, hvor
havbunden arbejder meget.
Udefter vil broen blive slået med 7 me
ter lange og 20 cm tykke pæle med skrå

pæl skiftevis på hveranden pæl. Der er
kun ganske få skråpæle på den nuvæ
rende bro, og det er disse pæle, der skal
holde broen nede på plads. I stedet for
kryds anbragt lodret på pælene, vil der
blive anbragt kryds oppe under broen,
hvor de fastboltes på ågene. Dette vil
give den fornødne sideværts afstivning,
og samtidig vil isen ikke kunne få fat i
krydsene, som det sker på den nuvæ
rende konstruktion.
De to entreprenørfirmaer, der tænkes
indhentet endeligt tilbud fra, er enige
om, at en bro af denne konstruktion i
lighed med andre steder vil kunne stå i
mange år, og der har ikke været tilfælde,
hvor disse konstruktioner har været
gået op på grund af is - heller ikke på la
vere vand. Der vil blive sørget for en
vandstand ved pælene på 1,5 meter.
Projektet tænkes startet op pr.
15.10.1986, og der kan ikke efter denne
tid ligge både ved midterbroen. Det kan
måske nok blive en belastning, men vi
må i lighed med tidligere hjælpes ad
med at få løst sagerne.
Vi foretager en midlertidig måske ikke
særlig pæn reparation af den nuværen
de midterbro, hvor det skønnes nød
vendigt, så hvis nogen har observeret
noget, der absolut skal ordnes, så fortæl
det til havneudvalget, og vi skal få det
ordnet.

ved generalforsamlingen i marts 86
vedtagne midterbroprojekt.
Formanden fik ordet for motivering.
(Se andetsteds i bladet)
Efterfølgende oplyste Bent Knudsen
forsamlingen om de tekniske detaljer.
(Se andetsteds i bladet)
Claus Brask Thomsen stillede følgende
ændringsforslag:
»I stedet for at tage kr. 435.000 ud af
byggefonden i SSF, finansieres det ved
generalforsamlingen i marts 1986 ved
tagne midterbroprojekt ved et yderlige
re ekstrakontingent for alle aktive med
lemmer på kr. 450,00 + moms.
Medlemmer, der ifølge lovene kun beta
ler halvt kontingent, skal dog kun beta
le et yderligere ekstrakontingent på kr.
225,- + moms.
Ekstrakontingent skal betales senest
den 15. september 1986.«

Ulla Bern sammenlignede Nordre Mole
og midterbroen. Nordre Mole kan man
gå sikkert ud på, midterbroen gynger
man ud ad.
Ryle Niels ville gå ind for bestyrelsens
forslag og understregede dette ved at
sige: »Vi skal bevare det, vi har«.
Janus Simonsen syntes om ændrings
forslaget, men mente, at 500 kr. var for
meget yderligere at pålægge medlem
merne. Janus foreslog, at man i stedet
lånte pengene til midterbroen.
Preben Jacobsen mente ikke, det var
nødvendigt at bruge så mange penge.
Broarbejdet i Lynetten havde været
meget billigere. Preben fortalte endvi
dere, at han havde talt med en, der har
en rambuk, og af ham havde han fået at
vide, at det vil koste ca. 50.000 kr. at få
rammet pælene ned. Preben foreslog
derfor, at vi benytter et sådant tilbud og

t
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Referat af extraordinær generalfor
samling den 17.6.86.
Til stede var 116 stemmeberettigede
medlemmer.
Dagsorden:
Punkt 1 Valg af dirigent
Punkt 2 Forslag fra bestyrelsen
Punkt 3 Eventuelt
Punkt 1:
Formanden bød velkommen, hvorefter
han udbad sig forslag til dirigentpo
sten.
Hans Guldager blev foreslået og efter
følgende valgt.
Dirigenten takkede for valget, og da in
gen havde noget at indvende mod dags
ordenen, erklærede han generalforsam
lingen for lovlig jvf. vore love.
Et stemmeudvalg bestående af Henry
Plambech, Orla With og Per Olsen blev
valgt.
Punkt 2:
Bestyrelsen foreslår, at 435.000 kr.
overføres fra byggefonden i SSF til det

Claus motiverede sit forslag:
Juniorskuret er gammelt og råddent og
bør rives ned og et nyt bygges op. Hvis
bestyrelsens forslag bliver vedtaget, vil
der gå mindst 5 år yderligere, før man
igen tænker på byggeriet på Nordre
Plads.
Torkild Brønnum bad om at få flere tek
niske detaljer om broen.
Henning Jensen mente, det var en god
ide at bruge byggefonden i stedet for at
låne pengene.
Rasmus Beck kunne gå ind for bestyrel
sens forslag, men ville dog gerne vide,
om vedtagelse af forslaget betød, at
man ikke fik toiletter på søndre Mole.
Jens Green jensen gav Claus Brask
Thomsen ret i, at der mangler facilite
ter til de unge, og Jens understregede,
at det fortsat var et stort ønske at få dis
se faciliteter. Han sluttede med at sige:
»Det nytter ikke, vi har et fint hus, hvis
broen så falder sammen«.

så hjælpes ad med at færdiggøre broen.
Bent Knudsen: »Prebens ide er god,
men i de senere år har det været svært
at få medlemmerne til at hjælpe«.
Jørgen Schandorff: »Ved forårsgeneralforsamlingen sagde bestyrelsen, at vi
ikke skulle røre ved byggefonden. Jeg
gåe ind for Claus Brask Thomsens for
slag. Vi må alle betale for vedligeholdel
sen af vor havn«.
Svend Erik Sokkelund: »Der er for stor
usikkerhed omkring byggeriet. Der må
indhentes flere tilbud og forslag, som
bestyrelsen så hænger op i klubhuset til
brug for diskussion.
Svend Erik foreslog endvidere, at man
kunne få pengene ind hurtigt ved at
lægge 1 kr. på hver genstand, der bliver
solgt i klubhuset.
Formanden gik på talerstolen for at
besvare nogle af de stillede spørgsmål.
(fortsættes næste side)
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Toilet på Søndre Mole satser vi på i
1987, dog uden at love noget bestemt.
De priser, vi har indhentet, må stå til
troende, idet det er professionelle, der
har udregnet dem.
Formanden sluttede med at give Jørgen
Schandorff ret i, at bestyrelsen havde
sagt, at den ikke ville røre byggefonden, men nu er der tale om en ny bro og
ikke en reparation.
Preben Jacobsen: »Byggeriet vil koste
595.000 kr. plus moms, altså 5.000 kr. pr.
løbende meter. Hvad koster det at få
pælene rammet ned?«
Preben mente ikke, at forsamlingen
kunne tage stilling til forslaget, uden at
der forelå konkrete tal og tegninger.
Rasmus Beck: »Det kan ikke komme
bag på os, at midterbroen skal udskif
tes«.
Grethe Jacobsen spurgte, om ikke det
var muligt at leje en toiletvogt for som
meren til opstilling på Søndre Mole.
Henning Jensen: »Jeg har været med
lem i ca. 40 år, og da jeg i sin tid sad i
havneudvalget, har jeg fra denne taler
stol utallige gange bedt medlemmerne
om at komme med forslag og ideer, men
ingen kom med noget konkret. Jeg an
befaler, at man stemmer for bestyrel
sens forslag«.
Janus Simonsen: »Hvert medlem kan
låne penge i deres bank til at betale ek
strakontingent, så kan både midter
broen og byggeriet på Nordre Plads
komme op at stå«.
Formanden: »Ved sidste generalfor
samling blev medlemmerne bedt om at
komme med forslag til en ny midterbro.
Der er ikke kommet forslag ind, derfor
blev det nødvendigt at indhente tilbud i
byen«.
Bjørka Schandorff synes, at bestyrel
sens forslag er godt, men går alligevel
ind for Claus Brask Thomsens forslag,
idet det er nødvendigt for vor ungdoms
afdeling at få undervisningslokaler, bad
og toilet.
Nyt ændringsforslag blev stillet af Pre
ben Jacobsen, Grethe Jacobsen og
Svend Erik Sokkelung, lydende:
Vi foreslår, at man nedsætter et udvalg,
som alle interesserede i brobygning kan
deltage i. Udvalget undersøger forskel
lige muligheder og priser og indhenter
erfaringer fra andre klubber.
Materialet fremlægges til generalfor
samlingsbeslutning i så god tid, at mid
terbroen kan stå klar i foråret 1987.
Endvidere forslag fra Svend Erik Sok
kelund:
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Brobyggeriet finansieres delvis ved at 1
kr. lægges på hver genstand, solgt i
klubhuset.
Denne afgift afregnes ud fra indkøbs
sedler eller momsregnskab. Detaljer
overlades til regnskabskyndige.
Vagn Preisler: »Jeg nærer forståelse for
Sokkelunds forslag, men jeg må gøre
opmærksom på, at det er en umulig op
gave for Kirstine, og hvem skal kontrol
lere? Det skal være et udvalg herfra!
Forslaget med at lægge 1 kr. på hver
genstand bør trækkes tilbage«.
Henning Jensen: »Kirstine kan ikke på
lægges yderligere arbejde«.
Ole Poul Petersen: »Vi kan godt have
sympati for gode forslag m.h.t. at ned
sætte et udvalg. Jeg undrer mig over, at
forslaget først kommer nu«.
Der blev begæret skriftlig afstemning.
Svend Erik Sokkelunds forslag omh. 1
kr. pr. genstand gik til skriftlig afstem
ning, og resultatet blev 31 ja-stemmer,
81 nej-stemmer, 4 ugyldige og 0 blanke,
ialt 116 stemmer.
Herefter blev der stemt om Claus
Brask Thomsens forslag. Resultat: 34
ja-stemmer, 79 nej-stemmer, 2 ugyldige
og 1 blank, ialt 116 stemmer.
Resultatet af Preben og Grethe Jacob
sens samt Svend Erik Sokkelunds for
slag blev:
49 ja-stemmer, 64 nej-stemmer, 1 ugyl
dig og 1 blank, ialt 115 stemmer.
Til sidst blev der stemt om bestyrel
sens forslag. Resultat:
79 ja-stemmer, 30 nej-stemmer, 2 ugyl
dige og 4 blanke, ialt 115 stemmer.
Forslaget blev vedtaget.

Punkt 3 Eventuelt:
Henning Jensen erklærede sig tilfreds
med afstemningen. Endvidere opfor
drede han de unge til at hjælpe med at
få det gamle klubhus op at stå.
Eskildsen spurgte, om bestyrelsen igen
ville se på frihavnsordningen, undersø
ge hvilke både, der gæster vor havn, så
vi evt. til efterårsgeneralforsamlingen
tager stilling til, om vi skal tilslutte os
denne ordning.
Dennis: »Lad passive og juniorer betale
100 kr. om året til byggefonden og pålæg
så de øvrige medlemmer yderligere 100
kr«.
Thorkild Brønnum pålagde bestyrel
sen at undersøge alt vedrørende bro
bygning, før man igangsætter bygge
riet.

Formanden for svar og afslutning:
Til Eskildsen: Vedr. frihavnsordningen
skal det siges, at vi får mange penge ind
i havnepenge. Vi har diskuteret emnet i
bestyrelsen, og vi vil tage spørgsmålet
op til efteråret.
Formanden takkede forsamlingen og
dirigenten for en god generalforsam
ling.
Generalforsamlingen slut kl. 21.40.
sign:
Hans Guldager
Else Thuring
dirigent
sekretær
»OOOOOOOOODDOOOOOC

Redaktionen meddeler
Af planeringsmæssige grunde har det
ikke været muligt at annoncere fiske
konkurrencen, der fandt sted lørdag
den 16. august.
Vi kan dog her allerede nu visejer den
absolutte vinder af dette års konkur
rence.
300000000000000000C
Brev fra »Frida«.

22/6-1986
Hej Venner.
Lige en hilsen fra Frida og besætning.
Vi er i Tel Aviv nu, og sejler i aften mod
Cypern, vi er alle blevet godt behandlet
hos SSFs venner hernede, vi har hilst
på alle og afleveret vore Sundby stan
dere på værdig vis, nemlig i egen båd.
Vi har nogle fine standere til foreningen
til gengæld.
En sejlerhilsen til alle i SSF.
»Frida« og besætning.

fra bestyrelsen

Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget oplyser, at benzinan
lægget er blever renoveret.
Orla With og Bjarne Mortensen har
begge lovet at være behjælpelig med
benzinsalg.
Pladsmanden holder ferie i ugerne 24 +
25 og 26.
Havnereglementet vil blive trykt i med
lemsbladet, idet mange medlemmer
tilsyneladende har glemt det.

Referat af bestyrelsesmøde 2.6.86
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, Ole Poul Petersen
og Vagn Preisler var alle fraværende
p.g.a. arbejde, Ib var fraværende p.g.a.
ferie.

Punkt 4 Klubhus og fester:
Set. Hansaften vil som sædvanlig blive
fejret med bål og musik.
Udendørs toiletterne vil blive afsyret
og renset, endvidere vil man lade ovenvinduerne stå åbne for at få nogen ven
tilation og på denne måde undgå fugt.

Punkt 7 Kapsejlads:
McDonald cup blev afviklet med fire
sejladser og 65 deltagende både. Foræl
drene var til stor hjælp ved afviklingen
af stævnet.

Punkt 8 Joller:
Surfergården er nu færdig og er blevet
taget i brug.
Jollebroen er blevet repareret, men der
mangler endnu montage af en opkørselsrampe, meddeler jollerepræsentan
ten. Jollesejlerne har udtrykt stor glæ
de over den nye trailer »Suppleanten«,
der bliver flittigt brugt til deres mange
transporter af joller rundt omkring i
landet.

Punkt 9 Motorbåde:
Intet
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen meddeler alt vel.

Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet

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

Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Claus Brask Thomsen med besætning
søger om tilskud til deltagelse i VM for
Ynglinge i Holland, bestyrelsen bliver
enige om at meddele afslag på ansøg
ningen, idet ingen af besætningen op
fylder de gældende krav.
Besætningen på en trapezjolle søger om
tilskud til deltagelse i Nordisk Mesteskab samt til Danmarksmesterskab. Be
styrelsen godkender, at der ydes 40%
af startgebyr og af transportpenge, i alt
600 kroner.
I referat fra Dansk Sejlunion forlyder
det, at DS vil udpege en repræsentant
til Flakfortudvalget, men DS vil ikke gå
ind i noget økonomisk vedr. Flakfortet.
Hertil orienterer Hans Guldager besty
relsen om, at sagen vedr. DS's deltagel
se i det økonomiske ikke endeligt er af
sluttet.

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Pladsmanden uddeler stor ros til opti
mistafdelingen for deres fine oprydning
af pladsen efter McDonald cup.

Mødet slut kl. 21.00
sign.
Klaus Akkerman

Else Thuring

Få digen fost partner
når det gælder video ogTV:
^ Vi giver skriftlig garanti
j Kom ind og hor om de
pa vor omfattende service.
mange fordele du har
med D:E:R som partner $ Vi kommer og reparerer
samme dag, hvis
i video og TV En
du ringer inden kJ. 10.
partner der altid er parat
Vi har altid de nyeste
til at råde og vejlede.
modeller, til landets
En partner du kan
bedste priser.
snakke med. Så kan du
Vi har fri ombytningsret,
samtidig få vores lille,
du kan bytte model.
nyttige håndbog, som
nar du onsker det.
gi'r dig svaret på en
•jfc Pa gensyn!
masse video og TVsporgsmål.

Din partner! i
video og TV

](
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Michael Empacher, SSF, blev VM - mester
Trioen Michael Empacher, SSF, Erik Lund,
Dragør og Theis Palm, KDY, bragte verdens
mesterskabet for ynglinge 1986 til Danmark

En drøm gik i opfyldelse. Efter et utro
ligt hårdt slid og med træning hver dag i
alle bådtyper fra X79 og Soling til Yng
ling, med pengepungen hårdt lukket og
en række gode støtter og sponsorer
samt et hemmeligt våben, der først blev
afsløret i sidste øjeblik, sejlede mand
skabet på båden Holger mesterskabet
hjem.
Michael Empacher, der i maj-nummeret af vort blad fortalte om det hårde
slid forud for dette VM, præsterede og
så det kunststykke at blive skandina
visk mester i X 79, der foregik i Finland i
dagene 9. til 13. juli. Og derefter gik det
hurtigt hjem til Amager, hvor Ynglingen
skulle gøres topklar til VM i Holland.
Stævnet, der var arrangeret af Royal
Nederlands Yacht Club i byen Muiden,
der ligger ved det, der før hed Zeudersøen, havde 80 deltagere fra nationer så
langt væk som Australien. Der blev af
alle mandskaber præsteret en række fi
ne sejladser med fair opførsel af alle,
hvilket også giver sig udtryk i, at der ialt
kun var 15 protester at behandle for
dommerkomite og jury.
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Michael Empacher og mandskab var
suveræne danske båd med placeringer
således:
2.2.18.10.3.1.6., point sammenlagt 39.4.
K. Nergaard, Norge blev nr. 2 med 51.1
points og F. Verhagen, Holland nr. 3
med 51.7 points.
Michael Empacher fortæller her til bla
det, at det var et godt arrangeret stæv
ne, som Hollænderne skal have ros for.
Vi talte med flere deltagere, der havde
været med, da SSF for få år siden stod
for arrangementet, og man taler stadig
om dette som et af de bedst arrangere
de og veltilrettelagte Verdensmester
skaber, der har været afholdt inden for
alle bådklasser. Vi har utallige hilsener
til Sundby Sejlforening og medlemmer,
og der tales om ikke det atter kan foregå
i Danmark og i Sundby Sejlforening. I
1987 er det Østrigs tur, og derefter er
der chance for, at Danmark bliver udpe
get som værtsnation.

Det hemmelige våben
På spørgsmålet om det hemmelige vå
ben fortæller Michael, at det bestod i,
at vognmaler John Jensen, Finlandsga
de 13, tog hjem fra sin ferie en søndag
formiddag, vandsleb kølen og polerede
den og sprøjtemalede så hele bunden
stod som krystal glas, et virkelig fint
stykke arbejde, som vi ikke kan lave ef
ter, og han gjorde det oven i købet uden
at tage noget for det, og det skal han ha
ve tak for, siger Michael.
Uden hjælp fra mange sider kan almin
delige dødelige sejlere uden formue i
ryggen idag ikke klare sig internatio
nalt. Dertil er konkurrencen alt for
hård, så vi tilbyder talent og effektiv
sejlads, hvilket Peugeot biler i Dan
mark, Helly Hansen og Handelsbanken
har set og er gået ind som sponsorer.
Udover vort talent og den effektive op
timale sejlads giver vi dem så al den
reklame, vi må og kan.

Med guld om halsen og pokalen i hånden modtager 3 værdige repræsentanter for dansk
sejlsport Verdensmesterskabet 1986.

Med et stort frimodigt smil på læben
afslutter Michael vor samtale med at
sige, at er der sponsorer med tilstræk
keligt mod og penge, vil han og hans
mandskab være i stand til at sejle en
olympisk medalje hjem til Danmark i
Soling. Klar, effektiv tale uden omsvøb,

så vi spørger: Er der nogen, som tør og
kan?
Bestyrelsen i SSF og bladet ønsker Mi
chael Empacher og besætning i D 136,
Holger, til lykke med VM-mesterskabet.

Endnu en Sundby-båd gjorde sig
godt gældende i det hårde felt trods
uheld og problemer. Det var brødre
ne Brask Thomsen i D 063, Dracula,
der sejlede sig til en plads som nr. 24
ud af 80 deltagere, med samlet 177
points.

NAVIGATIONSSEJLADS FOR MOTORBÅDE
og iøvrigt alle motordrevne far
tøjer, såvel store som små.
den 31. august.
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:
den 30. august kl. 18.00.

STØT ARRANGEMENTET - MØD TALRIGT OP!
motorbådsudvalget.

TUR TIL MOTORBÅDSKLUBBEN »WEST«.
Lørdag den 4. oktober.

Slusen i Sydhavnen åbnes kl. 11.00 og Sjællandsbroen kort efter.
Samlet sejlads til »West« ankomst ca. 11.30.
Kl. 12.00 spisning. Enten medbragt eller bestilt hos restaurationen i
»West«. Derefter dans til levende musik.
Kom og vær med til et hyggeligt samvær med vor venskabsklub i syd
havnen.
Medlemmer der kommer over land er også velkomne.
Hjemtur ca. kl. 16.45.
Festudvalget.

Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det, der ligger
dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt 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 må
de.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer og
venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejlunion,
venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer og
personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.
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Tato-Svend

FÆLE ORM: farten, spændingen og eventyret
Den 31. august 1985 gennemførtes en historisk flyvning over Øresund med en
modelbygget Blériot XI monoplan. Planet var bygget af Mikael Seedorf og var
en tro kopi af det fly, som baron Carl Cederstrøm fløj over Øresund i 1910 - alt
så på 75-års dagen. Som bådfører til vands var det Svend Kukkerig og Fæle
Orm, der medvirkede til en succesfyldt gennemførelse af flyvningen. Her,
knapt et år efter, skal skrives en anden historie om speedbåden Fæle Orm. En
historie, som ikke handler om speedbåde som sådan, men måske handler om
ormens sjæl, dens potente magi, som inkorporerer farten og spændingen med
det eventyrlige.

Månedens gæsteskribent
Nels Lorien
Denne måneds skribent, Nels Lo
rien, skriver om sin ven Svend Kuggerig, i daglig tale Tato Svend, med
sin eventyrlige båd »Fæle Orm«.
Egentlig skulle denne artikel handle
om Fæle Orms og Tato Svends forsøg
på at være eskortefartøj for et radio
styret modelflys flyvning over Øre
sund i anledning af 75-års dagen for
den første Øresundsflyvning.
Den bringer vi ved en senere lejlig
hed.
I stedet blev det til en fantastisk for
tælling og fabuleren om navnet Fæle
Orm.
Fartøjet Fæle Orm er Danmarks hur
tigste traditionelle speedbåd, 5 me
ter lang, 1,5 meter bred, udstyret med
en motor på hele 235 hk. Dens topha
stighed er 140 km i timen, eller over
Sundet på det bredeste sted på under
14 minutter.
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Danmarks vel nok hurtigste speedbåd
hedder »Fæle Orm«, og hvorfor nu det,
når så mange magelige, lidt tunge dans
ke træskibe har tradition for det med
pigenavne. Pigenavnet på skibet eller
tatoveringen på sømandens arm sym
boliserer vel dels den kendte tryghed,
som er i skibets navn, og vel dels savnet
og mindet om det derhjemme i tatove
ringen. Ikke desto mindre vil det gode
danske skib med det gode danske pige
navn bevæge sig adstadigt og lidt sva
jende afsted gennem bølgerne. Og på
længere ture vil tiden næsten stå stille
og lulle besætningen ind i mindernes il
lusion overført til sejladsens monotoni.
I ikke for hårdt vejr hviler besætningen
trygt og godt i træskibets brede favn.
Men når farten speedes op, og skroget
ændrer struktur til det spidse, det
strømlinede, ændres også navnet og
dets symbolik. Tænk på forrige århun
dredes »clippere«, på deres fartbaserede konkurrencesejladser frem og tilba
ge over Atlanten. Her er det den hurtige
ørn, som navngiver skibet og giver hen
de sin sjæls karakter. Og pludselig træ
der europæiskheden i baggrunden og

overlader scenen til de »vildes« brug af
dyreverdenens symboler. Som når
Siouxindianeren, Crazy Horse, i tilspid
sede situationer smider sin menneske
lige væren og bliver til selve det dyr,
hans navn symboliserer. Som i slaget
ved Little Big Horn, hvor general Custer på trods af al sin militære erfaring
og strategiske formåen ikke evner at fo
restille sig, hvilke fremmedartede
kræfter, han var oppe imod og derfor
tabte slaget og sit liv. Således er også
»slipperen«, lad og f.eks. kalde den
Flying Eagle, i et ikke logisk betinget
konkurrenceræs tværs over Atlanten
blevet indbegrebet af den glidende fart,
som er ørnens. Nogle gange svævende,
afventende konkurrenternes placering,
og andre gange det lynhurtige træk fre
mad i et svimlende forsøg på at nå må
let (byttet) før de andre.
Der er noget grænseoverskridende over
fart, jo hurtigere desto mere grænseo
verskridende. Der er grænser for det
mulige, men er der grænser for det
umulige? Den fornemmelse, jeg har,
når »Fæle Orm« går for 3 knob ud ad
Sundby Sejlklubs lille havn med Svend
ved roret, harmonerer måske med selve
ormens sjæl. Maskinens vibrationer og
kræfter, der indtil affyringsøjeblikket er
tæmmede, kontrollerede og checkede,
bærer i sig forventningen om øjeblikket,
hvor vildskaben slippes løs - et øjeblik,
som måske kan være selveste sandhe
dens øjeblik, kimen i netop denne for
ventning. Den samme fornemmelse,

som jeg har i jetflyet for enden af start
banen, hvor maskinerne speedes op,
men stadig med bremserne slået i, kla
re til at slippes. Den samme fornem
melse, prærieindianeren må have haft,
når han sidder på ryggen af den nyligt
tæmmede vildhest i øjeblikket før den
får frie tøjler.
Vel ude af havnen slippes ormen løs, og i
løbet af ingen tid er vi oppe på max. ha
stighed, suget tilbage i sædet, klamren
de mig til alt, hvad der er at klamre sig
til. Men så kommer øjeblikket, hvor jeg
går ind i farten og bliver en del af den, af
ormen, af det eventyr, vi er ude på sam
men. Jeg kaster hovedet tilbage og
skraldgriner, oplever en sær lykkeberusende tilstand, som en heftig, impulsiv
forelskelse, hvor jeg smider alle mine
normale skjolde over bord og ER i nuet
uden tanke for, hvad der gik forud, og
hvad der kommer efter. I mit hover run
ger kun én tanke, hurtigere, hurtigere,
ligegyldigt hvad. Der er ingen grænser
for det umulige. I selve øjeblikket kan vi
alt, ormen, Svend og jeg. Men øjeblikket
overstås, farten accepteres, og omver
denen træder atter i fokus. Vildskaben
kan ikke nå større højder, vi er atter i det
muliges domæne, og jeg forstår dets
grænser. Der er trods alt en maskine
bag os og et skrog under os, der hver for
sig kan tåle en vis belastning og præste
re en vis ydelse - her til og ikke længere.
Mens vi hurtigt racer tilbage gennem
Øresund, og Rungsted, Skodsborg, Sva
nemøllehavnen og Københavns Havn
glider forbi på styrbords side, kurs
Sundby Sejlklub, fornemmer jeg de
mange timer, der ligger bag dette øje
bliks overraskende oplevelse, og jeg for
står på en helt anden måde, end hvis jeg
fik det logisk forklaret, de mange timer,
der nødvendigvis må ligge forude.
Hvordan gøre ormen endnu hurtigere?
En besættelse af farten i blodet.
Farten, bådens slanke form, bundet
sammen af selve navnet, Fæle Orm, er
nærmest trancendent magi. Sandhe
dens øjeblik er af en anden verden, er på
en gang farlig og hinsides, er eventyrag
tig. Der ligger nogle brokker i vores un
derbevidsthed, som er ligeså gamle
som den menneskelige eksistens her på
jorden. Disse kommer kun sjældent
frem, men der er måske en antydning af
noget urgammelt, som kommer op i os
med en voldsom fart som gennembry
dende faktor. Måske er det derfor, at
konstruktørerne har valgt navnet Fæle
Orm, for dragen eller ormen tilhører i
sin symbolverden samme urgamle sub

stans, en substans, som i dag knytter an
til det mytologiske og derfra igen til det
eventyrlige.
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»Dragen har jaget menneskenes børn siden tidernes morgen, med dens slangeagtige form, dens magiske juveler og dens magt til at stadfæste det udødeli
ge selv i alle ting. For dens natur er at være drivkraftens ånd i alle skikkelser for
så vidt som den er selve ånden eller geniet i naturens verden. Som i yan-yin
symbolet er den det ydre aspekt af den indre viden, legemliggjort gennem be
hov, sult og død, kombineret med dens spejling i vandet, hvor igennem den ser
sig selv som selve livets moder. Dette sammenholdt med dens mystiske magt
over transformationerne er dele af dens guddommelighed«
(Bagsidenote til Francis Huxley: The Dragon, N.Y. 1979. Min oversættelse, NL)

I den middelalderlige, historiske tradi
tion var det godt, at St. George slog dra
gen ihjel og dermed frelste den uskyldi
ge unge pige fra en grusom skæbne. Un
derforstået i den kristne tradition er
dragen ondskaben indkorporeret, re
præsentant for selveste de mørke mag
ter, der lever og får næring af at destrue
re den hvide uskyld. Men sådan har det
ikke altid været. I den østasiatiske tra
dition er dragen både god og ond, (yanyin), i sin synlige skikkelse, men som
trancendent form er den bærer af uni
versets gåde, som mennesket kan få
svar på ved at spørge rigtigt, hvilket
selvsagt i mytologien kun er lykkedes
for ganske få. Og også i den gamle nor
diske tradition var midgårdsormen,
Jornungandr, både den, der var jorden
gennem sin omkransning af Midgård og
gennem derved at definere de yderste
grænser og tillige selve jordens princip.
Man kunne ikke tænke Midgård uden
at have tænkt Jornungandr og om
vendt. Ydermere var den adskillelsen
mellem de tre planer i universet, As-

gård, Midgård og Nederverdenen, hvor
disse til gengæld var forbundet med
hinanden gennem Yggdrasil, livets træ.
Dragen eller ormen går igen i de fleste
kulturers mytologi, og det kan derfor ik
ke overraske, at den er gennemgående
skikkelse i mange moderne fantasies.
Fantasies, hvis overordnede tema altid
er at gøre det umulige for at forsvare det
gode mod den absolutte ondskab. Men
pointen i de allerfleste fantasies er, at
historien altid gentager sig. den abso
lutte ondskab kan ikke udryddes fra
denne verden, kun stilles i bero for en
tid. Den viser sit hoved igen, og det go
des sværdkæmpere må på den igen,
etc., etc., etc. Således f.eks. i Stephen
Donaldsons store 6-binds værk om
Thomas Covenant the Unbeliever. I 5.
bind forklares universets princip:
Dragen er i intetheden, der fostres st
jerner, dragen spiser sig mæt i nogle af
stjernerne, bliver søvnig, ruller sig sam
men og falder i søvn. Rundt om dens so
vende form dannes jorden med dens
plante-, dyre- og menneskeliv. Efter en
(fortsættes næste side)
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æon af år bliver dragen atter sulten,
vågner op og strækker sig, hvorved jor
den bryder sammen, således at kun in
tetheden er tilbage; der dannes stjer
ner, dragen spiser sig mæt, etc., etc. Så
ledes er tid, rum og eksistens endelige
størrelser i uendelig karruseltur med
dragen som karruselføreren.
Som Donaldson har seklet til den kel
tiske mytologi, har også E. R. Eddison,
der i sin klassiker, The Worm Ouroporos, har ormen, der bider sig selv i halen
som universets princip. Der er ingen di
stinkt begyndelse og ingen distinkt en
de, det umulige udføres i det muliges
verden og gentages i det uendelige, som
dobbeltspiralen i den gamle kretensiske Minoskultur, hvor spiralen udgår
fra et midtpunkt og på nærmest ufor
klarlig og magisk vis slynger sig ind i
samme midtpunkt igen.
Men jeg er kommet lidt vel langt fra
Sundby Sejlforening på denne, en an
den slags rejse med Fæle Orm ind i my
tologiens verden. Men det er måske or
mens magi at være i stand til at indkorporere farten og spændingen med even
tyrets magiske verden.
Og godt det samme, at vi kan blive i
stand til at rejse på mange forskellige
planer.

Niels Lorien

Fra vognmand Preben Jacobsen har redaktionen modtaget
følgende.
Hr. redaktør Hans Guldager.
3/7-86
Hermed fremsendes kopi af brev fra bestyrelsen til mit firma, samt brev fra mit fir
ma til bestyrelsen.
Begge bedes optaget hurtigst muligt i bladet, da det også må have interesse for
medlemmerne, hvad der diskuteres på bestyrelsesmøderne gentagne gange.
Med sejlerhilsen.
Preben Jacobsen.
Hr. vognmand Preben Jacobsen
Krimsvej 17, 2300 København S.
København, den 8. juni 1986
Vedr.: Vognmandskørsel i Sundby Sejlforening
Ved flere bestyrelsesmøder har det været drøftet, hvorledes du kører for vore medlemmer på SSF's plads.
Der er enighed om, at du selvfølgelig må drive din forretning, således du uden forhindringer kan komme
frem til isætningsstedet, dog skal vi gøre opmærksom på, at du som selvstændig vognmand må rette dig
efter foreningens anvisninger, d.v.s. pladsmanden. Endvidere må vi bede dig optage din boogie i de tilfæl
de, det lader sig gøre, således at vor asfalt og vor plads lider mindst muligt under denne tunge kørsel. Lige
ledes må vi bemærke, at isætning skal foregå ved tankanlægspladsen som sædvanligt og ikke over bol
værk på Nordre Plads.
Vi skal til sidst gøre opmærksom på, at formanden ikke har givet nogle personer direkte tilladelse til bil
kørsel på pladsen, ej heller Grethe. I denne tid, hvor vor parkeringsplads ikke har været fuldt til rådighed,
har vi set gennem fingre med dette. Det skal dog ikke foranledige nogle til at tro, at vore love er lempet, og
dette gælder selvfølgelig alle.
Vi skal dog have vor plads i orden først.
Ønsker du yderligere drøftelser om disse ting, er du velkommen på vort bestyrelsesmøde d. 4. august kl.
19.30.
Med venlig hilsen
SUNDBY SEJLFORENING
Klaus Akkermann, formand
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf. (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Til: Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S.
København, den 1. juli 1986
Vedr.: Vognmandskørsel i SSF
Ved flere lejligheder har vi drøftet, hvorledes jeg kører på SSF's plads, og vi er enige om, at jeg ifølge lovene
også der må drive min bådtransportforretning. Dog skal jeg gøre opmærksom på, at det ikke er uden for
hindringer at komme frem til isætningsstedet, hvor jeg ved flere lejligheder har bedt pladsmanden om at
få fjernet både, som er sat af af pladsfolkene, sidste eksempel er Maskin-Pouls båd, som lå ved benzinmo
len. Min kunde bad mig så om at sætte sin 5 m lange jolle i ved bolværket.
Jeg refererer endvidere til samtale med hr. Arne Olsen om, at det fortsat er ulovligt at montere boogielift
på en kranvogn af den størrelse, min bil har, men det må være hukommelsessvigt, da det fremgår af jeres
brev, at dette er diskuteret på flere brstyrelsesmøder. Det skal i øvrigt påpeges, at parolen til vore kunder i
SSF er: »Har i spurgt pladsmanden om, hvor i skal være?«.
Med hensyn til bilkørsel på pladsen for Grethes vedkommende kan det nævnes, at Vagn Preisler, Arne Ol
sen, Hans Guldager m.fl. har givet tilladelse til at køre og parkere på pladsen, da hun har indoperet kun
stig hofte og er invalideret for resten af livet. I øvrigt kender vi andre eksempler på, hvor det er tilladt bil
kørsel på SSF's område (også i kommercielt ærinde).
Jeg betragter det som et forbud indtil videre at søsætte og optage både i SSF på grund af min omtalte boogie. Såfremt dette ikke er tilfældet, og der ingen erstatningskrav gøres gældende grundet ødelagt asfalt og
grusbelægning (jeg har i tidens løb lagt og leveret over 200 tons asfalt fratis til SSF), imødeser jeg SSF's
svar senest 1. august 1986, da jeg ellers må sige ja til kørsel til anden side.
Med sejlerhilsen
Preben Jacobsen, vognmand
Krimsvej 17, 2300 Kbh. S.

Hr. vognmand Preben Jacobsen,
Krimsvej 17, 2300 København S.
København, den 10. juli 1986
Vognmandskørsel i SSF
Tak for dit brev af 1. juli d.å. Da vi nu er begyndt at skrive sammen, så lad os fortsætte, i hvert fald hvad
denne sag vedrører. Må jeg slå en ting fast: Der er ikke og har ikke været tale om noget forbud. Den tolk
ning må stå helt for din egen regning. Når dette er sagt, så er det glimrende, at medlemmerne får kend
skab til denne sag, da det jo er meget vigtigt, at medlemmerne kender måden at få deres båd på land og
evt. alternativer til denne. Med hensyn til din boogielift, hvis der ikke er monteret en sådan, og hvis det er
ulovligt på din vogn, ja så er der naturligvis ikke nogle krav fra vor side, ej heller erstatningskrav, men vi
forventer selvfølgelig, at du tager fornødent hensyn til vor plads. Det må vel ligeledes fremgå af registre
ringsattesten, hvorledes denne forholder sig?
Jeg må dog igen fastholde, at al bådoptagning og isætning foregår efter pladsmandens anvisninger, eller
ved hans fravær havneudvalget. Dette gælder dig såvel som fremmede vognmænd, og det glæder mig, at
din parole er i overensstemmelse hermed. Ligeledes må jeg fastholde, at bådoptagning og isætning skal
foregå ved tankanlægget. Det er muligt, at der vilo blive mulighed for andre steder, men det kræver udby
gning af køreveje, og det laves ikke nu og her, men vil tage nogle år. Med hensyn til kørsel på pladsen med
privatbil må jeg henvise til lovene samt sædvane. Jeg har ingen kendskab til i denne stund, at omtalte be
styrelsesmedlemmer skulle have givet Grethe lov til at køre på pladsen, dog har jeg selvfølgelig kendskab
til til den operation, som Grethe fik foretaget i hoften for et par år siden. Dengang lod det til, at Grethe fak
tisk fik sin førlighed igen, hvilket glædede mig meget; derfor kan jeg ikke forstå, hun stadig har behov for
kørsel på vor plads udover det sædvanlige. Tager jeg fejl heri, hører jeg gerne om det, således at det kan be
handles på seriøs vis, og som andre, som omtalt, har fået behandlet deres. Altså bestyrelsen kan give lov,
men det bør behandles på bestyrelsesmøderne, således at det bliver ført til referat, og medlemmerne der
efter kan orientere sig. Hermed undgår vi problemer.
Til slut skal jeg invitere dig til vort førstkommende bestyrelsesmøde, hvis du ønsker yderligere drøftelse i
denne sag.
Med sejlerhilsen
SUNDBY SEJLFORENING, Klaus Akkermann, formand

Nyt fra SSF.
Blæseorkester.
Den første del af sommeren, har været
en travl tid for orkesteret. Det startede
med standerhejsningen, den er jo altid
interessant, f.eks. om vi kommer ind på
det rigtige tidspunkt, så i år havde vi så
en aftale med en kendt person, der skul
le give os et signal, når vi skulle folde os
ud i kunstens verden. Uheldigvis »for
os« kom en bekendt af denne pludselig
ind fra højre og vores signalmand hilste
hjerteligt med en stor håndbevægelse,
hvorefter vi begyndte at spille midt un
der formandens tale, så ceremonime
ster Vagn så pludselig så mærkelig ud.
Vi vil prøve at indstudere Svanesøen til
næste standerhejsning, den vil passe
godt til den Grimme Ælling.
Pinsemorgen fik orkestret udleveret
SSF. slips og det har vi været ude at vise
flere steder. Grundlovsdagen var vi til
fest i grundejerforeningen Gimle, det er
snart en tradition, da det var tredie år i
træk. Søndag den 8. juni spillede vi en
eftermiddagskoncert på ravelinen i
Torvegade. Noget af det bedste vi har
præsteret, syntes vi selv, da vejret ikke
var det bedste, kom der ikke så mange
tilhørere ude, men der var fuldt indendøre og vi har da en aftale om at komme
igen. Søndag den 22, juni spillede vi en
eftermiddagskoncert i Restaurant
Bjælkehytten i Søndermarken, også en
fuldtræffer.
Må jeg i denne beretning rette en varm
tak til Ivar Bodin for den fine gave til
foreningen, et slagbækken, som har be
stået sin prøve her i sommer, det er vir
kelig kvalitet.
Vi fortsætter med at vise SSF stande
ren ude omkring, forhåbentlig til glæde
for foreningen, i hvert fald stor fornøjel
se for musikerne.
Henning Bøge

%

IL

\

C•

11

Sankt Hans i SSF.
På en knastør aften mens solen lavt i
vest sendta sine sidste stråler over for
eningen, fyrede Harry Trudsøe op un
der bålet ca. tyve minutter før alle var
samlet, ikke alle så i den anledning den
skønne heks og det gevaldige bål der
skulle sende hende op til de øvrige hek
se på denne aften. Takket være vort
medlem nr. 389 Anders B. Jensen kan vi
dog forevige situationen. Formanden
nåede dog frem og fik holdt sin tale og
Hopla-pigerne sang for, med midsom
mervisen, så alt blev nået inden bålet
blev til gløder.
Bagefter var der dans og fest i klubhu
set, mange benyttede sig af den lune af
ten til en sejltur på sundet.

SUNDBY SEJLERE I
MIDDELHAVET.
I næste nummer af bladet bringer vi be
retningen om en række SSF. sejleres
sejlads med båden »Frida«.
Redaktionen bringer et helt frisk bil
lede lige hjemkommet.
Tage Woltemath forsøger at blive kølet
A. med en spand 25° varmt middelhavsvand.

Arne Olsen Offset
Århusgade 88, 2100 København 0
Telefon (01)*26 95 09
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fra medlemmerne

til orientering

fra bestyrelsen

HJERTELIG TAK

10% rabat på DSB-færge
billetter
til
alle
DS medlemmer.

Cykelkørsel.

for venlig opmærksomhed ved min
mand, Richard Sletsø's sygdom og bi
sættelse.
uii a sietsø.

50 år.
Hjertelig tak til bestyrelse og venner for
gaver og hilsner, på min 50 års fødselsMedlem A 740
Erling + & -

- Dansk Sejlunion har ultimo maj må
ned fornyet aftalen med DSB om over
førsel af personbiler på DSB overfarter.
- Aftalen omfatteroverførsel af person
biler og varebiler indtil 6 m. længde og
en tilladt totalvægt indtil 2500 kg med
eller uden bådtrailer eller campingvogn
på nedennævnte overfarter:

60 år.
En tak til bestyrelse og Kristine samt
venner i SSF. for opmærksomheden ved
min 60 års dag.
Slagtermester Leo Hedegaard

60 år.

Halskov - Knudshoved
Kalundborg - Århus
Bøjden - Fynshav
Helsingør - Helsingborg
Gedser - Warnemiinde
Rødby Færge - Puttgarten

Hjertelig tak for venlig opmærksomhed
på min fødselsdag.
Emil Svendsen medl. 570

- Aftalen er gældende indtil 31.03.1987.

65 år.

- Priserne regnes efter de til enhver tid
gældende takster og bestemmelser. I de
saledes regnede priser yder DSB en ra
bat på 10 °/o.

Hjertelig tak til bestyrelse for flasker
ne, samt alle vennerne for opmærksom
heden, og tak for jeres store fremmøde
til det selskabelige.
Henry (henny) Plambeck.
Cafe Blomsten og båden »Fis A«.

Billetter til DSB overfrterne købes
kontant hos DSB.
Refusion af rabatten sker på følgende
måde:
A) Sejlklubben indsamler og indsender,
inden den 01.10. 1986 og 01.04. 1987,
egne medlemmers billetter/refusionsbilag til Dansk Sejlunion. Refusionsbilag fås hos klubben.

Bestyrelsen henstiller på det kraftigste
at medlemmerne overholder reglerne
om cykelkørsel.
Der er antruffet et medlem på cykel ud
af midterbroen, og flere kører igen ud af
havnemolerne, dette er ikke tilladt.
På nordre mole er det heller ikke tilladt
at køre langs havnen på cykel. Drej til
venstre ved det gamle røde klubhus og
følg så vejen ud til jollepladsen. løvrigt
skal cykler henstilles i stativerne.
200000000000000000C

Sommer ved den nye motervejsbro
over Bøgestrømmen vest for Peters
værft.
x»oooooooooooooooo

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN

EvmnuDEi
OUTBOARDS

service

B) Dansk Sejlunion afregner med DSB
på grundlag af indsendte billetter/refusionsbilag og udbetaler rabatten til sejl
klubberne, der afregner med egne med
lemmer.
Billetterne kan afleveres på kontoret
om torsdagen.
Vi takker samtidig de mange med
lemmer, der sidste år gav billetterne
som gave til juniorafdelingen.
Bestyrelsen

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
01 - 583045
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Fra Kassereren

havn og plads

ynglinge

r

ÉÉÉÉ u
Kontingent pr. halvår:
Aktive kr. 135,00 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 185,00
Passive kr. 67,50 + 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

Girokort er vedlagt dette
nummer af bladet.
HUSK AT KONTINGEN
TER OG EKSTRA KON
TINGENT TIL MIDTER
BROEN SKAL VÆRE BE
TALT INDEN DEN 15 SEP
TEMBER.
Det koster kr. 100r i bøde at
betale efter denne dato.
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Havnekontoret.

YNGLINGE NYT

Havnefoged Bent Petersen træffes på
alle hverdage mellem kl. 15.00 og 16.00
på kontoret og i samme tidsrum på tlf.
01 58 14 24.
Det nye havnekontor befinder sig ved
tankanlægget på nordre mole i det gam
le klubhus.

Ja, så er efterårssæsonen i fuld gang ef
ter en ovenud succesfuld tur, hvor de to
ledere Jan Knudsen og Erik Povlsen
(Basse) sørgede for, at alting klappede.
Samtidig skal der lyde en stor tak til In
golf og Marie Johanne for deres indsats
under hele turen.
En nærmere fortælling følger senere.
Passer din øvelsesaften ikke, må du
kontakte en i Ynglingeudvalget.
Opslag angående øvelsesaftener findes
i Ynglingehuset.
Ynglingeudvalget:
Ole Jensen, Hattemagerstien 29,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 585068
Jan Knudsen, Marengovej 12,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 55 74 52
Mogens Fuglsang, Elselillevej 5,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 580916
Erik Povlsen, Polensgade 11,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 581314

BENZIN OG OLIESALG
foregår ligeledes fra havnekontoret.
ÅBNINGSTIDER
Mandag - Tirsdag - Onsdag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Torsdag
mellem kl. 15.00 og 18.00
Fredag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Lørdag
mellem kl. 9.00 og 11.00
Søndag
lukket

Portene.
Bestyrelsen har konstateret at der cir
kulerer nøgler blandt medlemmer og
ikke medlemmer til vores 3 porte, låse
ne er derfor blevet udskiftet.
Portene vil herefter kun være åbne
hverdage mellem kl. 8.00 -16.00 lørdage
til kl. 11.00. Portene vil blive forsøgt
holdt lukket uden for dette tidsrum.
Fremover må nøgle til portene kun ud
leveres af Kristine i nødstilfælde,
(dvs. Ambulance og nødsituation).
Øvrige ønsker om portåbning uden for
den almindelige åbningstid, kan frem
sættes om torsdagen i kontortiden over
for bestyrelsen, der tager stilling i hvert
enkelt tilfælde.
Lågen i hovedporten vil være åben i
klubhusets åbningstid, dette gøres i en
periode som forsøg og af hensyn til vore
gæstesejlere.

Midterbroen.
Havneudvalget meddeler at midter
broen skal være ryddet for fartøjer,
stræktorve, gangbrædder o.lg. fra og
med 1 november af hensyn til arbejdet
med den nye midterbro.

optimister
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OPTIMIST NYT
Siden sidste blad har vi haft Lene Lind
hardtsen som deltager i pige DM, som
afholdtes af Lynetten. Desuden deltog
Sundby med ledere og udstyr.
Optimisternes sommerlejr i Kastrup
Sejlklub blev en succes, og det er allere
de besluttet at afholde en sommerlejr
igen til næste år.
Leif Henriksen og Dorthe var ledere un
der arrangementet, og der skal lyde en
tak for jeres indsats.
Jens Green

DANSK NØDRADIO
TJENESTE
PÅ FLAKFORTET.

radio

Angående vores klubstation:
Jeg har fra enkelte medlemmer fået at
vide, at de har forsøgt sig med et prøve
opkald til klubstationen uden at have
fået svar.
Det var jo ikke så godt ! ! !
Men klubstationen er nu god nok, men
der kan være forskellige årsager til, at
man ikke har fået svar.
Det er desværre sket, at jeg, ved et af de,
så godt som, daglige eftersyn, har fun
det stationen afbrudt, der kan have
været strømsvigt og man har glemt at
åbne stationen igen.
Det er desværre også sket, at et med
lem er blevet gal i hovedet når alarmen
har ringet, og så har han bare afbrudt
den. Dette er en dårlig opførdsel og det
har tidligere været påtalt her i bladet.
Men en tredie årsag kan også have væ
ret denne, at medlemmets grej ikke har
været i orden, eller ikke er anvendt på
rette måde, thi jeg har også modtaget et
par klager over manglende reaktion på
prøveopkald, som er foretaget på tid
spunkter hvor jeg har kunnet sige med
100% sikkerhed, at stationen har været
åben og i orden.
Så, hvis du har mistanke om, at dit grej
ikke fungerer, så kom til mig, og lad os
prøve det igennem sammen.

Hvis nogle bådejere med W.T. endnu
ikke har opdaget det, vil jeg gerne hen
lede opmærksomheden på en ganske
glimrende ting, nemlig Dansk Nødra
dio Tjeneste, som for 2-3 måneder si
den har etableret weekendvagt fra fre
dag kl. 15.00 til søndag kl. 15.00.
Der lyttes på kanal 9, og der lyttes både
på AM og på FM modulation.
Der bringes også med mellemrum farvandsberetninger samt efterlysninger
af forskellig art. Forud for sådanne
meddelelser bliver der varskoet på ka
nal 16.
Så, hvis du ikke har klubkontakt, har
du, i weekenderne indtil 17.-19. oktober,
stor mulighed for at blive hørt når du
kalder D.N.T. på kanal 9.
De frivillige vagter derude arbejder
med godt grej, og deres beliggenhed, på
toppen af bakken midt i Øresund, giver
dem en fantastisk god rækkevidde.
Har du kun håndwalkie med få kanaler,
vil jeg anbefale dig at anskaffe krystal
ler til kanal 9.

Sejlerskolen

Da vi nu er inde i den sidste halvdel af
sejlsæsonen, er det på tide at forberede
sig på den afsluttende prøve - Duelig
hedsprøven i praktisk sejlads.
Den vil finde sted den 4. og 5. oktober.
Tilmelding til prøven sker til skolechefen eller Povl Frederiksen, og vi skal
bruge et vellignende foto, bevis på be
stået teoretisk del og 100,- kr.
Alt det skal være på plads og i orden se
nest den 14. september, så du kan godt
begynde at tænke alvorligt på det nu.
Det er normalt 2. års elever, der går til
prøven, men alle andre er også velkom
ne.
Tal med din instruktør om det.
Bjarne A. Larsen
skolechef

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

HELLERS
KASTRUP MARINE SERVICE-

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

LACHTVÆRFT KASTRUP

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af badmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- ga hellere til HELLER og fa et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 50 3017
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motorbåde

kapsejlads

fester

Familiesejladsen.

Festudvalget meddeler.

I strålende sommervejr og minimal
vind stod 25 fuldsejlere søndag den 15
juni ud til den årlige dyst om familie po
kalerne.
Alle gennemførte på større eller mindre
baner alt efter vindens beskaffenhed og
dommerens forgodt befindende.
Efter sejladsen blev alle samlet sam
men med deltagerne fra motorbådssejladsen til det kilometerlange frokost
bord på søndre mole.
en herlig dag med mange glade deltage
re.

30/8 Svagførerfest. Den store sal og pej
sestuen vil være lukket denne dag indtil
kl. 18.30.
4/10. West-tur. Der afsejles således at
man kan være fremme ved Slusen i syd
havnen kl. 11.00. Slusen og Sjællandsbroen vil derefter blive åbnet så vi sam
let kan sejle ind til Motorbådsklubben
West.
Fartøjer med høje master kan ikke på
regne at komme igennem Langebro og
Kmppelsbro. Så tag masten af inden
denne årets sidste sejltur.

Motorbåde.
Vejret var skønt - sommeren slog igen
nem netop denne søndag. To timer ef
ter første start var pålidelighedsløbet
afviklet. Sidste start var »Fæle Orm«
som gennemsejlede banen de to gange
på 12 minutter (43 knob i snit). Det gik
så hurtigt, at Else Thuring som var na
vigatør glemte mærkerunding ved beg
ge omsejlinger.
Sejladsen sluttede med en rednings
manøvre, hvor de deltagende både på
tid skulle bjerge en lolitadukke (an
stændigt påklædt). Dette vakte en del
morskab og bemærkninger som »Hen

Københavns Sejlunion
afholder
Øresund Rundt
efter LYS-tal
Søndag den 7/9
Tilmeldinger i
klubhuset

de vil vi sku' ikke have ombord« og »Må
vi låne hende et par timer« svirrede i
luften.
I øvrigt blev damen brændt af Sankt
Hans aften, og havde Harry ikke været
så præcis med at tænde bålet, var der
andre som havde set hende fare til
Bloksbjerg med rødblus i rumpen og en
forsvindingsbombe indlagt i kroppen.
Overdommer i år var Lilli Guldager, og
efter votering kom resultatlisten til at
se sådan ud:
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1. »Tøs«
2. »Siesta«
2. »Søkalven«
3. »Fæle Orm«

Arne Olsen
Henrik Rosenbjerg
Jørgen O. Hansen
Svend Kukkerik

Arne Olsen får sin præmie.

18/10. Afriggergilde. Nærmere næste
nummer af bladet.
26/10. Generalforsamling kl. 09.00 i
klubhuset.

SSF
september
1986

45. årgang

Et enestående dommer
team i arbejde. Sommeren

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Kobenhavns Sejlunion

\

få dgen 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 TVsporgsmål.

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01-59 35 80

Restaurationen

01-58 32 96

Havnekontoret

01-5814 24

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

507323

Vi giver skriftlig garanti
pa vor omfattende service.
^ Vi kommer og reparerer
samme dag, hvis
du ringer inden kJ. 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!

Medarbejder ved bladel
H o l g e r Møller,

Postparken 30, 2770 Kastrup

Din partnerl
video og TV

5 0 4 1 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh S

5801 78

Tryk

Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh G

269509

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Klaus Akkermann

59 79 95

Næstformand:
Jens Green Jensen

506365

Sekretær:
ElseThuring

535964

Kasserer:
Erna Christensen

5 9 3 97 8

Havneudvalg:
Arne Olsen
Bent Knudsen

5 3 2 1 81

Tilsynsførende
med klubhuset
- og test udvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

54 5844

Kapseiladschet:
Ole Poul Pedersen

24 57 59

Skolechet:
Bjarne A Larsen

9 5 0 7 01

Juniorleder:
Jens Green Jensen

506365

Jollerepræsentant:
Jorgen Friland

38 1 5 4 1

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

52 2544

5 5 7 9 39

Malere:
Karl Thorup
Frank Olesen

517530

Til søs med Trygheds 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 vurdertog som overflødige
ekstraomkostninger for
Dertil kommer vor- TVygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lånfst i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en bå<
drømmen blive opfyldt j

5 8 4 3 11
5 2 2 3 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

5 9 8 8 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19 00-20.30
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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lem. Vort hornorkester holdt sig ikke
tilbage, hverken med den mere noble
musik eller den såkaldte Genbrugs Mu
sik. Kristine holdt sig ikke tilbage, det
har hun iøvrigt aldrig gjort, og vores lo
kale musiker Otto spillede næsten med
til alt. Ud over de her nævnte deltog en
række medlemmer ved hjælp til serve
ringen og kørsel med svagføre, og slut
teligt skal ikke glemmes vore 2 stillads
medlemmer, der ved hjælp af koner og
>rgvej

' o/^y.
/ V'f
r> v

n

^

0/1

^
Jesper Klein

' s f aSf

e„

*/0,
vsc-

Ingelise Gaarde

/
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Atter svagførefest
med succes!
119 svagføre oplevede en god og under
holdende dag i Sundby Sejlforening.
Det er efterhånden 34 år siden at Pløk,
der dengang var restauratør i det gamle
klubhus, startede for egen regning med
at invitere en række svagføre ned i fore
ningen for at de kunne få lidt adspredel
se i den grå hverdag. Siden har der væ
ret fart på, og i en del år har Sundby
Sejlforening været den officielle vært
ved dette arrangement.
Uden hjælp fra mange sider kan denne
årlige svagføredag ikke finde sted. Det
skal derfor også nævnes, at vore gode
støtter til dette arrangement er Arbejdersamariterne og Hjemmeværnet på
Amager, De forenede bryggerier og Nivea. Sundby Sejlforening siger Dem al
le tak endnu engang for den store hjælp.
Fra vore egne rækker er det jo som sæd
vanlig Bente og Vagn der trækker det
store læs, men også mange andre har
været i sving, og med stor fare for at
glemme nogen kan det dog oplyses, at
Harry Trudsøe har samlet over 5000
kroner ind, og at Orla With har samlet
et for redaktionen ukendt beløb. I den
ne anledning takker bestyrelsen alle
medlemmerne for store som små beløb
der er givet.
Vores sangkor Hopla Pigerne (eller dy
namit-pigerne som en svagfør sagde)
stod både for serveringen og klarede
også at synge en række sange ind imel

/

Ml

børn fik bygget en scene op i hele 2 me
ters højde så alle kunne se. En tak til al
le fra festudvalget.
Udefra var det i år lykkedes at få så
kendte kunstnere som Jesper Klein og
Ingelise Gaarde til at underholde. Beg
ge de to kunstnere kender deres medie
(fortsættes næste side)

klubhuset med 119 handicappede

Vagtordningen
starter 1. oktober 1986

To vagter i løbet af vintersæsonen

og deres publikum, for at sige det po
pulært. Deres underholdning og optræ
den sad lige i øjet. Klapsalver og jubel
ville ingen ende tage, og slet ikke da
Jesper Klein af Vagn fik overrakt et
SSF-slips og derpå underholdt med, at
nu manglede han bare en kajplads osv.
Vi ved jo alle sammen, at Jesper Klein
bor på Amager, men hvor mange ved at
Ingelise Gaarde har et kolonihavehus
på Amager i haveforeningen på Røde
Mellemvej. Huset hedder Bakkens Hvi
le efter de mange år Ingelise Gaarde
optrådte der. Og uanset at Deres re
daktør og med ham mange andre ikke
tror det, påstod Ingelise Gaarde på
spørgsmålet om alder, at hun den 25
maj i år blev 60 år, og at hendes mor i kke
blev særlig glad, for så blev hun 81 år.
Ingelise Gaarde har iøvrigt netop i disse
dage fået udgivet en party plade. »Mo
nas danseinstitut«, hvor Ingelise

Kunstnere og hjælpere siger farvel og på gensyn

»OOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Referat fra bestyrelsesmøde
d. 4/8 1986
Bente Bang Christensen, Else Thuring
og Ole Poul Pedersen fraværende p.g.a.
ferie.

M >
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.

V
Arne Engstrøm

optræder med sit barnebarn og sin
hund, der på pladen spiller på klaver, så
ved vi det. Men ellers Vov! sikken en
dame. Var hun medlem af SSF kunne
der blive en ganske god dynamitpige ud
af hende.
På de svagføres vegne takkede tidligere
sports-journalist ved Ekstra Bladet Ar
ne Engstrøm i en glimrende tale SSF og
de mange, der havde revet en dag ud af
kalenderen, for et enestående glimren
de arrangement.
HG.
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Punkt 1. Protokol:
Protokollen fra forrige bestyrelsesmø
de blev oplæst, og efterfølgende god
kendt af bestyrelsen.
Punkt 2. Beretning:
Formanden orienterede omkring korre
spondancen mellem Preben Jacobsen
og Sundby Sejlforening angående isæt
ning og optagning af både. Preben Ja
cobsen ønsker at få den omtalte korre
spondance offentliggjort i medlemsbla
det, hvilket den samlede bestyrelse var
enig i.
Bestyrelsen skal dog her gøre opmærk
som på, at der ikke er givet nogen tilla
delse til til Grethe Jacobsen ang. kørsel
på pladsen. En sådan tilladelse gives

kun i sjældne tilfælde, hvor der f.eks.
benyttes invalidevogn.
Medlem nr. 1050, Kai Otto Sivertsen,
beder om fritagelse fra vagtordningen
grundet alder og helbred. Dette blev be
vilget.
Foreningen har fået svar fra Køben
havns Kommune ang. antallet af med
lemmer, som er under 25 år. Det mang
lende antal medlemmer bevirker at for
eningen vil få ca. 50,000 kr. mindre i til
skud pr. år. Bestyrelsen vil arbejde vide
re med sagen for på anden måde at
skaffe et lignende beløb.
Låger og portes åbning blev diskuteret.
Der blev enighed om at låsene til porte
ne bliver udskiftet.
Porten vil være åben på hverdage i
pladsmandens arbejdstid, herefter lå
ses porten, og nøglen vil kun kunne ud
leveres fra Kristine i nødstilfælde (am
bulancekørsel). Den lille låge vil være
åben i klubhuset's åbningstid som et
forsøg.
Efter afriggergildet vil låger og porte
være aflåste som tidligere år.
Punkt 3. Havn og plads:
Midtermoleprojektet blev drøftet og
forløber planmæssigt. Havneudvalget
oplyste samtidigt, at bådene og fortøjningsgrej skal være fjernet senest 1. no
vember 1986 fra midtermolen.
Havneudvalget kunne oplyse at det
elektriske anlæg nu er gennemgået og
renoveret. Det har dog vist sig at anlæg
get stadigvæk kan slå fra i højsæsonen,
når der er stort pres.

Tankanlægget fungerer godt med de
medlemmer, som har påtaget sig at sty
re salget.
»Gartner-Allan« har ryddet og istand
gjort legepladsen, så den er brugbar.
Kragejollen »Go-on« vil blive brændt
efter at skrog og motor er blevet vurde
ret til 0 kr. af syns- og skønsmand.
Spidsgatteren »Falken« er blevet solgt
på tvangsauktion d. 15. juli 1986. Fore
ningen har fået sit tilgodehavende dæk
ket ind.
Det gule telt vil blive retableret, inden
skolebådene kommer på land.
Punkt 4. Klubhus og fester:
D. 16. august afholdes fisketuren i sam
arbejde med motorbådsrepræsentanten.
D. 30. august afholdes svagførefesten.
D. 4. oktober afholdes Westturen.
D. 18. oktober afholdes afriggergilde.
D. 26. oktober afholdes ordinær gene
ralforsamling.
Nummertavlen i forbindelse med eks
peditionerne i klubhuset er taget tilba
ge af firmaet. En anden løsning tages op
på et senere tidspunkt.

Punkt 6. Juniorafdelingen:
Ynglingesejlerne har været på 3 ugers
ferietur med stor succes, med Jan
Knudsen som leder den 1. uge og Erik
Povlsen (Basse) de 2 næste uger. Under
hele turen har Marie Johanne og Ingolf
Andersen deltaget med deres båd.
Øvelsesaftenerne starter op igen ved
skoleferiens slutning.
Lørdag den 3. august afholdes opti
mistsejlernes årlige Saltholmstur.

Søndag den 31. august afholdes navigationssejladsen.

Punkt 7. Kapsejlads:
Efterårets onsdagskapsejladser starter
igen onsdag den 6. august.
Michael Empacher og Erik Lund blev
verdensmester i ynglingebåde i Hol
land med Theis Palm som skipper.

Punkt 12. Eventuelt:
KSU (Københavns Sejlunion) låner be
styrelseslokalet til løbssammensætning onsdag den 3. september.
Rivieraudvalget )Sammenslutningen
af klubber langs Amager Strand) afhol
der møde i pejsestuen den 2. septem
ber.
Modet slut kl. 23.00
Jens Green

Punkt 8. Joller:
Opkørselsrampen er blevet endeligt
etableret.
El-installationen til spillet er blevet
tilsluttet.

Punkt 10. Sikkerhed:
Tovværket på redningskransene på
redningsposterne vil blive udskiftet.
Redningsposten på nordre mole vil bli
ve flyttet tættere på molen.
Punkt 11. Bladet:
Intet

Punkt 9. Motorbude:
Familiesejladsen var en succes, dog
kunne deltagerantallet godt være lidt
større.

Punkt 5 Sejlerskole:
Sejladserne er startet op igen, og der af
holdes duelighedsprøve i weekenden
4. - 5. oktober.

Sidste års store succes

Old Boys Cup

f'

£

søges gentaget den
27. og 28. september 1986
— med »Ål' ti'ers gilde«
om aftenen den
28. september.

Bådtybe:
Yngling (Mulighed for lån).
Startgebyr: 0,- kr.
Køn:
En K. og 2 M. pr. båd.
Alder:
over 40 (For K dispenseres max. 10 år).
Tilmelding senest den 23. september 1986 kl. 19.00
på de sædvanlige onsdags match-blanketter.
I år vil vinderne få råderet over næste års arrangement!
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Køb en DOLOS
til Flakfortet!
PR-udvalget i Den selvejende insti
tution Flakfortet meddeler:
Som medlemmerne og Sejl- og Motorbådsklubberne bekendt, har vi nu gen
nem 10 år forsøgt at bygge de moler op,
som var ødelagte, da fritidssejlerne
overtog øen.
Med frivillig arbejdskraft og de mange
små midler, vi havde, gjorde mange
medlemmer fra klubberne en stor ind
sats, men desværre kunne vi ikke holde
trit med vandets fortsatte ødelæggelse
af specielt molerne og dermed selve
øen.
Derfor blev der dannet »Den selvejen
de institution Flakfortet« og gennem
denne kunne Københavns Kommune
stille arbejdskraft til rådighed, mens
penge til materialerne måtte skaffes
gennem fonde og sejlernes bidrag.
Nu er vi imidlertid i den situation, at
det kniber med at få penge nok ad de
sædvanlige kanaler til materialebeho
vet, og de årskort, som sejlerne betaler,
rækker desværre ikke, selv om vi stadig
har arbejdskraften til rådighed.
Molernes opbygning sker ved støbning
af Dolos i forme, som er lånt. Disse Dolos vejer 1,5 tons stykket, og materialer
ne til hver Dolos beløber sig til kr. 500,-.
De bliver anbragt som erstatning for de
granitsten, som er fjernet eller bort
skyllet.

For at kunne udnytte arbejdskraften og
stadig med det for øje at bevare denne
»Sejlernes ø« er det besluttet, at vi vil
henvende os til klubberne og deres
medlemmer om at købe »en sådan Do
los til Flakfortet« for de omtalte 500 kr.,
mod at der på dnne Dolos bliver an
bragt et messingskilt med angivelse af,
hvem den glade giver er.
Skiltet er i størrelse 10x20 cm., og der
bliver anført klubbens navn, medlem
mets navn eller et firmanavn.
I sidstnævnte tilfælde er det en rekla
meomkostning

Skulle i være velvillig indstillet overfor
denne støtte til Flakfortets genopbyg
ning, beder vi jer telefonisk kontakte en
af undertegnede, hvorefter der vil blive
fremsendt et girokort samt en tegning
af skiltet, hvor i kan påføre, hvad der
skal stå af tekst. Endvidere vil der som
minde om begivenheden blive tilsendt
en Minidolos (3x4 cm), der er en tro ko
pi af originalen.
Der kan ringes til:
PR-udvalget i Flakfortet
Holger Møller, tlf. 01 504101
Lilli Guldager, tlf. 01 507323

Generalforsamling
Søndag den 26. 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

Formand, Klaus Akkerman
Kapsejladschef Juniorleder,
Jens Green Jensen
Repræsentant for klubhus og fester,
Vagn Preisler
Havneudvalgsmedlem, Arne Olsen
Jolleræpresentant, Jørgen Friland
Kasserer, Erna Christensen
Kasserersuppleant, Annie Lindquist
Suppleant, Bjørka Schandorff

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest den
5. oktober kl. 9.00.
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Nye medlemmer:
A. 140

A. 550

Rene Karch Angelloz
Viemosebro 1, Rødovre.

A. 654

Preben Damgård Pedersen
Jens Warmingsvej 57, S.

A. 714

Bo Vigelsø Hansen
Dronningensgade 42, K.

A. 727

John Most
Nørrebrogade 45, N.

Flemming Christensen
Torvevangen 14, Asnæs

A. 222

Jørn Hansen
Kongedybet 16, S.

A. 236

Lars Larsen
Dalslandsgade 8, S.

A. 269 Pau H. Olsson
Stolemagerstien 6, S.
A. 374

Herbert Erik Hansen
Krathusvej 10

A. 413 Carsten Scharff Rasmussen
Hilversumvej 60A, Dragør.

Kurt Schmidt
Maltagade 2, S.

A. 530

Kirstine Theilgård
Samosvej 18, S.

OUTBOAHOS

service

*

A. 763 Jens Jensen
Ovengaden n. Vandet 19, K.

Roar Torrissen
Dalslandsgade 8, S.

A. 522

EvmnuoEE

A. 735 Jon Erland Johansen
Elselillevej 20, S.

A. 777
A. 416

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN

Jan Andrej Baagdan
Engdraget 14B.

A. 843 Peter Eklund
Kastrupvej 69, S.
P.

J.

54

Karin Skovlund Angelloz
Viemosebro 1, Rødovre.

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
01 - 5 8 3 0 4 5

^r-rt

1 Mette Wass
Stenlandsvej 37, S.

-

Jan
Fet)'
Marts
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

Hv erdage

Lørdage

Son-og
helligdage

X

11-15

X

X

11 15

X

10 18

9 15

X

10-18

9 15

9-15

10 18

9-15

9-15

10 18

9 15

9-15

10 18

9 15

X

10 18

9 15

X

13 18

9 15

X

j 13- 18

9 15

-

13- 18

9 15

X

13-18

11-15

X

LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 København K
Tlf (01) 5 7 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
"P Amagerbanken

S.S.F.

SÅ TÆT

__

- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det, der ligger
dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt 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 må
de.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer og
venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejlunion,
venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer og
personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Sundbysejlere i Middelhavet
På sommertogt fra d. 15 - 6 - 86 til d. 4 - 7 - 86 med Fandango 32
»Frida« af Sundby Sejlforening.

Røde Verner-Tage og Ivan, har i fæl
lesskab nedskrevet følgende beret
ning om Deres eventyrlige togt med
Sundbybåden »Frida«, fra Rhodos til
Israel og til bage over Tyrkiet.
Beretningen er skrevet i dagbogsstil
hvilket skyldes at alt er noteret og
nedskrevet undervejs kort efter at
oplevelserne har fundet sted.
15. Juli 1986
Tage og Verner ankommet til Rhodos
Mandraki havn, fra lufthavnen, kl 08.15.
Ivan og Hardy var ombord og havde
sørget for proviant og bunkret vand og
dieselolie.
Der manglede blot papirnusseriet med
myndighederne. Hardy måtte løbe
spidsrod mellem forskellige kontorer
på havnen indtil alle formaliteter var i
orden. Det gav dog Tage jeg en
undskyldning til at få pakket ud og
finde vore shorts og badebukser frem.
Solen skinnede fra skyfri himmel
temperatur 36°C.
Kl. 10.45 sejlede vi fra Rhodos med kurs
mod Cypern. I begyndelsen havde vi
skiftende vind fra tværs til agten for
tværs og læns og en grov tværgående
dønning. Kl. 15.10 var vinden flovet så
meget at vi bjergede genua og startede
motor. Vi fik sat jernmanden til at
styre, den elektriske pilot, og vi blev
hurtigt enige om at det gjorde han
bedre end os; den blev meget benyttet i
hele ferien. Den eneste ulempe ved den
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var at motoren skulle helst gå samtidig
da den kørte batteriet ned i løbet af 5 - 6
timer hvis vi kun gik for sejl. Det fandt
vi hurtigt ud af således at vi sparede på
strømmen ved at styre manuelt om
dagen og så bruge jernmanden om
natten. Det er jo ret enerverende at
sidde og styre efter kompas i en levende
kortkølet båd, især når natten er
begsort, så blikket skal være naglet fast
til kompasset konstant.
Vi fik bøffer med rødvin ad libitum som
Tage havde med.
Vinden friskede så motoren blev
stoppet kl. 21.10. Vi havde vinden plat,
men den var lidt svingende så vi måtte
bomme et par gange da vinden friskede
yderligere og der indtraf et par
ufrivillige
bomninger
pillede
vi
storsejlet ned og satte et ekstra forsejl
og det gav straks en meget bedre
styring.

Rhod os - Mandraki havn

16. juli 1986
Tidligt om morgenen kom der nogle
delfiner og legede om båden, men det
var ikke blevet rigtigt lyst så vi kunne
fotografere dem. Vi var hurtigt inde i en
fast gang med at gå på vagt 4 timer ad
gangen, og skiftes til at lave mad, hvis vi
ikke klunsede om hvem der skulle lave
måltidet.
Storen blev sat igen og kl. 05.00 blev
motoren startet grundet flovende vind.
Motor stoppet igen ved 10 tiden. Vi fik
luftet »Fridas« spilere da motoren igen
blev stoppet kl. 13.00. Hardy fandt
Larnake fyr på Cypern på sin radio
pejler og vores kurs blev ændret mere
vestlig til 105°. Vinden gik mere vestlig
og det gik fint for genua og storsejl. Ivan
og Tage fik fotograferet nogle delfiner
der legede omkring båden. Vi mødte en
engelsk motoryacht og en coaster der
overhalede os på vor vej mod Cypern.
17. juli 1986
17. juli 1986 fik vi Cypern i sigte forude
og rettede vores kurs mere vestover for
at komme udenom Phapos. Vinden var
temmelig let så det gik igen for motor.
Kl. 16.05 havde vi Phapos fyr tv. om
bagbord. Vi havde da sejlet 230 sømil.
Ideen var først at gå til Larnaca som
ligger midt på Cyperns S.Ø. side, men
da vi havde en dejlig halv vind blev vi
hurtigt enige om at tage de sidste 200
sømil til Tel-Aviv.
I løbet af aftenen friskede vinden så vi
måtte have et reb i snoren og en mindre
kryds genua på, og så gik det ellers fint
ud over bakkerne.
18. juli 1986
Vi så en enkelt fiskerbåd ellers intet,
motoren måtte køre lidt ind imellem
grundet mangel på vind og så for at
holde batterierne på mærkerne. Vinden
var stadig tværs og foran for tværs så
det gik fint fremad.
Hardy fik pejlet radiofyret i Beirut og

j
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På vej over middelhavet - i baggrunden Cypern

Haifa og vi begyndte at regne på
hvornår vi kunne forvente at anløbe
Tel - Aviv, og det mente vi at kunne gøre
den 19-6 ved 10 tiden. Det blev en
smule overskyet efterhånden som vi
nærmede os Israel, det var vi slet ikke
vant til da solen havde strålet fra en
skyfri himmel hver dag.
Om natten havde vi månen, som var i
tiltagende, til at lyse lidt op. Vi hældte
nogle poser vand over hovedet et par
gange om dagen, især når der var for lidt
vind, for at blive kølet lidt af, om natten
måtte vi dog have en trøje og lange
bukser på, men det var mnok på grund
af at vi havde fået for megen sol.
19. Juli 1986
Da det lysnede om morgenen kl. 05.00
fik vi øje på et fartøj som viste sig at
være en fisker, 1/2 time efter kom der en
hurtig kanonbåds susende ned mod os
han stoppede og prajede os hvor vi
skulle hen, og spurgte hvor vi kom fra og
hvor mange vi var ombord. Vi opdagede
at hans maskinkanon på for- og
agterdæk var bemandede og pegede på
os og mandskabet havde alle maskinpi
stoler klar. Hardy fik besked om at
kommunikere dem over radioen og vi
var glade for at kunne give dem nogle
navne og telefonnumre i Tel-Aviv.
Vi startede motoren og smed sejlene.
Efter en halv times tid havde de
checket telefonnumrene og altså
fundet ud af at vi ikke var libanesiske
banditter, under dansk flag.
De sagde at vi havde kurs mod Gaza og
da vi fortalte at vi ville til Tel - Aviv, bad
de os om at følge dem så skulle de nok

vise vej. De blev imidlertid hurtigt
trætte af at vente på os så vi fik en kurs
af dem og fik at vide der var 22 sømil til
Tel - Aviv. De vinkede så farvel og siden
så vi ikke mere til dem. Grunden til
vores lille fejlnavigering viste sig at
være den elektriske log viste for meget
fordi der manglede en lille pære som
var blevet erstattet med sølvpapir. Vi
syntes nu ikke det var så galt kommet
ud af kurs, da distancen var 180 sømil
fra Phapos på Cypern til Tel-Aviv. Vi
gik i havn i Tel-Aviv Marina kl. 11.15
efter at have sejlet 422 sømil. Vi skulle
igennem papirmøllen med told,
paskontrol og havnemyndigheder, men
de var forholdsvis flinke, især når vi
snakkede fodbold og fortalte om at vi
havde banket tyskerne og Uruguay,
men det vidste de alt om og kunne
fortælle at vi var røget ud grundet
nederlag til Spanien.

(i

Indsejling til tel Aviv

Vi fik havnekontoret til at ringe vores
kontakter op i Tel-Aviv, som Hans
Guldager havde udstyret os med, og de
to af dem bar frugt, de stillede hos os
om aftenen. Det var Mr. Josef Dolgin og
frue og Mr. Amir Zinder og Oren Jthek
som var en ven til Amir Zinder. Vi gav
dem hver en stander som klaus
Akkermann (formand for SSF.) havde
udstyret os med og vi fik som ventet
også en stander af dem til at bringe med
hjem. Den sidste SSF. stander lod vi
Hardy beholde da hans var blæst i
stumper og stykker.

Old Jaffa med arabisk Moske i baggrun
den

Da Mr. Dolgin og frue inviterede os
hjem til dem privat, lørdag aften sagde
vi naturligvis ja tak. Mr Josef Dolgin og
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frue forlod os efter et par drinks og
megen snak. Tilbage var så Amir og
Oren som så spurgte om vi ikke ville
være deres gæster ved et aftensmåltid
på restaurant, og vi var selvfølgelig
meget lette at overtale, da vi ikke havde
nået at komme i banken og veksle
penge.
Vi kunne lige være seks i Amirs Opel
Kadet når den ene sad på skødet. Vi fik
dejlig mad og kaffe og blev så kørt
tilbage til skibet hvor han hev en karton
øl ud af sit bagagerum og forærede os
dem. Vi fik en godnat drink og gik godt
trætte til køjs, efter nogle begiven
hedsrige dage.
(Fortsætter i næste nr.)
Hardy med sin nye stander

Vedr.: Sejlads
strømmen.

Ivan, Tage og Hardy sammen med Mr.
Dolgin, præsident for det israelske sejlerforbund.

Bøge

Som det måske er bekendt fra Sjælland
Rundt og Møn Rundt, er vanddybden i
Bøgestrømmen mindre end det på kor
tet angivne.
Hvis man ved sejlads fra Bøgestrømstønden mod Sandager Fyr holder helt
over mod de grønne bøjer og mod kom
pasafmærkningen, som står syd for en
grund, vil man kunne sejle gennem Bø
gestrømmen med en dybgang på min
dre end 170 cm.
Uddybning pågår, men Kystinspekto
ratet kan på nuværende tidspunkt ikke
oplyse, hvornår dette arbejde er fuld
ført. Det kan dog ikke garanteres, at der
ikke er sket yderligere tilsanding siden
opmålingen den 4.4. 1986.

Arne Olsen Offset
Århusgade 88, 2100 København 0
Telefon (01)*26 95 09
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Fiskekonkurrence ?
mange flotte præmier og få fisk.

2. præmie - Michael med sin trillebør

Præmiefordeling ved »Fisketuren«.
1.pr. (Største fisk)
Arno fra »Minos«
1 torsk 1600 g.
= præmie 1 cykel
2. pr. (Næststørste fisk)
Michael fra »Kuller«
1 torsk 1300 g.
= præmie 1 trillebør
(+ 1 makrel 1100 g.)

Det var ikke energi der manglede

3. pr. (Mindste fisk)

Lørdag den 16 august kl. 10.00 stod 47
fuldbefarne lystfiskere ud af Sundby
Sejlforenings havn, for med den største
iver at vise, at fiskeri havde de ihvertfald forstand på.
Men ak og ve, enten har vandet været
for varmt, forureningen for stor eller
strømmen den forkerte vej, kun meget
få fik andet end bundhug trods stor
ihærdighed. Vejret var til gengæld godt
og søen særdeles rolig, så det blev alli
gevel en god dag.
Blandt de få fisk der blev hjembragt
kunne Irmgard fra båden Minos præ
sentere noget der lignede en skrubbe på
hele 1300 gram, hvilket hjembragte en
præmie for den mest sjældne fisk.
Om aftenen var der fællesspisning i
klubhuset med omkring hundrede del
tagere til Kristines berømte Skipper
labskovs. Efter præmieuddelingen var
der et usædvanligt flot lotteri takket
være de mange sponsorer som Bente
havde besøgt.
Vi bringer her rækken af glade givere af
præmier til fiskekonkurrencen og til
lotteriet.
HG
Dagen var i øvrigt godt arrangeret af
Bente - Ib P. og Vagn.

Bent fra »Havkat«
1 sild 72 g.
= præmie 1 sejlersæt
4. pr. (Mest sjældne fisk)
Irmgard fra »Minos«
1 Skruppe 1300 g. = præmie 1 varmepistol
Irmgards sjældne fisk

5. pr. (Længste fisk)
Arno fra »Minos«
1 hornfisk 74 cm. = præmie 1 ks. øl til be
sætningen

<M« «?

Stjerneborg Cykler
Backer, Torvegade
AL Sport, Torvegade
A.C. Smidt, Krimsvej

1 cykel
1 sejlersæt
1 pirkestang
1 trillebør

Fliigger Byggefinish, Holmbladsgade
maling + maling + afbrænder
Arne Olsen Offset
1 vinkurv
Kastrup marine
glas + billed
Marktenderiet, Vestgrænsen 1 vinflaske
Hammer & søn
1 Gavekort
Poul Suhr
2 vinkurve
Lyon blomster
1 blomst
Stengård Meyer
2 knive
Otto's blomster
1 blomst
Nivea
8 gaveæsker
4 tasker

1. præmie - Arno med sin stjerneborg
cykel

Petersen, Strandgade
Kaj Vinstue
Leif tastesen
Plambeck, Gaskammeret

4 par bukser
1 ks. øl.
1 GI. Dansk
1 1/1 fl. snaps

til orientering

fra medlemmerne
LIMBO 12

Efterlysning

Debat om frihavnsordningen!
Hørt i Frederikshavn!
Havnefogeden til en FHI1986 sejler:
»Velkommen til Frederikshavn. Nå, du
har FH 86 mærke på! Det er OK, så kan
du jo ligge her i 5 dage, hvis blot du over
natter i båden. Hvis du skal ligge længe
re, så kan du tale med havnefogeden.«
Sejleren lå indeblæst 3 dage. Det var
150 kr. sparet i havnepenge, der i stedet
kunne bruges til lidt ekstra forplejning,
medens det stormede.

70 år
Vort hædersmedlem Bilde Jensen.
Kun en tåbe frygter havet.
Orlogskaptajn Jens Bilde Jensen, tidli
gere leder af Søsportens Sikker
hedsråd, begyndte sin maritime karrie
re i 1932, og under anden verdenskrig
sejlede han bl.a. i den farlige Nordsø
fart. Efter at have taget skibsførereksa
men gennemgik han Søværnets Reserveofficerskole og forrettede tjeneste i
forskellige af Søværnets skibe og landt
jenestesteder. I årene 1949-52 var Bilde
Jensen inspektør ved den nyoprettede
Statens Sømandsskole i Frederikshavn
for derefter at vende tilbage til søvær
net som søofficer af linien. 1954 blev
han orlogskaptajn. Efter sin udtrædel
se af søværnet blev Bilde Jensen leder
af Søsportens Sikkerhedsråd og lagde i
de følgende 11 år hele sin interesse og
energi i at oplyse den danske befolk
ning om, hvordan man sejler sikkert i
både store og små fartøjer. Gennem
korte og klare råd og synspunkter - »kun
en tåbe frygter ikke havet« - udfoldede
han et energisk oplysningsarbejde i bå
de radio og tv. Han modtog flere æres
bevisninger i den anledning, således
Kgl. Dansk Yachtklubs Kronborgpokal
og udnævnelse til hædersmedlem af
Sundby Sejlforening.
I dagens anledning overrakte vor for
mand Klaus Akkerman fødselaren en
enøjet kikkert. I den anledning lovede
Bilde Jensen at skrive lidt om sine
mange oplevelser til bladet.
HG.
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Frihavnsordningen 1986, hvad er det for
noget ?
Det er en ordning organiseret af Skive
Sejlklub, der på nuværende tidspunkt
omfatter 96 havne i Danmark. I store
træk er der tale om havne i Roskilde
Fjord, Koge Bugt og Limfjorden, Lynet
ten og West og andre klubber i Sydhav
nen.
Som det fremgår af ovenstående er Fre
derikshavn også med. Denne havn er
strategisk godt placeret for de sejlere,
der vil nordpå. Samtidig er der gode
indkøbsmuligheder. Der er tale om en
havn med strøm, og bad (poletordning),
klubhuset er hyggeligt, og man foler sig
velkommen.
Med sejler hilsen
Niels Hurtigkarl

Natten mellem d. 16. og 17. juli er der
stjålet en jolle af typen LIMBO 12 fra
vores plads v/Amager Helgoland.
Jollen er nistret beige (trimaranbygget)
m/blå essing.
Vi beder alle, der læser vort blad, være
opmærksomme på, hvis I ser en sådan
jolle. Der var på agterspejlet klæbet rø
de bogstaver MULLE og med mørkeblå
spray NEPTUN SØ.
Oplysning vedr. jollen bedes givet til po
litiet eller
Neptun Søspejdergruppe
v/flokleder Britta Scharff
Engvej 34
2300 København S
tlf. 01 58 73 36

Måske hører denne under
motorbåde
Der var nogle af vore ældre medlemmer
der troede, at verdens ende var nået, da
de så, »Øveballen« stå ud af havnen for
motor - det kære gamle »skiv« i en ny
rolle.
Fænomenet skyldes et nyt regulativ fra
Sejl-unionen der siger, at alle elever på
sejlerskolen skal lære at håndtere en
påhængsmotor, for at få et duelighedsbevis.
Så - kære venner - der er ingen vej uden
om, »Øveballen« har fået monteret mo
torbeslag og der bliver det.
Å propos »Øveballen«, vidste du at den
bliver 50 år i 1987.
Skolechefen
Bjarne A. Larsen

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

Sejlerskolen

havn og plads

Fra Kassereren

U
*

Kontingent pr. halvår:
Aktive kr. 135,00 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 185,00
Passive kr. 67,50 + 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 4- 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

r

Havnekontoret.
Havnefoged Bent Petersen træffes på
alle hverdage mellem kl. 15.00 og 16.00
på kontoret og i samme tidsrum på tlf.
01 58 14 24.
Det nye havnekontor befinder sig ved
tankanlægget på nordre mole i det gam
le klubhus.

BENZIN OG OLIESALG
foregår ligeledes fra havnekontoret.
ÅBNINGSTIDER
Mandag - Tirsdag - Onsdag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Torsdag
mellem kl. 15.00 og 18.00
Fredag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Lørdag
mellem kl. 9.00 og 11.00
Søndag
lukket

Midterbroen.
Havneudvalget meddeler at midter
broen skal være ryddet for fartøjer,
stræktorve, gangbrædder o.lg. fra og
med 1 november af hensyn til arbejdet
med den nye midterbro.

HELLERS
KASTRUP MARINE SERVICE-

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

Hvad skal DU lave når det bli
ver mørkt?
Aktivitetsplan for vintersæsonen 198687.
Sejlerskolen arrangerer følgende kur
ser i løbet af vinteren, hvis der er pas
sende tilslutning.
Navigationsundervisning på Peder
Lykke skolen. Det begynder d. 1-10, og
der er frit valg mellem tirsdage eller
onsdage.
Towærkskursus i »Skipperstuen« på
onsdage, men her vil vi helst have ca. 15
deltagere, ellers fungerer det ikke rig
tigt.

Radio - certificat
VHF radiokursus: Undervisning af en
»fagmand« fra Lyngby radio. Det
strækker sig over 7 uger, sædvanligvis i
februar og marts.
Alle der er interesserede må følge med
her i bladet, eller se efter på opslagstav
len udenfor kontoret.
Vel mødt.
Skolechefen Bjarne A. Larsen.

LACHTVÆRFT KASTRUP

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af badmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- ga hellere til HELLER og fa et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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kapsejlads

re »Saltholms venner« s forskellige
gemmesteder på østsiden af øen.
Der er nu opstået faste hold, som sejler
navigationssejladsen, og det lover godt
for fremtiden.

Kapsejlads:
»Fødselsdagskruset«, vandrepræmie
udsat af Svend Malm, blev ved onsdagssejladsen d. 13/8 vundet af Svend
selv, som den bedste klubbåd efter
DH84.
Præmien blev dog straks videregivet til
Schaldemose med det dejlige skib
Swift, der blev aftenens nr. 2.

Kapsejlads:
Årets sidste »lokale« arrangement er
Old Boys - mesterskaberne den sidste
weekend i september. Se annoncen an
det sted i bladet.

motorbåde

Per Bruhn, SSF, vinder af navigationssej
ladsen

Vore flotte vandrepokaler (den ene fra
1935) har været borte i 5 år, og vi kunne
ingen steder se, hvem der sidst havde
vundet dem. De er nu blevet sporet og
afleveret, så vindernavnene fra sidste
år og i år er blevet indgraveret.
En del både holder sig tilbage, fordi
»dem med alle instrumenterne« allige
vel vinder. Det skal de ikke gøre, for sej
ladserne er arrangeret således, at avan
cerede instrumenter har mindst mulig
betydning.

I øvrigt kommer navigationsopgaven
(ulige numre) i et af de næste SSF bla
de, så alle kan sejle løbet hjemme ved
skrivebordet en vinteraften og se, at det
faktisk ikke er så svært.
Vindere 1986:
Nr. 1 190 points »Filia Maris«, Per Bruhn
Nr. 2 179 points »Tøs« Arne Olsen
Nr. 3 175 points »Minos« Chr. Carlsen
Ib Petersen
Motorbådsrepræsentant
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joller
Jolleudvalget håber at så mange som
muligt vil deltage. Dog skal der anmel
des mindst 3 både til én klasse. Bræt
sejlere mødes alle mod alle, vi håber
dog at damerne med brætter også mel
der sig, der vil så blive udskrevet et rent
dameløb. Efter sejladsen er der hygge
ligt samvær i jollehuset.
Jørgen Friland

Navigationssejladsen
den 31. august
Klokken 08.00 mente vagthavende me
teorolog i Lufthavnen, at vinden ville
friske op og kulminere med 8 -10 m/sek.
omkring kl. 12. Det blev heldigvis an
derledes, og sejladsen blev afviklet i
usædvanlig godt vejr.
Løbet i år gik rundt om Saltholm, og for
at skabe tvivl hos navigatørerne blev
der udfærdiget to opgaver. De ulige
startnumre skulle sejle nord om øen, og
de lige numre syd om. Ruten lå så tæt
under land, at deltagerne kunne stude-
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Klubmesterskab for joller og
sejlbræt
Lørdag d. 4 oktober afholdes der klub
mesterskab med første start kl. 13. Vi
vil i år prøve at udlægge en speciel bane
for brætter.
Joller vil blive startet på bane system
B.
Der vil blive ophængt tilmeldingsliste i
jollehuset. Sidste frist for tilmelding
torsdag d. 2 oktober.

Tak Tryksen, for

den dejlige vind
måler som nu er monteret og opsat for
enden af nordre mole. Et sted, hvor
mange medlemmer kan få glæde af den.

Lørdag d. 25 oktober kl. 13
er det tid at tage jollebroen ind for vin
teren. Så alle bræt og jollesejlere møder
denne dag, så vi i fælles lag løser den lil
le opgave.

ynglinge

Y
Ynglingeudvalget:
Ole Jensen, Hattemagerstien 29,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 585068
Jan Knudsen, Marengovej 12,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 55 74 52
Mogens Fuglsang, Elselillevej 5,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 580916
Erik Povlsen, Polensgade 11,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 581314

dette arrangement, interesseret! ring
til Lillian 01 50 63 65.
Om du er nybegynder eller øvet, mød
op, medbring din mor og far til endnu en
dejlig dag i S.S.F.
Når dette læses, går sæsonen på hæld.
Vi i Opti-afd. afslutter sejladserne for i
år fredag d. 26/9. Idet vi d. 28/9 overgår
til vintertid, vil det være for mørkt til at
sejle om aftenen.
Selvom vi stopper sejladsen, er der sta
dig mange aktiviteter i S.S.F. for dig. Ef
ter en pause starter vinterundervisnin
gen op i november, den foregår som
sædvanligt lørdag formiddag kl. 10.0011.30.
Ang. kredsmesterskabet 6 og 7, Peblin
gesøen d. 13 og klubmesterskabet d. 20
vil der komme mere i næste nr.
Dan/Leif.

Ps. Beretning fra sommerlejr er færdig
til oktober nr. også i billeder.

Saltholmturen
Lørdag d. 23/8 mødtes ca. 60 børn og
voksne for at sejle til Saltholm. 13 børn
valgte at sejle selv i Optimistjolle, re
sten var fordelt mellem div. følgebåde.
Vel ankommet til Saltholm, skulle al
medbragt proviant og div. slæbes ud på
klinten, vogn var medbragt. Da vi såle
des svedige ankom til pladsen, var gu
derne os nådige med en afsvalende by
ge, den eneste den dag.
Efter at have spist medbragt mad,
forsøgte Rie og Lis sig som legetanter,
hvor spec. ølfangsten for voksne fik
mange muntre tilråb.
(fortsættes næste side)

Logbog.
Juniorerne har været på sommertogt
med ynglingene, redaktionen vil i det
kommende nummer af bladet forsøge
at bringe uddrag af den logbog der blev
ført under togtet, der gik helt til Svend
borg. Logbogen er blevet ført af flere ju
niorer og kræver et nærmere studium,
men ganske spændende læsning.
HG.

optimister
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Bådlån

Drømmen bliver oi
nemt og trygt i

k

Til søs med TYygheds-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&ig som overflødige
ekstraomkostninger for D«n.
Dertil kommer vor TY^jgheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lår^t i ganske særlige
tilfælde.
/
Kig ind og få en 1
drømmen blive opfyldt )

Klubmesterskab.

D. 20/9 kl. 09.00 mødes vi på jolleplad
sen. Der vil blive afholdt et kort skippermøde og fordeling af joller, hvorefter
vi går igang med sejladserne.
A-sejlerne starter hvergang
B-sejlerne sejler udtagelse til finalesej
lads på trekantbane.
C-sejlere sejler på en udlagt halvvinds
bane, C-sejlerne sejler også udtagelse
om en plads i finalen.
Efter sejladserne vil der i lighed med de
foregående år blive serveret lagkage,
sodavand, kaffe m.m., efterfulgt af div.
lege og konkurrencer.
Er der nogle der vil give en hånd med
(bage en kage e.lign.) står Lillian for
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Så kom vi til grillen! Hvor var den store
grillrist? Hjemme i Sundby, så to små
grill blev tændt op, og Dan fik travlt
med at vende pølser, Leif stod for sve
dent brød og Jens uddelte sennep og
ketchup, så det lykkedes alligevel at få
ristet og spist de mange pølser.
Hjemturen efter en dejlig dag på Salt
holm forløb stille og roligt, vinden var
frisket lidt op, samtidig med at den var
gået op i nord, hvilket betød 1/2 vind he
le vejen hjem. På vejen hjem opdagede
vi et par »børn« med kraftig skægvækst,
så vi må indskærpe overfor forældrene,
at »børnene« møder nybarberet fremo
ver.

Vel hjemkommet, valgte 20-25 at
fortsætte det fælles samvær omkring
grillen på nordre mole, så dagen slutte
de først kl. 9-10 om aftenen, og alle var
enige om at det havde været en dejlig
dag. Godt vejr, godt humør, blandt gode
kammerater, kan en dag så bruges bed
re?

Saltholms havn, Barakkebroeb, anløbes
af Sundbys optimister

Afriggerfest

Lørdag den 18. oktober
kl. 18.30
Menu: GULE ÆRTER med 1 ØL + 1 SNAPS,
samt PANDEKAGE med IS.
PRIS KUN 75,BESTILLING HOS KIRSTINE I KLUBHUSET.

Oktober
1986

45. årgang

Efterårs stemning i Sundby Sejlforenings havn.
Foto Chr. Brohammer mdl. nr. 91

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

0159 3580

Restaurationen

0158 3296

Havnekontoret

01581424

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

Medarbejder ved bladet:

Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . . . . 015041 01
Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist,
Qresundsvej 74, 2300 Kbh. S. .

Old boys nr. 2: Vagn Holm Rasmussen,
Tommy Nymand og Lis
Jensen.

015801 76

Tryk:

Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh. O

01269509

Foreningens bestyrelse:
formand:

Klaus Akkermann

01597995

Næstformand:

Jens Green Jensen

01506365

Sekretær:

Else Thuring

01535964

Kasserer:

Erna Christensen

01593978

Havneudvalg:

Arne Olsen
Bent Knudsen

01557939
015321 81

Tilsynsferende
med klubhuset
- og fest udvalg:

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

01517530
01545844

Kapsejladschef:

Ole Poul Pedersen

0124 57 59

Old boys nr. 1: Leif Guldbech, Anni Juul
og Ole Juul.

Skolechef:

Bjarne A. Larsen

01950701

Juniorleder:

Jens Green Jensen

01506365

Jolle
repræsentant:

Jorgen Friland

01381541

Motorbadsrepræsentant:

Ib Petersen

0152 2544

Malere:

Karl Thorup
Frank Olesen

01584311
01522310

Radiokontakt:

Reinhardt Hansen

01598818

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg.
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Old boys nr. 3: Jorgen Friland, Violet
Ørum og Mogens
Fuglsang

OLD BOYS
»De gamle drenges sejlads« er ikke
for gamle drenge. På hvert hold skal
der være to drenge og een pige. På
den ene side viser denne mandssam
fundets åbenhed overfor kvindelig
deltagelse, hvorfor SSF ikke som
KAS har fået et kvindeoprør og en
kvindelig sejlklub. Bortset fra
sejladsen her kan kvinder færdes på
SSF's territorium uden at være i
følge med et mandligt medlem (det
var indtil begyndelsen af halvfjerd
serne kvinder forbudt i KAS). Nu bli'r
mændene tvært imod afhængige af
kvinderne, to mand kan kun deltage,
hvis i det mindste een kvinde
forbarmer sig over dem.
På den anden side er kvindernes stilling
ydmyg: Der er kun halvt så mange
kvinder som mænd. Kvinderne ses ikke
ved roret. Hvis nogen i een af bådene
kæfter op og gør sig til »sailing master«,
er det ikke en af kvinderne. Kvinderne
har ikke rejst eller gennemført krav om,
at sejladserne også skulle være deres.
Derfor stadig benævnelsen: »Old
Boys«.
Måske er denne kvindelige beske
denhed det eneste, som berettiger
sejladsen til at bære navnet »Old
Boys«. Måske er det, fordi deltagerne
alt overvejende er opvokset før midten
af tresserne, at kvinderne affinder sig
med deres gammeldags placering.
Det med alderen er skalkeskjul. Alder
er et ganske relativt begrab. Selv om
sejladserne kulminerer med, at de
vindende hold får overrakt stokke med
ringeklokker, sivsko og stråhatte, selv
om vinderne på den måde koketterer
med deres modne alder, er og bli'r det
med således at lege gammel en ideolo
gisk afledningsmanøvre. Old boys
grænsen ved de 40 (30 for kvinderne)
udskiller ikke de gamle af SSF. Jeg vil
mene, at over 80% af SSF's
medlemmer efter denne definition er
gamle. Old boys grænsen udelukker
simpelt hen de unge af fællesskabet,
sætter dem på plads i de gamle mænds
forening. Man ser verdensmesteren i
Yngling lave kaffe til »de gamle«, han
kan ikke selv deltage i sejladserne.
Andre dygtige, unge og stræbsomme

#

Erna med sine Old boys.

konkurrencesejlere rigger til, arran
gerer og dømmer. Nu har det typiske
SSF-medlem fundet sig selv: Han
dyster fredeligt med ligestillede uden
at skulle forsvare sig mod unge oprørere
imod det patriarkalske samfund, han
repræsenterer. Han har det fredeligt og
godt her.
Det er en foreningssejlads: Hvad der
end sker, så bli'r det i familien. Derfor
bli'r taberen ikke ydmyget (han ville
kunne hævne sig til foråret, når vi laver
båd ved siden af hinanden) Og vinderen
kan alligevel ikke hævde sig ud af
fællesskabet. De gamle SSF'ere
byggede selv havnen, siden har fælless
kabet stået stærkere end konkur
rencen. Det er stærk social kontrol af
den enkeltes adfærd i miljøet.

Med alle disse begrænsninger af
konkurrencen
kan medlemmerne,
brødrene, endelig slå sig løs. Uhæm
mede af alle sociale hensyn og af alle
behov for at forsvare sig mod uaccep
tabel konkurrence. Nu dyster de på
livet løs, de slås som gale i de små både.
Konkurrencen virker stimulerende,
æggende (og historisk set har konkur
rencen, ikke mindst den økonomiske,
altid været et middel til individuel
selvhævdelse). Man mærker, at man
lever. Mellem sejladserne er der en
utrolig intensitet i samværet. I den
stemningsmæssige beruselse optages
kvinderne pludselig i fællesskabet, som
var de brødre. Fællesskabet er græn
seløst.
Nu må alle godt vide, at de er noget. For
selvhævdelsen ville ikke kunne gå over
gevind. Ude i det store kapitalistiske
samfund bag hegnet og Amager
Strandvej risikerer taberne meget vel
at blive udskudt af fællesskabet,
ligesom vinderne kunne tro, at de var
mere værd end andre mennesker. Det
kan ikke ske her. Derfor kæmper
brødrene så nådeløst, derfor har de det
så dejligt.
Om alt dette er der imidlertid ingen
bevidsthed blandt de sejlende. Måske
ville det ødelægge fornøjelsen for dem
at hengive sig til overvejelser over, hvad
der virkelig sker.
Således blev »Old Boys« sejladsen i
september 1986 en prægtig oplevelse.

Medlem 151, Finn Ejnar Madsen

Med 75 deltagere skulle der nogle båds
kift. Dommerbåden her fungerede ud
mærket til dette formål.
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Referat af bestyrelsesmøde 1.9.86.
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
Bjarne Larsen og Arne Olsen var begge
fraværende p.g.a. ferie.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst, og efterfølgende godkendt
af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Et medlem anmodede om fritagelse af
vagtordningen da han er fyldt 65 år.
Bestyrelsen godkendte fritagelsen.
Foreningen »Det kolde Gys« anmoder
om lov til at benytte vort klubhus til
deres årlige fest den 7.2.87. Da S.S.F.
ikke selv har arrangementer den dag
giver bestyrelsen tilsagn.
Et medlem har i brev beklaget at S.S.F.
ikke har tilmeldt sig frihavnsordningen. Bestyrelsen diskuterede emnet
endnu engang og blev enige om at tage
spørgsmålet op igen, inden generalfor
samlingen.
Formanden fremlagde forslag til gene
ralforsamlingen vedr. forhøjelse af
kontingent. Aktive fra 135 kr. 1/2-årligt
til 200 kr. 1/2-årligt, passive fra 67,50 kr.
1/2-årligt til 100 kr. 1/2-årligt, juniorer
fra 92,50 kr. 1/2-årligt til 150 kr. 1/2årligt.
Bestyrelsen var enige i, at en forhøjelse
er nødvendig, idet både klubhus,
slæbested og anlæg skal renoveres.
Flere medlemmer af bestyrelsen var af
den mening, at den foreslåede forhøj
else ikke er stor nok. Havneudvalget
mener endvidere, at det vil blive
nødvendigt at forhøje pladslejen.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget orienterer bestyrelsen
om, at de har indhentet tilbud på hvad
det vil koste at lægge asfalt på parke
ringspladsen, nemlig 56.000 kr. Besty
relsen vil på nuværende tidspunkt lade
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spørgsmålet ligge og så tage det op igen
til foråret.
Til brug for forelæggelse til generalfor
samlingen
har
havneudvalget
indhentet tilbud på en ny midterbro.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Den årlige svagførefest gik meget fint,
og alle deltagere ytrede stor glæde over
arrangementet.
Punkt 5 Sejlerskolen:
3 af vore instruktører har deltaget i en
stor kapsejlads, som havnevæsenet
arrangerede for gaffelriggede både.
»Øveballen« vandt 1. præmie, en meget
stor traskåret blok. Præmien der er en
vandrepræmie, er blevet ophængt i
klubhuset.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Den 20.9.86 afholdes det årlige klubme
sterskab for optimistjoller. Den 4.10.86
førerprøver og den 11 + 12/10 klubme
sterskab for ynglinge. Juniorlederen
fortæller, at den årlige tur med opti
mistsejlerne og deres forældre gik fint,
der var 15 joller på vandet.
2 af vore ynglingehold har deltaget i
DM i Køge. Transport foregik over land
ved hjælp af vor nye trailer.
Sejladsen om Sundpokalen for juniorer,
blev sejlet i KAS. S.S.F. havde 4 delta
gende både, hvoraf den bedste blev
placeret på en 3. plads.
Punkt 7 Kapsejlads:
Den sidste weekend i aug. blev der
afviklet et jollestævne med 11 CKjoller, 4 laserjoller havde tilmeldt sig,
men disse blev der sendt afbud til, idet
man i program havde tilkendegivet, at
man ikke startede, med mindre end 5
joller.
Ved ynglingestævnet, der skal sejles
den 13 + 14/9, vil Klaus Brask Thomsen
være løbsleder. Den 21.9. sejles den
årlige afsluttende sejlads for kølbåde
»Forterne Rundt«. Den 20 + 21 vil der
endvidere blive afholdt stævne for
Ballader og Nordiske Folkebåde.

Punkt 8 Joller:
Den 4.10.86 afholdes der klubme
sterskab for joller. Den 25.10.86 tages
jollebroen ind. En vindmåler, som jolle
sejlerne har fået foræret af Arne Olsen,
er blevet monteret på flagmasten ved
jollehuset.
Jollerepræsentanmten sluttede med at
orientere bestyrelsen om, at han den
2.9. ville sejle sidste træningsaften i år.

Punkt 9 Motorbåde:
Fisketuren vil næste år blive afholdt en
måded senere, og så håber man på flere
fisk.
Navigationssejlads blev afviklet i fint
vejr med 6 tilmeldte både, hvoraf 5
gennemførte. I bådene var fordelt
mange medlemmer. Dagen endte med
præmieuddeling, hvorunder der her
skede god stemning og mange gode
diskussioner.
Punkt 10 Sikkerhed:
Sikkerhedsrepræsentanten
vil
gennemgå og renovere vore rednings
stationer.
Punkt 11 Bladet:
Intet.
Punkt 12 Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 21.45
sign.:
Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN

EVIflRUDEE
OUTBOAROS

service

T
I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
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Generalforsamling
Søndag den 26. oktober kl. 9.00 i klubhuset
Dagsorden:

Følgende er på valg:

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

Formand, Klaus Akkerman
Kapsejladschef, Ole Poul Pedersen
Juniorleder, Jens Green Jensen
Repræsentant for klubhus og fester, Vagn Preisler
Havneudvalgsmedlem, Arne Olsen
Jollerepræsentant, Jørgen Friland
Kasserer, Erna Christensen
Kasserersuppleant, Annie Lindquist
Suppleant, Bjørka Schandorff

Valg af dirigent
Protokol og beretning
Valg
Lovændringsforslag
Andre forslag
Eventuelt

punkt 5 i dagsorden, andre forslag.

Forslag til generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår følgende:
1) Kontingent forhøjelse.
Aktive fra nuværende kr. 135,- pr. halvår til kr. 200,- pr. halvår.
Passive fra nuværende kr. 67,50 pr. halvår til kr. 100,- pr. halvår.
Juniorer fra nuværende kr. 92,50 pr. halvår til kr. 150,- pr. halvår.
2) Pladsleje forhøjelse.
Bådpladsleje fra nuværende kr. 47,- -I- moms pr. m 2 til kr. 65,- + moms pr. m 2 . Momsen er kr. 14,30 - ialt kr. 79,30 pr. m 2 årligt.
3) Vinterpladsleje forhøjelse.
Formedlemmer uden fast havneplads.
Fra nuværende kr. 23,50 -I- moms pr. m 2 til kr. 32,50 pr. m 2 + moms. Momsen er kr. 7,15 - ialt kr. 39,65 pr. m 2 .
4) Mindste pladsleje forhøjelse.
Max 3 m 2 fra nuværende kr. 150,- + moms til kr. 175,- + moms. Momsen er kr. 38,50 - ialt kr. 213,50 årligt.
5) Hækjoller og skydepramme forhøjelse.
Fra nuværende kr. 30,- til kr. 40,- årligt.

Forslag til generalforsamlingen.
Undertegnede foreslår hermed følgende.
Sundby Sejlforening bliver indmeldt i frihavnsordningen som er organiseret af Skive Sejlklub. Indmeldelsen skal foretages
inden 31/12 1986.

medl. nr. 313 Tage Woltemath.

Forslag til generalforsamling
Da foreningens restauratør desværre ikke de sidste år har kunnet efterleve klubhusreglementets punkt 1. foreslås hermed
følgende:
I tiden 1. april til 1. november pålægger bestyrelsen foreningens restauratør ikke at måtte sælge varer uden mod forevisning af
gyldigt medlemskort.
Herfra kan kun undtages de foreninger og evt. selskaber, som restauratøren iflg. kontrakt har ret til at udleje til.
Gæstesejlere må forevise kvittering for havnepenge eller medlemskort fra deres sejlklub.

Svend Malm
medl. nr. 546
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FORSLAG FRA BESTYRELSEN
TIL REGLEMENTSÆNDRING FOR VAGTMANDSORDNINGEN
Ændring 1. afsnit:

1. oktober til 1. maj (er vedtaget)

Ændring 3. afsnit:

Hvert medlem skal melde sig til mindst 2 natte
vagter, .... (er vedtaget)

Forslag
Næstsidste afsnit:

Medlemmer, som ikke kan eller ikke ønsker at del
tage i vagtordningen, skal betale et gebyr på 200 kr.
pr. vagt til afholdelse af udgifter til en stedfortræ
der, som foreningen udpeger.
Pengene indbetales på foreningens kontor senest
1. maj ved vagtsæsonens afslutning.
Vagten kan ikke overdrages andre medlemmer
(Pensionister o.lign.)
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Debat om Frihavnsordningen.
I vor forening blandt den sejlende del af
medlemmerne, tales der for tiden for og
imod at indføre frihavnsordningen i
SSF. Det store problem i denne sag er
spørgsmålet om de private og kommu
nale havne samt statshavne er med i
ordningen og om de kommer det.
JYLLANDS VESTKYST
Højer Bådeklub
Fanø Sejlklub
Hvide Sande Sejlklub
Ringkøbing Sejlklub
Thyborøn-Harboøre Bådelaug
Varde Sejlklub
Ribe Sejlklub
Esbjerg Sportshavn
Bork Havn, Ringkøbing Fjord
Bådeklubben Vidå Lægan, Tønder

Reaktionen bringer derfor en fortegnel
se over de havne og klubber der den 1.
juli 1986 er tilsluttet frihavnsordnin
gen, det kan endvidere oplyses at der er
tilsluttet 96 havne med ialt 14.445 ligge
pladser.

HG.
Åbenrå Bådeklub ABC
Horsens Motorbåd Klub, Lystbådehavnen
Horsens Bådeklub, Lystbådehavnen
Ry Bådelaug-Ry Marina
Silkeborg Motorbådsklub
RANDERS FJORD
Dronningborg Bådelaug
Randers Sejlklub
Sejlklubben FJORDEN
Sønder Hald Sejlklub
Randers Motorbådsklub
Motorbådsklubben af 1943

LIMFJORDEN
Lemvig Marina
Sallingsund Sejlklub, Glyngøre
Skive Søsports Havn
Tambohuse Bådelaug
Viborg Sejlklub, Hjarbæk
Haverslav Bådelaug
Ryå Bådelaug
Sejlklubben LIMFJORDEN, Ålborg
Vestre Bådelaug, Ålborg
Ålborg Sejlklub, Ålborg
Nr. Sundby Sejlklub
Sundby-Hvorup Sejlklub,
Nørre Utterup Lystbådehavn
Mou Bådelaug
Virksund Havn
JYLLANDS ØSTKYST
Frederikshavn Søsportshavn
Silkeborg Sejlklub
Kaløvig Bådelaug
Vejle Lystbådehavn
Horsens Sejlklub, Lystbådehavnen
Egå Marina
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MARIAGER FJORD
Hobro Sejlklub
Mariager Sejlklub
Hadsund Sejlklub

FYN
Odense Sejlklub, Stige 0, Odense Kanal
Odense Motorbådsklub
Sejl- og motorbådsklubben FREM, Odense
SJÆLLAND, LOLLAND og FALSTER
(undtaget Københavnsområdet)
Frederiksværk Sejlklub
Frederiksværk Motorbådsklub
Frederikssund Lystbådehavn
Hundige Bådeklub, Sejlklubben HUNDIGE
HAVN, Havneøen MAGEN, Køge Bugt.
Nakskov Sejlklub
Toreby Sejlklub, Falster
Kignæs Mole, Roskilde Fjord
S/I Ishøj Havn, Ishøj
Skælskør Amatør Sejlklub, Skælskør
Guldborgland Bådelaug, Lolland
Veddelev Strands Bådelaug, Roskilde
Jyllinge Lystbådehavn
Skuldelev Bådelaug
KØBENHAVNSOMRÅDET
Hvidovre Sejlklub SUSET, Hvidovre Havn
Københavns Motorbådsklub
Christianshavns Bådelaug
Sejlklubben LYNETTEN
Sejlklubben SUNDET, Skudehavnen
Brøndby Strands Sejlklub
Bådelauget SØHESTEN, Skudehavnen
Sejlklubben ØST, Skudehavnen
Vallensbæk Havn
SVANEMØLLEHAVNEN
Søspejdertroppen GRY, Skudehavnen
Lystsejlerforeningen SKUDEHAVNEN,
Skudehavnen
Kvindelig Sejlklub, Skudehavnen
Sejlklubben TRITON, Skudehavnen
SYDHAVNSKLUBBERNE,syd for Sjællandsbroen i Kalvebodsløbet
Sejlklubben TOKOSTEN
Bådeklubben STIGBODERNE
Bådeklubben MOLEN
Bådeklubben VALBY
Bådeklubben HAVJÆGERNE
De - to
BROEN
Bådeforeningen TREKANTEN
Sejlforeningen MELLEMFORTET
KALVEBOD Bådelaug
Motorbådsklubben SLUSEN
Motorbådsklubben VEST
B K S Sjællandsbroen
Sejlforeningen ENIGHED
Sejlforeningen SYD
Bådelauget SYD-VEST

• Bådtransport •
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PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 -58 65 75

Svagførefesten den 30.08.86
Der var endelig standerhejsning for os
svagføre, og der var god grund til at
hejse flaget.
Det var underholdning og fest i stiv
kuling lige på og sjovt. Vagn startede
med at byde os velkommen, så overtog
formand Akkermann rorpinden og
styrede en sikker succes hjem til SSF.
Så til underholdningen. De rød-hvide
Hopla-piger var egen avl og naturligvis
amatører, men et par års erfaring har
gjort dem lige så gode som proffer.
Jesper Klein morede os med et kursus i
fremmedsprog og havde tillige en
morsom talleg på programmet. Ingelise
Gaarde, dejlig bramfri, fik os alle til at
føle, at vi var sammen med søens folk.
Bakkesangerinden fik i tilgift det alle
rede gode humør til at stige endnu et
par grader.
Sågar gruppe Genbrug fik gjort os alle
til forbrugere af godt humør.
For os, der havde brug for en hjælpende
hånd, kom den ganske helt af sig selv
uden at bede om den. Selve trakte
mentet var et overflødighedshorn, hvis
indhold bestod af smørrebrød, øl eller
vand. Derefter kaffe og is med en lille
een til, og så sluttede man festen med
pølser og brød til at gå hjem på.
Undertegnede nyder i det daglige mest
Sort Guld, og det harmonerede glim
rende med festens kvalitet; det var
simpelt hen et guldkorn SSF her
præsterede.
SSF kan mere end at arrangere fest. På
det sportslige område kan klubben
fremvise
en
verdensmester
i

medlemsskaren. Michael Empacher
blev mester i ynglingeklassen, det
foregik i Holland.
I håb om at SSF gentager succes'en til
næste år, så vil vi forhåbentlig få
lejlighed til at være med til at hylde
mesteren.
Der skal også være en tak til hjemme
værnet, der på bedste vis sørgede for
transporten.
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Arne Engstrøm
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Med tak for en god dag fra
formodentlig alle deltagere

Arne Engstrøm

En gammel kending på Sundet lægger op.
Hvem har ikke taget bestik af »Malmohus«, når den støt og roligt krydse
de vor kurs.
Den gamle jernbanefærge »Malmd
hus«, som siden 1945 har fragtet passa
gerer, tog og gods mellem Københavns
Frihavn og Malmo, har sejlet sin sidste
tur.
Det nye Danlink-projekt med store
godsfærger mellem Hålsingborg og fri
havnen har gjort den svensk-indregi
strerede færge overflødig.
»Malmøhus« ender dog ikke sit 41- årige liv som skrot på en skibsophugningsplads, idet de svpnske statsbaner har
solgt den som teaterbåd til Vikateatret
i Oslo for 1,6 mio. sv. kr.
I mange år betjente »Malmohus« de
internationale tog mellem Stockholm/
Oslo og kontinentet, men var også skat

tet af mange mennesker på begge sider
af Sundet for de kulinariske glæder,
som blev frembragt i kabyssen, de
seneste år af en særdeles kompetent
spansk kok. Siden 1975, da færgeruten
blev en ren godsforbindelse har alene
den svenske besætning nydt godt af
kokkens fortræffelige mad. Der var på
»Malmohus« en særlig stemning, som
end ikke de daværende »store både«
mellem Havnegade og Malmo kunne le
ve op til.
Den sidste måned, inden de nye dansk svenske godsfærger indsættes på Dan
link-ruten, sejler storebæltsfærgen
»Prinsesse Benedicte« mellem frihav
nen og Malmo.

Arne Olsen Offset
Århusgade 88, 2100 København 0
Telefon (01)*26 95 09

7

Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det, der ligger
dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt 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 må
de.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer og
venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejlunion,
venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer og
personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Sundbysejlere i Middelhavet
På sommertogt fra d. 15 - 6 - 86 til d. 4 - 7 - 86 med Fandango 32
»Frida« af Sundby Sejlforening.
Fortsættelse fra september nr.

Jerusalem, den gyldne moske

Røde Verner-Tage og Ivan, har i fæl
lesskab nedskrevet følgende beret
ning om Deres eventyrlige togt med
Sundbybåden »Frida«, fra Rhodos til
Israel og til bage over Tyrkiet.
Beretningen er skrevet i dagbogsstil
hvilket skyldes at alt er noteret og
nedskrevet undervejs kort efter at
oplevelserne har fundet sted.
20. juli 1986
Gik på indkøb i et stort supermarked,
som mr. Dolgin havde anbefalet, og fik
provianteret, så vi kunne stikke af
søndag aften. Hardys store indkøbs
8

tasker, som vi havde haft med i flyet,
kom til deres ret. Vi vidste ikke, at der
var åbent i supermarkedet om
søndagen fra 7 morgen til 19.00 om
aftenen.
Her i Israel begynder de at holde sabbat
fra fredag eftermiddag til søndag
morgen; lørdag er alt lukket. Priserne
på fødevarer er næsten som i Danmark,
måske en smule billigere.
Vi spiste aftensmad om bord, hvortil vi
drak Israelsk rødvin, som smagte
dejligt. Den kostede 15,00 kr. flasken.
Atter en god varm dag med sol fra
morgen til aften.

21. juli 1986
Sabbat. Hardy havde en aftale med
dykkerskolen om at komme med ud at
dykke, så vi tre andre blev enige om at
tage en sightseeingtur på gaden langs
strandpromenaden til den gamle by
Jaffa. En tur på ca. 8 km hver vej. Det
var meget varmt, og vi fandt heldigvis
et par oaser undervejs. Vi nåede om
bord i god tid, så vi kunne få et bad og
være omklædte inden kl. 17.00, hvor vi
blev afhentet af mr. Josef Dolgin til
eftermiddagskaffe. Han kom lidt
forsinket,
hvilket
passede
os
udmærket, idet vi så var helt parate til
afgang.
Vi havde en hyggelig aften sammen
med familien Dolgin, og han viste os en
del af Tel-Aviv by på hjemvejen, bl.a. en
stor tag-selv restaurant, hvor man
kunne spise sig mæt for en dollar.
Desværre kunne vi ikke spise ret meget,
da vi var blevet så godt beværtet.
Til køjs kl. 22.30.
Modtaget stander fra den israelske
sejlklub.
22. juli 1986
Udflugt til Jerusalem fra kl. 7.30 -17.30
uden forplejning, 29 dollars. (Hardy
blev ombord og ordnede indkøb og
gjorde søklar). Meget interessant, men
meget varmt. Stort skuespil ved græde
muren.
Vi mødte vores ven Amir kl. 17.30. Han
havd været om bord om morgenen og
hygge sig sammen med Hardy og sin
ven Oren. Han var på vej til båden igen
for at sige farvel medbringende 24 øl
som afskedsgave. Vi ville kvittere ved
at give ham vores snaps, som vi kun
havde haft fremme en gang, men da det
viste sig, at den manglede over 3/4,
syntes vi ikke, at vi kunne være det
bekendt, og efter nogen overvejelse lod
vi ham få vores 12 år gamle whisky, der
ikke var bidt af, men han havde også en
flot stander med til os. Meget sympa
tisk fyr.
Politiet kom med vores pas kl. 20.05. Vi
vinkede farvel kl. 20.15 og satte kurs
mod Larnaca på Cypern for motor, stor
sejl og genua. Hardy og Verner på vagt
20.00 til 24.00. Vestlig vind, genua
bjerget grundet vindstille kl. ca. 22.30.

23.juli 1986
Det gik for motor og automastiks pilot
hele natten, og vinden var temmelig
spids, 340 grader. Vinden friskede, og vi
gik for storen alene med et reb i og
motor.

Det blev nødvendigt for første gang i
ferien at tage regntøjet på, altså ikke på
grund af regn, men de ret høje søer gav
en del bovvand.
24. juli 1986
Vi fik landkending ved daggry den 24.
juli, og vi ramte næsten plet kun 5 sømil
for langt vestpå efter 130 sømil, hvilket
er ganske godt ramt.
1 time før Larnaca gik motoren i stå, og
da vinden havde flovet en hel del,
manglede vi den til anduvningen.
Hardy gik i gang med at lufte systemet
ud og fik den til at virke igen for en kort
bemærkning, men det var en stakket
frist; den gik hurtigt i stå igen. Da der
var masser af diesel, fandt vi ud af, at
der måtte være skidt i tanken. Vi
afmonterede føderøret og satte det
direkte på pumpen fra en 20 liter dunk
med dieselolie, og så gik motoren fint
igen. Vi ankom til Larnaca kl. 10.30 og
sejlede frisk ind på en ledig plads.
Landingen var perfekt med ankeret
fornuftigt langt ude. Da vi var vel
fortøjet, kom der en englænder, der lå
med sin båd 3-4 pladser længere inde,
og fortalte os, at der kunne vi ikke ligge,
da der skulle være fest i byen, og der
ville komme nogle både og samle passa
gerer op, der hvor vi lå. Vi takkede for
oplysningen og gjorde klar til at forhale,
og da vi så, at der var en båd på vej ud af
havnen, regnede vi hurtigt ud, at der
måtte være en plads til os.
Det var der også, endda en meget fin en
ved en lille stikbro, hvor vi kunne ligge
langskibs uden at skulle have anker ud.

Det gode varer sjældent længe. Der
kom en mand farende med pistol i siden
og en walkie i hånden, og både han og
hans walkie sagde, at vi skulle fise af i
en fart og indklarere ude i forhavnen.
Det gjorde vi så. Så snart vi var landet,
kom der tre officials, Paspoliti, Tolder
og havnemyndighed, og overfaldt vores
lidt trætte skipper, men papirnusseriet
hører nu engang til skipperens job.
Det var en træt og halvsur Hardy, der
kom tilbage efter en times tids forløb,
hvor han havde måttet udfylde de
samme papirer til tre forskellige
kontorer, i den sidste ende opdagede
han, at der stod en kopimaskine på det

Det moderne Jerusalem set fra Oliven
bjerget

Ivan på tæt hold af kvindelige israelske
soldater

ene af kontorerne, og han fik en dame til
at lave sig en halv snes mandskabslister, og det lettede meget på proce
duren fremover. Grunden til at vi anløb
Larnaca var, at Hardy ville undersøge
prisen for ophaling om vinteren, da det
var et fint udgangspunkt for besejling af
Tyrkiet. Imidlertid bestod afstivningen
af de både, der stod på land, kun af
nogle træpæle, godt nok 4 på hver side,
men når »Frida« skal stå på land i ca. et
halvt år med mast på, skal afstivningen
også være 100 %, da det kan blæse vold
somt på de kanter, så han opgav hurtigt
Larnaca.
Vi fik købt frisk proviant og aftalte med
tankmanden at få købt dieselolie næste
morgen kl. 7.30.
Der var fest i byen om aftenen med en
masse boder, der prøvede at spille
højere end naboen allesammen, og i
tombolaerne kunne man vinde både
guldfisk og småfugle og alt andet.
Vi spiste nogle stegte spid med salat til
i et lille telt, hvor vi blev godt beværtet
af nogle flinke mennesker og til en
meget rimelig pris. Der var ellers fine
toilet- og badeforhold, og der var også
moderne vaskemaskiner. Der var også
en stor selvkørende containerkran, som
kunne tage skibe på omkring 35 tons, så
ophalergrejet var i orden. Området var
også afspærret med vagt, så man skulle
vise landgangspas for at komme ind og
ud.
25. juli 1986
Tankmanden mødte som aftalt, og vi
fik bunkret diesel. Kl 8.30 vinkede vi
farvel til politiet, der var mødt op med
9

vores pas.
Vi gik for storsejl og motor med en svag
vind, der var mest imod. Kursen var 285
grader. Kl. 20.00 havde vi Aspro bøje
tværs, og kl. 01.45 styrede vi kursen 313
grader og Phapos lå tværs af vor kurs.
26. juli 1986
Vagten tørnede normalt, men det kneb
med at sove om dagen på grund af den
stærke varme, så vi hældte vand på
dækket og os selv ustandselig for at få
temperaturen bare lidt ned. Vi skif
tedes til at forestå madlavningen, og
ellers hyggede vi os med at klunse om,
hvem der skulle under dæk og hente øl,
der lå på klædningen under styrbords
køje. Vi havde intet køleskab om bord,
men øllet var da til at drikke, når det
havde ligget op ad klædningen et døgns
tid.
vi havde købt mineralvand til at børste
tænder i og til nød at drikke, idet vi fryg
tede, at vores vand i tanken ville blive
dårligt; temperaturen i tanken var 30
grader. Dette mineralvand var på
plasticflasker af ikke særlig god
kvalitet. Der gik i hvert fald hul, da jeg
tabte en på dørken. Jeg løste problemet
ved at hælde mineralvandet over på
nogle tomme Uoyzo flasker, og på den
måde løste jeg i første omgang det
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Vi nærmer os de spændende tyrkiske
fjorde

utætte problem.
Ivan havde lidt senere fundet på, at det
ville være skønt at få vasket rumpetten
i rigtigt fersk mineralvand, da det salte
vand godt kunne svide lidt i varmen.
Han huskede, at der var vand på en
Uoyzo flaske, så den kunne han lige så
godt bruge, så var han fri for at pumpe
fra tanken så meget.
Han hældte flaskens indhold i pøsen og
en kedel vand fra tanken oveni, pøsens
indhold fik en dejlig gul farve, og den
herligste duft af Uoyzo bredte sig i hele
kahytten. Der kom nogle eder og
forbandelser fra Ivan, da han opdagede,

at han havde brugt den forkerte flaske. I
starten syntes vi, at det måtte kunne
drikkes, da det var en ren pøs, som vi
kun brugte til at vaske tøj og opvask i,
men da Ivan fortalte, at han måtte
bruge den som lokumspøs i nattens løb,
da den oprindelige var forlist, fordi
hanken var gået sig en tur, havde vi
ligesom mistet lysten til den Uoyzo, så
den røg ud til fiskene. Bagefter blev han
naturligvis drillet med sin forfænge
lighed og dyre vaner, siden de ædle dele
skulle vaskes i denne stærke græske
drik.

Fortsættes i næste nummer.

Hverdage

Lordage

Son og
helligdage
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X

11 15

X
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X
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X
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X

Aug
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X

Sept
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9 15

X

15

X

15

X

» • 15

X

Okt

13- 18

Nov

1 2 13- 18

Dec

13-18
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshaleve) 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
'0? Amagerbanken
10

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Sejladsen til Motorbådsklubben West den 4. oktober

mmm
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Årets udflugt til sydhavnsklubben med
eget fartøj blev fuldført af 8 motorbåde i
det skønne efterårsvejs; enkelte mødte
op i egen bil eller med bus, således at da
festlighederne begyndte var der samlet
ca. 75 medlemmer fra SSF.

'i'in
~
~

I Motorbådsklubben West var Sundby's
stander sat på flagmasten, og
formanden Arne Martesdal bød på sin
klubs vegne velkommen til en god dag
fjernt fra de hjemlige strande.

Sammen med kammeraterne i West og
til musik af Otto fra SSF blev dagen så
god, at - såvidt redaktøren er under
rettet - kun eet fartøj kom igennem
slusen i sydhavnen samme dag.

HELLERS Y\CHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE«.

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

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af badmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- ga hellere til HELLER og fa et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017

De gjorde det igen
Sundbypiger
Ved det åbne Ynglingemesterskab for
pigebesætning den 6.-7. september i
Tårbæk sejlede vore friske piger sig
atter ind til en flot andenplads, kun få
points fra førstepladsen.
25 bådehold var tilmeldt og de fik en
række gode sejladser der om lørdagen
foregik i mellemluft og om søndagen i
frisk vind.

Mette, Anni og Jannie
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til orientering

fra bestyrelsen

Nye medlemmer

Nattevagt
For at undgå tyverier fra bådene
opfordres bådejere til at møde op og
tage deres 2 nattevagter frem for at
betale sig fra det.
Tilmeldinger findes i klubhusets
mellemgang, og hver bådejer skal gå
2 nattevagter i perioden fra 1. oktober
til 1. maj.
Det er også for din skyld, ordningen
er etableret!!

A 866 Peter Schmaltz Jensen
Solsikkemarken 30, Virum
A 870 Niels Henrik Martinussen
Sundholmsvej 2A, S.
A 872 Claus Jørn Thostrup
Irisvej 2, Glostrup
A 878 Tonny William Jensen
Viemosegade 69, Kalvehave
A 889 Saida Karin Sonne
Kongedybet 19, S.
P 94 Leo Petersen
Ryesgade 56 C, 0.
P 99 Kirsten Hanne Christensen
Sundholmsvej 5, S.
P 100 Sidsel Marie Lier
Rymarksvej 53, Hellerup
J
8 Mia Persson
Pallesvej 6A, S.
J 17 Pelle Kristiansen
Galgebakken Øster 4, Alb.
J 19 Janus La Cour Jansen
Strandgade 40, K.

Ingelise Gaarde beder os meddele, at
hendes nye plade hedder Mormors dan
seviser og ikke som nævnt i referatet fra
svagførefesten, Mona danseviser. Redak
tionen undskylder.

fra medlemmerne

Til søs med TYygheds-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 vurderiig som overflødige
ekstraomkostninger for I )««
Dertil kommer vor TVrøheds-garanti - d.v.s.

at forsikringen betaler lår|st i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båi
drømmen blive opfyldt

60 år.
Hjertelig tak til bestyrelse og venner for
gaver og hilsener på min 60 års fødsels
dag.

Rasmus Beck. medl. nr. A244

Sælges.
Kørevogn til påhængsmotor kr. 300,Sejl.
15 m 2 . Genua. LP mål 3.90
Forlig 7.75
Agterlig 7.05
Underlig 4.20
Som nyt, kun brugt få gange.
Nypris kr. 4.200,- sælges for kr. 2.000,Medlem nr. A.452. tlf. 01 97 32 73
12

vhfor o* men- umugf
Amagerbrogade 67, tlf. Q
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havn og plads

Fra Kassereren

kapsejlads

Kontingent pr. halvår:
Aktive kr. 135,00 + byggefond kr. 50,00
ialt kr. 185,00
Passive kr. 67,50 + 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

Stævnerne »Yngling-Matchracing«
og »Forterne Rundt« (med tilknyttet
trekantbanesejlads) var begge præget
af dårlige vejrmæssige forhold, så vi
håber på bedre held næste år.
Derimod var Old-boys mesterskabet
igen i år en succes - sejlmæssigt som
socialt - med 24 tilmeldte besætninger
og stor hjælp fra en række »yngre«
medlemmer.
Gildet den 27. om aftenen gjorde sit til
det med Kirstines skipperlabskovs og
æblekage, hvortil kom et levende
jazzorkester (takket være god spon
sorstøtte).
Årets vinder blev Leif Guldbech med
Ole og Anni Juul tæt fulgt af Tommi
Nymand, Lis Jensen og Vagn HolmRasmussen samt Jørgen Friland,
Violet Ørum og Mogens Fuglsang.
En slags »anmeldelse« af stævnet kan
ses andet sted i bladet.
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Havnekontoret.
Havnefoged Bent Petersen træffes på
alle hverdage mellem kl. 15.00 og 16.00
på kontoret og i samme tidsrum på tlf.
01 58 14 24.
Det nye havnekontor befinder sig ved
tankanlægget på nordre mole i det gam
le klubhus.

Midterbroen
Havneudvalget meddeler, at midter
broen skal være ryddet for fartøjer,
stræktove, gangbrædder o.lign. fra og
med 1. november 1986 af hensyn til
arbejdet med den nye midterbro.

Benzin- og oliesalg
foregår ligeledes fra havnekontoret.
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - tirsdag - onsdag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Torsdag
mellem kl. 15.00 og 18.00
Fredag
mellem kl. 15.00 og 16.00
Lørdag
mellem kl. 09.00 og 11.00
Søndag
lukket
Bemærk:
Fra og med 1. nov. lukkes kl. 16.00
Fra og med 15. nov. er der lukket om
lørdagen
Øvrige dage uændret.

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

Kapsejladsudvalget.
En særlig tak skal lyde til de sejl
klubber, der velvilligt bistod med udlån
af fartøjer.

Få tig en last partner
Jiår detgælder video ogTV:
C

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 TVsporgsmål.

Vi giver skriftlig garanti
pa vor omfattende service.
$ Vi kommer og reparerer
samme dag, hvis
du ringer inden kJ. 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 T ] I
9
video og TV
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optimister

joller

Broen.

Optimistudvalget:

Lørdag den 25. oktober er det brodag,
det vil sige at den lange bro skal tages
ind for vinteren.
Når broen er taget ind, hygger vi os i jol
lehuset en times tid. Så vel mødt denne
dag selv om det betyder at den meget
aktive sejlsæson er forbi.

Ole Jensen, Hattemagerstien 29,
2300 København S.
Tlf. 01 58 50 68

Så er stormen på vej!

I næste nummer bringer vi udførlig om
tale af kredsmesterskabet for optimi
ster og sommerlejren 1986.

Og det betyder at du skal sørge for at
din jolle er godt og sikkert fortøjret så vi
undgår at de flyver rundt på pladsen.
Sejlbrætter skal være surret godt fast
på stativerne.
Få det nu gjort, så andre medlemmer
ikke skal sørge for dit fartøj.

Jolleudvalget

Sejlerskolen

Det føromtalte kursus i VHF-radio er
nu kommet i faste rammer.
Kurset starter mandag den 2. februar
og kører de følgende 5 mandage.
I forbindelse med kurset vil der blive
arrangeret en aften med besøg på
Lyngby Radio (Kaffebord).
Tilmeldingsliste er også i gangen ved
kontoret.

Skolechefen
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Dan Knudsen, Hellasvej 4,
2300 København S.
Tlf. 01 52 20 34
Leif Henriksen, Tycho Brahes Allé 50,
2300 København S.
Tlf. 01 58 28 10

ynglinge

Ynglingeudvalget:
Ole Jensen, Hattemagerstien 29,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 585068
Jan Knudsen, Marengovej 12,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 55 74 52
Mogens Fuglsang, Elselillevej 5,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 580916
Erik Povlsen, Polensgade 11,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 581314

Juniorernes sommertur 1986.
Af Holger Møller.
Redaktionen har lånt logbogen fra juniorernes sommertur, og bringer her
uddrag af den.
for juniorerne med vind 8-10 m/sek., så
12. juli 1986. - Start: SSF kl. 11.00 vi tager nok en hviledag i morgen.
Ankomst: Bøgeskov kl. 16.00 - 21,5 sm James not Dean.
havnepenge 140 kr (3 både)
Stor spredning på juniorerne. Ny ordre:
14. juli 1986. Start: Kalvehave kl. 8.00 Max. 100 m fra Ingolf, der er den lang
ankomst: Kalvehave kl. 8,03 - 0,1 sm. somste. Indsejling til havnen svær, da
havnepenge 116 kr.
der er store problemer med tilsanding.
Vi startede tidligt, da der var en plads
Aftensmad bestod af skipperlabskovs,
på broen overfor. Vi tog til Stege med
som ikke kan anbefales. Den er fra ISO,
bus. De voksne gik på værtshus og spil
og smager af kartoffelmos, skinkevand,
lede billard, mens vi gik rundt og
salt og peber. Bøgeskovs førhen så
kedede os. Efter indkøb kunne vi nå en
dejlige badestrand er nu blevet til
bus før den aftalte. Da vi kom til
kloakudløb. Så hellere bade i maden
havnen, satte vi grillen op ved klub
end i det vand, blev der sagt. Dagen
huset.
Bøfferne var sorte, men smagte
afsluttedes med stopbold og råhygge i
ellers
udmærket.
Der var også flambe
Tyveknægten.
rede pølser til dem, der kunne spise
James not Dean
mere. Sluttede med te hos 31.
Lars.
13. juli 1986. - Start: Bøgeskov kl. 12.00 ankomst: Kalvehave kl. 18.30 - 26,5 sm.
- havnepenge 116 kr.
Bådene fint samlede i henhold til den
nye ordre. Fokkestaget på YD 31 sprang
ud af T-taloritten. Ringet til Tasse, der
lovede at skaffe et nyt. Jan og Marina
lavede lagkage og fik 14 skiver ud af den.
Aftensmad: Forloren skildpadde uden
skjold. Steen lavede iøvrigt en perfekt
bjærgemanøvre efter to æbler ved skaf
ningen i Bøgestrømmen. To hårde dage

15. juli 1986. Start Kalvehave ca. kl. 15 ankomst Vordingborg ca. kl. 19. - 10,4
sm. - havnepenge 352 kr. for 2 dage.
Dagen
startede
tidligt
med
morgenmad hos Ingolf i anledning af
Anders' fødselsdag. Vi sad alle mand i
Granadaen og skiftedes til at guffe
rundstykker og spejde efter en rød IF'er
fra SSF, som skulle bringe et nyt forstag
til YD 31. »Allerede kl. 14 ankom

/

forstaget, som blev modtaget med klap
salver (vi længtes efter at komme af
sted). Som perler på en snor krydsede vi
under Møn-broen forbi det af Jan så
frygtede Stenkar og Petersværft. Farø
broen blev passeret i den sene efter
middagssol og stadig flovende vind,
hvilket resulterede i, at vi blev slæbt
resten af vejen til Vordingborg.
Aftensmad: Rødspætter med kartofler
og salat fra i går. Til dessert serverede
Ingolf
den
skønneste
lagkage.
Middagen blev indtaget på plænen
inder træet i den fjerneste ende af
havnen.
Susanne (pigen uden øgenavn)
16. juli 1986.
Vi fik bedre pladser ved middagstid.
Om aftenen var vi alle på pizzeria, hvor
der kun var en der bestilte øl. Efter
aftensmaden skulle vi alle i biografen.
Nogle af os så filmen, mens der var
nogle der snød, og i stedet gik ned i
bådene og spiste pandekager. Tidligt i
seng.
Stonefreak.
17. juli 1986. Start: Vordingborg kl. 10.00
- ankomst Stubbekøbing kl. 13.00 - 8 sm.
Vi havde fuld fart på til morgen, fordi vi
skulle være ude af havnen kl. 10.00. Sejl
turen til Stubbekøbing gik strygende
(vi krydsede). Vi daskede lidt rundt i
byen og købte lidt ind. Lars og Anders
mor havde frikadeller med, så vi fik
endelig noget godt mad. Senere på
aftenen trak det op til regn og torden, så
vi styrtede alle op i klubhuset, hvor vi
kunne sove i tørvejr.
Lillepigen.
18. juli 1986. Start: Stubbekøbing kl.
9.30 - ankomst Vordingborg kl. 12.30 - 8
sm.
Vi sejlede i stærk vind og modstrøm.
Indtil aftensmad spillede vi fodbold
med spande som mål. Vi spiste
aftensmad i klubhuset, som vi fik lov til
at låne. Vi fik karrygryde med ananas
og ris og hindbærtærte til dessert.
Derefter spillede vi rundbold og slut
tede dagen med the i Nina.
single-stein
19. juli 1986. - Flyttedag.
Vi vågnede kl. 9 og startede dagen med
morgenmad i Nina. Ca. kl. 10,30 ankom
de første og lidt efter resten, undtagen
Poul, som først skulle komme om
søndagen. Da alt var flyttet og pakket
ud, havde vi fri til kl. 18. Vi fik spaghetti
med kødsovs, som Marie Johanne

V

Vores ynglinge på vej over Fakse Bugt i
frisk vind.

havde lavet. Kage til dessert. Efter at
alt var vasket op, skulle Søren ud at
bade i kajak, men han nåede aldrig ud
fra pælene. Vi spillede en omgang rund
bold, og senere var der nogle, der gik op i
ruinerne.
Tupee-træben.
20. juli 1986.
Vi sejlede til Bisserup. Turen gik godt,
men vi blev lidt våde (især Martin, som
ikke havde noget regntøj på). Søren var
ude at stå i trapez i spilerfald. Signe så
sit snit til at få Søren badet, så hun
vendte båden. Søren blev trukket
gennem vandet, han lignede en delfin.
Renden til Bisserup er meget smal, og
der er meget strøm. Køkkenholdet var
lidt dovne, så vi måtte selv skrælle
vores kartofler til skinken. Senere på
aftenen lavede vi bål på stranden.
Kalle-smart.
21. juli 1986.
Efter morgenmad og indkøb tog vi
afsted kl. 12.00. Vi skulle til Langeland.
YD 24 var første båd til at sejle ud, så
kom Yd 31, der gik på grund, men blev
trukket fri af Ingolf, og så derudaf. Vi
havde vinden lige i tuden. Det tog 8 1/2
time til Lohals, hvor havnen var
proppet, men hvor vi alligevel fik plads.
Så skulle der laves mad: Pølser med
kartoffelsalat, og klokken blev mange,
inden vi kom til køjs.
Claus Kludder.
22. juli 1986.
Vi stod op kl. 8,00. Vi skulle til Svend
borg og fik at vide, at der kun var 8,5
sm., men det endte med, at vi sejlede 19

sm., så det blev lidt sent, for vi var først
taget af sted kl. 13,00. Om aftenen gik
juniorerne på pizzabella, og de voksne
på en anden restaurant. Vi fik pizza,
musik, danish dynamite og klappe,
klappe kage. Senere is og diarré, uha!!
Og så til køjs - på toilet - til køjs - på
toilet - til køjs - på toilet.
Søren Einstein.
23. juli 1986.
I dag har vi holdt fridag her i Svend
borgs ildelugtende fiskerihavn. Vi har
allesammen tullet lidt rundt i byen,
vasket tøj o.lign. Dagens højdepunkt
må nok siges at være aftensmadens
tilberedning. Først skete der det, at
Martin midt i bøfstegningen så sit snit
til at få vasket tæer i stegemagarinen.
Senere, da maden var færdig, blev der
vild kamp om den. Diverse tilsætnings
stoffer blev klemt ud af ketchubflasker,
og sodavand, sponsoret af Hans
Guldager, som tilfældigt kom forbi blev tømt med stor fornøjelse. Da
maden var vel overstået, var vi alle helt
fidtede ind, og der var stemning for et
bad, hvilket blev ret så våd en omgang
for en vis persons tilfælde. Aftenen gik
med besøg på café Sand på gulvet, og
med at spille ludo (efter Clausens
regler).
Idemanden.
24. juli 19086.
Vi stod op kl. ca. 10.00 (for enkelte kl.
11.00) og spiste morgenmad. Da det var
overstået, gik nogle af os i bad, mens
Signe og Cristel spalede dæk på Tyve
knægten. Kl. 13.30 tog vi af sted mod
Thurø havn, kun 1/2 time fra Svend(Fortsættes næste side)
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borg. Da vi sejlede på et smalt bælte
med træer omkring, var der nogle
problemer med at holde spileren, men
hvad er lidt problemer mellem venner.
Vi nåede hurtigt Thurø, og fik slået lejr i
deres perfekte klubhus, med eget
køkken og spisesal. Vi fik en meget
krydret ret: Chilu-concarne, og mange
fik halsbrand, som blev nedkølet med
pandekager med is.
Søren Tud.
25. juli 1986.
Fire havde diskuteret politik til kl. 5 i
morges. Da hentede de morgenbrød, og
ventede i fire timer til de andre vågnede
kl. 9. Det regnede hele dagen, så vi slap
pede af i det lækre klubhus, og natterav
nene fik sovet ud. Om aftenen fik vi
koteletter, lækkert!!
Iver Polo.
26. juli 1986.
Vi blev trukket til Tåsinge, da der kun
var 1/2 sm., og vi var trætte. Da vi kom
til Tåsinge, var der nogle, der lejede
tandem, og det fik vi meget sjov ud af.
Da det blev aften tog vi ud at bade ved
den blå lagune. På hjemvejen var nogle
på kirsebærrov, uhm!!
Lasse.
27. juli 1986.
Vi stod op kl. 10.00. Fint vejr, så vi kunne
bade på vejen til Omø. Undervejs blev
der skiftet besætning på YD 24. Efter
ankomst til Omø spiste vi aftensmad,
bestående af rugbrød med burger fra
den lokale grill. Om aftenen lavede vi
bål på stranden og bagte snobrød. PS.
Efter udskiftning af Søren Tud blev det
gode skib YD 24 håbløst agterudsejlet.
Batmann.
28. juli 1986.
Skønhedssøvnen var forbi kl. 9.00, og
det var tidligt nok for de fleste, men til
trods for dette kom vi først af sted kl.
12.00. Vejret var dejligt, solen bragede
ned fra en blå himmel, og vinden
mindede vel mest om en mild brise.
Derfor blev sejlturen også mest tilbragt
på fordæk og dørk, solbadende og
sovende. Til sidst forsvandt vinden
helt, og vi blev trukket resten af vejen til
Vejrø, der er en privat havn uden
kiosker etc., og mange priste sig lykke
lige over at her var der endelig et sted,
hvor man ikke kunne bruge penge.
Senere på aftenen blev der lavet bål og
badet.
Trapez-Poul.

Tilberedning af Bøfsandvich på kajen i
Svendborg, iøvrigt tak til Hans Guldager
for sodavand.

29. juli 1986.
Vi stod ud af Vejrø havn kl. 9.10. Vinden
var jævn fra sydøst. Vi havde fået
opgivet kurs 95, men åbenbart var der
ikke taget højde for afdrift, for vi måtte
krydse det sidste stykke til Vording
borg, hvortil vi ankom kl. 15.15. Sidst på
eftermiddagen begyndte det at styrte
ned og tordne. Om aftenen gik vi på
cafeteria Påfuglen. Nogle bestilte
Gullash, som de absolut ikke kunne
lide. Andre var mere heldige med deres
mad. Da vi havde fået lov at låne klub
huset gik vi derop og sov.
Anders.
30. juli 1986.
Hip, hip, hurra, i dag har Tommy
fødselsdag, som fejres med fælles
morgenbord og fødselsdagsgave og sang. Kl. 9 afgang med kurs mod Stege i
frisk vind fra sydvest. Efter 2 timer og
50 minutters surfen stod vi ind i havnen
i Stege, hvor Tommys mor, mormor og
nabo tog imod. Derefter indkøb, frokost
og vask. Om eftermiddagen: Boller og
lagkager, Signe og Cristel er meget gode
til at lave lagkager og arrangere. Om
aftenen var der spisning ude. Overnat
ning i klubhuset, som er meget dejligt.

Hygge, kortspil, ghettoblastermusik
o.s.v. I dag er Hanne og Poul stødt til
efter en lille rask udflugt til Fejø.
?

31. juli 1986.
Sove længe. Derefter en kort tur til
Møns Klint, som tog sig ud fra sin
smukkeste side i høj sol og kraftig
blæst. Indkøb på hjemturen, da vi
havde håbet at sejle til Nyord. På grund
af tiltagende vind, tordenvejr og masser
af regn, bliver vi og hygger os sammen i
klubhuset. I aften er den sidste for
Basse, Tonny, Finn og Cristel. Der
ryddes op i madkasserne, og Granadaen og Bandholmeren får leveret
resterne. Flere af juniorerne er lidt for
kåde og smider hinanden i vandet.
Søren J. får en albue i ansigtet og slår en
flis af en tand. Skadestue og aftale med
en lokal tandlæge om besøg i morgen
tidlig.
?

(Fortsættes i næste nummer)

November
t 1986

45. årgang

Rigger Anders med Øveballens 1. præmie.

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01593580

Restaurationen

015832 96

Havnekontoret

01581424

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . . .

01504101

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S . . . . 01580176
Tryk:
Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0

01269509

Old Boys. endnu engang
Sætter nissen havde, meget morsomt, i
oktoberbladet byttet om på billed
teksten så vinderne blev degraderet til
andenpladsen.

Vi bringer derfor, så alle kan se hvem de
rigtige vindere er, Leif Guldbæk, Anni
og Ole Juul, engang til.
Tillykke
Offset Nissen

Foreningens bestyrelse:
tormand:
Klaus Akkermann

01597995

Næstformand:
Jens Green Jensen

01506365

Sekretær:
ElseThuring

01535964

Kasserer:
Erna Christensen

01593978

Havneudvalg:
Arne Olsen
Bent Knudsen

01557939
015321 81

Tilsynsførende
med klubhuset
- og fest udvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

0151 75 30
01545844

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01245759

Skolechef:
Bjarne A. Larsen

01950701

Juniorleder:
Jens Green Jensen

01506365

Jolle
repræsentant:
Jørgen Friland

01381541

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

01522544

Målere:
Karl Thorup
Frank Olesen

01584311
01522310

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01598818

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

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
TUBORGFONDEN GIVER
60.000 kroner til Flakfortet.
Onsdag den 17. september var der en
lille højtidlighed i frihavnen. Anled
ningen var at Tuborgfonden har
bevilget 60.000 kroner til DEN
SELVEJENDE
INSTITUTION,
FLAKFORTET.
Underdirektør Leif Larsen fra Tuborg
overrakte den velkomne check til
formanden for institutionen, Hans
Guldager. Beløbet er beregnet til trans
port af dolos fra Frihavnen til Flak
fortet. •
Dolos bruges til at forstærke og genop
bygge ydermolerne. De støbes i et af de
gamle pakhuse i Frihavnen i forme
udlånt af Klitvæsnet og vejer 1,5 ton.

Materialet til en sådan dolos koster 500
kroner, og institutionen har tidligere
gjort opmærksom på, at mangan få sit
navn på en af disse dolos der placeres
på molerne, ved at indbetale 500 kroner
til Flakfortinstitutionen. Man får
tilmed en minidolos til at have stående
derhjemme. Der kan godt stå to navne
på én plade, så der er ikke noget i vejen
for, at man går sammen to og to om at
sætte sig et varigt minde på Flakfortet.
Henvendelse til Flakfortets PRudvalg:
Lilli Guldager, telf. 01 50 73 23
Holger Møller, telf. 01 50 41 01

De gjorde det igen!
Kartoffelkur og registerafgift ramte sejlsporten
Loven om registerafgift
§ 1. For ethvert friticisrartøj,
herunder fritidsfartøjer der
udlejes, med en bruttoregistertonnage på 5 tons/en
bruttotonnage på 5 eller der
over skal der ved anmeldelse
til optagelse i skibsregisteret
betales en afgift på 5.000 kr.
Stk. 2. Afgiften påhviler
ejeren.
Stk. 3. Anmeldelse om op
tagelse af et fritidsfartøj afvi
ses, hvis betaling af afgiften
ikke sker samtidig med an
meldelsen. Opnår fritidsfartøjet ikke optagelse i skibsre
gistret, tilbagebetales afgif
ten.
§ 2. En ændring af adkomst
forholdene, jfr. skibsregi
sterlovens § 23, vedrørende
<et fritidsfartøj, der er optaget
i skibsregistret, betragtes
som en nyregistrering. Hvis
et dødsbo afhænder et fri
tidsfartøj til en tredjemand
inden 15 måneder, skal der
dog ikke betales registre
ringsafgift.
Stk. 2. Hvis fritidsfartøjet

ejes af et partrederi, et inter
essentskab eller et interessentskabslignende sameje,
svares afgift i forhold til det
antal parter eller ideelle an
parter, der overdrages.
§ 3. De i §§ 1 og 2 nævnte af
gifter forfalder til betaling,
når anmeldelsen eller doku
mentet modtages til registre
ring.
Stk. 2. Afgiften erlægges
ved indbetaling til skibsregi
stret.
§ 4. Ved fritidsfartøjets ud
slettelse af skibsregistret er
lægges ingen afgift.

§ 5. Loven træder i kraft da
gen efter bekendtgørelse i
lovtidende.
§ 6. Loven gælder ikke for
skibe hjemmehørende på
Færøerne og Grønland.

*-

TYods protester fra Dansk Sejlunion og
Idrætsforbundet med særdeles gode ar
gumenter.
Storre udbetaling, afgift på lånet til bå
den og registerafgift, hvis båden er over
5 tons var, hvad folketinget kunne træk
ke ned over sejlsporten.
Redaktionen opstiller her ett eksempel
på hvor meget en båd på 5 tons bliver
iom normalt
og tillige vil

finansieres over 10 til 15
blive pålignet registerafj

Anskaffelsespris
Udbetaling (20%)
Restkøbesum, som skal finansieres

kr. 425.000
kr. 85.000
kr. 340.000

Det har indtil nu kostet
at etablere finansieringen.

(ca) kr.

9.180

Efter en eventuel lov vil dette koste:

(ca) kr.

27.100

Hertil kommer
- afgift på renteudgiften
netto pr. måned
(ca) kr.
770
Og skatteforliget har allerede medført en reduktion af værdien af rentefradraget.
Ifølge oplysninger fra Skibsregistret rammer grænseværdien for bruttotonnagen på
5,0 følgende ganske almindelige sejlbåde, som kan findes blandt de mindre og mel
lemstore både på Sjælland Rundt og Fyn Rundt deltagerlisterne:
Bandholm 27
Duetta 86
Granada Regatta
L 29
Sundwind 27

-

5,0
5,0
5,6
5,1
5,5

Albin Alpha
BB 10 meter
Omega 30
Solus 29
x 95

-

5,5
5,3
5,4
5,4
5,7
HG
3

Formandens beretning til efterårs-generalforsamlingen
d. 26/10 -1986
Det er igen med stor sorg at jeg må meddele generalforsamlingen at vi
har mistet et af vore gode og aktive medlemmer.
Medlem 413, Richard sletsø, døde i sommer, desværre var Richard me
get syg i lang tid, men han fik dog den glæde at se sit fartøj komme på
gode hænder for fremtiden.
Jeg må bede generalforsamlingen sammen med mig mindes Richard
Sletsø.
Ære være hans minde.
Sæsonen er nu forbi, hvad angår den
sejlende del, og vi kan vel sige det har
været en dejlig tid med godt vejr og me
gen sejlaktivitet, Sundby Sejlforening
har været rigt og godt repræsenteret i
ind- og udland, SSF har fået en ver
densmester i YNGLING, Michael Emparcher, Folke Larsen har med båden
Vopper placeret sig helt i top ved VM for
1/4 ton både. Flere gode medlemmer
har været i det sydlige hos Hardy, og
sejlet Middelhavet tyndt, jeg håber
medlemmerne har haft fornøjelsen af
den spændende læsning i bladet om
dette togt.

Formand Klaus Akkermann aflægger beret
ning for generalforsamlingen

Der er nu endelig orden og fint på vor
plads og parkeringsplads, fjernvarme
folkene har afleveret det pænt og har
også givet os nogle gode ting, bl.a. har
de støbt under broen i kanalen og de har
ligeledes støbt på jollepladsen ved det
nye bolværk, der er kommet stabilgrus
på parkeringspladsen og der er her også
reetableret kæder og båse for biler, og
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selvfølgelig er hegnet også bragt iorden
så alt i alt må vi sige at være tilfredse,
havneudvalget ved Bent Knudsen har
tilset og ført vor sag, dette er gjort godt
og med fast hånd.
Jollepladsen har nu fået hegn med lås
til surferne, så disse ligger mere sikkert
i fremtiden. Der er foretaget komplet
installation af el på sdr. og ndr. mole så
ledes at dette nu lever op til tidens krav,
og kan tåle mere belastning, dog skal
jeg gøre opmærksom på at varmeovne
o.a. af slagsen stadig ikke er tilladt. Der
er ligeledes sat en stor el-måler op i
klubhuset således vi kan skille den
strøm ad som Kirstine bruger og skal
betale for og den vi bruger og skal betale
for. Der er repareret de værste huller i
vor indkørsel, det er senere meningen
at der skal lægges et nyt lag herpå, samt
rettes op således der ikke står disse sto
re vandpytter.
Jollebedding er nu udført i rigtig kvali
tet, ndr. slæbested er repareret, ophalervogne er repareret, samt ndr. øst mo
le er nu gjort helt færdig. Pladsmanden
har nu virket fra sit nye domicil på ndr.
plads hele sommeren, og det er vort
indtryk at det fungerer virkeligt godt,
og at medlemmerne stort set er tilfred
se med denne løsning, desværre må vi
sige at tankanlægget ikke giver det øko
nomiske overskud som vi kunne ønske
og havde håbet, men vi må betragte
dette anlæg som ren service overfor
medlemmerne samt gæstesejlere. Det
er med glæde at vi har set flere med
lemmer, Orla, Bjarne, friviligt har sat
tid af til at passe anlægget.
Arbejdet på vor nye midterbro starter 1.
november, det er en lørdag så det bliver
selvfølgelig 3. eller 4. november, i den
anledning skal jeg gøre medlemmerne
opmærksom på igen at alle fartøjer, for
tøjninger og stræktorve SKAL være

fjernet, således brobyggerne kan kom
me til. Firmaet Jensen og Christensen,
som har bygget Ishøj havn bl.a. skal fo
restå arbejdet, og det starter med at
fjerne den gi. bro samt grave ud under
denne, derefter rammer de således at
dette er inden jul, herefter kommer ar
bejdet med brodækket og der skal ikke
mere tages hensyn til isen. De tilbud vi
har modtaget, 2 stk., har dette firma
været billigst og vi taler om 518.000,00
+ moms samt 35.000,00 + moms, ialt
553.000,00 -I- moms (674.660,00) det er
det beløb som der er tale om. I den for
gangne uge har firmaet foretaget nogte
spuleprøver for at se hvorledes bunden
er og hvor langt men skal ned, her har
det vist sig at der ligger kridt sa 2 mtr.
nede og man har ikke ment at det ville
være forsvarligt at ramme træpæle ned
da man ikke kunne garantere at disse
vil blive stående, derfor er der valgt at
ramme jernpæle med kryds under dæk
ket, og disse jernpæle vil blive forsynet
med plastic, fortøjringsankre vil som
tidligere blive placeret i dækket og ikke
omkring pæle, broen bliver som tidlige
re meddelt en smule bredere og el- og
vand vil blive ført ud som planlagt, pri
sen vil måske svinge lidt ve valg af jern
pæle og det kan gå op eller ned, dog ikke
mere end vi stadig vil kunne holde pri
sen inden for hvad vi har tilæ rådighed.
Medlemmerne vil herefter kunne lægge
til ved denne nye bro som sædvanlig i
foråret.
Igennem sejlsæsonen har der været
mange gæster i SSF, og det er ikke alle
der er lige velkommne, der har været
gange hvor jeg og andre af bestyrelsen
måtte gå hårdt til værks, for at få disse
uønskede personer ud af vort klubhus,
en enkelt gang med politiets hæjlp, der
har ligeledes været mange medlemmer
der har ønsket en stramning. Således
der bliver plads i SSF's klubhus til
SSF's medlemmer, i den anledning har
bestyrelsen omskiftet hængelåsene i
alle vore porte og indskærpet at disse
holdes lukket udenfor almindelig for
retningstid der vil med jævne mellem
rum blive skiftet låse, så alle der måtte
få lavet en ulovlig nøgle kan godt spare
sig. Denne stramning har hjulpet en
del, ligeledes har det været en glæde at
kunne konstatere medlemmer som vir

kelig hjælper til med at holde dette,
derimod har der også været medlem
mer som bare farer ud og ind med bilen
o.a. og ikke gider lukke efter sig, til disse
vil jeg sige hold den port lukket og hjælp
dig selv og SSF, dette er vort fælles
areal og vor fælles forening, og det kan
kun være i vor interesse at vi alle kan
være her i god ro og orden. Selvfølgelig
er gæstesejlere og personer der er i følge
med medlemmer stadig velkomne,
men husk at det er medlemmerne der
har ansvaret for de gæster man med
bringer.
Med hensyn til vort byggeri, som nu ef
ter vedtagelsen af midterbroprojektet
ligger hen, skal jeg sige, vi har valgt at
istandgøre det nuværende juniorklub
hus langsomt og roligt, således der sta
dig med rimelighed kan foregå disse
ungdomsaktiviteter som alle ønsker
skal foregå, Ole Jensen har her gjort en
stor indsats og brugt megen tid, og med
hjælp fra de unge, så vi er godt igang.
Herefter sparer vi stadig op i byggefonden og der er vel mulighed for udvidelse
eller nybygning, men dog om nogle år,
hvis vor kommune ikke i mellemtiden
skulle komme til penge, det er noget vi
selvfølgelig stadig holder os i kontakt
med kommunen om.
Kapsejladsafd. har gennem sæsonen
kørt stabilt og godt, der har været af
holdt de stævner der var planlagt og
med sædvanlig succes. Familiesejlladsen og ikke mindst Old-Boys er for os
alle noget vi ser frem til med forvent
ning, hvem husker ikke Old - Boys stæv
net. Det er dejligt at vi alle både sejlere
og motorbåde kan samles om disse sej
ladser og der skal lyde en tak til de »un
ge« som med proff. tilrettelæggelse fik
Old-Boys til at køre. Samtidig har det
været virkeligt rart at se Ib Petersen,
motorbådsrepræsentant, lave et stæv
ne under familiesejllads hvor motorbå
dene kommer og der kommer flere år
efter år, og det gør der også til navigationssejlladserne.
Juniorafd. er igen efter en meget kort
nedgang, på grund af generationsskifte,
i fuld gang med flere aktiviteter end før,
der foregår virkelig noget, og det sam
menhold der også ses er så glædeligt at
vi ikke behøver at være nervøse for
hvem der skal være vore arvtagere, det
er samtidig en glæde at se de mange
forældre som virkelig går aktivt ind i juniorarbejdet, men de har det bestemt li
ge så sjovt som de unge, der tages på
sommerferie der sejles stævner o.m.a.,
alt dette foregår ikke af sig selv, der skal

være ledere og arrangører, til dem vil jeg
rette en tak for det utrolige store arbej
de I har gjort.
Vor Juniorleder er nu en gammel dreng i
bestyrelsen, 10 år, er det blevet til Hav
neudvalg, Festudvalg, og nu juniorleder
og næstformand, alt dette har Jens prø
vet og arbejdet med, med interesse og
flid, SSF's bestyrelse har herefter bes
luttet efter god sædvane at udnævne
Jens Green til Hædersmedlem af SSF.

Jens Green

Ved afriggergildet har vi i flere år ud
nævnt et medlem uden for bestyrelsen
til at være en god SSF'er, efter moden
overvejelse faldt valget i år på Dan
Knudsen, som under juniorafd. har ar
bejdet meget ihærdigt og målbevidst i
vor optiafd. det er faktisk Dan som har
været med til at gøre optiafd. til det den
er idag.

Dan Knudsen

Det er med stor glæde og ikke uden
stolthed jeg igen kan få lov til at uddele
SSF's jubbilæums nåle og vi kan igen
konstatere at SSF ikke bare er en klub
men en forening hvor alle har et langt og
måske livslangt tilhørsforhold til.
Herefter uddeling af 25 års nåle.
Herefter uddeling af 40 års nåle.
Herefter uddeling af 50 års nål.
Da sæsonnen nu er slut har vi igen ud
dannet nogle unge mennesker i at fær
des på vandet, samtidig har vi flere po
kaler for gode indsatser i juniorafd. til
uddeling. Jeg vil bede vor juniorleder
komme herop og overrække disse fører
beviser og pokaler, jeg kan måske få lov
til at trykke i hånd.
Herefter uddeling af førerbeviser og po
kaler.
Da vi nu har overværet uddelingen og
glædet os over at der atter er en god ge
neration på vej, må jeg sige, at det er
magtpåliggende for os at have så mange
unge under 25 år som muligt, dog min
dst 25% af alle, dette er ikke tilfældet i
øjeblikket og desværre ved kommunen
dette, da de bad os om at lave navneli
ster med fødselsår over os alle, for at
kontrollere om vi stadig var berettiget
til den fritagelse for husleje og afgifter
som vi tidligere har opnået, desværre
må jeg sige at der mangler ca. 100 unge
under 25 år for at vi er på de magiske
25%. I den anledning har kommunen
set sig nødsaget til at inddrage noget af
det tilskud vi får, her er tale om skatter
og afgifter på den jord vi ligger på, og det
beløber sig til kr. 56.000,- pr. år, vi ligger
altså stadig huslejefrit, men må indtil
videre betale visse afgifter, »Det er
klart at vi følger udviklingen og vil selv
følgelig meddele kommunen når vi igen
er berettiget til fritagelse for disse byr
der.
Sundby Sejlforening er til dato blevet
godt vedligeholdt, og det har selvfølge
lig kostet mange penge, og det er ikke
blevet billigere, der er nu nogle ting som
virkelig trænger til grundig renovering,
derfor ønsker vi nu at opregne en liste
som må være nødvendig at udskifte el
ler istandsætte i de kommende år altså
noget udover den daglige drift. Vort
klubhus tag trænger, det er meget neds
lidt og har holdt siden 1958 med et lag
tagpap, der må gøres noget før råd og
svamp opstår. Ligeså vinduespartiet i
pejsesalen, et lag glas og papvægge så
dan er det, her må vi altså gøre noget, og
(fortsættes næste side)
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En serie glade jubilarer, Poul Nymand og
John Jensen

Flæske Svend og Einer med Skjoldungen

Alf Kriiøjser var forhindret på grund af syg
dom, men søsteren mødte op i stedet.

her tænkes på nye vinduer og ny væg.
Renden skal graves og det skal ske pri
mo 1987, her får vi et beskedent tilskud
fra kommunen, kr. 15.000,-, men-det står
ikke mål med de udgifter som må på
regnes at være 65.000,00.
Pæle i kanal, som vi har lovet men des
værre ikke haft råd til endnu, skal laves,
samtidig skal bolværket renoveres i ka

nalen, alle bolværker bør reetableres
hen ad vejen. Der er flere ting som kun
ne ønskes, men her er nogle meget vig
tige, toilet på sdr. mole er jo også et øns
ke som står for tur. Alt dette skal ikke
laves i 1987 men en del. SSF er et gam
melt anlæg der må fornyelser og uds
kiftninger til, til gavn for alle, og vi må i
det væsentlige selv betale.

Nattevagten er trådt i kraft pr. 1. okto
ber og der er allerede godt besat, jeg
skal minde om at alle fartøjsejere ibere
gnet sejlbræt nu skal gå 2 vagter her i
vinter, denne ordning er hjælp til selv
hjælp, der er måske nogle der vil sige
der stjæles alligevel. Vel, gå din vagt,
pas på din og din kammerats båd og ik
ke mindst lad være med at nøjes med 3

lørdag den 13. december

. . . så er det jul igen
Julefrokost afholdes lørdag den 13. december 1986 kl. 13.00 i klubhuset.
Hver deltager medbringer en julegave til en værdi af omkring 20,00 kr.
Det store kolde bord koster kr. 85,00.
Tilmelding senest den 12. 11. 86 hos Kirstine.
Juletræsfest for medlemmernes børn afholdes søndag den 21. december
1986 kl. 14.00.
Husk, at voksne betaler kr. 10,00 i entré.
Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos kirstine.
Sidste frist for afhentning af billetter til børnene den 12. dec.

\C)*C
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runder, gå 6 runder så kan det være ty
ven bliver opdaget eller endnu bedre
slet ikke kommer.
Jeg er nu ved at være ved enden af den
ne beretning, og jeg ønsker på bestyrel
sens vegne at rette en tak til alle som
har ydet en indsats stor eller lille, til
gavn for SSF, en tak til vore venner
uden for vor forening. Alt har hjulpet
vær vis på det. Jeg ønsker også at rette
en tak til den øvrige bestyrelse for godt
samarbejde i sæsonen og til dato.
Jeg ønsker medlemmerne en god og ak
tiv vintersæson og hermed lægger jeg
min beretning frem for generalforsam
lingen.
Formandens beretning blev efter en
kort debat, vedtaget med akklamation.

Fra sædvanligvis upålidelig kilde . .

- har vi bragt i erfaring, at Søsportens Sikkerhedsråd og Fiskeriministeriet er gået
sammen om et nvt slogan: KLHN EN TORSK FRYGTER IKKE H AVET . . !

I december bladet bringer vi sekretæ
rens referat af generalforsamlingen.
Jyllandsposten, med tilladelse

KommaS

1987 UDGAVE

- nu med tyske havne

FAVØRPRIS 285,- kr. BESTIL NU
Efter 1. januar 1987 325,- kr.
555 danske havne og anløbsbroer - fra Skagen til Christiansø.
Alle svenske Øresunds- og Østersøhavne fra Arildslåge til Sirishamn.
Tyske Østersøhanve fra travemunde til Flensburg.
Over 400 havneplancher med dybdeforhold i tal og kurver baseret på de nyeste oplysninger.
Udførlige besejlingsvejledninger med afmærkninger etc. Oplysninger om alt fra vand og toilet
over proviant til spisesteder og klubhuse med eller uden TV.
Overskueligt med alle oplysninger i eet opslag.

NYBODER BOGHANDEL st. Kongensgade 114,1264 Kbh. K, tlf. 01 32 33 20
BOGTILBUD
SEJLERENS NØDHÅNDBOG af Neil Hollander & Harald Mertes.
Nyttig for alle fritidssejlere når uheld er ude. Korte og klare instruktioner og informative illu
strationer. 184 sider, indb.
Kil I n O
Før 178,50
C/O,"

NU

Bøger sendes overalt med regning og girokort.
Gratis litteraturliste og informationsmateriale om bøger for søens venner, tilsendes gratis.

Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det, der ligger
dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt 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 må
de.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer og
venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejlunion,
venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer og
personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Sundbysejlere i Middelhavet
På sommertogt fra d. 15-6-86 til d. 4-7-86 med Fandango 32
»Frida« af Sundby Sejlforening.

end tyrkisk, så han blev vor tolk. Vi ven
tede i et rum, hvor der var to bevæbnede
politimænd, som ikke sagde noget, men
efter en stund blev vi bedt om at følge
med. Vi kom så ind i et lidt større værel
se, hvor der var en lidt ældre bøs ud
seende herre, der åbenbart var politi
mester eller sådant noget. Han var også
meget glad for, at vi havde tolk med, for
det kneb gevaldigt med kommunikatio
nen, men det lykkedes at få udfyldt di
verse formularer og betalt det, det ko
stede. Politimesteren var for øvrigt slet
ikke så sur. Vi mødte ham ofte i den lille
by, og han vinkede altid med et stort
smil. Taximanden anbefalede os et
godt og billigt spisested, som for øvrigt
lå tæt ved havnen, så der afregnede vi
med ham og satte os ned til nogle kolde
øller. Vi bestilte nogle grillede spid og
vin, og inden da fik vi nogle forskellige

(fortsættelse fra oktobernummeret)

Røde Verner-Tage og Ivan, har i fæl
lesskab nedskrevet følgende beret
ning om Deres eventyrlige togt med
Sundbybåden »Frida«, fra Rhodos til
Israel og til bage over Tyrkiet.
Beretningen er skrevet i dagbogsstil
hvilket skyldes at alt er noteret og
nedskrevet undervejs kort efter at
oplevelserne har fundet sted.
27. juni 1986
Vi fik igen sat lidt sejl eftersom vinden
modererede mere og mere, og Tyrkiets
høje bjerge dukkede op af morgendisen,
vel at mærke dér hvor de skulle være,
selv om vi havde måttet undvære vores
log og gisset os til farten. Vi satte det
tyrkiske gæsteflag og det gule karantæ
neflag, og kl. 10.35 lod vi ankeret gå i Finike havn. Vi skulle så igennem indklareringspapirmøllen igen; her var der
blot den undtagelse fra Israel og Cy
pern, at vi fik besked på at blive om bord
indtil doktoren havde været og kigge på
os. Denne besked fik vi af en civilklædt
mand, som kunne tale lidt engelsk og
fransk, og det viste sig senere, at han
var taxichauffør. De tyrkiske officials
her i Finike beherskede kun deres eget
sprog, men byen er heller ikke så stor.
Doktoren arriverede temmelig hurtigt,
og han viste sig at være en flink yngre
mand, som naturligvis også kunne tale
engelsk. Selve undersøgelsen foregik
mundtligt: Hvorvidt vi havde eller hav
de haft diarré, og det kunne vi alle be
nægte, da vi havde det fint. Vi fik lov at
8

Tyrkiet dukker op af tågen

tage karantæneflaget ned, og doktoren
var så flink at køre Hardy til nærmeste
bank, så vi kunne få vekslet nogle pen
ge. Tolderen kom ombord og var mest
interesseret i, om vi havde skydevåben
ombord, hvad vi ikke havde, og dernæst
om vi havde fotoapparater, og det havde
vi jo, så han udfyldte en stor blanket og
skulle have at vide om alder, mærker of
værdi på vore apparater, men det meste
foregik med et smil. De var meget flin
ke. Dernæst skulle vi alle fire op på poli
tistationen medbringende vore pas, og
her kom taximanden, der kunne lidt en
gelsk og fransk, ind i billedet. Stationen
lå i udkanten af byen, og midt på dagen
er der jo meget varmt at spadsere, så vi
hyrede taximanden, hvilket vi var glade
for, da ingen på stationen kunne andet

forretter, hvoraf nogle var så stærke, at
Hardy syntes, de skulle skylles ned
med isvand i stedet for vinen, men det
viste sig at være uklogt, da han som den
eneste fik dårlig mave og måtte være i
nærheden af lokumspøsen hele næste
dag. Vi var inviteret ud i køkkenet for at
pege på, hvilken mad vi ville have, og alt
var meget rent og pænt, og der var na
turligvis stor køleskabsfryser. Vi måtte
give taximanden ret; det var godt og bil
ligt, idet regningen for alle fire tilsam
men var under 100 kroner for øl, vin og
mad og samtidig en god betjening. Ivan
var langhåret og havde snakket meget
om at ville klippes i ferien, så da vi om
aftenen gik en tur og kom forbi en bar
ber, der gerne ville have en af os i stolen,
så syntes vi, det måtte være Ivan, der

skulle være den. Vi gik os en tur imens
og lovede at være tilbage igen indenfor
en bajers tid, da Ivan ingen tyrkerpenge
havde endnu, og barberen forstod jo ik
ke dansk. Vi var spændte på at se, om
Ivan manglede det halve af skægget,
når vi kom tilbage, men det var intakt
og var blevet studset pænt.
Den mandlige befolkning sad uden for
barerne og spillede domino og en anden
slags spil, men der var kun udskæn
kning af the eller kaffe, så vi var ikke så
længe væk fra Ivan. Da vi kom tilbage,
var barberen igang med ragekniven, og
det var for anden gang, fortalte Ivan. Vi
satte os i kantstenen overfor og vente
de, og vi troede, at barberen var ved at
starte på en judokamp, for han havde
godt fat i armen på Ivan. Vi blev nu ikke
nervøse, for barberen var kun halvt så
stor som Ivan, og det viste sig at være
massage, som hørte med til at blive
klippet eller barberet. Han starter med
at massere nakken og gå ned ad den ene
arm og dernæst den anden arm. Hele
sagen med at klippe hår, skæg, barbe
ring og massage kostede omregnet til
dansk 10,- kr.
28. juni 1986
Næste morgen fik vi at vide, at Hardy
havde haft en anstrengende nat og hav
de okkuperet lokumspøsen grundet
»hurtigmås«, og han var derfor lidt mat
i sokkerne. Vi udsatte så vores afsejling
et døgns tid. Vi brugte så dagen til en lil
le spadseretur, og i udkanten af byen
var der marked den dag under nogle
hurtigt opsatte telte. Det var mest tøj
og køkkenartikler, men også nogle me
get flotte tæpper, de bare trillede ud på
fortovet og vadede på. Ivan var klar til
at springe på et af dem, som også var
meget flot, men det kostede også 1000,danske kroner, så vi sagde vent til vi
kommer tilbage, han er nok til at få ned
i pris. Da vi kom tilbage fra vores spad
seretur var tæpperne væk, og en del af
markedet var pakket sammen, Vi sagde
så til Ivan: »Der sparede du de penge«,
men det viste sig, at der lå en souvenir
butik i byens hovedgade, og den dum
pede vi ind i på vores vej tilbage til ski
bet. Efter at have kigget lidt på postkort
og små souvenirs opdagede vi et par
tæpper, som ikke var så forfærdelig sto
re, men meget nydelige og egentlig be
dre passende i størrelsen til at tage med
hjem i en køjesæk. Vi startede så at
handle med ejeren, som altså kun kun
ne tale tyrkisk, men han fik hjælp af en
ung mand på ca. 15-16 år, som kunne

lidt engelsk og var mellemmand. Efter
en smule snak blev vi spurgt, om vi ville
have en kop the eller kaffe, og der kom
så lynhurtigt en bakke med varm stærk
the, som vi hurtigt blev enige om sluk
kede tørsten ganske fortræffeligt. Vi
blev enige om, at hvis vi købte et tæppe
hver, måtte vi kunne få rabat. Han hav
de imidlertid kun to tæpper i forretnin
gen, men han sendte en knægt i byen ef
ter mere the og satte sig i sin bil, og efter
ti minutters tid var han tilbage med et
par tæpper mere. Vi fik så handlet os til,
hvad vi selv syntes var en favorabel
pris, der var blevet til en blanding af lidt
tyrkerlira, israelske sjhekler, US dollars
og lidt danske penge, som blev udreg
net efter kursliste i en tyrkisk avis, og
handelen blev afsluttet med endnu en
kop stærk the. Den unge gut tog vores
tæpper og puttede dem i bagagerum
met på bilen og sagde, at ejeren ville kø
re os derhen, vi ville. Vi hoppede så ind i
bilen og tænkte, at nu kom vi nok på
sightseeing, da han kun talte tyrkisk,
men han styrede direkte ned til havnen
og stoppede ud for »Frida«, så vi havde
åbenbart hurtigt gjort os bemærkede i
den lille by. Vi inviterede ham om bor
på en øl som tak for den fine service, og
det sagde han ja til. Det passede åben
bart ikke den stedlige politivagt, så han
måtte skynde sig at sluge øllet og sige
farvel. Det var sjovt at se minespillet på
politimanden, for når han talte til tyr
ken, var han meget bøs at se på, men
når han henvendte sig til os turister, var
der et mægtigt smil på op til begge ører.
Hardy var igen på mærkerne efter sit
maveonde, og vi gik en tur på markedet

for at købe ind til et par dage, da vi var
enige om, at nu skulle vi se at komme vi
dere for at nå tilbage til Rhodos i tide,
og vi skulle jo også gerne se en smule
mere af Tyrkiet. Vi gik derfor ind for at
købe nogle bøffer på markedet, for Har
dy havde en grill om bord, som han syn
tes skulle bruges, og den var vi meget
med på, men imidlertid havde slagte
ren ikke noget velhængt, og da han var
den bedste ved det, at han var den ene
ste, sprang vi i stedet på nogle lammekoteletter, som selvfølgelig også var rø
rende billige. Da det var blevet hen på
eftermiddagen, udsatte vi afsejlingen
til næste dag. Vi fik lov til at lægge kote
letterne i fryseren natten over på den
restaurant, hvor vi indtog de fleste af
vore måltider, (fortsættes i næste nummer)

Tage fik købt sig et flyvende tæppe
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100 kr. for hver tusinde liter olie
GRAAE & HILMAND A/S

I-

\

W "

Hummeltoftevej 49
2830 Virum
Telefon 02 85 93 66

W
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Sundby Sejl Forenings olieleverandør,
GRAAE & HILMAND A/S er flyttet til
ny adresse:
Hummeltoft 49 - 2830 Virum
Ring på 02 85 93 66 når du mangler olie,
så støtter du samtidig vor junior afde
ling, idet Graae & Hilmand A/S stadig
yder tilskud for hver 1.000 liter olie der
bliver leveret.
Husk når du ringer, at oplyse om, at du
er medlem af Sundby Sejl Forening.
Tilbudet gælder også for venner og be
kendte, der ønsker at støtte junior- afd.

Graae & Hilmand A/S kan med hele sit
varmeprogram yde den bedst mulige
service.
Automatisk oliepåfyldning - rentefri
kontoordning - betaling over PBC. In
stallationer, WS arbejder og service
bliver udført af Graae & Hilmand In
stallation A/S, Kirstinehøj 2, 2770 Ka
strup - tlf.: 01 51 44 11.
Aften og weekendvagt i hele fyringssæ
sonen. Husk det nye tlf. nr.: 02 85 93 66
Graae & Hilmand A/S udsender sin nye
kalenderbog for 1987 ca. 1.12. 1986.

Ny båd i havnen.
Kurt med en Sweet 38 en Elvstrøm
Kjærulf konstruktion formentlig købt
inden kartoffelkuren.
Båden blev døbt »Kvik«.

Hverdage

Lordage

Son - og
helligdage

Jan

X

11-15

X

Feb'

X

11-15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 -18

9 15

9-15

Mai

10 18

9-15

9 15

Juni

10 18

9 15

9- 15

Juli

10-18

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sept

13

9 15

X

9 15

X

9-15

X

11-15

X

Okt

18

Nov

,.-"i 1 3 ' 1 8
f r 13 18

Dec

- | 13-18

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
Amagerbanken
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SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Afriggerfesten 1986.
Til et fyldt klubhus afriggede SSf. Lør
dag den 18. oktober sejlsæsonen, med
gule ærter, flæsk i alle variationer og
pølse å la medister, med efterfølgende
pandekager. Til tonerne af Tom Wilkers orkester med den berømte trom
petist Perry Knudsen var succesen at
ter hjemme for formand og festudvalg.
Og da SSF's HOPLA PIGER kom på
scenen med en række nye og gamle san
ge steg stemningen endnu nogle takter,
og så lykkedes det oven i købet pigerne
at sælge et mindre oplag af SSF's sang
bog, hvortil hele indtægten går til en ju
nior pige båd.
Formand Klaus Akkermann holdt en
pæn tale om sæsonen der nu var forbi.
Godt krydret med en række morsomme
indfald.
Folke Larsen fortalte om sin sejlads
med Whopper i VM. For 1/4 tonnere. Og
Poul Richard Høj Jensen suplerede Fol
ke med en række alvorlige vittige finter.
De må ha' det morsomt i den båd. På
dette tidspunkt brød mikrofonen sam
men, heldigvis var der i kraft af tidligere
erfaringer reservebatterier i nærheden
således, at Rigger Anders kunne fortæl
le om vor Gaffelrigget skolebåd Øvebal
lens fantastiske sejr over samtlige ve
teranskibe i Københavns Havnevæsens
sejlads for ældre lystfartøjer.
Sluttelig kunne Svend Malm overræk
ke en halvmodel af sin Albin Expres,
som han havde vundet til ejendom, ved
en sejlads i Sverige.

OL-formand/kredsformand for Østersøkred
sen, Ib Sørensen, Dragør, var blandt gæster-

Hædersmedlem Richard Høj Jensen, Folke
Larsen og Michael Empacher v/vinduet var
inviteret og blev hyldet for deres sejlpræsta
tion i 1986.

Bankbestyrer Kjeld Palmberg og frue

Svend Malm overrækker formanden sin halv
model til ophængning i klubhuset.

Arne Olsen Offset
Århusgade 88, 2100 København 0
Telefon (01)*26 95 09

ii

Øveballen vandt
Den 30. august 86 afholdt Nyhavns
Skipperlaug og Københavns Havnevæ
sen en kapsejlads for gamle, gaffelriggede veteranskibe.
Fra Sundby Sejlforening deltog to,
nemlig Øveballen og Britta, som er
medlem af Træskibssammenslutningen. Vi mødtes kl. 7 lørdag morgen, og
på grund af vindstille måtte Øveballen
på slæb. Vi ankom til Toldboden kl. 8,
hvor der lå en masse skibe og både fra
hele landet, vi var ialt 52. Kl. 9.30 var
der skippermøde i Havnevæsenets ho
vedkontor, hvor vi blev budt velkom
men med en Gammel Dansk og fik in
strukser og et kort over banen. Kl. 10
sejlede vi ned mod Knippelsbro og
vendte, og med Havnevæsenets »Portus« i spidsen med vandkanoner ud
igennem havnen, og der var også en
masse folk på kajerne. Det har nok også
været et kønt syn. Vi gik for motor, og på
grund af stadig vindstille måtte Øve
ballen på slæb igen ud til startstedet,
som var Middelgrunden og derefter
nord på. Der var satset på halwind og
læns, men stadig ingen vind, så vi lå der
spredt med strakte sejl, så vi spiste fro
kost med øl og snaps og hyggede os. Ef
ter en lille times tid kom der nogle sva
ge pust, så der kom lidt gang i det. Øve
ballen satte en større fok og løb fra os,
og der kom også mere vind. På Britta
havde vi ikke ekstra sejl, men vi fulgte
da nogenlunde med. Kl. 17 var vi tilbage
ved Toldboden. Der var musik og op
træden, blandt andet faldskærmsud-

Øveballens mange konkurrenter sejlet agterud

O

•« * V

Per Wallin klar til at modtage den store præmie

spring, og der var et stort glas fadøl til
alle deltagere i sejladsen. Ved 17.30-tiden var der så præmieuddeling, og be
sætningen på Øveballen blev kaldt op
på sejrspodiet for at modtage første
præmie, en stor, treskåret blok (vandre-

præmie), som de nok skal beholde. Det
mener de tre friske gutter Per Walldin,
Per Tungelund og Bent Petersen.
Ved 20-tiden var vi tilbage i Sundby ef
ter en dejlig dag.
Rigger Anders

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE«-

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

• 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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fra bestyrelsen

til orientering

havn og plads
r

\ /

KMY Kastrup
Til Sundby Sejlforening
KMY siger hermed tak for opmærk
somheden ved vort jubilæum.
p.b.v.
Benny Hoffmann

fra medlemmerne

Nattevagt

Havnekontoret.

For at undgå tyverier fra bådene
opfordres bådejere til at møde op og
tage deres 2 nattevagter frem for at
betale sig fra det.
Tilmeldinger findes i klubhusets
mellemgang, og hver bådejer skal gå
2 nattevagter i perioden fra 1. oktober
til 1. maj.
Det er også for din skyld, ordningen
er etableret!!

Havnefoged Bent Petersen træffes på
alle hverdage mellem kl. 15.00 og 16.00
på kontoret og i samme tidsrum på tlf.
01 58 14 24.
Det nye havnekontor befinder sig ved
tankanlægget på nordre mole i det gam
le klubhus.

>000000000000000000

Nye medlemmer:
80 år
En hjertelig tak til SSF. samt alle ven
nerne for opmærksomheden ved min 80
års dag.
Ivan Lindquist

»Skrubbegarn«

A 80 Hans T. Schrøder
Sirgræsvej 7, 2770 Ka.
A 98 Claus Steffensen
Dansborg Alle 16, 2650 Hvid.
A 456 Charlotte Jørgensen
Vagtelvej 49, 2000 F.

BENZIN og OLIESALG
December - januar - februar marts
åben alle hverdage mellem
kl. 15.00 Og 16.00
Lørdag lukket.
Salget foregår fra havnekontoret.

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVIflRUDEE
OUTBOAROS

Få dig en fast partner
når detgækler video ogW.

T\

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
snaicke med. Så kan du
samtidig få vores lille,
nyttige håndbog, som
gi'r dig svaret på en
masse video og TVsporgsmål.

service

•jfc- Vi giver skriftlig garanti
pa vor omfattende service.
-Jfc- Vi kommer og reparerer
samme dag, hvis
du ringer inden kl. 10.

x

-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 partnérl l
video og TV

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124

n mffi
]I
*
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ynglinge

joller

Y
Klubmesterskab for joller
Lørdag den 4. oktober blev klubmesterskabet for joller afholdt. Der
var tilmeldt 12 joller og 2 vindsurfere.
Der blev gennemført 4 sejladser i dej
lig frisk luft 10-12 sek m.
Som dommer havde Bjarke Schandorff,
Verner Dvoracek og Ole Poul Pedersen
velvilligt stillet sig til rådighed ... Og i
følge bådene var Leif Henriksen og Fri
land.

Ynglingeudvalget:
Ole Jensen, Hattemagerstien 29,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 585068
Jan Knudsen, Marengovej 12,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 55 74 52
Mogens Fuglsang, Elselillevej 5,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 580916
Erik Povlsen, Polensgade 11,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 581314

mierne var sponsoreret af Kastrup Ma
rine Service, og bestod af varme huer og
Thekrus.
1. pladsen gik til: Brian Fusendal
Søren Schandorf
Lars Grønbeck
Ved generalforsamlingen var der
uddeling af vandrepokaler til en
lang række juniorer.
Uddelingen fik stort bifald fra for
samlingen til trods for, at kun 1 ju
nior var til stede, nemlig Jackie
Henriksen. De øvrige var til kap
sejlads i Kastrup.

Følgende juniorer har be
stået fører-prøven:
Søren Jensen
Søren Rindal
Søren Schandorff
Lars Grønbech
Lars Rønsholt Andersen
Anders Rønsholt Andersen
Tonny Povlsen
Karl Henning Foged
Claus Zastrow
Steen Olsen
De nye klubmestre i Piratjolle, Bo og Kenny.
Til højre den afgående mester, Michael.

På grund af det ret friske vejr, meldte 4
joller afbud, de resterende joller gen
nemførte alle 4 sejladser, og det var dej
ligt at se at kæntringer ikke betød det
mindste. Jollerne kom lynhurtigt på
højkant og sejladsen fortsat.
Efter præmieuddeling var der hyggeligt
samvær i jollehuset. Michael og Hanne
havde lavet en dejlig skipper labskovs.
Inden præmieuddeling bad jollesejler
ne Friland modtage en lille opmærk
somhed fra dem.
Resultat:
Klubmester Piratjoller:
Bo Nielsen og Kenny Olsen 4: 1. pi.
Klubmester Enmandsjoller:
1. Poul Erik: 3: 2. pi. - 1: 3. pi.
2. Lars
3: 2. pi. - 1: 3. pi.
Til slut vil jeg lige sige TAK for en aktiv
sæson.
Jørgen Friland
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Klubmesterskab
for Ynglinge 1986.
Lørdag den 11.-10. afholdtes klubme
sterskabet for ynglinge. Ni af juniorer
ne havde mulighed for at deltage, d.v.s.
at 3 af klubbens ynglinge skulle på van
det. Dette års sejlads skabte ikke en
egenlig klubmester men et team be
stående af et bådehold.
Banen var udtaget lige ud for SSF. - og
blev fra bollen som dommerbåd styret
af Jens, Lis og Basse. Betingelserne var
at besætningen i en båd skulle skifte
plads ved en ny sejlads begyndelse, så
ledes at alle kom til at styre - være mid
tergast og spilergast.
Der blev ialt sejlet 3 sejladser i kon
stant vind uden vindspring. Vinden var
jævn til frisk i alle tre sejladser og Y126
sejlede suverænt 3 førstepladser hjem.
Ligeså konstant var Y 24 som havde 3
andenpladser, Y 31 havde 3 trediepladser.
Præmieuddelingen foregik efter endte
sejladser i det gamle røde klubhus. Præ

Jackie med sine to pokaler

Sundby Sejlforenings vandrepokal for
flittigste optimistjollesejler
Jackie Henriksen
Vivi Leifs vandrepokal for klubme
sterskabet for optimistjoller
Jackie Henriksen
Børge Tvilling's pokal til årets mest ak
tive fører
Søren Jensen
Vivi Olsen's mindepokal til årets flittig
ste SSF junior
Søren Rindal
Heidi's vandrepokal for juniorer
Lars Grønbech
Klokkemagerens vandrepræmie Hæng
i Pokalen for piger
Signe Schandorff
Skolebetjentens vandrepokal for junio
rer Klubmesterskabet
Brian Friisendahl
Søren Schandorff
Lars Grønbech

optimister

9
Optimistudvalget:
Ole Jensen, Hattemagerstien 29,
2300 København S.
Tlf. 01 58 50 68
Dan Knudsen, Hellasvej 4,
2300 København S.
Tlf. 01 52 20 34
Leif Henriksen, Tycho Brahes Allé 50,
2300 København S.
Tlf. 01 58 28 10

Klubmesterskabet 20/9-86
Optimister
Desværre var der ikke mange tilmel
dinger og da vejret heller ikke var
med os, kom der »kun« 4 C sejlere, 7
B sejlere og 2 A sejlere til start.
C sejlerne blev sendt ind i havnen hvor
Jørgen og Viggo gennemførte 3 gode
sejladser, uden uheld. Andre sejlere i
havnen skal have tak fordi de tog hen
syn til vores unger, så der ikke var panik
nogen steder.
A og B sejlerne blev sendt på havet, der
var frisk vind men ikke megen sø idet
vinden stod i vest, alligevel blev det for
meget for et par stykker så de udgik el
ler startede ikke, jeg syntes det er fint
at lade være med at sejle, når man ikke
syntes om vejret, sådan skal det være. I
er skippere ombord, og kun skipperen
bestemmer, om der skal sejles.
Efter sejladserne var der igen i år flotte
lagkager fra »pigerne« de smagte godt,
selv børnene kunne lide dem (0 - 80).
Lis og Rie forsøgte sig med held som le
getanter, det var sjovt, specielt påklæd
ningen, vækker humoren i folk.
Resultater:
A banen:
1. Jackie Henriksen
2. Henrik Heger
B banen:
1. Einar Persson
2. Martin Lærkesen
3. Thomas Jensen
4. Jesper Johansen
5. Bo Jacobsen
6. Toivo Hiljander

Præmietagerne foran det nye opti-hus

C banen:
1. Henrik Scharff
2. Jesper Nielsen
3. Lars Akkerman
4. Mia Persson
Udenfor konkurrencen stillede Bo Niel
sen fra Kastrup op på B banen, vi syntes
at han ydede en så god indsats at han
fik en præmie som en påskønnelse af
hans fine indsats.
Til alle skal der lyde en stor tak for en
god dag, uanset om man har lavet noget
eller ej, alle har været med til at skabe
en god stemning.

Kredsmesterskab
6-7/9 -1986 Optimister
Som sædvanlig var vejret ikke med
Lynetten, men i år blev både A og B
sejladsen lagt på én bane under land,
så A sejlerne slap for den lange tur ud
til Middelgrunden.
Vi i Sundby stillede kun med 3 sejlere
Jackie og Henrik på A banen og Einer
på B banen, det blev Einar der gjorde
sig bedst bemærket med en samlet 5
plads på B banen. Jackie blev nr. 7, Hen
rik nr. 8 hos A sejlerne men vejret taget i
betragtning var det stadig en god ind
sats alle 3 ydede.
Peblingesøen 13/9-86
Oh - hvilken perle midt i byen, den er
ikke særlig god for sejlerne, men perfekt
for kikkert-folket.
SSF. stillede med 7 sejlere og 20 tils
kuere, vejret var pragtfuldt for sidst
nævnte gruppe, medens sejlerne nok
kunne ønske mere vind. Den store grup
pe forældre og ledere der var mødt op,
fik en hyggelig dag, masser af snak og
en lille en til halsen, samtidig som de
kunne overvære deres håbefulde børns
indsats på banen.

Sejlerne kunne glæde sig over de spe
cielle forhold der er på sådan en sø midt
i byen kastevinde, vinde fra mange ret
ninger på en gang, det er ikke altid lige
sjovt, især ikke iår hvor der næsten in
gen vind var.
På B banen fik vi placeringer mellem nr.
5 og 15 ud af 28, hvilket er meget for
nemt idet det for fleres vedkommende
var deres debut på en kapsejladsbane,
det lover virkeligt godt for de kommen
de år.
På A banen drev Jackie ind på 2. pi. me
dens Henrik desværre ikke drev så godt
og måtte nøjes med at blive nr. 13, jeg
skriver med vilje drev, idet vinden svig
tede flere gange, så helt fair sejlads
kunne det ikke blive til, men ellers et
godt stævne, Peblingesøen i samarbej
de med City Center foreningen, arran
gerer.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Vinterundervisning
Optimister
1- 11
8- 11
15- 11
22- 11
29- 11
6- 12
13- 13
20- 12

Indeling på hold udlevering af bøger.
Undervisning
Undervisning
Frankrigsgades
svømmehal
Undervisning
Undervisning
Frankrigsgades
svømmehal
Juleafslutning

10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
9.00 -

10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
9.00 -

10.00 -

1987
3- 1
10- 1
17- 1
24- 1
31- 1
7- 2
14- 2
21- 2
28- 2

Undervisning
Undervisning
Frankrigsgades
svømmehal
Film
i det gamle klubhus
Undervisning
Undervisning
Frankrigsgades
svømmehal
Undervisning
Film

10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
9.00 -

10.00 10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
9.00 -

10.00 - 11.30
10.00 -

Undervisning
10.00 Frankrigsgades
svømmehal
9.00 10.00 Undervisning
21- 3
Undervisning 28- 3
fordeling af sejldage 10.00 4- 4 + 11-4 + 25-4 klargøring af
joller 10.00 7- 3
14- 3

'HiSfrg-CH H'

11.30

11.30
11.30
?
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2. Ikke nok, at vi havde bager med, der var
også en konditor - her i fuld gang med
pyntning.
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 vurderiig som overflødige
ekstraomkostninger for Don.
Dertil kommer vor THgheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lår^t i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båi
drømmen blive

Juniorernes sommertur 1986.
Af Holger Møller.
Redaktionen har lånt logbogen fra juniorernes sommertur, og bringer her
uddrag af den.
1. august 1986.
Tonny, Cristel, Basse og Finn drak
morgenkaffe i Granadaen og stod ud af
havnen kl. 8.00 Hjemme i SSF kl. 17.00.
Vi andre sørgede for tandlægebesøg,
indkøb, oprydning o.s.v. Kl. 11.30 forlod
vi Stege i frisk sydvestlig vind. Det
skulle snart vise sig, at vinden var
nærmest overfrisk, så vi vendte om og
gik ind til Nyord. Her mødte vi Pouls
forældre. For en sikkerheds skyld
spiste vi vores varme mad om eftermid
dagen, men vi blev natten over. The og
kager blev serveret på kajen, men det
blev ikke sent inden alle tørnede ind.
?

2. august 1986.
Godmorgen kl. 6.30 og efter
morgenmad, madpakker og oprydning

vender vi næserne hjemad kl. 8.30.
Vinden er frisk i sydøst, så det »kører
bare derudaf«. Vi møder Balladine ud
for Rørvig, så nu sejler vi 8 både i flok.
Søren J. tager sig en badetur ved
Dragør, og en enkelt tror, det er smart at
vade rundt på fordækket uden
redningsvest. Efter 42,35 sm. er vi
hjemme kl. 16.15, hvor vi modtages af
velkomstråb. For sidste gang får delta
gerne udleveret »spisepenge«, og vi
slutter af med middag i klubhuset.
?

Efterskrift af Basse.
Vel ankommet hjem til Sundby Sejl, og
efter oprydning og afvaskning og med
et par uger på land, er det stadig godt at
kunne tænke tilbage på en god og skæg
ferietur med 14 unge mennesker, der

både var friske til at sejle vandet tyndt
og til at vaske gulv i de forskellige klub
huse, som vi var så heldige at låne. Der
var også et par sjove bemærkninger på
turen bl.a. en, der syntes, at man havde
sat en gås på kirketårnet i Vordingborg,
og en der ringede hjem og fortalte, at nu
var vi i Svendsund-bugten. En lavede
snobrøddej af 1 kg. mel og en liter mælk.
Da den ikke ville slippe fingrene, var
der en dame i en nærliggende båd, der
ofrede 1/2 kg. mel og han brugte yderli
gere vores havregryn og lidt rasp.
Dejlige snobrød, påstod man dagen
efter.
En nat kl. 0.30 bankede det på
skyklappen, og en stemme spurgte:
Kan jeg låne en tændstik? og ca. et
kvarter senere efter banken igen: Tak
for lån? En anden god ting ved at tage
på ferietur med juniorerne er, at man er
sikker på at få plads ved bro eller
bolværk, i hvert tilfælde dagen efter!
Men når vi kom var folk da også flinke,
da enten Ingolf eller jeg sejlede ind i
havnen først, så ynglingene kunne ligge
udenpå.
Det skal til vores juniorers ros siges, at
de på hele turen opgørte sig så godt, at
vi fik stor rabat på havnepenge, og vi
kunne være bekendt at sætte vor store
SSF-stander på Spækhuggeren.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle, der
var med, og håber, at I har tid og lyst til
næste år.

Glædelig jul 1986.

45. årgang

Dronningens oprørte Hav.

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.
Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

0159 35 80

Restaurationen

0158 32 96

Havnekontoret

01581424

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . . .

01504101

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

01580176

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

01269509

Foreningens bestyrelse:
formand:
Klaus Akkermann

01597995

Næstformand:
Jens Green Jensen

01506365

Sekretær:
Else Thuring

01535964

Kasserer:
Erna Christensen

01593978

Havneudvalg:
Arne Olsen
Bent Knudsen

01557939
015321 81

Tilsynsforende
med klubhuset
- og fest udvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

0151 7530
01545844

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

0124 57 59

Skolechef:
Bjarne A. Larsen

0195 07 01

Juniorleder:
Jens Green Jensen

01506365

Jolle
repræsentant:
Jørgen Friland

01381541

Motorbådsrepræsentant:
Ib Petersen

01522544

Målere:
Karl Thorup
Frank Olesen

01584311
01522310

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01598818

Dronningens hånd var fremragende og
farvemæssigt genialt udført.
Hele overskuddet går ubeskåret til
Søsportens Sikkerhedsråd. Selv om
dagspressen har meddelt at over halv
delen af litografi oplaget blev revet væk
den første dag, skulle det endnu være
muligt at erhverve sig et eksemplar. Be
stilling foretages gennem Dansk Søsportskalender på tlf. 01 62 73 10.
Billedet kan forøvrigt ses i farver i sam
me kalender, som gratis kan afhentes
på foreningens kontor.
HG.

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg.
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Søsportens Sikkerhedsråd der også har
mærket kartoffelkuren har modtaget
en kærkommen hjælp fra vor Dronning
Margrethe II. Dronningen har udført en
original litografi på sten i flere farver og
der er trykt ialt 350 stykker, som med
dronningens personlige signatur sæl
ges for kr. 2250. Alle er nummereret og
det meddeles at stenen er tilintetgjort
således at kopier skulle være umuligt.
Deres redaktør var inviteret med til
afsløringen af det oprørte hav hos Sø
sportens Sikkerhedsråd, og ved diskus
sionen mellem kunstkendere forelå der
udtalelser om at dette kunstværk fra

Beaufort Skalaen: Borte med Blæsten?
Beaufort skalaen - en metode til måling
af vindhastigheden til søs, som har væ
ret brugt siden 1808 - bliver måske er
stattet af km/1.
I 1982 foreslog en komité, at til me
teorologiske formål kunne vindhastig
heden udtrykkes i knob eller m/sek,
mens den til andre formål, som vejrud
sigter og stormvarsler for skibsfarten,
kunne udtrykkes med Beaufort ska
laen, knob eller m/sek.
Siden da har komitéen arbejdet med
at standardisere betegnelserne. Man er
blevet enige om, at det vil være mest
hensigtsmæssigt, hvis alle bruger en

fælles betegnelse og komitéen har fo
reslået, at de nuværende betegnelser,
Beaufort skalaen, knob og m/sek, bru
ges til 1990, hvorefter km/t skal være
den gældende betegnelse ved alle me
teorologiske målinger.
Hvis komitéens synspunkter accep
teres vil det blive nødvendigt at ændre
reglerne i den internationale konven
tion for sikkerhed til søs, som siger at
Beaufort skalaen skal bruges ved med
delelser om fare. Komitéen har allerede
søgt om tilladelse til at forberede disse
ændringer.
Frits Kleis

HVEM TÆNDTE DET FØRSTE JULETRÆ
I år 1597 blev det første træ tændt, men det varede 400 år før skikken
kom til Danmark
Først i 1810 blev det første juletræ
tændt i Danmark. Det skete på herre
gården Holsteinsborg i Sydsjælland,
der havde fået ideen fra Holsten. Året
efter nåede skikken til København.
I et af de gamle huse i Ny Kongensga
de bag Christianborg slot, boede konfe
renceråd Martin Lehmann, fader til
den senere kendte politiker Orla Leh
mann. Denne var et par år gammel da
det første juletræ blev tændt - og det
vakte stort postyr i hovedstaden.
Mange troede at der var ildløs i huset
- og tegnere forevigede gaden med de
mange nysgerrige uden for de af julely
sene oplyste vinduer. Men man skal
langt hen i århundredet førend jule
træet blev hvermandseje i Danmark.
Træet har haft en symbolsk betyd
ning omkring fejringen af jævndøgn,
solhverv og jul langt tilbage. Sagnet for
tæller at den hellige Bonifacius bragte
træet som julesymbol med til England.
Siden skete så det at misteltenen og
kristtjørnen dér blev »juletræet«.

Det var håndværkere der tændte det
>¥ørst kendte juletræ. Det skete i 1597,
dhvilket fremgår af regnskaber fra den
iiille alsasiske vinby Turckheims arkiiwer. Der er her anført omkostningerne i
DTorbindelse med det årlige julegilde,
rhvor der var udgifter - ikke blot til gildet
- men også til vafler, æbler og kulørt
cpaoir og tråd til pyntning af juletræet.
Turckheim ligger en halv snes kilo
meter fra Colmar og godt et halvt hun
drede kilometer syd for Strasbourg.
11605 har man næste vidnesbyrd om
icræet. Det er i nogle dagbogsoptegnel
ser gjort af en ukendt vandringsmand,
)som just i Strasbourg hæfter sig ved
iflen ejendommelige skik, man havde
ifler i byen med at rejse grantræer inde i
tstuerne og pynte dem med brogede paioirsblomster, sukker, æbler, vafler og
^ys.
Det er nok troligt, at det er vandrene
wåndvækere, som har været med til at
loringe skikken længere nordpå. Men
nurtigt gik det ikke.

Man kan ikke løbe sig til et godt kapsejlads
resultat
Men en hel del sejlere har brug for K+S=K. Hvad er så det?
Kondition + styrke=koncentration.
^ad os starte med konditionen, hvad er
slet? Uden at komme med en længere
medicinsk redegørelse, så er det noget
med at bringe ilt ud til alle dine muskler
samt hjerne. Ilten bringes ud i din krop
?ed hjælp af en vædske der hedder blod.
Oet lyder nemt ikke?
Oen bedste sejlerkondition opnås kun
aed at sejle. Men her i den mørke og kol?e årstid kan det være svært for mange
jt opnå tilstrækkelig mange sejltimer.
Llternativet er så landtræning. Den er
aer fordele ved, hvis man altså tilretteægger sin træning rigtigt.
Man kan udmærket opbygge en god
rrundkondition ved at løbe, svømme,
l»be, cykle, spille badminton og evennelt løbe på ski. Samtidig opnår man
...a. at styrke led, sener og muskler så
s kan tåle store fysiske belastninger.

Hvis du nu starter på konditionstræ
ning, så husk at træningen ikke bliver
bedre af selvplageri med tungen ud af
halsen og blytunge arme og ben. Din
krop skal have det godt undervejs og ik
ke kun i sauna eller i bruseren bagefter.
Altså må du passe på at tempoet ikke
bliver for højt, specielt i starten.

Styrketræning
Denne type træning har til formål at
øge styrken i bestemte muskelgrupper.
For jollesejlere og andre der bruger
kroppen som kontravægt er det vigtigt
at dyrke styrketræning. De muskler der
især skal arbejdes med er arme, ryg,
mave, lår og lægmuskler. Men pas nu
på. Det er ikke meningen at denne styr
ketræning skal udvikle nye Schwarzeneggere.

Hvis der nu er nogle medlemmer der
kunne få lyst til at gå igang med lidt
landtræning efter jul, må I både konditræne og styrketræne. For man kan lidt
firkantet fastslå, at en bomstærk (styr
ketrænet) sejler ikke har glæde af styr
ken, hvis den kun kan præsteres i 2 - 3
min. Og en alene konditionstrænet sej
ler har lige så lidt glæde af sin kondi,
hvis hans mavemuskler ikke kan holde
ham i hængestillingen i mere end 2 - 3
min. fordi styrken er for lille.
Og husk så lige at landtræning ikke
kan erstatte sejltræning. God fornøjel
se.

P.S. Jeg står gerne til rådighed med
råd og vejledning.
Jørgen Friland
3

Referat af generalforsamling den 26.10.86
Dagsorden
Punkt 1 Valg af dirigent
Punkt 2 Protokol og beretning
Punkt 3 Valg
Punkt 4 Lovændringsforslag
Punkt 5 Andre forslag
Punkt 6 Eventuelt
Formanden åbnede generalforsamlin
gen ved at byde forsamlingen, der talte
152 stemmeberettigede medlemmer,
velkommen. Efterfølgende udbad han
sig om emner til dirigentposten. Benny
Gustafsson blev foreslået og efterføl
gende valgt med aklamation. Dirigen
ten takkede for valget hvorefter han
konstaterede at generalforsamlingen,
jvf. vore love, var rettidigt varslet, og er
klærede den herefter for lovlig, da ingen
gjorde indsigelser mod dagsordenen.
Punkt 2 Protokol og beretning
Sekretæren oplæste protokol fra
sidst afholdte bestyrelsesmøde. Umid
delbart efter oplæste formanden sin be
retning.
(Beretning bragt i novemberbladet)
Eskildsen bad om ordet til
beretning:
Han takkede formanden for en god
beretning, og fortsatte med at spørge,
hvorfor låsene i vore døre til pladsen ik
ke var blevet udskiftet, idet at han på
pegede at der er mange af vore nøgler i
cirkulation.
Ryle Niels takkede ligeledes for en
god beretning. Han mente endvidere at
vi burde være tilfredse med parkerings
pladsen, og ikke tænke på at ofre 56000
kr. på asfalt, især ikke når vi tænker på
kontingentforhøjelser.
Flemming Voss spurgte om der er af
talt maximumsbeløb til bygning af
midterbroen. Endvidere foreslog han
en hvervekampagne til juniorafdelin
gen. Han sluttede med at spørge om
tidspunkt for opgravningen af indsejlingsrenden.
Finn Petersen ville gerne vide om der
i vore love og regler står hvem man må
lukke ind på havneområdet, idet han
flere gange havde nægtet folk udefra
adgang.
Formanden for besvarelse.
Eskildsen har ret, vi bør udskifte vore
låse, men det koster mange penge, be
styrelsen er opmærksomme på proble
met.
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Det er ikke parkeringspladsen der vil
koste 56000 kr., men vores indkørsel.
Parkeringspladsen er færdig.
Med hensyn til midterbroen, har vi
fået et tilbud og vi har ikke udstedt
blankocheck. Der ligger en hel fast pris
på broarbejdet. Indsejlingsrenden vil
blive opgravet primo 1987.
Medlemmer af andre klubber samt
gæster til vore medlemmer har lov til
komme i vor forening.
Torben Hansen ville gerne vide om
det ikke er muligt at ændre åbningsti
derne for benzinsalget næste år.
Eskildsen tog låsespøgsmålet op
igen og påpegede, at det jo er medlem
merne der skal betale de nye låse.
Kurt Hansen ønskede at vide om det
er muligt at få sprunget den sten, der
ligger i renden, væk.
Formanden for besvarelse.
Benzinsalgets åbningstider, og evt.
ændringer af samme, vil vi overveje.
Salget er overvejende en servicefunk
tion, men kan vi få medlemmer til at
passe tankanlægget, vil der være mulig
hed for udvidelse af åbningstiderne.
Der er ingen sten i renden, det er
kridt.
Med hensyn til låsene sluttede for
manden med at sige, at vi vil arbejde på
det.
Protokol og beretning gik til afstemning
ved håndsoprækning, og både protokol
og beretning blev godkendt.
Punkt 3 Valg
Et stemmeudvalg bestående af Orla
With, Tage Woltemath og Kurt Hansen
blev valgt.
Følgende
bestyrelsesmedlemmer
blev genvalgt med aklamation: For
manden Klaus Akkermann, kapsejlad
schef Ole Poul Petersen, juniorlederen
Jens Green Jensen, et medlem af klub
husudvalget Vagn Preisler, et havneud
valgsmedlem Arne Olsen, jolleleder
Jørgen Friland. Endvidere blev kasse
rer Erna Christensen, kasserersup
pleant Annie Lindquist og 1. suppleant
Bjørka Schandorff, alle genvalgt med
aklamation.
Punkt
Intet
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Lovændringsforslag

Punkt 5 andre forslag:
5.1.1 Bestyrelsen foreslår :
1) Kontingent forhøjelse: Aktive fra bi
nuværende kr. 185,- pr. halvår til kr..t3
200,- pr. halvår. Passive fra nuværen--n
de kr. 67,50 pr. halvår til kr. 100,- pr..K
halvår. Juniorer fra nuværende kr..u
92,50 pr. halvår til kr. 150,- pr. halvår-li
2) Pladslejeforhøjelse: Bådpladsleje9[
fra nuværende kr. 47 -I- moms pr. m 2£ n
til kr. 65 + moms pr. m 2 Momsen ene
kr. 14,30
3) Vinterpladslejeforhøjelse: For med-b
lemmer uden fast havneplads fraBi
nuværende kr. 23,50 +moms pr. m æ n
til kr. 32,50 pr. m 2 + moms. Momsenn'
er kr. 7,15; ialt kr. 39,65 pr. m 2 .
4) Mindste pladslejeforhøjelse: Maxxf
3m 2 fra nuværende kr. 150,- -I- momssr
til kr. 175,--I-moms. Momsen er kru
38,50; ialt kr. 213,50 årligt.
5) Hækjoller og skydeprammeforhøjel-k
se: Fra nuværende kr. 30,- til kr. 40,-t0
årligt.
Formanden for motivation:
Vi ved det er meget vi beder om, mene
det er nødvendigt for at kunne udskiftei
det vi ønsker. Vi må se i øjnene, at vi ik-i
ke mere kan samle medlemmer sam-n
men til at udføre arbejdet.
Leif Henriksen undrede sig over, atB
den største forhøjelse rammer juniorens
ne. Han stillede et ændringsforslag:
Aktive fra kr. 135,- til kr. 200,- pr. halvåni
Passive fra kr. 67,50 til kr. 150,- pr. halvån£
Juniorer fra kr. 92,50 til kr. 150,- pr. halw,
år, dog således at den enkelte familioi.
kun skal betale for 2 juniorer.
Reinhard Hansen gjorde bestyrelsens
opmæksom på, at man havde glemn
skurleje.
Finn Petersen ønskede halvårlig^
regnskab forelagt til brug for vurdering
om begæring om kontingentforhøjelsen
Eskildsen mente man burde have foo'
relagt et budget i forbindelse med bæi
gæringen om kontingentforhøjelse.
Michael: Formanden beklager siti;
over at vi mangler 100 juniorer, hvorfoo
så kontingentforhøjelse for disse.
Frits Kleist: Den gennemsnitlige
forhøjelse udgør 48%, jeg mangler bæ<
grundelse for forhøjelsen. Ydermem
koster det foreningen kr. 56000,- at w
mangler 100 unge, en kontingentforhøai
jelse på disse giver kun kr. 10000,-.
Jens Green Jensen: Jeg kan godt foitc
stå at forhøjelsen på juniorer lyder voldbl
somt, men ialt skal de unge nu kun bec
tale kr. 185,- årligt for at sejle i klubbenn
både. Bestyrelsen har forståelse fool
den rabatordning som Leif Henrikseis

d! foreslår. De unge mennesker er ikke
jJkun i juniorafdelingen, der kan de kun
:vvære til de er 18 år. Vi har iøvrigt haft en
kampagne igang på skoler for at få flere
uunge ind. Vi har et problem med at vi ikjJke, som i andre klubber, har en fuldtid;a sansat til at lede arbejdet med de unge.
Rytter foreslog, at man ved udregn ning af kontingenter og pladsleje benyttfter afrundingstal, dette vil lette arbejbdet både for kontoret og for medlemnmerne.
Torkild Brønnum mindede bestyrel8 sen om at han tidligere har bedt om
aregnskab i forbindelse med anmodning
oom kontingentforhøjelser. Han bad
a sluttelig formanden om at komme med
set overslag over hvad pengene skal bruSges til.
Martin Friss kom med følgende ænbdringsforslag vedr. skurene:
lEnkeltskure fra kr. 63,- til kr. 100,IDobbeltskure fra kr. 126,- til kr. 200,LJolleskur fra kr. 40,- til kr. 60,Formanden for besvarelse.
Det er en forglemmelse at skurene
!iikke er kommet med i bestyrelsens
Iforslag.
M.h.t. budget vil det være muligt at
"tfremlægge et 5 års budget, det vil dog
cfblive vanskeligt at love at priserne vil
dholde.
Pengene skal bruges til reparation af
Ædubhus og bolværk, endvidere til opggravi^ing af renden, til pæle i kanalen,
ttil toilet på Søndre Plads, til nyt ophaIlergrej, til ny traktor og til reparation af
ilkajanlæg.
Flemming Voss ville gerne vide hvad
wi netto vil få ud af forhøjelsen.
Finn Petersen foreslog forsamlingen,
sat de skulle forkaste forslaget, og så semere indkalde til en ekstraordinær gemeralforsamling.
[ Frits Kleis havde regnet beløbet, der
wil komme i kassen ved den foreslåede
¥orhøjelse, ud. Beløbet vil blive ca. kr.
2283000,- minus de kr. 56000,-som vi har
imistet i tilskud fra kommunen.
Ændringsforslaget vedr. forhøjelse af
askurlejen, blev trukket tilbage af fors
lagsstilleren.
Bestyrelsens forslag gik til skriftlig
safstemning og blev vedtaget med 103
ijja - stemmer, mod 44 nej- stemmer. Der
war 4 blanke og en ugyldig, ialt 152
astemmesedler.
Forslag 5.1.2. stillet af Tage Wolteimath.
Undertegnede foreslår hermed følggende:
Sundby Sejlforening bliver indmeldt
ii frihavnsordningen, som er organiseret

af Skive Sejlklub. Indmeldelsen skal fo
retages inden den 31.12.86.
Tage for motivering.
Jeg ved at der er nogen der vil sige at
vi ikke har plads i havnen, tværtimod
tror jeg at der vil blive plads, flere vil
sejle ud, for så har man råd til det.
Formanden:
Hvis alle danske havne vil gå med,
var det noget andet, men alle stats - og
kommunale havne vil ikke gå med. Vi
skal helt til Limfjorden. Jeg mener at
ideen er god, men det vil koste os penge
og ulejlighed.
Eskildsen: På forårsgeneralforsamlingen bad jeg om en fornuftig redegø
relse, hvorfor vi ikke vil indmelde os.
Indmeldelsen vil ikke koste SSF fem
flade øre.
Fini mente ikke vi ville miste noget,
tværtimod kan vi hente lidt af det ind vi
skal betale i kontingentforhøjelse.
Ryle Niels gik ind for forslaget. SSF
må gå foran i dette, sagde han.
Vagn Preisler: SSf gik for nogle år si
den ind for en lignende ordning, men
den kom aldrig til at fungere.
Mogens Winkler: Det burde være
Dansk Sejlunion der tog initiativet,
hvad siger de?
Hans Guldager: Dansk Sejlunion går
ind for frihavnsordningen, det samme
gør Motorbådsunionen. I sin tid prøve
de vi at få det op at stå, men det lykke
des ikke, fordi der var for mange både
der manglede mærkater og standere.
Forslag 5.1.2. gik til afstemning ved
håndsoprækning og blev vedtaget.
Forslag 5.1.3. stillet af Svend Malm
Da foreningens restauratør desværre
ikke de sidste år har kunnet efterleve

klubreglementets punkt 1, foreslås her
med følgende: I tiden 1. april til 1. no
vember pålægger bestyrelsen forenin
gens restauratør, ikke at måtte sælge
varer uden mod forevisning af gyldigt
medlemskort.
Herfra kan kun undtages de forening
er og evt. selskaber, som restauratøren
ifølge kontrakt har ret til at udleje til.
Gæstesejlere må forevise kvittering for
havnepenge eller medlemskort fra
deres sejlklub.
Svend Malm: Mange medlemmer
lukker gæster ind, men man ved ikke
hvem det er man lukker ind. Opsæt et
skilt med »Forevisning af medlmskort«.
Vagn Preisler: Vi har sat skilte op
hvorpå der står »Kun for medlemmer«.
Uønskede besøg faldt markant heref
ter, så vi besluttede ikke at gøre mere
ved det. Til foråret sætter vi igen skilte
op, og foretager endvidere kontrol i
klubhuset.
Jørgen Bentzon: Det er bestyrelsens
opgave, ikke Kirstines, træk forslaget
tilbage.
Forslaget gik til afstemning ved
håndsoprækning og blev forkastet.
Forslag 5.1.4. Stillet af bestyrelsen
Til reglementændring for vagtordnin
gen:
Ændring 1. afsnit:
1. oktober til 1. maj (er vedtaget).
Ændring 3. afsnit:
Hvert medlem skal melde sig til mindst
2 nattevagter (er vedtaget).
Forslag næstsidste afsnit:
Medlemmer som ikke kan eller ønsker
at deltage i vagtordningen, skal betale
et gebyr på 200 kr. pr. vagt til afholdelse
af udgifter til en stedfortræder, som for
eningen udpeger.
Pengene indbetales på foreningens
kontor senest 1. maj ved vagtsæsonens
afslutning. Vagten kan ikke overdrages
andre
medlemmer
(pensionister
o.lign.).
Jens Green Jensen: Det ville være let
tere hvis alle tog deres vagter, medlem
mer i stor stil betaler andre medlem
mer for at tage deres vagt. I øjeblikket
er vi så heldige, at et medlem kan tage
disse vagter, men det er vi måske ikke i
fremtiden, derfor ser vi nødvendighe
den af at medlemmerne fortæller kon
toret at de er forhindret i at gå vagt
samtidig med at de betaler. Vagtchefen
vil så efterfølgende sørge for at vagter
ne bliver gået.
(fortsættes næste side)

5

Ryle Niels meddeler, at han, i lighed
med andre pensionister, er fritaget for
vagtordningen, men at der er flere pen
sionister der både tager deres egen og
andres vagter, men der er også nogle der
kun går andres vagter.
Flemming Voss: hvis bestyrelsen
skal betale andre, vil der blive tale om
løn. Flemming sluttede med at anmode
bestyrelsen om at trække forslaget.
Svend Malm mente ikke at 200 kr.
ville række, det vil koste 400 kr. hvis en
vagt udefra skulle hyres.
Jens Green Jensen påpegede at be
styrelsen ikke pegede på nogen be
stemt med dette forslag. Vi har før haft
et vagtselskab til at gå vore vagter, og
det kan igen blive en rimelig løsning.
Hvis der er medlemmer der tager an
dres vagter, må man erkende at man
har en indtægt.
Frits Kleist: Mange af os har voksne
børn der kan tage vore vagter. Hvis fore
ningen går ind i det foreslåede, er SSF
inde i nogle skatteproblematikker. Jeg
anbefaler at man stemmer nej til dette
forslag.
Forslag 5.1.4. gik til afstemning ved
håndsoprækning og blev forkastet.
Punkt 6 Eventuelt.
Jens Green Jensen fortalte om den sto
re aktivitet der hersker hos både opti
mistsejlerne og ynglingesejlerne. Den
mest aktive optisejler har været på van
det 63 gange i sommer.
Han fortsatte med at sige, at vi i
mange år har klaret vor ungdomsafde
ling ved hjælp af sponsorer, men at vi nu
trænger til nye joller og grej. Han slutte
de med at opfordre medlemmerne til at
være behjælpelige med at finde nye
sponsorer.
Formanden orienterede forsamlin
gen om at man ville fortsætte opkræv

ningen byggefonden til brug for for ud
videlse af vor juniorafdeling, endv. at
SSF hurtigst muligt vil tilslutte sig frihavnsordningen.
Henning Jensen undrede sig over at
vore gæstesejlere ikke fik udleveret
nøgler til vore døre, hvis de har været i
byen en aften kan de ikke komme ind
hvis vore porte er lukkede.
Orla With: Gæstesejlere får nøgler
udleveret, men mange af dem glemmer
at aflevere dem igen, og så har vi ikke
haft nogen at låne ud af.
Jens Green Jensen: SSF ansøger om
lov til at afholde Nordisk Mesterskab
for optimistsejlere. Mesterskabet af
holdes over en uge i slutningen af juli og
først i august 1987. Han opfordrede
medlemmerne til at melde sig som
hjælpere til dette stævne.
Finn Petersen mente at gæstenøgler
burde udleveres mod betaling af et dipositum samt skriftlig afgivelse af
navn. Han sluttede med at anmode be
styrelsen om at se på problemet om
kring vore skure, idet der i vort regle
ment står, at man er pligtig til at afhæn
de sit skur senest 2 år efter at man har
solgt sit fartøj.
Formanden for afslutning.
Formanden takkede for en god gene
ralforsamling samtidig med at han lo
vede at bestyrelsen vil gøre deres yder
ste for at pengene, der idag er blevet be
vilget, bliver brugt på en god måde.
Dirigeten takkede ligeledes forsamlin
gen og et trefoldigt leve for SSF blev
råbt.
Generalforsamlingen slut kl. 12.10.
Sign .Benny Gustafsson
dirigent
Else Thuring

sekretær

Referat af bestyrelsesmøde denrv
3.11.86
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
Bente Bang Christensen fraværende

Punkt 1 Protokol
Protokol fra forrige bestyrelsesmødes!
blev oplæst og derefter godkendt af ge-s
neralforsamlingen.

Punkt 2 Beretning
Formanden oplæste indkomne breve og §
takkekort. Et medlem søgte om frita- -i
gelse fra vagtordningen p.g.a. sygdom, s
Bestyrelsen blev enige om efter om- -i
stændighederne at fritage ham.
Et andet medlem søgte om nedsættelse af kontingent p.g.a. alder og an- -J
cieitet. Da han opfylder betingelserne, «e
jvf. foreninges love, blev bestyrelsen n
enige om nedsættelsen.
Sundby Kajakklub anmoder i brev v
om lov til at benytte vort klubhus den n
2.5.87, hvor de kan fejre 60 års jubi- læum. Da SSF selv denne dag afholder i
standerhejsning, blev der givet afslag. .
SSF har fra kommunen modtaget et
tilskud på 31.000 kr.
Formanden fremlagde referat af 1
KSU's sidste bestyrelsesmøde hvor i
bl.a. Flakfortet var på dagsordenen, j
især økonomien omkring Flakfortet var i
blevet drøftet. Ib Sørensen, formand for i
Østersøkredsen, har lovet at bringe e

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons]

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 - 58 65 75

spørgsmålet videre til hovedbestyrel
sen i Dansk Sejlunion
Der har været afholdt møde i Rivi
eraudvalget, hvor man blev orienteret
om havnevæsnets forslag til landvind
ingsprojekt. Hans Guldager orientere
de bestyrelsen.
Skovshoved Sejlklub har til sejlerdagen foreslået at der til kapsejladsfon
den i DS betales 10 kr. i stedet for de nu
værende 5 kr. Bestyrelsen diskuterede
forslaget, som igen vil blive drøftet på
næste kredsmøde. De fleste i bestyrel
sen vil kunne gå ind for dette forslag. Li
geledes har Hornbæk Sejlklub stillet et
forslag til sejlerdagen. Det går ud på at
der skal gennemføres en generel an
svarsforsikring for alle fartøjer under
sejlads, også for de der ikke er medlem
mer af en klub eller forening. Ingen i be
styrelsen ville gå ind for dette forslag
idet man så at forslaget kunne give mu
lighed for at få samtlige fartøjer regi
streret, til brug for en ny lov bådskat.
Formanden sluttede med at fortælle
at vore spilleautomater er gået istykker
samt at vi burde købe nogle andre, da
overskuddet fra disse går til vor skolefond. Det vil koste ca. 10000 kr. at få
udskiftet de to maskiner vi har. Besty
relsen var enige og gav tilsagn til køb af
to spillemaskiner.
Punkt 3 Havn og plads
Havneudvalget oplyser at midterbroen
nu er ryddet for fartøjer, el og vand er af
brudt. Det oplyses endvidere at udval
get er ved at indhente tilbud på benzin
standere (automater).Ved en sådan
anskaffelse vil det blive muligt at købe
brændstof hele døgnet.
Havneudvalget sluttede med at
orientere bestyrelsen om at man den
15.11. vil lukke toiletterne på Nordre
Plads for vinteren.

Punkt 7 Kapsejlads
Kapsejladschefen oplyser at udvalget
vil holde møde den 12.11.86 hvor man
vil planlægge næste sæson.
Punkt 8 Joller
Beddingen er nu taget ind. Jollerepræ
sentanten påpeger at det vil blive nød
vendigt at udskifte søndre jollebedding.
Jollerepræsentanten har sammen med
nogle jollesejlere gennemgået jollehu
set for at finde ud af hvilke reparationer
der er nøvendige. Man har fundet ud af
at vinduesindfatningerne skal udskif
tes, endvidere vil man have udskiftet
dørene med halvdøre.

Punkt 10 Sikkerhed
Den 15.11. vil man tage brandslukkerne
rundt om på pladsen i hus for vinteren.
Punkt 11 Bladet
Intet
Punkt 12 Eventuelt
Intet
Mødet slut kl. 21.30
Klaus Akkermann

formand
Else Thuring

sekretær

Punkt 9 Motorbåde
Intet

Drømmen bliver
nemt og trygt i Jw
Til søs med TYygheds-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 vurderjig som overflødige
ekstraomkostninger for Dqpi
heds-garanti - d.v.s.
Dertil kommer vor
i ganske særlige
at forsikringen betaler lå
tilfælde.
Kig ind og få en
drømmen blive opfyld!

Punkt 4 Klubhus og fester
Lørdag den 13.12. afholdes den årlige
julefrokost og den 21.12. juletræsfesten.
Punkt 5 Sejlerskolen
Tyveknægten er nu kommet på værft
for reparation. Teltet til brug for vinte
ropbevaring af skolebådene er ved at
blive rejst.

" *rtr

UH

Punkt 6 Juniorafdelingen
En af vore optimistjollers forældre har
igen i år lovet at reparere de optimist
joller der trænger til det. Lørdagsundervisningen for optimistsejlere er be
gyndt. 11 juniorer var tilmeldt føreprø
ve, heraf bestod 10.
7

Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det, der ligger
dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt 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 må
de.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer og
venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejlunion,
venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, organisationer og
personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Sundbysejlere i Middelhavet
På sommertogt fra d. 15 - 6 - 86 til d. 4 - 7 - 86 med Fandango 32
»Frida« af Sundby Sejlforening.
t' -x-

Røde Verner-Tage og Ivan, har i fæl
lesskab nedskrevet følgende beret
ning om Deres eventyrlige togt med
Sundbybåden »Frida«, fra Rhodos til
Israel og til bage over Tyrkiet.
Beretningen er skrevet i dagbogsstil
hvilket skyldes at alt er noteret og
nedskrevet undervejs kort efter at
oplevelserne har fundet sted.
(fortsættelse fra novembernummeret)

29 juni
Vi fik hentet vores lammekoteletter
og sagt farvel til vore venner på restau
rationen og snart efter var vi søklar. Der
var imidlertid kommet to skibe efter os,
som havde fået krydset deres ankerkæ
der med vores, så Hardy måtte ned og
dykke. Han fik trådt den ene svømme
fod fast i mudderet under forsøg på at få
brækket vores anker fri, og den så han
ikke mere. Da det ene af skibene også
skulle sejle, lykkedes det ved fælles
hjælp at få ankrene fri af hinanden og
komme afsted, og det gik for motor og
storsejl for svag vestlig vind.
Vi startede nu på som Hardy kaldte
»taverna sejlads«, d.v.s. lægge til ved et
eller andet værtshus og få lidt mad og
drikke og siden finde et nyt til aftens
maden, og det var selvfølgelig også en
rar afveksling oven på de lange stræk.
Hardy havde købt en ny lodsbog over
den del af middelhavet, som var meget
velorienterende skrevet, forøvrigt på
engelsk, og der stod hvor det var muligt
at proviantere, kønne steder, gode an

Vi var imidlertid blevet sultne, så vi
blev inviteret ud og se køkkenet og hvad
han havde i fryseren. Der var rent og ny
deligt, og da han havde nogle friskfan
gede fisk der så meget flinke ud, de kun
ne minde om en dansk stegetorsk i ud
seende, blev vi hurtigt enige om at dem
skulle vi smage. Fiskene blev grillet og
serveret med forskellige salater og sau
cer og de blev selvfølgelig skyllet ned
med hvidvin, og som dessert fik vi hon
ningmelon. Regningen sneg sig op til li
ge under en hundredekroneseddel, alt
så knap 25 kr. pr. snude for øl, mad og
vin, og det smagte herligt.
Medens vi spiste ankom en båd med
en høj dækslast. Der steg ca. fire mænd
og seks kvinder fra borde og vi bemær
kede at det var nogle store sække lasten
bestod af. Der stillede sig så to mand
op, en på hver side af båden, og løftede
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kerpladser og hvor der var tavernaer.
Det gik så efter bogen. Vi sejlede i den
kønne skærgård, og ved middagstid
smed vi ankeret i Gokkaya Limara ved
en lille taverna som var den eneste byg
ning der var i den lille bugt, der var om
kranset af bjerge. Han havde dog elek
trisk lys, køleskab og en stor fryser, og
det var jo dejligt for så kunne vi få nogle
»kanonkolde bajere«, som var Ivans
valgsprog. Øllet havde han nu stående
sammen med vin og meloner bag skuret
i et lille firkantet bassin med rindende
vand. Det viste sig at være en bjergbæk
med dejligt koldt vand, som kølede
drikkevarene ned og det virkede jo fint.

en sæk op på nakken af en kvinde, som
så på bare fødder skulle bære denne ca.
200 meter op af bjerget. Jeg må tilstå at
det foregik under smil og latter, selvom
det kneb ind imellem med at holde ba
lancen, det var en slags krydderi som
blev udvundet af disse kviste,som sæk
kene indeholdt.
Vi sejlede videre efter at have siddet
lidt og slået mave. Efter 7 - 8 mil endte
denne rute i noget der kunne ligne en
fjord, som havde læ for vinden nede i
bunden på grund af de høje bjerge, så
her havde vi tænkt os at grille vores
lammekoteletter, som jo skulle spises
her og nu. Det viste sig at det kneb med

vanddybden, så vi måtte blive et stykke
fra land og pumpe gummibåden op, til
at fragte grill, mad og personer frem og
tilbage. Vi fik gang i kullene i grillen og
fik anbragt nogle store kartofler, som
skulle bages. Samtidig lavede vi salat
ombord og lammekoteletterne blev
vendt iført diverse krydderier. Jeg blev
forbudt at iføre dem hvidløg, men jeg
klarede at finthakke dem, og hver især
fik så lov at børste krydderierne af kote
letten inden de spiste den.
Desværre er der jo intet paradis uden
slanger, og det startede med en eller to
hvepse, lige som vi skulle til at spise.
Dem fik vi ram på i en fart, men de må
have nået at sladre forinden, for der
kom en hel invasion af hvepse, som og
så var suppleret af en flok blodtørstige
myg. Vi måtte fortrække ud og nyde
desserten og solnedgangen ombord på
»Frida«, som vi ved hjælp af ankerlinen
kunne trække fri fra kysten og dens stri
de insekter.
Det var trods alt et meget velsma
gende måltid, et af dem man husker.

30 juni
Vi stod op da det lysnede, hev anke
ret, startede motoren, satte storen og
medens solen begyndte at kravle op
imellem bjergtoppene, sejlede vi ud af
den kønne skærgård og indtog vores
morgenmad.
Vi havde planeret at sejle de ca. 50
sømil til en by der hedder Fithiye, og
der ankom vi til kl. 18.30 efter at have
gået for motor og storen hele dagen for
en temmelig spids vind. Vi så nogle del
finer undervejs og der foregik noget flå
demanøvre ude til søs, hvor de skød
med store kanoner så vi var ved at tro at
krigen var brudt ud, for vi ved jo godt at
tyrkerne og grækerne ikke ligefrem els
ker hinanden, men så galt var det jo
gudskelov ikke.
Vi sejlede forbi nogle bugter med
nogle herlige hvide sandstrande, men
der var desværre ikke tid til at stoppe
op, da vi skulle holde vores plan og be
gynde at tænke på at få vores flybillet
ter rekonfirmeret til hjemrejsen, da der
stod at det skulle gøres mindst 72 timer
før.
Kort før vi kom ind til Fithiye blev vi
mødt af et par motortorpedobåde, som
vi vinkede til. Lidt efter kom der en
lavtgående helikopter, som vi også vin
kede til, men vi lurede lidt da han snur

rede den rundt og kom tilbage endnu la
vere nede så vi var ved at være bange for
vores mastetop, men han ville bare hil
se på os, han lukkede døren op og vinke
de ned til os.
Vi ankom til Fithiye kl. 18.30 og var
heldige at finde en ledig plads i mari
naen, lige i nærheden af toilet og bruse
bad. Efter at have været i bad, og stødt
hovedet når vi skulle ind og ud af døren
til badet, som altså var lavet til en min
dre størrelse mennesker, gik vi i byen
for at finde et sted at spise. Vi var ikke
længe om at finde ud af hvor der foregik
noget, da byen ikke var sælig stor. Det
var til gengæld værten på et af spiseste
derne, han var mindst 2 meter høj, så
Ivan virkede lille ved siden af ham, og
da han samtidig var meget festlig, og
havde fire musikanter til at gå og synge
og spille mellem bordene, satte vi os der
og fik noget at spise og drikke. Da vær
ten blev ved med at sige at det var hans
fødselsdag, hev Ivan sin mundharmoni
ka frem og vi gav ham en fødselsdags
sang. Han var længe om at finde ud af
hvad det betød når vi sang: »så gi'r han
nok en lille en«, men omsider rystede
han da op med en flaske vin på husets
regning. Til gengæld sang vi så »Sund
bys pirater« for ham, og den vakte stor
jubel. De tyrkiske musikanter forsøgte
at spille med på melodien, men den er
jo lidt svær, vores gamle ven Ivan
Lindqvist siger jo altid: »lærer den al
drig«. Vi morede os herligt lige til mid
nat hvor de begyndte at messe fra top
pen af moskéen, så stoppede musikken
og festen var slut.
Vi fandt tilbage til »Frida« og tørne
de ind efter en lille godnat-en.

1. juli
Næste dag brugte vi til at få provian
teret, bunket olie og gå på markedet. Vi
fik et nyt sæt svømmefødder, og Tage
og jeg købte nye sandaler. Om aftenen
flottede vi os lidt og gik på en restau
rant, som vi havde fået anbefalet, hvor
der var musik og dans. Det var en ung
engelsktalende tyrker, som vi havde
mødt dagen før, der havde anbefalet os
stedet da han var tjener der. Vi sagde
hvormeget menuen måtte beløbe sig til,
og vi fik så et dejligt måltid, som blev
holdt inden for prisrammen. Stedet lå
et lille stykke oppe af bjerget, så vi kun
ne sidde og nyde udsigten på den lune
sommeraften i skjorteærmer. Vores un
ge tjener var vild med at komme til
Danmark, og han havde hørt en masse
om danske piger og København, men da
vi kom til at fortælle ham at her var lige
berettigelse og at kvinder både måtte
svare igen og også opholde sig andre
steder end i køkkenet, d.v.s. deltage i
måltiderne i stuen med mændene, køl
nedes hans interesse for at emigrere til
Danmark betydeligt. Ved midnat stop
pede musikken, og vi betalte og gik ned
til havnen, men undervejs hørte vi gui
tarmusik og sang og det måtte selvføl
gelig undersøges. Det viste sig at være
noget fest som den stedlige yachtklub
havde arrangeret. Vi nåede lige at få et
par øller og slutte festen med en slud
der med nogle internationale langturssejlere, så det svirrede i luften med en
gelsk, tysk, fransk og spansk, på den tid
af natten behersker man jo alle sprog.
vi tørnede ind ved ettiden selvom fe
sten fortsatte på havnen med musik og
bægerklang oppe på bænkene.
(slutter næste side)

Tyrkiske kvinder på arbejde,
Finn Hendil.
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2. juli
Vi havde sat Marmaris som mål, og det
var små 50 sømil længere nord-vestpå,
så vi sejlede kl. 7.00 fra Fithiye efter at
have klistret en kuvert på havnefoge
dens kontorvindue indeholdende to
døgns havnepenge samt en tak for
opholdet. Jeg tror det drejede sig om 6
dollar (US), så det ville vi ihvertfald ik
ke snyde for. Vinden var imod og tæmmelig let, så det foregik atter for motor
og storsejl.
Vi så nogle udflugtsbåde som søgte
bag nogle øer, hvor der efter lodsbogen
lå nogle gode sandstrande og små uds
kænkningssteder, men vores tid var ved
at være knap, så vi måtte holde på.
Der foregik stadig nogle flådemanøv
rer ude til søs, og nogle delfiner legede
også lidt for os, så der var ikke tid til at
kede sig.
Efterhånden som vi nærmede os
Marmaris blev der mere og mere trafik
af lystbåde, fiskerbåde og udflugtsbå
de. Marmaris ligger næsten ret nord for
Rhodos og har også en fast færgeforbin
delse, vistnok daglig, med Rhodos.
Det var den største af de tyrkiske
byer vi havde besøgt, og der var en del
turister og derved også en smule dyere.
Vi fandt en plads ved siden af en græ
ker, som lå næst til en stor englænder,
som fik os til at se ud som en lille jolle,
men det generede os nu ikke. Klokken
var 17.00. Langs havnen lå den ene re
staurant ved siden af den anden og de
havde alle de fineste friske fisk på me
nuen såsom hummer, ørreder o.s.v. Vi
holdt os nu nede ved jorden og fandt et
lille overfyldt sted med umagelige træ
stole, en fidus vi havde fundet ud af; når
der var magelige stole med puder på, så
kostede det som regel omtrent det dob
belte for den samme mad. Efter et godt
måltid, tog vi en lille rundtur i byen og
landede ombord ved ellevetiden og tør
nede ind efter en lille godnat-en.

3. juli
Vi gik rundt og kiggede på byen og
fandt også et rejsebureau, så vi fik kon
firmeret vores flybilletter og sikret os,
at der var plads i flyet hjem. Det var jo
desværre nødvendigt at begynde at
tænke i de baner, altså hjemrejse, da
Hardy gerne skulle være i lufthavnen på
Rhodos og modtage sin Lone og deres
lille nye søn. Så vi fik ordnet vores papi
rer og stemplet vore pas, og sejlede fra
Marmaris ved 10-tiden med kurs mod
Rhodos i en dejlig frisk halv vind.
10

Vi havde lidt tyrker- brændevin, raki,
og lidt whisky, så vi fik en lille en under
vejs, uden at vi på nogen måde overdrev
det, men det skulle jo ligesom fejres at
ferien havde så vellykket og at vi havde
nået det vi havde planlagt. Samtidig
var det med lidt vemod vi tænkte på at
det var sidste sejlads for denne gang.
Vi løb ind i Rhodos Mandraki havn
kl. 16.30 hvor vi blev mødt af et par sure
grækere, i en lille speedbåd, der råbte
og skreg af os. Grunden til deres ophid
selse var at vi stadig sejlede med det
tyrkiske gæsteflag under salingen, og
det var selvfølglig upopulært, da de lige
som ikke er så fine venner med tyrker
ne. Hardy fandt hurtigt det græske flag
frem sammen med det gule karantæne
flag, og Ivan skyndte sig at få rettet fej
len. Det gik åbenbart lidt for stærkt, for
lidt efter råbte de: »You've got the flag
upside down!«. Han havde i skyndingen
fået vendt det græske flag på hovedet,
men det fik vi da også rettet i en fart. Vi

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVmRUDEl
OUTBOAROS
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Marmaris havn, Tyrkiet.

fik øje på en ledig plads, droppede kro
gen og lavede en fin landing uden brug
af motoren, for vi skulle jo vise at vi var
rigtige sejlere. Da vi havde fået fortøjret
færdig og var ved at pakke sejlene sam
men, kom der en mand, som havde sid
det og kigget på en bænk, og forklarede
os at der kunne vi skam ikke ligge, for
der kom en udflugtsbåd om lidt, som
skulle ligge der. Vi måtte så til at starte
motoren og finde en anden plads. Da vi
hev ud igen fik vi selvfølglig vores ende i

skruen, men den dykkede Hardy lyn
hurtigt ned og klarede fri, og vi fandt en
anden plads at ligge på.
Vi havde så halvanden dag at kigge
lidt på Rhodos i inden det gik hjemad.
Vi syntes alle at det havde været en helt
perfekt tur. Solskin hver dag i tre uger,
vi havde fået set og oplevet en masse og
sejlet godt 1000 sømil. Hermed slut.
Verner

DYRT UHELD
MED PULVERSLUKKKER
Denne gang en fiskekutter, næste gang måske et
lystfartøj.
Vort medlem Finn Hendil har
tilsendt redaktionen denne
artikel fra Dansk Fiskeri Ti
dende, som nok kan give stof
til eftertanke.

Fiskeskipper Benny Christensen fra
Gilleleje blev i sommer en bitter erfaring
rigere, som vi her skynder os at videre
give til vore læsere:

Under reparationsarbejde på H 208 i
Gilleleje havn kom en af mandskabet
ved et uheld til at fyre en 6 kg's pulver
slukker af i maskinrummet. Uheldet
skete i Påsken, og da der ikke på
pulverslukkeren står noget som helst
om, hvordan man forholder sig i et
sådant tilfælde, nøjedes man med at
støvsuge pulveret op. Støvsugningen
kunne dog langt fra fjerne alt sluknings
midlet, og i de følgende måneder
bemærkede Benny Christensen med
nogen undren, at skibets ellers nye
Gardner motor var udsat for voldsom
tæring, bl.a. på drivhjulet.
- Det var først, da jeg talte med folk fra
Gardner og beklagede mig over
tæringen, at jeg blev opmærksom på, at
denne skyldtes pulveret fra den affy
rede pulverslukker, fortæller Benny
Christensen.
- Nu rettede jeg omgående henven
delse til Falck, som kom og vaskede ned
om bord. Forinden havde vi fået båden
på land, og nu kunne det konstateres, at
der var en omfattende tæring i gang.
Korrosionsklodserne var helt tæret
væk, og rusten var så småt ved at æde
sig ind i stålskroget, da vi fik skibet på
land. Begge generatorer var voldsomt
angrebet og måtte udskiftes. Det
kostede ca. 20.000 kr. Selve nedvaskningen om bord, som udførtes af Falck,
kostede 5-6.000 kr., og med beddingsudgift og arbejdsløn til undersøgelser af
skibet kommer det lille hændelige
uheld til at stå mig i ca. 30.000 kr.,
fortæller Benny Christensen.
- Jeg synes nok, at man med rette kan
bebrejde Falck, at de ikke på pulvers
lukkerne har skrevet, hvordan man

forholder sig i den situation, hvor man
ved et uheld kommer til at fyre sin
pulverslukker af, siger Benny Chri
stensen, der i øvrigt bliver holdt
skadesløs for udgifterne til udbedring
af tæringsskaderne af sin forsikring,
mens han ikke får erstatning for tabte
fiskedage på havet.
Falcks forklaring
Dansk
Fiskeriforenings
tekniske
konsulent, Bent Bro, har på baggrund af
sagen fra Gilleleje rettet henvendelse
til Falck Teknik, der er en afdeling af
Falck, som specielt tager sig af brand
materiel, rådgivning, rednings- og
sikkerhedsudstyr.
I en kommentar til sagen siger afde
lingschef Aksel Koplev fra Falck Teknik
A/S:
- I fiskefartøjer er pulverslukkere en
meget vigtig del af skibets brandsluk
ningsudstyr.
I skibe mellem 5 og 20 BRT omfattet af
»Skibstilsynets meddelelser F« er en

eller flere pulverslukkere endda det
eneste lovpligtige brandsluknings
udstyr.
- En pulverslukker om bord på et skib
skal være typegodkendt af Direktoratet
for Statens Skibstilsyn. Kravene til en
typegodkendt slukker svarer i praksis
til kravene i DS 2110. En godkendt ild
slukker har typisk størrelsen 6 eller 12
kg.
ABC, ABCD og BC
De håndildslukkere, som anvendes om
bord på fiskeskibe, indeholder glødebrandpulver. Betegnelsen hentyder til,
at pulveret også er virksomt overfor
glødebrande. D.v.s. brande i faste
stoffer. Alle pulverslukkere kan tillige
slukke brande i væsker og gasser.
- Brande i el-anlæg kan også slukkes
med pulverslukkere, men man bør
aldrig opsætte en pulverslukker i
forbindelse med el-anlæg, da pulver
slukkere sviner, når de bliver skudt af.
Følgeskaderne kan blive meget store.
Falck Teknik A/S anbefaler til el-anlæg
på skibe vor godkendte 6 kg's kulsyre
slukker, der ikke efterlader noget spor,
når den har været skudt af. Ofte
betegnes slukkeren efter de brand
klasser, som den kan slukke brand i.
- Betegnelserne ABC eller ABCDslukker ses ofte. A står for faste stoffer,
B står for væske, C for gasser og Dfor
el-anlæg. Der findes også pulversluk
kere, som betegnes BC-slukkere. Disse
pulverslukkere indeholder pulver, som
kun er virksomt mod væske- og
gasbrande.
Hvad indeholder pulveret?
Slukningspulveret i Falck Teknik's GA
6 og GA 12-pulverslukkere er Totalit G,
fremstillet af Total-Walther. Dette
pulver indeholder en blanding af
ammoniumfosfat og ammoniumsulfat.
Under fremstillingen tilsættes hjælpe
stoffer for at kontrollere flydeegenskaber. Endelig behandles pulveret
med silicone for at nedsætte dets evne
til at optage fugt.
Når slukkeren er skudt af
Slukningspulver, som er tørt, har ingen
korrosiv virkning, og det kan derfor
fjernes med en støvsuger uden at gøre
nogen skade. Da Totalit-G er behandlet
mod fugtoptagelse, kan det ligge i
ugevis ved almindelige stuebetingelser
uden at forårsage skade.
- Desværre kan man ikke betegne
klimaet i en fiskekutter som alminde
(fortscettes næste side)
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lige stuebetingelser med hensyn til
luftfugtighed.
- Rensning efter pulverspild bør derfor
foretages så hurtigt som overhovedet
muligt, siger Aksel Koplev.
- Det tørre pulver fjernes ved opfejning
eller støvsugning.
- Derefter aftørres med en fugtig klud.

Der kan vaskes med almindelige alka
liske
rengøringsmidler,
f.eks.
sæbespåner. Man bør være særlig
forsigtig ved ubehandlede aluminiumsflader, da disse ikke tåler alkaliske
rengøringsmidler. Sådanne steder bør
man kun bruge rent vand.
- Til sidst vil jeg gerne give fiskerne et

godt råd:
Når der har været ild, og en eller flere
pulverslukkere har været fyret af,
kontakt da altid dit forsikringsselskab.
Som regel betales både brandskader og
følgeskader samt genopladning af
pulverslukkerne, slutter Aksel Koplev.

OOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kong Neptuns iskolde pust
Havgus og tåge - hvad er det?
Ved flyvemeteorolog Helge Faurby

»Vandet var 15, luften 16 og pigen var
17 1/2«
Pigen vender jeg tilbage til, men først
lidt om temperaturerne, for de er
sammen med luftfugtighedsforholdene
af afgørende betydning for dannelse af
havtåge.
Havgus er kort og godt tåge, der ude fra
havet ruller ind over kysten.
Tåge dannes ligesom skyer, når vand
dampen i luften fortættes (konden
serer), og det gør vanddampen, når luft
fugtighedsprocenten bliver 100. Fugtig
hedsprocenten kaldes også for relativ
fugtighed, og det er dette mål for
luftens indhold af vanddamp, der
aflæses på et hygrometer.
Sådan fortættes vanddampen
Der er re principielt forskellige fysiske
processer, der kan få fugtighedspro
centen til at stige fra f.eks. 30% eller
80% til de nødvendige 100%. Enten
skal luften tilføres fugtighed ved
fordampning, eller kold luft og fugtig
varm luft skal blandes, eller også skal
fugtig luft afkøles.
Tåge over hav dannes oftest ved denne
sidste proces - afkøling af varm og fugig
luft.
Vi kender fysikken hjemme fra
køkkenet og badeværelset. De fleste
har nok bemærket, at der under
badning og madlavning af og til dannes
dråber på kolde flader som undersiden
af køkkenskabe, badeværelsesvinduer
o sv.
Ved kontakt med de kolde ting afkøles
den fugtige luft så meget, at den rela
tive fugtighed i luften nær disse kolde
ting bliver 100%.
Heri ligger altså gemt, at varm luft kan
indeholde mere vanddamp end koldere
luft kan, og at 100% luftfugtighed kun
12

fortæller, at luften er mættet med vand
damp, men intet om, hvor meget vand
damp der rent faktisk er i luften.
I mættet luft (hygrometeret viser altså
100 %) er mængden af vanddamp målt i
gram pr. kubikmeter luft nemlig helt
afhængig af luftens temperatur. I
troperne kan en kubikmeter luft inde
holde vanddamp svarende til ca. 4 gram
vand, mens kold polarluft maksimalt
kan indeholde ca. 1 gram vand pr. kubik
meter luft. Hverken mængden af vand
damp i luften eller temperaturen spiller
isoleret set dog nogen større rolle, men
det er samspillet mellem disse, der kan
skabe de rette betingelser for mætning
og derved dannelse af tåge.
Tåge over havet dannes, når fugtig og
varm luft føres af vinden ind over køli
gere havområder. Havtågen kan sådan
set dannes i alle danske farvande om
foråret, mens vandet endnu er koldt.
Nordsøen er dog det farvand, hvor
havtågen oftest forekommer, for netop
om foråret og i forsommeren, når de
milde fugtige vinde fra Atlanten blæser
nordøst på op over Skandinavien og det
endnu kølige hav, kan det rette samspil
mellem temperatur og fugtighed opstå
netop over Nordsøen, hvorfra vinden
fører havtågen videre ind over den jyske
vestkyst som havgus.
Kommer vinden fra andre retninger, vil
fugtighedsindholdet ofte være for lille
til dannelse af tåge i vore farvande.
Vanddråberne svæver
Afkøling af den fugtige luft fører altså
til mætning. Den relative fugtighed
bliver 100%, og vanddampen fortættes
til bitte små dråber. Vanddampen
samler sig omkring mikroskopiske salt
partikler, der er frigjort fra bølgernes
skumsprøjt. Tågedråberne er mindre

end 0,1 mm i diameter og dermed så
små og lette, at de kan holde sig
svævende i luften.
Nogle gange er havtågen kun få meter
høj, til andre tider kan den rage mere
end 100 meter op over havet. Af og til
forekommer havtågen kun i små
klatter, nogle gange dækkes hele Nord
søen af en ordentlig gang »ærtesuppe«
til gene for skibsfart og fiskeri.
Så var der pigen ...
Men jeg må ikke glemme pigen fra
indledningen.
Som så mange andre danskere elsker
hun havvand og solbadning på vore
dejlige sandstrande. Da hun en
forårsdag i Thisted, hvor hun bor, bliver
fristet af sol og 25 graders varme,
springer hun på sin cykel og haster med
kurs mod Klitmøller. På vej ud mod klit
terne ser hun grå skytjavser. Hendes
sædvanlige solbadegryde viser sig at
være indhyllet i kold og væmmelig tåge,
der ikke giver solen en chance.
Havgusen når kun et lille stykke ind
over kysten, for her inde i landet varmer
solen så meget, at tågen opløses.
På kølige nætter eller overskyede og
kølige dage kan havgusen dog brede sig
langt ind over Jylland, ja endog helt til
Kattegat, men så kalder vi det ikke
havgus, men slet og ret tåge.

Rigger Anders
meddeler, at han lørdag den 24.
januar bliver 70 år, han glæder
alle venner

til orientering

fra medlemmerne

Nordisk Mesterskab
i Optimist 1987

Jubilæum
Kære SSF
Tak for opmærksomheden til vort jubi
læum.

Kære sejlerkammerat!
Sundby Sejlforening har fået overdra
get arrangementet i forbindelse med
Nordisk Mesterskab for Optimistjolle
sejlere i 1987.
Sejladserne vil blive afviklet i uge 32 /
87, hvor der i tiden op til stævnet skal
rigges til (flagstænger, højtalertårn, te
lefon m.m.) og efter stævnet rigges af.
Deltagertallet vil være ca. 100-150
optimistjollesejlere, dertil skal lægges
ledere, trænere, dommere, jury, bureau,
målere og pladsfolk, kort sagt ca. 200
personer.
Mesterskabet omhandler både indi
viduelt for drenge og piger samt hold
mesterskab.
For at få et sådant arrangement til at
lykkes kræves der frivillig arbejdskraft,
så
- har du eller hele familien lyst til at væ
re med?
- har du/1 tid og lyst i hele perioden el
ler i noget af tiden?
- så kontakt Jens Green Jensen
tlf. 01 50 63 65 aften
tlf. 01 34 07 11 dag
- eller Klaus Akkermann
tlf. 01 59 79 95 aften

Med venlig hilsen
Graae & Hilmand
Installation as
v/ Bent Knudsen

40 år
Vor formand, Klaus Akkermann, fyldte
40 år d. 18 november. Dette betyder, at
han fra denne dato har ret til at deltage i
foreninges Old Boys Sejladser, hvilket
medfører at han absolut ikke behøver at
tage fast ophold på dommerbåden.
Medlemmer og bestyrelse ønsker vor
formand tillykke med dagen.

Tak
Hjertelig tak for udvist opmærksomhed
ved min 80 års fødselsdag; til bestyrel
sen, venner og bekendte samt dem fra
SSF, som tog sig tid til at besøge mig på
hospitalet.
Medlem nr. 291
Ivan Lindquist

Nye medlemmer
A.
A.

27 Henning Søndergaard Palm
Kirkegårdsvej 22, S.
29 Arne Mogensen
Geislersgade 16 A, S.

Bestyrelse og bladets redak
tion ønsker medlemmerne
og deres familie, vore venner
og annoncører en glædelig
jul og et godt nytår.

50 år
En hjertelig tak til venner og bestyrelse
i SSF for opmærksomheden på min 50
års dag.
Jørgen Larsen
medl. nr. 48
Søsportskalenderen 1987 er nu udgi
vet og kan gratis afhentes på for
eningens kontor om torsdagen.

HELLERS YÆHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE«-

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

• 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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fra bestyrelsen

Til Sundby Sejlforening og
alle vore venner her.
Vi vil meget gerne sige jer tak for op
mærksomheden ved vort sølvbryllup. I
var med til at gøre det til en uforglemmlig dag, og gaven fra jer skal nok komme
til at veje fra mastetoppen mange år
fremover.
Inge og Jørgen Friland
InlPil PilGi PflPflPilPfl51PflPflPflPfl PilPflGflGflPil PilCil^ PilPil

havn og plads

Klubhuset

Havnekontoret.

På grund af reparationer, ferie m.m. er
klubhuset lukket fra mandag den 5 ja
nuar 1987 til lørdag den 24 januar, begge
dage incl.

Havnefoged Bent Petersen træffes på
alle hverdage mellem kl. 15.00 og 16.00
på kontoret og i samme tidsrum på tlf.
01 58 14 24.
Det nye havnekontor befinder sig ved
tankanlægget på nordre mole i det gam
le klubhus.

Kontoret
Sundby Sejlforenings kontor er lukket
hele januar 1987. Første åbningsdag er
torsdag den 5 februar fra kl. 19.

BENZIN og OLIESALG
December - januar - februar marts
åben alle hverdage mellem
kl. 15.00 Og 16.00
Lørdag lukket.
Salget foregår fra havnekontoret.

Morale
Medlemmer der er fritaget for natte
vagt er selvfølglig heller ikke i stand
til at påtage sig vagt for andre.
Pil CflGilPil PilPjlPflPjUnlPilPilPiUqWMBMPjlPilCilPiH'flPilPil 511"

Hverdage

Lordage

Son- o g
helligdage

Jan

X

11-15

X

FetK

X

11-15

X

Marts

10

April

10 18

9

15

9- 15

Mai

10 18

9 15

9-15

Juni

10 18

9 15

9 -15

Juli

10

18

9 15

X

Aug

10- 18

9 15

X

Sept

13

9 15

X

9 • 15

X

9 15

X

1 1 1 5

X

Okt

,.:i

Nov

fr

Dec

13

18

18
18

13 -18

- | 13-18

9 15

X

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
Amagerbanken
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SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Fra Kassereren
A.

551

A.

579

A.

592

A.

617

A.

623

alettede medlemmer pr.
15.9.86.

A.

715

A.

A.

730

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

27 Kurt H. Munktved
Praghs Boulevard 52, S.
29 Carl Bromer
Skippervænget 15, Dragør.
31 Anette Frederiksen
Borrelyngen 1, Ka.
148 Peter Lindal Jørgensen
Italiensvej 68, S.
184 Arne Stenberg Christensen
Christiansvej 1, Charl.
187 Benny 0. Lauridsen
Maglebo 4, Ka.
232 Jens T. Nørgård
Ved Sønderport 14, S.
251 John Arentsen
Abel Cathrinesgade 24, V.
262 Johnny Bjørn
Brogårdsvænget 3, Gentofte.
270 Klaus Fog
Øster Farimagsgade 15, K
277 Lars Fuglsang Hansen
Elselillevej 5, S.
284 Kristen 0. Andersen
Sofienhøjvej 1, S.
294 Klaus Bjerre Hansen
Prinsessegade 10, K
305 Birthe S. Sørensen
Nyrnberggade 18, S.
319 Tage Flem. Holck
Towærksgade 5, S.
325 Henrik Petersen
Svanholmsvej 3, V.
342 Lars Andreasen
Amagerfælledvej 20, S.
383 Jan Larsen
Gyldenrisvej 52, S.
403 Heidi Birgitte Hansen
Skjalm Hvidesgade 8, V.
448 Erik Nandrup
Dalgas Boulevard 59, F.
450 Søren Thomsen
Toftekærsvej 114, Søborg.
496 Jan Hemmingsen

A.

746

A.

757

A. 809
A. 821
A. 828
A. 839
A. 845
A. 894

Uplandsgade 20, S.
Erik Theil
Kastrupvej 78, S.
H. C. Villy Sørensen
Sverigesgade 16 A, S.
Bjarne Råhauge
Horsensgade 14, 0.
Jens Chr. Jacobsen
Nyrnberggade 12, S.
Claus K Terkildsen
Englandsvej 62, S.
Flem. Ekberg Westermann
Lyngborgvej 34, Ka.
Bjarne Nordby Lausen
Stolemagerstien 24, S.
Carl Otto Iversen
Stenhøj Have 23, Birkerød.
Bent Struck
Strandboulevarden 145, 0.
Peter Martin Jørgensen
Reberbanegade 15, S.
Henning Østerbye
Skovbakken 94, Farum.
Jørgen L. Christiansen
Englandsvej 4, S.
Henrik Andersson
Sorrentovej 22, S.
Susanne Albrechtsen
Hollænderdybet 28, S.
Jan Kolbye
Leifsgade 21, S.

1

A.
A.
A.
P.
P.
P.
P
P.
P
P.

J.
J.
J.
J.
J.

995 Finn Philip
Ndr. Tangvej 10, Dragør.
1009 Jens Kronborg
Obdams Allé 35, S.
1090 Steen Andersen
Kirkegårdsvej 5, S.
Erik
Å. Rasmussen
21
Jenagade 3, S.
26 Dorthe Arvid
Ny Carlsbergvej 21, V.
42 Kaj Hansson
Moldaugade 13, S.
44 Grethe Sonne
Genuavej 14, S.
73 Preben Lillelund
Ungarnsgade 31, S.
77 Jonna Jeppesen
Højdevej 12, S.
147 Nick Elmstein
Nytorgsgatan 50, Helsing
borg.
31 Thomas E. Lycik
Hessensgade 14, S.
46 Thomas M. Meisl
Greisvej 90, S.
61 Henrik Kaus
Tycho Brahes allé 54, S.
67 Britt Pedersen
Wibrantsvej 60 B, S.
95 Claus Nielsen
Kurvemagerstien 8, S.

Få digen last 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 deraltid er parat
til at råde og vejlede.
En partner du kan
snal<ke med. Så kan du
samtidig få vores lille,
nyttige håndbog, som
gi'r dig svaret på en
masse video og TVsporgsmål.

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 fri ombytningsret,
du kan bytte model,
nar du onsker det.
Pa gensyn!

Din partner /
video og TV

t
*
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kapsejlads

Ud over onsdagsejladserne er det fore
løbigt planlagt at afholde følgende kap
sejladser i 1987:
25.-26. april
YNGLING
STÆVNE
30.-31. maj
OPTIMIST
STÆVNE
14. juni
FAMILIE
SEJLADS
3.-9. august
NORDISK
MESTERSKAB
FOR OPTIMIST
JOLLER
12.-13. september YNGLING
STÆVNE
19.-20. september WEEKEND
STÆVNE FOR
BALLAD OG NOR
DISK FOLKEBÅD
20. september
FORTENE
RUNDT
26.-27. september OLD BOYS
SEJLADS

joller

Sejlerskolen

Jollesejlere

Så er der vinterstille i sejlerskolen,
vores telt er kommet op at stå igen, og
bådene er sat på plads. Nu kan vi hellige
os hjemmelivet og julehygge et stykke
tid, men dvaletilstanden varer nu ikke
så længe.
Den 1. februar starter et VHF - kursus
i Pejsestuen og sidst i februar vil der væ
re tilmeldingsblanketter til sejlersko
len i vores klubblad - så kære venner,
når I læser dette er der kun 3 måneder
til vi starter ude på pladsen igen, friske
og forårskåde.
Indtil da vil jeg ønske jer alle en god
jul og et godt nytår.

Som i kan se andet sted i bladet, har
SSF påtaget sig at være vært for Nor
disk Mesterskab for Optimistjoller. Der
er brug for hjælp på mange fronter, og I
har en del viden om kapsejlads for joller.
Derfor vil jeg hermed opfordrejer til, at
give en hånd med, så SSF igen kan lave
et stævne der kan sige sparto til alt. Fat
derfor telefonen og meld dig til Klaus
Akkermann eller Jens Green Jensen.
Jørgen Friland.

Jollesejlere

Et jollestævne sidst i august har allere
de nu måttet aflyses, da Farum Sejlklub
har planlagt stævne for OK og Europa joller den samme weekend.

Det var en dejlig overraskelse, at så
mange af jer mødte op på vores sølv
bryllupsdag. Gaven, I har ladet frem
stille til dagen, var en endnu større
overraskelse. Billedet er nu anbragt på
en plads i vort hjem, hvor Inge fremover
vil have stor glæde af det.
Hermed en tak til jer alle.

Kapsejladsudvalget

Inge + Jørgen Friland

Skolechefen
Bjarne A. Larsen

Referat af optimisternes sommerlejr
bringes i næste nummer af bladet
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