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Dette sker aldrig mere! Ny midterbro godt på vej.

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

015814 24

Postgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktor:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

Medarbejder ved bladet:
Holger Moller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . . . . 015041 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist,
Oresundsvej 74, 2300 Kbh. S . . . . 015801 76

Endnu i december blev der arbejdet planmæssigt på den nye midterbro. Isen har nu sat
en stopper for arbejdet, men broen skal nok blive færdig til tiden, lover entreprenørfir
maet.

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

01269509

Foreningens bestyrelse:
tormand:
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 75 30
01545844

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01245759

Skolechef:
Bjarne A. Larsen

01950701

Juniorleder:
Jens Green Jensen

0150 63 65

Jolle
repræsentant:
Jorgen Friland

01381541

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

01522544

Mdlere:
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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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; g som overflødige
ekstraomkostninger for Di
Dertil kommer vor Tr jheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lå: i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båt
drømmen blive

Nytår 1987
Ved årsskiftet gør vi vel alle vore tanker
om det år der svandt, samt det nye år vi
nu træder ind i. Mange af disse tanker
gælder vor gode forening og håbet om,
at endnu et år vil gå godt med mange
glade timer i Sundby Sejlforening, sam
men med gode sejlerkammerater. Vi
må også se tilbage og sige at året 1986
var et år med en god og rimelig sommer,
og hvor netop ovennævnte forventnin
ger for mange blev indfriet. Det var
også året, hvor vi besluttede at bygge en
ny midterbro efter at vor gamle har
tjent os i godt og vel 40 år, og året, hvor
det blev dyrere at være medlem af SSF.
Det er med glæde jeg har kunnet kon
statere en stor forståelse for disse me
get nødvendige forhøjelser. Vi er nået til
det punkt i SSF, at nødvendige indvesteringer skal ske i de kommende år, og
til dette skal der bruges mange penge.
Jeg har tidligere omtalt opgangstider
som hele landet har talt om, og at det
ikke gælder alle. Idag er vi ramt af man
ge indgreb som gik over landet i 1986, og
vi kan alle mærke det på vor pung, sam
tidig er SSF sammensat af mange for
skellige mennesker og mange, som har
nået den alder, hvor de skal nyde deres
otium i SSF. Derfor er det selvfølgelig
svært at pengene bliver mindre, det har
vi alle forståelse for, dog er det vor pligt
at sørge for at SSF er i en sådan stand,
at netop vore ældre medlemmer kan
komme og glæde sig over en godt vedli
geholdt havn og plads. Det er ligeledes
vor pligt at sørge for vor fremtid, nye
mennesker må til, nye unge mennesker,
så vi der »kun« er, som de unge siger,
midaldrende, kan få vort otium i SSF
Når jeg nu omtaler økonomi, hvorledes
gik det så i 1986? De nye priser slår først
igennem i 1987, så året gik med at spare,
meget måtte vente, men det meste fik
vi dog på plads, og vore aktiviteter i de
forskellige udvalg kan fungere som nor
malt. Der blev brugt penge på ny jolle
bedding, nyt hegn til surfere, vor pram
blev fuldstændig istandgjort, der blev
retableret el på vore moler o.m.a., alt i
alt fik vi med nøjsomhed pengene til at
slå til, og dog. Ønsker vi denne nøjsom
hed? Måske, men vel kun til en vis
grænse. Mange har spurgt, hvorfor er
det og det ikke i orden eller lavet, det er
selvfølgelig rarest at kunne svare hertil,

at det bliver bragt i orden nu o.s.v.. Husk
på her, at i alle kan hjælpe til.
Et alvorligt indgreb og indhug i vor kas
se, som Erna vogter nidkært over var, at
Københavns Kommune nu vil have os
til at betale husleje igen. Selvom vi er
en aktiv sejlsportsforening, opfylder vi
ikke for tiden de krav, som fritidsloven
omhandler med mindst 25 % af vore ak
tive medlemmer skal være under 25 år.
Dette må vi selvfølgelig gøre noget ved,
og det er igen et argument for at gøre
mere for vore unge, og få flere ind i vor
forening. Nu skal der heller ikke males
med sort hele tiden, dog er der en del al
vor i dette. Vi kan glæde os over at vor
jolleafd. fortsat blomstrer, og mange go
de sejlere kommer herfra. Kapsejladsafd. kører med sædvanlig succes, og vi
er stadig et godt navn ude omkring, når
det gælder kapsejlads. Sejlerskolen
består ikke alene af unge under 25 år,
men der hersker et virkeligt sammen
hold her. Det bør nævnes, at vort gule
telt atter er oppe at stå efter at have lidt
en kummerlig tilværelse i lang tid, det
te skyldes vore venner i sejlerskolen,
med vor sejladschef i spidsen. Jeg ved,
at mange synes som jeg, at vor havn ef
ter de betingelser vi har, fungerer godt
og sikkert. Der sidder her folk med
mange års erfaring, som er skyld i dette,
og det vil være godt for SSF om dette
fortsatte. Ja, der er mange ting som kan
nævnes, og der kan tales meget om
fremtiden. En ting er sikkert, vi må tage
fat, og med god sejlerånd og godt ven
skab skal SSF fortsat være vort til
holdssted og vort åndehul.

Med disse tanker om, hvad der er set og
sket i SSF i året der gik, ønsker jeg
samtlige medlemmer med familie, vor
Kirstine og venner af SSF, et godt og
lykkebringende nytår.
Klaus Akkermann
formand

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EvmrwDEt
OUT BOARDS

service
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I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
01 - 583045
__
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Referat af bestyrelsesmøde den
1.12.86.
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Besætning
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

Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Et medlem søger om fritagelse fra vag
tordningen p.g.a. en alvorlig sygdom.
Bestyrelsen drøftede situationen og
blev enige om, at man var nødt til at se
en lægeerklæring før man tog endelig
stilling til anmodningen.
Formanden orienterede endv. bestyrel
sen om arbejdet i Rivieraudvalget, hvor
man bl.a. den 10.12.86 begynder en
pressekampagne, og i den forbindelse
udsender man en brochure. SSF har
indbetalt 200 kr., kontingent for et med
lemskab i Rivieraudvalget.
To medlemmer har skriftligt bedt om
lov til at opstille en dobbelt telthal på
pladsen til brug for bygning af nyt far
tøj, samt til vinteropbevaring af andet
fartøj. De to medlemmer bad om som
alternativ at få lov til at stille to mindre
telthaller op. Bestyrelsen var enige om
at en dobbelt telthal vil fylde for meget
på pladsen og de to medlemmer vil bli
ve orienteret om, at man accepterer en
telthal på 12x4x4, der opstillet på en af
havneudvalget anvist plads og mod be
taling af kvm-pris.
Den 22.11.86 blev der afholdt kredsmøde i Østersøkredsen. Ib Sørensen blev
her genvalgt som formand, endvidere
blev Klaus Akkermann, SSF valgt som
suppleant til formandsposten. Klaus vil
fremover tage sig af det administrative
i kredsarbejdet.
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Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget oplyser at man snart
har fået fjernet den gamle midterbro
helt samt at man er begyndt at grave
under broen. Havneudvalget slutter
med at fortælle at man vil prøve at få
renden opgravet nu man har gravemas
kinen i havnen.

Rundt, Familiesejladsen og Old-Boys
stævne som sædvanlig.

Punkt 4 Klubhus og fester:
Klubhusudvalget oplyser at man har
helt styr på den årlige juletræsfest.

Punkt 10 Sikkerhed:
Der blev fordelt vagter imellem besty
relsesmedlemmerne. Bestyrelsen dis
kuterede endvidere om det er tilfældet,
at flere pensionister tager vagter for an
dre, uden selv at gå egen vagt. Man var
enige om, at det ville være umoralsk at
tage vagter for andre når man selv er fri
taget.

Punkt 5 Sejlerskolen:
Tyveknægten er kommet tilbage fra
værft, hvor den er blevet repareret for
en forsikringsskade.
Teltet til brug for opbevaring af skolebådene er nu rejst.
Punkt 6 Juniorafdeling:
Erik Povelsen har fremstillet nye stati
ver til brug for opbevaring af vore yng
lingebåde.
Den 13.12.86 afholdes der ynglingemøde.
Punkt 7 Kapsejlads:
Den 12.11. 86 blev der afholdt et ud
valgsmøde, hvor man planlagde den
nye sæsons sejladser. 11987 skal der af
holdes 2 ynglingestævner. Endvidere
skal SSF stå for Nordisk mesterskab
for optimister. Ellers sejles Forterne

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

Punkt 11 Bladet:
Intet.
Punkt 12 Eventuelt:
Et bestyrelsesmedlem har bedt for
manden på medlemmers vegne spørge
vognmanden, hvilke priser han tager af
både, idet mange mener at han under
byder pladsfolkene.
Mødet slut kl. 21.15.
Klaus Akkermann

Else Thuring

Formand

sekretær

få dig en fest 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.

0 Vi giver skriftlig garanti

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

Din partner! I
video og TV
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De passer på værdierne.
Forsikringsselskabet Hafnia har til deres kunder udsendt en
mindre avis om forsikringsforhold, her kan man bla. finde
følgende artikel der omtaler vores vagtordning, som kom
mentar herfra redaktionen kan der meddeles at flere og flere
sejl-og motorbådsklubber har taget vores ide og system op,
og hvor det er korrekt organiseret med yderst gode resulta
ter.

- For nogle år siden havde vi en lang
række indbrud, men de er faktisk af
skaffet nu, og endvidere har vi næsten
ikke mere skader som følge af dårlig for
tøjning, for det holder vagtmandskabet
ekstra øje med i dårligt vejr, siger for
manden for Sundby Sejlforening, Klaus
Akkermann.

I Jyllinge Sejlklub vil man
klare sig med æble og
pæretræer.
I Jyllinge Sejlklubs medlemsblad
bringes der følgende klagesang.

Vagt på havnen ????????
Både, der er overmalet. Både, der har
fået et sprøjt fra en spray-dåse. Sten,
der er kastet gennem sideruder. Tyveri
fra både.
Altsammen er det et udtryk for, at det
samfund vi lever i bliver mere og mere
lig de primitive samfund, hvor du kan
gøre alt imod mennesker du ikke er i fa
milie med uden at det er uværdigt.
Konsekvensen af tyveri og hærværk
mod de værdier, vi sætter pris på kan
blive, at der må indføres vagt på hav
nen, og at det er os, der har andele og
både i havnen, som må tage den sure
tørn hver anden eller tredie måned hele
året rundt.

Knap 1500 lystsejlere må hvert år konstatere, at deres båd er
blevet ribbet for værdier, mens den lå i havn. Hvad med en frivillig vagtordning?
Tag grejet hjem
Mange steder er det for nemt at bryde
ind i et lystfartøj, dels fordi de fleste
marinaer ligger ubevogtede hen, dels
fordi kun få både er udstyret med ek
stra sikkerhedslåse for slet ikke at tale
om tyverialarmer.
Ganske vist dækker forsikringen - hvis
man da har en sådan - men der er jo no
get, der ikke kan erstattes. For hvad nu,
hvis tyveriet sker dagen før man skal af
sted på ferie? Eller hvad med ærgrel
serne og irritationen oven i den tid det
tager at anmelde tyveriet og få anskaf
fet nyt udstyr? Eller det hærværk, der
ofte finder sted i forbindelse med ind
brudstyverier?
- Mere end halvdelen af skadesanmel
delserne på lystbåde drejer sig om tyve
ri, siger chefen for HAFNIAs lystfartøjsafdeling, Tonni Borg.

Han råder først og fremmest sejlerne til
at tage det dyre udstyr med sig hjem,
når de forlader båden, specielt i vinter
halvåret, for forsikringen dækker kun
tyverier på løse genstande i sejltiden,
og det vil sige fra 1. april til 15. novem
ber. Disse genstande er dog dækket i
vintertiden, hvis man tager dem med
hjem.

Frivillig vagt
Kollektivt kan man også gøre noget. For
eksempel har Sundby Sejlforening ved
København dannet en intern vagtord
ning, hvor medlemmerne på skift går
vagt een nat ad gangen. I Sundby har
hvert medlem 2 vagter pr. sæson, og
ordningen har efterhånden fået antal
let af tyverier og hærværk ned på nul.

Se på billedet. Et øjebliks ubetænk
somhed og manglende respekt for an
dres ejendom er timers oprydning,
støvsugning, og alligevel småsplinter i
hånden.
Dem, der gør det er typisk 12-14 år.
Hvad med at plante nogle flere æble-og
pæretræer, så der er noget at
»stjæle«. Det må da give en vis form for
spænding - den spænding, som også fø
les ved at ødelægge - selv om regningen
for den 12 eller 14-årige er forbandet
høj.
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Så var det jul igen.
Lørdag den 13 december var det de
voksne medlemmer af SSF, der tog hul
på julen med Kirstines store kolde
bord. Alle havde en herlig eftermiddag
og aften incl. Vagn og Bente, der fik
solgt alle de indkomne gaver og en

mængde lotterier, med særdeles flotte
præmier. Formålet med denne julefest
er jo at indsamle et stort beløb til børne
nes juletræ! Og det blev der, takket væ
re en uhørt købelyst hos deltagerne.

Glæden var i top, når det lykkedes at er
hverve en julepakke på auktion eller ved
lotteri.

FASTELAVNS
MED TØNDESLAGNING
SØNDAG DEN 1. MARTS KL. 12.00 PRÆCIS
Tønder til børn, damer og herrer i alle størrelser.
Fine præmier til Kattekonger og dronninger.
Mød op i god tid, vi begynder præcis!
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Så var det jul igen.

Julemanden ankommer i sit stiveste
puds og med Kirstines grydeslev.

Juletræsfesten for medlemmernes
børn søndag den 21 december samle
des som sædvanlig næsten alle børn i
foreningen og ligeså mange forældre,
farmødre, onkler, tanter og mostre.
Klubhuset var fyldt til sidste plads, og
alle ventede spændt på at julemanden
skulle ankomme og starte festligheder
ne. Børnene ventede mest på, at de
voksne skulle få overstået julehalløjet,
så der kunne blive uddeling af godtepo
ser og boller. Alt endte godt, og vor nis
semand, den lille tykke onkel Henry
med nissebørnene Vagn og Bente kan
efter en god indsats slappe af de næste
12 måneder. I hvertfald med nisseriet.
En del af børnene fik lejlighed til at op
træde i mikrofonen, flere med store bi
fald til følge. Enkelte af de optrædende
er givet emner både som kommende
afløsere for vort godt prøvede festud
valg, men også som kommende emner
til vore Hopla piger.

Julemanden taget på fersk gerning med
en godtepose.

HELLERS YACHTVÆRFT 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

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.

Hvad en enøjet kikkert dog kan føre til!
Vort hædersmedlem J. Bilde Jensen fortæller om
nogle af sine oplevelser, der handler om alt andet end
sikkerhed til søs.
oooooooooooooooooo
Orlogskaptajn Jens Bilde Jensen, tidli
gere leder af Søsportens Sikkerheds
råd, begyndte sin maritime karriere i
1932, og under anden verdenskrig sejle
de han bl.a. i den farlige Nordsøfart. Ef
ter at have taget skibsførereksamen
gennemgik han Søværnets Reserveofficerskole og forrettede tjeneste i forskel
lige af Søværnets skibe og landtjeneste
steder. I årene 1949-52 var Bilde Jensen
inspektør ved den nyoprettede Statens
Sømandsskole i Frederikshavn for der
efter at vende tilbage til søværnet som
søofficer af linien. 1954 blev han orlogs
kaptajn. Efter sin udtrædelse af søvær
net blev Bilde Jensen leder af Søspor
tens Sikkerhedsråd og lagde i de følgen
de 11 år hele sin interesse og energi i at
oplyse den danske befolkningom, hvor
dan man sejler sikkert i både store og
små fartøjer. Gennem korte og klare råd
og synspunkter-»kun en tåbe frygter ik
ke havet«-udfoldede han et energisk
oplysningsarbejde i både radio og tv.
Han modtog flere æresbevisninger i
den anledning, således Kgl. Dansk
Yachtklubs Kronborgpokal og udnæv
nelse til hædersmedlem af Sundby
Sejlforening.

oooooooooooooooooo8

Når minderne vælder frem:
I anledning af min 70-års fødselsdag
havde jeg den ære og glæde at få besøg
af ikke mindre end 3 fremtrædende re
præsentanter for Sundby Sejlforening.
Og ikke nok med selve besøget. Jeg fik
også som gave et Hånd-Teleskop. Det
er i hvert fald det navn, der står på in
strumentet, som er en lille kikkert til at
sætte for det ene øje. En prægtig lille
ting, som, når den er klappet sammen,
fint kan medbringes i lommen.

Tidligere havde man i ethvert større
handelsskib en sådan kikkert i stort for
mat. Den blev kaldt en søkikkert eller
en signalkikkert, fordi den især blev
brugt, når man skulle aflæse signalflag.
Gaven fik mig til at mindes følgende
episode fra krigens tid:
I begyndelsen af 1940, altså efter at kri
gen var brudt ud, men inden besættel
sen, var jeg ung styrmand i en damper,
som sejlede kul hjem til Danmark fra
England. Vi sejlede altså i det man
kaldte Nordsøfart.
Det var en temmelig risikabel fart at
sejle i. I tiden fra krigens udbrud i sep
tember 1939 og til besættelsen, blev der
i denne fart og i farvandene rundt Eng
land - selv om Danmark var neutralt sænket 29 danske skibe, hvorved 375
søfolk omkom. Det var de tyske U-både, som var på spil.
Foruden U-bådstruslen var vi under sej
ladsen også udsat for en trussel eller
ubehagelig oplevelse fra luften.
Det skete nemlig at tyske krigsflyvere,
når de var på vej hjem over Nordsøen ef
ter togter til England, dykkede ned over
et fredeligt sejlende handelsskib og
tømte deres restbeholdning af ammu
nition eller bomber ned i hovedet på os.
Det var meget ubehageligt med sådan
nogle 20 mm projektiler farende rundt
på må og få, efter at de havde ramt ski
bets jernplader og sprang tilbage i en
tilfældig retning.
Vi var derfor på vagt over for flyvema
skiner.
En formiddag ved 9-tiden, da jeg havde
vagt på kommandobroen, så jeg en fly
vemaskine, der nærmede sig. Jeg tog
vor søkikkert, der var en stor en, satte
den for øjet for nærmere at iagttage
flyet. Medens jeg stod der og kiggede,
kom kaptajnen op på broen, og han
spurgte mig, hvad det var, jeg kiggede
efter, for i almindelighed brugte vi ikke
søkikkerten, men en almindelig kik
kert. Jeg svarede, at det var et fly, som
nærmede sig. Lidt efter sagde kaptaj
nen: »Styrmand, lad være med at pege
på ham med den kikkert. De har stærke
kikkerter i flyene, og det kan være at
han, når han kommer nærmere, så tror,
at vi sigter mod ham med et skydevå
ben«. Vi måtte jo endelig ikke provoke
re, men være åh så fredelige. Jeg måtte
så klappe søkikkerten sammen. Nå, der
skete os ikke noget. Om det var et tysk
eller et engelsk fly, husker jeg ikke
mere; men selve episoden dukkede op i
min erindring, lige da jeg fik set min
fødselsdagsgave fra SSF.

Når først den del af hjernen, hvor min
derne gemmer sig, begynder at virke, så
vælter det jo frem med erindringer. Her
endnu et minde fra dengang:
Foruden farerne fra U-bådene og flyene,
så var der endnu en fare for de fredeligt
sejlende handelsskibe. Det var faren fra
drivende miner. Minefaren fra de mag
netiske bundminer kendte man på den
tid ikke rigtig noget til. Vi havde fået
fortalt meget om, at hvis man sejlede li
ge på en sådan drivende mine, så ville
den blive skubbet til side af bovbølgen,
men suget ind mod skibssiden henne
midtskibs og eksplodere, og skibet ville
med sikkerhed synke.
De drivende miner var af den slags,
man nu kan se som indsamlingsbøsser
især i havne; men der er da også en så
dan i Tivoli og på Esplanaden i Køben
havn. De er kugleformede og har nogle
horn strittende frem. Når hornene bøj
es f.eks. ved at støde mod en skibsside,
så eksploderer minen.
Der blev derfor under sejladsen holdt
skarpt udkig efter sådanne bæster, og
en dag i slutningen af februar 1940, da vi
i roligt og klart vejr dampede fredeligt
sydover langs Norges kyst, råbte ud
kigsmanden på Bakken pludseligt:
»Der driver noget forude om bagbord«.
Vi på broen fik travlt med at kigge i den
angivne retning, og så en genstand, som
var næsten helt nede i vandet; men der
strittede noget op, som godt kunne lig
ne horn på en mine.
Maskinen blev stoppet og kaptajnen
varskoet. Vi havde ombord et hæfte,
der hed »Skibsfartens Betryggelse un
der Krigsforhold« udgivet af Handels
ministeriets Søfartsafdeling og Mari
nen i forening. Hæftet kom frem, og der
var i dette også et afsnit om drivende
miner og om, at man eventuelt kunne
skyde dem i sænk. Måske kunne man
ved skydningen endog få minen til at
eksplodere, hvorfor man skulle holde
sig i god afstand fra den.
Nu var det sådan, at vi havde et gevær
om bord, nemlig en 11 mm enkeltskuds
karabin model 18-hundrede og et eller
andet med ammunition. Muskedonneren kom frem, og kaptajnen, som havde
været reserveofficer i Marinen under
første verdenskrig og havde forstand på
skydevåben, gav sig til at skyde på gen
standen. Det kom der ikke noget ud af.
Så besluttedes det at sejle nærmere, og
det gjorde vi forsigtigt og med meget
langsom fart, og så opdagede vi, at det,
vi troede var en mine, i virkeligheden
var en kurvestol, som flød i vandet med

SS. Britta bygget i 1921 minesprænges den 25 marts 1940. kun 5 ud af 18 mand blev reddet.

sine lave ben strittende op. Kaptajnen
var sur, for han havde set hen til at kun
ne sende et telegram om, at vi på den
position havde observeret og uskade
liggjort en drivende mine. Et sådant te
legram ville jo have skabt en vis respekt
om skibet.
Efter denne lille episode dampede vi vi
dere mod Danmark med vor dyrebare
kullast, for vinteren 1939-40 var meget
streng, og befolkningen frøs jammerligt
i de dengang ikke isolerede huse. Da vi
et par døgn senere om natten, med is
bryderhjælp passerede Kronborg, var
der på den åbne kommandobro, hvor jeg

havde hundevagten, mellem 15 og 20
graders frost, så jeg frøs ikke bare jam
merligt, men gudsjammerligt.
Den ovennævnte gamle karabin - rinder
det mig nu i hu - mødte jeg senere i et
andet sammenhæng, som jeg også ger
ne vil fortælle om.
Men inden jeg gør det, skal det indsky
des, at heller ikke jeg undgik at det skib,
jeg da sejlede med, blev torpederet af
tyskerne. Det skete i marts 1940. Af den
18 mand store besætning, var vi kun 5,
som slap fra forliset med livet i behold,
og dette bevirkede, at jeg var i Dan
mark, da landet blev besat.
Fortsættes næste side
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Ombygget K- kutter - K6 - der den 29. august 1943 sluttede sig til den danske brigade i
Sverige.
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I sommeren 1943 var jeg, som værne
pligtig søløjtnant i Marinen, blevet fø
rer af kystbevogtningsfartøjet K6. Un
derligt nok havde tyskerne overladt det
til den danske Marine og Politiet at pas
se på, at der ikke foregik illegal trafik
over Sundet mellem Danmark og Sveri
ge. Sammen med andre såkaldte K-kut
tere, som var lejede civile fiskekuttere,
tøffede vi op og ned langs Sjællands
kyst og kontrollerede skibsfarten og for
den sags skyld også sejladsen med lyst
fartøjer. Sådanne måtte godt sejle om
dagen, når de havde en skriftlig tilladel
se. Kutterne var gråmalede og havde
militær besætning undtagen motorpas
seren, som var civil og repræsenterede
skibets ejer, og vi førte orlogsflag (split
flag).
Om morgenen d. 29. august 1943 - den
dag tyskerne satte sig på det danske
militær - sejlede vi med K6 på patrulje
mellem Hellebæk og rundt Kronborg til
Humlebæk. Vi var sejlet ud fredag d. 27.
og skulle afløses d. 29. middag. Søndag
morgen var vi godt klar over, at der var
noget særligt på færde, men hvad, vid
ste vi ikke, for vi kunne ikke få forbin
delse over radioen til vor kommando
station i land. En fiskerbåd, som vi
mødte, og som kom fra land, fortalte os
de forfærdeligste ting om, hvad der fo

regik. Det troede jeg nu ikke rigtig på;
men for alle eventualiteters skyld holdt
vi os godt til søs, og så tænkte jeg på,

5. maj 1945: Hjem fra Sverige med res
terne af den danske flåde

som jeg så ofte før havde gjort, hvad vi
skulle gøre, hvis tyskerne dukkede op
for at erobre os.
Til vort forsvar havde vi 4 stk. af de tid
ligere omtalte 11 mm muskedonnere,
som skulle lades efter hvert skud, og så
havde vi 2 stk. 9 mm tromlerevolvere,
som dog kunne skyde 6 skud, før de
skulle lades igen. Sådanne karabiner og
revolvere koster i dag flere tusinde kr.
pr. stk., for nu er de mere antikke, end
de var dengang.
Hvis tyskerne sendte en motorbåd ud
for at få fat i os, så var jeg indstillet på,
at vi skulle forsvare os. Hvis der kom et
rigtigt krigsskib, som med et kanon
skud kunne puste os væk fra havets
overflade, hvis de ville det, så var det
nok bedst at prøve at komme væk af vej
en. Og det blev enden på historien.
Vi endte i Sverige. Det var der ikke no
get tappert ved, men jeg har da altid si
den følt tilfredsstillelse ved at tænke:
»Nå ja! Du oplevede da ikke at måtte
overgive dit fartøj og besætning til dem,
som vi dengang betragtede som vore
fjender«.
Det var den dejlige gave fra SSF, som
bragte de minder frem, som jeg her har
nedskrevet.
hjertelig tak!
J. Bilde Jensen.

AMERICA'S CUP
Flemming Refsgaard, fra Dragør Sejlklub, har
været i Australien som jury-medlem i udfordrer
nes sejlads til America's Cup.
Flemming har lovet at videregive nogle af sine
indtryk fra denne storslåede oplevelse.

Det sker torsdag den 5. marts kl. 19.30
i SSF's klubhus
Mød op til en rigtig Sejleraften
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Kap s ejlads udvalget

fra bestyrelsen

Fra Kassereren

til orientering

c>8
Nye medlemmer

Vagtordningen.

Kontingent pr. halvår.

A

Der har i et par tilfælde været rejst
spørgsmål ved hustruer eller samlevers
mulighed for at tage del i, eller medvir
ke ved afviklingen af de 2 nattevagter,
som bådejere i SSF skal afvikle i vinte
rens løb.
For god ordens skyld skal retningsli
nierne her ridses op.
En bådejers hustru/mand/samlever
kan afvikle den ene vagt, hvis vedkom
mende er enten aktiv eller passiv med
lem af foreningen.
Endvidere skal det fastslåes at en båd
ejer, som er blevet fritaget fra vagtord
ningen, ikke kan tage vagter for andre
bådejere.
På bestyrelsens vegne
Jens Green
Vagtchef/næstf.

Aktive. Kr. 200,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 250,-

31 Karin Mortensen
Mosebuen 26, Gentofte
A 134 Maiken Boe Nielsen
Prøvestens Alle 4-2 tv, S.

OBS!
Dato ændret.
VHF-kursus, på grund af en uforudset
begivenhed er start-datoen ændret til
mandag d. 9 februar kl. 19.00
Undervisningen foregår i Pejsestuen.

Hilsen fra Sverige.
Julen 1986.
Vi vil onske SSF og alle der en god jul og
et fint 1987 og takke for al gåstfrihed,
som vi har nydt i sommerens løb.
Svend og Inge Frederiksen
Team Work.

Til medlemmerne
Rubrik annoncer om køb - salg - bytte
bringes vederlagsfrit for medlemmer.
Indleveres på SSF's kontor, eller sen
des til redaktøren.

Klubhus og Fester.
1 marts fastelavn kl. 12.00
5 marts kl. 19.30
Flemming Refsgaard, Dragør Sejlklub
fortæller om America's Cup i Austra
lien
29 marts kl. 9.00 generalforsamling.
2 maj standerhejsning kl. 16.00

Passive. Kr. 100,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Juniorer kr. 150,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Rabat. Der betales for 2 søskende, de
næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år.
pr. m 2 . kr. 65,- + moms kr. 10,30 ialt pr.
m 2 kr. 79,30
Vinterpladsleje.
Medlemmer uden fast plads i SSF. pr.
m 2 kr. 32,50 + moms kr. 7,15 ialt kr.
39,65.
Mindste pladsleje max 3 m 2 kr. 175,- +
moms kr. 38,50 ialt kr. 213,50
Skurleje pr. år.
Enkelskur. Kr. 63,- + moms kr. 13,86
ialt kr. 76,86
Dobbeltskur. Kr. 126,- + moms kr.
27,72 ialt kr. 153,72
Jolleskur. Kr. 40,- + moms kr. 8,80 ialt
kr. 48,80
Haveleje. Kr. 30,- + moms kr. 6,60 ialt
kr. 36,60
Nattevagt. Bådejere der ikke har gået
deres 2 vagter inden 1. maj betaler kr.
200,- pr. vagt til foreningens kasse.
Kontingent og pladsleje skal være be
talt inden den 15. marts.

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

EFTER DENNE DATO
Hvis det skyldige beløb samt et strafge
byr på kr. 100,- ikke er betalt senest en
måned efter modtagelsen af ryk
kerskrivelse mistes medlemskab/hav
nepladsen.
OBS
Girokort vedlagt dette nummer af bla
det.
11

fra medlemmerne

Motorbåde, hvad sker der i 1987.
Vær med i de navigations-sejladser der bliver afholdt
i SSF.

t
Til SSF.
Modtag vor inderligste tak for udvist
opmærksomhed ved min kære mand og
vor elskede far Leo Pedersen's begra
velse.
Anna-Lisa, Yvonne og Johnny.

t
Tak!
Tak til SSF og B&W for den store delta
gelse ved
Poul Jensen's bisættelse
Svend - Lene - Per - Kirsten - Kate

Motorbådsrepræsentant i bestyrelsen
Ib Petersen vil gentage de navigationssejladser som arrangeredes i det just
forgangne år. Det er hans indtryk, at en
hel del af vore medlemmer gerne vil væ
re med men holder sig tilbage af flere
grunde. Nogle tror det er for svært, an
dre vil ikke være med fordi nabobåden
ikke er det, og enkelte er bare bange for
at dumme sig.
Ib Petersen hævder at alle kan være
med. Et enkelt søkort og et hæfte om
søvejsreglerne samt din båd og nogle
gode venner/veninder - hustru eller
samlever, og sagen er klar.
For at du kan få et indtryk af begivenhe
derne og lidt skrivebordsøvelse her i
vinterens mørke, bringer vi de regler og
bestemmelser, der blev brugt ved en af
navigationssejladserne i 1986.
Med alle de gode historier der fortælles
på havn, plads og i klubhuset i brave
venners festlige lag, kan alle i SSF finde
selv den mindste flække eller tønde
selv i mørke, så prøv at løse opgavesæt

tet. Måske bruges det igen her i det nye
år.
Løsningen bringes i næste nummer af
bladet.
HG.

50 år

SSPs navigationssejlads
1. Skippermøde i klubhuset kl. 09.00. Startpenge kr. 30,- betales her.
2. Start begynder kl. 10.00.
3. Ved vind på 7 m/sek. og derover aflyses sejladsen. Ved vestlig vind op til 9 m/sek.
sejles et mindre løb under land.
løvrigt er det enhver skippers eget skøn og ansvar, om han finder sejlads forsvar
lig. Sejladsen kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle indtrufne havarier eller
ulykker.
4. Der sejles efter søkort nr. 132.
Til det korte løb benyttes kort nr. 133.
Alle de i opgaven opgivne kurser er retvisende, lige som de kurser der skal opgi
ves af deltagerne skal være retvisende (rv). Alle opgivne distancer og positioner
er målt fra og til mærkernes midtpunkt. Minutter opgives med decimaler, (ikke
sekunder).
5. Alle mærker skal passeres på den rigtige side efter mærkets art og karakter, og
inden for en afstand af 10 til 15 m.
Ligeledes skal nummerskiltet vises for kontrol.
6. Der sejles uden nationalflag. Dog, hvis en deltager udgår af løbet sættes flaget.
Hvis man udgår af sejladsen, ved havari eller andet, da kald SSF navigation over
VHF kanal 77 eller Walkie Talkie kanal 22.
Ulla Bernth (Jasta Ib's gast!) kunne un

der de lykkeligste omstændigheder fejre
sin 50 års-dag den 18. december. - SSF's
hoplapiger mødte i dagens anledning op
kl. 06.30.
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7. Evt. protest afleveres skriftligt straks efter hjemkomst.
Overdommerens afgørelse er endelig og kan ikke indankes for andre appel
instanser.
8. Præmieuddeling ca. kl. 17.00 i klubhuset.

Startsted: 0,2 sømil øst for SSF anduvningsbøje
Position: 55°39,97'N.br. - 12°38,70'0.1g.
Deltagende både skal holde sig vest for startlinien (mellem dommerskib og udlagt
mærke) indtil startsignal gives. Bådene startes enkeltvis med laveste nummer
først.
Samtlige mærker passeres efter deres karakter.
1. Sejl til et mærke som ligger på kurs 85°rv, afstand 1,12 sm.
A. Hvad er det for et mærke ?
B. Opgiv lyskarakteren:
2. Sejl til et mærke på position 55°41,65'N.br. - 12°47,02'0.1g.
Opgiv kurs og distance fra sidste punkt - Kurs ?
Dist.?
3. Sejl til et mærke på position 55°38,37'N.br. - 12°49,90'0.1g.
Du må ikke komme indenfor 4 meters kurven, hvorfor strækningen skal sejles på
2 kurser. Opgiv kurser og distancer fra sidste punkt.
1. Kurs?

Dist.?

2. Kurs?

Dist.?

4. Sejl til et mærke på position 55°35,21'N.br. - 12°47,12'0.1g.
Du skal igen holde dig udenfor 4 meters kurven og strækningen skal sejles på 2
kurser.
Hvad betyder YB ?
5. Sejl kurs 304°rv - afstand 1,98 sm til et mærke.
Opgiv positionen:
6. Sejl til et mærke på position 55°39,48'N.br. - 12°42,13'0.1g.
Opgiv kurs og distance fra sidste punkt. - Kurs ?
Dist.?
Opgiv lyskarakteren:
7. Der sejles nu til mållinien (startlinien) og derfra direkte ind i havnen til tankan
lægget for kontrol af sikkerhedsudstyr og aflevering af opgaven. Opgiv samlet di
stance for hele løbet:
Dist.?
Spørgsmål:
Du sejler fra SSF til Helsingør. Er du i retning for ind- eller udgående mht. sø
mærker?

Start nr.
Skippers navn og adresse:
Bådens navn:
U/Ib P.

Optimisternes sommerlejr 1986
Vore optimister var med i Østersøkredsens sommerlejr, der
havde slået teltpælene op i Kastrup Sejlklub.
Af Leif Henriksen
Opti-udvalget.
For at tænke på sommerlejr i februar
skal man være lidt gal og meget optimi
stisk, men ikke desto mindre mødte en
del op til det første møde en kold, mørk
aften i februar.«- Mødested Kastrup
havn. Efter dette første møde fulgte en
hel række møder i den kommende tid,
før vi endelig kunne sige vi var klar til at
modtage 42 børn fra hele Østersøkred
sen (som omfatter klubberne på Born
holm, Amager, Peblingesøen og Svane
mølleklubben) til sommerlejr 86 fra d;
6/7 - 12/7, på havnen i Kastrup.
Søndag d. 6 var der mødt mange op ved
Bornholmerbåden for at modtage 100
varme sild, div. flasker honningsøpp
medbringende bornholmere i flere stør
relser. Da en del havde mødt hinanden
sidste år på Bornholm, var der mange
dejlige gensynsscener på kajen, hvoref
ter de dyrebare genstande og personer
blev transporteret i kortege til Kastrup.
Næste punkt på dagsordenen var åb
ning af lejren, efterfulgt af teltrejsnin
gen. Jeg var desværre ikke ankommet
endnu, idet jeg var beskæftiget i Lynet
ten, hvor der var pige DM for optimi
ster, hvilket ærgrer mig idet dagens un
derholdning så afgjort har været de
»professionelles« teltslagning. Særlig
opmærksomhed fik Mogens fra Dragør,
som sikkert kunne leve af teltrejsning
for proff., til alt held var det hele opta
get på video. Dejlig aften, dejlig video.
Da jeg kom til at virke som hovmester
hele ugen er det begrænset, hvormeget
jeg kan fortælle om de enkelte sejladser.
Til gengæld fik jeg fornøjelsen af at bru
ge de fleste penge der var i kassen. Det
er altid rart at bruge penge, især når det
er andres.
Mandag:
Efter morgenmad et kort skippermøde,
hvorefter sejladserne starter. Der var
sejlads hver dag ugen igennem. Efter
frokost var der tur til Tuborg, vi blev af
hentet af en bus lidt sent, idet han hav
de holdt på den anden havn, et af pro
blemerne med flere havne, men vi kom
næsten rettidig til Tuborg. Så kom pro
blemerne. 20 min. ventetid på guide,
hurtigtrav rundt på bryggeriet, retfær
digvis skal det siges, at det både var in14

Østersøk redsen s

Sommerlejr
6/7 - 12/7

SSF's hold ved Østersøkredsens som
merlejer.

teressant og lærerigt, samt at guiden
kunne sin lektie, desværre også den lidt
kedelige del. Efter rundvisningen var
Tuborg vært, hvor der blev serveret 2
sodavand for børnene og 1 alm. øl pr.
voksen, andre besøgende fik 1 alm. -I- 1
guld. Medens vi drak øllet spurgte gui
den, om der var nogle spørgsmål, samti
dig gjorde han opmærksom på at det ik
ke var sikkert han kunne svare, idet han
kun havde tid i 5 min. endnu, inden
han skulle lukke os ud af bagdøren! He
le rundvisningen incl. spørgetid, drikketid o.lign. tog 55 min.
Da vi således var tidligt hjemme igen,
benyttede børnene resten af eftermid
dagen til badning og shopping på Shell
tanken (slik afd.). Da der var omby
gning på havnerestauranten (Pølsevo
gnen) det meste af ugen, måtte vi tage
til takke med Kirstines hjemmelavede
middagsmad, hvilken der var god af

sætning af ugen igennem, alle (næsten)
var tilfredse. Der var rigeligt i Kirstines
sædvanlige kvalitet. Aftenen gik med
snak, leg o.lign.
Tirsdag:
Morgenvækning et problem. Både børn
og voksne vil gerne sove en time ekstra,
hvilket indebærer at alle kommer tem
melig sent til morgenmad, så i løbet af
få minutter ligner et veldækket mor
genbord en Afrikansk mark efter besøg
af græshopper. Morgenmaden afsluttes
med et kort møde, hvor dagens program
gennemgås.
Tirsdagen bød kun på sejlads formid
dag og eftermiddag. Efter middagsma
den var der en folkevandring væk fra
havnen. Halvdelen fortsatte til Shell
tanken, hvor dagens lommepenge blev
omsat til div. slik, resten gik en tur til
lufthavnen, hvor det mest spændende
viste sig at være TV, hvor man viste en
film om jollesejlads i Australien. Re
sten af aftenen gik med badning, bold
spil, slagsmål og hvad sådan en flok
børn ellers kan finde på.
Onsdag:
Bytur om formiddagen havde vi annon
ceret i det ringe håb, at det ville hjælpe
med at få deltagerne op i god tid, men
ak nej. Nå, men vi nåede da bussen og
kom ind til byen kl. 10, hvor vi havde af
tale med havnerundfarten om speciel
tur. Søren-sidevind fra Kastrup havde
sagt at han kunne alt om Kbh's havn og
husene i dens nærhed. Han fortjener et
flot ug for sin viden og levende måde at
fortælle på.
Efter havnerundfarten gik vi en tur gen
nem Strøget ned til Nyhavn. Stor is til
alle børn mellem 0 og 80, lækkert. Me
dens isen blev spist, gik vi og kiggede på
gamle træskibe, hvoraf flere er sat pænt
i stand, dejligt at se.
Frokosten blev fortæret i parken ved
Rigsarkivet. Frikadeller fra dagen før,
store stk. agurker, tomater og rugbrød
klappet sammen, skyllet ned med man
ge liter saftevand. En herlig frokost i
det grønne.
Ugens »smutter« var besøget på Tøj
husmuseet. Den der havde arrangeret
turen havde »glemt« at undersøge,

hvornår museet havde åbent. Nu var
gode råd dyre, hvad skulle vi gøre
med 50 børn midt inde i byen i ca. 2 ti
mer. Hen og snakke med rundviseren
på museet. Han var velvillig og ville ger
ne give en hurtig rundvisning, men da
det ikke varede længe nok, blev der også
tid til et besøg på Glyptoteket. Det gjor
de virkelig lykke, tænk at der var så
mange sjældne planter midt i Kbh., det
var der ikke mange af børnene der troe
de.
Hjemme igen skulle der sejles om efter
middagen, men ingen af børnene var
særlig begejstrede. De var trætte, det
blæste for meget og de havde ondt i be
nene. Nå, men de fik dog rigget til, nogle
kom på vandet, men så måtte det hele
opgives. Det friskede kraftigt op ca. 15
sek/m, stor jubel blandt børnene, for så
kunne de slappe af, bade eller hvad de
nu havde lyst til resten af eftermidda
gen.
Om aftenen var der orienteringsløb på
havnen og dens nærhed, bl.a. Shell-tanken. På hver post skulle der besvares
nogle spørgsmål, flere hold forsøgte sig
med bestikkelse, de købte lys øl på
Shell-tanken, det var pænt af dem, for
man bliver virkelig tørstig af at ligge og
vente i længere tid.

Da regnskabet efter løbet skulle gøres
op viste det sig, at et hold fortjente ek
stra ris og ros. De gad ikke gå den lange
vej rundt på havnen, hvad gør man så,
finder en der sejler rundt i en lille jolle
med motor. Overtaler ham til at sejle
holdet tværs over havnen, genialt sim

mfr-

v .c
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pelthen, hvilket gav holdet 10 p. ekstra.
Stor glæde på det hold, men der var og
så en bagside. Holdet fik 20 p. fratruk
ket for at sejle rundt i havnen uden red
ningsvest. Stor glæde blandt de andre
hold. Nå, men der blev fundet både et
vinderhold og et taberhold, men alle var
glade, især da der var præmie til alle.
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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

Ma|

10 18

9 15

9 15

Juni

10 18

9 15

9 15

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sept

13 18

9 15

X

Okt

;| 13 18

9 15

X

1 3 18

9 15

X

- | 13 18

11 15

X

Nov
Dec

I
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevei 200
DK 1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
i? Amagerbanken

\ S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Torsdag:
Nu er det ved at blive en vane, at alt
sker 5 min. efter det burde være sket.
Formiddag og eftermiddag gik med sej
lads, den kolde mad til frokost blev er
stattet af Kirstines biks, idet vi skulle i
Tivoli om aftenen. Ang. biksemaden
var der flere der rynkede på næsen og
kun ville have en lille klat, men så opda
gede de, hvorfor Kirstines biks er be
rømt, og så gik det stærkt. Faktisk var
det den eneste dag der blev spist op.
Når man nævner Tivoli og ser, hvilken
glæde der lyser ud af 50 par øjne ved
man på forhånd, at det vil blive en spec.
god aften, og det blev det. Alle børn fik
et turpas om armen. Blev derefter slup
pet løs med besked om, hvor de kunne
finde os, hvis der var problemer, ellers
skulle de møde os kl. 21.45. Det skal
nævnes at 5 min. før mødetid var ingen
kommet
endnu. Kl. 21.45 var alle samlet, det var
flot klaret af ungerne.
Hvor effektive »jungletrommerne« vir
ker, fik vi bevis for i løbet af aftenen. Vi
ville give en is, hvordan fortælle det til
alle ? Der kom 2-3 stk., de fik et kryds på
hånden og penge, så de selv kunne købe
sig en is. Der gik højst en halv time, så
havde alle været efter penge og fået et
kryds, sådan.
Fredag:
Alle sov over sig. En hel time kom vi for
sent op, så det må alligevel have været
en hård dag og aften, vi havde været
igennem. Nå men pyt, vi nåede det alli
gevel.
Som de andre dage var der sejlads hele
dagen, kun afbrudt af frokosten.
Fredag aften skulle være festaften med
grill. Ungerne fik pølser, som pølseman
den på havnen havde givet, hvilket var

meget fint, idet han havde haft lukket
hele ugen p.g.a. ombygning, så først om
fredagen kunne han sælge slik til unger
ne, så man kunne ikke sige det var fordi
han havde tjent på dem hele ugen. Efter
pølserne skulle vi til at grille vores bøf
fer. For ikke at børnene skulle savle for
meget på dem, sendte vi dem hen at kø
be is. Alle der har set en sværm fluer
omkring et stk. råddent kød ville have
nikket genkendende til de ca. 50 tunger,
der 2 min. efter de havde slikket is sav
lede på vores mad, nå vi fik da spist.
Ungerne havde forberedt underhold
ning. Det gjorde de så godt, at de blev
nødt til at gentage forestillingen.
Lørdag:
Sorgens dag. Nu er det snart slut på en
dejlig uge. Efter dagens sejlads begynd
te vi at pakke sammen, det var ikke let.
Alle havde noget liggende et eller andet
sted, men hvor ? Det meste blev fundet,
men noget forblev væk.
Som man måske har bemærket, har jeg
ikke skrevet ret meget om det, der fore
gik på vandet. Det hænger sammen
med, at jeg gik på land hele ugen men
jeg ved, der var mange fine sejladser
med lige så fine præstationer af den en
kelte sejler.
Da der var sejlere af enhver kategori, vil
jeg ikke gå ind på den enkelte plac., idet
den der blev nr. 42 måske havde ydet
den største indsats. Der var dog en præ
mieoverrækkelse, hvor alle fik et bille
de af hele sommerlejren indsat i et flot
omslag, som Arne Olsen (trykkeren)
havde leveret.

Nu var afskedens time kommet. Men
nesker man havde lært at kende i løbet
af 1 uge, skulle man nu sige farvel til.
Det er aldrig sjovt, idet man har noget
stort sammen, mindet om en
dejlig tid i Kastrup.
Til slut vil jeg dementere min indled
ning. Man skal hverken være gal eller
optimistisk for at gå med i et sådant ar
rangement, selv ikke i februar. Man skal
bare kunne lide at være i selskab med
andre mennesker, og acceptere dem
som de er, for så får man en meget stor
oplevelse ud af sådan en uge og jeg vil
anbefale alle, der har en chance for at
komme med på sommerlejr for Optimi
ster: Sæt den uge af, du vil aldrig fortry
de det.
Til alle deltagere vil jeg takke for en god
tid.
Leif Henriksen
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Arne Olsen Offset a/s
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Tegning af Ib Christensen, SSF.

Medlemsblad for

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

0159 3580

Restaurationen

0158 3296

Havnekontoret

015814 24

Facitliste
Navigationssejlads
Som lovet bringer vi opgaveløsningen
til skrivebords Navigationssejladsen,
der var på side 13 i januar nummeret.
Der har været stor interesse blandt
medlemmerne for at løse opgaven, så
motorbådsrepræsentant Ib Petersen
kan trygt regne med et stærkt forøget
deltagerantal, når det går rigtigt løs til
sommer.

Postgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

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

0150 4101

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

Skrivebords sejladsen.
1. A: Kompasafmærkning Syd
B : Hvidt hurtigblink samt et langt
hvert 15 sek.

2.
Kurs: 66°
Dist: 3,94 sm.
3. 1.: Kurs: 134"
Dist: 2,07 sm.
2.: Kurs: 175°
Dist: 1,89 sm.
4.
Gul-sort
5.
55°36,32'N.br - 12°44,29'0.1g.
6. A: Kurs: 339,5°
Dist: 3,40 sm.
B: Rødt blink hvert 5 sek.
7. A: Samlet Distance 20,15 sm.
B: Udgående.
Følgende differencer regnes for korrekt
besvarelse:
Kurser: 0,5° og derunder.
Distancer: 0,05 sm. og derunder.
Ved 2-kurser (punkt 3) følgende:
Kurser: 1° og derunder.
Distancer: 0,1 sm. og derunder.
Positionsangivelse: 0,05' og derunder.

015801 76

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

01269509

Foreningens bestyrelse:
formand:
Klaus Akkerrnann

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
0154 5844

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01245759

Skolechef:
Bjarne A. Larsen

0195 07 01

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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Drømmen bliver o
nemt og trygt i
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 vurderkig som overflødige
ekstraomkostninger for Dffln.
Dertil kommer vor 'IVygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler låret i ganske særlige
tilfælde.
/
Kig ind og få en bå
drømmen blive opfyldt^

Amager Bladets idrætspris 1986 til Sundby Sejler.
Fortjent anerkendelse til Michael Empacher der ikke lægger
skjul på, at han arbejder på at blive verdens bedste.
»Skal du helt til tops i verdenseliten i
dag, så kræver det et utroligt hårdt
slid og træning alle ugens dage.«
Filosofien er opskriften, og dels hem
meligheden, bag den succes Theis
Palm og Erik Lund, og Sundby-sejleren
Michael Empacher forgyldte dansk
sejlsport med i 1986, da guldtrekløveret
vandt verdensmesterskabet for ynglin
gebåde i Muiden i Holland.
På de hollandske bølger susede besæt
ningen i »Holger« forbi konkurrenterne
på stribe, og kursen var det forjættede
mål: VM-guld.
I de syv sejladser med lige fra svag vind
til hårdt blæsevejr, styrede sejlerne
guldplaceringerne sikkert i land. Deres
bedste placeringer var en førsteplads,
to andenpladser og en tredjeplads. Dår
ligste placering, en 18. plads, kunne de
trække ud af regnskabet, så sammen
lagt var der tale om en suveræn VM-titel.
Guldynglingene vandt med 39,4 point
foran K. Neergaard, Norge, der sluttede
på andenpladsen med 51,1 point.
Men psykisk sled VM-sejladserne, og
især forberedelserne, hårdt på de tre
sejlere, og konsekvensen blev, at deres
veje skiltes efter at VM var et overstået
kapitel.
»Men der er tale om en lykkelig skils
misse,« bedyrer Michael Empacher.
»Når man sidder tre mand i samme
båd, kræver det at samarbejdet funge
rer perfekt. Man skal ku' tåle hinandens
særheder og meninger, og ind imellem
må de gå på kompromis med egne prin
cipper. Det er en fantastisk svær balan
cegang,« påpeger Michael Empacher.
I 1987 afholdes VM for ynglingebåde i
Østrig, og Michael Empacher er ene om
at kunne genvinde titlen . . .
»Jeg har fundet sammen med Lynettesejlerne, Bo Seiko og Morten Ratczak i
båden »Joker«, og chancerne for at gen
vinde titlen betragter jeg som særdeles
fine«.
At blive verdensmester i ynglingebåd,
der er nummeret mindre end solingen,
koster rigtigt mange penge. Sejlerne
har derfor selv måtte punge ud med
knap 15.000 kroner for at ku' stille op.

Næstformand, Jens Green, Theis Palm, Erik Lund, Michael Empacher og SSF's formand Klaus
Akkermann ved uddelingen af idrætsprisen.

»Er der en hemmelighed bag VM-succes'en ?«
»Vi havde faktisk det hemmelige vå
ben, at vognmaler John Jensen, tog
hjem fra ferie en søndag formiddag,
vandsleb kølen og polerede den og
sprøjtemalede så hele bunden som kry
stal glas. Et virkeligt fint stykke arbej
de, som vi ikke selv kunne lave efter. Og
så gjorde han det ovenikøbet uden beta

ling. Det er vi meget taknemmelige
for,« siger Michael Empacher.
»Vi er glade for Amager Bladets aner
kendelse, men nu stiler vi altså efter at
komme helt til tops, så vi må nok finde
sammen igen på et tidspunkt og over
bevise komiteen om, at vi er verdens
bedste,« slutter Michael Empacher
smilende.

Fådigenfastpartnw
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 TVsporgsmal.

•Jff- 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.
•jfl- 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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Sundby Sejlfbrenings regnskab fra 1.1.86. til 31.12.86
INDTÆGTER:
YDELSER FRA MEDLEMMER:
Indskud
KONTINGENTER:
Aktive
Bøder
Passive
Juniorer
PLADSLEJER:
Aktive
Vinteroplæggere
Nye pladser
Afgift skure + haver
Indvundne renter

UDGIFTER:
HAVN OG PLADS:
Fornyelser og reparationer . . .
h- refusion fra kommunen ....
Materialer
Vogn, spil og traktor
Jolleplads
El forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Flytning af både
»Bollen« og »Kirstine«
Telefon
Rotteudryddelse
Toilet ndr. plads
Bobleanlæg
Havnekontor
Lejeafgift -I- skatter
Pram
Nye skure
+ solgte skure
Lønninger
+ udlån af pladsmand
Indkøbt brændstof
+ solgt brændstof
Vagtordning
Indbetalt vagt
Opkrævede havnepenge
Midterbro a conto
+ indbetalt til bro

52.650,00
260.849,66
10.300,00
16.155,39
14.008,94

301.313,99

308.385,22
53.749,67
9.600,00
27.950,82

399.685,71

96.266,01
+ 47.641,48

11.000,00
+ 3.524,59
189.145,94
+ 17.403,75
32.245,81
+ 52.022,65
7.200.00
+ 27.400,00

753.649,70
7.913,02
761.562,72

JUNIOR:
Fornyelser og reparationer . . .
+ gaver
Tuborgfonden
15.000,00
Sundby Stormarked .. 11.660,15
vore medlemmer
574,50
Materialer
Startpenge
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Kursus
+ oliepenge fra Grå&Hilmand

7.475,41
171.742,19
+19.776,84

KLUBHUS:
Fornyelser og reparationer . . .
Ejendomsskat
Forsikring
+ lejeafgift

44.839,13
244,68
11.582,80
+ 92.975,00

+ 36.308,39

BLADET:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
+ annonceindtægt

140 070 64
'
' Q
15.317,89
4.898,05
+ 23.768,04

FESTER:
Fastelavn
Filmaften
Standerhejsning
Pinse + Set. Hans
Svagføredag
+ indsamling
West tur
Afriggergilde
Fisketur
Hoplapigerne
Hornorkester

o 1c - nn
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11.524,59
8.256,55

SEJLERSKOLE:
Undervisning
Fornyelser og reparationer . . .
Ophaling
Forsikringer
Kontingent
Møder

430.397,51

TRANSPORT

8.919,65
11.822,30
2.850,46
3.185,00
16.566,05
21.927,75
5.112,45
11.308,50
573,54
1.000,00
3.268,04
-i-1.592,00
+ 1.027,40
-31.078,00

BESTYRELSESMODER:
48.624,53
69.074,34
13.175,93
23.262,68
15.371,53
24.093,65
16.683,00
843,40
11.271,64
1.770,19
2.788,72
8.021,51
12.489,88
14.763,76
43.767,70
26.400,00

+ 20.200,00
+ 41.245,71

103.500,00
H- 103.500,00

3.586,80
1.350,55
9^ni9Q0
:
1.480,00
600,00
138,00

517,45
11.474,09
1.140,75
4.023,00
425,00
435,40

49.854,64

+ 27.234,65

KAPSEJLADS:
Præmier
Møder -I- fortæring
Materialer
Diverse kapsejladser
Navigationssejladser
Trænerordning
Kursus
+ årets underskud

22.619,99
32.249,64
6.847,00
16.305,30
760,00
7.951,80
1.477,00
+ 6.096,30

4.120,80
4.317,80
2.267,80
8.058,80
1.113,30
490,00
2.385,50

^ forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1986 har vi foretaget ei9
analyse af, hvorledes indtægter er brugt i det forløbne år.
136.518,54

23.203,10
732,29
8.755,80
-5.169,00

TRANSPORT
ADMINISTRATION:
Telefon
Honorar
Frimærker + attester . .
Kontingenter
Gaver
Kontorartikler
Generalforsamlinger . . .
Møder + rejsepenge. . . .
A.T.P. og A.U.D.
Flakfortet
Indkøbte varer
-i- solgte varer
Målerbreve
D.S.B. rabat
Tilskud fra kommunen

*
53.105,34
583.713,00

INDTÆGTER:
Kontingenter, pladslejer m.m.
Klubhus
Havnepenge
Indvundne renter
Tilskud fra kommunen

DRIFTSUDGIFTER:
Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelsesmøder
Sejlerskole
Junior
Kapsejlads
NEDBRINGELSE AF GÆLD:
Moms, skat m.m
Idrætsfonden
Diverse kreditorer
Kasse, bank og
girobeholdninger faldet med . .

753.649,70
92.975,00
41.245,71
7.913,02
31.078,00
926.861,43

471.643,22
56.666,61
136.518,54
53.105,34
83.914,34
4.078,40
18.015,69
82.114,43
22.754,00

50,9%
6,1 ( 14,6%
5,7%
9,1%
0,4%
1,9%
8,9%
928.810,57 2,5%

+11.434,83
8.000,00
3.395,52

1,2%
0,9%
0,4%

+1.909,83

+ 1.949,14 —0,2%
926.861,43

Jan Sejrbo

Frits Kleis

revisor

revisor

Status pr.

31.12.86.
AKTIVER:
Kassebeholdning....
277,62
Girokonto
454,35
Bankkonto
8.003,52
Bankbog
3.021,21
Bankbog
75.316,15
Bankbog
540.177,93
Bankbog
4.098,67 631.349,45
Broer og indhegninger
1,00
Vogne og skinner ....
1,00
Øvelsesbåde
47.000,00
Juniorbåde
91.620,00
Motorbåde
90.000,00
Joller
27.000,00
Skure
1>00
Spil
1,00
Flagmast
1,00
Klubhus + inventar . .
1.300.000,00
2.186.974,45
PASSIVER:
Skolefond
saldo pr. 1.1.86
9.769,27
+ renter
977,69
+ bidrag
24.934,25
-i-tilskud
-M0.660,00
H -lån til S.S.F.
H -22-000,00
3.021,21
Brandforsikring
saldo pr. 1.1.86
68.943,99
+ rente
6.372,16
75.316,15
Byggefond
saldo pr. 1.1.86
365.042,89
+ renter
42.064,24
+ indbetalinger
120.125,00 527.232,13
Indbetalinger
midterbro
139.215,80
H- a conto midterbro
excl. moms
-^103.500,00
35.715,80
Hoplapigernes konto .
3.977,14
+ rente
121.53
4.098,67
Lån Idrætsfonden
saldo pr. 1.1.86
24.000,00
•5" afdrag
-^8.000,00
16.000,00
Lån Skolefond
22.000,00
Skyldig skat
2.237,00
Skyldig A.T.P. + A.U.D.
259,20
Depositum Sejlfor
1.000,00
eningen Amager strand
Moms saldo pr. 1.1.86.
3.919,51
+ indgået moms
203.965,25
-s- udgået moms
-^214.687,42 ^-6.802,66
Reguleringskonto
saldo pr. 1.1.86
914.626,09
årets underskud . . . -H.949,14
-I- ejendomsvurdering. 625.000,00
h- regulering af
fartøjsværdi
-^30.780,00 1.506.896,95
2.186.974,45
Erna Christensen

kassererske
Medlemstal:

Aktive: 984
Passive: 132
Juniorer: 69

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i over
ensstemmelse med foreningens bøger og bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er kon
stateret
København februar 1987
Jan Sejrbo

Frits Kleis

revisor

revisor

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVMRUDEE
OUTBOAHOS

GENERAL
FORSAMLING

service
Søndag den
29. marts
kl. 9.00
i klubhuset

Dagsorden:

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124

01 - 58 30 45

rrtf=n

radio

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

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

Følgende er på valg:

Søsportsafdelingen på ny
bølgelængde
Søsportsafdeling KRONBORG i Hel
singør sender nu på den nye frekvens
92,8 på FM båndet, hver søndag fra
13.30 til 14.30 med genudsendelse man
dag formiddag fra 9 til 10.
KANAL ØRESUND Lyngby/Taarbæk
sender nu på 100,0 på FM båndet i øje
blikket i samarbejde med Radio MØLr
LEÅ, hver mandag 18-19, men i begyn
delsen af det nye år kommer der udsen
delser på alle hverdage samt lørdag 810.
Hen på foråret kommer Søsportsradioen igang i Københavns Kommune,
hvor der sendes på frekvensen 87,6 me
gahertz på FM båndet.
Også RADIO AMAGER og RADIO
HUNDESTED sender søsportsprogrammer. Førstnævnte på 100,3 mega
hertz, lørdag 14-15 og Radio Hundested
om søndagen 16-17 på 75,2 megahertz.

Sekretær Else Thuring
Skolechef Bjarne Larsen
Et medlem af havneudvalget :
Bent Knudsen
Et medlem af klubhus - og festud
valget :
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten:
Ib Petersen
En suppleant:
Poul Olsen (Maskin Poul)
Revisor Jan Sejerbo
Revisorsuppleant
Redaktor Hans Guldager
To målere:
Karl Thorup og Frank Olsen

Forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal ind
leveres til kontoret senest
søndag d. 1. marts kl. 9.00.
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Der er sa smukt herude på Amager nu ved vintertide!
Der er så smukt herude på Amager nu ved vintertide, er det
budskab Rivieraudvalget, der repræsenterer 14 fritidsorga
nisationer ved Amager Strand, bragte kommunalpolitikere
fra Københavns Rådhus lørdag den 7. februar.
KØBENHAVNS MAGISTRAT

Af Hans Guldager.

Postbox 2063

Baggrunden for denne aktivitet er, at vi
ville fortælle mere end 100 kommunal
politikere fra Københavns Rådhus og
andre med beslutningsret om vort her
lige fritidsområde mellem Kastrupfor
tet og Prøvestenen.
I sensommeren 1986 blev vi klar over, at
man arbejdede på teknisk/administra
tivt plan med en ny ide, som vi bestemt
ikke bryder os om: Etablering af en los
seplads til deponering af blandt andet
kviksølvs-slam fra Køvenhavns Havn,
slagger fra Amagerforbrænding og an
dre »lækre« sager. Det lykkedes, med
gode venners hjælp, at få fat i plan-forslaget - og gjorde omgående indsigelse
til Københavns Havnevæsen og diverse
afdelinger indenfor Københavns kom
mune.
Senere har vi arbejdet meget med sa
gen - og noget tyder på, at det oprindeli
ge forslag nu er taget af bordet. Vi fryg
ter dog, at man ikke har opgivet ideen,
selvom borgmester H. Thustrup Han
sen har fortalt os, at sagen ikke er nået
på politisk plan. Men vi ved erfarings
mæssigt, at er den først nået derop, så
er protester meget ofte nyttesløse.
Derfor indbød vi alle mulige politikere,
eksperter og embedsmænd fra mange
forskellige instanser til at komme til
Amager for at se, hvilke herligheder
man risikerer at komme til at være med
til at ødelægge.
Sagen startede allerede i september
1985, hvor et udvalg under Hovedstads
rådet lod foretage undersøgelser af,
hvor man kunne skaffe plads til nye los
sepladser - og her blev nævnt flere loka
liteter her på Amager.
Københavns Havnevæsen havde fore
slået, at hele arealet omkring Prøveste
nen (Benzinøen) udlagt til såkaldt klap
plads for uddybning og oprensningsma
terialer. »De opfyldte arealer tænkes
eventuelt anvendt til industriformål i
sammenhæng med de arealer, der bli
ver ledige i forbindelse med den igang
værende nedlæggelse af tankanlæg«.
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3e andre placeringer af en
Nordhavnen.

Uheldig placering
Rivieraudvalget mente - og mener - at
der er tale om yderst uheldig placering
lige op til det store fritidsområde, hvor
man blandt andet i en årrække har eta
bleret en række fritidsaktiviteter i form
af bl.a. kolonihaveforeninger, sejlklub
ber, fiskeriforeninger og vinterbadsaktiviteter.
Dette har vi gjort opmærksom på over
for en række myndigheder - og vi har da
også modtaget en række positive til
kendegivelser.
Senest har Rivieraudvalget gjort for
mel indsigelse mod planerne i et brev til
Miljøbeskyttelsesudvalget i Hoved
stadsområdet, hvor vi blandt andet gør
opmærksom på, at vi finder planerne
mod de miljøvenlige tanker, som har
ligget i den politik Hovedstadsområdet
har ført siden sin start i 1974. Vi har og
så bedt om et møde med Udvalgets po
litikere.
Men hvem er vi ?
Men hvem er det så, der står bag Rivie
raudvalget? Vi er mange forskellige or

0m
aPPlads

at

^"ve-

f.eks. i tilslutning

til

ganisationer, der er enige om, at sige nej
til planerne om en ny losseplads på
Amager.
Vi er: Søspejderne Neptun, Vikingefor
eningen Det Kolde Gys, Sundby Kajak
klub, Bådeklubben Broen, Amager
Strand
Sejlklub,
Bådforeningen
Strandvænge, Sundby Sejlforening,
Dansk Modelsejlklub, Søspejderne Fri
bytterne, Bådforeningen Sandøen, For
eningen
Søstjernen,
Sporvejenes
Idrætsklub, Sundby Strandjagtfore
ning samt Haveforeningen Amager
Strand.
Som det vil fremgå af denne liste, så er
vi altså mange og vidt forskellige. Der
udover taler Udvalget også på vegne af
de mere end en mill. mennesker, der
året rundt bruger en del af fritiden net
op omkring Amager Strand.
Bestyrelsens medlemmer er:
Hans Guldager, Formand SSF, Svend
Hansen, Amager Strand Haveforening.
Bent Jørgensen, Det Kolde Gys. Holger
Møller, Sekretær SSF.

Er det noget for vore vintersejlere.
SOLAS redningsdragten fra Musk Ox,
Nordisk Gummibådsfabrik i Esbjerg, er
den eneste dansk producerede redningsdragt, der er godkendt af Statens
Skibstilsyn til brug om bord på danske
skibe.
Dragten er vandtæt og yder effektiv
beskyttelse mod kulde, ikke alene i de
danske farvande men også i arktiske
farvande. Det er et krav, at en person
iført dragten skal kunne ligge i 0 grader
koldt vand i seks timer, uden at krops
temperaturen falder mere end to gra
der. Under afprøvningerne gennemgik
seks personer denne test med vellykket
resultat. Hos en af personerne faldt
kropstemperaturen med kun en halv
grad.
Dragten har et specielt design, der sik
rer, at den passer personer indenfor høj
den 145-200 cm. Dragten er fremstillet
af nylon belagt med polyurethan og for
synet med et isolationslag af Thinsulate. Desuden har den indbygget opdrift,
således at personen holdes flydende.
En speciel handskemontering med ind

Forbi med flådens skibe.
Måske er det slut med at se det daglige
stolte syn af vor knyttede næve mod
øst, der passerer knapt en sømil ud for
Sundby Havn.

vendig håndledsmanchet sikrer, at
handskerne kan tages af, uden at der
kommer vand i dragten. Selve fodbe
klædningen er forsynet med en lynlås,
der ved lukning indsnævrer fodbeklæd
ningen, hvorved der opnås en god pas
form omkring fødderne.
SOLAS redningsdragten er kun én ud
af mange dragter, der fremstilles hos
Musk Ox. Der findes en række andre
dragter, som dækker andre behov, f.eks.
dragter, der kan anvendes som kombi
neret redningsdragt og arbejdsdragt.
Der findes dragter i standardstørrelser
og der fremstilles dragter, der er tilpas
set specielle kundeønsker.

Forsvarsministeriet overvejer i øje
blikket Søværnets rationaliseringsplan, som indebærer nedlæggelse af
Flådestation København (Holmen) og
udflytning af skibe og personel til Kor
sør og Frederikshavn. 2.400 militært og
civilt ansatte vil blive forflyttet, hvis
planen godkendes.
Frederikshavn bliver station for fregat
ter, korvetter, missil- og torpedobåde,
tankfartøjer, u-både, inspektionsskibe,
inspektionskuttere, orlogskuttere og de
nye Standard Flex 300-skibe.
I Korsør baseres minelæggere, mine
strygere, bevogtningsfartøjer, sejl-og
skoleskibe, transportfartøjer samt sid
ste del af det foreløbige Standard Flex300-program, som består af syv enhe
der.
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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

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.

Det oplyses iøvrigt, at man i kulturmi
nisteriet arbejder på en ændring af lo
ven på dette punkt.
- Det er jo klart, at sådan en lov gør, at
enhver bestyrelse må overveje, hvordan
man uden at udstøde nogen på grund af
alder kan gøre klubbens medlemmer
»yngre«, sagde sejlklubbens formand
Torben Wind Hansen på generalfor
samlingen.
Bevarer samme rettigheder
Og den overvejelse er altså endt i en
vedtægtsændring. Den går kort og godt
ud på, at der oprettes en Svendborg
Sunds Sejlklubs Seniorafdeling. Og
hertil overføres 250 medlemmer nu. På
den vis er der tilbage i Svendborg
Sunds Sejlklub kun unge på 25 år og så
de medlemmer, der deltager i kapsej-

250 »smidt ud« af sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub.
Stiftet omkring århundre
deskiftet. Var med til i 1913
sammen med 8 andre sejl
klubber at starte Dansk Sejl
union.
Klubben har 477 medlem
mer. Heraf 53 optimister. Ind
til for nylig var Torben Wind
Hansen formand, han er nu
afløst af Henrik Horn Ander
sen.

IVf'T tø*

r**>rq p - ; faS'rl
mtåfaå

: iggJUSkjflg
.

sMm

- iæ •
......

Ca. 250 medlemmer af Svendborg
Sunds Sejlklub er efter en vedtagelse
på generalforsamlingen »smidt« ud af
klubben. Deres eneste forsyndelse be
står i, at de er over 25 år. Denne reduk
tion af medlemstallet betyder, at klub
ben kan tjene omkring 25.000 kr. om
året.
Lyder det underligt? Det er det også.
Når sejlklubben har foretaget dette
krumspring, skyldes det ganske enkelt
en urimelighed i fritidsloven. En skæv
hed, som alle erkender. Ifølge loven re
funderes udgifter til klubhus med 75
procent. Men har en klub f.eks. 40 pro
cent medlemmer over 25 år, reduceres
beløbet med 40 procent. Har den kun 20
procent medlemmer over 25 år, reduce
res tilskuddet med 20 procent.
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Svendborg Sunds Sejlklub.

Iøvrigt har formanden for byrådets fritidsnævn Jørgen Henningsen i et ind
læg i Fyns Amts Avis gjort opmærksom
på fritidslovens urimelighed på dette
punkt.
Bestyrelsen for Svendborg Sunds Sejl
klub og dens seniorafdeling vil for frem
tiden være helt den samme, ligesom
medlemmerne betaler det samme i
kontingent.
- Reelt kan vi sige, at disse 250 medlem
mer er støttemedlemmer af klubben.
Der er tale om alle de, som hygger sig
med at sejle i deres både, og som ikke er
interesseret i kapsejladser m.v., siger
Wind Hansen.

lads. De skal nemlig være tilknyttet
Dansk Idræts Forbund.
- Men jeg vil godt understrege, at med
lemmerne i seniorafdelingen bevarer
helt de samme rettigheder som hidtil,
siger Torben Wind Hansen. Det er be
klageligt, at vi har været nødt til at fore
tage denne »tilskuds-tænkning«, men
som loven er nu har vi ingen anden ud
vej.
Wind Hansen oplyser, at klubbens de
ling i to er foretaget med velsignelse af
kulturel forvaltning, som endda har væ
ret med til at udtænke ordningen. Den
ventes iøvrigt at brede sig til andre fore
ninger og klubber i den kommende tid.

Skal 300 SSF medlemmer over i en seniorklub?
Prisen er 75.000 kroner i tilskud.
SSF formand udtaler:
•
Sundby Sejl-Forening

Som det er bekendt, skal SSF nu betale
husleje med hvad deraf følger. I den an
ledning har jeg sat mig i forbindelse
med Københavns kommune for om mu
ligt at finde forskellige udveje for dette.
Vi i SSF er desværre ikke de eneste,
som bliver ramt af denne hårde lov, som
siger, at mindst 25% af klubbens/fore
ningens samlede aktive medlemmer
skal være under 25 år. Tilsyneladende
mener man, at kun unge er aktive
idrætsudøvere. Dette er selvfølgelig
ramt langt ved siden af. Selv om vore
unge ikke for tiden er så mange, som vi
kunne ønske, har vi og mange andre et
stort og pædagogisk arbejde at udføre vi udfører stadig et samfundsmæssigt
stort arbejde.
Hvad skal vi nu gøre for at afhjælpe den
ne situation. Vi kan lave diverse hverve
kampagner i bladet, på skoler og andet.
Dette skal nok give de unge, der skal til.
Men vil det ikke være bedst, at de unge
kom med dog et minimum af interesse?
Hvad så?
Ja, ovre i Svendborg, nærmere Svend
borg Sunds Sejlklub, har man »smidt«
250 medlemmer over 25 år ud af klub
ben. Det lyder barsk, og igen må vi be
klage, at bare fordi man bliver ældre,
har det ingen samfundsmæssig betyd
ning, men hør, hvorledes dette er klaret.

Sundby Sejlforening

Der er simpelthen oprettet en senioraf
deling for disse »ældre« med nøjagtig
samme rettigheder og anciennitet, alt
så en klub i klubben, samme bestyrelse
og det hele, minsandten om ikke kom
munen derovre har hjulpet med denne
ordning. Dette er en løsning, som SSF
måske må ty til, i hvert fald bør diverse
kommuner være klar over, at klubberne
ikke bare sidder med hænderne i skø

det, så derfor bør denne urimelige lov
selvfølgelig lempes.
Som SSF's medlemmer ser, sker der
noget ude omkring, og vi skal selvfølge
lig også finde en løsning på vort pro
blem; dertil kunne jeg stille det spørgs
mål: Er der nogen i SSF, der har eller
kan få gode ideer, således at vi kan bear
bejde dette fra alle sider? Herom hører
vi i bestyrelsen gerne.
Klaus Akkermann
formand, SSF.

HELLERS YVCHTVÆRFT 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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Når vandet bliver selvlysende
Morild er i virkeligheden biokemisk lys
og encellede energieksperter

Indlæg ved Fin Hendil
Hvor mange af os har ikke gået langs
stranden en stemningsfuld sommeraf
ten? Månen hænger deroppe i natte
mørket sammen med stjernerne. Og alt
er, som sådan noget skal være.
Kun en ting er lidt besynderlig: Bølger
ne, der roligt ruller ind mod kysten, ly
ser som sølv, og sandet blinker så sært,
når man træder på det.
Hvorfor nu det?
Bio-kemisk lys
Fænomenet kaldes morild og skyldes
tilstedeværelsen af enorme mængder
af en lille furealge, der hedder Noctilu
ca miliaris. Om dagen åbenbarer den
sig som en l} 7 serød farvning af vandet i
kystnære områder. Og om natten afslø
res den af sine lysende gaver.
Noctiluca består kun af en eneste stor
celle med en diameter på omkring 1
millimeter. Der er et utroligt grådigt
rovdyr, der uhæmmet æder løs både af
andre encellede organismer, som forek
sempel kiselager og af flercellede små
dyr, som foreksempel muslingelarver.

De kolossale koncentrationer af Boctiluca opstår fordi algen er lettere end
havvand. Derfor flyder den altid rundt i
de øvre vandlag, og på grund af hav
strømme samles Noctiluca ofte i store
mængder på bestemte steder.
Forbliver algerne i ro, sker der intet.
Men i samme øjeblik de udsættes for en
mekanisk påvirkning, træder en række
kemiske processer igang. På samme
måde som en generator leverer strøm
til en elektrisk pære, sætter foreksem
pel bølgeslagene en iltning af stoffet
igang i cellerne, og fordi der samtidig er
et enzym - luciferase - tilstede i Nocti
luca, producerer algen et mærkeligt,
lidt spøgelsesagtigt, koldt lys, - morild.
Energiøkonomiske eksperter
Som man altså kan forstå, er Noctiluca
afhængig af ilt, for at få lysprocessen til
at fungere. Og det er alle lysene orga
nismer. Noctiluca er nemlig slet ikke
alene om sine tryllekunster. En lang

række organismer har samme evne, sankthansormene vil nok være kendt af
mange. Og at lyskrebs kan udsende lys,
kan man næsten gætte sig til på grund
af navnet. Men blandt andet også visse
svampe, koraller, havorme, snegle og
fisk kan producere lys. Og lysende bakte
rier er helt almindelige.
Hos de sidstnævnte er lysprocesserne
så afhængige af ilt, at man har kunnet
anvende lysende bakterier til såvel bio
logiske som tekniske undersøgelser af
iltforhold.
Det er forresten tankevækkende, at
disse, naturens egne lysprocesser, er
langt mere energiøkonomiske end til
svarende menneskeskabte. Over 80%
af den energi, der udvikles ved iltningen
bliver til lys. Eller sagt på elektriker
sprog : »Virkningsgraden« er 80. De re
sterende 20% af energien bliver til var
me, og er dermed et »tab« for lysproces
sen.
At dette er utroligt effektivt forstår du,
når jeg fortæller, at virkningsgraden i en
elektrisk pære, som den der sidder i
min arkitektlampe, er 6-8%, at virk
ningsgraden i din bils halogenlamper er
8-10%, at lysstofrør kan have en virk
ningsgrad på 10-25%, og at kviksølv
lamper, der er menneskeverdenens
mest effektive belysning, er oppe på 30%
Tænk på det, næste gang du skal betale
strømregningen!

AMERICA'S CUP
Flemming Refsgaard, fra Dragør Sejlklub, har
været i Australien som jury-medlem i udfordrer
nes sejlads til America's Cup.
Flemming har lovet at videregive nogle af sine
indtryk fra denne storslåede oplevelse.

Det sker torsdag den 5. marts kl. 19.30
i SSF's klubhus
Mød op til en rigtig Sejleraften
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Kapsejladsudvalget.

Ynglingen på fremmarch i danske sejlklubber.
Vi bringer Klaus Brask Thomsens årsberetning til dansk yng
linge klub.

O-Vi 6

ISF's Yngling, Mariius, for fulde sejl og
mrlt mpr! 1/rihrt>n ø

Så er endnu en yngling-sæson ved at
være forbi, og det er tid til et tilbageblik
over begivenhederne siden sidste gene
ralforsamling.
Efteråret '85 var meget mildt, og derfor
arrangerede DYK med hjælp fra KDY
(Grille) vintertræning ud for Skovsho
ved hver weekend i oktober og novem
ber. Det var ikke de samme der deltog
hver gang, men vi havde en rimelig til
slutning. Der var 7 ynglinge der deltog i
julesejladserne 2. juledag (6 i X-MAS
CUP i Sejlklubben Lynetten og 1 i Hel

lerup Sejlklub's JULESEJLADS). Det
var en fin afslutning på året i meget
mildt vejr. Få dage senere kom isen, der
ødelagde al sejltræning frem til påsken.
DYK viste endnu engang flaget på årets
COPENHAGEN BOAT SHOW i Bella
Center. Vi udstillede for første gang en
af de nye ynglinge fra Linge i Norge. Bå
den, YD-133, fik mange roser fra publi
kum, og vi fik kontakt til enkelte poten
tielle købere. Tak til yachtklubben »Fu
resøen« for lån af båden.
Vi havde sammen med Hellerup Sejl

klub lagt op til et stort program for PÅ
SKESTÆVNET, som revanche for
aflysningen i 1985. Desværre drillede
Kong Vinter os endnu engang, og vi
måtte derfor for 2'en gang i PÅSKESTÆVNET's historie skride til aflys
ning p.g.a. is i Øresund. Isen forsvandt
selvfølgelig Palmesøndag, men det var
forsent. I 1987 ligger Påsken meget
sent, så alle gode gange tre!!!
Vores eneste arrangement blev derfor
den traditionsrige fest i diskotek »Daddy's« Langfredag. Som sædvanligt var
der fuld fart på, men desværre blev ar
rangementet skæmmet af, at »Daddy's« ledelse i år ikke ville lukke nogen
under 18 år ind, hvilket betød at flere af
vores medlemmer på trods af DYK s
højlydte protester, ikke kom ind. Dette
er en situation som DYK's bestyrelse
meget beklager.
DYK's årlige træningslejr foregik i år i
samarbejde med Rungsted Kyst Sejl
klub. Vi havde et fint arrangement på
trods af, at der ikke var nogen vind den
ene dag. Det var rart at se de mange nye
unge Yngling-sejlere blandt deltagerne.
I år havde vi for første gang deltagelse
af vores svenske venner fra Borstahusene. Det er glædeligt, at vi har fået et
samarbejde i stand med en svensk klub.
Samarbejdet med Borstahusene gav
sig også udslag i, at de afholdt et meget
vellykket Pinsestævne.
Udtagelsessejladserne til VM forløb
som de foregående år med 4 udtagelsesstævner. Suveræne vindere blev ver
densmesteren '85 Theis Palm &
mandskab i deres helt nye Yngling D136 »Holger«. På de næste pladser, og
(fortsættes næste side)

(§1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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dermed også tilskudsberettigede fra
DS, kom D-77 Per Thorshøj/Peter
Gerstoft og D-18 Bo Seiko.
I år deltog 7 danske bådhold i KIELER
UGEN. Det var glædeligt, og jeg vil an
befale, at endnu flere deltager i 1987.
Det er 100 års jubilæum, og det vil helt
sikkert blive et enormt stævne. Så tag
jer sammen og deltag!!! Det er helt sik
kert ulejligheden værd. Bedste dansker
i 1986 blev U-12 Jesper Rasmussen &
Co som nr. 3.
16 danske ynglinge deltog i VER
DENSMESTERSKABET i Muiden
(Holland). Vindere blev D-136 Theis
Palm, Michael Empacher og Erik Lund
(KDY/Sundby Sejlforening/DS). DYK
ønsker tillykke og ser med tilfredshed
på, at VM nu for 4'de år i træk havner i
Danmark. På de følgende pladser kom
Yngling-veteranerne Kalle Nergaard
(Norge), Frank Verhagen (Holland) og
Jørgen Ring med gasterne Christian
Thune Jacobsen og Kasper Rossing (al
le KDY), VM var som sædvanlig i Hol
land vældigt godt arrangeret.
Køge Sejlklub var i år vært for DAN
MARKSMESTERSKABET. De lave
de et fortræffeligt arrangement for de
48 deltagere, heriblandt 3 norske, 2 hol
landske, 1 tysker og 1 svensker. DYK
havde valgt Køge Sejlklub som arran
gør som led i vores politik om at bruge
DM som PR-stævne i klubber eller om
råder, hvor vi ikke tidligere har sejlet.
En smule pinligt for de danske sejlere
var det, at det for tredje år i træk var en
udlænding der vandt. Tillykke til Er
ling Landsværk & mandskab (Norge),
og til D-18 Bo Sejko, Henrik Nielsen og
Morten Ratsach (Sejlklubben Lynet
ten), der med en samlet 2'en plads i
stævnet blev Danmarksmestre 1986.
14 dage efter DM afviklede DYK i sam
arbejde med Taarbæk Sejlklub ÅBENT
NATIONALT DAMEMESTERSKAB.
Det blev igen en stor succes med 22
bådhold fra Danmark, Norge (1), Hol
land (1) og Sverige (2). Vindere blev, li
gesom i 1985, D-77 Mette Carlsen, Bir
gitte Christoffersen og Karen Gerstoft
(Taarbæk Sejlklub) foran D-63 Mette
Green Jensen, Jannie W. Thomsen og
Anni Nielsen (Sundby Sejl-forening).
P.g.a. den store succes har DYK nu an
søgt Dansk Sejlunion om at få stævnet
til et officielt DAME-DANMARKSMESTERSKAB. Det er på nuværende
tidspunkt endnu uvist, hvorvidt vi får et
Dame-DM allerede i 1987.
Der har også i år været sejlet om DEN
GYLDNE SUUNTO, vandrepræmien i
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COLOMBUS JUNIOR GRAND-PRIX
for Yngling-klassen. Vi kan glæde os
over de mange deltagere, bl.a. med re
korddeltagelse i PIRATPOKALEN.
LANDSJUNIORSTÆVNET var i år
for første gang et officielt JUNIOR
DANMARKSMESTERSKAB. Tillyk
ke til D-132 Mikkel Hartvig Andersen,
Mikkel Vinter og Jens Kaae Christen
sen (KDY), der vandt både JDM og CO
LUMBUS junior grand-PRIX.
Salget af nye Ynglinge fortsatte i 1986
med 6 Ynglinge, heraf 5 til sejlklubber.
Vi vil hermed ønske SKOVSHOVED
SEJLKLUB (3 stk.) og HELSINGØR
SEJLKLUB (2 stk.) velkommen blandt
de klubber, der benytter Ynglinge i de
res Juniorafdeling.
Nu skal der for alvor ryddes op i Ynglin
genes klassebeviser. Det betyder, at ef
ter 1. maj 1987 vil ingen Yngling, der ik
ke er totalt målt, dvs. også skabelon
målt og vejet, få lov til at deltage i Yngling-kapsejladser. Da det drejer sig om

mange Ynglinge (især gamle), der skal
måles, er DYK gået i gang med at ud
danne nye målere. Vi vil stærkt opfor
dre alle bådejere til hurtigst muligt at
kontakte en af målerne, og få hørt, om
båden skal måles og isåfald aftale en
tid.
Siden sidste generalforsamling er der
udsendt 3 DYK-NYT og 2 DYK-NYT
EXTRA. Der har været en redaktions
gruppe med Steen Hoff som chefredak
tør. I starten gik det lidt trægt, men nu
glider det fint. Selv ny teknologi (EDBtekstbehandling) er indført. Vi ser frem
til en stadig strøm af digre DYKNYT'er i næste sæson.
Til sidst vil jeg takke alle DYK's med
lemmer, DYK's bestyrelsesmedlem
mer, IYA, de klubber vi har samarbejdet
med, DS-sekretariat, vores hovedspon
sor COLUMBUS MARINE og andre
sponsorer samt alle andre, der har væ
ret med til at gøre 1986 til en god sæson
med fortsat vækst for Yngling-klassen.

Ynglinge i sejlklubber:
Der er i dag 29 sejlklubber under Dansk Sejlunion, der benytter Ynglingen i deres ju
niorafdeling og/eller seniorsejlerskole, og flere sejlklubber står netop nu på spring
til at starte en ny Yngling-afdeling.
Følgende klubber ejer i dag Ynglinge:
KDY's juniorklub, Skovshoved
Hellerup Sejlklub
Skovshoved Sejlklub
Taarbæk Sejlklub
Vedbæk Sejlklub
Rungsted Kyst Sejlklub
Nivå Bådelaug
Yachtklubben Furesøen
Farum Sejlklub
Sejlklubben Sundet
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub
Øresunds Sejlklub Frem
Sejlklubben Triton, Kbh. Skudehavn
Bådelauget Søhesten, Kbh. Skudehavn
Sejlklubben Lynetten, Kbh.
Søværnets Sejlsportsudvalg, Holmen
Søværnets Sejlsportsudv., Frederikshvn.
Sundby Sejlforening, Kbh.
Kastrup Sejlklub
Hvidovre Sejlklub Suset
Hundige Bådeklub
Nykøbing Sjælland Sejlklub
Rørvig Sejlklub
Bramsnæs Sejlklub
Sejlklubben Rødvig-Stevns
Randers Sejlklub
Sejlklubben Fjorden, Randers
Hadsund Sejlklub
Løgstør Sejlklub
Aalborg Sejlerskole

7 Ynglinge
2 Ynglinge
3 Ynglinge
5 Ynglinge
2 Ynglinge
5 Ynglinge
1 Yngling
6 Ynglinge
2 Ynglinge
4 Ynglinge
4 Ynglinge
3 Ynglinge
2 Ynglinge
1 Yngling
2 Ynglinge
8 Ynglinge
1 Yngling
4 Ynglinge
2 Ynglinge
3 Ynglinge
1 Yngling
1 Yngling
1 Yngling
1 Yngling
1 Yngling
1 Yngling
1 Yngling
1 Yngling
1 Yngling
1 Yngling

Nordisk mesterskab for optimist joller
1987.
Som bekendt afholder Sundby Sejlfor
ening i dagene 3-9 august NM for opti
mister. Det er et stort arrangement, der
stiller enorme krav til vor organisation
sevne. Foreløbig har ca. 70 medlemmer
givet tilsagn om at deltage i stævnet på
forskellige poster. På denne baggrund
er der udarbejdet en foreløbig gruppe
plan som ser således ud:
Dommerbåd:
Havkat
Preben Barner, Tommi Nymand, Hans
Guldager, Ole Poul Pedersen, Karen
Hansen, Janus Simonsen, Erling Jør
gensen, Jan Knudsen, Kim Steffensen,
Claus Brask Thomsen, Jørgen Bengt
son (stævnelæge). De 4 sidste er fleksi
ble mellem dommerbåd og følgebåde.
Følgebåde:
Dorryer
Kristine
Tryksen
Dragør Sejlkl.l
Dragør Sejlkl.2
Kastrup Sejlkl.
Lynetten 1
Lynetten 2
KAS
Sundet
Følgebåde:
Bollen
Rikke
Pel
La Vie

ner Dvorazek, Bjarne A. Larsen, Hel
mer Scharff, Leif Guldbech, Ingolf R.
Andersen.

Ole Jensen + Dan Knudsen
Svend Heger + Erik Offenberg
Jørgen Rindal + Søren Jensen
Erik Povlsen (Basse) + Søren Rindal
Poul Zastrow -I- Lars Grønbech
Per Olsen + Martin Iversen

Måling:
Leif Henriksen, John Nielsen (Vording
borg), Einer Godfredsen (Rungsted),
Villy Hansen (Vallensbæk), Karl Tho
rup, Frank Olesen, Rie Green.
Følgende sponsorer har givet tilsagn
om at støtte vort nordiske mesterskab:
OTA A/S
Sundby Stormarked
Carlsberg
MC Donalds

?

Henrik Hansen (Joey) + Karl Henning Foged
Viggo Lærkesen -(- Kurt Johnsen
Mogens Fuglsang -I- Tonny Povlsen
Mogens Winkler -I- ?
Preben Rasmussen + Ib Christensen
Hans Chr. Jen-sen + Henning Jensen

Pressebåd:
Sjask
Arne Olsen + Michael Empacher
Bureau:
Klaus Akkermann, Jens Green, Anne
Nymand, Erna C., Else Thuring, Mette
Green, Lilli Guldager, Lis Jensen, Lil
lian Green, Grethe Steffensen, Ole
Steril, Vica Steril.

Plads:
Bent Petersen, Per Wallin, Bruno Ja
cobsen, Henning Fraenkel, Jørgen Fri
land, Åge Wass, Anders Rønsholt, Ver

Et lille udvalg arbejder videre på dette
punkt.
Alle er velkomne til at kontakte Klaus
Akkermann eller Jens Green for yderli
gere oplysninger og informationer.

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning

Bespisning:
Birgitte Akkermann, Susie Heger, Bir
gitte Offenberg, Annie Fraenkel, Sol
veig Bengtsson, fru Wass!, Inge Povl
sen, Bente Bang Christensen, Rikke
Jensen, Thomas Jensen, Jackie Hen
riksen, Henrik Heger, Susanne Oxenbøll Sørensen, Britta Scharff, Birthe
Overgård og Marie Johanne Andersen.

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-58 65 75
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fra medlemmerne

Fra Kassereren

Kontingent pr. halvår.
Aktive. Kr. 200,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 250,Passive. Kr. 100,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,-

70 år

50 år

Til alle mine venner og Bestyrelsen i
Sundby Sejlforening ønsker jeg herved
at udtrykke min hjerteligste tak for den
store deltagelse og de overvældende
mange gaver på min 70 års fødselsdags
fest. Det blev for mig en dag jeg aldrig
glemmer, håber nu på nogle år endnu i
SSF sammen med jer.
Endnu engang hjertelig tak og hilsen
Rigger Anders

Til venner og bestyrelse vil jeg gerne,
her igennem SSF's medlemsblad, sige
tak for den opmærksomhed der blev
mig vist på min 50 års fødselsdag. En
særlig tak skal også her siges til mine
Hopla veninder, som kom og sang mor
gensang lavet helt specielt til mig, det
var en dejlig og varm fornemmelse. Tak
for disse dejlige minder på min 50 års
dag, dem glemmer jeg aldrig.
Med sejler hilsen
Jasda Ib's Ulla (gast)

En tak til samtlige venner i SSF og be
styrelse samt for gaver og det store
fremmøde ved min 60 års dag.
Børge Skovlund Hansen
»Den skøre Murer«

optimister

ynglinge

60 år

Juniorer kr. 150,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 200,Rabat. Der betales for 2 søskende, de
næste er gratis.

Bådpladsleie pr. år.
pr. kvm. kr. 65,- + moms kr. 14,30
ialt pr. kvm. kr. 79,30.
Vinterpladsleje.
Medlemmer uden fast plads i SSF. pr.
m 2 kr. 32,50 + moms kr. 7,15 ialt kr.
39,65.
Mindste pladsleje max 3 m 2 kr. 175,- +
moms kr. 38,50 ialt kr. 213,50

Skurleje pr. år.
Enkelskur. Kr. 63,- + moms kr. 13,86
ialt kr. 76,86
Dobbeltskur. Kr. 126,- + moms kr.
27,72 ialt kr. 153,72
Jolleskur. Kr. 40,- + moms kr. 8,80 ialt
kr. 48,80
Haveleje. Kr. 30,- + moms kr. 6,60 ialt
kr. 36,60
Nattevagt. Bådejere der ikke har gået
deres 2 vagter inden 1. maj betaler kr.
200,- pr. vagt til foreningens kasse.
Kontingent og pladsleje skal være be
talt inden den 15. marts.

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
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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.: 01581314

EFTER DENNE DATO
Hvis det skyldige beløb samt et strafge
byr på kr. 100,- ikke er betalt senest en
måned efter modtagelsen af ryk
kerskrivelse mistes medlemskab/hav
nepladsen.

til orientering
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Lystfartøjsforsikringer
Vedrørende afgift af
lystfartøjsforsikringer.
Der har gennem de sidste måneder væ
ret et stigende antal spørgsmål om for
sikring af lystfartøjer i udlandet.
Interessen for lystfartøjsforsikring i ud
landet synes opstået, idet man forven
ter at kunne undgå at betale den lov
pligtige afgift. Det er dog ikke så let at
undgå denne afgift, idet der i loven er
taget højde for tegning af udenlandske
forsikringer.
Det er således, at man ved at tegne en
lystfartøjsforsikring i udlandet selv er
ansvarlig for at underrette toldvæsenet
og selv at indbetale den lovpligtige af
gift. Hvis man undlader dette, straffes
man med bøde.

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 1987

dato:

Navn og personnummer
Adresse

telf.

har du deltaget før?

medlems-nr.

har du den teoretiske navigationsprøve?
hvilken udedag vil du sejle?
alternativ dag
bemærkninger

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

Vigeregler
Vigeregler mellem robåde
og brætsejlere
I »Bogen om Windsurfing«, oversat fra
tysk og udgivet af Clausen Bøger i 1983,
er opstået en beklagelig fejl vedrørende
vigeregler mellem robåde og brætsejle
re.
På side 72 i bogen anføres at »muskel
kraft skal vige for sejlkraft«. Dette er
forkert, og Industriministeriets offi
cielle tolkning er:
»Både under roning er ikke omtalt i de
internationale søvejsregler, men det
følger af forpligtelserne i regel 2 om at
udvise almindeligt og godt sømands
skab, at maskindrevne skibe og sejlbå
de går af vejen for både under roning.
Det tilføjes hertil, at robåde i egen in
teresse bør holde sig uden for sejlruter
og -løb og kun krydse disse, når de har
forvisset sig om, at der er fri passage«.
Det skal her tillige pointeres, at sejl
brætter betragtes som sejlskibe i sø
vejsreglernes forstand.

MELITAL

M/S Saltholm
Hvem ved noget om dette skib!
Vagn Preisler fortæller at der på Malta,
i Valettas havn ligger en nydelig lille
færge til lokal fart aer hedder Melitaland.

Under malingen på agterspejlet skim
tes imidlertid navnet Saltholm, i påsvejset bogstaver.
Hvem har kendskab til skibet med det
for os så kendte navn.
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havn og plads
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motorbåde

fra bestyrelsen

-

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
December - januar - februar marts
åben alle hverdage mellem
kl. 15.00 Og 16.00
Lørdag lukket.
Salget foregår fra havnekontoret.

Bestyrelsen har efter vedtagelse på efterårsgeneralforsamlingen ansøgt om
optagelse i frihavnsordningen.
Sekretæren meddeler her ca. 1 minut
før dead - line, at vi skriftligt har modta
get accept på vor ansøgning.

Klubaften for motorbåde
Torsdag den 12. marts 1987 kl.
20.00
Debat om sæsonens sejladser.
Vi vil gerne have en snak, om de plan
lagte aktiviteter svarer til interessen.
Mød op og lad os høre dine synspunkter.
Motorbådsudvalget.

FASTELAVNS
/Æ K
FEST.
MED TØNDESLAGNING
y/ ,

H

H

/ \A

^

SØNDAG DEN 1. MARTS KL. 12.00 PRÆCIS
Tønder til børn, damer og herrer i alle størrelser.
Fine præmier til Kattekonger og dronninger.
Mød op i god tid, vi begynder præcis!

MARTS
1987

46. årgang

Er det mon vores nye midterbro
(Aprilsnar eller hvad)?

Fra en gammel redaktør.
Medlemsblad for

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

01593580

Restaurationen

01583296

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,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S. .

01580176

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

01269509

Foreningens bestyrelse:
tormand:
Klaus Akkermann

01597995

Næstformand:
Jens Green Jensen

0150 63 65

Sekretær:
Else Thuring

01535964

Kasserer:
Erna Christensen

01593978

Havneudvalg:
Arne Olsen
Bent Knudsen

01557939
015321 81

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

0151 75 30
01545844

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01245759

Skolechef:
Bjarne A. Larsen

0195 07 01

Juniorleder:
Jens Green Jensen

01506365

Jolle
repræsentant:
Jørgen Friland

01381541

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

01522544

Mdlere:
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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Bestyrelsen og vennerne i Sundby Sejl-Forening bedes mod
tage min bedste tak for opmærksomheden på min 80 års
dag.
Jeg mindes med stor glæde mintid som
redaktør for Foreningens blad, som
startede med, at jeg nærmest blev
»sjanghajet«, da den tidligere redaktør
gik i vrede, og smed alt i hovedet på den
daværende formand Tanggaaard.
Denne havde imidlertid en »talentspej
der« ved navn Kaj Hillers, som vidste,
at jeg havde lidt forstand på de dele der
følger med en redaktørs arbejde, og ef
ter mange overtalelser var jeg pludselig
blevet ny »chef« for bladet.
Som sådan fik jeg dog straks at vide, at
jeg ikke havde noget at gøre ved besty
relsesmøder eller generalforsamlinger,
i sidste tilfælde dog som menig med
lem, hvor jeg måtte skrive mit referat
nede i salen - uden adgang til at se for
mandens beretning. Da mikrofonen
endnu ikke var hverdagskost, var det en
vanskelig opgave at referere fra slige
møder, da der var mange røster fra sa
len som blandede sig, når der var folk
som havde ordet fra talerstolen.
Kort efter overtagelsen af redaktørjob
bet, blev jeg uvenner med bogtrykke
riet, da jeg ikke kunne få bladet, som jeg
ville have det, og flyttede trykningen til
bogtrykker Kaj Poulsen, som jeg herved
vil takke for det gode samarbejde gen
nem årene.
Da bestyrelsen Tanggaard gik af, mi
stede jeg samarbejdet med min gode
ven Kaj Hillers, og foreningen kørte vi
dere med en frivillig bestyrelse indtil
næste generalforsamling, hvor den dy
namiske formand Svend Larsen trådte
til, så foreningen atter vågnede af sin
»tornerosesøvn«, og al bevoksning blev
fjernet, pladsen ryddet for gamle, tunge
jernbaneskinner.
Bestyrelsen sørgede for nyt ophalergrej, samt en styrbar vogn, som blev
skubbet af en traktor, hvilket gjorde ar
bejdet betydelig lettere.
I mellemtiden havde jeg fået bestyrel
sens tilladelse til at trykke bladet på
glittet papir, og havde fået 2 gode med
arbejdere i redaktionen (Østergaard og
Lorentzen - også kaldet »gubbefar«).
Bestyrelsen pålagde mig herefter, at
møde på alle bestyrelsesmøder og i det
hele taget følge bestyrelsens arbejde,
så nyheder kunne komme i bladet end
nu mens de var nyheder. -Ikke som nu
halvanden måned efter.-

Ib Christensen og dengang slangetæm
mer Ryle-Niels og flere andre medlem
mer, var flinke til at sende billeder og
stof til bladet, sammen med Reinhard
Hansen, som var bladets hovedfoto
graf.

Redaktør Dres fik i 1974 tildelt SSF's
ærestegn

I denne tid skete der stadig masser af
ting på pladsen; haverne på nordre mole forsvandt i løbet af nogle år, og der
blev stadig bygget skure til sejlerne.
Jollepladsen blev udvidet, og disse sejlere Fik eget hus, eget slæbested direkte
ud til sundet og strandjægerne fik anvist plads til deres skydepramme.
De gamle træbroer blev fjernet stykke
for stykke og erstattet med cementkajer, som nu pryder havnen hele vejen
rundt.
Tiden gik, og så kom 50 års jubilæet og
efter en uforglemmelig aften i Nimb,
skulle vi også have et jubilæumsnum
mer. Her må jeg give Reinhard Hansen
det meste af æren for bladet, for hans
tegninger og billeder.
Redaktionen arbejdede på højtryk, og vi
fik et meget fint nummer.
Efterhånden krævede mit arbejde mere
og mere af min tid, så jeg måtte forlade
redaktørstolen efter 15 1/2 år, og jeg vil
benytte denne lejlighed til at takke alle
bestyrelser og medlemmer, samt redaktørerne efter mig og ikke at forglemme bogtrykker Arne Olsen, som har væ
ret med til at hæve bladets standard til
det fornemme resultat vi har idag.
Tak.
Den gamle redaktør
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SEJLERDAGEN I KOLDING
Kolding by og sejlklub var i week-enden den 14.-15. februar
1987 vært for 300 klubrepræsentanter fra hele landet, til den
årlige generalforsamling, Sejlerdagen.
Lørdag afvikledes orienterende semi
narer om reklame- og præmieregler
samt TEAM DANMARK. Alle semina
rerne havde tillige relation til forslag,
som skulle behandles på Sejlerdagen.
Formanden, John Christensen, kom i
sin beretning ind på Kartoffelkuren,
Storebæltsbroen, tursejlads, det inter
nationale arbejde, Mini 12 meter pro
jektet, sejlsportens mediedækning og
mange andre områder.

—

„

Dansk Sejlunions formand, John Christen
sen, var glad for resultaterne

ning« på 200.000,- kr., samt en forhøjelse
af kontingentet til unionen til kr. 30,-,
således at andelen til OL-fonden forhøj
edes med 2,- kr. til i alt 6,- kr. Kontingent
andelen havde i en lang årrække været
uforandret.
Palle Røssel har i næsten 7 år siddet i
unionens hovedbestyrelse, som kreds
formand for Fynkredsen, samt i forret
ningsudvalget, ungdomsudvalget og til
lige fungeret som tilsynsførende med
regnskabet. Han sidder stadig i appelog regeludvalget og er netop blevet gen
valgt som kredsformand for Fynkred
sen.
Arne G. Pedersen, nok bedre kendt for
de fleste som »Store P«, fik i november
tildelt ærestegnet i forbindelse med
Hellerup Sejlklubs Juniorafdelings 60års jubilæum. Arne G. Pedersen har i ca.
50 år været aktiv som juniorleder i Hel
lerup - og er det stadig - og har ydet en
fantastisk indsats for klubbens unge
sejlere - med en afsmittende effekt for
hele den danske sejlerungdom.

FLERE PENGE TIL
OL-ARBEJDET
OLrsejlerne og OLrudvalget kan nu se
fremtiden i 3jnene med en forbedret
økonomi, idet Sejlerdagen vedtog såvel
en umiddelbar »saltvandsindsprøjt-

Sejlerdagen traf blandt andet beslut
ninger vedrørende:
- flere penge til OLrarbejdet
- præmieregler
- radio- og billedrettigheder
- reklameregler - Regel 26
- trænerordningen, og
- ansvarsforsikring.

deres egne internationale og nationale
regler.
Sejlerdagen vedtog et såkaldt præmie
regulativ, der betyder, at man for det
første respekterer en beslutning fra
Sejlerdagen 1984 om, at man ikke vil
have kontante præmier eller præmie
checks i dansk sejlsport. En undtagelse
herfor er internationale seriesejladser,
hvorved der forstås et samlet arrange
ment afviklet i flere lande, hvor ét eller
flere stævner afvikles i Danmark.
Herudover gives dog danske sejlere mu
lighed for at deltage i udenlandske kap
sejladser med pengepræmier, såfremt
de forinden har fået oprettet en »aktiv
fond« i deres sejlklub, kreds eller Dansk
Sejlunion.
Andre præmier - materielle, gavekort
eller lignende - i kapsejladser kan heref
ter have en værdi på op til 300 US dollar,
mens arrangøren ved præmier med en
større værdi skal have godkendelse fra
Dansk Sejlunion. Alternativt kan delta
gere før konkurrencen tilskrive rettig
heden til præmien til Dansk Sejlunion,
Dansk Olympisk Komité eller Interna
tional Yacht Racing Union.
De specifikke regler herfor udsendes til
sejlklubbernes DS-håndbog.

REKLAMEREGLER
OG AFGIFT
Sejlerdagen godkendte at det nu per
manent skal være muligt for Dansk
Sejlunion at give mulighed for begræn
set reklame på sejlbåde og sejlbrætter i
henhold til IYRU's kapsejladsregel
26.2.

De enkelte beslutninger beskrives nær
mere i det følgende.
Endvidere blev besluttet, at Sejlerda
gen fremover skal afholdes hvert år i
den tredie week-end af februar.

DS' ÆRESTEGN
Sejlerdagen hyldede Palle Røssel, Faa
borg Sejlklub, og Arne G. Pedersen,
Hellerup Sejlklub.
Palle Røssel fik tildelt ærestegnet på
Sejlerdagen for en meget stor indsats i
unionens organisatoriske og økonomi
ske arbejde.

SSF 's repræsentanter følger nøje debatten. Fra venstre: Klaus Akkermann, Jens Green og Ole
Poul Petersen

PRÆMIEREGLER
Sejlsporten har nu fået sine egne præ
mieregler, idet Dansk Idræts-Forbund
har fjernet begrebet »amatør« fra sine
love, og alle idrætter skal herefter følge

Selve denne regel kan selvfølgelig læ
ses i kapsejladsregelbogen, mens de
nye retningslinier herfor vil snarest bli
ve udsendt til klubberne, og selvfølgelig
også kan oplyses fra unionens sekreta
riat.
(fortsættes næste side)
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For det første må det slås fast, at der
ikke kan reklameres i sejlene - heller
ikke på sejlbrætter - og at reklamearea
let ikke er udvidet.
Men de internationale og olympiske
bådklasser har fået bedre muligheder,
og Dansk Sejlunion har fået myndighed
til at udvide muligheden for fritagelser i
Danmark, når dette accepteres af den
nationale klasseorganisation.
Sejlerdagen vedtog yderligere, at der
kan indføres en afgift på disse rekla
meaftaler, som skal dække omkostnin
ger i sejlklubben og DS i forbindelse
med aftalen. Størrelsen heraf - der end
nu ikke helt er fastlagt - blev tilkendegi
vet på Sejlerdagen: 5% (2 1/2 % til sejl
klubben og 2 1/2 % til DS) dog min. ca.
200,- kr. og max. ca. 5.000,- kr.
MEN snak altid med din sejlklub eller
Dansk Sejlunion inden du går i gang
med at etablere nogen reklameaftaler.
De specifikke regler udsendes til sejl
klubbernes DS-håndbog.

nions medlemmer er ansvarsforsikrede. Endvidere blev det oplyst, at en
større del af de registrerede skader i
havnene forårsages af udenlandske far
tøjer, og at et sådant krav efter al sand
synlighed ikke iøvrigt ville få nogen
synderlig effekt.
Dansk Sejlunion vil også i fremtiden på
mange måder medvirke til at fastholde
denne holdning til ansvarlighed, og det
bør være en selvfølge, at sejlklubberne
fortsat medvirker til, at sejlere tegner
en ansvarsforsikring.

1987 OG DANSK SEJLUNION
Hovedlinierne for unionens virksom
hed i det kommende år vil - udover alle
de igangværende aktiviteter - blive:
- udarbejdelse af et oplæg omkring
kredsstrukturen
- Team Danmarks centerstruktur, spe
cielt opstart af hovedcenteret i Kalø
vig.
HG

Sundby Sejl-Forening

Til SSF-bladets redaktion:
Vil i være venlig at optage følgende: :
Vor knyttede næve mod øst!
I februarnr. på side 7, står 3/2 linje om n
passage af den danske flådes skibe ud, for vor havn.
Det virker for de fleste læsere måske '
ret uskyldigt, men formen er faktisk ;
med til at danne fjendebillede mod øst.
Mit mangeårige kendskab til den socia
listiske del af Europa, og navnlig Sovjet
siger mig, at de hellere end gerne øn
sker en venskabets hånd.
Er man i tvivl om dette, kan man hen
vende sig til Landsforeningen Dan
mark-Sovjet, Vester Voldgade 11, K, og
få masser af beviser.
Med venlig hilsen
258 John Jensen

RADIO-OG
BILLEDRETTIGHEDER
I forbindelse med den aftale, som alle
idrætsspecialforbund og Dansk IdrætsForbund indgik med TEAM DAN
MARK i februar 1986, har Dansk Sejlu
nion nu med vedtagelsen af en ny para
graf i vedtægterne næsten opfyldt sine
forpligtelser overfor TEAM DAN
MARK.
Rettighederne til eliteidrætsbegiven
heder, Danmarksmesterskaber, DSklassemesterskaber og Nordiske Me
sterskaber tilhører Dansk Sejlunion, og
ved alle andre stævner - breddeidræts
begivenheder - tilhører rettighederne
arrangøren.
De specifikke retningslinier herfor ud
sendes til sejlklubbernes DS-håndbog.

NU EN 10'ER TIL TRÆNING
»Trænerfonden« fik forbedret den øko
nomiske situation via en forhøjelse af
bidraget fra 5,- kr. til 10,- kr. pr. deltagen
de båd i alle kapsejladser (dog excl. op
timistjoller). Forslaget indeholder end
videre at der nu skal udarbejdes statut
ter for »Trænerfonden«, der tilsikrer at
fondens midler primært anvendes til
ungdommen.

ANSVARSFORSIKRING
Et forslag om lovpligtig ansvarsforsik
ring for alle fartøjer under sejlads blev
resolut nedstemt. Det kom blandt an
det frem, at forsikringsselskaberne har
oplyst at næsten 100% af Dansk Sejlu
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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 sælgi
»tragter vi vurderiig som overflødige
prisen, betragter
ekstraomkostninger for
Dertil kommer vor• Trtgheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårM i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en
drømmen blive

Der er forskel på vandig maling
og maling i vandet!

Hos FlUgger byggefinish sætter vi altid kvaliteten højt,
men vi erkender, at der er områder, hvor andre er
bedre...
Vandig maling til boligen er vort speciale, og her
mener vi, at kunne tilbyde noget af det bedste.
Drejer det sig imidlertid om maling i vandet
- for eksempel til bådens bund - så kommer vi til kort!
Derfor fører vi Hempels bådmaling - det er også
kvalitet.
Hos os sætter vi altid kvaliteten højt.
Velkommen i FlUgger byggefinish - vi gi'r råd.

FlUgger byggefinish
Hans Guldager A/S
Holmbladsgade 25, tlf. 01 54 73 33
Møllegade 4, Dragør, tlf. 01 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-19, lørdag 9-13.

1000/4 250-415

87 03 01

Referat af bestyrelsesmøde den
5.1.87
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
Et havneudvalgsmedlem var fraværen
de p.g.a. sygdom.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning
Formanden orienterede bestyrelsen
om at medlem Leo Pedersen var afgået
ved døden. Herefter oplæste han ind
komne breve og takkekort.
Et medlem anmodede om fritagelse af
vagtordningen p.g.a. alder. Da medlem
met jvf. foreningens love opfylder be
tingelserne, blev anmodningen efter
kommet.
Ved sidste bestyrelsesmøde blev et an
det medlems anmodning om fritagelse
af vagtordningen behandlet, han søgte
om fritagelse p.g.a. sygdom. Bestyrel
sen bad om at få en lægeerklæring før
man ville tage endelig stilling. Denne
lægeerklæring er nu modtaget, og på
grundlag af denne, fritages medlemmet
for vagt.
Den 4.1.87 afholdt K.S.U. den årlige ge
neralforsamling. For S.S.F. var mødt
Jens Green, formanden Klaus Akkermann samt sekretæren, endvidere
Hans Guldager, der er formand for
K.S.U. og Vagn Preisler samt Lilli Guld
ager, der begge er medlem af Flakfortudvalget.
Det var især fredning af Saltholm der
blev diskuteret, men også K.S.U.'s årli
ge kapsejlads »Øresund Rundt« var til
debat. Generalforsamlingen bad kap
sejladslederen Ole Hedegaard om at
ændre på sejladsreglerne, således at
der ikke sejles efter lystal, forsamlin
gen var af den mening, at sejlads efter
lystal kunne være årsag til den ringe
tilslutning sejladsen har fået.
Sejlerdagen afholdes i Kolding i år. For
manden, juniorlederen og kapsejlads
chefen vil deltage for S.S.F.
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Bestyrelsen drøftede et forslag stillet
af Dansk Sejlunion gående ud på en for
højelse på 1 kr. til 2 kr. pr. medlem til
OL-fonden. Bestyrelsen blev enige om
at S.S.F. på Sejlerdagen vil stemme for
forslaget.
Formanden sluttede med at orientere
bestyrelsen om at S.S.F. nu efter gene
ralforsamlingens opfordring, har til
meldt sig »Frihavnsordningen«.
Punkt 3 Havn og Plads:
Havneudvalget meddeler, at arbejdet
med den ny midterbro går planmæs
sigt.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Den 1.3.87 vil den årlige fastelavnsfest
med tøndeslagning for både børn og
voksne blive afholdt.
Den 29.3.87 forårsgeneralforsamlingen
og den 2.5.87 standerhejsning.
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Endvidere vil kapsejladschefen deltage
i et dommer 3-kursus i marts måned.
Den 5.3.87 Sejleraften med Flemming
Refsgaard.
Punkt 8 Joller:
Jollerepræsentanten beder havneud
valget besigtige en skade som jolle
broen har fået.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet.
Punkt 10 Sikkerhed:
Pladsmanden foreviste for bestyrelsen
en redningsstige, som han havde frem
stillet af trykimprægneret træ. Besty
relsen mente at stigen opfyldte kravene
til en redningsstige, og bad pladsman
den fremstille yderligere 17 stiger, der
skal opsættes omkring på kajerne.

få dg en fast patiner
når detgælder video ogTV
Kom ind og hor om de
mange fordele du har
med D:E:R som partner
i video og TV. En
partner deraltid 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 TVsporgsmal.

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

Din partner i T
video og TV

Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen oplyser at man den 9.2.87
begynder VHF-kursus, tilmeldingsli
ster er ophængt i klubhuset.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Juniorerne afholdt juniorbal den
21.2.87, de stod selv for dette arrange
ment.
Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladschefen meddeler, at han og
Mogens Fuglsang har tilmeldt sig på
Dommerseminar.

*

Punkt 11 Bladet:
Redaktøren udbad sig bestyrelsens
mening om den ny farve, som medlems
bladet nu havde fået. Hele bestyrelsen
var enige om, at man foretrak den gam
le farve.
Punkt 12 Eventuelt:
Bestyrelsesvagterne
blev
fordelt
blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Mødet slut kl. 21.00
Sign.
Klaus Akkermann
Else Thuring
formand
sekretær

Referat af bestyrelsesmøde
den 9.2.87
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
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden orienterede bestyrelsen
om at medlem og revisorsuppleant
Hans Eskildsen er afgået ved døden.
Indkomne breve og takkekort blev
oplæst af formanden, der var bl.a. en
skriftlig anmodning fra Københavns
Havnevæsen, der i lighed med tidligere
år anmoder om lov til at benytte vort
klubhus til deres årlige skovtur, i år den
24.4.
Da SSF ikke selv denne dag har nogen
arrangementer, gav bestyrelsen tilla
delse.
Et medlem søgte om fritagelse af vag
tordningen p.g.a. alder, da han opfylder
betingelserne jvf. vore love, blev frita
gelsen godkendt af bestyrelsen. Et an
det medlem søgte om nedsættelse af
kontingent p.g.a. at han var blevet inva
lidepensionist, men da han iøvrigt ikke
opfylder betingelserne, blev der med
delt afslag.
SSF har fra Københavns Kommune
fået tilsagn om et tilskud på 20.000 kr.
til hjælp til betaling af opgravning af vor
sejlrende.
Formanden gennemgik foreningens
årsregnskab med bestyrelsen, efterføl
gende sammenfattede bestyrelsen et
forslag til generalforsamlingen vedr.
forhøjelse af skur- og haveleje.
Hans Guldager orienterede bestyrel
sen om et møde der den 7.2. blev afholdt
i Rivieraudvalget. Han fortalte bl.a. om
det store arbejde man der udfører for at
forhindre at Øresund ud for SSF bliver
opfyldt med slam og tungmetaller, og
bad bestyrelsen om lov til på SSF's veg
ne at fortsætte med dette arbejde sam
men med de øvrige klubber, der er med

lemmer af Rivieraudvalget. Sluttelig
anmodede han bestyrelsen om et til
skud til dette arbejde. Bestyrelsen var
enige om at yde et tilskud på 2000 kr.,
idet bestyrelsen helt klart kan se, at
dette arbejde er af stor betydning for
vort miljø og for vor havn.
Punkt 3 Havn og Plads:
Havneudvalget foreslår en forhøjelse af
havnepenge for gæstesejlere som føl
gende: For de der ligger for tilrigning
skal prisen stige fra 15.00 kr. pr. døgn til
20.00 kr. pr. døgn. For både indtil 10 m
foreslås en stigning fra 25.00 til 35.00 kr.
pr. døgn, og for både over 10 m en stig
ning fra 40.00 kr. til 50.00 kr. pr. døgn.
Bestyrelsen godkendte forhøjelserne,
der vil træde i kraft fra sommeren 1987.
Havneudvalget foreslog endvidere at vi
får lavet vort låsesystem om til et kortkodesystem, som så kan udskiftes
hvert år, dette kodesystem skal også
benyttes i vore baderum. Bestyrelsen
kunne gå ind for dette forslag, og bad
havneudvalget om at indhente tilbud
på et sådant låsesystem.
Til sidst foreslog havneudvalget, at der
indkøbes en olietank på 2500 1 til brug
for spildolie. Bestyrelsen gav tilsagn til
indkøb af en sådan tank.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Intet.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen meddelte, at der er 15 del
tagere i WHF-kurset. Den 25.2.87 vil
der blive afholdt eksamen i tovværk, og
den 27.2.87 er der instruktørmøde.

pere fortsætte med at renovere junior
huset. Fra medio februar vil der på
mandage være undervisning for ynglin
ge.
Endvidere orienterede juniorlederen
bestyrelsen om at han havde indhentet
tilbud på 6 stk. sejl til ynglingebådene
fra to forskellige sejlmagere, 15.000 kr.
er det billigste tilbud. Juniorudvalget
vil nu få forelagt disse tilbud før der ta
ges endelig stilling til køb. Juniorlede
ren sluttede med at anmode bestyrel
sen om et tilsagn til køb af en Overhead,
prisen er 2500 kr. Overheaden skal bru
ges i forbindelse med undervisning. Be
styrelsen gav tilsagn til købet.
Punkt 7 Kapsejlads:
Intet.
Punkt 8 Joller:
Intet.
Punkt 9 Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten meddelte,
at man den 12.3. vil afholde en debataf
ten for motorbådssejlere.
Punkt 10 Sikkerhed:
Ildslukkere vil nu blive kontrolleret.
Punkt 11 Bladet:
Intet.
Punkt 12 Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 23.15
sign. Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Ole Jensen vil sammen med sine hjæl

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
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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.

betegnelsen »verdens mest vindende
havkapsejladsnation« sammen med
bl.a. Andelsbanken, Seaways, Frontrunner og flere andre kendte IOR-både.

Folke Larsen starter i ny
1/4 ton båd i 1987 og og
1988
Ved Holger Møller
I kapsejlads på verdensplan er det ikke
altid at placeringerne kun afgøres på
kapsejladsbanen, men tit skal der også
en stor del skrivebordstaktik til med at
udfylde protestskemaer. Dette var vort
medlem Folke Larsen ude for sidste år
ved VM for 1/4 ton, hvor han mistede et
sikkert verdensmesterskab ved en pro
test, hvorom vi skal berette senere i
dette interwiev, men først spørger vi
Folke Larsen om hans planer for 1987.
Jeg har fået en fin sponsoraftale med
McDonalds for to sæsoner. McDonald
vil være velkendt for SSF'ere, idet bur
gerkæden har været sponsor både ved
Yngling-VM og flere optimiststævner i
SSF Det gør det muligt, at jeg kan for
svare mit »næsten-VM« i Cork i Irland i
1987 og i Travemunde i 1988.
Hvad skal du sejle i denne gang ?
Jeg er ved at få bygget en båd, der er en
videreudvikling af den MG-26, jeg sejle
de i i 1986 under navnet »Whopper«, og
som var med til at Danmark i 1986 fik
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Hvad kommer den nye båd til at hedde ?
Et naturligt navn for båden vil jo være
»McDonalds«, og den vil blive døbt af
ingen ringere end overborgmester Egon
Weidekamp ved standerhejsningen i
SSF den 2.5.1987. Det bliver en festlig
lejlighed.
Du siger, at det er en videreudvikling af
»whopper«.
Hvad er fidusen ?
For det første er båden gjort 240 kg let
tere, og på det plan vi sejler kapsejlads,
tæller hvert gram.
Først og fremmest er der brugt et lette
re materiale, epoxy/kevlar, og vi har fået
en ny og lettere Flamme-motor, der
kun vejer 21 kg med alt tilbehør, og alli
gevel yder 7,5 HK.
Vi har også fået et søgelænder af tita
nium, der blot vejer 1/3 af et normalt søgelænder, der sammen med den øvrige
dæksudrustning er leveret af Easy-folkene fra Sophus Berendsen Marine.
Der er udviklet et helt nyt skødevognssystem, der vil komme andre sejlere til
gode, når det på et senere tidspunkt er
helt gennemprøvet.
På kapsejladsbåde gøres der meget ud af
mastekonstruktionen. Hvordan har i
taklet dette problem?
På den gamle båd var masten af en
utrolig kraftig kvalitet, der bevirkede,
at den var ekstra tung. Vi har fået det
danske mastefirma JOHN MAST til at
udvikle en special-profil af en nyudvik
let legering, og man har været specielt

Folke Larsen med det fantastiske ror, som
han kan løfte med én hånd

opmærksom på terminalerne, idet dis
se på ROD-Rig kan nedbrydes på en
uheldig måde med havari til følge.
JOHN MAST vil forsøge at udnytte det
sponsor-ship fra McDonalds til at kom
me ind på det internationale IOR-marked, hvorfor der er gjort ekstra meget
ud af at løse dette problem.
Det er jo ikke nok, at båden er gjort lette
re. Der må være andre ting, som er for
bedret fra den gamle båd.
Ja, den megen omtale vi fik sidste år
med »whopper«, har gjort flere leveran
dører interesseret i at få gennemprøvet
deres grej. F.eks. er det vigtigt, at roret
er uden vibrationer, der hæmmer far
ten. Speed-vawe-roret har vi taget
med fra den gamle båd, fordi det er det
eneste, jeg har prøvet i mine mange
kapsejladsbåde, som ikke har disse vi
brationer som altid opstår ved en given
hastighed ved andre køl-ror konstruk
tioner. Ydermere er der for første gang i
Danmark lavet et ror, hvor der bliver
specialfremstillede nylonruller foroven
og forneden, så man undgår, at roret på
skarp skæring bider sig fast.
Det er en kendt sag, at bundbehandlin
gen næsten er en videnskab for sig. No
get nyt om det ?
Baseret på erfaringerne fra den gamle

båd bliver den blanke epoxy-bund kun
påsprøjtet VC-17, der notorisk gjorde
båden væsentlig hurtigere, idet det tef
lonlag, der er i denne bundmaling lige
som skyr vandet. Og mens vi nu er un
der vandet, kan jeg fortælle, at propel
lerbroen er gjort vingeformet, og at
skrueakslen er reduceret fra 22 mm til
17 mm, overgangen fra akslen bliver
specialslebet, så der ikke bliver een
eneste kant, der kan skabe turbulenser.
For at undgå tæring bruger man på an
dre både blyklodser, monteret et eller
andet sted på bunden. Vi monterer en
blyklods på skrueakslen ved hjælp af et
krokodillenæb, og så hænger vi blot bly
klodsen overbord, og det virker fint. In
gen tæring - vupti - keine hexerei. Rådet
er gratis for alle SSF-sejlere.

Endvidere vil gasterne værdsætte, at
alle fald er ført ned til mastefod og ind
under dæk, så de går direkte på spil/
aflaster helt uden unødvendige knæk.
Der må også være nogle konstruktions ændringer på den nye båd. Vil du løfte
sløret for nogle af disse ?
Ja, den største ændring er vel nok den,
at hele centerpunktet er flyttet midt
skibs og lavt, hvilket reducerer vugge
bevægelser til et absolut minimum. Bå
de hækken og stævnen er lavet i de
mest eksotiske materialer, svinedyre,
men med vægten på et minimum. Så
må vi afbalancere båden med mand
skabet, så vi kan sikre de plane-egenskaber, som vi så hårdt savnede på den
gamle båd.

v

»McDonalds« på tegnebrættet

Jeg ved, at du er klar over, at gasternes
velbefindende er medvirkende til gode re
sultater. Har du fået nogle gode ideer i
den retning ?
Ja, når man »bøffer« bliver lårene nor
malt trykket godt flade på undersiden
med dårlig blodomløb til følge, hvilket
nedsætter bevægeligheden. På den nye
»McDonalds« er dækket blevet vinklet
ude i kanten med 120°, så man ved
krængning sidder helt lige med rum
pen, og det er en ting der kan mærkes
efter de mange timers »bøfning«, som
man kommer ud for i de store kapsej
ladser, som vi nu skal ud i takket være
sponsorstøtten fra McDonalds. Desu
den bliver rorsmanden »støbt« ned i en
forsænkning, så han ikke sidder og ku
rer, og en bøjle (i titanium) ud fra cock
pittet benyttes som benstøtte.

Er der nogen ændringer i jeres instru
ment-dispositioner ?
Nej, med de gode erfaringer fra '86 hol
der vi os til NAV-TECH-linien fra
VDO, som vi dog supplerer med et nyt
ekkolod. En force for os sidste år var, at
vi var de andre overlegne på kryds, og
det skyldtes, at vi på vore instrumenter
kunne aflæse selv en 2 graders »skral
der« på den tydelige skala.
Når I sådan farer verden rundt til inter
nationale kapsejladser, er I jo ude for
mange af- og tilrigninger. Hvordan und
går I, at erfaringerne fra en sejlads ikke
går tabt inden den næste ?
Den nye Riggarna-rig er forsynet med
en skala, så man ved afmontering kan
se nøjagtigt, hvor masten stod, så man
ved tilrigning igen kan anbringe den,

som den skal stå ved næste sejlads.
John Mast har her fundet et virkeligt
godt system til hurtig af- og tilrigning,
som tilmed sikrer pinlig nøjagtig mon
tering.
Der går mange historier om jeres diskva
lifikation sidste år. Kan vi få sandheden
med eneret for SSF's medlemsblad?
Ja, det vil være en kærkommen lejlig
hed til at få tingene sat på plads. Histo
rien er som følger:
Efter at have været bagud på slørsiden
mod Malmø med 22 minutter, samt 12
både foran, gik vi som eneste båd mod
Dragør, vinden lige i snuden og 13 m/
sek. Efter 2 gode hug, var vi kommet 6
minutter foran!
Ved Drogden ligger en stor russisk liner
og læsser lodsen af, den ligger bomstil
le, og vi beslutter os til at gå FORAN, da
der er nogle hundrede meter ned til næ
ste båd. Denne manøvre ville have givet
os yderligere nogle hundrede meters
forspring, men da vi er næsten helt oppe
ved stævnen på russeren, er lodsen gået
fra borde. Han speeder op, og vi kan til
vor rædsel se, vi ikke kan komme foran;
vi skærer øjeblikkeligt op, slækker spi
leren, og passerer langs siden på denne
kæmpe-damper med nogle få meters
afstand. Dette kombineret med den
høje sø, der slår mod russerens side be
virker, at bølgerne slår tilbage, og en lil
le 1/4 tonner på blot 7 meters længde er
ikke bygget til den behandling, så hele
stævnen dykker adskillige gange i van
det med det resultat, at lanternen gik
sig en tur. Nu er det jo ikke lanterner
man kigger mest på i denne situation,
og da ydermere russeren var fuldt
oplyst, var det helt umuligt at se vore
lanterner.
Efter at have etableret båden (men ikke
nerverne) var konkurrenterne kommet
næsten helt op i hækken på os, men vi
holdt dem stangen. Lidt senere da vi
skal kursændre og gør klar til monte
ring af forsejl ser vi, at lanternen ikke
lyser i stævnen (hækken var intakt hele
tiden). Der bliver øjeblikkelig taget den
obligatoriske reservelanterne frem, og
Steen Larsen går på fordæk for at skif
te. Han snubler helt enkelt, - taber lan
ternen, - gode råd dyre, - frem med
håndlamperne, - klistre grøn tape over
glasset, - op til stævnen og tape-fast.
Dette vel gjort, da den første af vore
konkurrenter er på vor side til bagbord.
For ikke at få protester på halsen havde
vi en ekstra lampe med rødt lys, vi lyste
lige på dem med.
Med denne nødbelysning sejlede vi he(fortsættes næste side)
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le sejladsen og håbede på, at dette kun
ne bekræftes ved måltagning. Men ak,
problemerne var ikke forbi.
Der var ingen til at tage os i mål, - gode
råd var dyre, - Folke Larsen styrtede op
til dommertårnet, - bankede som en
vild, - ingen hjemme. Så endelig kom
der en dommer løbende med søvnen i
øjnene, et bønfaldende blik og anmod
ning til mig om at måltage konkurren
terne, medens han foer rundt på havnen
og spurgte de andre der var kommet
ind, om hvilken tid de var ankommet
på!! Dette foregik til et VM !!!
Ved det efterfølgende protestmøde,
hvor vi var indkaldt til høring påstod

Bådnyt) har den ene også hvisket i øret,
at danskerne godt nok havde lys, men
alle trick gælder!!
Så kære læser, skal du sejle internatio
nalt, vær opmærksom. Denne lanterne
historie kostede os det mest dødsikre
verdensmesterskab til SSF.
Hvad har I gjort på »McDonalds« for at
undgå gentagelse ?
Naturligvis har vi taget ekstra højde for
lanterneproblematikken. Der er lagt en
ekstra pære ind i hver lanterne - lige
klar til udskiftning, og ved kortbordet
sidder et sæt cigarstik, og vi har nødlan
terner med en lang ledning med stik,
der passer i cigaren. Vi håber, at undgå

Det støbte skrog med kevlarmåtterne

australierne og franskmændene hård
nakket, at vi overhovedet ikke havde
haft nogen form for lys. Dette blev se
nere ændret, (da vi kunne ryste op med
vidner af bagfra sejlende både) til, at vi
ikke havde haft lanterner foran, der ly
ste på noget tidspunkt!! I sagens natur
kunne vi ikke komme med vidner, da
begge vore værste konkurrenter var for
an!
De kunne begge have fordel af at være
fyldt med løgn; den ene vovede den på
stand, at vi havde slukket af taktiske år
sager. Hvordan man kan gøre det på en
foran for tværs, er og forbliver en gåde.
Det viste sig, efter at vi var tillagt 50%
straf og hele serien var forbi, at 2 af
mandskabet fra den franske båd direk
te havde truet skipper med at tage
hjem, hvis han blev ved med at køre
frem på den måde, da de allerede fra an
dendagen ville protestere mod alt og al
le. Fra pålidelig kilde (Henrik Hansen,
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samme situation men mener, at vi har
sikret os optimalt, hvis den skulle op
stå.
Jeg kan tilføje, at Sophus Berendsen
Marine har udviklet et sæt lanterner
efter Nefa-lygte-systemet, lige klar til
brug. Dette er helt enkelt en løsning for
mange mindre både som f.eks. Yngling,
der træner sent, og ikke når ind før lan
terne-tid. Måske også for »Sjælland
Rundt-folket«, der kan blive disket på
grund af manglende lanterneføring.
Tænk over det.
Du får din båd bygget i England. Hvor
dan kan du følge projektets udvikling ?
Ja, det er jo ikke helt let, og det var da
også lige ved at gå galt. Jeg fik en mel
ding fra bådens konstruktør Tony Ca
stro om, at det værft i Southampton,
der skulle bygge »McDonalds« var ved
at gå konkurs. Så var det med at komme
ud af starthullerne. Jeg kørte hele nat
ten, ankomst til Southampton kl. 20 om

aftenen næste dag, og var heldig med
ved gode venners hjælp at få den halv
færdige båd ud af byggehallen med alle
dele såsom kevlar, epoxy etc.. Næste
morgen kl. 10 stod fogeden der på plet
ten og plomberede hallen med alt, hvad
der var derinde.
Så et godt råd til klubkammerater og
sejlervenner: Betal aldrig penge forud
til noget bådeværft. Du er helt uden
mulighed for at få penge eller andre ting
tilbage, hvis først konkurshammeren er
faldet. Sæt i stedet pengene ind på en
spærret konto og betal så rater, efter
hånden som arbejdet er udført. På den
måde løber du ingen risiko, og værftet
kan eventuelt få et midlertidigt lån i
banken baseret på din indbetaling, men
du vil ikke komme i klemme. Ak ja, dår
lige erfaringer koster altid penge.
Nu mens vi taler om sikkerhed, kom
mer jeg i tanker om, at vi også på sikker
hedsudstyret sparer 10 kg, idet vi har
fået en helt ny-udviklet gummiredningsflåde, der kun vejer 18 kg mod nor
malt 28 kg, men det er jo en helt anden
form for sikkerhed!
Hvad får McDonalds for sine sponsor
kroner ?
Se, McDonalds har fået ny reklame
chef, og det er såmænd ham, som vi
havde et udmærket samarbejde med,
da han var hos Burger-King. Han hu
sker udmærket al den PR »whopper«
bragte i '86, og når der er gået nogle må
neder vil »McDonalds« være kendt
som båden med de gode resultater. Der
vil blive lavet plakater af båden, og i år
vil vi sørge for at standeren vender rig
tigt. Der vil også blive lavet konkurren
cer og meget andet, så vi venter os me
get af dette samarbejde til gavn for
dansk sejlsport, og vi vil gøre alt for at
gøre SSF ære på de internationale ba
ner, takket være McDonalds.
Redaktionen ønsker Folke Larsen al
mulig held med McDonalds-projektet, og vi vil følge hans færden med stor
opmærksomhed.
3000000000000000000

Fødselsdagskoncert
Hornorkestret fylder 6 år.
Derfor vil vi gerne vise hvad vi duer til.
Fredag d. 27. marts kl. 19.30 i klubhuset.
Hilsen
Hornorkestret

>000000000000000000

Sejlforening bliver 100 år
Sejlforeningen Enighed fejrede under store festligheder
med overborgmester Weidekamp i spidsen den 15 februar
1987 sit 100 års jubilæum.
Enighed har ført en omskiftelig tilværelse, bl.a. med hjem
sted i gasværkshavnen og slusehavnen, inden den fandt sit
blivende hjemsted i Københavns Sydhavn.
SSF. var på dagen repræsenteret ved skolechef Bjarne Peter
sen og jollerepræsentant Jørgen Friland.

Sejlforeningen »Enighed«

Glimt af Enigheds første år.

De fleste af Dem vare tidligere Med
lemmer af den bestaaende Kalvebod
strands-Sejlforening, hvor De begrun
det på at Foreningen med et Ord bleve
dem for dyr, da der nemlig til hver Kap
sejlads blev stillet med en stor Forbed
ring af nye saavel Baade som sejl, noget
for Arbejdere en Umulighed at følge
med, da vore Penge til Sport og fornøjel
ser jo ikke er saa store.

1881

1887

Sejlforeningen Enigheds ophav var
Kallebodstrands Sejlforening, der blev
stiftet i oktober 1881, og havde fartøjsstation syd for den gamle Langebro. I
øvrigt blev Kallebodstrands Sejlfore
ning moder til de tre klubber: Sejlklub
ben Kallebo, Sejlforeningen Enighed og
Sejlklubben Sundet. Sidstnævnte klub
stiftedes 1901, samtidig med at Kalle
bodstrands Sejlforening afgik ved dø
den på grund af pladsmangel.

Tirsdag den 15. Februar 1887 bleve D'Herrer Baadeejere tilsagt til møde hos
Værtshusholder Jensen, hjørnet af Val
demarsgade og Istedgade, hvor forenin
gen fik sin Oprindelse, fik Navn og blev
døbt Sejlforeningen »Enighed« med
Formaal at fremme Lystsejlads og for
anstalte Kap- og Fællessejlads i Kallebodstrand, alt med saa liden udgift som
muligen. Der blev valgt Bestyrelse. Til
Formand blev valgt Hr. R. Hansen, Kas
serer O. Carstensen, 2 Bestyrelses
medlemmer som tillige det første Aar
fungerer som Revisorer, D'Herrer L. Pe
per og Kongsted. Bestyrelsen tilmed
Hr. Handelsfuldmægtig M. Jørgensen
blev valgt at udarbejde love.

1886
I Aaret 1886 bleve en del Baadejere,
som søgte hos Værtshusholder O. Jen
sen (Hartmanns Plads) enige om at
stifte en sejlforening i Kalvebodstrand.

Der var 100 medlemmer på denne tid.
Tirsdag d. 17. Maj afholdtes et Møde i
Foreningens Lokale, O. Jensen Hart
manns Plads, hvor Lovene blev uddelte
og der blev vedtaget at afholde den 1ste
Kapsejlads en Søndag i Juni Maaned.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at søge
Underretning om, når Kallebodstrands-Sejlforening skulle afholde de
res Kapsejlads for ikke at komme til at
chicanere hinanden. Fællessejlads til
Kongelunden 1ste Pinsedag blev foreslaaet.
Søndag den 19. juni blev de fleste Baade
amnede, hvor Hr. Ingenieur M. L. Chri
stensen var Vestyrelsen behjelpelig.
Den første Kapsejlads startede den 26.
juni, hvor 30 Fartøjer deltog. V. Hart
mann stillede sin Sandbaad til disposi
tion sim Dommerskib. Bestyrelsen
med Damer var inviteret, og Pressens
Repræsentanter - Ipsen fra Socialde
mokraten og Knudsen fra Politiken fulgte Kampen om bord paa Halvdæksbaaden »Søløven«. Dommere: Detail
handler H. P Nielsen, starter M. O. Car
stensen, afskrivere: M. Jørgensen og L.
Petersen.
»Anna, en halvdæksbaad, bordfyldte,
og Besætningen blev bjærget af »Ar
nold«, der fik Redningspræmie. »Carl
Emil«, en aaben Baad, var den hurtig
ste, men blev disket fordi man spilede
Storsejlet (Sprydseil), hvilket var for
budt (derimod maatte Fokken spiles).
Om Aftenen samledes Deltagerne til et
billigt Måltid a 1 Krone Kuverten samt
præmieuddeling på Ny Ravnsborg.

HELLERS YVCHTVÆRFT 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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Fastelavn i bidende kulde
og en tønde, der gjorde modstand
Til de stærke herrer var der 1 stk. tønde, der gjorde alvorlig
modstand - den var nemlig armeret med glasfiber!!!

Godt og vel 125 børn og lige så mange
voksne medlemmer havde en fornøjelig
og festlig søndag i Sundby Sejlforening.
Vagn og Bente sammen med deres tro
faste væbnere Henry og Bent fik arran
gementet til at glide på de velkendte
skinner - og til tonerne af Ib og Roberts
harmonikaer blev der solgt utallige lot
terier med et godt, solidt overskud, så
der både var sodavand, boller og slik til
børn og nogle få af de voksne.
Resultaterne af de gevaldige slag på
tønderne blev følgende:
Mindre børn:
Kattekonge Anders Therkelsen
Kattedronning Sussie Hyldmark
Bundkonge June Knudsen
Større børn:
Kattekonge Janne Engstrøm
Kattedronning Jesper Nielsen
Bundkonge Lars Akkermann
Damerne:
Kattekonge Ulla Knudsen
Kattedronning Lene Therkelsen
Bundkonge Karina Lund Hansen
Herrerne:
Kattekonge Søren Schandorff
Kattedronning Jan Petersen
Bundkonge Poul Petersen
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Har De almindelig hovedpine, skal de bruge Idotyl
Har De hovedpine af problemer med tryksager, skal De bruge Arne Olsen

Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 2100 København 0 Telefon 01 26 95 09

til orientering

havn og plads

fra medlemmerne

u
Nye medlemmer

Havnekontoret.

t

A 136 Eilif Georg Hansen
Sumatravej 6, S
A 148 Carl Hansen
Sundparken 45, S
P 35 Kate Doris Andersson
Serbiensgade 6, S
P 52 Elly Keller Kristensen
Vølundsgade 15, N
J 13 Bo Nielsen
Hjallerup Alle 25 A, Ka.
J 16 Andre Christian Helmig
Thorsgade 46 D, N

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.

Edvind Hansen er død den 10. marts.
Vi har mistet en trofast og hjælpsom
klubkammerat, der gennem mange år
har været med til at give klubben sit
særpræg.
Æret være dit minde.
medl. nr. 401
Poul Rytter Nielsen

MAXI 77
KLUBBEN
indbyder alle MAXI 77 sejlere til klu
baften, mandag d. 13-4-87, kl. 19.30 i
Vallensbæk Sejlklub.
Ikke medlemmer er også velkomne,
husk din m/k.
Ring til mig, hvis I kommer.
Per Jensen 03 4 6 62 02

60 år.
Vi takker for deltagelse og venlig op
mærksomhed ved sejlklubben Øst's 60
års jubilæum.
Jan Gebhardt
Leif Lørring
sekretær
formand

BENZIN og OLIESALG
April
åben alle hverdage mellem
kl. 15.00 og 16.00
Lørdag lukket.
Salget foregår fra havnekontoret.
Kontakt havnefogeden.

Tildelt plads i havnen,
2. halvår 1986:
PI.
PI.
PI.
PI.
PL
PI.
PI.
PI.
PI.

54
75
66
115
119
173
232
166
313

K. Akkermann, medl. A812, indm. 3.11.66
P. Petersen, medl. A2, indm. 19.4.72
F. Olesen, medl. A 121, indm. 13.9.57
E. Jansen, medl. A357, indm. 17.5.73
I. Bodin, medl. A968, indm. 31.8.72
V. Sørensen, medl. A212, indm. 13.12.73
J. Hansen, medl. A452, indm. 10.9.75
J. Sørensen, medl. A548, indm. 25.4.74
B. Bøje, medl. A 562, indm. 6.4.71

fester
100 år
Sundby Sejl-Forening
Amager Strandvej 15
2300 København S.
1887 - 1987
Hjertelig tak for den venlige lykønsk
ning, samt for gaven i anled ning af fore
ningens 100 års jubilæum.
Samtidig en tak fordi I ville møde op og
medvirke til at dagen blev så festlig.
Vi håber at se jer til jubilæumskapsejladsen lørdag den 13. juni.
Med sejlerhilsen
Sejlforeningen Enighed
Ole Nielsen
formand
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Til bestyrelse og medlemmer:
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
min kære mands død og bisættelse.
Marie Eskildsen

Fra PLØK
En tak til bestyrelse og alle vennerne i
SSF, som har været med til at holde mit
humør oppe under mit lange hospitals
ophold.
Er for tiden på Sønderbro Hospital, og
regner med snart at være hjemme igen.
Hilsen PLØK.

80 år.
Hjertelig tak til bestyrelsen og venner i
S.S.F. for venlig opmærksomhed i an
ledning af min 80 års fødselsdag.
Hilsen
Gerda Lindqvist

85 år.

2. maj. Standerhejsning. Reserver
dagen. Nærmere om dette arrange
ment fremkommer i næste nummer
af bladet.
Tom Wilkes orkester spiller.

Til bestyrelse og venner som gjorde
min 85 års dag den 18. februar til en stor
oplevelse, siger jeg tusind tak.
Med sejlerhilsen
Carl Jensen.

80 år.
Tak til alle, både bestyrelse og medlem
mer, for gaver, hilsener og fremmøde på
min 80 års fødselsdag.
Hilsen
DRES

Sejlerskolen

joller

Til alle elever og instruktører.
Sejlerskolen begynder den nye sæson
1987 med et møde i Pejsestuen, lørdag
d. 28-3 kl. 10.00.
Det er vigtigt at alle møder op for at ind
dele bådholdene, og for at planlægge
det kommende arbejde med bådene.
For at gøre undervisningen så god og så
ensartet som muligt, er det pålagt alle
elever at skaffe sig DS's »Instruk
tion i praktisk sejlads«, den vil blive
solgt på mødet, pris ca. 40.00 kr.
Vel mødt.
Skolechefen
Bjarne Larsen
Kbh. 12-3-87

brætsejlads

Fra Dansk Piratjolleklub har
vi modtaget følgende plan
for kapsejladser i 1987:

Til jolle- og brætsejlere
Så er den aktive sæson så småt ved at
starte.
Der er flere ting som vi skal have på
plads. Bl.a. skal der laves et nyt slæbe
sted. Vort samlingssted huset skal også
have en omgang, inden vi for alvor kom
mer i gang med sejlsæsonen.
Program for 87
Lørdag d. 28/3 kl. 14.00 i jollehuset.
Træningssejladser
Lørdag d. 25/4 kl. 13.00. Udsætning af
jollebro
Der er planlagt følgende træningssej
ladser, hvis der er tilstrækkelig opbak
ning. Alle sejladser vil starte kl. 19.00.
Første gang 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 9/6 1/6
23/6 30/6, ialt 9 sejladser. På nuværende
tidspunkt kan jeg ikke sige, om der bli
ver træningssejladser i august - sep
tember måned.

Kerteminde 2-3 maj EM-udtagelse
Kastrup 9-10 maj
Onsevig 23-24 maj EM-udtagelse LFM.
Solrød 13-14 juni EM-udtagelse SM.
Ishøj 6-11 juli Dansk Mesterskab
Bælaton Ungarn 3-9 august EM
Sorø 16 august
Svendborg 29-30 august FM.
Århus 12-13 september JM.
Ålborg 19-30 september Ålborg Open
På nuværende tidspunkt har jeg ikke
modtaget oplysninger fra andre jolle
klubber.
Sidste nyt: Dansk OK-klub meddeler
Dansk Mesterskab i Svendborg 22-25
juli.
Jørgen Friland

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

13 18

9 15

X

13 18

11

X

Okt

.-I 13

Nov
Dec

-

18

15

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

LYNETTENS B Å D SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
Amagerbanken

\ S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Forslag til generalforsamlingen
ad dagsordenens pkt. 6: Andre forslag.
Fra bestyrelsen
Forslag til generalforsamlingen
Tilføjelse til §11, Havnereglement:
Mod betaling af pladsleje kan sælgeren
bevare sin ret til havnepladsen i et år
fra ejerskifte.

GENERAL
FORSAMLING

Fra bestyrelsen
Forslag til generalforsamlingen:
I forbindelse med vore generelle for
højelser i efteråret foreslås herved
forhøjelse på skur- og haveleje som
følger:
Skurleje pr. år:
Enkeltskur foreslås forhøjet fra kr.
63.00 + moms til kr. 82.00 + moms kr.
18.00 ialt kr. 100.00
Dobbeltskur foreslås forhøjet fra kr.
126.00 + moms til kr. 164.00 + moms
kr. 36.00 ialt kr. 200.00
Jolleskur foreslås forhøjet fra kr.
40.00 + moms til kr. 61.48 + moms kr.
13.53 ialt kr. 75.00
Haveleje foreslås forhøjet fra kr. 30.00
+ moms til kr. 49.18 + moms til ialt kr.
60.00
Forslag til generalforsamlingen
Omkring 1/6 af vores kontingentind
betaling blev ifølge regnskabet brugt
på fester i 1986.
I disse sparetider synes jeg, det er
helt urimeligt. Så med mindre der
findes en god forklaring med tilsva
rende indtægter fra de fester, vil jeg
godt foreslå, at standerhejsning og
afriggergilde fremover baseres på, at
de deltagende selv betaler festen.
Så kunne vi f.eks. sætte ca. 45.000 kr.
til side hvert år til det nye juniorhus.
Bliver denne begrænsning i festud
gifterne ikke vedtaget, vil jeg foreslå,
at festbudgetter fremover fremlæg
ges på generalforsamlingen og skal
diskuteres og godkendes, inden fe
sterne kan holdes.
Med venlig hilsen
Svend Erik Sokkelund
medlem nr. A 700

Søndag den
29. marts
kl. 9.00
i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt
Følgende er på valg:
Sekretær Else Thuring
Skolechef Bjarne Larsen
Et medlem af havneudvalget:
Bent Knudsen
Et medlem af klubhus- og
festudvalget:
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten:
Ib Petersen
Suppleant Poul Olsen
(Maskin Poul)
Revisor Jan Sejerbo
Revisorsuppleant (Nyvalg)

optimister
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Så er det nu, vi skal tænke på sæsonen.
Derfor mød op den 28/3 kl. 10.00 til for
deling af joller og sejldage. Du må gerne
tage mor og far med. Vi viser også en
god film.
Lørdag den 4/4 starter vi med at gøre
jollerne klar - den jolle, du sejler i, skal
vel ikke være den dårligste, så mød op
til klargøringen.
Dan/Ole/Leif

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVmRUDEE
OUTBOAROS

service

*

Redaktor Hans Guldager
To målere:
Karl Thorup og Frank Olsen

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124

46. årgang

Forår — og pause under bådklargøringen,

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

Drammen bliver 01
nemt og trygt i
Til søs med TVygheds-garanti - og rentegaranti i 3 ar - 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 vurderkig som overflødige
ekstraomkostninger for Døp.
Dertil kommer vor TV/^heds-garanti - d.v.s.
i ganske særlige
at forsikringen betaler lå
tilfælde.
i
Kig ind og få en bå
drømmen blive opfyldt

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

01504101

Bladets ekspedition:
Annie Lindqvist,
Oresundsvej 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

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

01517530
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

Malere:
Karl Thorup
Frank Olesen

01584311
01522310

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01598818

- utfør t* mer*> umage
^'3tt«t>yv%sU»r i'i&aa i, tff.
Amagerbrogade 67, tii (U«
•

WHHMI

^ Jn

Forårskoncert

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

SSF's hornorkester afholder fredag den 22. maj kl. 19.00 6 års jubilæumskoncert i
klubhuset.
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SSF. nu medlem af Frihavnsordningen
Medlemmer med fast havneplads kan nu besøge 111 havne i Danmark uden at skulle betale
havnepenge.
Det kræver at du overholder nedenstående regler, og at din båd er forsynet med FH mærkat
1987.
Mærkat kan afhentes af bådejeren på SSF kontor om torsdagen mellem kl. 19.00 og 20.30.
Pris 1,00 krone.
FRIHAVNSORDNINGEN
- REGELSÆT
Gældende fra 1.1.1987.
1. Fartøjer, der er med i ordningen, kan
ligge afgiftsfrit som gæst i op til 4
døgn. For ophold her ud over betales
den i havnen normale havneafgift for
gæster.
2. Alle havne, klubber, laug og øvrige
sammenslutninger, uanset med
lemsskab af en hovedorganisation
eller ej, kan tilsluttes Frihavnsord
ningen, og denne omfatter KUN far
tøjer, der har betalt pladsleje for
FAST havneplads i hjemhavnen.
3. Fartøjer, som er med i ordningen,
SKAL føre FH-mærkaten, som for
nyes hvert år. FH-mærkaten skal
placeres på et for havnemyndighe
den let synligt sted. Kvittering for
betalt pladsleje i hjemhavnen skal
på forlangende kunne forevises den
stedlige havnemyndighed.
4. FH-ordningen kan kun anvendes i
forbindelse med ferie- eller tursej
lads og må IKKE benyttes som en
»parkeringsordning«.
Forlades båden i mere end et døgn
under et besøg underrettes den sted
lige havnemyndighed for at undgå
misforståelser, og denne afgør i så
fald om der skal betales gæsteafgift.
5. De deltagende havne, klubber, laug
og sammenslutninger har pligt til at
informere deres pladsejere om reg
lerne for FH-ordningen.
6. Såfremt en deltagende sammen
slutning erfarer, at øvrige deltagere i
ordningen misbruger denne ved ek
sempelvis at udlevere FH-mærkaten til andre end sammenslutnin
gens medlemmer, bedes man om
gående underrette undertegnede.
Eksklusion af Frihavnsordningen vil
i sådanne tilfælde omgående finde
sted.

Havne der gratis
kan anløbes.
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
Stauning Bådeklub
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
Thisted Sejlklub
Jyllands Østkyst
Frederikshavn Søsportshavn
Silkeborg Sejlklub
Kaløvig Bådelaug
Vejle Lystbådehavn
Horsens Sejlklub, Lystbådehavnen
Egå Marina
Åbenrå Bådeklub ABC
Horsens Motorbåd Klub, Lystbådehav
nen
Horsens Bådeklub, Lystbådehavnen
Ry Bådelaug-Ry Marina
Silkeborg Motorsbådsklub
Skanderborg Sejl -og MBK
Haderslev Sejlklub
Haderslev Sejlforening

Randers Fjord
Dronningborg Bådelaug
Randers Sejlklub
Sejlklubben FJORDEN
Sønder Hald Sejlklub
Randers Motorbådsklub
Motorbådsklubben af 1943
(fortsættes næste side)

transportable
generatorer

- strøm i enhver
situation...
• HONDA har en række trans
portable »el-værker« til
hobbybrug
• fra 450-1000 VA
• 220 V vekselstrøm og 12 V
jævnstrøm
• let at betjene - kompakt
design
• drives af HONDA's let star
tende, støjsvage, driftssikre
4-takt topventilede benzin
motor
• elektronisk tænding giver let
start. Ét træk i startsnoren er
nok!
• automatisk oliealarm
• lavt støjniveau ved 7 m fra 52 dB(A)
• vægt 18-23 kg
- din hjælp, når strømmen
svigter...
Prøven HONDA - og bliv overbevistI
Forhandler

Motorservice
Augustagade 10
2300 København S
Tlf 01-58 27 63

Import TIMA-TINGLEFF & MATHIASSEN A / S
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Mariager Fjord
Hobro Sejlklub
Mariager Sejlklub
Hadsund Sejlklub
Mariager Kommunale Havn
Fyn
Odense Sejlklub, Stige 0, Odense Ka
nal
Odense Motorbådsklub
Sejl- og motorbådsklubben FREM,
Odense
Sjælland, Lolland og Falster
(undtaget Københavnsområdet)
Frederiksværk Sejlklub
Frederiksværk Motorbådsklub
Frederikssund Lystbådehavn
Hundige Bådeklub, Sejlklubben HUN
DIGE 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
Veddeled Strands Bådelaug, Roskilde
Jyllinge Lystbådehavn
Skuldelev Bådelaug
Jyllinge
Nordhavn,
Sejlklubben
»NORD«
Herslev Strand Sejlklub, Roskilde
Appenæs Bådelaug, Næstved
Jungshoved Kirkehavn, Præstø
Jagtklubben FURESØEN
Københavnsområdet
Hvidovre Sejlklub SUSET, Hvidovre
Havn
Københavns Motorbådshavn
Christianshavns Bådelaug
Sejlklubben LYNETTEN
Sejlklubben SUNDET, Skudehavnen
Brøndby Strands Sejlklub
Bådelauget SØHESTEN, Skudehav
nen
Sejlklubben ØST, Skudehavnen
Vallensbæk Havn
SVANEMÆLLEHAVNEN
Søspejdertroppen GRY, Skudehavnen
Lystsejlerforeningen
SKUDEHAV
NEN, Skudehavnen
Kvindelig Sejlklub, Skudehavnen
Sejlklubben TRITON, Skudehavnen
Hvidovre Jagtforenings M. B. Afd., Hvi
dovre
Sundby Sejlforening
Fisketorvets MBK.
SYDHAVNSKLUBBERNE
syd for Sjællandsbroen i Kalvebodsløbet
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Sejlklubben TOKOSTEN
Bådeklubben STIGBODERNE
Bådeklubben MOLEN
Bådeklubbeb 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
Giiciisi!gBMaegL5l5ltTicnciici|ga«iaEiicncaBncnciioiiBiicacaiiii
Referat af bestyrelsesmøde d. 9.3.87
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Et medlem søgte om fritagelse af vagt
ordningen p.g.a. alder. Da han opfylder
betingelserne jvf. foreningens love, blev
han fritaget.
Et andet medlem søgte p.g.a. langvarig
sygdom med fortsat hospitalsophold
om fritagelse af vagtordningen. Besty
relsen skønnede det rimeligt at fritage
ham.
Sluttelig bad et medlem om nedsættel
se af kontingent og pladsleje, da han var
overgået til pension. Da han i øvrigt op
fyldte betingelserne, gav bestyrelsen
tilsagn til nedsættelsen.
Et medlem har skriftligt forespurgt be
styrelsen, om det er muligt at få gravet
havnen op ved benzinkajen samt ved
mastekranen, da der er flere dybtgåen
de både, der bliver sat ud ved hjælp af
vognmand. Havneudvalget lovede at

undersøge sagen.
Formanden orienterede endvidere be
styrelsen om, at han havde fået tilsagn
fra overborgmesteren om, at denne ger
ne ville være protektor ved Nordisk Me
sterskab for optimistjoller.
Formanden fortsatte:
På sejlerdagen blev vedtaget, at alle
sejlklubber i fremtiden skal betale 2 kr.
mere pr. medlem til OL-fonden; endvi
dere blev vedtaget, at kapsejladsfem
meren blev til 10 kr.
Formanden sluttede med at fortælle, at
han havde erfaret, at Havnevæsenet
har droppet projektet om opfyldning af
Øresund ud for SSF.
Der var rettidigt indkommet et forslag
fra medlem nr. A 700.
Der vil endvidere ved generalforsam
lingen være forslag fra bestyrelsen.

Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget orienterede bestyrel
sen om, at de havde afholdt et møde
med pladsmanden samt med pladsfol
kene. På mødet drøftede man tilret
telæggelse af arbejdet fremover.
Arbejdet med den nye midterbro ligger
i øjeblikket p.g.a. is stille. Havneudval
get har konstateret, at isen har klemt
vore molehoveder itu. Stenene er ved at
falde ned i renden. Udvalget anmoder
bestyrelsen om at prioritere renovering
af molehovederne meget højt, idet det
er meget nødvendigt allerede nu at gøre
noget ved det. Det vil ligeledes blive
nødvendigt at renovere kajanlægget
mod øst, da også dette er i en så dårlig
stand, at der er fare for, at det faldet
sammen. Havneudvalget blev bedt om
at indhente tilbud på renoveringen.
SSF har fået foræret en 2500 liter olie
tank fra Kofoeds Skole, med Henning
Jensen som mellemmand. Tanken skal
bruges til spildolie.
Der er nu blevet opgravet 1200 kbm
sand fra indsejlingsrenden, men hav
neudvalget mener, at det vil være nød
vendigt at opgrave endnu 500 kbm.
Påny diskuterede bestyrelsen anskaf
felsen af automattanke. Man blev enige
om at prøve at få fat i nogle brugte tan
ke til en rimelig penge. Havneudvalget
sluttede med at efterlyse nogle faste
regler for, hvor længe et medlem kan
holde på en havneplads efter at have
solgt sit fartøj. Bestyrelsen blev enige
om at stille et forslag om tilføjelse til
havnevedtægternes § 11 m.h.t. at tids
bestemme retten til bevaring af havne
plads.

Punkt 4 Klubhus og fester:
Fastelavnsfesten blev afviklet fint med
stor tilslutning af både børn og voksne.
Vort højttaleranlæg er under repara
tion. Klubhusudvalget foreslår, at man
også får det gamle anlæg repareret, så
dette kan udlånes til gæster. Bestyrel
sen gav tilsagn til dette.
Klubhusudvalget sluttede med at
fortælle, at man har konstateret, at der
har været indbrud i deres skab på kon
toret. En telefon er stjålet.
Revieraudvalget ved Hans Guldager
bad om lov til at benytte vort klubhus
den 25.5. til et møde. Da SSF ikke selv
denne dag har nogen arrangementer,
blev tilladelsen givet.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Den 16.3. afholdes der eksamen i VHF.
Den 17.3. holdes der Instruktørmøde og
den 28.3. elevmøde. Den 30. og 31.
marts afholdes eksamen i navigation
på Peder Lykke Skolen
Punkt 6 Juniorafdelingen:
I uge 28 har Kastrup fået lov til at låne
vore Doryer til brug ved Danmarksme
sterskab for Folkebåde. Til gengæld får
vi så lov til at låne deres ved Nordisk
Mesterskab for optimistjoller.
En sponsor har lovet os en ny optimist
jolle fil vor standerhejsning.
Punkt 7 Kapsejlads:
Ved sejlermøder med Flemming Refsgaard var der 75 deltagere. Flemming
fortalte om den tekniske side af Ameri
can Cup.
Kapsejladschefen oplyste endvidere
om, at han underviser i dommer, et kur
sus i Svanemøllekredsen.
Punkt 8 Joller:
Den 28.3. vil der blive afholdt jollemøde. Man vil på dette møde bl.a. diskute
re, om man skal fortsætte med træning
saftenerne.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 23.20
Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

Generalforsamling
Formandens beretning
Forår 1987
Det er med sorg og vemod jeg igen må meddele, at vi i vinte
rens løb har mistet flere gode medlemmer og kammerater i
SSF.
Leo Pedersen medlem A. 1026
Josef Røøsli medlem A. 407
Hans Eskildsen medlem A. 75
Hans var altid en fast taler ved vore generalforsamlinger med
mange og saglige indlæg, også engang imellem kritik, dog
skulle den opfattes positivt.
Edvin Hansen også kaldet »Else Hansen«
Poul A. Jensen medlem A. 391
Snedker Poul, som altid var villig for en god indsats til gavn
for SSF
Jeg må bede generalforsamlingen med mig mindes vore
kammerater, vi her har mistet.
Æret være deres minde
Det er beklageligt at jeg må sige det
igen, men vinteren har været usædvan
lig hård ved vor havn og havneanlæg,
det er især gået ud over ydersiderne af
østmolerne. De pæle som holder dæk
stenen er meget tyndslidte og rådne,
flere er knækket, og når isen så presser
som det har været tilfældet, sker der al
vorlige skader, det er faktisk således, at
sten og moler truer med at falde ud. På
søndre side er der direkte hul med fare
for, at mennesker skal falde i og komme
til skade.
Vore agterpæle er mange steder også
kommet op og blevet skæve, samt ved
gennemgang af øvrige moleanlæg har vi
konstateret nedbrydning og rådden
skab i træværk. Det drejer sig om træ
værk både på nordre og søndre mole. Li
geledes er betonkajen ved benzinan
lægget meget defekt. Nåår jeg nævner
disse ting først, er det fordi jeg mener
det virkeligt alvorligt, og jeg er sikker på
at medlemmerne forstår at vor havn
har den allerhøjeste prioritet, det har vi
også talt om før og vel blevet enige om. I
efteråret besluttede vi alle at betale
mere til SSF, disse penge skal selvfølge
lig bruges på retablering af førnævnte
ting. Dog kan dette ikke ske på 1 eller 2
år, men vi må tage det alvorlige først og
prioritere efterhånden som skaderne
sker. Bestyrelsen har besluttet at reta
blere ydermolerne i det omfang der er
penge, og her vil jeg sige, der bliver ikke
repareret men udskiftet således, at vi
én gang for alle bringer det defekte i or
den så vi ikke skal have fat i det område
i mange år, men kan koncentrere os om
de mange ting der trænger.

Det er klart at skæve pæle og mange al
mindelige ting samt den daglige drift
skal der også være penge til og tid til.

Det skal jo ikke være sådan, at al anden
aktivitet går i stå. Vær forsikret om, at
bestyrelsen vil gøre sit bedste for, at bå
de penge og tid bliver brugt bedst mu
ligt.
I den forbindelse har vi et særdeles dyg
tigt havneudvalg, som med vor havne
foged og pladsmand står for disse vigti
ge ting.
Kort kan man sige, at planen for reta
blering ser ud som følger de næste år:
Ydermoler
Nordre- og Søndremoler
betonarbejder i almindelighed, og ved
benzinanlægget i særdeleshed
ophalergrej
(fortsættes næste side)
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Selv om vor økonomiske situation nu
via forhøjelser er blevet bedre, er disse
udskiftninger og reparationer af så stor
vigtighed og alvorlige, at bestyrelsen i
øjeblikket undersøger mulighederne for
at få flere penge udefra ved støtte, til
skud eller lignende, der kan blive tale
om evt. lån og bliver dette aktuelt, vil
bestyrelsen fremlægge dette ved en ge
neralforsamling, så medlemmerne kan
tage stilling til de dispositioner.
Nu sidder I og tror at jeg har glemt mid
terbroen, det har jeg ikke, men dette
projekt er i gode hænder, og der er jo og
så en klaring på økonomien her. Vi kan
glæde os over, at isen dog ikke denne
gang har ødelagt broen, af gode grunde.
Mange, og ikke mindst jeg selv tænker,
hvornår bliver den nye bro så færdig,
l'ste nytårsdag kom isen, blev tykkere
og tykkere, og det har været umuligt at
komme til arbejdet. En periode troede
vi, at nu var den der, og entreprenøren
begyndte at bryde isen, men ak, frosten
satte atter voldsomt ind, og med vind
fra den forkerte retning kom isen kraf
tigt igen. Ja, jeg behøver vel ikke sige
mere om det vejr, alle har ved selvsyn
set, hvor umuligt det har været.
Selvfølgelig har entreprenøren ikke sid
det med hænderne i skødet, brodæk
konstruktionen er færdig og klar til at
montere, og skal vi være optimister så
tror jeg på færdig bro ca. 1 maj.
Isen har dog givet os den lille fordel at vi
har kunnet slå pæle i kanalen ved at gå
på isen, dette er nu klart som lovet. Li
geledes er vor sejlrende gravet effek
tivt, så der er plads til alle. Pukler og for
modede sten i renden er væk, den er ret
tet op så den passer til den i havnelod
sen udstukne kurs.
Jeg har nu nævnt nogle ting omkring
vor havn og jeg regner med, at medlem
merne forstår hvor vigtige disse ting er,
og at der vil gå megen tid og kræfter på
disse opgaver.
Nu bliver det snart sommer og bådene
kommer i vandet. Det helt almindelige
i denne forbindelse er, at alle skal have
pladsmærkat sat et synligt sted, såle
des at havnefoged og havneudvalg kan
se om det er ok. Jeg bliver nødt til at gø
re opmærksom på at dette er vigtigt.
Det viser sig, at mange ikke regner det
for særligt vigtigt, og man kan bare få
den pladsmærkat ved lejlighed. Den lej
lighed er ikke hverken juni eller august
men inden 15. maj. Der sidder folk på
kontoret hver torsdag og venter på dis
se medlemmer som ikke kommer, og
det er bestemt ikke rimeligt. Så hent
pladsmærkaterne, de som ikke har gjort
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det endnu.
Som det sikkert er bekendt og nævnt
før, betaler vi nu skatter og afgifter
samt husleje til kommunen. Dette er
selvfølgelig ikke behageligt at vi nu skal
bruge penge på det, vi må sætte nogle
aktiviteter i stå for at kunne betale det
te.
Til medlemmernes orientering kan jeg
fortælle, at der arbejdes voldsomt med
denne sag, og jeg i denne forbindelse
har fået at vide, at fritidsloven vil blive
ændret således, at vi måske igen kan
ligge frit og vi igen kan bruge penge på
det ungdomsarbejde som selvsagt er
vigtigt. Det virker paradoksalt, at først
siger loven, at vi skal have så og så man
ge under 25, og har vi ikke det, ja så skal
vi betale med det resultat at de penge,
som måske skulle bruges til unge og til
at få flere unge ind nu forsvinder, det er
da den onde cirkel.
Der er ligesom ved at komme en gryen
de forståelse hos myndigheder og D.S.
for disse ting så jeg tror på, at hvis vi er
vågne, så skal vi få en løsning. Hvornår
afhænger af mange ting, og jeg vil ikke
love noget.
(Medlemmerne har måske i denne for
bindelse set indlægget i bladet).
Sundby Sejlforening har altid været og
er stadig en aktiv forening, og i år ud
mønter det sig i afholdelse af Nordisk
Mesterskab for optimistjoller. Det er
med stor glæde at vi igen kan konstate
re en utrolig stor tilslutning og opbak
ning til dette arrangement. Det viser, at
vi trods de problemer som opstår, står
sammen, og jeg vil gerne her udtrykke
min tak til alle som har givet et tilsagn
om hjælp til dette stævne. Et sådant
mesterskab bliver til ved et godt og fro
digt samarbejde mellem kapsejladsafd.
og juniorafd.
Juniorafd. har som sædvanligt været
meget aktive i vinterhalvåret med un
dervisning og meget andet, og selvføl
gelig er der store forberedelser igang for
at SSF igen kan afvikle og være værter
for et arrangement som høres ude om
kring.
Hvis vi kunne få støtte til de unge over
25 år eller en pengepræmie for trofast
hed og interesse for sejlsport, ja så hav
de vi ingen huslejeproblemer. Sundby
Sejlforening har igen her i foråret en
lang række jubilarer og det er altid en
glæde at "kunne uddele nåle som et be
vis på føromtalte interesse og trofast
hed.
Som tidligere omtalt har der pågået un
dervisning hele vinteren. Towærkskur-

sus er altid godt besøgt og der var man
ge juniorer her. Da jeg selv var censor
ved eksamen ved jeg, at alle bestod.
Navigationsundervisning er endnu ikke
overstået, så vi kan af gode grunde ikke
uddele beviser her endnu, jeg ved kur
set er godt besøgt, og det er en glæde.
Radiokurset, med vor dejlige lærer Ire
ne Olsen fra Lyngby radio, var godt be
søgt. Der uddeles ikke beviser igennem
SSF men direkte fra P & T, alligevel vil
jeg omtale dette kursus her, idet jeg me
ner, at et VHF anlæg ikke alene er dej
ligt at have ombord. Det koster selvføl
gelig mange penge, men jeg anser det
som en del af sikkerhedsudstyret om
bord. Jo flere der har et sådant jo større
sikkerhed på søen, også for de fartøjer
som enten er for små eller for fartøjseje
re som af andre grunde ikke kan have el
ler ikke ønsker et sådant.
Jeg kan sige, at alle bestod eksamen.
Alfa bravo!!
Vor skolebåd »øveballen« bliver 50 år i
år, hun er stadig et smukt skib, som gi
ver mange mennesker en god start i
sejlsporten, samt glæden ved at sejle.
Jeg ved at sejlerskolen i år sørger for at
hun bliver gjort smukt i stand, som altid
med en ekstra lille indsats. Det er klart,
at en 50 års fødselsdag ikke skal forbi
gås i tavshed, og derfor vil der til SSF's
meget populære familiesejlads blive
holdt lidt fest, i al beskedenhed forstår
sig!!
Det har glædet os i bestyrelsen at nat
tevagten indtil nu er afviklet lydefrit. Vi
ved, at april måned vil der være pres på
for at alle kan gå sine 2 vagter. I den an
ledning kan jeg præsicere, at hvis et
medlem ønsker en anden skal gå nr. 2
vagt, da er minimumskravet, at denne
person er medlem af SSF, aktiv eller
passiv.
Jeg er nu ved enden af denne beretning.
Jeg håber ikke medlemmerne opfatter
beretning som de rene bedrøveligheder.
Der er mange opgaver, og det kan ikke
gøres klart nok, der er også mange glæ
der og mange forventninger. Vi skal me
get snart nyde vor fritid i fulde drag un
der sol og sommer, og med gode venner
her i SSF. Jeg ønsker at sige tak til alle,
der i vinterens løb har ydet en indsats
til gavn for SSF. Et ønske til vore venner
uden for foreningen, og et ønske til jer
alle i SSF om en rigtig god og langvarig
sommer og sejlsæson.
Jeg fremlægger herefter min beretning
for generalforsamlingen.
Klaus Akkermann
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STANDER
HEJSNING
OG
FEST I KLUBHUSET
LØRDAG DEN 2 MAJ KL. 16.00
4 X Båddåb indleder sæsonen
Dans til Tom Wilkes orkester
med Perry Knudsen ved trommerne
MØD OP TIL EN FESTLIG DAG VED FLAG,
MAST OG I KLUBHUSET!
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Når båden skal i vandet.
Vidste du at i Sundby Sejlfo
renings havn finder du en
service som ellers ikke fin
des mere på denne side af
Storebælt.
SSF. havnefoged og brødrene Werner og
Bent Poulsen sætter hver dag både i
vandet efter fast bestillingsliste, og du
behøver ikke engang selv at være til ste
de. Båden bliver ovenikøbet bragt ud på
plads og fortøjet sømandsmæssigt
korrekt. Alle fartøjer op til 13 tons kan i
princippet klares uden besvær, dog må
der tages forbehold hvis kølen er af en
konstruktion, som kun kan tages med
kran.
Prismæssig kan SSF's optagning og udsætningshold også være med. Ser vi på
en LM 27 der måler 24 kvm. er det kun
incl. moms kr. 22,70 dyrere end den bil
ligste vognmand.
For disse få kroner, kan du trygt passe
dine daglige gøremål, båden er i gode
hænder, og så bliver den ovenikøbet
bragt på plads og fortøjet.
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Havnefoged Bent Petersen modtager bestil
linger på udsætning og optagning.

Holdet meddeler endvidere, at for
ganske få kroner mere, bliver klodser og
bukke også bragt på plads. Det kan
mange måske have glæde af at benytte
sig af.
Kontakt havnefoged Bent Pedersen, el
ler ring på alle hverdage mellem kl.
15.00 og 16.00. Tlf. 015814 24.

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.

10 år med SSF bladet
Af Hans Guldager

Arne Olsen - medlem nr. 683, og i daglig tale kaldet »Tryksen«
- kan her i april måned holde status over 10 år som trykker af
vort klubblad.
I denne 10-års periode har bladet stadig fulgt med i den hurtige
og eksplosive udvikling, der har været inden for trykteknikken,
således at vort blad på værdig vis kunne være vort ansigt ud
adtil og et samlende midtpunkt for vore medlemmer indadtil.
Fra bly i vældige kasser og fotos i støbte plader på store, tunge
og langsomme Heidelberg trykpresser - som var metoden for
10 år siden - har udviklingen ført til tekst, der i dag bliver sat
på computerstyrede tekstanlæg og som overføres til fotomon
tage sammen med de billeder, der skal bruges. De herved frem
stillede film overføres til trykplader, som monteres i offset
maskiner, der kører 4 farver på samme tid og med en hastig
hed på ca. 10.000 eksemplarer i timen.
Når bladet er køreklart, og der trykkes på startknappen, tager
det under 10 minutter at køre de 1500 eksemplarer, som vort
oplag er på.
Hele denne udvikling har bladet gennemgået, uden at nogen
egentlig har lagt mærke dertil.
Bladets redaktør har uden for den dag
lige rutine besøgt Arne Olsen Offset i
Århusgade og bedt »Tryksen« fortælle
os lidt af sin livshistorie.
Det blev en historie i brudstykker - af
brudt af telefoner og spørgsmål om far
ver og papir, priser og leveringstider men til den beroligende lyd af maski
ner, der i det fjerne støt arbejder sig
igennem bjerge af papir.
Sønnen, Henning, der i dag er medejer
af firmaet, kommer til, og der bliver tid
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til en enkelt øl og lidt snak om før og nu.
- Tryksen, du er jo ikke Københavner!
- Jeg er jyde og går stadig med træsko.
Jeg er født i landsbyen Brøndum i nær
heden af Hobro, hvor min far havde en
gård.
For 40 år siden blev der fundet store
saltforekomster i undergrunden, og det
blev der også på tre andre gårde i nær
heden. Min far solgte til en ejendoms
handler, der troede, han gjorde en god
handel, men der skete bare det, at man

lod ejendomshandleren beholde gården
og i stedet gik i gang med en større pro
duktion på de andre gårdes jorder.
Ud af dette kom Dansk Salt A/S, som i
øvrigt producerede verdens reneste
salt.
Som 14-årig kom jeg på en gård, da jeg
skulle være landmand. Det lå nu ikke
rigtigt for mig dette med landmandsli
vet, så da jeg nåede mit 16. år tog jeg til
København og blev ansat på trykkeriet
hos Glud og Marstrand som arbejds
dreng. Her trykkede man på blik i lange
baner, flotte dåseetiketter til brug for
alt fra maling og Gullasch til Guldøl.
Jeg blev tilbudt at komme i lære som
bliktrykker - ja sådan hedder det - og
sagde ja, for har man lært at trykke på
blik, kan man trykke alt.
Da jeg fik svendebrev som bliktrykker,
rejste jeg lidt rundt og arbejdede for
skellige steder for ligesom at lære at bli
ve rigtig trykker, ja, jeg var helt i Sta
vanger, men det norske lå ligesom ikke
rigtig for mig.
Jeg vendte tilbage til København, og da
jeg her en dag blev arbejdsløs, fordi jeg
syntes, at lønnen burde være lidt større,
købte jeg et lille trykkeri i Vestergade
med en enkelt trykmaskine. Jeg turde
faktisk ikke fortælle Hanne det i star
ten, og jeg måtte jo også i banken for at
skaffe penge til købet. Det var i decem
ber 1968.
I januar brød maskinen totalt sammen,
selv om sælgeren havde garanteret, at
den kunne holde til min pension.
Mit lille trykkeri var altså brudt sam-

men, nå! Ved bankens og Hannes hjælp
samt en god leverandørs forståelse lyk
kedes det at få opstillet en helt ny ma
skine, forresten den første i Danmark,
der kunne køre med flere farver i én ar
bejdsgang på et mindre trykkeri.
- Nu er du ikke bliktrykker mere, og dit
trykkeri råder over tre etager med 1250
kvm. gulvareal, og der er 17 ansatte, og
ude i trykhallen står der fire store offset
maskiner og trykker på livet løs i flere
farver på en gang. Desuden er der maski
ner til mindre opgaver, og væggen bag
dit skrivebord ligner en miniudgave af
Københavns Bymuseum.
Vi kender hinanden godt, og jeg ved, at
du ikke har mistet jordforbindelsen,
hvad skyldes det ?
Kirsten gør klar til fotomontagen

der er lidt overskud i kassen, give lidt
igen.
Vi har nogle dejlige unge mennesker i
Sundby med en fritidsinteresse, som
man godt kunne unde alle børn og unge
at opleve, og det er jo en sport, som giver
oplevelser for livet, og du kan jo selv se,
med hvilken iver de går op i det at sejle.
Isen var jo knapt væk fra havnen, før
den første båd var klargjort, og så er de
ikke bange for at sejle. Der er fuld fart
på hele tiden.
Lad os yde noget til den ungdom, når vi
kan!
Når du siger sponsor, skal der jo falde
lidt reklame af, og det gør der jo, så mit
firma hedder Arne Olsen Offset A/S.
- Og vi siger tak for de 10 år!
H.G.

SSF-bladet klar i trykmaskine nr. 3

- Det skyldes nok i første række Sund
by Sejlforening. Her kan man få Adre
nalinet ud af kroppen og slappe af på en
naturlig måde blandt venner, der abso
lut heller ikke har mistet jordforbindel
sen i nogen retninger. Mister vi den, fin
der vi den i hvert fald hurtigt igen, og vil
man være alene, kan man også det uden
sure miner. Vi sejler jo også en hel del, i
hvert fald når vejret er godt.
- Du yder Sundby Sejlforenings blad me
re, end vi betaler for, og gennem årene
har dit firma givet ikke så få fartøjer til
juniorafdelingen.
Desuden er du med jævne mellemrum
sponsor for et eller andet.
Hvad er grunden hertil ?

— SSF bladet er sjovt at lave, og selv om
vi trykker store udstyrsmæssigt dyre
ting i store oplag, som f.eks. Blæksprut
ten, så er vort blad blevet ligesom et
flagskib for mig.
Det er sjovt, og det skal se godt ud.
Desuden har de fire redaktører, der har
været gennem årene, nemlig Holger
møller, Viggo Hind og Grethe Jacobsen
og dig selv ikke at forglemme, haft ideer
og krav, som det har været inspirerende
at arbejde sammen på - og med!
Redaktøren! Tak for det, der fik vi den...
Men hvad med juniorafdelingen?
Ja, ser du, når man modtager en masse,
og det gør både min familie og jeg selv
ved vort liv i SSF, kan man jo godt, når

Tryksen, som vi kender ham.
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Forårsklar
med Hempel
BOAT
SHAMPOO

SAIL
CLEANER

Til den daglige ren
gøring inde som ude
Boat Shampoo er
velegnet til en grundig
forårsrengørmg

Til effektiv rengønng
af sejl Kan også an
vendes til sprayhood
og presenninger

YACHT
CLEANER

DRESSING
Efter SAIL CLEANER
imprægneres med SAIL

Fjerner alle vanskelige
forureninger på bådens
fribord og vandlinie

gør presenninger og hynder vandtætte

CUSTOM
MARINE
POLISH

BOAT B w*
RUBBING i j
3

Giv dm båd en
grundig forårs
polering Custom
Marine Polish
beskytter gelcoaten på dm båd
mod sol, salt og
luftforurening
K Custom Marine
K Polish giver også en
^ effektiv beskyttelse af
alle metaldele, mast. bom,
pulpit og søgelænder

Effektiv op-polermg af gelcoat-, malede og lakerede
overflader Bortsliber ridser,
.
små uiævnheder, snavs og
fastsiddende pletter ;|M
Til matte og slemt
medtagne overflader
anvendes fct?
Boat Rubbing Pasta ^B|

HartScing

OffiM

Flligger byggefinish
Hans Guldager A/S
Holmbladsgade 25, tlf. 01 54 73 33
Møllegade 4, Dragør, tlf. 01 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-19, lørdag 9-13
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Lidt radionyt!
Angående V H F og Walkie Talkie:
Et nyt, ret stort hold, har nu bestået
prøven til V H F- certifikatet, og med
dette følger, at der kommer nye VHFstationer i SSF's flåde. Disse nye, og
selvfølgelig også andre, som måtte væ
re kommet til, at såfremt de ønsker at
komme med i SSF's telefonliste over
stationer under SSF, kan det ske ved
henvendelse til undertegnede. Listen
udleveres kun til medlemmer der er
optaget i listen, samt til bestyrelse og
havnefoged. Det er i øjeblikket uvist om
der udgives en ny liste i år, men ellers vil
der fremkomme en supplementliste til
den bestående.
Til dem som ikke ved det gøres op
mærksom på, at foreningen råder over
et instrument til måling af antennens
standbølgeforhold samt udgangseffek
ten. Instrumentet kan lånes ved hen
vendelse til undertegnede.
Til bådejerne med Walkie Talkie kan
jeg berette, at der nu er udsigt til, at der
kommer nye FM - stationer på samtlige
alarmstationer under Søsportens Ma
ritime Alarmsystem - i vort område er
de nærmeste, i nord Kronborg fyr, og
mod syd har vi Drogden fyr og Stevns
fyr - ialt er der 16-17 stationer, men alle
er gamle AM - stationer og de skulle al
lerede sidste år have været suppleret
med nye FM - stationer, men det er helt
uden problemer, at få begge modulationssystemcr til at arbejde sammen
på selektivopkaldsboksene. MEN, NU
SKULLE DE ALTSÅ KOMME I ÅR.
Hvornår vi får suppleret vor egen klub
station, står hen i det uvisse, den be
stående kan jo også kun modtage signa
ler fra AM' stationer.
Dengang vi havde vores Radioklub, var
der ikke så store problemer med at an
skaffe noget nyt - vi fik faktisk en masse
for de smule kontingent vi betalte,
men
Hvad, var der nogen der sagde,
at den måske kunne genoplives???
Tja, måske! Det kunne da godt være til
gavn, både for os selv og for vor hårdt
belastede forening.
Skulle WT- brugerne eventuelt være
interesserede i, at man også lavede en

»telefonliste« i lighed med VHF- tele
fonlisten, så lad mig høre om det. Læg
en seddel, mrk. RADIO i kontorets
brevkasse.
Skulle der være nogen, som endnu ikke
har fået det røde hæfte med P & T's nye
bestemmelser, kan hæftet fåes ved hen
vendelse til undertegnede.
PÅ GENHØR!!!
Reinhardt Hansen
radiokontaktmand.
oooooooooooooooooo

Wayfarer nyt
Skandinaviske Mesterskab afholdes i
Kerteminde i dagene 21-22-23 august.
30-31
28
25
29-30

maj
juni
juli
august

Farum Sejlklub
Jyllinge Sejlklub
Rørvig Sejlklub
Sletten Sejlklub

Jollestævne på Furesø
Jollestævne
Hovedkapsejlads
W stævne på sundet

joller

Så skal broen ud igen, lørdag d. 25 april
modes vi på jollepladsen kl. 13.00
Med fælles hjælp en times tid, får vi
broen ud.
Husk så dato og tidspunkt.
Husk at din mærkat for betalt pladsleje
for 87, skal anbringes synligt på jollen.
Det samme gælder også for brætsejle
re. Her skal mærkaten dog anbringes på
stativet, synligt ud for din plads.
Dette skal være i orden, senest den 15/
5, ellers vil jolle eller bræt blive fjernet.

- stå sikkert til sos
med en HONDA 4-takter...

driftssikker - lavt benzinforbrug - miljøvenlig
• HONDA 4-takt vandkølede
påhængsmotorer kører på
normal benzin (uden olie
blanding). Derfor er for
brændingen effektiv og for
ureningen minimal
• går roligt og stabilt - selv ved
lave hastigheder. En rigtig
sejtrækker...

• udstødning under vandet lavt støjniveau - miljøvenlig
• HONDA 4-takt påhængs
motorer har elektronisk tæn
ding. Det gi'r let start - ét
træk i snoren er nok.
• leveres i:
2,0 - 5,0 - 7,5 og 9,9 hk
- med kort eller langt
motor ben

Prøv en HONDA — og bliv overbevist!
Forhandler

Motorservice
Augustagade 10
2300 København S
Tlf. 01-58 27 63
Import TIMA-TINGLEFF & MATHIASSEN A/S
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50 år. Højst utroligt!

til orientering

Kort fra
generalforsamlingen.
Alle blevet genvalgt.
Forhøjelserne på skur og havelejen blev
vedtaget.
Svend Erik Sokkelunds forslag om fe
ster blev forkastet med alle stemmer
mod nul.

Bestyrelsesmedlem Bent Knudsen
rundede de 50 år den 16. marts under
stor festivitas i Huset i Dragør.
Bestyrelsen var mødt op for på med
lemmernes vegne at overrække Bent en
kondicykel.
Redaktøren fandt aldrig ud af om det
var fødselarens højeste ønske eller en
joke. Formen fejler ihvertfald ikke no
get. Bent Knudsen sidder på den van
skelige post der hedder havneudvalget,
og hver gang vor havn har problemer el
ler store opgaver skal iværksættes, er
der blevet kaldt på Bent Knudsen, der i
kraft af sin ekspertice og sin måde at le
de tingene på, sin dygtighed og kolde
fornuft, har fået løst både problemer og
opgaver på den bedste måde, til gavn
for Sundby Sejlforening.

Generalforsamlingens referat
bringes i næste nummer af bla
det.

40 år i SSF
Ved generalforsamlingen den 24. marts fejrede to gæve og kendte medlemmer deres
jubilæum ved et åbent hus arrangement. I
dagens anledning var jollehuset stillet til
rådighed for jubilarene således at alle der
ville, kunne deltage i de to medlemmers
glæde over de mange år.

Skur ønskes.
Har du planer om at sælge dit skur, så
ring 01513159
E. Martin Friis
medl.nr. A859

FAKORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
El/mRUDEE

m

OUT BOARDS

Bent Knudsen betragter med undren sin kon
dicykel.

60 år
uden at fortælle det til nogen
iSSF. har vor skolechef Bjarne Larsen
den 31. marts 1987 overskredet græn
sen for, vor beskeden man kan være i
SSF. Heldigvis er Bjarne ung og frisk
endnu og kommer hver dag i havnen,
enten for at se til sejlerskolen eller til
sin folkebåd, så vi må henstille til med
lemmerne at ønske ham tillykke, når de
møder ham.
Bestyrelse og redaktør
tillykke med dagen.
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Sjælland Rundt med Kronborg om
styrbord fra SSF. var en af Bent Knud
sens initiativer som kapsejladschef.
Også dette job i vor forening har han
haft i en periode. Sjælland Rundt blev
afholdt i årene 1978 - 1981, og var såvel
teknisk som sportslig de bedste sejlad
ser der blev afholdt noget sted i Dan
mark på daværende tidspunkt.
Tillykke med de 50.
HG.

Boller til fastelavn
Festudvalget siger tak til Napoli-bage
riet i Holmbladsgade for de 200 boller
til børnenes fastelavnsfest.
Vagn og Bente

service

X
I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej124
0 1 - 5 83 0 4 5
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fra medlemmerne

fra bestyrelsen

+

Nye medlemmer
A. 157 Mimi Olesen
Studsbøl Allé 25 A, Ka.
A. 187 Thomas Meisl
Greisvej 90, S.
A. 232 Elisabeth Schou
Rådvadsvej 17, NV.
A. 251 Peter Wiegand Hansen
Hveensvej 17, S.
A. 253 Birgitte Rigther Wass
Stenlandsvej 37, S.
A. 256 Jan Nalberg Vilhelmsen
Vårgyvelvej 46, Karlslunde
A. 262 Stig Søderholm
Olymposvej 2, S.
A. 270 Helle Brøcher
Brattingsborgvej 23, Ka.
R 64 Anne Nymand
Sirgræsvej 67, Ka.
R 73 Jytte Walsted Hansen
Kongedybet 16, S.
P. 75 Sonja Pedersen
Einarsvej 25, Lyngby
J.
J.
J.
J.

Byttecentralen

20 Henrik Sejrbo
Sundbyvestervej 25, S.
24 Anne Marie Olesen
Studsbøl Allé 25 A, Ka.
28 Poul Martin Karlsen
Polensgade 49, S.
31 Martin Bach Sørensen
Bremensgade 56, S.

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
vor far Edvin Hansens begravelse
Finn - Flemming - Anni

50 år
Hjertelig tak til venner og bestyrelse i
SSF der var med til at gøre min 50 års
fødselsdag så festlig som den blev, og
endnu engang tak for alle de flotte gaver
jeg fik.
Ivan Frisch.

Kære SSPere
Hjertelig tak for den store opmærksom
hed i viste mig på min 50 års dag.
Medlem nr. 43
Bent Knudsen

40 år I SSF.
En tak til samtlige venner og bestyrelse
samt for de mange gaver ved vores 40
års Jubilæum.
Henning »Skæg« og Tage

80 år
Til de mange der har ønsket mig tillyk
ke og bragt hilsener på min 80 års dag,
siger jeg tusind tak.
Det varmer en gammel SSF'er.
Einar Madsen
(smede-Mads)

I den forgangne sæson har der været
mange efterspørgsler især på rednings
veste 30-40 kg og 40-60 kg. Desværre
har udbuddet været minimalt, så de fle
ste har henvendt sig forgæves til bytte
centralen. Derfor vil jeg i år forsøge med
en slags »KØBE - SÆLGE - BYTTE DAG«.
Det bliver søndag den 3. maj mellem
klokken 13 og 15 i optimisternes klub
hus på nordre mole.
Mød op, hvis du har noget sejlerudstyr,
du ikke længere bruger, og som er i god
stand. Det gælder veste, overtrækstøj,
støvler osv. Find her en køber eller byt
med en anden, der måske har noget, du
mangler.
Mød op og se. om ikke det, du lige står
og mangler, kan fås brugt og billigt, in
den du køber nyt og dyrt.
Byttecentralen er fortrinsvis tænkt
som en hjælp for klubbens juniorer, men
da jeg har fået mange forespørgsler på
veste til voksne, vil arramgementet
søndag den 3. maj være for alle klub
bens medlemmer.
Man kan selvfølgelig stadigvæk ringe
til mig på 0159 82 80 eller se på opslage
ne i klubhuset, hvor jeg gør opmærksom
på, hvad der eventuelt er »på lager« og
hvad, der er efterspørgsel på.
Jeg vil også gerne her sige mange tak til
de medlemmer, der har foræret junio
rafdelingen forskelligt brugt udstyr.
Det er dejligt at have veste liggende,
som kan udlånes til muligt kommende
juniorsejlere, der lige skal have en prø
vetur, samt at kunne redde sejlturen for
en glemsom sejler nu og da. Vi glæder
os også over på denne måde at mærke
at klubbens optimistafdeling har de øv
rige medlemmers bevågenhed.
Altså - mød op den 3, maj kl. 13-15.
Bjørka (A817)

<§1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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sejlerskolen

havn og plads
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Husk at bukke og klodser skal på plads
når båden er sat i vandet.
Husk at sætte pladsmærkaten på bå
den så snart den er i vandet. Mærkaten
er det synlige tegn på, at pladsleje og
ansvarsforsikring er betalt.
I fremtiden vil ejere af biler, der bliver
parkeret mellem bådene, blive indkaldt
til møde med bestyrelsen, der så vil ta
ge stilling til de pågældenes misforhold
i henhold til SSF. love.
Lovene § 1:
Pladsen
Al cykel- og motorkorsel på havneplad
sen er forbudt, undtaget herfra er trans
port af varer til klubhus og fartøjer.
Herunder er også al parkering på fore
ningens område forbudt, benyt par
keringspladsen, og den i sommerferie
perioden etablerede parkeringsplads
på den NV-lige plads.
Lovene § 5:
Pladsen
Master og andet grej der henligger i ma
steskuret efter d. 1/6 87 skal være tyde
ligt mærket med ejers navn og medl.nr.
Efter denne dato fjernes alt grej uden
navn og medl.nr. på foreningens foran
ledning.
Hvis du vil opbevare andet end master
og rundholter i masteskuret, så tal med
havneudvalget.
Lovene § 4:
Ophaling / Udsætning
Bukke, klodser og andet vintergrej skal
af ejeren fjernes fra vinterpladsen og
anbringes på de med skilte afmærkede
områder inden 8 dage fra søsætning.
Husk at mærke alt grej med fartøjets
navn og ejers medl.nr.
Grejer der ikke er fjernet vil blive sat på
plads for ejers regning.
Motorskur
Motorer der henstår i motorrum bedes
mrk. med navn og medl.nr. inden d. 15/5
87.
Efter denne dato vil motorer uden navn
og medl.nr. blive fjernet på foreningens
foranledning.
Havneudvalget
14

ynglinge

Foråret er her, og dermed en masse liv
og aktiviteter på havnen, bådene vil
snart igen ligge i vandet og vi kan be
gynde på vores aftensejladser. Midt i al
denne glæde kan jeg berette, at den hår
de vinter vi har lagt bag os, også har væ
ret fuld af nyttige gøremål. Således har
vores navigationskursus på Peter Lyk
kes Skolen, towærkskursus og VHFkursus her i klubhuset været godt be
søgt. Resultatet er følgende:
5 elever har bestået navigationsprøven
12 elever har bestået towærksprøven
15 elever har erhvervet et VHF certifi
kat
Jeg vil ønske alle instruktører og elever
en god sommersæson i 1987.
Skolechefen

optimister

9
Optimistudvalget
Ole Jensen, Hattemagerstien 29,
2300 København S.
Tlf. 01 58 50 68

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 Poulsen, Polensgade 11,
2300 Kbh. S. Tlf.: 01 581314

Ynglinge nyt.
Onsdag d. 7. april blev der afholdt møde
med alle ynglingesejlerne, hvor vi hav
de en snak omkring deltagelse i JuniorDM i Faaborg, den 1. uge i juli og i den
forbindelse, om der skal afvikles som
merferietur.
Til mødet var inviteret Ingolf og Marie
Johanne samt Jan og Marina. Da begge
hold var »forældre« på turen sidste år,
og måske havde lyst og tid igen i år.
I skrivende stund er ynglingebådene
næsten færdige, og der er is i sundet
endnu.
Øvelsesaftenerne starter med begyn
delsen af maj, og hvis du ikke har fået
tildelt en øvelsesaften må du henvende
dig til Jens eller Ole i juniorudvalget.
De første kapsejladser er afviklet så
vidt jeg ved i øjeblikket, med deltagelse
^f ynglingesejlere fra SSF.

motorbåde

Dan Knudsen, Hellasvej 4,
2300 København S.
Tlf. 01 52 20 34
Leif Henriksen, Amager Fælledvej 53, lejl. 102,
2300 København S. Telf. 01 57 31 20

Optimist nyt.
Optimistjollesejlerne er i fuld gang med
at gøre jollerne sejlklare.
Per Olsen har igen i år lovet at udføre re
parationsarbejde på optimistjollerne,
så alt i alt går vi med raske skridt mod
en ny sejlsæson.
PS. Der har været afholdt møde med al
le opti-sejlerne, hvor jollerne og øvel
sesaftenerne er uddelt, og hvis du ikke
har fået tildelt en jolle og aften, må du
henvende dig til Dan eller Ole.

Aktiviteter tilrettelagt for i år:
14. juni (søndag) Familiesejlads.
Pålidelighedsløb med et par morsom
me (underholdende) prøver undervejs.
Fælles afslutning med sejlernes fami
liesejlads på søndre mole med spisning,
præmieuddeling etc.
Øveballens 50 års jubilæum fejres den

ne dag (gaffelriggersejlads).
23. august (søndag) Navigationssejlads.
Navigationsløb med test af kundskaber
i kurser, distancer, positioner etc.
Præmieoverrækkelse i klubhuset nogle
timer efter løbet.
(Bl.a. vore to flotte vandrepokaler)
12. september (lørdag) Fisketur.
Som tidligere år med afslutning og spis
ning i klubhuset og mange sponsorpræ
mier.
Natsejlads sidst i september
eller begyndelsen af oktober.
Navigationsløb såfremt der er interes
se herfor blandt motorbådene.
Hvis det bliver til noget, er det første
gang klubben arrangerer et natløb, så
det kan ikke beskrives på nuværende
tidspunkt.
Fællessejlads i juli.
Week-end tur til en anden havn (klub).
Hvis der er interesse herfor vil vi dog fo
reslå, at et interesseret medlem bliver
optaget i motorbådsudvalget og pri
mært står for arrangementet af denne
sejlads.
Ovennævnte oplæg blev fremlagt til
diskussion ved debataften for motorbå
de den 12 marts 1987.

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
De tre tilrettelagte sejladser blev stad
fæstet.
De to sejladser under eventuelt blev
drøftet og der var enighed om, at tiden
nok ikke var moden til at udvide aktivi
teterne. De er midlertidigt lagt i skuf
fen og vil blive taget frem afhængig af
deltagerantallet i de planlagte sejlad
ser og naturligvis henvendelser fra
medlemmerne.
Der blev foreslået et motorkursus til
vinter. Ikke en større teknisk gennem

gang af motorens funktioner, men en
orientering om mulighederne for selv at
klare et motorstop i rum sø. F.eks.: Ud
luftning af en diesel, justering af en kaburator/platiner og udskift af et brænd
stoffilter. Gennemgang af bådens el-sy
stem, f.eks. skal man vælge et voltme
ter frem for et amperemeter, og hvad er
forskellen. Bjarne Jensen (BornholmerBjarne) indvilgede i at stå for undervis
ningen bistået af motorbådsudvalget.
Ib Petersen
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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
t Amagerbanken

S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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kapsejlads

ÆAÅ/>
Tak til Sven, selv om vi nu synes, at
præmiebordet var ganske flot allerede!
Sven Malm har foræret klubben et sølv
fad til brug som vandrepræmie i et specialløb under kapsejladsen FORTER
NE RUNDT, der afholdes den 20. sep
tember 1987.
Hvis vi kan skaffe endnu en vandrepræ
mie til at »peppe præmiebordet lidt
op«, vil Sven også udsætte en van
drepræmie til hurtigste båd efter gæl
dende handicap.

Som optakt til onsdagssejladserne, der
er træningssejladser for alle klubbens
sejlere, afholdes sejlermøde torsdag
den 30. april 1987, kl. 19.30 i Skipper
stuen.
Bemærk, at onsdagssejladserne er gra
tis for deltagerne - også for medlemmer
af andre klubber, og at der er præ
mieuddeling efter sejladserne.

Eneste betingelse for deltagelse iøvngt
er tilmelding senest tirsdagen før kl.
18.00.
Tilmeldingsblanketter
er
ophængt ved kontoret.
Der er forslag om, at det overlades til
forskellige sejlerbesætninger at arran
gere træningssejladserne om onsdagen
- selvfølgelig med bistand af kapsej
ladsudvalget!
Hvad mener I? Skriv til bladet, eller
mød op den 30. april til sejlermødet og
sig Jeres mening.

KAPSEJLADSER I SSF
1. halvår 1987
25. - 26. april
30. - 31. maj
14. juni

Ynglingstævne
Mc Donald's Cup
Familiesejlads

Udtagelse til Yngling VM 1987
Optimistjoller. Udtagelse til JDM
Alle medlemmer i kølbåde

og onsdagssejladserne fra den 6. maj til den 24.juni (incl.).
HUSK tilmelding senest kl. 18.00 aftenen før.
Der afholdes sejlermøde om onsdagssejladserne m.v. torsdag den 30. april 1987,
kl. 19.30 i Skipperstuen.
KAPSEJLADSUDVALGET

HELLERS YACHTWERFT 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

SSF
Overborgmester Egon Weidekamp ved S.S.Rs standerhejsning omgivet
af vore juniorer.

Medlemsblad for

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

0159 35 80

Restaurationen

0158 3296

Havnekontoret

015814 24

Postgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

Weidekamp døber 1/4 - tonneren McDonalds.

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

015041 01

Bladets ekspedition
Annie Lindqvist,
Oresundsvej 74, 2300 Kbh S

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 Thunng

01535964

Kasserer:
Erna Christensen

01593978

Havneudvalg:
Arne Olsen
Bent Knudsen

01557939
015321 81

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

0151 7530
0154 5844

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen.

01245759

Skoiechef:
Bjarne A Larsen

01950701

Juniorleder:
Jens Green Jensen

01506365

Jolle
repræsentant:
Jorgen Friland

01381541

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

01522544

Malere:
Karl Thorup . . .
Frank Olesen . .

01584311
01522310

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01598818

Ombord på McDonalds omgivet af Folke Larsen og besætning.

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

Lis jensen døber Arne Olsens båd »Rappen«.
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Else Thuring døber Poul Suhr's båd »Hå
kon« (eller var det Huggeren).

Flot og Festlig Standerhejsning i Sundby Sejlforening.
Med overborgmester Egon Weidekamp i spidsen, og under tilstedeværelse af ca.
200 gæster og medlemmer, kunne SSF. lørdag den 2. maj sætte standeren som
tegn på, at sejlsæsonen officielt er indledt.
Efter at standeren var gået til tops, blev
der døbt hele 3 optimistjoller givet af
vore sponsorer. Byggeriets Realkredit
Fond(BRF) ved Ebbe Salling, Autoophugningsfirmaet Poul Suhr, og Arne
Olsen Offset A/S.
Et flot og nødvendigt tilskud til vor ung
domsafdeling.
Overborgmester Egonm Weidekamp
døbte Folke Larsens 1/4 tonner kon
struktion Mac Donalds, båden med
dobbelt lanterneføring for en sikker
heds skyld, og båden som helt beretti
get skal give Folke Larsen og hans be
sætning verdensmesterskabet, som
han på grund af en ødelagt lanterne og
overilede konkurrenter, ikke fik sidste
år.
På dagen kiggede mange medlemmer
på, om ikke midterbroen snart var fær
dig. Til trods for at håndværkerne har
arbejdet både påske og lørdag/søndage
til langt ud på natten siden isen fors
vandt, har det ikke været muligt at ind
hente den tre måneder lange isvinter.
Når disse linier læses er broen klar, og vi

Ny sang
for Sundby Sejlforening
af SSF HOPLA piger
S
U
N
D
B
Y

for sneen har sagt stop
for uldent tøj skal væk
for nøgen overkrop
for dejligt fugletræk
for boltre sig i vand
for ynde på en strand

S.S.F.'s Hopla-piger fik bragende bifald med den nye Sundby Sejlforenings - sang.

kan glæde os over et godt og solidt styk
ke arbejde som vi kan have glæde af i
mange år.
Ved det selskabelige arrangement talte
både vor formand og Egon Weidekamp,
og i al beskedenhed bladets redaktør.
Egon Weidekamp påstod sikkert til
overraskelse for mange uden for SSF. at
han aldeles ikke tænkte på at forlade
overborgmesterstolen foreløbig. Det
flotte krystalkrus som Mac Donald
blev døbt med, blev givet som præmie
af overborgmesteren til en sejlads for
juniorer.
Vort medlem Svend Malm benyttede
dagen til på værdig vis at overrække for
eningen 24 tretårnede sølvskeer som

vandrepræmier til sejladsen Forterne
rundt.
Vort hornorkester indledte festlighe
derne ved at spille ved flagmasten, og
vort pigekor Hopla Pigerne fik et bra
gende bifald med deres nye Sundby
sang. Perry Knudsen, den landskendte
trompetist, fik sin debut på trommer,
og flere kendte medlemmer kunne først
forlade klubhuset kl. 03.15, så det må si
ges at være en festlig indledning på sæ
sonen og en solid succes for arrangører
ne.

S

for solskin her igen
forårstiden er en ven
E for eventyrets vej
J for jubel højt i kor
L for lange nætters leg
F for ferietur ombord
0 for overkåde mænd
R for rette kvinders sind
E for ellevild igen
forårstiden er en ven
N for nyde livet stærkt
1 for interessante mål
N for nu er forår vært
G for glæde og en skål
S
S
F

for sommer, sol og strand
for Sundby's klare vand
for forårsfantasi
Hoplapiger det ka li'

Ebbe Salling, BRF, døber »Benedikte«.

Standeren går til tops, godt hjulpet af 2juni
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Referat af generalforsamlingen den 29.3.87:

Haveleje foreslås forhøjet fra kr. 30.00 +
moms til kr. 49.18 -I- moms til ialt kr.

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

60.00.

Punkt 1 Valg af dirigent:
Benny Gustaffson blev foreslået til di
rigentposten og valgt med aklamation.
Han takkede for valget, og da ingen hav
de noget at indvende mod dagsorde
nen, og da generalforsamlingen var lov
ligt indvarslet, erklærede han general
forsamlingen for beslutningsdygtig.
Punkt 2 Protokol og beretning:
Sekretæren oplæste protokol fra sidst
afholdte bestyrelsesmode og efterføl
gende fremlagde formanden sin beret
ning.
Henning Jensen takkede for 40 gode år i
SSF. samtidig med at han fortalte at
den gode ånd der i hans juniortid var i
SSF., stadig var til stede.
Da ikke andre ønskede ordet til proto
kol eller beretning gik begge til godken
delse ved håndsoprækning. Både proto
kol og beretning blev godkendt af gene
ralforsamlingen.
Punkt 3 Regnskab:
Formanden gennemgik foreningens
regnskab med forsarrtlingen.
Ingen havde noget at indvende eller si
ge til regnskabet, der blev godkendt af
generalforsamlingen ved håndsop
rækning.
Punkt 4 Valg:
Følgende
blev
genvalgt
ved
aklamation: Sekretæren Else Thuring,
skolechefen Bjarne Larsen, et hav
neudvalgsmedlem Bent Knudsen, et
medlem af klubhus- og festudvalget
Bente Bang Christensen, motorbådsrepræsentanten Ib Petersen, 2. suppleant
Arne Olsen, revisor Jan Sejerbo, redak
tor Hans Guldager, 2 målere Karl Tho
rup og Frank Olesen.
Revisorsuppleant Hans Eskildsen er
afgået ved doden, Benny Gustaffson
blev foreslået og valgt som revisorsup
pleant.
Punkt 5 Lovændringsforslag:
Der var ikke indkommet ændringsfor
slag.
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Det bemærkes, at formandens beretning blev
gengivet i forrige nummer.

Punkt 6 Andre forslag :
Forslag fra bestyrelsen 6.1:
Tilføjelse til § 11, Havnereglement:
Mod betaling af pladsleje kan sælgeren
bevare sin ret til havnepladsen i et år
fra ejerskifte.
Formanden for motivering:
Havneudvalget har efterlyst faste ret
ningslinier for at kunne administrere
uddelingen af havnepladser. Pladsen vil
ikke ligge tom i et år, men vil blive be
nyttet som låneplads og som sådan give
pladsleje ind.
Maskin Poul:
hvis man anskaffer en ny båd, må den
p.g.a. pladsen, have samme størrelse
som den man afhænder.
Forslaget gik til afstemning ved hånds
oprækning og blev vedtaget.
Forslag 6.2 fra bestyrelsen:
I forbindelse med vore generelle forhø
jelser i efteråret foreslås herved forhø
jelse på skur- og haveleje som følger:
Skurleje pr. år:
Enkeltskur foreslås forhøjet fra kr.
63.00 + moms til kr. 82.00 + moms kr.
18.00 ialt kr. 100.00.
Dobbeltskur foreslås forhøjet fra kr.
126,00 + moms til kr. 164,00 + moms
36,00 kr. ialt kr. 200,00.
Jolleskur foreslås forhøjet fra kr. 40,00
-I- moms til kr. 61,48 + moms kr. 13,53
ialt kr. 75,00.

Forslag 6.2 stillet af bestyrelsen blev
vedtaget ved håndsoprækning.
Forslag 6,3 stillet af medlem A700
Svend Erik Sokkelund:
Omkring 1/6 af vores kontingentindbe
taling blev ifølge regnskabet brugt på
fester i 1986.
I disse sparetider syntes jeg, det er helt
urimeligt. Så med mindre der findes en
god forklaring med tilsvarende indtæg
ter fra de fester, vil jeg godt foreslå, at
standerhejsning og afrikkergilde frem
over baseres på, at de deltagende selv
betaler festen. Så kunne vi f.eks. sætte
ca. 45.000 kr-, til side hvert år til det nye
juniorhus. Bliver denne begrænsning i
festudgifterne ikke vedtaget, vil jeg fo
reslå, at festbudgettet fremover frem
lægges på generalforsamlingen og skal
diskuteres og godkendes, inden fester
ne kan afholdes.
Vagn Preisler:
Det er korrekt at 45.000 kr. er mange
penge, men hvis man ser regnskabet,
bruger vi kun 5,7 % til fester. SSF har et
fint ansigt ud ad til, fordi vi har mange
der hjælper os, den hjælp er gratis.
Vi må afvise dette forslag.
Skafte:
Vort ansigt ud ad til er af stor betyd
ning. De mennesker der arbejder for
foreningen bliver belønnet med en invi
tation enten til standerhejsning eller til
afriggergilde.
Birger:
Mente det ville være en god ide at frem
lægge budget før fester.
Orla With:
Der skal bruges flere penge, hvis vi går
ind for forslaget.
Thorkild:
Var ked af at forslagsstilleren ikke var
til stede, men han var enig i, at det er
nødvendigt for SSF. at have et ansigt ud
ad til, men han mente også, at det er
nødvendigt, at vi skærer ned, hvis vi
mangler penge.
Jens Green:
De mennesker der bliver inviteret til
enten standerhejsning eller afriggergil
de, er nogle der gratis gør et stort arbej
de for foreningen. Det er i forhold lidt vi
betaler for disse fester.
Reinhard Hansen:
Det er korrekt, der bliver lavet meget
frivilligt arbejde.
Vi har en bestyrelse der har siddet i
mange år sammenlignet med f.eks. Ly
netten, i hvis bestyrelse der har været
stor udskiftning. I Lynetten har man

ansat en driftleder, en sekretær og 2
havnefogeder. Disse ansatte skal beta
les med 80.000 kr. pr. måned. Vi bør
overveje om vi også skal til at betale løn
for det arbejde der ydes på havnen, eller
om vi skal fortsætte med at holde fe
ster.
Formanden:
Bestyrelsen har prøvet at regne ud,
hvad det vil koste, hvis vi i årets løb selv
skal betale for det arbejde der udfores.
Det drejer sig om ca. 1/4 mill. kroner,
prisen for fester er kun et symbolsk be
løb sammenlignet.
Ulla Bern:
vi bør lave en ekstra fest for de menne
sker der gør et stort arbejde for forenin
gen, og så selv betale for standerhejs
ning og afriggergilde.
Andersen:
Man må ryste på hovedet over et for
slag om at generalforsamlingen skal
styre foreningens fester. Det lyder som
et mistillidsvotum til bestyrelsen.
Forslag 6.3 giktil afstemning ved hånd
soprækning og blev eenstemmigt ned
stemt.
Punkt 7 Eventuelt:
Grethe Jacobsen ønskede formanden
tillykke med den nye båd med ordene:
»En LM 27 ved navn Afrodite, tillykke
til Klaus, Lars og Birgitte«.
Einar Madsen:
Takkede for de mange lykønskninger
han havde modtaget på sin 80 års fød
selsdag.
Formanden takkede Grethe for digtet,
endvidere takkede han dirigenten og
generalforsamlingen for en god gene
ralforsamling. Dirigenten takkede lige
ledes for en god og seriøs generalfor
samling og sammen råbte man et tre
foldigt leve for foreningen.
Benny Gustavsen
Else Thuring
Referat af bestyrelsesmøde 6.4.87
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn of Plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Bent Knudsen var fraværende p.g.a.
sygdom.

Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmode
blev oplæst ved generalforsamlingen og
efterfølgende godkendt der.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort. Et medlem ansøgte om frita
gelse for vagt p.g.a. alder. Bestyrelsen
gav tilsagn, da medlemmet opfylder
gældende krav.
Formanden orienterede herefter besty
relsen om, at der i øjeblikket er forslag
fremme til ændring af fritidsloven. Dis
se ændringer kan, hvis de bliver vedta
get, komme SSF. til gode.
Punkt 3 Havn og Plads:
Havneudvalget bringer igen spørgsmå
let om renovering af Nordre Molehoved
op. De poienterer, at det er strengt nød
vendigt at få det repareret nu. Bestyrel
sen blev dog enige om, at man af økono
miske grunde er nødt til at udskyde det,
idet det vil komme til at koste ca.
2000.000 kr.
Havneudvalget forklarede endvidere,
at hovedet på midterbroen vil blive fjer
net, hvilket skulle give bedre indsejlingsforhold.
Den nordre havn ved østmolen, vil blive
opgravet. Man har tænkt sig, at vore fire
klubynglinge skal ligge der.
Masteskuret vil meget snart få lagt nyt
tagpap på.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Klubhusudvalget meddeler, at alt ved
rørende den kommende standerhejs
ning er tilrettelagt.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skoiechefen meddeler, at arbejdet med
klargøring af skolebådene er i fuld gang,
mange elever møder op.
Formanden ytrede stor tilfredshed
med det nyligt afholdte VHF-kursus,
samt med lærerne der underviste.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Allerede den 11 + 12/4 afholdes den før
ste kapsejlads for ynglinge (Monkeycup). I denne sejlads vil en yngling fra
SSF. deltage.
Blandt optimistsejlerne har man nu ud
delegeret arbejdet i forbindelse med
klargøring af jollerne.
Den 7.4 afholdes der et udvalgsmøde.
Her vil man bl.a. diskutere, om vore
ynglinge skal deltage i DM for juniorer.
JDM afholdes i år af Fåborg Sejlklub.
Et møde vedrørende Nordisk Mester
skab for optimistsejlere, er afholdt.
Ved dette møde deltog formanden for

D.S.O., endvidere holdlederen for dren
ge samt vor kapsejladschef og vor ju
niorleder.
Formanden oplyste, at man forventer,
at der til Nordisk Mesterskab vil kom
me ca. 125 joller. Regnskabet vedroren
de dette stævne, forventer man vil ba
lancere ved hjælp af sponcorer.
Punkt 7 Kapsejlads
Den nye kapsejladskalender er kom
met.
Kapsejladschefen beder om bestyrel
sens godkendelse af Erik Povelsens op
tagelse i kapsejladsudvalget. En enig
bestyrelse godkendte Erik Povelsen.
Der er nu udsendt indbydelser til yng
lingekapsejladsen, der afholdes i SSF.
den 25 og 26/4. Dette stævne vil samti
dig være et udtagelsesstævne til VM.
Svend Malm har udsat en vandrepokal
for specialbåde. Pokalen skal der sejles
om ved sejladsen »Forterne Rundt«.
Svend Malm har endvidere lovet at ud
sætte endnu en vandrepokal, hvis be
styrelsen kan skaffe en tredie.
Kapsejladschefen sluttede med at
orientere om at SSF. næste år selv vil
afholde et regelkursus, hvis ikke Øster
søkredsen er i stand til det.
Punkt 8 Joller:
Den 11.4 vil jolleslæbestedet blive ud
lagt, og den 25.4 vil man udlægge selve
jollebroen.
Træningssejladserne vil blive genopta
get den 1. tirsdag efter standerhejsnin
gen.
Punkt 9 Motorbade:
Ved debataftenen den 12.3 var 750 HK
(552 KM) mødt op. På denne aften blev
der ikke vist film, istedet brugte man
pengene til en genstand eller en kop
kaffe til de fremmødte.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet.
Punkt 11 Bladet:
Intet.
Punkt 12 Eventuelt:
Skoiechefen fortalte at »Øveballen« er
blevet indmeldt i Foreningen af Ældre
Sejlfartøjer.
Mødet slut kl. 22.15.
Sign. Klaus Akkermann Else Thuring
formand
sekretær
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Påske-Race 1987, med og uden is.
Påske-race 1987.
Med og uden is!
Hellerup Sejlklub havde igen i år invite
ret Ynglinge- og 606-sejlere til kapsej
lads med international deltagelse. Ar
rangementet var i år udvidet, idet H-bådene også kunne deltage.
I de forrige to sæsoner var påske-racet
blevet aflyst på grund af vandets noget
hårde overflade. Risikoen var også til
stede i år, hvor isen blev længe i Øre
sund, og et weekendstævne ugen før
påske var blevet aflyst.
Men isen forsvandt på få dage, og 49
danske, norske, hollandske og tyske
Ynglinge-sejlere og 18 danske, svenske
og finske H-bådssejlere modte op i Hel
lerup for at nyde påsken i Øresund.
Fra SSF, var der som sædvanlig aktiv
deltagelse med 4 Ynglinge - Einer, Dra
cula, Jackpot og Marinus - og Kim S. i
Yatsy deltog i H-båd. Endnu en Sund
byer deltog, idet Michael Empachervar
forgast hos Bo Seiko fra Lynetten i
D18.
Skærtorsdag var der planlagt en tuneup, som dog blev aflyst på grund af for
meget vind (ca. 20 m/sek. i stodene).
Dette forhindrede dog ikke, at flere tog
ud for at træne med det resultat, at en
606'er sank, så kun mastetoppen var
over vandet!
Langfredag var vinden stadig frisk og til
tider meget hård. Det store felt kom
planmæssigt til start, og der var ingen
tyvstarter. Sundby-bådene havde tilsy
neladende husket vejrmeldingen som
lod på vind fra V-NV, og da vinden var i
NV var det meget naturligt at gå på bag
bord side af banen og forvente en skralderopad banen, hvilketdaogsåblevtilfældet. Derfor rundede D18 med Mi
chael E. som fire, Marinus som seks og
Dracula lidt længere nede, fordi de kom
lidt for langt ud på flojen. De lette junio
rer i Einar og Jackpot havde problemer
med at holde båden i det hårde vejr.
Placeringerne var uændret efter slørsi
derne, men i selve mærkerundingen
ved bundmærket sagde Marinus farvel
og tak, idet det luv spilerskode blev
sluppet lidt for tidligt med en meget
våd og kold vandgang til følge.
D18 fra Lynetten/SSF havde stadig
kontakt med de tre forende både og for
måede på god boat-handing og taktik at
overliste dem og komme i mål som sik
ker nummer 1.
Den planlagte anden sejlads blev aflyst
på grund af for meget vind.
H-bådene sejlede to sejladser, og Kim
6

S. holdt sig på bagbord side af banen og
sejlede to femte-pladser hjem, efter at
have ligget toer i sidste sejlads for sid
ste opkryds, men sjæklen i fokken holdt
ikke stand ! Yatsy havde heller ikke hel
det med sig i de følgende dage.

Palmesøndag var sidste sejldag, og der
var planlagt en sejlads, dvs. der var in
gen fratrækkere. Så nu skulle der sejles
en god placering hjem for bare at redde
lidt af æren.
Ved topmærket så det da også lovende
ud, idet Marinus rundede som ét, D18
som to'er og den tidligere verdensme
ster Søren Pehrsson i Holger rundede
som tre'er. Placeringerne var uændret
efter spilerturen. De næste to opkryds
var meget spændende og de fem første
både skiftede placering flere gange. Så
ledes var der specielt en tysker, som
havde en utrolig fart og demoraliserede
alle ved sin ligeledes bedre højde. Han
sejlede dog ind i D18 200 meter fra mål
linien og var dermed ude.
30 meter fra mållinien var placeringer
ne stadig ikke afgjort og Marinus for
måede på disse få metre at sejle sig fra
en andenplads til en fjerde, og D18 tils
varende fra en fjerde til en anden, hvil
ket samtidig betød at Bo Seiko, Henrik
Nielsen og Michael Empacher, Lynet
ten/SSF sejlede sig ind på en første
plads samlet. Til lykke med det.

De øvrige Sundbyeres placeringer var:
Einer:
u 33 33 30 totalt 42
Jackpot: 31 40 39 38 totalt 41
Dracula: 22 26 19 21 totalt 20
Marinus: u 22 13 4 totalt 21
Yatsy:
5 5 10 13 15 totalt 8

Med sejlerhilsen Brian Frisendahl.
Om lørdagen var der meget, meget lidt
vind og solen skinnede fra en skyfri
himmel. Det var ikke Sundbyernes dag,
hvad angår gode resultater, men vi blev
da brune og festen aftenen før havde
været sjov.

Og tak fra redaktionen til Brian for en
god og informativ artikel.

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

Sundby Sejlforening binder an med nordisk mesterskab
Sundby Sejlforening binder an med et gigantarrangement til
sommer.
I perioden fra den 3. til 8. august arrangerer foreningen nem
lig nordisk mesterskab for optimistjoller.
SSF har før været vært for tilsvarende
stævner af samme format.
I 1980 vært for piratjolle-EM, og i 1983
VM for ynglingebåde.
Derfor er SSF blevet opfordret til at på
tage sig optimistjollernes NM-dyst i år.
Optimistjollen er udbredt i hele verden,
og benyttes af både piger og drenge.
»Vi forventer, der kommer omkring
120-150 deltagere. Der skal kåres en in
dividuel mester, og der skal også sejles
om det nordiske holdmesterskab«, si
ger pressechef Michael Empacher.
Den internationale dommer, Preben
Barner, vil sammen med SSF's kapsej
ladsudvalg koncentrere sig om alt det,
der foregår omkring sejladserne, me
dens ansvaret for stævnet er i gode
hænder hos næstformand, Jens Green,
der bliver godt hjulpet af formanden
Klaus Akkermann.
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En af hovedopgaverne for dem bliver
sponsorpleje og kontakt til interessere
de sponsorer.
Budgettet ligger på 150.000 kr.
På nuværende tidspunkt er der fundet
sponsorstøtte hos Ota A/S, Sundby

Hverdage

5550

Protektor for NM bliver overborgme
ster Egon Weidekamp, der skal åbne
stævnet og senere være i fokus ved
overrækkelsen af præmier.
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK 1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SEHVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
t Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

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.

Sundby Sejlforenings blad
har skabt røre i både Dansk
Sejlunion, og ikke mindst i
Dansk Idrætsforbund med
midterside artiklen i februar
nummeret, hvor vi omtaler
Svendborg Sunds Sejlklubs
forsøg på at få de nødvendi
ge tilskud til ungdomsarbej
det i klubben, idet klubben
har stiftet en seniorklub.

På kant med loven
Af Bent Agerskov, generalse
kretær Dansk Idræts-For
bund
I sidste nummer af Sundby Sejl-Fore
nings Klubblad, der udgår til hovedpar
ten af klubberne under Dansk Sejlu
nion, findes en artikel under overskrif
ten »250 smidt ud af sejlklub«.
1 artiklen beskrives, hvorledes Svend
borg Sund Sejlklub tilsyneladende til
skyndet af Svendborg kommune har
omdannet sin struktur med henblik på
at undgå de uheldige virkninger af lo
kalbestemmelserne i den nugældende
fritidslov.
Fritidslovens tilskudsbestemmelser er
i dag i særlig grad rettet mod borne- og
ungdomsarbejdet. Det betyder, at der
alene ydes tilskud til udgifter til fore
ningers egne lokaler for de medlem
mers vedkommende, der er under 25 år.
I den enkelte forening vil det være me
get vanskeligt at opgøre, i hvilken ud
strækning lokalerne anvendes til med
lemmer under 25 år og medlemmer
over 25 år, og loven er derfor rent prak
tisk udformet således, at lokaletilskud

det reduceres i forhold til det antal
medlemmer, foreningen har, der er over
25 år. Man er således gået ud fra, at de
to medlemskategorier anvender loka
lerne lige intenst.
I Svendborg Sund Sejlklub har man nu
gennem en vedtægtsændring oprettet
en seniorafdeling, hvortil man har over
ført de nævnte 250 medlemmer. Tilba
ge i Svendborg Sund Sejlklub er kun un
ge under 25 år samt medlemmer, der fordi de deltager i kapsejlads - nødven
digvis må være tilknyttet Dansk Sejlu
nion.
Den tidligere formand for Svendborg
Sund Sejlklub understreger, at med
lemmerne i seniorafdelingen bevarer
helt de samme rettigheder som hidtil,
oe det er her, man efter min mening i

Svendborg Sund Sejlklub begår en al
vorlig fejltagelse.
I henhold til de gældende regler i lov om
fritidsundervisning er det et krav, at
den forening, der modtager lokaletil
skud, har en afgrænset medlemskreds.
For Svendborg Sund Sejlklubs vedkom
mende udgøres denne medlemskreds i
dag alene af medlemmer under 25 år
samt af de nævnte kapsejlere. Anven
des klubbens faciliteter af andre, altså
f.eks. seniorklubben, skal disse betale
for anvendelsen af lokalerne, og disse
fremlejeindtægter fradrages i klubbens
lokaletilskud. En række konkrete afgø
relser viser, at den fremlejeudgift, der
fastsættes, mindst skal svare til de fak
tiske udgifter til lokalernes drift.
Seniorklubben har således ikke adgang
til uden betaling at anvende Svendborg
Sund Sejlklubs klubhus og øvrige facili
teter.
Uden at kende forholdene i Svendborg
Sund Sejlklub kan jeg nævne, at en op
deling som den foretagne kan have en
række yderligere konsekvenser de ste
der, hvor sejlklubberne ud over at an
vende eget klubhus også benytter kom
munalt ejede lokaler og anlæg. Der kan
eksempelvis være tale om kommunale
svømmehaller, gymnastiksale eller lig
nende, eller der kan være tale om klub
ber, hvor klubhuset er foreningsejet,
medens havneanlægget er kommunalt
ejet.
I henhold til de gældende bestemmel
ser i fritidsloven er kommunen her ale
ne forpligtig til at stille lokaler og anlæg

Generalsekretær, Bent Agerskov, Dansk Idrætsforbund.

gratis til rådighed for foreninger, der
har mindst 10 % af sine medlemmer un
der 25 år, og skilles seniormedlemmer
ne i en sejlklub ud i en særskilt forening,
kan disse altså meget nemt komme til
at betale for deres benyttelse af kom
munale lokaler og anlæg.
Det må vist fra alle sider erkendes, at
fritidslovens aldersgrænser er utids
svarende og uhensigtsmæssige, og der
for vil der da også i betænkningen fra
breddeidrætsudvalget være en række
forslag, der søger at råde bod på disse
uheldige forhold. Breddeidrætsudvalgets betænkning skal senere til debat i
Folketinget, og det er derfor vigtigt, at
sejlklubmedlemmer overalt, hvor man
er i kontakt med politikere, gør op
mærksom på de uheldige virkninger af
de nugældende bestemmelser.
Jeg håber, at det ad politisk vej vil være
muligt at finde en løsning på disse pro
blemer, men må indtil da fraråde, at
man kaster sig ud i drastiske ændringer
af de nuværende strukturændringer der
kun vil give det ønskede økonomiske re
sultat, såfremt man bevæger sig på den
anden side af grænsen for det lovlige.

skudskroner, overvejer at foretage æn
dringer i klubstrukturen.
Problemet er, at fritidsloven giver kom
munerne mulighed for at reducere i til
skuddene til bl.a. klubbers drift. Reduk
tionen opstår ved, at tilskuddene ydes
til medlemmer under 25 år, men hvis
klubben har en medlemssammensæt
ning, der betyder en overvægt af med
lemmer over 25 år, foretages reduktio
ner.
Dette er selvfølgelig en tåbelig ordning,
da det netop bør være en fordel, at klub
berne dækker alle aldersgrupper og
begge køn.
Dansk Sejlunion er opmærksom på pro
blemet og forsøger nu kraftigt gennem
Dansk Idræts-Forbund at få loven æn
dret.
Denne henvendelse til jer har således 2
formål:
1. Vi forventer at loven ændres, så lad
være med at foretage jer noget som
vil spolere vor gode klubstruktur.
2. Hvis I hos jer, kender dette problem,
så lad os få information om det, og vi
vil bruge materialet i vor argumenta
tion for en forbedret ordning.
I vil blive holdt orienteret om det videre
forløb via DS-NYT.

meligheder der findes i fri
tidsloven på dette punkt.
Men forst da vort blad tager
sagen op, og meddeler at
dette måske var en losning
på vort eget problem her i
SSF. sker der åbenbart no
get, eller gor der?
I anledning af generalsekre
tær Bent Agerskov, og for
manden for Dansk Sejlunion
John Christensens indlæg,
udtaler SSF formand Klaus
Akkermann:

Nye klubstrukturer
Af John Christensen,
Dansk Sejlunions formand
I begyndelsen af 1987 er det forskellige
steder i dags- og sejlsportspressen ble
vet omtalt, at idræts- og dermed sejl
klubber for at få del i kommunale til

Redaktionen havde egentlig
de første informationer fra
Fyns Amts Avis. I et indlæg i
bladet gor formanden for
Svendborg Fritidsnævn op
mærksom på de uhyrlige uri

John Christensen, Dansk Sejlunion, i gang med skrivemaskinen (fra Dansk Sejlunions pubh
kation, En sejler giver aldrig op).

Vi er enige, fuldstændig enige, men det
der står her har vi selv fundet ud af.
De skriver til os, og vi skriver til dem,
hvor forfærdelig situationen er og det
gælder for mange klubber, også uden for
sejlsportens rammer, at fritidsloven er
forkert på dette punkt, når det gælder
en klubs aktive ungdomsarbejde, vi er
ikke uenige hertil.
I henstiller, at vi ikke gør noget, så må vi
spørge, gør I noget ved denne sag. Gør I
ikke noget, så må vi selv gøre arbejdet,
hertil har vi den nødvendige indflydelse
og parlamentariske erfaring. Alle lan
dets sejlklubber yder en stor og helhjer
tet indsats, alt efter evne og behov, når
det gælder ungdommens interesse for
at sejle. De fleste midler hertil kommer
fra medlemmernes egne lommer, og nu
må vi sige stop.
Til oplysning for alle kan jeg meddele,
at SSF absolut ikke agter at bevæge sig
uden for lovens rammer, ikke engang på
kanten af denne, men vi kan, tvunget af
omstændighederne blive presset ud i
en situation vi ikke selv ønsker.
Så istedet for at jorde Svendborg Sunds
Sejlklub og andre, så brug tiden på at få
ændret fritidsloven.

Nu skal vi atter på vandet. Så kommer spørgsmålet,
trimmer vi vore sejl rigtigt?
Redaktionen har spurgt den kendte sejler og sejlmager Poul Richard Høj Jensen,
som jo er hædersmedlem i SSF. Hvordan trimmer vi sejlene?
Vi begynder med storsejlet.
Når storsejlet skal trimmes,
har du følgende mulighe
der.
Skødepunktet. Skøde
broens og skødevognens
placering.
• Skødet. Indstillingen af
storsejlets tvist til forskelli
ge vindforhold afgøres af,
hvor meget der er halet i
skødet.
• Forliget. Mastekrumnin
gen, der reguleres med ag
terstaget, bestemmer dyb
den i sejlet.
• Underliget. Ved hjælp af
udhalet på bommen kan fa
conen i sejlet reguleres.
• Cunningham- halet. Med
dette hal kan man kontrol
lere, hvor det dybe sted i sej
let skal være.
• Sejlpinde. Forskellige tyk
kelser sejlpinde kan regule
re agterligets (kappens) fa
con.
• Lidselinen. Finjusterer ag
terliget, så sejlet ikke blafrer
imellem sejlpindene.

Men ikke så langt at der kommer bag
luft i storsejlet fra genuaen.
Husk at båden aldrig må være helt neu
tral på roret, der skal altid være lidt tryk
på roret.

Hult sejl i let vind og sø.

ningham - halet og lidt på underliget.
Desuden skal masten holdes så lige
som muligt.
Når vinden frisker, skal man krumme
masten lidt mere og begynde at hale i
cunningham og udhalet på bommen for
at gøre sejlet fladere.

I let vind, hvor man er interesseret i et
hult sejl, skal der slækkes af på cun-

Her ses-, hvad der sker med storsejlets kap
pe, når agterstaget hales. På tegningen til
venstre er agterstaget slækket, og kappen
lukker og giver et unødvendigt tryk i sejlet
(og større krængning). På tegningen til
højre åbner kappen, og sejlet trækker effek
tivt.

Tegningen viser, hvad der sker, når agterstaget påvirkes. Når masten er lige ( den
stiplede linje), er sejlfaconen (A ) meget
hul og med det dybeste sted midt i sejlet.
Når masten krummer, flades sejlet ud (B),
og det dybeste sted flytter lidt fremad.

Når sejldugen slår folder i forliget, skal
cunningham - halet tottes lidt. Ved at totte
på cunningham - halet kan man endvidere
ændre på sejlets facon. Når det er halet
kraftigt, vil det dybeste sted i storsejlet flyt
te sig fremad ( B ), og sejlet vil også blive
lidt fladere.

Tegningen viser, hvor meget man kan æn
dre på sejlets facon ved hjælp af bomudhalet. (A) viser sejlfaconen til let vejr og
krapsø, hvor båden har svært ved trække
igennem. (B) viser sejlfaconen i kraftig
vind og på forholdsvis fladt vand.

For at få det rigtige tvist
er det vigtigt, at bommen kommer så
langt ind mod midten, uden at der bli
ver et kraftigt træk fra skødet nedad i
sejlets kappe. Hvis bommen hales for
langt nedad mod dækket, vil storsejlets
kappe lukke, og der vil blive et for stort
pres i den øverste del af sejlet.
For at få storsejlet til at stå så løst som
muligt med bommen midtskibs, kan
det blive nødvendigt at køre skodevog
nen et stykke mod luv på skodebroen og
så undlade at hale så meget hjem på
skødet.

Hvis båden bliver for luv
gerrig, er der følgende trimmuligheder. For det første skal man hale lidt
mere i agterstaget, derefter kan man
slække lidt på skødet og til sidst kan
man køre skodevognen lidt mod læ.
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FLAKFORTET

FAMILIESEJLADS
afholdes søndag den
På trods af lang vinter, siger kalende
ren, at nu er foråret godt på vej, og besøg
på Flakfortet er noget man er begyndt
at tale om.
Til orientering kan vi oplyse, at ad
gangsforholdene til klubbernes rum nu
er totalt renoverede, og ved et møde
blev der uddelt 10 rum til forskellige
klubber. Der er 1 rum tilbage til even
tuelt interesserede.
Det har været en stor succes med hen
syn til, at klubber og enkeltpersoner,
mod at betale kr. 500,- til materialer til
en dolos til Flakfortet, fik påsat et skilt
på en dolos med det ønskede navn. De
rimod er det med beklagelse vi må er
kende, at udfærdigelsen af minidolos,
som er lopvet sponsorerne, har været
alt for længe under vejs. Nu lysner det
imidlertid, vi kan love at indenfor den
næste måned vilsamtlige sponsorer få
leveret eller tilsendt denne minidolos.
Successen med salg af dolos vil blive
fulgt op her i denne sommer.
Nu når der igen er mulighed for at besø
ge Flakfortet, opstår problemet med at
få affaldet fjernet fra denne ø, hvilket er
en svær opgave. Vi ser os derfor nødsa
get til igen at erindre om, at det er vig
tigt alle både, der besøger øen, tager de
res eget affald med hjem til fastlandet.
Erfaringen har vist, at det er nødven
digt atter at gøre opmærksom på dette
problem. Hjælp også din sejlernabo
med at huske det. Vi kunne ikke drøm
me om at henstille vort affald i vore
egne klubber på må og få, overfør ven
ligst dette til Flakfortet, idet behover
her for fjernelse af affald er meget stør
re end på fastlandet.
Vi skal samtidig oplyse, at bestyrelsen
for Flakfortet har vedtaget, at hunde ik
ke må gå løse på øen. Dette er ikke fordi
man ikke kan lide hunde, men udeluk
kende af hensyn til de mennesker, der
er bange for hunde og på Flakfortet skal
der være plads til alle mennesker. End
videre har ejere af løse hunde ingen
kontrol med, hvor disse eskrementer
bliver lagt, og vi vil gerne undgå at slæ
be sådanne med os ned i vore både.
Vi ønsker alle en god sejlersæson.
FRILUFTSRÅDET
DANSK SEJLUNION
DANMARKS MOTORBÅDS UNION

d. 14. juni 1987
For alle foreningens sejlførende fartøjer
med fast køl.
— det er kun for sjov!
— og så er der gaffelriggersejlads
i anledning af Øveballens 50-års dag.
Vi forsøger at afholde fællesspisning
bag efter, (se opslag i klubhuset)
Kapsejladschefen

FAMILIESEJLADS
afholdes søndag den

14. juni 1987
Skippermøde kl. 09.00 i klubhuset
Som sidste år bliver der er 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

Hjælp - nødradiotjenesten på
Flakfortet - De hjælper dig
Som I måske ved eller har hørt, har landsforeningen Dansk
Nødradio Tjeneste oprettet en lille lyttestation på Flakfortet i
sommerhalvåret.
Nødradiotjenesten lytter på: VHF kanal 12 og 16
W.T. kanal 9 (AM & FM) 11A
(AM)
og I er velkomne til at kalde os op, når I
er på vandet, også selvom der ikke er
brug for hjælp. På den måde lærer vi
hinanden at kende, og samtidig får man
vished for om radioudstyret virker. I er
også velkomne til at komme op og hilse
på det frivillige mandskab der beman
der stationen, hver week-end fra kl. 18
til søndag kl. 18. Den ligger øverst oppe
på Flakfortet i huset og bunkeren ved
den store gittermast.
Hvad kan vi så bruges til ? Ja, som nav
net siger ligger vi der først og fremmest
for at yde hjælp i nødsituationer. Hvis
man kun har W.T. (walkie talkie) om
bord, sørger vi for alarmeringen til de
offentlige hjælpeinstanser som f.eks.
S.O.K., politiet, søredningstjenesten,
Falck, Lyngby Radio m.fl. og samtidig
kalder vi skibe på W.T. og VHF syste
merne for at få dem til at gå til assistan
ce. Hvis en båd med VHF får brug for
hjælp, sørger vi for at skibe med WT. og
så kan gå til undsætning. De kan jo i
nogle tilfælde ovenikøbet ligge nærme
re den nødstedte. Placeringsmæssigt
har vi også mulighed for at opfange me
get svage signaler fra skibe i området,
såfremt de har dårlig radiokontakt på
grund af strømmangel, knækket anten
ne, defekt radio eller microfon, og kan

så foretage relæ til kystradiostationer i
land.
Herudover prøver vi også at hjælpe så
godt vi kan i følgende situationer: Mo
torstop, brændstofmangel, rorskade og
lignende situationer, hvor en bugsering
kan blive nødvendig. Vi har desværre
ikke selv en båd derude, så vi kan indtil
videre ikke selv sejle ud og levere
brændstof eller trække jer ind til land.
Vi kan også give meddelelse til pårøren
de i land om en evt. forsinket ankomst.
Det giver tryghed for dem derhjemme
og kan være med til at forhindre en evt.
unødig eftersøgning.
I forbindelse med en eventuel anskaf
felse af en hjælpebåd vi kan have liggen
de på Flakfortet, beder vi alle sejlklub
ber og motorbådsklubber om at være
opmærksom på, om der skulle være en
rimelig god båd, der bliver rimeligt til
salg. Foreløbig har vi kr. 5.000,- fra et
fond at gøre godt med. Det er selvfølge
lig ikke meget til en båd og sikkerheds
udstyr, men det behøver heller ikke at
være en stor og flot båd, bare den er sø
dygtig. Så hvis nogen kan hjælpe os
med at kigge efter en sådan båd, eller
man skulle ligge inde med noget sikker
hedsudstyr man ikke længere har brug
for, hører vi meget gerne fra jer.

Vi kan oplyse, at nødradiotjenesten i
sæsonen 1986 fra Flakfortet har haft op
kald fra 25 fritidssejlere, dog heldigvis
alle i kategorien mindre maritime
uheld, så som motorstop etc. og alle har
faet hjælp på denene eller anden made,
og vi har også givet meddelelse til pårø
rende om forsinket ankomst.
På selve øen har vi ydet samariterhjælp
til 5 personer der var kommet til skade,
heraf den ene, der havde fået hjerte
stop.
I den forbindelse efterlyser vi en top
lanterne (12 volt) fast rødt lys, der kan
ses hele horisonten rundt, til placering
på den høje gittermast, således at evt.
helikopterhjælp kan blive gjort nemme
re i nattetimerne.
Landsforeningen Dansk Nødradio Tje
neste vil hermed gerne sige tak til alle
fritidssejlere og andre, der har været os
behjælpelige og givet os lidt støtte til
etablering og forbedringer af forholde
ne derude, og et på gensyn og genlyt i
den kommende sæson.
Såfremt der skulle være en klub, der er
interesseret i at høre lidt om station
Flakfortet og Dansk Nødradio Tjene
ste, kommer vi gerne ud på en klubaften
og fortæller lidt om os selv, og om det vi
laver.
En eventuel økonomisk håndsrækning
vil være velkommen, og kanske på fore
ningens postgiro konto nr. 9 36 19 44. På
forhånd tak.
Nødradiotjenesten Flakfortet
c/o J. S. Danshøj
Falkoner Alle 60, 1., tv.
2000 Frederiksberg
Telefon 01 37 86 86

HELLERS Y\CHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE«,

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup

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

Telefon 01 50 05 04

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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til orientering

Rabataftale med DSB
DSB har fornyet vor rabataftale for
overførsel af personbiler på neden
nævnte færgeoverfarter, for perioden
1.4.87 - 31.3.1988, dog med følgende æn
dringer i rabatsatserne:

Dansk Sejlunion
»Havnetakster i
danske havne«
»Havnetakster i danske havne« 1987
udkommer omkring den 1. maj. Langturs- og Motorbådsudvalget har som
sædvanlig bestræbt sig på at få så ak
tuelle oplysninger som muligt med i
heftet, og vil gerne takke alle de sejl
klubber, der har hjulpet dermed.
Langturs- og Motorbådsudvalget har
ikke henvendt sig til de forskellige hav
nemyndigheder, men i stedet til sejler
ne selv, da det er deres vurdering af hav
nene, der ønskes i heftet.
Udvalget har bedt adskillige sejlklub
ber om at skaffe oplysninger fra flere
havne, da dette letter udvalgets arbejde
betydeligt, og da der i mange af disse
havne ingen sejlklubber er.
Udvalget håber, at heftet »Havnetak
ster i danske havne« vil være til nytte
for de mange tursejlere i Dansk Sejlu
nion.
Heftet er i år trykt i 20.000 eksemplarer,
der er fordelt forholdsmæssigt til alle
landets sejlklubber. Ekstra eksempla
rer kan, så længe oplag haves, rekvire
res fra DS' sekretariat ved indsendelse
af 10,00 kr. pr. stk.
Havnetakster kan gratis afhentes på
SSF' kontor sålænge oplag haves.

Halsskov-Knudshoved
5% rabat
Kalundborg-Århus
15% rabat
Bøjden-Fynshav
15% rabat
Rødby Færge-Puttgarden 10% rabat
Gedser-Warnemiinde
10% rabat
Helsingør-Helsingborg
10% rabat
Billetterne købes til normalpris og ra
batten kan senere refunderes via sejl
klubben, såfremt denne påtager sig at
administrere ordningen. Afregning
med DSB vil fortsat ske pr. 1.10. og 1.4.
Endvidere gøres opmærksom på, at bil
letter købt for 1.4.1987 ikke accepteres.
Vær derfor opmærksom på at få afleve
ret dine billetter til foreningen indenfor
aftaleperioden.

SSF. akkumulerer rabatterne i Junior
afdelingen i stedet for at udbetale ra
batterne. Midlerne anvendes til at ska
be bedre forhold for SSF's unge, talent
fulde sejlere.

Københavns Havn
Husk, når båden er i vandet og 1 skal sej
le den første tur, som jo for manges ved
kommende er en kanaltur for masten
sættes på, at der er regler for, hvordan
man må besejle Kobenhavns Havn.
Adgang Indsejling må kun ske via Lynettelobet og der er i år også de nye
linkfærger at tage hensyn til.
Husk at give plads for erhvervstrafik
ken. Besejl havnen fra Lynetteløbet til
ndr. Toldbod inden for de store gule boj
er, derefter krydses tværs over havnen
til ndr. Toldbod og resten af vejen, skal
man holde sig i styrbordsside af løbet.

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 vurderkig som ov
ekstraomkostninger for
;heds-garanti - d.v.s
Dertil kommer vor
i ganske særlige
at forsikringen betaler
tilfælde.
Kig ind og få en
drømmen blive opfyldt,

Pinsemorgen.
Festudvalget meddeler at der som tra
ditionen byder, er pinsemorgen stem
ning ved jollehuset kl. 8.00 for de mor
genfriske medlemmer. Foreningen by
der på en enkelt startdrink og rundstyk
ker, ved tidligere lejligheder er der med
lemmer der over for bladets redaktør
efter denne startdrink har påstået, at
de har set den svenske sol danse, så vel
kommen pinsemorgen.

friere in
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fra medlemmerne

fra bestyrelsen

havn og plads

u
Efterlysning!
Hvor er?
Alle de gode venner, som holder til hos
»Pløk« hele sommeren?
De kan aflægge ham et besøg, hvis de er
rigtige venner, på Sønderbro hospital
Sundholmsvej, igennem porten, afd. G
stue 5. Der kan eventuelt ringes på
01 57 51 81 og få oplyst, om han stadig er
der.
Han vil være taknemmelig bare for en
sludder om, hvad der sker i SSF.
Venlig hilsen
Solveig Andersen
»Piskerens« kone
Medl. 827
PS. Man er hurtigt glemt.

60 år.

Nye medlemmer

Havnekontoret.

A 284 Martin Schou -Jensen
Funkiavej 2, S.

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.

A 294 Lars Lyng Anthonsen
Rodosvej 16, S.
A 305 -Jessie Marina McDougal
Marengovej 12, S.
A 319 Lars'Jiirgensen
Husumgade 35, N.

BENZIN og OLIESALG

A 325 Winie -Jaaouane
Falkevej 4, NV.
A 332 Kim Sørensen
Violens Kvarter 2 C,
Albertslund
P 111 Annie Fraenkel
Holmbladsvænge 2, S.
J 33 Martin Solberg Bendix
Tycho Brahes Allé 31, S.
J 34 Kim Eriksen
Vægterparken 287, Kastrup

Fra vor sejlerskolechef Bjarne Larsen
har vi modtaget en hjertelig tak, som
skulle gives videre til alle de mange
medlemmer, der har ønsket Bjarne til
lykke med hans 60 års fødselsdag.

Vi giver skriftlig garanti
Kom ind og hor om de
pa vor omfattende service.
mange fordele du har
Vi kommer og reparerer
med D:E:R som partner
samme dag, hvis
i video og TV. En
du ringer inden kl. 10.
partner der altid er parat
•J|f- Vi har altid de nyeste
til at råde og vejlede.
modeller, til landets
En partner du kan
bedste priser.
snai^ke 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.

i

V.

X
Bring din giftige emballage
tilbage, hvor du har købt va
ren.

få ifeen fast partner
når detgælder video ogTK
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åben alle hverdage mellem
kl. 15.00 og 16.00
Lørdag lukket.
Salget foregår fra havnekontoret.
Kontakt havnefogeden.

Din partner! T
video og 7V

p

Fra Amagerforbrændingen er der mod
taget meddelelse om at man fremover
ikke vil modtage vort giftige affald fra
de opstillede containere på pladsen.
Hele indholdet vil blive sendt tilbage til
foreningen og man vil desuden give os
en karantæne på 3 måneder for modta
gelse af al affald. Bestemmelserne er
således, at alt giftigt affald skal sendes
til kommune kemi i Nyborg i særlige
beholdere.
Dette vil medføre en betydelig udgift
for foreningen, så derfor nødråbet:
Bring din giftige emballage tilbage,
hvor du har købt varen.
Havneudvalget vil foranledige, at der
bliver opstillet beholdere ved de nuvæ
rende containere, som så skal bruges til
dette særlige affald.
Under giftigt affald hører bl.a. emballa
ge for bundmalinger og oliemalinger,
malerklude-fortyndingsmidler under
enhver form (undtagen vand) samt malingsrester-batterier-epoxy olg.

optimister

Fra Kassereren

9
Kontingent pr. halvår.

Optimistudvalget

Aktive. Kr. 200,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 250,Passive. Kr. 100,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Juniorer. Kr. 150,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Rabat. Der betales for 2 søskende, de
næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år.
Pr. m 2 kr. 65,- + moms kr. 10,30 ialt pr.
m~ kr. 79,30
Vinterpladsleje.
Medlemmer uden fast plads i SSF. pr.
m 2 kr. 32,50 -I- moms kr. 7,15 ialt kr.
39,65.
Mindste pladsleje max 3 m~ kr. 175,- +
moms kr. 38,50 ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år.
Enkeltskur. Kr. 82,- + moms kr. 18,- ialt
kr. 100,Dobbeltskur. Kr. 164,- -I- moms kr. 36,ialt kr. 200,Jolleskur. Kr. 61,48,- -I- moms kr. 13,53,ialt kr. 75,Haveleje. Kr. 49,18,- -I- moms kr. 10,82,ialt kr. 60,Nattevagt. Bådejere der ikke har gået
deres 2 vagter inden 1. maj, betaler kr.
200,- pr. vagt til foreningens kasse.
Kontingent skal være betalt inden 15.
september.

Ole Jensen, Hattemagerstien 29,
2300 Kobenhavn S.
Tlf. 01 58 50 68
Dan Knudsen, Hellasvej 4,
2300 Kobenhavn S.
Tlf. 01 52 20 34
Leif Henriksen, Amager Fælledvej 53,
lejl. 102, 2300 Kbh. S. Tlf. 01 57 31 20

19/9
Klubmesterskaber for alle
Sidste dato for sejlladser torsdag den
24/9.
Husk hver torsdag, at der er kapsejllads.

Oliepenge til SSF. Juniorer.
I anledning af standerhejsningen har vi
fra Graae og Hilmand Olie A/S mod
taget både barometer og skibsur som
præmie til en kapsejlads, foruden kr.
5062,- for medlemmernes kob af olie
gennem firmaet i det forløbne år.
Så gør alvor af det, bestil din olie gen
nem Graae og Hilmand Olie A/S, tlf. 02
85 93 66. Meddel at du er medlem af
SSF. og rabatten skal gå til os. Dette
gælder også erhvervsdrivende.

Sejlerskolen

Ud over jeres sejlaftener deltager vi og
så i følgende sejladser:
23 4- 24/5 Kastrup Sejlklub
A+ B
30 -I- 31/5 Sundby Sejl-Forening
A+ B + C
13 + 14/6 Lynetten
A + B - piger
13 + /6 Rungsted Sejlklub
B + C
Uge 28

Sommerlejr Bornholm herom senere
Sundby Sejl-Forening afholder i uge 32
Nordisk Mesterskab for Optimister,
derfor l'ste sejlads efter sommerferien
onsdag den 12. august.
Lørdag den 22/8 sejler vi til Saltholm,
også for nye sejlere en sejllads, hvor og
så jeres forældre kan komme med.
5 + 6/9

Lynetten
A -I- B - sejlere

Efter forårsklargøringen af bådene, er
det godt at være på vandet igen, og jeg
vil opfordre alle til at udnytte sejlafte
nerne fuldt ud. sæsonen er ikke for lang.
Husk mødetiden er kl. 17.45, og hvis du
bliver forhindret så meddel afbud til in
struktøren eller en på holdet.
En tak til firmaet Bang Sejl, som har gi
vet en ny krydsfok til Tyveknægten, og
vi har fået fendere af -Jens P og Hanne.
Så vi starter i fin stil, og jeg vil ønske al
le en god sæson.
Skolechefen
Bjarne A. Larsen

<§l
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
15

Kamp i toppen af Yng
linge klassen.
Verdensmesteren Michael Empacher,
SSF, blev slået på stregen af den gamle
veteran i klassen Jørgen Ring KDY, og
med Empachers verdensmestergast
fra sidste år Erik Lund lige i hælene på
en flot 3. plads.
Sejladsen der fandt sted i SSF. den 25
og 26 april og var et led i udtagelsessejladserne til VM 1987, forløb på grund af
lidt eller ingen vind ikke videre plan
mæssigt.
Der var planlagt ialt 4 sejladser for de
fremmødte 34 både, men samtlige sej
ladser om lørdagen måtte aflyses, og
om søndagen blev der under let og usta
bil vind afviklet 2 sejladser der klart vi
ste, hvem der vil kæmpe med liv og sjæl
for at komme med til VM i Østrig.
Af resultatlisten fremgår det iøvrigt at
Amager sejlerne klarer sig ganske flot i
det hårde selskab, så det er ikke uden
optimisme vi kan skyde på at 4 eller 5
både ud af 10 mulige kommer med til
Østrig fra Amager, når udtagelses sej
ladsernes resterende runder er over
stået.
HG.

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EvmnuoE^

service

Resultater.
Nr. 1 111
2 18
3 136
4 132
5 77
6 29
7 37
8 129
9 41
10 96
11 43
12 124
13
3
14 115

Yeti
Joker
Holger
Green Label
Æslet
Ambrosius
Umiaq
Pehajoge
Nurdug
PS
Yrsa
Studielånet
Cookie
Sikker Læ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fra den 19. juni starter 'Politiken
Ship O'høj Sejlerskole'. Vi har base på
Mallorca, hvor vi kan være sikre på, at
solen skinner, og vinden blæser.
Poul Richard Høj Jensen har
tilrettelagt en række kurser, hvor enten
han eller andre dygtige instruktører
vil være til stede. Og vi sejler i store og
hurtige havkrydsere med god komfort,
nemlig Dynamic 37 og 43.

Adresse _
Postnr./By

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
men

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

101
93
28
11
5
78
24
114
120
118

Jackpot
Vibs
NN
Målebulen
Kryds
Delfinen
Ginger
Yogi
NN
Yndig

POLITIKENS
SEJLERSKOLE

Navn

S!

Tyrannosaurus Rex
YoYo
Slør
SeaYon
Einer
Lise
læns
Marinus
Superlove
Dracula

Jeg vil gerne vide mere om:
Kapsejlads
1 uge Kr. 3980,m.Poul Richard HojJensen 1 uge Kr. 4980,Kvinde-sejlerskole
1 uge Kr. 3980,• THm og teknik
1 uge Kr. 3980,• Duelighedsbevis
1 uge Kr. 3980,-

X
01 - 583045

64
56
4
12
31
141
121
126
142
63

Tlf. dag

På kurserne besøger vi smukke,
uspolerede ankerpladser, så du, udover
at lære noget, også får nogle dejlige
sej leroplevelser.
Hvis du vil vide mere om
kurserne, så send kuponen til:
Politikens Marketing
Vestergade 24, 3
1456 København K
Mærk kuverten: Sejlerskole

Havsejlads til de Balleariske
øer og fastlandet
1 uge Kr. 4580,• Havsejlads til Korsika og
Sardinien
2 uger Kr. 6780,1 tillægsuge:
Kr. 1640,-

ULI-AUGUST,
L 1987
Å
Vor gaffelriggede skolebåd
- 50 år.

46. årgang

Opti-Super-Racer
Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Som bekendt skal Optimisternes
Nordiske Mesterskab i år afholdes
i Sundby Sejlforening.
Vor bladtegner Ib Christensen har

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Kobenhavns Sejlunion

VHP antenoe

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

0159 35 80

Restaurationen

0158 32 96

Havnekontoret

tegnet denne Super-Racer version
af en opti. Der siges, at den skal
have store chancer for en place
ring blandt de bedste.

Vindhastighed
YirvLrdning

TetesKOp

Sald.it

015814 24

ante.nofi' -s

Postgirokonto: 7 05 65 16

Radar
Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

neon - r * Y

Medarbejder ved bladet:
Holger Moller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

015041 01

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

015801 76

Horlig reb X

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

01269509

Foreningens bestyrelse:
tormand:
Klaus Akkermann

01597995

Næstformand:
Jens Green Jensen

01506365

Kano n

Sekretær:
ElseThuring

01535964

Kasserer:
Erna Christensen

01593978

bomnedh at
med. bLokKe
Radar
SXotrcv

Havneudvalg:
Arne Olsen
Bent Knudsen

01557939
015321 81

Radio med.

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

0151 7530
01545844

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen.

01245759

t i l forældre

p&. bojd.
Radio

F

Kompa5
ØLt)
Parex. pil) an
V'ndhaii'* ghci85HK Hst er

SLøLle pon
(t;l at S'Jde
Badest^e-

Skolechef:
Bjarne A Larsen

01950701

Juniorleder:
Jens Green Jensen

01506365

Jolle
repræsentant:
Jorgen Friland

01381541

ØL 03 Sodavands - ftjr
fra. Land.

.

01522544

Malere:
Karl Thorup . .
Frank Olesen

• Bådtransport •

01584311
01522310

Søsætning — Optagning

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01598818

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg.
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PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-58 65 75

SSF og 14 foreninger reddet!
Rivieraudvalgets arbejde synes at bære frugt
Københavns Havnevæsens blad meddeler
følgende:

En ny klapplads bliver foreslået
Ved almindelig oprensning i Koben
havns Havn fremkommer hvert år ca.
25.000 kbm materiale, der skal depone
res andetsteds.
Tidligere havde havnen en god og rige
lig stor deponeringsplads ved Middel
grunden, men da det oprensede mate
riale tit indeholder tungmetaller, blev
Middelgrunden og andet åbent farvand
forbudt område.
Siden er Nordbassinet i Frihavnen ble
vet benyttet, men dettes kapacitet er
snart opbrugt.
Sidst i 1985 bad Havnevæsenet kom
munen om at udarbejde en lokalplan for
en såkaldt klapplads syd for Prøveste
nen, da Havnevæsenet generelt ikke sy
nes, det er en god idé at benytte havne
bassiner til deponeringer. Denne an

modning blev imidlertid afslået af Ko
benhavns kommune uden nogen særlig
begrundelse.
Nu har havnens ingeniorafdeling netop
indsendt en ny anmodning, denne gang
vedrorende en klapplads ud for B&W's
bvggedok på Refshaleøen, som vist på
kortet. På et 175.000 kvm areal kan der
deponeres 450.000 kbm materiale, hvil
ket svarer til ca. 15 års almindelig
oprensning. De 175.000 kvm bliver
inddæmmet, således at en udsivning
bliver umulig.
Dansk Hydraulisk Institut er i færd
med at undersøge dæmningstætheden
i den projekterede dæmning.
Bliver lokalplanforslaget vedtaget, skal
det til offentlig høring i tre måneder;
kommunen skal så bruge en måned til

Tågen letter for landets sejlklubber med et
stort ungdomsarbejde.
D.I.F.: I forbindelse med generalsekretær Bent Agerskovs
indlæg i forrige nummer af bladet, kan vi meddele at:
Breddeidrætsudvalget har nu afsluttet
sit arbejde med udgivelsen af en omfat
tende betænkning. Betænkningen rum
mer to typer forslag til forbedringer for
breddeidrætten: generelle forslag og
ændringsforslag til Fritidsloven.
Med udgivelsen af den 416 sider store
»Betænkning om breddeidrætten i
Danmark« i tre bind har Kulturmini
steriets Breddeidrætsudvalg nu afslut
tet sit arbejde.
Betænkningen er overdraget kulturmi
nisteren og skal fremlægges Folketin
get.
Man kan så konstatere, at det 13 mand /
kvinde store udvalg har arbejdet flittigt
og ihærdigt. Udvalget blev nedsat i juni
1985 og i løbet af ca. halvandet år er det
blevet til 16 møder, to af disse har været

internatmøder. Endvidere har der væ
ret møder i en række underudvalg.
Breddeidrætsudvalget bestod af 13
medlemmer. Fire var udpeget af de fire
idrætsorganisationer, to af kulturmini
steren, fem af forskellige offentlige
myndigheder og ét medlem af højskole
bevægelsen. Kulturministeriets depar
tementschef Jørgen Harder Rasmus
sen var formand for udvalget ligesom
han var det for Eliteidrætsudvalget.

145000 mY

Forclobifi plan /or giftdcpot red lynctlclobct
til Kobcnhaens Iwrii
at behandle eventuelle klager, hvoref
ter Borgerrepræsentationen kan vedta
ge lokalplanen. Derefter går den ved
tagne plan til Planstyrelsen, hvis be
handling tager 1-2 måneder, men så
skulle sagen også være klar.
1 mellemtiden vil havnen benytte den
nordlige del af Teglværkshavnen til de
poneringer. Dér planlægges en 50.000
kvm udvidelse af arealet ud for Fragt
hotellet.
Kan vi så tro på, at denne kæmpeligkiste
holder tæt. Hvem tor tage ansvaret ?

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVIHRUDEE

service

Og med særlig interesse for
SSF og vor økonomi
Breddeidrætsudvalget foreslår, at sta
ten skal støtte kommunerne, hvis de på
frivillig basis bortser fra 25 - års - reglen.
Forslaget indebærer, at staten skal
dække 50% af merudgifterne.

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
01 - 583045

c n
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fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 4.5.87
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Vagn Preisler var fraværende p.g.a. ar
bejde.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmode
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort. Der var bl.a. et brev fra et
medlem, der opsagde sit medlemskab,
idet han mente sig snydt af havneud
valget m.h.t. til at få tildelt havneplads.
Medlemmet henvendte sig tidligere på
kontoret, hvor han fik at vide, at han ik
ke i år kunne få tildelt havneplads. Han
blev meget ophidset, hvorefter han rev
sit stamkort itu og kastede stumperne i
hovedet på kasserersuppleanten og for
lod efterfølgende kontoret. Bestyrelsen
tilbageviser beskyldningen og henhol
der sig i øvrigt til fastsatte regler vedrø
rende uddeling af havneplads.
Miljøstyrelsen anmoder i brev om tilla
delse til at lade Lynetten klappe 4000
kbm. sand. Årsagen til, at SSF bliver
spurgt, er, at klappladsen er ud 1
Sundby Strand.
Bestyrelsen diskuterede spørgsmålet,
og Hans Guldager vil på Rivieraudval
gets vegne klage over placeringen af
klappladsen. SSF er medlem af Rivie
raudvalget.
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Bestyrelsen har ligeledes modtaget et
brev fra Fabriksrenovationen, der oply
ser, at man ikke mere vil afhente usor
teret affald. Alt giftaffald skal henka
stes i specielle tønder, der så senere
skal køres til Kommunekemi. Vi skal
selv betale for denne forsendelse.
Havneudvalget lover at finde en rimelig
løsning med f.eks. opstilling af affaldstønder. Samtidig vil man informe
re medlemmerne yderligere gennem
vort medlemsblad.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget orienterer bestyrelsen
om de regler man arbejder ud fra ved
uddeling af havnepladser.. De har en
bog, hvor alle, der søger om havneplads,
er opskrevet. Havnepladserne bliver
uddelt efter anciennitet.
Det før omtalte medlem, der blev vred,
fordi han ikke i år har fået havneplads,
havde sidste år fået en låneplads og
mente som følge heraf, at han i år måtte
have ret til en havneplads, men da han
ikke havde den fornødne anciennitet,
kunne han ikke i år komme på tale til en
fast havneplads.
Bestyrelsen var enige om, at metoden
er uangribelig.
Midterbroen er næsten færdig. Ligele
des vil søndre molehoved blive færdigrepareret snarest.
Punkt 4 Klubhus og fester
Et medlem har spurgt, om ikke det er
muligt at få sat endnu en hylde op i pej
sestuen til opbevaring af sejlerblade og
tidsskrifter. Bestyrelsen gav tilsagn til
anskaffelse af endnu en hylde.
Kapsejladschefen foreslår, at man sæt
ter dato på de ting, der opsættes på vore
opslagstavler. De opslag, der hænger
uden dato, vil blive taget ned. Bestyrel
sen er enige med ham.
Pinsemorgen vil som sædvanlig blive
fejret i jollehuset, hvor foreningen vil
være værter med lidt morgenbrød og en
dram.
Set. Hans aften fejres med musik, leve
ret af Otto Mylund.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolebådene er klar til at gå i vandet.
Tyveknægten har fået foræret en ny
krydsfolk af Bang Sails.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Juniorlederen ytrede stor glæde og tak
for de joller og sejl, som afdelingen fik
foræret ved standerhejsningen.

Øvelsesaftenerne er nu begyndt både
for ynglinge- og optimistsejlerne. En
optimistsejler har været i træningslejr i
Vordingborg.
Vore ynglinge har hidtil deltaget i de
mulige kapsejladser, der har været.
Per Olsen har repareret de optimistjol
ler, der trængte. Ole Jensen med følge
har ryddet op i juniorhuset, og Verner
Povelsen har repareret vor Dory.
Punkt 7 Kapsejlads:
Ynglingestævnet blev sejlet med to
gennemførte sejladser.
Der var et varieret udvalg af præmier.
Svend Malm forærede foreningen to
vandrepræmier til brug for Forterne
Rundt.
Kapsejladschefen takkede endvidere
Graae og Hilmand Olie for en præmie:
en plade, hvorpå der er monteret et ur
og et barometer.
Punkt 8 Joller:
Intet
Punkt 9 Motorbåde:
Intet
Punkt 10 Sikkerhed:
Sikkerhedsrepræsentanten meddeler,
at firma Gudmundsen A/S i nær frem
tid vil komme og kontrollere vort ud
styr.
Nattevagtsordningen er nu sluttet for
denne sæson; den blev i det store og he
le afviklet fint.
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Formanden oplyser, at vi har fået tilla
delse til at benytte de grønne områder
ved siden af vor forening under Nordisk
Mesterskab for Optimistjoller.
Modet slut kl. 21.30
sign. Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

Til vennerne i S.S.F. vil vi hermed gerne
sige

Hjertelig tak for venlig
opmærksomhed ved
vort sølvbryllup
Edel og John
»Stork« & »Tarzan«

Trimmer vi vore sejl rigtigt?
Redaktionen har spurgt den kendte sejler og sejlmager Poul Richard Høj-Jensen,
som jo er hædersmedlem i SSF: Hvordan trimmer vi sejlene?
KA-136

Her om spileren:
Spileren skal trimmes
ved hjælp af:

aei «r

9 eeoe

• Spilerstagen og dens placering
på masten.
• Skodepunktet på spilerblokken
og barberhalets placering.

Før skødebarmene lige højt
Man skal altid sørge for at fore skode
barmene lige hojt, hvad enten man sej
ler på en plat lænser eller på skæring.
Dette trim opnås dels ved stagens pla
cering på masten og skodepunktet på
læ skode.
På skæring (halvvind) skal det læ skø
depunkt være så langt agter som over
hovedet muligt. Desto mere agter sko
depunktet er, jo mere vil spileren åbne
og den aerodynamiske trækkraft bliver
større. Hvis skødepunktet på en skæ
ring er for langt fremme, vil spilerens
agterlig lukke, og spileren vil ikke træk
ke effektivt, den vil tværtimod få båden
til at krænge mere.

Her kan man sammenligne
med skødningen af forsejl
Hvis en genua er skødet for langt frem
me, vil den også lukke sig, og omvendt
åbner man sejlet ved at flytte skøde
punktet tilbage - dette gælder altså
også for spileren.

Spilersejlads

40 cm. Her skal spileren ikke åbne, men
holde på så meget vind som muligt.
Hvis stagen på plat læns føres alt for
hojt, bliver spileren dyb og rund, og den
vil ikke trække så godt, idet det relative
areal til vinden bliver mindre.

Trimning af spileren
i hård vind
På skæringsside med spiler i kraftig
vind, hvor der kan være mulighed for
spilerkæntringer, skal man fore stagen
så langt mod luv som muligt, og den må
aldrig komme til at stå op ad forstaget.
Hvis der kommer et kraftigt pust, vil
båden, der har stagen for langt fremme,
krænge over, og båden skærer op. Det er
bedre at have stagen lidt luv for at

undgå spilerkæntringer og så i stedet
sejle en lavere kurs, fremfor at holde
kursen på mærket med stagen fremme
ved forstaget.

Stagens placering
pa masten
Spilerstagen skal principielt altid føres
vandret. Hvis stagen peger op- eller
nedad, vil afstanden fra mast og ud til
skodebarmen være kortere - og det er
ikke en fordel, da stagen skal være sa
lang som mulig. Ifølge reglerne må den
dog ikke være længere end afstanden
fra forkanten af masten til forstagets
skæringspunkt i dækket.
Spilerstagens placering på masten skal
være forskellig, alt afhængig af vindret
ning og styrke.
Udgangspunktet for stagens placering
er et punkt, der måles ned fra fokkegod
set og sidder ca. 85% af spilerens side
lig ned ad masten.
På halvvind i luft skal spilerstagen være
lavere.
På plat læns i luft og på skæring i let
vind skal stagen sidde højere.

Den indbyrdes trimning af
storsejl, fok (stagsejl) og spiler skal væ
re sådan, at sejlene trimmes parallelt
med så stor afstand imellem sejlene
som muligt.

På en plat lænser
skal det læ skødepunkt flyttes fremad.
Dette kan gøres ved at bruge barber-hal
eller sætte en kasteblok fast i lønnings
listen og derefter presse skødet ind i
blokken. Men barber-hal er langt det
bedste og hurtigste at arbejde med.

I hård vind,
hvor spileren har tendens til at svinge
fra side til side, skal man have det læ
skødepunkt ret langt fremme, ca. 1 me
ter agten for masten.

På skæring i luft
skal stagen som nævnt føres højt på
masten. Derved bliver spileren mere
åben i det læ sidelig og slipper vinden
bedre. På plat læns sænkes stagen ca.

Den indbyrdes skødning, af spiler, forsejl og
storsejl skal altid være sådan, at man

tilstræber en parallel skødning med størst
mulig afstand imellem sejlene (a, b og c).
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Dirigent Kurt U ilken.

Den kan give et ordentligt trut.

SSFs hornorkester 6 år
Ved jubilæumskoncerten den 22. maj
viste vort hornorkester, i overværelse af
over 100 medlemmer, hvilke fremragen
de kundskaber orkesteret besidder når
det gælder de populære kompositioner.
Af programmet kan man se at det ikke
er småting orkesteret giver sig i kas'
med, og skal der overhovedet skrives
noget kritisk, og det plejer man jo i mu
sikanmeldelser, kan der kun fremføres,
at der tilsyneladende er lagt meget ar
bejde i tyske og østrigske kompositio
ner og værker.
Men en god aften med masser af ros til
dirigenten Kurt Vilken og hans 15 mand
store hornorkester.

I pausen og efter koncerten spillede det Program for koncerten
populære »Genbrugs ensemblet« den
1. Manhattan Beach
rene underholdsvare på sav-harmoni
2. Wiener Burger
ka, trommer og guitar. Genbrugerne
3. Du kannst nicht treu sein
består af enkelte medlemmer fra hor
4. Hoch soli leben
norkesteret samt en enkelt, til lejlighe
5. Gruezi wohl, Frau Stirnimaa
den indkaldt, harmonikaspiller, nemlig
6. Kurt: (Du Alter Rauber)
Robert fra søndre mole.
7. Zigeuner Leier
Genbrugernes særlige udtryksform,
8. La Sorella
rent musikalsk, fik mange store bifald
9. Cielito Lindo
og dansegulvet var besat til langt over 10. Es geht ein Rundgesang
midnat.
11. Die wunderbaren Jahre
12. Jetzt trink'n ma noch a Flaschert
Wein
13. Tanze mit mir in den Morgen
14. Rød - hvide farver

HELLERS YACHTVÆRFT 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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Optimistsejlere redder kæntret sejler
At sejlundervisningen i vore optimistafdelinger er i orden, beviste fire optimistsej
lere fra Nivå Bådelaug lordag den 25. april 1987. De fire sejlere, som horer til klub
bens bedste, ville ud at træne i det dejlige solskinsvejr.
Selv om vandet stadig var meget koldt, 4 - 5" C, havde de fået tilladelse til at sejle
uden ledsagebåd, da de var klædt på til vejret incl. tordragter og svommeveste.
På vej ud af havnen horer de et råb om hjælp inde fra molen, hvorfra man har obser
veret en ca. 10 årig dreng kæntre med en gummibåd med påhængsmotor. Han havde
givet motoren for meget gas, hvorefter jollen rejste sig i vandet og landede med bun
den i vejret - uden forer. I lobet af et par minutter var optimisterne fremme ved dren
gen, som hurtigt blev bjærget ombord i en af jollerne, hvorefter den satte kursen
mod den nærmeste bro i havnen, hvor drengen blev sat i land.
Han havde redningsvest på ! Men resten af påklædningen var absolut ikke egnet til
sejlture på denne årstid !
Gummibåden ? Ja den fik de tre andre optimister vendt om incl. motoren, og de fik
også bjærget tanken, som flod ved siden af! Herefter bandt de deres tre joller sam
men, fik gummibåden på slæb og bugserede den ind i havnen for sejl alene, inden det
forste maskindrevne fartoj nåede ud til dem.
De rystede lidt på hovedet over episoden, som de syntes godt kunne være undgået,
især hvis drengen havde været medlem af en sejlklub, og havde lært at sejle. Men
det overvejer han måske selv nu efter at have fået tort på!
De fire sejlere? De genoptog træningen og havde et par dejlige timer på vandet!

Bornholm i ferietiden
Rønne Havn og Nørrekas havne:
Rønne Havn skal i dagene 17. juli til 21.
juli incl. være vært ved afslutningen på
Tall Ships Race 1987. Der ventes ca.
80-100 deltagende skibe og der vil der
for ikke blive plads til sejlende gæster,
da man skal koncentrere sig om del
tagerne i Tall Ships Race.
Alle sejlende gæster er særdeles vel
komne i andre bornholmske havne. Af
standene er fra de andre havne så små
og uanset hvilken havn man vælger, er
der gode forbindelser med rutebiler.
Desuden er der overalt mulighed for at
leje cykler og biler.
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NAVIGATIONS SEJLADS
Søndag den 23. august 1987
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Skippermøde kl. 09.00 i klubhuset

te

START KL. 10.00

¥<

Tilmeldingsliste i mellemgangen

MØD TALRIGT OP

S
te
te

og lad os få kamp om vandrepokalerne
og de flotte præmier!!!
te

Motorbådsudvalget

te
te
te

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 Kobenhavns Kommune.

10 år på et sejlloft
Af: Holger Moller

11977 overtog Jorn Bang et igangværende sejlloft på Strand
lodsvej og drev det som etenmandsejet firma til 1981. Da blev
Johnny Jørgensen, der kom fra Orkan Sails, og Kim Kristen
sen, der havde afsluttet sin uddannelse som revisor, optaget i
firmaet.
SSF besøgte sejlloftet og spurgte Kim:
Hvordan er det så gået siden ?
-Jo, i 1982 dannede vi et anpartsselskab
hvor vi, -Jorn, Johnny og jeg, inskod 1/3
hver, men i 1983 fik Jørn udlængsel og
ville ud at sejle på de store have, så vi
købte ham ud. Siden har Jorn sejlet bå
de på Middelhavet og i Caribien, men
kommer stadig og hjælper os på sejllof
tet en gang imellem.

Hvordan er I kommet ind på det uden
landske marked ?
Vi har kontakter med en del værfter, der
sælger både til udlandet med vore sejl.
Det drejer sig om ca. 40% af eksporten.
De 10 % går gennem en god forhandler i
Vesttyskland, der er den største aftager
af vor eksport.

Kim kontrollerer om alt er rigtigt.

Hvad er
succes ?

hemmeligheden bag

jeres

Selv om vi kan sy alle slags sejl, har vi
koncentreret os om klassebåde som
Nordisk Folkebåd, IF, X79, Yngling, H båd, L23, Wayfarer og Trapez. Det gør,
at vi er fuldt konkurrencedygtige, men
en anden ting er også, at vi har fire
faglærte sejlmagere i vor stab. Det be
tyder, at der altid er en fagmand at tale
med, selv om mester ikke selv er hjem
me. Det er ikke tilfældet alle steder.

Hvor mange er I nu ansat i firmaet ?
Ved spidsbelastningerne er vi oppe på
syv. Foruden os tre, der allerede er om
talt, kom Claus Bech til os fra North
Sails og Bo Seiko fra Freitag Sails. Så
har vi Thomas Meisl, der er i lære og
slutter sin uddannelse i år, og en gang
imellem kommer der en dame og syr for
os, når der er særlig travlt. Vi har også
en filial i Rodvig, hvor Jacob Olsen ar
bejder for os og i Svendborg har vi en
mand, der syr for os i højsæsonen, når
der er mange tyskere på besøg.

Hvordan klarer I jer i konkurrencen med
de store firmaer?
Vi klarer os vældig fint, og vi er bestemt
ikke mindre end de forende sejllofter i
landet. Siden 1981 har vi femdoblet vor
omsætning, og hvad der måske vil over
raske jeres læsere er, at halvdelen af
vores produktion går til eksport.
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De mindste får også lov at hjælpe.

Man horer tit i medierne, at nu har den
og den sejlmager fået en god placering,
men sjældent noget om Bang Sails.
Hvorfor ?
Ja, andre slår sig stort op med PR på
den ene eller anden måde. Vi lever af
personlig anbefaling fra sejler til sejler.
Vort annoncebudget er på et minimum.
Man læser ikke om os i bladene, men
vore sejl ses på kapsejladsbanerne, når
klassebådene moder hinanden, og så
tæller det at Bang Sails opnår gode pla
ceringer.

Er det rigtigt, at sejlmagerne er på vej
ind i EDB - alderen ?

hed med modifikationer. Der er hånd
arbejde bagefter med tilretning o.s.v.

Ja. der foregår et kraftigt udviklingsar
bejde på området. Vi har lige haft tre
datalogistuderende sejlere, der som de
res hovedopgave har haft sejldesign, og
der arbejdes videre på projektet i sam
arbejde med teknologistyrelsen.

Du sagde for, at l er fire faglærte på sejlloftct. Hvilken uddannelse far en sejlma
ger ?

Kan symaskinen computerstyres?
Der findes sejllofter, der reklamerer
med, at deres sejl laves med laser-cut
ter og laser - plotter, men det er en sand

3 JENTSCHMANN

Uddannelsen foregår efter den gamle
mesterlære-model. Læretiden er 3 1/2
år, og lærlingen er i den tid 3 gange 4
uger på teknisk skole i Skive, og læreti
den afsluttes med en svendeprøve, lige
ledes på skolen i Skive. Proven varer
fjorten dage.

Mår sejlmagerne så tit er godt placeret i
kapsejladser, er det så fordi de laver bed
re sejl til sig selv end til deres kunder?
Nej, tværtimod. Sejlmagerne sejler tit
med sejl, som andre ikke vil have. Hem
meligheden ligger nok i at det er dygti
ge sejlere, der bliver sejlmagere. Vi ser
det med Bo Seiko, der i en alder af 20 år
blev dansk mester i Yngling. Det er en
kombination mellem talent og viden
om sejldug og sejlføring. En sejlmager
har heller ikke meget tid til træning på
vandet. Han sidder og syr sejl når andre
træner, og han er den sidste der får nye
sejl.

Skal man være sejler for at blive sejlma
ger?
Absolut ja.

Hvor mange sejl skal man have for at
være med fremme ?
Hvis man sejler f.eks. X79, må man reg
ne med 2 nye sejl hvert år. Garderoben
består af spiler, genua, fok og storsejl,
og mere end to år kan de ikke holde.
En sxmaskine til 150.000 kr.

Hvordan er den ideelle kunde ?
Ja, vi efterlyser den kritiske kunde.
Ham kan vi tilfredsstille. Der er alt for
mange, der bare går efter prisen uden at
skele til kvalitet. Der skal kigges efter
syningen, forstærkninger, båndet og om
det er brændt, som det skal være, og
mange andre ting. Der er folk der vil
spare 500 kr. på et sejl til måske 8.000 kr.
Det er ingen kunst at lave billige sejl,
men det er en kunst at lave kvalitet til
en rimelig pris. Det kan vi, og de aner
kendte kan, men der er mange der ikke
kan.

Der er vel sket en udvikling i den tid I har
været med ?
Ja, man må hele tiden være med helt
fremme. Vi har lige købt en ny symaski
ne til 150.000 kr. Den har en lang friarm,
så den ikke krøller sejlene, den er fyldt
med automatik, overtransport og man
ge tekniske finesser. F. eks. kan den sy i
en finérplade på 10 mm.

Knocentreret aktivitet på sejlloftet
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Ilvis vi skal se lidt ud i fremtiden, hvad
ser vi så ?
Det der ligger lige om hjørnet er rullestorsejl og rulle-genua. De har begge
overstået deres børnesygdomme, og vil
være til at komme i nærheden af, rent
pengemæssigt, også for den almindeli
ge sejler.
Idet vi tager afsked med Kim, siger han,
at SSF vil være velkommen en aften i
vintersæsonen og se, hvordan et mo
derne sejlloft fungerer. Der var et hold
fra Kastrup Sejlklub i den forløbne vin
tersæson, og de havde en spændende
aften, siger Kim.

Travlhed pu sejlloftet.

På I OR - både er der måletillæg for at sej
le med Kevlar sejl. Kan det betale sig at
sejle med disse sejl ?
Nej, det mener vi ikke. Men iøvrigt er
IOR - klasserne uinteressante for os.
De beherskes af en lille pengestærk
gruppe, der får masser af PR, og der
med er interessant for sponsorerne. Vi
mener, at sponsorkronerne var bedre
anvendt på klassebåde og den alminde
lige sejler i stedet for at være koncen
treret omkring 5 - 6 både, der sejler in
ternationalt.

Der er jo kommet mange nye materialer
til sejl. Kan jeg få syet et bomuldssejl,
hvis jeg vil ?
Nej, bomuld er out. Der laves i dag ikke
bomuld, der er egnet til sejldug. Det
nærmeste vi kan komme, er noget der
hedder Duradon, men det er et kunst
stof. Dralon er sagen i dag. Men vi kan
da reparere bomuldssejl, hvis nogen
kommer med det, og det sker da, at vi
har nogle til reparation.

TB 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 vurdermg som overflødige
ekstraomkostninger for Dan.
Dertil kommer vor '[Y&heds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler låript i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båtAAufedrømmen blive opfyldt.. bt

Forleden dag så jeg Bang Sails på en op
timistjolle ved Me Donalds Cup i SSF. I
satser altså også på den yngste genera
tion ?
Ja, vi har et projekt korende i SSF, hvor
-Jackie og Henrik sejler med vore sejl.
De har begge kvalificeret sig til DM og
håber på senere deltagelse i NM, der jo i
år skal afholdes i SSF.
- uh&r <$ men* u
Amagerbrogade*!?, tit.
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Dyrt, men dejligt, og dog....
»Politiken Ship O'hoj Sejlerskole er et nyt begreb inden for
dansk sejlsport.
Dagbladet Politiken har samlet kvalifi
ceret personel og materiel på et helt
ideelt sted, hvor vinden blæser stabilt
og solen skinner, kun 2 1/2 times flyv
ning borte:
MALLORCA.
Sejlerskolens supervisor er Poul Ri
chard Høj Jensen, og instruktorerne er
erfarne sejlere, som ud over P.R.H.J.
tæller flere verdensmestre - bl.a. Valde
mar Bandolowski, der vandt sidste drage-VM i Australien.
Bådene, sejlerskolen anvender, er nogle
af de nyeste, mest velegnede og hurtig
ste på markedet - nemlig: DYNAMIC
37 og 43, og filosofien bag projektet er
klart at satse på kvalitet.
Der vil blive arrangeret kurser næsten
hele året rundt - bl.a. kan nævnes:
Kapsejlads-pakke
tilrettelagt
af
PRH J. På en uge lærer man mere taktik
og teknik, end flere års erfaring kan gi
ve. På visse af disse kurser vil PRHJ
være tilstede. Kurset starter sept. 87.
Pris: Kr. 4980,00.
Kvinde-sejlerskole: Her tilbydes også
kapsejladspakker + sejlerskole i almin
delighed. Kurset starter sept. 87. Pris :
Kr. 3980,00.
Spiler- og trimteknik: Kurset starter
87. Pris: Kr. 3980,00.
Havsejlads: 1 uges dag- og natsejlads langtursnavigation til naboøerne Menorca, Ibiza og Formentura. Pris: Kr.
4580,00.
2 ugers sejlads til Korsika og Sardinien.
Kurserne starter 1, juli 87. (Kr. 6780,00).
Duelighedsbevis: Kurser på 1 uges va
righed. Pris: Kr. 3980,00.
Desuden er flere andre kurser under
vejs.
Basechef for »Politiken Ship O'høj Sej
lerskole« er Preben Barritz, der starte
de intensiv duelighedsbevis for Spies i
1984.
Preben Barritz har erfaring som chefflyveinstruktør, testpilot og 10 års ar
bejde for Rådet for Større Flyvesikker
hed. Han har desuden sejlet som char
terkaptajn bl.a. i Vestindien.
Chef-guide bliver en garvet sejler: Lin
da Carstensen, der har sejlet jorden
rundt, og bl.a. har været med til at sætte
uofficiel verdensrekord i en Morgan 54
fra Panama til Stillehavsøerne på 19
døgn.

Sejlerskolen stiller store krav til in
struktorer og både, idet man er klar
over at et kursus' kvalitet og ambitions
niveau, sidst men ikke mindst, beror på
instruktørernes egenskaber, pædago
giske sans og entusiasme. Dette pakket
sammen med den rigtige bådtype skul

le give »Politiken Ship O'høj Sejlersko
le« noget at byde på.

Vvr-C

Sejladsområdet taler næsten for sig
selv, men det kan da nævnes, at man på
alle kurser vil besøge smukke, uspolere
de ankerpladser.
Sidst skal det også bemærkes, at be
ståede kurser kan give et prisnedslag i
forsikringspræmien for sejlere, der selv
er bådejere.
»Politiken Ship O'høj Sejlerskole« er
blevet til i et samarbejde mellem Dag
bladet Politiken, Dynamic Seiling Club
og Helmer Rejser A/S. Sidstnævnte ta
ger sig af alt praktisk arbejde i forbin
delse med rejserne.
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Skolcsejlads med Ship O'høj.

Fådigenfastpartner
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.

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

Din partner i \ ] I
w
video og TV
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Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09

Som en service for medlemmerne vil
redaktionen med jævne mellemrum
bringe uddrag af efterretninger fra sø
farende.
Vi vil koncentrere os om meddelelser
som er nødvendige for at holde søkort
og havnelodsen over danske farvande
vedlige. De ændringer og meddelelser
vi bringer vil som regi dreje sig om de
punkter, der efter redaktionens mening
kan have fritids - sejlernes interesse.

Uddrag af: EFTERRETNINGER FOR SØFARENDE
UDGIVET AF E A R V A N D S D I R E K FORATET KOBENIIAVN

* 301

Danmark.

Sundet.

Tidligere E J S nr. 1/2?

Kronborg Fyr.

198 7

Tågesignalstation nedlægges permanent.

udgår

Tidspunkt 1 marts 1987 og uden yderligere meddelelse
Position ca 56 J 02,4' N. 12

37,4 E., Horn (I) 30s.

Kor: nr. 131, 102 ' Nole) og 100.
Publikationer hyrlisten nr. 2570 CIM*). Danske Lods 11, side 168.
(FRV. ; februar 1987)

FD 1000
ankommet til SSF.
Den hidtil dyreste folkebåd i SSF, FD
1000 med teakdæk og mahogni i kahyt
ten blev, som det ses på billedet, døbt
på behørig vis i champagne.
Ejeren er Niels Hassenkamp, der her
med har fået sin ønskedrøm opfyldt.

* 302.

Danmark.

Sundet.

Stevns Fyr. 1ågesignalstation nedlægges permanent.

Tidligere E J S nr i '36 1987 udgår
Tidspunkt 1. marts 1987 og uden yderligere meddelelse
Posi!ion ca 55° 17,5' N. 12° 27,3' E , Horn (I) 60s
Kort nr

190.. 132, 187 og 188

Publikationer Pvrlisten nr 3250 CW-*

Danske Lods II, side l y '
(FRV, : februar 1987)

356.

Sverige.

Kattegat.

Halmstad Havn indsejling.

Afmærkning ændres.

Tidspunkt. Foråret 1987 og uden yderligere meddelelse.
Positioner 1) ca 56 3 37,4 N. 12° 48.0

E., gu»n stage
2) ca. 56- 37,0' N 12" 4",5 E„ gren lystonde (Fi<_)C.6s).
3 I ca 56' 37,1' N !2 J 47,4' E., rød lystonde (FI.R.6s,i.
4) 56 37,34' N 12 47,95 E., W. for det i søkortet viste vrag

Detaljer Stagen på position li cg lystonderne på positionerne 2) og 3) indu.« 0

^ u o n 4) udlægges en gul sort'gul stage med W,topbetegnelse og lanter
ne t Q( 9)10s>.
Kor; nr 102
(L 1. s nr 6/236. Nt rrkoping 198 )

*3*4.

Danmark.

Kattegat.

Strandby Havn indsejling.

Lystønder uolægges.

Tidspunkt. 6. marts 1987 eller snarest derefter og uden yderligere meddelelse.
Positioner l)
"M
3)
4)

57'
57°
57°
^7°

29,87'
29,84'
29 72'
29,68'

N.
N.
N.
N.

10°
10°
10°
10°

31,60'
31,61'
30,66'
30,65'

E„
E.,
E.,
E ,

grøn lystønde (F1.G.3s).
rød lystønde (Fl.R.3s).
N.-lige ydermoles hoved.
S.-lige vdermoles hoved.

Detaljer På ovennævnte positioner 1) og 2), henholdsvis 2? m N. og S. for fyrlinien,
udlægges på anførte tidspunkt afmærkning som an.ort
Fyret P5 N -lige vdermoles hoved forandres samtid,g til at vise grønt et-bink
hver 5s (1 + 4). (FI.G.5S). og fyre. pi S,lige ydermoles hoved t,l a, vise rod.
et-blink hver 5s. (1+4), (Fl.R.5s). I øvrigt uforandrede.
Kort nr 101 (plan over indløbet til Frederikshavn).
Publikationer Fyrlisten nr. 1340 t e o l o g 1341 :C0027.3, Havnelodsen, s,de 435.
(Havnecon Consulting A/S, 17. februar og Strandby Havn. 24. februar 1987)
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til orientering
Viggo Hind

ROSKILDE SEJLKLUB

fct, "OurØu/Mmj

Til Sundby Sejlforening
Roskilde, 6.5.87
Tak for en dejlig standerhejsningsfest ikke mindst til Povl og Bjarne, der især
hyggede om os. Det var både hyggeligt
og sjovt at få lov til at opleve en anden
klubs festlige sæsonstart - og hos Jer
var det virkelig festligt.
Og sikken en dejlig dansemusik.
Vi morede os i hvert fald herligt.
Endnu engang tak og mange hilsener
fra

Et af Sundby Sejlforenings farverige
medlemmer er pludselig, og for mange
helt uforståeligt, afgået ved døden midt
i sin gerning, kun 60 år gammel.
Viggo har gennem alle årene deltaget
med liv og sjæl i foreningens velfærd
som en glimrende taler, god debator og
en fremragende sejler, der i sine yngre
dage gjorde sig stærkt gældende på
kapsejladsbanerne.
Det
erfarings
grundlag han erhvervede sig gjorde, at
SSF i årene 1970-71 valgte Viggo som
vor kapsejladschef.
En af de mærkesager Viggo gjorde sig
til talsmand for, var gennemforelse af
generalforsamlingsbeslutning om at
afdøde medlemmers efterladte kunne
overtage rettighederne til en bådplads.
Forslaget blev vedtaget efter at Viggo
havde fremført det i sin sædvanlige
muntre stil, let krydret med vittigheder
og godt hjulpet af flere kvindelige med
lemmer.
Viggo virkede ligeledes i en periode
som vort blads redaktør.

Til SSF
Trods min sorg ved pludselig at miste
min kære V iggo, føler jeg oprigtigt en
styrke og trøst ved at så mange af
foreningens medlemmer deltog ved be
gravelsen.
Tak til bestyrelse og venner.

Annie

havn og plads
••

Vagn og Kirsten Pedersen (SD)

1

,

, 1 1

Egon Kjeldsen (PLOK)
Vort hædersmedlem Egon Kjeldsen er
efter mange års invaliditet og sygdom
afgået ved døden.
Pløk startede for over 30 år siden vor år
lige svagføredag, som igennem alle
årene har været en stor succes og kendt
langt uden for foreningens grænser, et
initiativ som mange andre sejlklubber
senere har taget op som en fast årlig be
givenhed.
Mange kendte Pløk som den store
spasmager med hutige svar på vittig
heder, og altid en god historie til den der
var villig til at lytte. Hans egen private
bodega i den nordre skurrække var et
skattet og søgt udflugtsmål for et bredt
udsnit af foreningens medlemmer, der
hjalp Pløk igennem de mange svære år i
hans tilværelse.
Pløk var i en menneskealder restau
ratør i såvel det gamle som det nye
klubhus.

\ /

X—L

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
Pløk som vi kendte ham.

Pløk
Tak for venlig deltagelse.

Familien

åben alle hverdage mellem
kl. 15.00 og 16.00.
Lørdag åben 9.00 - 12.00.
Salget foregår fra havnekontoret.
Kontakt havnefogeden.
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optimister

Om søndagen var der endelig luft til .\/<
Donalds Cu/>.

9
Kastrup Cup 23-24 maj
Vi stillede op med 4 A + 2 B - sejlere og
igen gjorde alle en god figur, vore A - sej
lere var med helt fremme og vore B - sej
lere lå i den bedste halvdel. Alle opførte
sig som rigtige SSF'ere, d.v.s. godt både
på vandet og på land, og var et godt ek
sempel for andre, det var dejligt at se.

Mc Donalds Cup 30-31 maj
Lad det være sagt med det samme, vi i
SSF kan bare det der med opti-stæv
ner.
70 sejlere, A+B+C, fra mange forskel
lige klubber, også svenske (2 A - sejlere)
var mødt op til nogle sejladser på Øre
sund. Desværre kneb det lidt med vin
den om lørdagen, altså ingen sejladser,
men søndag morgen, 4 m.sek. for SO,
perfekt sejlervejr for alle opti - sejlere.
Kl. 10 præcis gik starten , både på A og
B - C banen til en god og fair sejlads. Kl.
12 frokost på land hvor Mc Donalds ser
verede »Burger + Pie« til alle.

Problemet med de mange joller på B - C
banen blev løst flot ved at dommerbåd
»Afrodite« lå fast forankret, en ' 1 1
blev fortøjet til den, en anden
fortøjet til den første o.s.v. o.s.v. I;
ca. 35 joller på en lang linie, et flot
Efter frokost endnu en sejlads, vi
var frisket en smule så et par se
valgte ikke at starte, klogt af dem.
det er dem og kun dem der besten
om de vil sejle. Anden sejlads blev
som den første afviklet meget faii
Alle sejlere fra SSF gjorde en vir
flot indsats, uanset hvilken plac<

Jackie Sejrsstolt pa skamlen.

Sådan kan det også gøres.

de opnåede i det samlede resultat, det
er lovende for fremtiden.
Atter er en dejlig weekend tilende i SSF,
en weekend vi alle vil huske for godt
kammeratskab på land og på vand.

Placeringer for
SSFs optimister
A-sejlere:
Jackie Henriksen
Henrik Heger
Einar Persson
Bo Nielsen
Thomas Jensen
24 deltagere.

1
+ Weides præmie
5
13
12
20

B-sejlere:
Bo Jacobsen
Martin Lærkesen
Henrik Scharff
Henrik Sejrbo
36 deltagere.

30
27
34
22

C-sejlere:
Helle Heger
Mia Persson
Lars Akkermann
12 deltagere.

10
8
6

Andre stævner
Mellem kredsens egne stævner, har
Jackie og Henrik været oppe nordpå
henholdsvis i Sletten og Rungsted.
I Sletten, med over 50 A-sejlere, blev
Henrik nr. 9. Jackie blev diskvalificeret
for T.S. i sidste sejlads og måtte »nøjes«
med en 20. plads. Meget flot begge to.
I Rungsted blev det ikke til rigtig sej
lads p.g.a. svigtende vind, men begge
gjorde deres bedste og mere kan man
ikke forvente under de omstændighe
der.
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OPTIMISTER
Træningslejr, Kastrup
16 sejlere fra kredsen + deres ledere
havde sat hinanden stævne lørdag d. 9.
maj i Kastrup til en intensiv weekend,
der forst skulle slutte søndag eftermid
dag.
Forst lørdag morgen blev fem bornhol
mere afhentet ved færgen. Vel ankom
met til Kastrup blev der spist morgen
mad, til dels sammen med de andre sej
lere, og derefter gik man over til dagens
program. Man startede med gymna
stik, det var sundt, efterfulgt af frokost.
Efter spisningen var der en kort in
struktion i trimning hvorefter sejlad
serne startede.
Lørdag aften var der forst undervisning
i taktik + teknik efterfulgt af socialt
samvær, lyset blev slukket kl. 23.00 og
alle sov, næsten, omgående.
Søndagens program lignede i det store
hele lørdagens, dog var der afslutning
kl. 15.00 af hensyn til bornholmerne,
som skulle hjem.
Alt i alt må det siges at have været en
god og lærerig weekend for sejlerne, så
vi håber at ideen med en træningslejr i
kredsen gentages, evt. til næste år.

OPTIMISTER

OPTIMISTER
Store bededags stævne i
Dragor

Så er halvdelen af sæsonen næsten
gået. Det forste halvår har været præ
get af mange nye ansigter og det er dej
ligt at se så mange nybegyndere, vi hå
ber at I synes om at være her i SSF til
fælles glæde for os, jer og jeres forældre.
Derudover er der afviklet mange
spændende kapsejladser, som har givet
SSF megen god omtale og respekt i an
dre klubber.

Som sædvanlig var der et godt fremmo
de til A-stævnet i Dragor, 37 tilmeldte.
Som forventet blev det et hårdt stævne
for sejlerne, det tidlige tidspunkt, vej
ret, strømmen og de mange sten i nær
heden af banen voldte de fleste proble
mer.
SSF stillede med fire sejlere, hvor det
var debut på A - banen for de to. Alle fire
gjorde en god indsats, ikke mindst de to
»nye«, vores hold blev placeret som nr.
4 - 12 -19 og 21, hvilket er meget flot i så
skrapt et felt. Tillykke til Henrik, -Ja
ckie, Einar og Bo Nielsen med den ind
sats. Fortsæt på samme måde.

Husk

Husk

Saltholm d. 22/8
Alle børn, der kan og vil, sejler selv, alle
andre -I- forældre og søskende vil blive
sejlet over i div. andre både, derfor re
server allerede nu lørdag d. 22. august
til en dejlig dag på Saltholm.

VM I + DM 1987
Som noget glædeligt nyt er SSF repræ
senteret ved VM I + DM idet Henrik
Heger og -Jackie Henriksen blev hen
holdsvis nr. 1 og 2 i kredsens udtagelses
stævner, en meget flot præstation, som
vi ønsker jer et stort tillvkke med.
Uanset hvilket resultat I kommer hjem
med, har I allerede nu lavet god rekla
me for Optimisterne i SSF, en reklame
skabt af jeres gode sportslige opførsel,
store træningsindsats samt jeres store
glæde for sejlsporten^

Ferie

Ferie

Dan / Ole / Leif

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

Sepi

13 18

9 15

X

; I 13 18

9 15

X

9 15

X

11-15

X

Nov
Dec

fr

13 18

- | 13- 18

Ferie

Husk at vi ikke sejler hele juli og den
første uge af august p.g.a., at vi afholder
Nordisk Mesterskab for Optimister.
Forste sejlads efter ferien er derfor
mandag d. 11 aug.
God sommer.

Hverdage

Okt

Husk

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
£ Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
15

Fra Kassereren

fra bestyrelsen
A 358 Kim A. Holst Madsen
Gyldenlakvej 3, S.
A 367 Karl F. Mayland Jensen
Amagerfælledvej 89, S.

Kontingent pr. halvar.
Aktive. Kr. 200,- + byggefond kr. 50,-

A 383 Ernst Palving
Norgesgade 17, S.

ialt kr. 250,Passive. Kr. 100,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Juniorer. Kr. 150,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Rabat. Der betales for 2 søskende, de
næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år.
1^. m~ kr. 65,- + moms kr. 10,30 ialt pr.
m~ kr. 79,30
Vinterpladsleje.
Medlemmer uden fast plads i SSF. pr.
m~ kr. 32,50 + moms kr. 7,15 ialt kr.
39,65.
Mindste pladsleje max 3 m~ kr. 175,- +
moms kr. 38,50 ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år.
Enkeltskur. Kr. 82,- + moms kr. 18,- ialt
kr. 100,Dobbeltskur. Kr. 164,- + moms kr. 36,ialt kr. 200,Jolleskur. Kr. 61,48,- + moms kr. 13,53,ialt kr. 75,Haveleje. Kr. 49,18,- + moms kr. 10,82,ialt kr. 60,Nattevagt. Bådejere der ikke har gået
deres 2 vagter inden 1. maj, betaler kr.
200,- pr. vagt til foreningens kasse.
Kontingent skal være betalt inden 15.
september.

SSF kontor er lukket hele juli måned,
første åbningsdag bliver torsdag d. 6.
august.

A 387 Claus Krøger Terkildsen
Englandsvej 62, S.
J

38 Aske Poul Braag Ishøy
Bådsmandsstræde 43, K.

J

42 Ditte Louise Nymand
Sirgræsvej 67, Kastrup

J

43 Simon Andreassen
Marsalavej 23, S.

J

46 Pernille Ditmor Andersen
Iranvej 16, S.

J

47 Jesper Jimmi Lønborg Nielsen
Lillegrund 2, S.

A 334 Kim Engberg Jensen
Kastrupvej 129, S.

J

48 Helle Heger
Marsalavej 22, S.

A 342 Henrik Nygaard Rasmussen
Strandlodsvej 90, S.

J

54 Thomas Andersen
Samosvej 54, S.

Havnetakster for danske havne, der ud
gives af Dansk Sejlunion er udkommet,
og kan afhentes på foreningens kontor.

Nye medlemmer
A

46 Inger Vrang Pedersen
A. L. Drewsensvej 14, 0 .

MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Sejl langsomt i renden max. 3 knob.
Tegning Ib Christensen

Nordiske Mesterskaber for optimister, 3.-8. august
1987 i SSF.

September
l 1987

46. årgang

Dannie Hansen, Fåborg Sejlklub, nr. 11 ved NM.

Danmark nordiske mestre i individuel for drenge, og i hold
sejlads for både piger og drenge. Bedste danske pige nr. 4.

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

Resultater for NM. Piger optimist

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

0159 35 80

Restaurationen

0158 32 96

Havnekontoret

01581424

Postgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktor:

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

Medarbejder ved bladet:

Holger Moller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

015041 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist,
Oresundsvej 74, 2300 KPh. S . . . .

015801 76

Tryk:

Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh. O

0126 95 09

De første 15 deltagere
Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

S 22254
S22561
S 22609
D5731
S 22102
N 2560
D5882
D5445
N 2502
S 20326
D6049
N 2566
N 2557
D5897
S 22663

0159 79 95

015359 64

Kasserer:
0159 39 78

Havneudvalg:

Arne Olsen
Bent Knudsen

01557939
015321 81

Tilsynsforende
med klubhuset
- og fest udvalg:

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

0151 75 30
0154 5844

Kapsejladschef:

Ole Poul Pedersen

0124 57 59

Skolechef:

Bjarne A. Larsen

01950701

Juniorleder:

Jens Green Jensen

0150 6365

Jolle
repræsentant:

Jorgen Friland

Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Sverige
Norge
Danmark
Danmark
Norge
Sverige
Danmark
Norge
Norge
Danmark
Sverige

01381541

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

Nr.
D6303
S 22243
S 22580
S 22634
N 2535
N 2491
S 22769
S 22668
L9611
N 2483
D5752
S21985
D6322
S 22784
N 2437

Navn

Land

Henrik Løftgaard
Niklas Edler
Mattias Hermansson
Johan Dahlinder
Christian Myhre
Nicolaus W. Jarl
Daniel Bjørndahl
Gustaf Unger
Andreas Remmer
Jonas Gaudernach
Dannie Hansen
Mikael Lundh
Mark Stangerup
Johan Dahl
Marius Eikeland

Danmark
Sverige
Sverige
Sverige
Norge
Norge
Sverige
Sverige
Finland
Norge
Danmark
Sverige
Danmark
Sverige
Norge

Deltagere ialt 60

Motorbddsrepræsentant:

Ib Petersen

01522544

Malere:

Karl Thorup
Frank Olesen

01584311
01522310

Radiokontakt:

Reinhardt Hansen

22,0
26,1
31,0
36,7
44,0
47,0
63,0
64,0
65,7
69,7
72,0
80,0
82,0
88,0
92,0

0150 63 65

Sekretær:

Erna Christensen

Karin Backman
Charlotte Dahl
Emma Skoog
Anne Sofie Olesen
Carina Olsson
Lise B. Pettersen
Lotte Melgård
Mette Bøgild
Carolina Toll
Anne Matsson
Dorthe Jensen
Karianne Eikeland
Lise Gehrken
Benedikte Solgård
Anneli Nystrøm

Total

De første 15 deltagere

Næstformand:

Else Thuring

Land

Resultater for NM. Drenge optimist

formand:

Jens Green Jensen

Navn

Deltagere ialt 53

Foreningens bestyrelse:

Klaus Akkermann

Nr.

0159 8818

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

Resultater Holdsejlads Piger
1.
2.
3.
4.

Danmark
Sverige
Norge
Finland

point:
point:
point:
point:

168,50
177,25
209,75
268,00

Resultater Holdsejlads Drenge
1.
2.
3.
4.

Danmark
Sverige
Norge
Finland

point:
point:
point:
point:

153,75
191,75
303,00
311,00

Total
30,0
37,1
49,0
49,0
72,0
74,7
75,0
80,7
81,0
84,0
96,0
96,0
97,7
100,0
100,7

112 optimister til Nordisk Mesterskab i SSF
Trods kuling, regn og hagl, som alle tog med godt humør, skete
der meget få uheld og kæntringer.
Efter at der fra Sundby Sejlforenings side, i over et år har væ
ret arbejdet med dette mesterskab, kunne over 70 medlem
mer mandag den 3. august endelig tage fat på det praktiske,
både til lands og til vands, og få afviklet dette sejI sportsstæv
ne i optimistklassen.
Hele vort område bar præg af fuld akti
vitet når vi er bedst, i havnen lå der far
tøjer fra de fleste detagende nationer og
på land var rejst en kæmpe spisehal
med plads til over 175 spisende perso
ner på én gang. På nordre plads var op
stillet flere toiletvogne, containere til
grej for hvert land og parkeringsbåse til
jollerne. På kommunens grønne områ
de var der etableret en telt- og camping
lejr, og SSF jollehus var omdannet til
bureau for alt og alle. Her blev store og
små problemer løst, lige fra nål og tråd,
resultater og den øjeblikkelige situa
tion på kapsejladsbanen, til hvordan
man finder de små motorbåde i Tivoli
søen. Der var ligeledes fast samarittervagt ved et af vore kvindelige medlem
mer med stor erfaring på dette område.
I klubhuset var der stort ryk-ind af fo
rældre og ledere fra de deltagende na
tioner, alle nordiske tungemål var re
præsenteret, fra det komplet uforståelige
finske til det klingende jyske, der nær
mest minder om den skotske dialekt
kinlochbervie.

Indmarchen ved åbningen af mesterskaberne

Mandag den 3. august var officiel start
dag på stævnet. Efter at målerne sent
på eftermiddagen var kommet igennem
de besværlige måleprocedurer, kunne
man kl. 17.00 tage fat på åbningshøjtideligheden, der foregik på nordre plads
uden for spisehallen. Imens regnen sile
de ned, blandet med lidt solskin, mar
cherede 4 nationers drenge og piger ind
på pladsen, med nationsflag forrest og
under marchmusik af et orkester fra
FDF spejderne. Kun Island manglede i
denne flotte indmarch, de var tilmeldte
og ventet, men havde i tolvte time
meldt afbud. SSF's juniorleder Jens
Green holdt talen på vor klubs vegne, og
en pige fra det danske hold bød, på de
danske deltageres vegne, nordisk ung
dom velkommen til et kammeratligt
samvær i god og fair sejlerånd.
Tirsdag kunne de første sejladser afvi
kles på banen, der som planlagt var ude
på Middelgrunden. Til trods for vind
omkring 13 sekund meter, havde alle
styr på deres joller; på de to første dage
skete der kun én kæntring og meget få

<J

mi
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havarier trods det ustabile vejr. Under
hele stævnet var der ledsagebåde i et
betryggende antal, beredvilligt stillet
til rådighed af SSF's medlemmer. Der
udover var der, foruden vore egne doryer, stillet fartøjer til rådighed fra Dra
gør Sejlklub, Kastrup Sejlklub, Lynet
ten og KAS, som mærke- og hjælpebåde
Overdommer under hele stævnet var
Preben Barner, der rutinemæssigt sty
rede sejladserne til alles tilfredshed.
Fra SSF's side fungerede vor kapsej
ladschef Ole Poul Pedersen samt Tom
my Nymand, Hans Guldager, Karen
Hansen, Janus Simonsen og Erling Jør
gensen som dommere.
Der blev sejlet om det Nordiske Me
sterskab for drenge og for piger, samt
Nordisk Mesterskab for hold, også for
drenge og piger.
Tirsdag og Onsdag blev der, som plan
lagt, afholdt fire sejladser, trods næsten
umulige vindforhold; springende fra
kulingstyrke til total vindstille, kom
mende fra 270o vest til 90° øst. Torsdag
var fridag for alle. Optimisterne var in
viteret til at besøge tre McDonalds fa
milierestauranter i København, og der
blev spist nogle hundrede burgere den
dag.
Fredag afholdtes de afsluttende sejlad
ser om det individuelle mesterskab for
drenge og piger, og de første sejladser
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for hold begyndte. Vinden var som de
øvrige dage, måske en anelse kraftige

Det danske hold klar til indmarchen

re.
Lørdag foregik de afsluttende hold - sej
ladser i lidt bedre vind- og vejrforhold.
Denne dag var der mange tilskuerbåde
omkring banen, som dog alle holdt sig
på behørig afstand.
Sent lørdag kunne de endelige Nor
diske Mestre kåres. Under festlige for
hold foregik præmieuddelingen i klub
huset. Overborgmester Egon Weide
kamp, som var stævnets protektor, var
desværre forhindret i at komme og hav
de meldt afbud. Juniorleder Jens
Green, vor formand Klaus Akkermann
samt overdommer Preben Barner, ud
delte de eftertragtede medaljer og præ
mier under mange klapsalver. Der var
talere fra de øvrige nordiske lande, og
som afslutning kunne Klaus Akker
mann i sin tale konstatere, at god
sportsånd var udvist, og at der fra alle
sider var udtrykt rosende ord om det
store arbejde SSF og dens medlemmer
havde udført, for at gøre dette Nordiske
Mesterskab til en vellykket oplevelse
for piger og drenge fra de nordiske
broderfolk.

HG

Opmåling

S22663 søger ly for regnen
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FDF -orkester

Perfekt start

Alle for tidligt over starten

^ *^7

WBmB
Vindspring

Slørsejlads

Fotos ved Optimist-NM: Hans Guldager, Bo Nymann og Michael Empacher.

HELLERS YACHTVÆRFT 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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Da redaktionen sluttede inden stævnets afslutning
bringes flere billeder i næste nummer

Den populære overdommer, Preben Barner.

Bedste danske pige, Anne Sofie Olesen, blev
nr. 4.

Signaltårnet på nordre mole.

i
I midten Danmarks nr. 1, Henrik Løftgaard, endvidere nr. 2 og 3 fra

>

/

Det vindende danske hold - Nordisk Mester 1987.

Sverige, Niklas Edler og Mattias Hermansson.

De nordiske mestre for piger: Karin Backmann, Charlotte Dahl og
Emma Skoog.
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Klubhuset fyldt til randen - stemningen blev løftet 40° celsius, da
hoplapigerne sang.

Familiekapsejlads- eller historien om den danske sommer 1987!
Vi startede i stor stil med øsregn og 13
sek/m vind, og da Ole - Paul havde taget
bestik af det hele, valgte han, ved det
indendørs skippermode, at aflyse al sejlads for den dag. Efter megen snak og
en lille en til halsen blev vi enige om, at
holde frokost i klubhuset, for fest skulle
der være og det blev der også, som sæd
vanlig når vi er samlet. Præmieuddelin
gen blev foretaget efter lodtrækning, og
retfærdigvis blev »Øveballen« vinder.
Den havde dog sejlet ind til sin bøje
midt i søndre bassin, hvor den lå og så
dejlig ud, rigget til med nye signalflag,
som Ulla og Ib havde sponset.
Efter frokost inviterede klubben på et
glas fadøl i sejlerskoleteltet, for at mar
kere »Øveballen's« 50 års jubilæum, og
det blev gjort med maner. Henry stod
for serveringen, Klaus holdt tale og alle
råbte hurra og skålede, op til flere gan
ge. En fornøjelig dag, som vi på trods af
vejret, vil mindes med glæde.
Skolechefen

Foto: Bjarne Larsen,

Bjarne A. Larsen

TUBOF

<§i

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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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.

Af Hans Guldager

Verdens mest udbredte jolle
I anledning af at Sundby Sejl
forening netop har afsluttet
sit værtskab for de nordiske
mesterskaber i optimistjoller,
bringer redaktionen her den
fantastiske historie om dette
kantede fartøj, der overalt
hvor den kom frem, blev taget
til sig af den sejlende ung
dom.
Det hele begyndte i USA, nærmere be
stemt i byen Clearwater i Florida, om
kring 1940 hvor Europa lå i aske på
grund af verdenskrigen, havde man i
Clearwater en særdeles aktiv ungdoms
klub. Her fandt nogle unge ud af at de
mange sæbekasser, der dengang var af
træ, passende kunne bruges til noget
fornuftigt. Der blev sat gamle barnevognshjul og noget der skulle ligne sejl
på sæbekasserne, og straks havde man
et køretøj, der for den lette kaliforniske
brise kunne skyde en anseelig fart.
Der blev arrangeret kapkørsel i gader
ne, og enhver skoledreng i Clearwater
havde, eller byggede på mindst én sæ
bekassebil. Denne kapkørsel var også
populær hos de voksne, ganske vidst
kun som tilskurere. Blandt buschauffø
rer og øvrige trafikanter, der af og til
blev udsat for særdeles dumdristige
manøvrer af kørerne i sæbekassebiler
ne, var denne sport temmelig upopulær.
De kommunale myndigheder talte om
at indføre et forbud på grund af faren,
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der var forbundet med dette køretøj.
En ungdomsleder ved navn Clark Mills,
kunne se ideen med sæbekassebilen og
forudså at den måtte væk fra offentlige
gader og veje og ud på vandet. Han byg
gede nogle forsøgsmodeller og fandt
ved utallige forsøg den rigtige sejlfø
ring. 1 1948 kunne Clark Mills sætte sig
ved tegnebordet og konstruere den før
ste sæbekassebåd i detaljer. Han skæn
kede tegningerne til Clearwater ung
domsklub, og båden fik navnet Opti
mistjollen. Den var nem at bygge, fordi
den var kantet og havde pramstævn, og
den var også uhyre billig at fremstille.
Det blev en succes fra starten, godt
hjulpet af lokale driftige forretningsfolk
(det er dem vi idag kalder sponsorer),
der hos professionelle bådbyggere fik
fremstillet et antal joller, som blev
foræret til ungdomsklubben forsynet
med farvestrålende reklamer og slo
gans på sejl og fartøj. Ideen bredte sig
som en steppebrand overalt i USA hvor
der var muligheder for at sejle.
I Danmark havde børn på dette tid
spunkt ikke de store muligheder for
selvstændig sejlads, dette kunne højst
blive i en slæbejolle eller en mindre ro
båd. De eneste jolletyper, der var ud
bredt, var Piratjollen og Snipen, og de
var ikke just egnet for mindre børn.
I 1954 sad arkitekt Axel Damgaard i
Vordingborg og læste i et amerikansk
sejlsportsblad om dette sejlende vidun
der, der nu blev solgt som samlesæt til
selvbyggere. Axel Damgaard kunne se

mulighederne i dette fartøj til dansk
ungdom, og sammen med nogle venner
i Sejlklubben Snekken, byggede han
fem joller, alle i nøjagtig ens mål. De sej
lede godt og kunne tumles af børn helt
fra tiårsalderen. De blev hurtigt popu
lære, og forældre med sejlerinteresser
begyndte at bygge optimistjoller til de
res børn i stort tal. Prisen dengang for
en færdig jolle med sejl, var under 300
kroner.
Skoleinspektør P. G. Hansen i Hvidovre
var stærkt engageret i ungdommens
problemer, og så her mulighederne for
at få børnene ud i et aktivt friluftsliv. I
samarbejde med Hvidovre Sejlklub og
aftenskolerne, begyndte man at bygge
optimistjoller. Ideen blev taget op ove
ralt i landet og blev stærkt omtalt i dag
spressen og ugebladene, således tog Fa
milie Journalen tanken op, lod tegnin
ger masseproducere og solgte byggesæt
pr. postordre i flere år.
Der var snart så mange joller i Dan
mark, at man i 1957 kunne arrangere
den første landsskolekapsejlads efter
holdprincippet, her blev en skole kåret
som vinder. Der var rift blandt børnene
om at komme ud at sejle, overalt langs
de danske fjorde og i større søer, så man
dette mærkelige fartøj, således også i
Peblingesøen i København, hvor opti
misterne trak tilskurere i mængder,
som der aldrig før var set til en kapsej
lads.
Udenfor USA, Danmark og Norge var
optimistjollen ikke særlig kendt, men i
Danmark var der i 1960 over 2000 joller
fordelt på sejlklubber, ungdomsklub
ber, skoler eller helt i privateje. Fra flere

sider blev det påpeget, at skulle jollen
have en fremtid med et sportsligt til
hørsforhold, var det på tide at få opbyg
get en landsdækkende organisation.
P. G. Hansen påtog sig denne store op
gave, og med ham som drivkraften og
den store leder, som aldrig var bange for
at give gode råd og vejledning, kunne
man i 1961 stifte Danske Sejlklubbers
Optimistjolleorganisation, med 44 sejl
klubber som medlemmer. P. G. Hansen
trak det store læs og fik det hele sat i sy
stem, og enkelte nye sejlklubber så da
gens lys udelukkende med det formål
at få unge til at sejle optimistjolle.
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P. G. Hansen

I Europa nåede jollens ry efterhånden
uden for Danmark og Norge, og der kom
optimistjoller overalt i de nordeuro
pæiske lande. Fra dansk side arbejdede
Viggo Jacobsen i Århus med stor iver
for at få jollen organiseret internatio
nalt. Det lykkedes, ved utrætteligt ar
bejde fra Viggo Jacobsens side, i 1965 at
få dannet International Optimist Class
Association, IOCA, ved et møde i Aabo,
og i 1973 blev jollen, der nu havde bredt
sig til hele verden, officielt anerkendt af
International Yacht Racing Union, i
daglig tale IYRU. Det arbejde, som
danske ungdomsledere inden for sejl
sporten, med P. G. Hansen og Viggo Ja
cobsen i spidsen, udførte, er nu blevet
til en velorganiseret verdensomfatten
de organisation.
For unge med lyst til at sejle, er opti
mistjollen blevet det første springbræt
til at komme videre, enten som kapsej
ler i større joller og kølbåde, eller som
tursejler. Der er gjort ihærdige forsøg på
at finde en anden, og måske smartere,
bådtype til at afløse optimistjollen,

men det er ikke lykkedes endnu, og lyk
kes forhåbentlig aldrig. Her har man et
fartøj der er robust og sikkert, og som
selv i vore avancerede tider med glasfi
ber, kan fås for under 10.000 kroner, og
med en kæmpe udbredelse på verdens
plan. Hvert år sejles der foruden DM,
Nordiske mesterskaber, således i år i
Sundby Sejlforening, Europa- og Ver
densmesterskaber, altid med dansk
deltagelse.
Klassereglerne, for hvordan jollen skal
bygges og udstyres, er strenge. Alle jol
ler, der sejler kapsejlads, skal have et
gyldigt klassebevis og jollen skal måles
af en optimistjollemåler, der er god
kendt af Dansk Sejlunion. Når jollen er
målt og godkendt, udstedes der et klas
sebevis. Næsten alle joller bliver idag
bygget af professionelle bådbyggere, og
det er hans pligt at sørge for at jollen er
korrekt bygget og overholder alle mål i
enkeltheder. Møder en sejler op til en
kapsejlads, er det hans ansvar at sejlet
overholder de fastsatte mål, at udstyret
er korrekt og at der ikke er foretaget æn
dringer, der går ud over hvad klasse
reglerne foreskriver.
Dette var historien om sæbekassen, der
endte som et raffineret vidunder af et
glasfiberfartøj . . .

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVmRUDEE
OUTBOAftDS

service

x
I. STENGAARD MEYER ApS
A m a g e r Strandvej 124
=*omFOHAnmED

Referat
1.6.87.

af

bestyrelsesmøde

den

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 og Vagn Preis
ler var begge fraværende p.g.a. ferie.

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

meldt sig som elever på skolebådene, at
man har været nødt til også at sejle på
fredage.
Skolechefen Bjarne Larsen har lavet ny
dørk til Øveballen.
Tyveknægten vil deltage i sejladsen
Sjælland Rundt.

Punkt 9 Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten meddeler,
at man nu vil fjerne de motorer der lig
ger uden navn på i motorskuret. Besty
relsen har flere gange, via medlemsbla
det, opfordret medlemmerne til enten
at fjerne dem eller sætte navn på.

Punkt 6 Juniorafdelingen:

Punkt 10 Sikkerhed:

Ved Mac-Donald Cup placerede to af
vore optisejlere sig så fint, at de blev ud
taget til DM i Nyborg, nemlig Jacki
Henriksen og Henrik Heager.
Ingen af vore juniorer vil deltage i DM
da det vil blive for dyrt, ca. 10.000 kr.

Intet.

Punkt 11 Bladet:
Intet.

Punkt 12 Eventuelt:

Punkt 7 Kapsejlads:
Den 29. og 30. maj blev der afholdt
Mac-Donald Cup med 72 deltagende
både. Havneudvalget uddelte ros for
den fine oprydning efter stævnet.

Breddeidrætsudvalget under fritidslo
ven har stillet forslag om at man fravi
ger 25-års reglen. Hvis dette forslag
bliver vedtaget, vil SSF økonomisk få
gavn af det, idet staten så skal dække
50% af merudgifterne.

Punkt 8 Joller:

Mødet slut kl. 21.30.

4 Piratjoller vil deltage i DM i Ishøj.

Klaus Akkermann
Punkt 2 Beretning:

Formand

Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort. Endvidere meddelte han, at
Egon Kjeldsen (Pløk), hædersmedlem
var afgået ved døden. Død var ligeledes
tidligere bestyrelsesmedlem/redaktør,
Viggo Hind.
Pladsmanden blev bedt om at indkøbe
en ny postkasse til placering udenfor
hovedlågen, idet den nu eksisterende er
i en elendig forfatning.

Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget oplyser, at mange med
lemmer har klaget over for meget bil
kørsel på havneområdet. Bestyrelsen
vil igen gøre opmærksomme på, at vi
har trækvogne til rådighed for tran
sport af grej. Bestyrelsen var dog enige
om, at man må have lov til at køre tunge
ting til og fra båden, men at parkering
på havnepladsen udenfor det anviste
område er forbudt.
Juniorlederen orienterede bestyrelsen
om, at man har konstateret, at der fra ju
niorafdelingen er stjålet 40 liter benzin
samt 1 liter olie.
Alt grej, der ikke er mærket vil blive
fjernet fra masteskuret.

Punkt 4 Klubhus og fester:
De udendørs toiletter er stadig ikke
blevet rengjorte. Formanden vil i den
forbindelse tale med Kirstine.

Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen oplyser, at så mange har
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Drømmen bliver oi
nemt og trygt i
Til søs med Tryghedsgaranti - 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 vurderkig som overflødige
ekstraomkostninger for Dap.
Dertil kommer vor Tryghedsgaranti - d.v.s.
at forsikringen betaler lånpt i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båd
drømmen blive opfyldtl

Else Thuring
Sekretær

Annonce bragt i juni / juli - nummeret. Når bladet ud til medlemmerne inden den 23 august, så
kik lige på denne annonce en gang til.

Motorbådsudvalget

NAVIGATIONS SEJLADS
Søndag den 23. august 1987
Skippermøde kl. 09.00 i klubhuset

START KL. 10.00
Tilmeldingsliste i mellemgangen

MØD TALRIGT OP
og lad os få kamp om vandrepokalerne
og de flotte præmier!!!

KAPSEJLADSER
EFTERÅRET 1987
12.

-

13.

sept.ÅBENT AMAGERMESTERSKAB for YNGLINGE
(udt. VM 88).

19.

-

20.

sept.WEEKEND STÆVNE for BALLAD og FOLKEBÅD
(incl. »Forterne Rundt«).

20.
26.

septFORTERNE RUNDT
-

27.

sept.OLD BOYS MESTERSKABERNE
( s e annoncen a n d e t steds i bladet!).

— og så er der ONSDAGSSEJLADSERNE hver onsdag fra den12. august
til den 9. september (incl.).

Kapsejladsudvalget
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De sidste års store succes

Old Boys Cupen
søges gentaget den
26. og 27. september 1987
igen med »Ål'ti'ers gilde«
om aftenen den
26. september

Bådtype:
Yngling (Mulighed for lån)
Startgebyr: 0,- kr.
Deltagere: 3 M/K (Min. én K)
Alder:
over 40 (For K dispenseres max. 10 år)
Tilmelding senest den 22. september 1987 kl. 19.00
på de sædvanelige onsdags match-blanketter.
Også i år vil vinderne få råderet over næste års arrangement!

Lordage

Son- og
helligdage

X

11-15

X

Fet>'

X

11-15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9-15
9 15

9 15

9-15

00 00

O o

Hverdage
Jan

9 15

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10-18

9 15

X

Sept

13 18

9 15

X

9 15

X

Mai
Juni

Okt

13 18

Nov

13- 18

9 15

X

Dec

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
"jr Amagerbanken
12

S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Speedbådssejlads i beruset
tilstand.
En forårsaften mellem 19 og 20 sejlede
en speedbåd med høj fart rundt i en stor
dansk havn med flere havnebassiner.
Der blev optaget politirapport, og det
viste sig at føreren af speedbåden var
beruset. Sagen blev herefter forelagt for
industriministeriets søfartsafdeling.
Industriministeriet var af den opfattel
se, at føreren ved ikke at sejle med lang
som fart i havnen, hvor oversigtsforhol
dene på grund af tilstedeværelsen af
moler og lignende er begrænsede og
dermed nedsætter reaktionstiden for
føreren til eventuelle afværgemanøvrer,
i væsentlig grad har forøget kollisionsrisikoen over for andre skibe, der måtte
sejle i havnen. Bestemmelsen i havne
reglementet for den pågældende havn
om, at skibe skal sejle med langsom fart
inden for havnens område, er blandt
andet indført for at tilgodese den til
strækkelige reaktionstid. Forholdet
fandt ministeriet var en klar overtræ
delse af sølovens § 59, stk. 1, der fast

sætter, at skibsføreren (altså også en fø
rer af et fritidsfartøj!) skal sørge for, at
skibet navigeres og behandles på en
måde, som er forenelig med godt sø
mandskab.
Sagen blev herefter af industriministe
riet overgivet til anklagemyndigheden
med henstilling om tiltale for overtræ
delse af sølovens § 59, stk. 1, samt § 371,
stk. 3, for at have nydt spiritus i et så
dant omfang, at han var ude af stand til
at udføre sin tjeneste på fuldt betryg
gende måde.
Sagen blev afgjort ved retten, hvor føre
ren blev idømt en bøde på 1.550 kr. med
en forvandlingsstraf på 7 dages hæfte.
(I denne forbindelse er det nok værd at
notere sig, at der altså ikke i forbindelse
med spiritussejlads behøver at være
indtruffet nogen søulykke (kollision,
grundstødning etc.) for at blive dømt.
Det er efter søloven tilstrækkeligt, at
føreren har nydt spiritus i et sådant om
fang, at han er ude af stand til at udføre
sin tjeneste på fuldt betryggende må
de.)

Sidste års vinder af fiske
konkurrencen. Bliver det
dig i 1987?

FISKETUR
Lørdag den 12. september
Morgenbøn kl. 9.00
Startskuddet går kl. 10.00
Du skal være indenfor molerne kl. 16.00
Vejningen starter kl. 16.15

Middag (Skipperlobescoves) kl. 18.00
Præmieuddeling - musik - dans
Hvem kommer med den største længste
mest sjældne og mindste fisk?
Der er mange præmier at hente!
Fest- og motorbådsudvalget
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Til skræk og advarsel
Gå aldrig på kollisionskurs
med en færge.
I forbindelse med Sjælland Rundt 1987,
indløb dertil løbsledelsen, endnu inden
kapsejladsen var slut, en indberetning
og protest fra kaptajnen på færgen
Prins Joakim, om at en deltager i sejlad
sen havde sejlet groft uforsvarligt ved
passage af Korsør.
Sjælland Rundt Udvalget bad protest
komiteen om at behandle klagen fra
Prins Joakims kaptajn ifølge kapsej
ladsreglernes paragraf 75. Da båden var
kommet i mål i Helsingør, blev der fore
taget en afhøring af skipper og besæt
ningsmedlemmer, hvoraf det fremkom
at man ikke mente at der havde været
fare for kollision, endvidere anslog man
at der havde været mindst 50 meter til
færgen da der blev ændret kurs. Det
fremgik endvidere, at et besætnings
medlem, på grund af manglende kends
kab, har afgivet et forkert svarsignal på
færgens gentagne lydsignaler.
Efter afhøringen besluttede protestko
miteen at diskvalificere deltageren fra
sejladsen, for ikke i god tid at have vist
at han agtede at gå af vejen for færgen,
og for at navigere for tæt foran færgen.
For yderligere at belyse situationen,
ønskede Sjælland Rundt Udvalget en
afhøring af færgens kaptajn, navigatør
og besætning på broen, hvilket blev
overladt til den internationale dommer
Preben Barner, der allerede 6 dage efter
hændelsen kunne foretage denne hø
ring.
Kaptajnen og navigatøren kunne med
dele, at den kapsejlende båd kom med

spiler i let luft på kollisionskurs af Prins
Joakim, og at flere pejlinger blev foreta
get, der alle viste at kursen ikke blev
ændret. Prins Joakim afgav første gang
et lydsignal, 5 minutter før episoden og
kort efter blev der afgivet vedvarende
lydsignaler. Der var på dette tidspunkt
ca. 150 meter til fartøjet og Prins Joa
kims kurs var direkte på det kapsejlen
de fartøj. Da de sidste lydsignaler blev
påbegyndt, ændrede fartøjet kurs for at
falde agten om Prins Joakim, passagen
skete i afstand af 30 til 40 meter.
Dette er i sig selv et groft brud på flere
paragraffer i de internationale søvejs
regler, og man kan godt forstå at kap
tajn og besætning på en kæmpefærge af
Prins Joakims størrelse, har haft nogle
nervepirrende minutter i 40 meters høj
de over havoverfladen - og med et skib
der sejler omkring 20 knob, har det
ganske givet set ud som om en kollision
var uundgålig.
løvrigt kunne det se ud som om der har
været vild panik i kollisionsbåden, når
man har tid til at afgive lydsignaler,
som ovenikøbet er de forkerte. Hvem
skulle høre og forstå dem, hvis det el
lers havde været de rigtige, ombord på
en frembrusende færge med kaptajn og
besætning lukket inde i et glasbur.
Efter høringen af kaptajn og besætning
på Prins Joakim, besluttede Helsingør
Amatør Sejlklub, at udelukke det kap
sejlende fartøjs skipper og besætning
fra deltagelse i Sjælland Rundt i 1988 og
1989.
For god ordens skyld, kan redaktionen
meddele at den pågældende ikke er
medlem af SSF.

HG

-jfc- 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.
0 Pa gensyn!

Din partner! C
video og TV
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Kontingent pr. halvår.
Aktive. Kr. 200,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 250,Passive. Kr. 100,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Juniorer. Kr. 150,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Rabat. Der betales for 2 søskende, de
næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år.
Pr. m 2 kr. 65,- + moms kr. 10,30 ialt pr.
m 2 kr. 79,30
Vinterpladsleje.
Medlemmer uden fast plads i SSF. pr.
m 2 kr. 32,50 + moms kr. 7,15 ialt kr.
39,65.
Mindste pladsleje max 3 m 2 kr. 175,- + ;
moms kr. 38,50 ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år.
Enkeltskur. Kr. 82,- + moms kr. 18,- ialt
kr. 100,Dobbeltskur. Kr. 164,- + moms kr. 36,-
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ialt kr. 200,Jolleskur. Kr. 61,48,- + moms kr. 13,53,- j ialt kr. 75,Haveleje. Kr. 49,18,- + moms kr. 10,82,ialt kr. 60,Nattevagt. Bådejere der ikke har gået i
deres 2 vagter inden 1. maj, betaler kr. .i
200,- pr. vagt til foreningens ka .e.

HUSK! HUSK!

få dg en fast patiner
når detgælder video ogTV:
Kom ind og hor om de
mange fordele du har
med D:E:R som partner
i video og TV. En
partner der altid er parat
til at råde og vejlede.
En partner du kan
snakke med. Så kan du
samtidig få vores lille,
nyttige håndbog, som
gir dig svaret på en
masse video og TVsporgsmal.

Fra Kassereren

Husk kontingentet til SSF
skal være betalt inden den
15. september. Efter denne
dato koster det 100 kr. ek
stra.
Og ifølge lovene: Et medlem,
der ikke overholder fristen
for betaling af kontingent,
pladsleje eller andre ydelser,
skal have tilsendt en ryk
kerskrivelse. Hvis det skyldi
ge beløb, samt strafgebyr på
kr. 100,- ikke er betalt senest
én måned herefter, mistes
medlemskabet/havneplad
sen.

ynglinge

havn og plads
/

ÉÉÉÉÉ
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Havnekontoret.
Havnefoged Hent 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
åben alle hverdage mellem
kl. 15.00 og 16.00.
Lørdag åben 9.00 - 12.00.
Salget foregår fra havnekontoret.
Kontakt havnefogeden.

H-båd sælges:
Fin stand med et stel sejl

kr. 53.000 r
kan besigtiges efter aftale på
telefon 02 52 46 75

Annie Hind

Sejlerskolen

Y

K

Skolechefen
Bjarne Larsen

U

®

Øresund rundt med
Københavns Sejl
union

WM for ynglinge i
Østrig
Der var spænding til det sidste mellem
de danske ynglinge sejlere. To Sundby
sejlere i hver sin båd. Brian Frisendal i
D.64 Tyranusaurus Rex fra Rungsted
og sidste års verdensmester, Michael
Empacher i D.18 Joker fra Lynetten,
var i sidste sejlads henholdsvis nr. 1 og 2
og førte hele løbet igennem. Det var kun
et spørgsmål om hvem af de to der kom
først i mål og dermed sikrede sig ver
densmesterskabet 1987, ikraft af deres
gode placeringer i de foregående star
ter.
Og hvad sker så? I sidste opkryds ca.
100 meter før mål, springer vinden 90°
hvilket blev udnyttet til det yderste af
den drevne tidligere verdensmester,
Søren Persson i D.136 Holger, der fra en
plads midt i feltet udnyttede sin taktis
ke erfaring og sejlede sig hjem på en før
ste plads. Som nummer 2 kom Brian
Frisendal, der til daglig sejler Sundby
Sejlforenings egen yngling D.126 Mari
nus. På 4. pladsen kom Michael Empa
cher.
I næste nummer af bladet vil der fra
deltagerne blive bragt en udførlig beret
ning fra WM i Østrig.

HG

Efter den grønne vinter, vi har været
igennem, er vi nu igang med sidste halv
del af sæsonen, som forhåbentlig bliver
en god tid for sejlads.
Der vil blive afholdt prøve i praktisk sej
lads for duelighedsbeviset, den. 4-5.
oktober, så det er nu du skal gøre noget
for sagen. Tilmelding til prøven sker til
Poul Frederiksen eller Bjarne Larsen,
og der skal bruges 120 kroner, et velli
gnende pasfoto og bevis for bestået teo
retisk prøve, og det skal vi have inden
den 12. september.

S

Bikubens Ærespræmie til
første båd i største løb.
For 52. gang afholder Københavns Sejl
union den efterhånden bedagede årlige
kapsejlads, Øresund Rundt.
Igennem alle årene har det været en sej
lads, som altid har været velbesøgt af
distancesejlere, og stadigvæk deltager
mange træbåde for at holde traditionen
ved lige.
Igennem nogle år har Københavns Sejl
union forsøgt sig med sejlads efter ly
stal, og har måttet konstatere et mar
kant fald i antallet af deltagere, trods fi
ne præmier og godt tilrettelagte stæv
ner, så derfor sejles der i år efter DH.84
og IOR.
Øresund Rundt sejles søndag d. 6 sept.
1987 med start ud for Hellerup Havn.
Sparekassen Bikuben har udsat en flot
Ærespræmie til første båd i det løb med
det største deltagerantal. Hans Gulda
ger, formand for Københavns Sejlunion,
udtaler, at komet-racerne sædvanligvis
løber med de ærefulde præmier, og den
glade giver vil med denne præmie gerne
tilgodese det store flertal, der ikke har
mulighed for at bruge hele deres budget
for at blive den hurtigste i Øresund.
Udover Ærespræmien er der præmie til
hver 5. båd og deltagergebyret er holdt
på et yderst rimeligt niveau. Tilmel
dingsblanketter er udsendt til samtlige
klubber i Øresund, og sidste frist for til
melding er mandag d. 31 august.

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
15

Dagbladet Politiken
ønsker SSF tillykke med et godt afholdt NM for optimister

^ d e over 100.000 kr.

S

Deres annonce indrykkes i Politiken 6 på hinanden følgende
lørdage for 300 kr.
Når perioden er udløbet - eller båden solgt - modtager De en
giroblanket på annoncebeløbet - altså 300 kr.
Bliver båden solgt, inden periodens udløb, ringer De til tlf.
(01) 118511, beder om Ship O'høj, så standser vi Deres annonce - og
fakturabeløbet vil stadig være 300 kr.
De kan skrive op til 25 ord i annoncen. Er teksten over 25 ord,
forbeholder Politiken sig ret til at forkorte.
Sæt kryds ved den ønskede rubrik.
J Sejlbåde
• Motorbåde
[71 Motorsejlere
• Andre fartøjer
Onsker De et gratis 'Til salg-skilt' til at sætte på båden, bedes
De sætte kryds i dette felt | |
Kuponen sendes til Politiken, Ship O'høj, Rådhuspladsen 37,1585
København V. Afleveringsfrist torsdag kl. 13.00.
^ Bådmodel:

Pris:

Tlf.
Navn: _
Adresse:
Postnr.:
By: _
Egenhændig underskrift:

POLITIKEN LØRDAG

Oktober
1987
Tågen letter ved Drogden
Malet af Ib Christensen.

46. argang

Til dem der bruger S.S.Fs surfer
Medlemsblad for

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

Foreningens telefoner:
Bestyreisesværelset

0159 3580

Restaurationen

0158 32 96

Havnekontoret

015814 24

Postgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktor:

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

Medarbejder ved bladet:

Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

. .

015041 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindqvist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S.

. .

01580176

Tryk:

Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0

01269509

Foreningens bestyrelse:
formand:

Klaus Akkermann

01597995

Mit navn er Bjørn Beck, jeg har haft
windsurfer her i foreningen siden 1981,
og selvfølgelig også haft masser af
uheld, med udstyr der går i stykker,
»det har kostet dyrt«.
Jeg har også fået stjålet en hel del dyrt
grej, det har jeg taget i stiv arm, da jeg
altid har regnet med at det var folk ude
fra.
F.eks. knækkede jeg sidst en mast, nå
ud og købe en ny ekstra lang, »1100 kr.«,
den blev stjålet, ud og købe en ny igen,
samtidig købte jeg en mastelås, samt
en kæde, så surfer, bom og mast blev
låst sammen.
Næste gang jeg kom var kæden klippet
over, og bommen var væk »800 kr.«, Nå
så solgte jeg surferen, og købte helt nyt
udstyr. Det sidste nye ekstra lang mast
o.s.v.
Jeg lægger det hele på min plads og er
glad, uheldigvis får jeg ikke tid til at
bruge det, da jeg får et par måneders ar
bejde i Århus.
Nå vel hjemme igen, ud til surferen.
Hvor fanden er min mast henne?
Efter en del søgen finder jeg den i klub -

surferens sejl.
Så snakker jeg med nogle af de surfere,
der plejer at holde til herude, og der bli
ver sagt at der var en der havde knæk
ket klubbens mast, og derfor havde ta
get min, og ladet den blive siddende ef
terbrug. Nå, jeg var lidt sur, men der var
jo ikke sket nogen skade, »troede jeg«,
den var kun blevet ridset lidt, men jeg
havde da i det mindste min mast.
På med sejlet, HOV!!! hvad er nu det,
masten er jo for kort. Snakke med de
andre surfere. Joe der var kommet en
der skulle bruge klub - surferen, og han
syntes at masten var for lang, det tror
da pokker, min mast var 4,90 m. og klub
bens surfer skal bruge en mast der er
4,65 m. Nå hvad gør en klog, ja han saver
da bare 25 cm. af masten.
Hvad fanden gør jeg nu, den første har jo
bare lånt min mast, og glemt at aflevere
den tilbage, og den anden har jo bare ju
steret lidt på klub - surferens udstyr,
troede han. Resultatet er at jeg står her
med en mast der ikke duer.
Med sejler hilsen
medl. nr. 1095 Bjørn Beck

Næstformand:

Jens Green Jensen

01506365

H-båd sælges:

Sekretær:

Else Thuring

01535964

Fin stand med et stel sejl

Kasserer:

Erna Christensen

01593978

kr. 53.000,-

Havneudvalg:

Arne Olsen
Bent Knudsen

01557939
015321 81

Tilsynsførende
med klubhuset
- og fest udvalg:

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

Kan besigtiges efter aftale på
telefon 02 52 46 75

Annie Hind
01517530
01545844

Kapsejladschef:

Ole Poul Pedersen

0124 57 59

Skolechef:

Bjarne A. Larsen

01950701

Juniorleder:

Jens Green Jensen

01506365

Jollerepræsentant:

Jørgen Friland

01381541

Motorbidsrepræsentant:

Ib Petersen

0152 2544

Malere:

Karl Thorup
Frank Olesen

01584311
0152 2310

Radiokontakt:

Reinhardt Hansen

få dig en fast partner
Jiår detgælder video og JV:

01598818

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

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 TVsporgsmal.

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

Din partner i l
video og TV

2
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Så lykkedes det for Mc. Donalds! SSF.
Folke Larsen VM mester
i 1/4 ton.
Som bekendt blev Folke Larsen noget
diffust ved VM-1986 disket i sidste løb
på nogle ikke beviste lanterneproble
mer, Folke Larsen udtalte dengang at i
1987 kom han med en ny båd, (omtalt i
marts 87) og så skulle det blive til et VM
til ham og SSF

Det lykkedes efter en række nervepir
rende sejladser hvor afgørelsen først
faldt 15 meter før mål.
Billederne fra modtagelsen i Sundby
Sejlforening søndag d. 6. sep. 1987.

Verdensmester Folke Larsen.
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Herover: Folke Larsen er klar til blomster og
kys af Birgitte Akkermenn.
Nederst til venstre: VM-holdet i 1/4 tonner.
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Nederst til højre: Folke Larsen med sponsor
og formand og næstformand.
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Referat af bestyrelsesmøde
d. 10. 8.1987
Fraværende: Vagn Preisler
Else Thuring p.g.a. ferie
Jørgen Friland p.g.a. ferie
Ole P. Pedersen deltids
Dagsorden:
1) Protokol
2) Beretning
3) Havn og Plads
4) Klubhus og fester
5) Juniorafdelingen
6) Sejlerskolen
7) Kapsejlads
8) Joller
9) Motorbåde
10) Sikkerhed
11) Bladet
12) Eventuelt
Formanden Klaus Akkermann bad om
før punkt 1, at få behandlet en sag hvor
et medlem havde beskyldt havneudval
get for ikke at varetage sine opgaver
korrekt. Medlemmet var blevet bedt
om, at møde frem til bestyrelsesmødet.
Formanden redegjorde, over for med
lemmet, at han måtte dokumentere si
ne påstande om, at havneudvalget ikke
passede sit arbejde, som han havde
fremført under kontortiden torsdag den
6. august 1987, og samtidig at dokumen
tere en påstand om, at et medlem fra
havneudvalget skulle have sparket til
prædikestolen på en motorsejler i hav
nen i forbindelse med en diskussion.
Medlemmet nævnte at han var ked af
hans udtalelser var blevet opfattet på
en sådan måde, at havneudvalget ikke
varetager sine opgaver korrekt, og gav
samtidig en uforbeholden undskyld
ning til havneudvalget og bestyrelsen,
medlemmet beklagede ligeledes, sine
udtalelser om, at havneudvalgsmed
lemmet skulle have sparket til en præ
dikestol. Medlemmet nævnte at han ik
ke selv havde været til stede ved den
pågældende diskussion, men havde
fået det fortalt fra 3. person.
Medlemmet gav havneudvalgsmed
lemmet en uforbeholden undskyldning.
Formanden fortalte medlemmet, at
han af den samlede bestyrelse fik en
kraftig advarsel for sin opførsel og
nævnte at i gentagelsestilfælde ville pa
ragraf 14 i SSF's love blive taget i an
vendelse.
Formanden nævnte endvidere at med
lemmer Som vil fremkomme med kla
ger eller andre emner af lignende karak
ter, kan få disse fremlagt på et bestyrel
sesmode og ikke i kontortiden.
Punkt 1:
Klaus A. kunne nævne at han havde del

taget i Kastrup Sejlklub's 60 års jubi
læum.
Ivan Brask Thomsen takker for op
mærksomheden på hans 70 års fødsels
dag.
Et medlem ansøger om nedsat kontigent samt pladsleje gældende fra 1988,
dette bevilgedes af bestyrelsen.
Københavns Brandvæsen har måttet
klippe en hængelås over, for at kunne
komme ud fra pladsen, K. B. vil sørge
for en ny lås, som passer i vores system.
Et tidligere medlem (ekskluderet) an
søger i et brev til bestyrelsen am, at
hans sag måtte blive taget op igen i for
bindelse med nyt medlemskab. Sagen
drøftedes og der var enighed om ikke at
efterkomme ønsket.
Punkt 3:
Havneudvalget vil til næste bestyrel
sesmøde komme med et udkast til re
novering af det nordlige molehoved.
Pladsmanden har tilsendt bestyrelsen
et brev, hvori han gør rede for de arbejd
sopgaver han ikke har tid til at udføre
grundet bl.a. meget oprydningsarbejde
specielt på nordre plads.
Bestyrelsen henstiller kraftigt til at
medlemmerne sørger for oprydning ved
skure og bådepladser.
Hvis denne oprydning skal udføres af
foreningen med lønnet mandskab, vil
det medføre at der skal ansættes yder
ligere personale, med deraf følgende
udgifter, som kun kan dækkes via kon
tingentforhøjelse.
Punkt 4:
Svagførefesten er planlagt og klar til at
løbe af stablen.
Fisketuren d. 12. september afholdes i
samarbejde med motorbådsrepræsentanten.
Punkt 5:
Der vil blive afholdt weekendtur d. 15.16. august for Sejlerskolens elever, tu
ren er planlagt at gå til Ven.
Mimi og Frank Olsen har foræret Sej
lerskolen en stationær walkie talkieradio, som vil blive monteret i Tyve
knægten.
Punkt 6:
Øvelsesaftnerne er startet op igen, ef
ter ferieperioden og Nordisk Mester
skab for Optimistjollesejlere.
Mesterskabet blev afviklet med succes
og til stor glæde for alle involverede.
2 ynglinge mandskaber vil deltage i DM
for Ynglingebåde som afholdes i Hel
singør.
Juniorlederen vil afholde et opføl
gningsmøde med lederne på sommerfe
rieturen.
Der afholdes klubmesterskaber for op

timisterne lørdag d. 26. sep.
Punkt 7:
Efterårssæsonen starter på onsdag
med aftenmatcherne.
Der afholdes Ynglinge-stævne d. 12.13. september, stævnet indgår i en ræk
ke udtagelsessejladser til VM 1988.
I weekenden d. 19.- 20. sep. afholdes der
weekend-stævne for folkebåde og bal
lader samt om søndagen Forterne
Rundt.
Old-boys sejladsen vil blive afholdt
den 26.-27. september.
Desværre blev det nødvendigt at aflyse
familiesejladsen, og der er ikke mulig
hed for at afholde den senere i år.
Punkt 8:
Intet.
Punkt 9:
Pålidelighedssejladsen måtte aflyses
grundet dårligt vejr.
Den 23. august blev afholdt navigationssejlads og den 12. sep. afholdes der
fisketur.
Punkt 10:
Redningsstationen på den ny midter
bro er under etablering.
Punkt 11:
Intet.
Punkt 12:
Rivieraudvalget har fået oplyst fra far
vandsdirektoratet, at Sundby Sejlfore
ning skulle have givet en telefonisk til
ladelse til klapning i hullerne ud for
Kastrup.
Ingen i bestyrelsen kender noget til sa
gen og Farvandsdirektoratet kan ikke
oplyse hvem de har talt med.
Det er helt utilstedeligt at basere en
godkendelse på en telefonopringning,
hvor man ydermere ikke ved hvem man
har talt med.
Mødet slut kl. 10.15

DUSØR
BMC. motor med marine gear
fjernet fra motorhuset mellem
15. og 20 aug.
Udseende:
Nymalet,
Grøn
hammerlak,
monteret
på
motorstand.
Oplysninger om denne motor
kan gives til SSF's kontor eller
på tlf.: 01 52 11 65.
Medlem 548
Jorgen Sørensen

Svagførefesten! 35 års jubilæum.
135 svagføre var gæster i Sundby Sejlforening.
Lørdag den 29. august var det 35 år si
den at vor nu afdøde hædersmedlem
Egon Kjeldsen (Pløk) tog initiativet og
fik ideen til at også andre end os med
lemmer i SSF. kunne have glæde af det
friske liv i en sejlklub om så det bare var
for en enkelt dag.
Pløk stod selv for arrangementet i man
ge år og der kom tradition for at med
lemmerne gav en større eller mindre
skilling således at der var råd til nogle
ekstra tiltag til at gøre dagen til en af de
helt store begivenheder for de handi
cappede.

é
Det festligt pyntede klubhus med de mange gæster.

Efter at Pløk selv blev invalid påtog
Vagn Preisler sig opgaven godt hjulpet
af Bente Bang Christensen, Dette mak
kerpar har ført Svagførefesterne op til
sådanne højdepunkter at intet kan
sammenlignes hermed.
Andre sejlklubber over det ganske land
har taget denne ide op, og ved denne
fest var der således repræsentanter for
Hvidovre Sejlklub tilstede for at få ind
blik i hvordan et arrangement til dette

Jørgen Gamle Hansen i sin duel med pianis
ten.

formål skal køres.
I alle de 35 år har der været 2 gennem
gående personer fra Arbejdersamarit
terne der har hjulpet til med at få festen
til at køre i det rette spor, der var klap
salver og tale af SSF. næstformand
Jens Green til jubilarerne Poul Peter

Eli Olsen og Poul Petersen bliver hyldet for de 35 år.

sen og Eli Olsen der i alle årene har gjort
en fortræffelig indsats til gavn for de
svagføre.
SSF. Hoplapiger og andre hjælpsomme
medlemmer stod for den festlige bord
dækning og pyntning af klubhuset, for
uden at optræde overkom hoplapigerne
også at hjælpe ved serveringen.
Som sædvanlig var der en række kunst
nere der havde stillet sig til rådighed
således optrådte Jørgen Gamle Hansen
sammen med sin pianist i nogle utroli
ge sang og klaver dueller, og Kjeld Ingrisch havde i dagens anledning fået
hjælp af vor egen banjo virituos Harry
Trudsø så succesen var i hus på nogle
øjeblikke.

Kjeld Ingrisch og Harry Trudsøe underholder.
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Generalforsamling
Søndag den 25. oktober kl. 9.00 i klubhuset
Dagsorden:

Følgende er på valg:

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

Formand, Klaus Akkermann
Kapsejladschef, Ole Poul Pedersen
Juniorleder, Jens Green Jensen (modtager ikke genvalg)
Repræsentant for klubhus og fester, Vagn Preisler
Havneudvalgsmedlem, Arne Olsen
Jollerepræsentant, Jørgen Friland
Kasserer, Erna Christensen
Kasserersuppleant, Annie Lindquist
1. suppleant, Bjørka Schandorff

Valg af dirigent
Protokol og beretning
Valg
Lovændringsforslag
Andre forslag
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4/10.87 kl. 9.00

DSB-RABATORDNING
FÆRGEOVERFARTER

Aftaleperioden er fra 1/4 - 31/3 (året ef
ter), og fornyes løbende hvert år.
Priserne regnes efter de til enhver tid
gældende takster og bestemmelser. I de
således regnede priser yder DSB oven
nævnte rabatter. Billetter til DSB over
farterne købes kontant hos DSB.
Refusion af rabatten sker på følgende
måde:

5-15 % Rabat på
DSB - Færgeoverfarter
Dansk Sejlunion har indgået aftale
med DSB om overførsel af personbiler
på DSB overfarter.
Aftalen omfatter overførsel af person
biler og varebiler indtil 6 m længde og
en tilladt totalvægt på indtil 2500 kg.
med eller uden bådtrailer eller camping
vogn på nedennævnte overfarter:
Halskov - Knudshoved
5% rabat
Kalundborg - Århus
15% rabat
Bøjden - Fynshav
15% rabat
Rødby færge - Puttgarden 10% rabat
Gedser - Warnemunde
10% rabat
Helsingør - Helsingborg
10% rabat

A) Sejlklubben indsamler og indsender,
inden den 01.10. og 01.04., egne med
lemmers billetter/refusionsbilag til
Dansk Sejlunion. Refusionsbilag fås
hos klubben.
B) Dansk Sejlunion afregner med DSB
på grundlag af indsendte billetter/refu
sionsbilag og udbetaler rabatten til sejl
klubberne, der afregner med egne med
lemmer.

HELLERS
KASTRUP MARINE SERVICE«

BÅDUDSTYR
ly' y

Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup
Teleton 01 50 05 04

YACHTVÆRFT

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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Flere billeder fra Opti-NM.

3 morgenfriske officials på vej til skipper
mødet.

Nordisk mester, Henrik Løftgaard fremviser
stolt det flotte sølvfad, der var 1'præmien.

Overdommer Preben Barner og hans assistent Janus overvejer situationen fra dom
merskibet.

i
i
Præmiebordet er klar.

Kamp på mållinien i holdsejladsen mellem Sverige og Finland.

Der ventes spændt på resultaterne af dagens sejladser.

Den lokale bager sendte sin bedste jomfru med morgenbrød hver dag
på slaget 9.00.
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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.
Gert Linnet.

DET SØDE BÅDLIV
En fri fordanskning af O. Allskogs afhandling i det svenske
bådblad »Vi bådejere«.
Af Gert Linnet, formand for Danmarks Motorbåds Union.
Selv om det har regnet siden foråret begyndte, og sommeren
først kom i september er der sikkert mange der nikker gen
kendende til Gert Linnet's frimodige artikel, som også har
været bragt i Motorsøsport.
I det følgende skal vi se på en af de ikke
mindst betydningsfulde fornøjelser,
man har, når man er den lykkelige ejer
af et fritidsfartøj.
Klædedragten er et udtryk for vor ap
peal, siges det, og når man betragter det
snit, der er over det sejlertøj, vi ser i de
farvestrålende brochurer, der vælter
ind ad brevsprækken, er det tydeligt, at
»det søde liv« også er en del af sejlerlivet. Et par krøllede cowboybukser og en
fedtet sømandssweater er ikke mere
sagen. Nu er det sailordress i udfor
drende snit, der er in. Selv en gemen
redningsvest er konstrueret sådan, at
den kan virke overordentlig forførende,
når den attråede skabning prøver at
vride sig ud af den.
Jo, der spilles til den lille leg mellem
kønnene, måske i højere grad end ellers,
når man befriet for dagens stress begi
ver sig ud på en afslappende tur på bøl
gen blå.
Men sex i et fritidsfartøj er nu ikke så
enkel en affære, som man umiddelbart
skulle tro. Er det først lykkedes en at få
den elskede modpart, under besynder
lige vridninger, til at smyge sig ud af
kludene og skælvende trykke sig i ens
arme, kan man være sikker på, at det
mere er af kulde end af attrå, at ved
kommende skælver.
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Virkeligheden stemmer heller ikke ove
rens med de forestillinger, man kan gø
re sig, når man ser reklamebilledernes
forføriske illustrationer af bådlivet: To
pløse bikiniskabninger på et solbeskin
net dæk og en kolossal dobbeltkøje i ag
terkahytten med noget iskoldt, boblen
de inden for rækkevidde. Sandheden er
dog en ganske anden. Ganske vist kan
boblevandet få kinderne til at blusse,
øjnene til at tindre og hormonerne til at
stå i kø, men hvis du så sætter næsen op
efter noget mere, ja så tårner proble
merne sig op.
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Vi kan jo nok gå ud fra, at du ikke er den
lykkelige ejer af en 67 fods middelhavsliner, men at vi her taler om almindeligt
bådliv på de nordiske breddegrader og
et fartøj i størrelse derefter. Og så er der
altså brug for både stor forsigtighed og
nøje planlægning, hvis noget skal kunne
lykkes. Chancen er størst, hvis besæt
ningslisten kun tæller to personer. Det
spiller ingen rolle, om det er en kabine
båd eller en kahytsbåd, vi taler om. Pro
blemerne er de samme.
Hvis du i annoncen for din båd har læst,
at der er ståhøjde i agterkahytten skal
du ikke lade dig forlede til at tro, ar det
er denne artikels emne, der er tale om.
Men det burde være et naturligt krav til
bådkonstruktørerne, at to personer nu
og da burde kunne krybe på hinanden,
uden at få splinter i enden fra dæksbjælkerne eller blive udførligt fastkilet i
en vanvittig stikkøje. De skulle også
kunne drikke et glas eller to, før og efter,
siddende normalt på køjen.

Ak ja! En af mine venner har en lille ka
binebåd. Han fik en flænge i den ene
balle, forårsaget af en håndklædehol
der på ruftaget. Sådan noget kan godt
virke distraherende.
Mange nyere både er forsynet med Vkøjer i forkahytten. De er som regel
temmelig smalle, selv at sove på. Ved
andre manøvrer hænder det ofte, at den
ene af parterne bliver kilet urørligt fast
imod fribordet, og så bliver der ikke me
re ud af det. Foruden at være på samme
bølgelængde, synes det også at være en
forudsætning for et vellykket forhold,
at begge parter har taget aftenkursus i
lettere akrobatik.
Nu findes der plader til at fylde i mel
lemrummet imellem køjerne ud med,
eller et bord der kan sænkes ned i køje
højde. Ja vist, men det er ikke inspire
rende at skulle afbryde et æggende for
spil med at finde dækplader frem eller
skulle skrue bordet sammen. De skruer,
der regulerer bordet, har det med at sid
de uhjælpeligt fast, når det haster aller
mest. Nu kunne man jo have rigget ka
hytten til i god tid, men det kan give an
ledning til misforståelser, ligesom det i
alle tilfælde går ud over spontaneiteten.
Apropos løse indskudsplader. Kon
struktørerne af disse indretninger må
have et ringe kendskab til forplantnin
gens mekanismer. Ikke så få gange er
det sket, umiddelbart før et frydefuldt
øjeblik, at skidtet braser sammen, med
klemskader både her og navnlig der til
følge. Og næste gang man forsøger sig,
kommer man let til at hulke af under
trykt latter ved tanken om sidste gang,
og det fremmer absolut ikke henrivelsen.
Men øvelse gør som bekendt mester, og
en skønne dag har man fundet ud af at
indrette sig på sin båds præmisser. Så
oprinder den tid, da man på en skøn sol
beskinnet dag med havblik, fortøjrer til
en bundgarnspæl og kryber i læ med sin
elskede. I det psykologisk rette øjeblik
passerer så en coaster. Den slipper en
kraftig, men lydløs hækbølge. Med
utrolig præcision rammer den båden,
tipper den over på siden og efterlader
besætningen, som i det hellige øjeblik
indtager en ubalanceret stilling, i vildt
håndgemæng på dørken. I en fart farer
den store Don Juan op og prøver at red
de det grej, der røg over bord, imens han
råber til sin hjertes udkårne om »for
helvede at støde fra i stævnen«. Behø
ver jeg at fortælle, at det i mellemtiden
er blevet overskyet og at der nu falder
en stille, iskold regn.

Har man nu været så forudseende, at
man har lagt sig for anker i en stille vig,
skal man ikke tro, at man kan liste sig
til en stille hyrdetime.
Ak nej, når hengivelsen og intensiteten
tager til, spreder den lille hemmelighed
sig bogstaveligt talt som ringe i vandet.
Nu er det jo tit sådan, at man er flere,
der tager på ferie sammen, og det gør jo
ikke problemerne mindre. Hvis man ik
ke er tilhænger af ivrig gruppesex, må
man nok se i øjene, at noget større pri
vatliv ombord er svært at opnå. Vi ved
jo, at lyd forplanter sig godt over van
det, til fryd eller forargelse for eventuel
le tilhørere. Men inde i båden er det hel
ler ikke for godt. Skottet er som regel
kun et stykke plywood på et par milli
meters tykkelse, og det virker tit nær
mest som en højtalermembran.
Er man så heldig at få lokket det andet
par til bageren efter lidt godt til aften
kaffen, mens man selv kryber i lønligt
skjul med sit livs udkårne, så varer det
ikke længe, før havnefogeden banker på

søgelænderet for at få havnepenge. Og
de kan nu være emsige sådan nogle. Så
også her kan man jo konstatere, at frihavnsordningen er en velsignelse.
Mange par vælger så at liste sig i land og
finde et godt skærmende sted hvor de
sammen kan »nyde naturen«. Hvis de
ikke først er snublet over et andet par,
der har fået samme gode idé, er det
overvejende sandsynligt, at de for sent
opdager, at de har plantet sig i en myre
tue. Eller også har de lige knækket den
blomst, som en forelsket honningbi
skulle besøge, og det tager sådanne
skabninger tit ilde op.
Kun en tåbe elsker på havet, siger de
måske i Søsportens Sikkerhedsråd,
men hvad, på det tidspunkt er vi vel alle
lidt tåbelige. Men husk, tilføjes det.
Hvis du synes, at din familie er stor nok,
så skal den også have redningsvest på!
Med selvopofrende kærlighed til søen,
til båden og til hinanden skal det nok gå
alligevel. Men det kan fa'ne'me være
besværligt - det søde bådliv.

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
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MED SEJLERSKOLEN TIL VEN
Sejlerskolen havde i august måned arrangeret weekend ud
flugt til Ven for elever plus kone/mand.
Vi havde en pragtfuld weekend.
Vi mødtes om morgenen til skippermøde i SSF., hvor vi udover tilrettelæggel
sen af sejladsen blev fordelt på de frem
mødte både. Vi var 29 personer ialt, og
efter at have fået en lille en til halsen,
»spændte vi sikkerhedsbælterne« og
sejlede ud.
Der var en del blæst - mellem 8-13
sek./m, så de få af os, der stadig føler sig
som sejlernovicer, holdt engang imel
lem vejret, målte bølgernes højde dis
kret ud af øjenkrogene, og snakkede ne
drustning og andre »interessante« ting,
der afledte tankerne mens vi fløj undskyld sejlede videre mod Ven.
Flyve.., nej sejlturen tog os ca. 3 timer
og vel anbragt på den faste landjord ud
lignede skellet sig igen mellem vante og
uvante sejlere.
I fællesskab fik vi et par timers motion
ved en sight- seeing af den smukke ø. I
lang række spadserede vi, hoppede,
sprang og steppede over mere eller
mindre dybe vandpytter, lettere rød
blissede i ansigterne af blæstens sus
(selvfølgelig ikke af andet). Kom i nær
kontakt med Ven's frodige ærtemarker,
vinkede til folk, der kom kørende i ud
smykkede hestevogne og gav Tycho
Brahes hånd et lille klem, mens han
stædigt kiggede efter solen.
Astrid og Lars der var gaster/gæster på
vores båd, havde medbragt et kæmpe
telt.
Kl. 20.00 blev vi alle trommet sammen
til fællesspisning. Vi havde alle afleve
ret vores bidrag i forvejen.
Og det var simpelthen et bord der sagde
»spar to«.
Fantasien havde sandelig haft sin sag
for.
Bænke, brædder, træstykker, kasser ja
alt muligt var taget i brug - lånt, fundet
o.s.v. samlet som et stort bord, dug på
og siddepladser hele vejen rundt.
Stearinlys hyggede og menuen bestod
bl.a. af dejlig, mør hellefisk med røræg,
hjemmelavede leverpostejer, diverse
lækre pateer, musséer, frikadeller, »pe
ber« bøffer, pølser, brie med vindruer og
andre delikatesser.
Det var dagens clou.
Søndag morgen startede med høj sol og
ingen - absolut ingen vind. Vi spiste
fælles morgenmad og delte resten af
gårsdagens lækkerier ud på de forskelli
ge både. Allerede ved 12 - tiden startede
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vi på hjemturen p.g.a. den manglende
vind.
Det var til gængæld en pragtfuld sejltur
for os sejlernovicer - båden kom ingen
vegne uden hjælp fra motoren, bølgerne
legede skjul under havoverfladen det
var bare helt fedt.
Tak til alle deltagerene for en dejlig
oplevelse og især tak til Bjarne for godt
initiativ.
Lizzie Friis
HePi-LM 24

„ FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTORSERVICE HOS
SPECIALISTEN

EVmRUDEE
OUTBOARDS

service

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
01 - 583045
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Sejlerskolens årlige »Skovtur« 15-16/8
Det var en lørdag morgen med frisk
vestenvind og byger, da vi holdt skippermøde - med højt humør og gi. dansk.
Kl. 10.00 stævnede 28 forventningsful
de sundbysejlere, fordelt på 8 både, ud
af havnen med Båckviken som mål, og
vi ramte allesammen - bravo!
Så var der undervisning i fortøjning af
både. De førnævnte seilere fra Sundbv
havn, hvor der er pæle at fortøje til,
kom rigtig på arbejde, med ankre ude
agter, og en granitkaj lige foran stæv
nen. Det var lærerigt og morsomt.
Efter megen larm og fjant, lå vi der så.
Senere kom flere sundbybåde til og
havnen så efterhånden mere dansk ud
end svensk.
Efter den traditionelle rundtur på øen,
kunne vi konstatere at Tycho Brahe
stadig har hold i nakken, og at Ven er en
dejlig ø, placeret midt i et dejligt Øre
sund.

Havnens stejleplads dannede en smuk
ramme om vores »tag selv« bord, der
var arrangeret i et meget stort villatelt,
med siddepladser til alle, et sammens
kudsgilde af format, alle fik byttet de
res mad ud med andres mad, og deres øl
med vin eller omvendt, en dejlig mid
dag der blev afsluttet på stranden i
vindstille og måneskin.
På den mest gribende måde rundede
Sonja natten af, med et kursus i ridning
til hest (kun teoretisk - gudskelov.)
Søndagen bød på solskin og svag skif
tende vind og efter fællesspisning
(brunch) og almindelig oprydning på
stejlepladsen fik vi en behagelig hjem
tur til Sundby. Alle var på plads igen ca.
kl. 19.00.
En dejlig tur - og alle skal have tak for
god ro og orden.
På gensyn til næste år.
Bjarne A. Larsen
Skolechef

optimister
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Nu synger sejlersæsonen desværre på
sidste vers, så vi kan se tilbage på en
meget aktiv sæson hvor vi for første
gang i mange år var repræsenteret ved
VM 1. udt. og DM; desuden at vores A
sejlere, især har haft en travl sæsOn,
med stævner hver eneste week-end,
nogle gange endda to stævner på en uge,
men også alle andre sejlere har været
meget aktive i år, hvilket kan ses (med
en vis form for glæde) på den store
mængde grej der er blevet slidt op, den
ne sæson.
Denne sæson har også budt på mange
nye ansigter, hvilket er glædeligt spe
cielt fordi så mange er blevet ved med
at komme igen og igen, det har desvær
re givet os voksende problemer med at
huske alle I nyes navne, hvilket i må
undskylde os, vi er trods alt ikke helt
unge mere! ! !
Så havde vi i år også en lang ferie p.g.a.
nordisk mesterskab for drenge og piger,
hvilket gav os 8 dejlige men travle dage
sammen med gode sejlerkammerater
fra de nordiske lande.

Frem Cup d. 29-30/8 for B og C.
SSF stillede med 4 friske sejlere på C
banen os alle gjorde en fantastisk fin
indsats, hvilket gør os trygge for fremti
den, idet vi er overbeviste om at vi vil
høre meget mere til de unge sejlere på B
og A-banerne om et par år.
Som I kan se har der været en mængde
sejladser hvor SSF har været fremme
og vise »Vi kan også på Amager«.
Ind i mellem alle disse sejladser blev
der tid til en dejlig dag på Saltholm.
Som det vil være mange bekendt, har vi
en særlig aftale med vorherre ang. vej
ret denne dag igen i år holdt denne afta
le, hvilket gav, måske denne sommers
skønneste dag (25 - 28°), det var vi man
ge der benyttede os af og mødte op kl.
09.00 for at sejle over til Saltholm. Efter
små 2 timers sejlads ankom vi til en næ
sten tom havn (det har vi ikke prøvet
før) Riggede jollerne af og tog dem på
land, læssede grill, kaffe, pølser, soda
vand, kul, madpakker og diverse, (læs
øl) på børn og voksne hvorefter den lan
ge vandring op til klinten begyndte. Ef
ter spisningen morede børnene sig, be
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Stævne resultater:
UDT. VM I i Greve d. 19-21/6
Jackie
58.
Henrik
59.
udaf 76
DM i Nyborg d. 26-28/6
Jackie
41.
Henrik
73.
udaf 77
Samlet UDT. VM I + VM II (DM)
Jackie
42.
Henrik
52.
udaf 60
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P.S. Der vil senere komme et længere
indlæg om VM I + DM og sommerlejren
'87 i Melsted på Bornholm.
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Dragør d. 29/8 Udt. t. Hold DM.
S.S.F. v/Jackie, Einar og Bo vandt 2-1
over Dragør hvilket betyder at SSF for
første gang nogensinde er repræsente
ret ved Hold DM. som i år bliver holdt i
Struer i dagene 18-20/9.
Et stort tillykke til holdet med dette go
de resultat og pøj pøj i Struer, husk at
uanset resultatet har i allerede gjort en
indsats for SSF ved at kvalificere jer.
Godt gjort!
Nilfisk Cup, Greve d. 30/8
Jackie
16.
Bo
47.
Einar
61.
udaf 83

lært af sidste år, hvor det viste sig at væ
re umuligt at plagiere O.P. havde vi op
givet at planlægge underholdning af
børnene, hvilket viste sig at være meget
godt, da de kære unger forstod at mor og
far gerne ville slappe å, en enkelt sov
(DAN), og legede fortrinligt uden voks
nes hjælp.
Efter ca. 4 timer begyndte så den lange
vandring tilbage til havnen, men nu let
tet for ca. 14 kg. pølser, 2 kg. sennep, ket
chup, 4 ks. sodavand, 4 kg. grill kul, 160
pølsebrød, 400 m. lakridsbånd, 7 kander
kaffe og én enkelt øl (måske 2).
Vel ankommet til SSF skiltes vi efter en
virkelig dejlig dag, sammen med gode
venner efter at være blevet enige om at
nu efter 5 gange på Saltholm, må det
være en fast tradition med den tur ca. d.
20/8 så vi har nu tegnet fast kontrakt
med vorherre angående vejret denne
dag.
Vi i opti. udv. vil gerne takke de ca. 70
børn og voksne som var med til at gøre
den dag til en god SSF-dag.
DAN, OLE og LEIF.

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, Kastrupvej I4 st th 2300 København S.
Tlf. 01 58 28 10
OOOOOOOOOOOOOOOOOOf

Enigheden d. 15/8
Henrik
4.
Einar
5.
Jackie
6.
Bo
7.

udaf 9! !

Køge d. 23/8
Jackie
Einar
Bo

udaf 37

17.
23.
25.

Kredsmesterskabet og UDT. 1 til
DM88. Lynetten d. 5-6/9
A Bane Henrik
2.
A Bane Einar
1. Kredsm.
A Bane Bo N.
5.
A Bane Jackie
3. udaf 17
B Bane Mette Wass
13.
B Bane Bo Jacobsen
16.
B Bane Lars Akkermand 19. udaf 23
»OOOOOOOOOOOOOOOOC
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havn og plads

For god ordens skyld skal det medde
les, at selv om der er medlemmer af
nyere dato der nu får plads, er dette ka
nalpladser. Ventetid på plads i havnen
er stadig 13 -15 år. Uddelte pladser uden
nr. er nye pladser der endnu ikke er
nummererede på midterbroen.
Der er nu kun ganske bestemte med
lemmer der ikke har lyst til at rydde op
efter sig når båden har stået på land.
Det gør jo sagen nemmere for havne
fogeden og pladsmanden såfremt alle
rydder op. Kan vi ikke alle være med til
at få vor havn og plads til at se ordentlig
ud kan det i modsat fald medføre forhø
jede kontingenter m.v. DERFOR —
RYD OP EFTER DIG OG TAG LIDT
AF NABOENS AFFALD MED.
Havneudvalget henviser til Ordensreg
lement vedr. pladsen og følgende skal
hermed især nævnes:
§1: Adgang til foreningens område er
forbudt uvedkommende. Medlemmer
ne har pligt til at nægte enhver adgang
der ikke på fyldestgørende måde kan
gøre rede for hvem vedkommende sø
ger.

§2: Al urenlighed overalt på pladsen og i
havnen er strengt forbudt. Affald og
ubrugelige ting skal anbringes i affalds
beholderne.
§3: Unødig brug af el. herunder til op
varmning. (foreningens el-måler suser
rundt som aldrig før.)
El. forbruget ved de enkelte skure og
havnepladser vil nu jævnligt blive kon
trolleret.
§7: Vedr. de medlemmer der har for
mange skure.
(dette vil havneudvalget forsøge at
bringe orden i.)
Havneudvalget

Havn og plads

fra bestyrelsen

Nye medlemmer
A.

159 Anders Poll
Hestkøblund, Birkerød

A.

402 Rudolf H. Krag
GI. Kirkevej 12, Ka.

A.

Tildelt plads 1. halvår 1987
Plads nr. 58 Bent Baun (A. 556)
indmeldt: 17.09. 70
Plads nr. 55 Aage Hansen (A. 993)
indmeldt: 30.08.73
Plads nr. 39 Ivan Frisch (A. 565)
indmeldt: 08.06.51
Plads nr. 178 Erik Wilhelmsen (A. 726)
indmeldt: 05.08.71
Plads nr. 265 Palle Rasmussen (A. 426)
indmeldt: 07.06.73
Plads nr. u/nr. Ib Elsing (A. 426)
indmeldt: 27.06.74
Plads nr. 220 Johs Steen (A. 915)
indmeldt: 20.08.73
Plads nr. 38 Vagn H. Rasmussen (A. 455)
indmeldt: 20.09.63
Plads nr. u/nr. Henning Larsen (A. 3)
indmeldt: 17.11.74
Plads nr. 229 Henning Bjørn (A. 538)
indmeldt: 15.05.75
(kanal)
Plads nr. 255 A. Larsen (A. 75)
indmeldt: 15.05.77
(kanal)

51 Allan Dahl
Holmbladsgade 22, S.

A.

161 Aage Henrik Wass
Stenlandsvej 37, S.

A.

364 Irene Dahlin
Borups Alle 11 C, F.

A.

433 Jørn Harry Hansen
Marengovej 21, S.

A.

448 Lars Bo Jensen
Lygtemagerstien 19, S.

J.

17 Karen Richter Wass
Stenlandsvej 37, S.

J.

56 Martin Michael Hansen
Lobeliavej 15, S.

BENZIN og OLIESALG
Åben alle dage mellem
kl. 15.00 og 16.00
Lørdag åben 9.00 - 11.00
Salget foregår fra havnekontoret.
Kontakt havnefogeden.

DEN ÅRLIGE UDFLUGT TIL MOTORBADSKLUBBEN WEST
Lørdag den 10. oktober 1987. kl. 12.00
Der sejles gennem Københavns Havn så vi kan
mødes ved Sydhavnsslusen kl. 11.00.
Herefter sejles der samlet ind til »West«
Slusen åbnes igen kl. 17.00 til hjemturen.
Tag frokosten med eller køb den i West.
MUSIK, DANS, FEST, LOTTERIER

Har du mast på. Tag bus - bil - eller cykel.
12

fra bestyrelsen

motorbåde

S.S.Ps Navigationssejlads
1987.
Ved skippermøde i klubhuset kl. 09.00
bydes velkommen med en GI. Dansk.
Efter en kort instruktion, udleveres
startnumre, og forseglede navigationsopgaver.
Sejladsopgaven må åbnes et kvarter før
starten, og vi ser at 8 sømærker, som er
opgivet ved længde og breddegrader,
skal omsejles, med den af deltageren
opgivne fart.
Første start går kl. 10.00, og bådene
starter med 5 min. mellemrum, dog
starter hver anden båd i modsat omsejlingsretning.
En kort beskrivelse af sejladsruten;
Der startes udfor SSF, på signal fra
dommerbåden, første mærke er prøve-

stensbøjen, og herfra kurs 350,5° til en
kompasafmærkning N, udfor Hellerup.
Så skal der sejles 27° til en kompasaf
mærkning 0, udfor Tårbæk.
På en ny kurs 145,51° sejles mod en
kompasafmærkning N, lidt NØ for salt
holms nordspids, her ligger en kontrol
båd, som noterer tid. Nu sejles udenfor
2 meter kurven, til Barakkebroens anduvningsbøje, og videre til den røde nr. 2
Bøje ved Knollehullerne, så til Svale
rumpen og hjem til mål.
Hele den sejlede distance var ca. 24 sm,
og varer knapt 4 timer, vejret var diset
med sol og næsten ingen vind, helt per
fekt.
Et godt arrangement af Motorbådsudvalget, der sluttede med hyggeligt sam
vær og præmieuddeling i klubhuset kl.
17.00.
De bedst placerede både var:
Filia Maris, Chr. Havn (I),
Siesta, SSF (II),
Søkalven, SSF (III)
En fin dag at mindes i de lange vinteraf
tener, blot kunne man ønske, at langt
flere af vore medlemmer havde lyst at
deltage.

Nattevagt
For at undgå tyverier fra
bådene opfordres båd
ejere 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!!

Lørdage

Son og
helligdage

Jan

X

11 15

X

Febf

X

11 15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9 15
9 15

9 15

9 15

9 15

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sept

13 18

9 15

X

9 15

X

9 15

X

11 15

X

O o

OC OC

Hverdage

Mai
Juni

Okt

. :l

Nov

f r j 13 18

Dec

- l 13 18

13
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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
T Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
13

fra medlemmerne

60 år
Til S.S.F. og alle mine venner, ønsker
jeg, hermed at udtrykke min hjertelig
ste tak, for den store opmærksomhed,
på min 60 års fødselsdag.

joller

Sejlerskolen

Der afholdes Klubmesterskab for Jol
ler lørdag d. 10. oktober med første start
kl. 13.00.
Mindst 2 tilmeldte joller pr. klasse.
Startgebyr kr. 30,- pr. person.
Tilmeldingsliste ophængt i Jollehuset.
Sidste frist for tilmelding er onsdag d.
7. oktober. Tilmelding er bindende.
Efter sejladsen er Jolleudvalget vært
ved lidt varmt.

Jollebroen tages ind.

Aktivitetsplan for efterår og vinter:
Navigationsundervisning på Peder
Lykkeskolen.
Den teoretiske del af duelighedsprø
ven: Tirsdage eller onsdage.
Towærkskursus i Skipperstuen, star
ter i uge 43.
VHF.- kursus, starter ca. 1. februar 1988.
Følg med på opslagstavlen udfor konto
ret.
Skolechefen

Lørdag d. 24. oktober.
Vi mødes alle mand og damer kl 13.00.
Efter et raskt nap nyder vi hinandens
selskab.
Poul Andersen
»Piskeren«

60 år
Til Sundby Sejl - Forening
Kastrup sejlklub takker foreningen
mange gange for den venlige hilsen på
klubbens 60 års dag og for den smukke
lampe som fulgte med.
Den er ophængt i klubhuset til glæde
for klubbens medlemmer.
Mange venlige hilsner
Kastrup sejlklubs bestyrelse
Ole Rasmussen
Formand

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 jig som overflødige
ekstraomkostninger for Dfn.
Dertil kommer vor IV^heds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler låi^ i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båi
drømmen blive opfyldt j

Til vennerne i S.S.F.
Vil vi hermed gerne sige hjertelig tak for
den venlige og store opmærksomhed
ved vort sølvbryllup.
Edel og John.
»Stork« og »Tarzan«

70 år
Glad overrasket over foreningens venli
ge lykønskning i anledning af min run
de fødselsdag, og over den medsendte,
meget flotte, blomsterbuket, sender jeg
min hjerteligste tak.
uhfør ns mere umage

Med sejlerhilsen
Ivan Brask Thomsen
14

Amagerbrogade^?, tlf. 0

A.

542 Lennart Gad Faust
Tycho Brahes Alle 37, S.

P.

A.

544 Anders H. Nielsen
Bellahøjvej 34 B. Brh.

J.

A.

629 Boye Jensen
Smyrnavej 13 B. S.

17 Pelle Kristiansen
Galgebakken Øster 6-4A Alb.

J.

A.

714 Bo Vigelsø Hansen
Dronningensgade 42, K.

36 Kristine Buchholtz
Overgaden o/Vandet 48 C.

J.

A.

782 Søren Holdgård
Skydebanegade 16, V.

Slettede medlemmer
pr. 15. marts 1987.

A.

833 John H. Simonsen
Uldalsvej 4D. Nørresundby

A.

Kjeld Jensen
Ålekistevej 188 A. Van.

A.

852 Lars Kj. S. Rasmussen
Dronningensgade 51, K

Jørn Holmgård
Kærbyvej 1, Rod.

A.

867 Jens Erik Kristensen
Gartnertoften 25, Ka.

fra bestyrelsen

51

A. 159
A.

161 Ole B. Pedersen
Almegårds Alle 15, Ka.

A.

882 Darryl E. Bowles
Postparken 21, Ka.

A.

162 Niels Juel Olsen
Peter Bangs vej 78, F.

A.

946 Søren H. Pedersen
Holmbladsvænge 4, S.

A.

364 David W. Vindley
Skånegade 6, S.

A.

983 Gitte Maj Pedersen
Ryesgade 56, 0.

A.

402 Flemming N. Andersen
Kirkegårdsvej 54, S.

A. 1003 Axel Hessel
Fortvej 144, Rødv.

A.

416 Roar Torrissen
Marstalsgade 29, 0.

A. 1052 Søren Hansen
Toskiftevej 115, S.

A.

430 Niels Erik Hove
Rørholmsgade 10, K

A. 1077 Preben K Jensen
Stolemagerstien 10, S.

A.

499 Harry B. Nielsen
Ungarnsgade 24, S.

A. 1099 Johnny Søberg
Søpassagen 8, 0.

A.

518 Charlotte W. Reynolds
Lindgrens Alle 20, S.

P.

39 Per Hansen
Kastrupvej 80, S.

AFRIGGERFEST
Lørdag den 17. okt.
klokken 18.30

149 Egon O. Madsen
Praghs Boulevard 2, S.

109 Bertel Schjerning
Jansvej 11, S.

fra medlemmerne

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
Flemmings bisættelse.
På familiens vegne
Janny & Svend Christoffersen
»Gejr«

Hjertelig tak for opmærksomheden ved
min mand Bjarnes sygdom og bisættel
se.
Inge Mortensen
»Bibs«

7
5|-s

KOM I HOPLA
Menu: Oksehøjreb med tilbehør + is og frugt - kaffe

KUN KR. 90,Mød verdensmestre og andre glade sejlere. Dans til kl. ?
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Søsportens Sikkerhedsråd
Rapport om 1986
I 1986 lukkede isen de danske farvande
indtil april, og dette forhindrede søsportsfolket i at komme på vandet. Sik
kerhedsmæssigt fik året således en god
start, men da fritidssejladsen kom
igang, udviste hændelsesforløbet det
mønster, der stort set har været nor
malt for de senere år.
Sejlads med småbåde, herunder især
fritidsfisken, tegnede sig igen for mere
end 75% af samtlige omkomne søsportsfolk, og man kan vist, uden at gå
nogen for nær, udnævne fritidsfiskeri til
Danmarks farligste sportsgren. Bekla
geligvis omfatter fritidsfiskernes inter
esse for deres sportsgren tilsyneladen
de kun, hvordan man bedst fanger fisk,
ikke hvordan man behandler sit trans
portmiddel, båden, på en fornuftig må
de. I næsten alle tilfælde med omkom
ne indenfor nævnte søsportsgren har
selv de mest elementære regler for søsikkerhed og godt sømandsskab været
overtrådt.
Hvad værre er, at når en fritidsfisker
omkommer på vandet uden at have bå
ret vest og uden at være forbundet til
båden med en livline (synkefri båd, na
turligvis), forsvinder han ofte. Hans på
rørende kan ikke få udbetalt forsikrin
ger m.v. i sådanne tilfælde, før der fore
ligger en dødsformodningsdom, hvilket
kan tage år. Det er hensynsløst overfor
familien at undlade elementære sikker
hedsforanstaltninger.

Rådet vil være særligt opmærksom på
denne del af søsportssektoren i de kom
mende år.
Saltvandsfiskeriloven, der vedtoges i
sommeren 1986, er ved at blive udmøn
tet i bekendtgørelser. Søsportens Sik
kerhedsråd har været involveret i udar
bejdelsen, for så vidt angår afmærkning
af fiskeredskaber. En løsning, der opfyl
der længe nærede ønsker blandt søsportsfolket, synes desværre stadig at
ligge et stykke ud i fremtiden.
Rådet er endvidere, selv om det måske
ligger udenfor dets ansvarsområde, be
gyndt at interessere sig for brandsik
kerheden i de overbelagte feriehavne,
og håber, at dette arbejde hen ad vejen
kan føre til et bedre brandberedskab i
mange af de havne, der er populære mål
for fritidssejlerne.
Myndigheder, medier og andre samar
bejdspartnere har som tidligere alle be
handlet Søsportens Sikkerhedsråds
problemer og opgaver med en utrolig
positiv samarbejdsvilje. Søsportens
Sikkerhedsråd takker for den støtte,
som rådets arbejde har fået på denne
måde, en støtte som er den egentlige
baggrund for de resultater, rådets arbej
de opnår.

Grundstødning med
bedøvende effekt?
Efter en fest, der havde varet til den ly
se augustmorgen, var to af festens del
tagere på vej hjem i sejlbåd. Hvad de
havde drukket under festen er ikke
nærmere præciseret, men på hjemvejen
i svag vind indtog de to ombordværende
i fællesskab en del vodka, hvorefter de
faldt i søvn. Senere på morgenen grund
stødte sejlbåden ca. 30 meter fra ky
sten. Ved 9-tiden blev de ombordværen
de purret af 2 Falck-dykkere, der vade
de ud til båden. På dette tidspunkt var
sejlene stadig sat. Begge de ombordvæ
rende blev anholdt, idet man skønnede,
at devar så påvirkede af spiritus, at de
var ude af stand til at udføre deres tje
neste på fuldt betryggende måde. Bå
den blev bragt flot og slæbt i havn.

Industriministeriet, som fik sagen fore
lagt, fandt at besætningens opførsel
måtte karakteriseres som grov fejl og
forsømmelse i tjenesten og henstillede,
at der i medfør af sølovens § 371, stk. 1
og stk. 3, rejstes tiltale mod bådens fø
rer, samt i medfør af sømandslovens §
68, stk. 1 og stk. 2, mod bådens besæt
ningsmedlem, for ved grov fejl og for
sømmelse i tjenesten - nydelse af spiri
tus i et sådant omfang at de har været
ude af stand til at udføre deres tjeneste
på fuldt betryggende måde, samt ved at
være faldet i søvn under sejladsen - at
have foranlediget grundstødningen.
Sagen blev afgjort ved et bødeforlæg til
hvert besætningsmedlem på 1.000 kr.
plus betaling af sagsomkostningerne.

OOØØØOØØOOOOØOØØOOØOOØOØØOOOOØOOOØOOOOOØOOOOOØOOOOOOOOOØOO

»Parkeringsskade«.
I en mindre havn i Østjylland påsejlede
en motorbåd en anden båd, der lå fortøj
et ved kaj. Føreren af den påsejlende
motorbåd stak af fra stedet, men blev
senere identificeret.
Politiet forelagde sagen for industrimi
nisteriet, der fandt, at føreren, jfr. sølo
vens § 223, efter påsejlingen burde være
forblevet på stedet og have oplyst føre
ren af det påsejlede fritidsfartøj om
egen båds ejerforhold og bestemmel
sessted.
Sagen blev afgjort ved, at føreren af den
påsejlende motorbåd vedtog at betale
en bøde på 600 kr.

Kun en tåbe
frygter ikke
havet.

Indberetninger til Søspor
tens Sikkerhedsråd
Lægeråd pr. radio.
Den øgede brug af mobiltelefon (NMT)
som kommunikationsmiddel mellem
et fartøj og land kan lejlighedsvis give
problemer.
Et fartøj i Nordsøen taler via NMT di
rekte med vagthavende læge på cen
tralsygehuset i Esbjerg, og lægen tilrå
der helikopterafhentning af patienten.
Lægen, der tror at samtalen er kommet
via Blåvand radio, går ud fra, at Blå
vand radio, som sædvanlig i sådanne si
tuationer, rekvirerer helikopteren. Da
Blåvand radio imidlertid ikke var ind
blandet, skete der intet.
Først på et sent tidspunkt og efter man
ge forklaringer bliver redningsoperatio
nen iværksat.
Moralen er, at hvis der bruges NMT,
skal man alligevel gå over en kystradio
station, hvis det drejer sig om en nødsi
tuation.

November
L. 1987 ^
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15,2300 København S.

Få dig en last partner
når detgælder video ogTV:

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

0159 35 80

Restaurationen

0158 3296

Havnekontoret

015814 24

0 Vi giver skriftlig garanti
Kom ind og hor om de
pa vor omfattende service.
mange fordele du har
Vi kommer og repajerer
med D:E:R som partner
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
Pa gensyn!
masse video og TVsporgsmal.

Postgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01507323

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

015041 01

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

01580176

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

01269509

....

Din partner il
video og TV

)I
*

Foreningens bestyrelse:
tormand:

Klaus Akkermann

01597995

Næstformand:

Jens Green Jensen

01506365

Sekretær:

Else Thuring

01535964

Kasserer:

Erna Christensen

01593978

Havneudvalg:

Arne Olsen
Bent Knudsen

015579 39
015321 81

Tilsynsførende
med klubhuset
- og fest udvalg:

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

0151 7530
01545844

Kapsejladschef:

Ole Poul Pedersen

01245759

Skolechef:

Bjarne A. Larsen

0195 07 01

Juniorleder:

Jens Green Jensen

01506365

Jolle
repræsentant:

Jørgen Friland

01381541

Motorbadsrepræsentant:

Ib Petersen

01522544

Malere:

Karl Thorup
Frank Olesen

0158 4311
0152 2310

Radiokontakt:

Reinhardt Hansen

015988 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg.
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75 år.
Orla With. Tidligere bestyrelsesmed
lem og nuværende yderst flittig hav
neassistent, når fremmede sejlere skal
billetteres.

Forslag
dagsordenens punkt 5
Til generalforsamlingen 25-10-87
ønsker vi følgende behandlet:
Tilføjelse til § 10, overflytning 2. afsnit
som lyder:
»Juniorer med førerprøve, og som har
deltaget aktivt i juniorarbejdet, kan dog
overflyttes til aktivt medlem uden
yderligere indskud«.
Hertil ønskes følgende tilføjet:
»For juniorer, der ikke opfylder denne
betingelse, reduceres indskuddet med
1/8 for hvert hele år, vedkommende har
været medlem«.
Vores begrundelse for forslaget er føl
gende :
Det er vigtigt for SSF at holde på de un
ge mennesker. Efter optimistjolletiden
kan interessen for sejlforeningen dæm
pes p.g.a. opdukken af andre interesser.
700 kr. er mange penge især for en at
tenårig og kan afholde mange fra at
fortsætte medlemsskabet.
Forslaget fremsat af:
Jørgen Haar A823, J.P. Skov A638, Jyt
te Haar P106, Hanne skov A664.

Generalforsamling
Søndag den 25. oktober kl. 9.00 i klubhuset
Dagsorden:

Følgende er på valg:

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

Formand, Klaus Akkermann
Kapsejladschef, Ole Poul Pedersen
Juniorleder, Jens Green Jensen (modtager ikke genvalg)
Repræsentant for klubhus og fester, Vagn Preisler
Havneudvalgsmedlem, Arne Olsen
Jollerepræsentant, Jørgen Friland
Kasserer, Erna Christensen
Kasserersuppleant, Annie Lindquist
1. suppleant, Bjorka Schandorff

Valg af dirigent
Protokol og beretning
Valg
Lovændringsforslag
Andre forslag
Eventuelt

Lovændringsforslag, dagsordenens punkt 4
Havnen:
§ 7 Bestyrelsen fører en ekspektanceliste for tildeling af havneplads.
For at blive optaget på ekspektancelisten skal ansøgning skriftligt meddeles bestyrelsen.
Ledigblevne pladser tildeles lobende efter rækkefølgen på ekspektancelisten.
Medlemmer med højst anciennitet, og som er tilmeldt ekspektancelisten, har ret til at få anvist en plads, der er blevet ledig,
også selv om pladsen kan rumme et større fartøj end det. der er søgt plads til.
Medlemmet skal da betale en af bestyrelsen udregnet gennemsnitsleje for samtlige pælepladser. Medlemmet har pligt til at
flytte til en af havneudvalget anvist plads til normal havneleje efter bådstorrelse.
Tildeling af fast plads bekendtgøres i bladet. Fartøjer over 13 m længde kan ikke tildeles havneplads.
Medlemmer med fast plads i havnen, der ikke agter at anvende pladsen i en længere periode p.g.a. reparation eller lignende, har
pligt til at meddele dette til havneudvalget således, at de ledigblevne pladser kan finde anvendelse som lånepladser.
For at komme i betragtning til låneplads i havnen skal medlemmer, der ønsker en sådan plads, skriftligt meddele dette til hav
neudvalget inden d. 15. april i det år, hvor pladsen ønskes. Lånepladser vil herefter blive uddelt efter anciennitet.
§ 8 Ved betaling af havneplads og forevisning af forsikringskvittering udleveres et farvet, nummereret årsmærke. Dette påklæbes
fartøjet, således at det ses tydeligt fra landfast fortøjning. Mærket påklæbes umiddelbart efter, at fartøjet er blevet søsat. End
videre kan der uddeles et antal mærker af anden farve til fartøjsejere, der har meddelt, at de ønsker låneplads i havnen det
pågældende år.
Medlemmers fartøjer, der er henlagt uden årsmærke, kan havneudvalget straks tage på land uden varsel for ejers regning og risi
ko. Derudover betales en bøde på kr. 200,-, der tilfalder foreningen.
Motivation:
Administrationen af lånepladser i havnen er med de nuværende regler ikke mere hensigtsmæssig, idet lånepladser faktisk er
umulige at uddele, nåe en stor del af ekspektancelisten skal kontaktes, hver gang en plads kan lånes ud. Pladserne må kunne lå
nes ud til medlemmer, der virkelig har behov for dette, og ikke efter »måske og det kan godt være« princippet.
Administrationen og den daglige drift af havnen kan ikke fungere tilfredsstillende, sålænge der er medlemmer, der ikke påsæt
ter deres årsmærke. Havnefoged og hjælpere kan ikke skelne både med fast plads i havnen fra dem. der blot ligger og flyder. Li
geledes har vi ingen garanti for, at ansvarsforsikringen er betalt, når mærket ikke er påklæbet.

Forslag, dagsordenens punkt 5
Sundby Sejlforenings bestyrelse ønsker, at der fortsat renoveres på vore kajanlæg. I den anledning foreslås, at der optages lån,
således at disse arbejder kan afvikles inder der sker større skade på vore anlæg.
Der foreslås, at der optages lån på kr. 600.000,00, med afvikling på 5 år, alternativt
Der foreslås optaget lån på kr. 1.000.000,00, med afvikling på 5 år.
Rentesats vil for begge låns vedkommende være billigst opnåelige erhvervsrente.
Kan generalforsamlingen tiltræde optagelse af ovennævnte lån vil dette betyde en forhøjelse af byggefonden for hvert aktivt
medlem på:
låneforslag 1: kr. 170,00 pr. år.
låneforslag 2: kr. 462,00 pr. år.
Motivering:
Som bestyrelsen tidligere har gjort opmærksom på, er vore kajanlæg i en betydelig dårligere stand, end man må antage. Derfor
er det vigtigt, at opbygningsarbejdet kommer i gang så hurtigt som muligt, og dertil er voe egen kasse for lille, og ønsker vi, at der
ikke sker større skade såsom kajanlæg, der vælter eller bryder helt sammen eller andre frygtelige ting, må vi desværre optage
lån i vor bank til disse formål.
Der ønskes i første omgang et nyt nordre molehoved, kystsikring af søndre østmole - her evt. ombygning - renovering af nordre
østmole samt renovering af nordre kajanlæg.

Bestyrelsen
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Fiskekonkurrencen 1987.
Store fisk til vejning og flotte præmier.

Lørdag den 12. september kl. 10.00
skød Bente starten af til årets fisketur.
De sidste par år har arrangementet lig
get medio august, og førstepræmien er
gået til fisk på 3 kg i 1985 og 1,6 kg i
1986. Der er nogle større basser at fiske
efter i september. Således gik første
præmien i år til en torsk på 5 kg.
Dagen startede ellers fint med svag
vind og sol, men kl. 10.30 friskede vin
den kraftigt op fra syd. Store søer løb
langs gennem Sundet og det var ikke
muligt at finde en fiskeplads en smule i
læ. Som om dette ikke var nok begyndte
det at styrtregne kl. 11.30, og hvornår
det holdt op vides ikke, men det var i
hvert fald efter kl. 18.00. En del sejlede
tidligt ind og dem som holdt ud kom til
gengæld ind med mange og flotte fisk.
Heldigvis er spisning, præmieuddeling
og fest indendørs og vi fik en dejlig af
slutning med Otto's orkester, Kristines
skipperlabskovs og med Bente som
konferencier (hun havde som sædvan
lig organiseret de mange sponsorpræ
mier).

Set ved præmieuddelingen
Ps. er der mon bid!

SSF. takker vore sponsorer:
Stjerneborg Cykler
Flugger - Holmbfadsgade
ACS-Trælast - Krimsvej
Backer - Torvegade
AL-Sport - Torvegade
Kastrup Marine Service
Hammer og Søn
Nivea
Poul Suhr Autoophug
Lyon Blomster
Petersen (tøjforretning) Strandgade
Kai's Vinstue
Leif Tastesen
Støt vore sponsorer de støtter os
Ib Petersen
Motorbådsrepræsentant.
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Præmiefordeling:
1. præmie (største fisk):
Thomas fra? (båd u/navn)
1 torsk på 5 kg = præmie 1 cykel
2. præmie (næststørste fisk):
Erling fra »La Gua Gua«
1 torskpå 3,5 kg = præmie 1 slibemaski
ne

3. præmie (mindste fisk):
Henrik fra »Siesta«
1 tobies på 40 gr. = præmie 1 trillebør
4. præmie (flest fisk):
Michael fra »Kuller«
160 stk. fisk = præmie 1 redningsvest

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

-De har fundet Stedet, hvor de store
Torsk holder til ?
-Ja, det maa jeg indrømme. Vi tager ik
ke ret ofte ud forgæves. Det er paa et be
stemt Omraade et Stykke fra Hven,
mellem det gamle og det nye Teglværk,
og mange fisker der uden Held. Grun
den er den, at de ikke er taalmodige
nok. Naar det i Løbet af en Time eller to
ikke har givet noget, flytter de. Men
man skal blive ved... .ofte sker der intet
i 3-4 Timer, men pludselig hugger Tor
skene i en halv eller hel Time, saa er det
slut igen. De har vel Frokost- og Mid
dagstider som vi andre. Det var nu sær
lig sjovt, at det netop gik saa godt i Tirs
dags, for alle Fraraadede os at tage net
op derop, fordi en hel Uges Fiskeri hav
de været resultatløst, men jeg vilde ikke
give mig. Jeg har Fidus netop til den
Plet og altsaa ikke uden Grund
Foruden de store
Torsk oplevede man
& - , r"=*
i Baaden også et af
de mystiske Kæm
pehug uden at se
Fisken, og efter et
Kvarters
Kamp
forsvandt den. Des
uden fik man en Berggylte i Baaden paa
36 cm — en prægtig Fisk, der er mør
kegrøn paa Ryggen, gaar over i rødt paa
Siderne og har gul Bug, medens Finner
ne er oversaaet med hundredvis af tur
kisfarvede Pletter. Den døde desværre
paa Vej til Akvariet.

Dette var fiskekonkurrence så det batter.
I anledning af den nylig af
holdte fiskekonkurrence i
SSF. har et medlem sendt os
følgende udklip fra Berling
ske Tidende anno 3 april
1951. Her omtales de store
bedrifter som vor nu afdøde
hædersmedlem Egon Kjeld
sen (Pløk) udfoldede på Øre
sunds blå bølger i sine vel
magtsdage.
Vi bringer artiklen i sin fulde
længde, måske var der ideer
at hente for vore ivrigt fiske
ne medlemmer.

[irakler sker jo
sagde en købenX
's&A
havnsk Sportsfisker
i Søndags, og det var
ikke sært, for han
drog ud paa Sundet
for at fange Torsk og
, vendte hjem med en
prægtig Havørred paa godt 7 kg. Det
skete lidt Syd for Røsen, og den store
Laksefisk huggede helt nede ved Bun
den paa en stor Pirk, men den søgte
hurtigt opad. Kampen var haard, men
til sidst kom Ørreden indenbords hilst
af Jubel. Yderligere fik man i Dagens
Løb to mindre Havørreder paa 11/2 og 2
kg i Baaden.
Det var Tjener Egon Kjeldsen, der fan
gede den store Fisk, og det var den fjer
de Havørred over 4 kg taget paa Sundet
i Aar, saa det understreger, at man godt
kan nære Drømme om at fange disse ef
tertragtede Fisk derude, men 3 paa een
Dag i samme Baad som i ovennævnte
Tilfælde er Rekord.
Sensationerne fra Sundet er dog
langtfra slut med den store Havør
red. »Tirsdags-Kvartetten«, anført
af Gert Larsen, har i denne Uge overgaaet sin egen Rekord fra Koraldybet
ved Hven, idet Murer Olaf Larsen
fangede en Torsk paa 17 kg og een
paa 14 1/2 kg, Grosserer Clausen fik
een paa 14 kg, og Grosserer Jacobsen
een paa 13 og een paa 12 kg. Dertil

kom en hel Del mindre, saa det tør si
ges, at det var en rent ud sagt fanta
stisk Fangst.
Den store Torsk, der
blev taget paa Eenhaandsstang og Pirk
efter
spændende
fight, er naturligvis
anmeldt til Konkur
rencen om vor Saltvandspokal og fører
stort. Var den blevet vejet med det sam
me, havde den været endnu vægtigere.

Nu skete det først 6 Timer efter Fang
sten, og da var der løbet næsten en hel
Spand Vand ud af Gattet åaa Fisken. At
det har været en graadig Herre for Sun
dets Fiskebestand blev bevist, da Tor
sken blev sprættet op. Den havde nem
lig 7 Søtunger i Mavesækken, deraf den
ene paa godt 700 Gram.
-Naar man tænker paa, hvad Prisen er
paa Søtunger i Dag, maa man erkende,
at det er nogle dyre Fyre at have til at
gaa ude i Sundet, siger Gert Larsen.

(Fortsættes næste side)

mmm
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Pløk med den flotte

ii

lax på 7 kg. 1951.
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Fra Sundet kan yderligere nævnes, at
Holm fra »1940« har fanget en 11,4 kg's
Torsk paa Taarbæk Rev, at Hans W.
Christensen fangede en Rodspætte paa
over 1 kg paa Pirk, samt at Berlingske
Tidendes Fiskerklub i en Dyst med Po
litiets Lystfiskerforening om at fange
de 10 største Torsk sejrede saa stort, at
Politifolkene efter at have set de 10
Torsk, Berl. Tid. mødte med, slet ikke
vilde vise deres Fangst. Den største af
Berlingskes Fisk vejede 8,1 kg og var
fanget af Mogens Petersen.

Punkt 3 Havn og plads:
Der er i denne sommer blevet forbrugt
ualmindeligt meget strøm hvilket nok
skyldes at mange har benyttet var
meovne i bådene, men meget få med
lemmer har betalt for strøm. Bestyrel
sen diskuterede emnet, og man var eni
ge om at el kun må benyttes til oplad
ning, hvis man ønsker at benytte el til
lys, radio fjernsyn og kæleskab skal
man betale efter nogle nu fastsatte tak
ster.
Øvelsesbåden har påsejlet en pæl der
ved påsejlingen brækkede midt over.
En ny pæl vil snarest blive banket ned.

Motorbådsrepræsentanten deltog i
KMK's natsejlads weekenden den 5-6
september. Det var 24. gang sejladsen
blev afholdt og der var 24 tilmeldte og
21 til start. Sejladsen er kun for klubber
tilsluttet DMU, men deltagere fra SSF.
er velkomne. Motorbådsrepræsentanterne undersøger i øjeblikket, om en
kreds af interesserede fra S.S.F kan bli
ve optaget i DMU.
punkt 10 Sikkerhed:
Vagtlisterne vil nu blive sat op på ops
lagstavlen.
Punkt 11 Bladet: Intet.

Referat
7.9.87.

af

bestyrelsesmøde

den

Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt.
Vagn Preisler var fraværende p.g.a. ar
bejde.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af næstformanden idet han
havde taget referat p.g.a. sekretærens
ferie. Protokollen blev godkendt af be
styrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden meddelte bestyrelsen at to
af vore medlemmer var afgået ved dø
den, nemlig Bjarne Mortensen og Flem
ming Geir Christensen.
Formanden forelagde spørgsmålet om
S.S.F. igen skal åbne for passive med
lemmer. En enig bestyrelse gik imod
optagelse af passive medlemmer. For
manden sluttede med at spørge de
medlemmer der er på valg ved først
komne generalforsamling om de ønske
de genvalg. Alle undtagen Juniorchefen
ønskede genvalg.
Havneudvalget orienterede bestyrel
sen om at der fra motorskuret er blevet
stjålet en motor på 300 kg. til en værdi
af 12.000 kr. Ingen har set da motoren
blev kørt væk.

6

Punkt 4 Klubhus og fester:
Fisketuren er lagt i faste rammer. Den
10.10. sejles der for 25. gang til West. Li
geledes er afriggergildet planlagt til
den 17.10 97.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Reinhar Hansen har nu installeret den
radio som Tyveknægten har fået foræ
ret.
Sejlerskolen har med 30 personer været
på Ven i 8 fartøjer.
Den 30.10. skal 10 elever til duelighed
sprøve. Den 9.10. holder sejlerskolen
afslutningsfest i pejsestuen.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Flittige forældre har malet optimisthu
set udvendigt. 4 af vore optisejlere er
udtaget til DM for hold nemlig Jackie,
Ejner, Henrik og Bo. Disse 4 tager til
DM i Struer. Ved kredsmesterskabet
for optier blev vore sejlere nr. 1. nr. 2. nr.
3 og nr. 5. Ejner vandt.
To af vore ynglingebåde har deltaget i
DM i Helsingør. De fik en placering i
midten.
Yngling nr. 101 skal på værft for at få re
pareret en skade.
En forældre har lovet at forære 2 nye ror
til ynglingene.
Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladschefen fortæller at man den
9.9. sejler sidste øvelsesaften.

Punkt 12 Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 21.45.
Klaus Akkermann
Formand

Else Thuring
Sekretær

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTORSERVICE HOS
SPECIALISTEN

EVIPRUDEl
OUTBOAROS

service

X

I. STENGAARD MEYER ApS

punkt 8 Joller:
Intet.
Punkt 9 Motorbåde:
Navigationssejladsen den 23. august
blev afviklet i usædvanligt godt vejr.
Det var den tredie sejlads i træk efter 8
års stilstand, men vi kunne stadig øn
ske os at nogle flere fartøjer deltog i ar
rangementet.

Amager Strandvej 124
01 - 5830 45

_--n

Kære Sjælland Rundt
sejlere
Sjælland Rundt-udvalgets
PR- og informations-mand,
Flemming Jørgensen, har
udsendt et fyldigt efterskrift,
ovenpå årets SR-arrangement. Skriftet er tilgået alle
deltagere, og indeholder bå
de ros og ris, samt nogle
ganske praktiske informa
tioner:
Tak for en veludført sejlads. Og tak for
den sobre måde, I har deltaget i diverse
protestsager og modtaget afgørelserne
på.
Vi synes, det viser, også I vil være med
til at gøre den kapsejladsmæssige del af
arrangementet til noget, der er værd at
være med i.

Vores observationer fra fly viste, at bå
dene sejlede fornuftigt og respekterede
erhvervstrafikken.
Desværre fik vi en indberetning fra fær
gen Prins Joachim om groft uforsvarlig
sejlads ved passage af Korsør. Sagen
blev behandlet af protestkomiteen, og
på grundlag af den deltagende båds
oplysninger, blev båden diskvalificeret
p.g.a. brud på sejladsbestemmelserne.
Løbsledelsen har derudover foretaget
afhøring af kaptajn, overstyrmand og
rorgænger på Prins Joachim, og på det
te grundlag har Helsingør Amatør Sejl
klub besluttet at indberette sagen til
Dansk Sejlunion som en par. 75 for groft
brud på sejladsbestemmelserne. Den
pågældende skipper er udelukket for
deltagelse i Sjælland Rundt i 1988 og
1989.
Der var 1912 tilmeldte i årets sejlads,
det største tal i tre år, men p.g.a. det
hårde vejr i ugen op til sejladsen, mødte
150 ikke op. Langt færre end vi regnede
med. 1370 både gennemførte sejladsen.
-Flot klaret.

Vinderne af lodtrækningen af tre Steinerkikkerter og 5.000 kr. til en glad af
ten for besætningen på hver af de tre
både udsat af firmaet Ericsson Infor
mation System A/S: Jan Adamsson,
delt. nr. 65 - Ole Winther, delt. nr. 595 Karl Rørne, delt. nr. 1215.
Vinder af AP-navigator udsat af Philips
Radio A/S: Hans Peter Døhring, delt.
nr. 233.
Vinder af en sejler-rejse til Thailand for
seks personer, udsat af Navigate offs
hore Limited ApS: Bent Sørensen,
delt. nr. 1748.
Der vil ikke blive nogen officiel præ
mieuddeling. Der er mulighed for at af
hente løbspræmier ved udfyldelse og
aflevering af blanketten bagest i resul
tatlisten. Ikke afhentede præmier vil
blive tilsendt. Returnerede præmier vil
kunne afhentes på klubbens kontor ind
til 1. november 1987. Derefter tilfalder
de H.A.S.
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Fornyelse af DH-84
målebreve

Vi har trukket grænserne skarpere op.
Vi har ønsket at fastholde og gennemfø
re de ændringer og regler, Dansk Sejlu
nion lægger op til. Og det vil vi fortsætte
med i de kommende års sejladser.
Gør jer derfor klart allerede nu, at tider
ne for aflevering af tilmelding og mål vil
også blive overholdt næste år. Det gør
administrationen af arrangementet
væsentligt lettere, men vil også sdpare
jer for mange ubehagelige afgørelser. Så
kontakt jeres klubmåler i god tid og sørg
for, at båden er i overensstemmelse
med målekonditionerne og udrustet
korrekt.

Desværre viste det sig, at en alt for stor
del af de sejlere, der på tro og love ville
melde tilbage omkring deres målebrev,
ikke har gjort det. De er derfor blevet
diskvalificeret.
Sikkerheden under Sjælland Rundt har
til gengæld været stor. Ud af 216 kon
trollerede både blev det kun nødven
digt at diskvalificere fem.
Med hensyn til kravet om stempling af
sejl viste det sig desværre, at alt for
mange ikke havde dette forhold i orden.
Af de kontrollerede både havde godt en
tredjedel ikke stempler i alle sejl, og
blev derfor diskvalificerede.

Som det sikkert er de fleste bekendt,
skal DH-målebrevene fornyes ved års
skiftet. Det vil sige at alle både, der øn
sker at sejle DH-kapsejlads, skal forny
målebrevet for sæsonen 1988-89.
Fornyelsen vil foregå på samme måde
som ved sidste fornyelse:
Alle bådejere, der har haft gyldigt DHmålebrev i 1986-87, vil modtage et giro
kort omkring årsskiftet.
Dansk Sejlunion udsteder dog fortsat
målebreve til indeværende sæson mod
sædvanligt gebyr på kr. 100,-. Dog vil
det være således, at bådejere fra den 1.
oktober 1987 kan få registreret ejerskif
te/klubskifte uden beregning og uden
udstedelse af nyt målebrev. Formålet
hermed er. at DS så er i stand til at
fremsende det kommende girokort til
den korrekte ejer, i tilfælde af ejerskifte
på den pågældende båd.
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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 - rejseople
velser - 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 med
lemmer og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 med
lemmer, 207 sejlklubber under
Dansk Sejlunion, venskabsklubber i
Motorbådsunionen, svenske ven
skabsklubber, organisationer og per
soner af interesse for SSF samt Kø
benhavns Kommune.

Vi bringer først et udpluk af Kalund
borg Sejlklubs medlemsblad.
Den opsigtsvækkende foreningstaktiske
manøvre i Svendborg Sund Sejlklub,
som vi omtalte i maj-nummeret, bliver i
Nyhedsbrev nr. 4 taget grundigt ved vin
gebenet af DS' {ormand og Bent Ager
skov fra DIF. De advarer kraftigt mod at
efterligne manøvren. -De to herrer får
imidlertid saftigt svar af formanden for
Sundby Sejlforening, Klaus Akkermann, som er den, der bragte Svend
borgs manøvre frem ved en artikel i
Sundbys medlemsblad. Han siger nok så
direkte: »I stedet for at jorde Svendborg
Sund Sejlklub og andre, så brug tiden på
at få ændret fritidsloven«.

Ingen bedre Fritidslov, men måske kan vi få hjælp til et
bankospil!!!!
Penge til eliten, nul flere penge til det brede ungdomsarbejde i klubber og foreninger og 25
års reglen skal fastholdes siger et flertal i Folketinget.

Debatten i folketinget fandt sted før valget
blev udskrevet, men partierne har næppe æn
dret holdning.

Med baggrund i vore artikler om dette
emne i februar 87 og juni 87 som skabte
aktivitet i Dansk Idrætsforbund og
Dansk Sejlunion, hvilket medførte at
adskillige klub og organisationsblade
bragte seriøse uddrag, og fyldige kom
mentarer til vore artikler, tillader re
daktionen sig at bringe nogle særdeles
vægtige indlæg i denne sag, efter at Fol
ketinget har behandlet forslaget til en
ny fritidslov.
Indledningsvis skal det for bladets læ
sere oplyses, at ved at håndhæve 25 års
reelen har det kostet SSF. 185.000 kro
ner i tilskud over 1 1/2 år. Penge som
udelukkende bliver anvendt i vort ung
domsarbejde. Ganske kort skal det
oplyses at 25 års reglen i al sin enkelhed
går ud på at en klub opgiver sin samlede
udgift alt inklusive ved sit ungdomsar
bejde med kopi af bilag og regnskaber.
Derefter fratrækkes samtlige medlem
mer over 25 år efter en indviklet bereg
ningsformel i forhold til antallet under
25 år, efter denne beregningsmetode får
en klub med mange medlemmer over
25 år næsten intet, hvorimod Svend
borg Sund Sejlklubs-klub i klubben,
som kan bestå for eks. af 5 bestyrelses
medlemmer over 25 år og 125 unge, kan
få et tilfredsstillende dækningsbidrag
til Deres ungdomsarbejde.
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For at belyse hvad der er foregået i Folketinget bringer vi et
særdeles neutralt referat af Allan Margolinsky journalist ved
Dansk Idrætsforbund.

Under Folketingets debat
om kulturminister H. P. Clau
sens redegørelse om bred
deidrætten var der bred
enighed om en række af
breddeidrætsudvalgets
forslag. Mest sympati var der
for forslagene om forsøgsog aktivitetspuljer, admini
strative lettelser og umiddel
bare forbedringer for handi
capidrætten. Men det bliver
svært at få gennemført de to
ændringer i fritidsloven, som
breddeidrætsudvalget har
peget på som meget påtræn
gende: Ophævelse af 25årsgrænsen og forbedrede
lokaletilskud.
Socialdemokratiets ordfører Jimmy Stahr
indledte debatten om kultuirministerens
redegørelse om breddeidrætten.
Jimmy Stahr vendte sig i stærke vendinger
mod den'høringsfase, som ministeren øn
skede.
-Så skal vi måske have en ny debat efter hø
ringsfasen?, spurgte han.
Jimmy Stahr sagde, at redegørelsens mange
bemærkninger om forsøg og udvikling var
overflødige. Der var efter hans opfattelse al
lerede gjort forsøg nok.

-Det er en sovepude hele tiden at tale om
forsøg. Hvorfor indeholder redegørelsen ik
ke noget operativt? Eksempelvis kunne re
degørelsen have indeholdt konkrete forslag
til forbedringer for handicapidrætten, sagde

Jimmy Stahr.
Han sagde, at FMI havde gjort et godt styk
ke arbejde. Der var således ikke behov for
flere forsøg med idræt i dagtimerne for ar
bejdsløse og skifteholdsarbejdere. Der var
behov for konkrete forslag. Endelig udtrykte
Jimmy Stahr sympati for en række af be
tænkningens forslag til forbedringer for
breddeidrætten.
Inspiration
Det konservative Folkepartis ordfører Chri
stian Ågård fremhævede foreningen og det

frivillige initiativ som det grundliggende for
breddeidraetten.
-Den frivillige lederindsats er uundværlig.
Uden denne indsats går det ikke. Det er der
for vores opgave at inspirere dette arbejde.
Men vi skal som politikere ikke bestemme,
hvad der skal ske, sagde Christian Agård.
Han gav tilsagn om at medvirke til en løs
ning af problemet med gymnastikken i af
tenskolen.
-Forskelsbehandlingen er i foreningernes
disfavør. Det problem kan vi ikke blive ved
med at feje ind under gulvtæppet. Proble
met må løses og helst til begge parters til
fredshed, sagde Christian Agård.
To kredsløb
I en kommentar til Helge Sanders ordfører
tale sagde venstresocialisternes ordfører
Steen Tinning. at tanken om at anvende
midlerne til foreningsidrætten gik på tværs
af både kulturministerens og idrætsorgani
sationernes udsagn.
-De taler jo om to forskellige økonomiske
kredsløb, lød kommentaren.
Ingen sammenhæng
I sin ordførertale sagde Kaj Stillinger fra So
cialistisk Folkeparti, at udvalgets betæn
kning var et godt og solidt stykke arbejde.
Derimod var han skuffet over ministerens
redegørelse, som han fandt »tynd«.
Han efterlyste forslag til, hvordan man kun
ne forbedre mulighederne for de uorganise
rede og bedre uddannelse af sportsjournali
ster.
Kaj Stillinger støttede kulturministerens
ønsker om en aktivitetspulje men fandt det
beskæmmende, at der kun var foreslået 100
mio. kr. til denne pulje.
Kaj Stillinger fandt også det beløb, der var

vist til folkeoplysningsudvalget udfra et
ønske om at skabe en samlet fritidspolitik.
Om 25-årsgrænsen og breddeidrætsudvalgets forslag til regulering af lokaletilskud
sagde han:
-Udvalget stiller meget store krav.
Han erkendte dog, at statens tilskud til loka
ler ikke var fulgt med udviklingen og han
mente, at staten var »sluppet meget
billigt«.
-Der er behov for at få justeret tilskudsgrænsen. sagde han.
1 forbindelse med ønskerne om at få ophæ
vet 25-årsgrænsen sagde Ole Vig Jensen, at
der snarere var behov for aktiviteter på
tværs af den nugældende lovgivnings for
skellige og adskilte områder. Han var enig i
frygten for, at en ophævelse af 25-årsgræn
sen kunne betyde forringelser for børne- og
ungdomsarbejdet.
Om lederrekrutteringen sagde han:
-Vi skal gøre en indsats for at stimulere re
krutteringen og vi bliver nødt til at betræde
nye veje.
Han pegede på den forsøgsvirksomhed, der
var udfoldet under det såkaldte »10-punktsprogram« i folkeoplysningsudvalgets regie.
Endelig nævnte han idéen om at gøre skoler
ne til lokale kulturcentre. Han sagde, at det
var en spændende udfordring, også for
idrætsforeningerne.
Det koster
Centrumdemokraternes ordfører var Arne
Melchior. Han sagde, at baggrunden for den
omdiskuterede 25-årsgrænse var ønsket om
at tiltrække ungdommen.
-Når mennesker bliver ældre erkender de, at
gode ting koster noget! Således koster det
også noget at dyrke idræt.
Centrumdemokraterne ønskede aktivitetsrettede tilskud. Men især var der efter Arne
Melchiors opfattelse et konkret behov for
forbedringer for handicapidrætten.
-Handicapidrætten skal prioriteres allerhøj
est. Det haster og der skal penge på bordet,
sagde han.
Endelig fremhævede han den kvindeidræt,
som var nævnt i breddeidrætsudvalgets
kommissorium og et sidste punkt på ønske
listen var et professorat i idrætsmedicin.
Meningsfuld fritid
Fremskridtspartiets
ordfører
Kresten
Povlsgård ønskede ikke lovgivning på fri
tidsområdet.
-Hvorfor skal vi indrette fritiden ligesom vi
har indrettet arbejdstiden? spurgte han.
Han sagde, at de eksisterende lokaler skulle
benyttes af alle som havde lyst og at de akti
ve så selv skulle holde lokalerne istand.
-Lokalerne er der jo. Lovgivningen skal ikke
blande sig.
Om det økonomiske sagde Kresten Povlsgård :

-Hvis man har råd til at rejse fra Jylland til
København for at se en fodboldkamp, så har
man også råd til at betale for sin aktive ud
foldelse.
Og om lederne sagde han :
-De frivillige ledere får den løn, som de skal
have: Nemlig en meningsfuld fritid!
Kreative mennesker
Venstresocialisternes ordfører Steen Tin
ning sagde, at kernen i hele debatten var, at
idrætsforeningen havde mistet sin betyd
ning som en kulturpolitisk udfarende kraft.
-Den folkelige idræt er ikke længere progres
siv, som den var det tidligere sagde han.
Signalementet af den organiserede idræt
lød:
-I dag kan den ikke meget mere end at prise
frivilligheden og gå til det offentlige for at
bede om penge!
Han ønskede en debat om målsætningen
med den brede idræt og formulerede sit par
tis mål:
-Vi ønsker kærlige, kreative og selvforvalten
de mennesker. Vi ønsker at idrætten skal
være et middel for den enkelte til at leve et
ordentligt liv. Nogen steder fungerer idræt
ten sådan, andre steder gør den ikke. Vi skal
derfor styrke mangfoldigheden. I nogle loka
lområder er det idrætsforeningen, der er den
udfarende kraft. Men det kan også være an
dre foreningstyper, og så er det dem, vi skal
støtte, sagde Steen Tinning.
Hjælp til selvhjælp
Kulturminister H. P. Clausen sagde, at rege
ringens udgangspunkt var, at alle fik mulig
hed for at dyrke idræt på den måde, som de
ønskede. Idrætspolitikken skulle være en
hjælp til selvhjælp.
Der havde været en del kritik af hans ønske
om at sende betænkningen til høring. Til
kritikerne sagde ministeren:
-Jeg har ikke tænkt mig at sende den til hø
ring hos dem, der har skrevet den. Der er ik
ke tale om forhaling. På nogle områder kan
vi gå igang med det samme. Men på andre
områder skal vi drøfte forslagene med kom
muner, amter og forskellige organisationer
for at finde ud af, hvordan vi kan handle i
praksis.
H. P. Clausen konstaterede, at der blandt
partierne var bred sympati for forslagene
om forsøgs- og aktivitetspuljer, der var også
sympati for administrative lettelser.
-På disse områder behøver vi altså ikke at af
vente høringssvar, sagde han. Ministeren
understregede, at også andre grupperinger
end foreningerne ville blive tilgodeset og at
handicapidrætten ikke var omfattet af for
slagene om forsøgsvirksomhed.
Kulturministeren erklærede sig enig i, at der
i handicapidrætten var gjort tilstrækkelige
forsøg til at man kunne umiddelbart skabe
forbedringer.

Dagen derpå - Samspil nødvendigt.
afsat til alternative idrætsfaciliteter »for
nærmende lille«.
-Der er efter min opfattelse ikke nogen sam
menhæng mellem de gode forslag og de fo
reslåede beløb, konstaterede han.
Afsluttende sagde han, at SF ville støtte ad
ministrative lettelser, ansættelse af konsu
lenter, og ind for forbedringer for handicapi
drætten. Men han var betænkelig ved forsla
get om ophævelse af 25-årsgrænsen. Han
fandt det risikabelt, fordi midlerne i givet
fald kunne tages fra børne- og ungdomsar
bejdet.
Store krav
Ole Vig Jensen var ordfører for Det radikale
Venstre. Han sagde, at mange af breddeidrætsudvalgets langsigtede forslag var hen

Af Leif Mikkelsen. Formand for De danske Gymnastik og ung
domsforeninger og formand for Idrættens Fællesråd.
Leif Mikkelsen fremhæver at
idrætsorganisationerne ik
ke hører til dem, der blot
kræver mere af det øvrige
samfund.
Under debatten i Folketinget vedrørende
fritidslivets vilkår er det blevet tydeliggjort,
at en dialog mellem foreningsledere og poli
tikere er ganske påkrævet.

Såvel hos kulturministeren som hos et fler
tal i Folketinget sporedes en klar, positiv
holdning - dog uden at signalet blev særlig
præcist, og uden at hånden blev strakt helt
frem.
Jeg mener, vi bør kunne nå hinanden allige
vel.
Idrættens organisationer er i hvert fald klar
til at gå et skridt frem.
25-års reglen og beregningsgrundlaget for
lokaleleje er blevet udråbt til at være de øko
nomiske sværvægtere.
Jeg mener, det er helt nødvendigt i den vide
re debat at få klarlagt, hvad der reelt er øge(Fortsættes næste side)
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de offentlige udgifter, og hvad der blot er om
postering fra kommuner til stat.
Lad os komme i gang med at tale om regule
ring af satser, og lad os få fjernet den negati
ve effekt, som 25-års reglen har på netop
børne- og ungdomsarbejdet, som man ellers
ifølge politikerne skal favorisere, i stedet for
kun at soge ja eller nej til fuldstændig afskaf
felse.
I kulturministerens redegørelse er der peget
på behovet for samfundsøkonomiske hen
syn. Netop derfor skal vi have tydeliggjort

det bud på samfundsøkonomisk ligevægt,
som Venstre fremlagde i folketingsdebatten
ved at pege på det afgiftsprovenu, der vil gå i
statskassen ved at indføre et landsdækken
de lottospil. Et vurderingsværdigt udspil,
som bør muliggøre, at vi nu får løst de helt
nødvendige foreningspolitiske spørgsmål i
det lokale arbejde.
Politikerne skal vide, at idrættens organisa
tioner ikke ønsker at placere sig blandt dem.
der bare kræver mere af det øvrige samfund.
Men vi ønsker at fastholde politikerne på de

res løfter til det foreningsarbejde, der yder
mere end det tager - og som Ole Vig Jensen
udtrykte det fra Folketingets talerstol, som
er en af grundpillerne i det demokrati, vi
bygger vort samfund på.
\ i har hvert vort politiske ansvar, men vi har
et fælles ansvar for de vilkår, vi giver det for
eningsliv, som skal være livskraftigt - også i
morgen.
LM

Uvilje mod bedre Fritidslov.
Jeg håber de er gode til at lave bankospil.
Kommentarer af Ole Ring. Formand for Sorø Sportsråd og
Orienteringsklubben Sorø.

Som leder af en ganske almindelig lille
idrætsklub var min umiddelbare reaktion på
breddeidrætsudvalgets
betænkning en
blanding af skuffelse og vrede. Såvidt jeg
kan forstå på det digre værk får breddei
drætten tre ting forærende: Uddannelse,
konsulenter og forsøgsvirksomhed.
Vi mangler kun én eneste ting: Penge!
Annoncetegning etc.
Jeg kender ikke ret mange af Danmarks
10.000 store og små foreninger, men jeg vil
tro, at de fleste har de samme problemer,
som vores klub har.
Vi har en bestyrelse, som vi lige netop kan
holde på de 7 mand vi gerne vil. Hver gang
der er en der går af, skal vi ud at lede i med
lemsskaren for at finde en afløser. Og så i øv
rigt have alle overtalelsesevnerne frem. Men
det går.

Grunden til, at det er svært er ikke, at vi ikke
har kvalificerede medlemmer. Grunden er,
at de er medlem af orienteringsklubben for
at beskæftige sig med orienteringsløb, og
hvis de bliver medlem af bestyrelsen ved de
godt, at så drejer verden sig om annoncete
gning, bankospil og administration.
Og sådan er det for de allerfleste klubber i
hvert fald i Sorø.
Det løser man ikke med uddannelse.
Vi ved godt, hvordan man laver et oriente
ringsløb.
Vi ved godt, hvordan man løber oriente
ringsløb.
Vi ved godt, hvordan man lærer nye med
lemmer at løbe.
Men vi bruger - nødtvungent - kræfterne på
noget andet og meget mindre spændende.
Man løser det heller ikke med konsulenter.
1 hvert fald ikke, hvis de skal ud hos os og la
ve orienteringsløb. Det er jo det vi synes er
sjovt. Vi kunne næppe fortsætte som klub,
hvis det endte med at lederne, som er valgt
blandt foreningens medlemmer endte med
at være administratorer, og nogen fremme
de, ansatte konsulenter lavede løbene for os.
Så kan vi lige så godt lade kommunerne dri
ve klubben.
Men selvfølgelig, som jeg foreslog i over
skriften, kunne vi lade konsulenterne lave
bankospillene, så kan vi få mere tid til at lø
be, og så bliver det alle tiders ordning.

De små klubber
Min opfattelse af breddeidrætsudvalægets
betænkning er, at den ikke er skrevet på de
helt små klubbers præmisser. Men det er nu
en gang dem, der er flest af, og det er også
nok dem, der har mest brug for støtte.
Jeg tror, at en af grundene til, at Danmark
klarer sig så godt idrætsforeningsmæssigt
er, at vi hidtil har ladet de tusind ideer blom
stre, i stedet for at samle os i få store fore
ninger med et magtfuldt administrations
apparat og alt det der.
Hvis vi vil opretholde det, er det nødvendigt
med en støtte, der når helt ud i det alleryder
ste led, den enkelte lille klub.
Forbundene og de store klubber klarer sig
nok.
Og ude i den lille klub er det altså meget ofte
kontanter, der tæller.
Papirløsning
Nu har jeg fået luft for min skuffelse.
Min anden reaktion var vrede.
Og det tager udgangspunkt i, at jeg jo også er
med til at betale de her penge. Det er jo skat
tekroner. Hvis det der står i betænkningen
føres ud i livet, synes jeg man anvender mine
skattekroner dårligt. Og protektionistisk.
Eliteidrætten kunne få penge.
Breddeidrætten kan få nogen til at komme
og fortælle sig, hvordan man løser opgaverne
efter en eller anden skabelon, så det kan bli
ve pænt ens.
Der er en hel masse i ideen, der gør mig ag
gressiv. Det kan godt være, at den foreslåede
løsning er den eneste der kan få politisk op
bakning, fordi den ser imponerende ud på
papir, og direkte tilskud ikke er kompliceret
nok. Men til gengæld ville det gøre gavn.
Men det kan konsulenterne jo altså også, ba
re de er gode til at arrangere andespil.
OR.

<§]
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Ynglinge!
Pigerne sprang i mål
sammen med cham
pagnen
Sejlerpigerne var helt sikre på at vinde,
da de her i weekenden stak til søs i
Dansk Sejlunions klassemesterskab.
Det var nemlig det første Danmarks
mesterskab kun for piger.
Vinder blev besætningen på klubbåden
»Totten 3« fra Yachtklubben Puresøen
med den 26-årige Annette Steen
Thomsen som skipper og gasterne Hel
le Birgitte Olsen på 24 og Elsebeth Lin
degård på 28.
-Der blev kæmpet mindst lige så hårdt
som i de mesterskaber, hvor også dren
gene er med, sagde skipper Annette
Steen Thomsen efter sejren og cham
pagnen. Vi tre lægger mere vægt på at
vinde et rent pigemesterskab, fordi vi
kæmper på vores egne vilkår.
Der deltog 20 både i Danmarksme
sterskabet, som var arrangeret af Hel
lerup Sejlklub og Dansk Yngling Klub
og sponseret af Fridakort. Mesterska
bets fem sejladser blev afviklet på Øre
sund.
SSF. har mange velsejlende piger, må
ske var det en idé allerede nu at gå igang
- til næste års DM.

lier fejrer skipper Anette S. Thomsen yacht
klubben Furesøen sejren med champagne.
Også SSF. piger var med og placerede sig
midt i feltet.
11986 blev SSF. nr. 2. ved mesterskaberne
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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
X Amagerbanken

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

DAIMSK
SEJLUNION

Medlemsskab af klub

Dansk Sejlunion meddeler
det maritime alarmsystem ophører
Efter at Falck i juni måned trak sig ud af
samarbejdet vedrørende Søsportens
Maritime Alarmsystem - SMÅ - har
Dansk Sejlunion nøje vurderet situatio
nen, og hovedbestyrelsen besluttede på
sit møde den 5. september 1987, at
unionen herefter også trækker sig ud
ved årsskiftet.
Baggrunden for at Falck trak sig ud var,
at man ikke ville investere i nye modta
gesystemer nu, hvor de eksisterende
stationer er ved at være slidt op.
SMÅ-systemet blev for snart mange år
siden etableret som et billigt, alterna
tivt nødkommunikationsmiddel, den
gang VHF-radiotelefonerne stadig var
relativt dyre. SMÅ-systemets tekniske
udførsel har specielt de senere år ikke
levet op til de krav, der skal og må stilles
til et nødkommunikationssystem, og
formen kan skabe en falsk trykhed på
grund af at systemet er ustabilt og at
frekvensen konstant aflyttes og i man
ge tilfælde slet ikke aflyttes. Der fore
ligger ikke DS bekendt nogle statisti
ske oplysninger, der dokumenterer, at
SMÅ har reddet menneskeliv og lyst
sejlere i kritiske situationer. Endelig er
der kun relativt få 11 A kontakter i om
løb blandt sejlere, og systemet har al

drig fået den ønskede udbredelse, trods
en ihærdig og dygtig indsats fra Ra
dioudvalgets og mange fritidssejleres
side.
Hovedbestyrelsen fandt, at Dansk sejl
union fremover entydigt skal anbefale
VHF-radiotelefoner som det sikreste
nødkommunikationsmiddel, fordi det
er sikkert og konstant, og fordi derer
professionel lyttevagt på kyststatio
nerne og i alle erhvervsfartøjer på kanal
16. Unionen kan heller ikke længere an
befale et system, der ikke med sikker
hed kan siges at fungere, og man derved
ikke kan føle sig tryg ved.
Hovedbestyrelsen påskønner det me
get store arbejde som Radioudvalget i
en årrække har lagt i dette system, og
som blev gjort på et tidspunkt, hvor der
var et stort behov. Den tekniske udvi
kling har nu medført at behovet er væk.
Radioudvalget vil blive søgt opretholdt
som et underudvalg under Langturs- og
Motorbådsudvalget med henblik på
evt. fremtidig rådgivning vedrørende
privatradioer.
DS vil - såvel som Falck - stille udstyret
til rådighed, hvis nogen ønsker at fort
sætte systemet udenfor DS-regi.

Fra Roskilde Sejlklub har vi fået en fo
respørgsel om hvordan klubben skal
forholde sig når flere bådejere er påført
samme klassebevis/målebrev, - og kun
én er medlem af klubben.
Reglen er, at kun det/de medlemmer,
der er medlem af den anførte klub, på
føres klassebeviset/målebrevet. Det vil
sige, at hvis to ejer samme båd og er
medlem af to forskellige klubber - skal
kun den ene ejer påføres klassebeviset/
målebrevet.
Klubberne skal kun stemple når ejer
forhold passer med klubforhold, i mod
sat fald skal målebrevet returneres til
DS.

Sejlbræt påsejlet af
speedbåd
En brætsejler var en dag i august alene
ude på en fjord. Han var ikke særlig øvet
i brætsejlads. I samme farvand befandt
sig en speedbåd, dertra to vandskiløbe
re. Da brætsejleren skulle til at foretage
en vending, kom speedbåden med stor
fart lige imod sejlbrættet. Da speedbå
den ikke så ud til at ville ændre kurs,
sprang brætsejleren i vandet. Samtidig
ramte speedbåden sejlbrættet på langs,
hvorved kølen blev slået af.
Speedbådens fører forklarede til poli
tiet, at han for at få tilstrækklig kraft til
at trække de to vandskiløbere, havde gi
vet fuld kraft på motoren, hvorved
stævnen løftede sig så meget, at han ik
ke kunne se vandoverfladen lige foran
båden. Føreren havde ikke set sejlbræt(Fortsættes næste side)

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE*.

S

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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te med sejlet oppe noget sted forude i
sin sejlretning. Da han pludselig så det,
var det for sent at undgå påsejlingen.
Det var industriministeriets opfattel
se, at kollisionen - uanset om sejlbrætte
havde sejlet oppe eller ej - skyldtes, at
speedbådens fører ikke havde holdt be
hørigt udkig, jfr. regel 5 i de internatio
nale søvejsregler, hvilket forhold efter
industriministeriets opfattelse måtte
karakteriseres som en grov fejl og for
sømmelse i tjenesten. Ministeriet tilfø
jede i den forbindelse, at det at speed
bådens stævn var meget løftet, netop
burde have foranlediget at føreren til at
være særlig opmærksom på eventuelle
farer, der befandt sig i den dermed
skjulte del af vandområdet forude.
Industriministeriet henstillede, at der i
medfør af sølovens § 371, stk. 1, rejstes
tiltale mod speedbådens fører for ved
grov fejl og forsømmelse - at have und
ladt at holde behørigt udkig - at have fo
ranlediget kollisionen.
Sagen blev afgjort i retten, hvor speed
bådens fører blev idømt en bøde på
1.000 kr. med en forvandlingsstraf på 6
dages hæfte.

fra bestyrelsen

Nattevagt
For at undgå tyverier fra
bådene opfordres båd
ejere 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!!

til orientering

00
Sundby Sejlforening byder
følgende nye medlemmer
velkommen
A 21
J 36

Johnny Reinholdt Fischer
Dirchsvej 26, S.
Ulrik Bang Olsen
Amagerstrandvej 164 B, S.

Fra deltagere i
Svagførerfesten.
Til Sundby Sejlforening.
På egne og andres vejne sender vi her
med foreningen en hjertelig tak for den
dejlige dag vi oplevede hos jer, mindet
vil vare længe.
Med hjerteligste hilsener
Gurli Andersen
Brydes Alle 28

Basta Klaus!
Tack for fina arrangemang for optimi
sterna under augusti.
Alla finska deltagare kom bra hem.
Kan du vånligen skicka resultatlista
over pojkarnas lagsegling, for dessa var
inte klara då vi for hemåt.
Som du kankse kommer ihåg, blev min
båttrailer påkord av en tankbil, som
tomde toaletteerna. Du lovade att Fo
reningen skall ersåtta denna skada. Ef
ter många besvårligheter har jag fått reda på, att reparation av trailerns
stånkskydd inte kommer på fråga, enår
glasfibermattan har krossats och vat
ten har kommit in i laminatet. Tillverkaren meddelar, att en ny stånkskårm
kostar 200.- Fim och installationen av
den 150.- Fim.
Emotser ersåttning enligt ovanstående
med det snaraste.
Mitt bankkonto år Foreningsbanken i
Finland, Helsingfors Brando 218321
- 15032, ersåttning 350«- Fim, for
stånkskårm.
Med vanlig hålsning
Henrik Vilen
Ps. til orientering skal meddeles at
ovenstående skade er betalt af vogn
manden.
Klaus Akkermann

Nordisk mesterskap for opti
mistjoller 1987
Jeg takker for nylig mottatt forsendelse
med protestskjemaer fra siste dag av
lagseilasen.
På vegne av de norske seilere, trenere,
lagledere og foreldre til Nordisk Me
sterskap i optimist vil jeg gjerne takke
Sundby Sejl Forening for arrangemen
tet. Det var helt tydelig at det fra fore
ningens side var nedlagt et stort forarbeid for at arrangementet skulle kunne
awikles så effektivt og smidig som mu
lig. Både de ansvarlige for arrangemen
tet og de mange frivillige hjelpere fra
Sundby Sejl Forening fortjener stor
takk for denne innsats, og takk for all
vennlighet og gjestfrihet.
Jeg ville også sette pris på om forenin
gen vil formidle en hilsen til Preben
Barner med en takk for hans innsats
under mesterskapet. Fra norsk side var
vi meget imponert over hans kompetanse på dette område og ikke minst
hans ro i de vanskelige situasjoner som
oppstod.
Det er sikkert en rekke ting som kan
forbedres med hensyn til Nordisk Me
sterskap i optimistjoller, ikke minst når
det gjelder funksjoner som jury og awiklingen av lagmesterskap. I så måte ble
det nok høstet erfaringer i Danmark
som det bør trekkes lærdom av. Disse
erfaringer har imidlertid intet med det
gode og hyggelige arrangement som
Sundby Seil Forening var mester for.
Vennlig hilsen
Finn Myhre

75 år.
Til SSF. og vennerne i klubben sender
jeg en hjertelig tak for al den opmærk
somhed som blev vist mig på min 75
årsdag.
Det varmede mig meget efter den kolde
sommer vi har været igennem.
Mange venlige hilsener
Orla With.

t
Til SSF. og medlemmerne.
Hjertelig tak for den venlige deltagelse
ved min kære hustrus død og begravel
se.
Jodsy
Herman-Edith
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Fra Kassereren

kapsejlads

Kontingent pr. halvar.
Aktive. Kr. 200 r + byggefond kr. 50,ialt kr. 250,Passive. Kr. 100,- -I- byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Juniorer. Kr. 150,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Rabat. Der betales for 2 søskende, de
næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år.
Pr. m 2 kr. 65,- + moms kr. 10,30 ialt pr.
m 2 kr. 79,30
Vinterpladsleje.
Medlemmer uden fast plads i SSF. pr.
m 2 kr. 32,50 + moms kr. 7,15 ialt kr.
39,65.
Mindste pladsleje max 3 m 2 kr. 175,- +
moms kr. 38,50 ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år.
Enkeltskur. Kr. 82,- + moms kr. 18,- ialt
kr. 100,Dobbeltskur. Kr. 164,- + moms kr. 36,ialt kr. 200,Jolleskur. Kr. 61,48,- + moms kr. 13,53,ialt kr. 75,Haveleje. Kr. 49,18,- + moms kr. 10,82,ialt kr. 60,Nattevagt. Bådejere der ikke har gået
deres 2 vagter inden 1. maj, betaler kr.
200,- pr. vagt til foreningens kasse.

optimister

<P

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, Kastrupvej I4 st th 2300 København S.
Tlf. 01 58 28 10
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På kapsejladsområdet var september
måned præget af stor aktivitet, idet vi
foruden de 2 afsluttende onsdagssejladser afholdt 4 store stævner: Åbent
Amagermesterskab i Yngling, Week
end-stævne for Ballad og Nordisk Fol
kebåd, Forterne Rundt og vores egen lo
kale »Old Boys«Cup.

Amagermesterskabet, der var
det første udtagelsesstævne til Yngling
VM 1988, var der tilmeldt 51 fartøjer,
hvoraf 46 kom til start uanset de van
skelige vejrforhold. Amagermestre blev
Bo Seiko, Henrik Nielsen og Michael
Empacher.
(Med en 3. plads i Skovshoved den 3.-4.
oktober fører denne Lynetten/Sundby
båd i øvrigt i udtagelsessejladserne til
VM - Tillykke med det!)

Weekend-stævnet,

der gen
nemførtes med 2 sejladser på olympisk
bane og deltagelse i distancesejladsen
»Forterne Rundt« blev for Balladernes
vedkommende vundet af Mads Møllgaard, Vedbæk, i Madam Blå foran Re
ne Pedersen, Roskilde, i White Lady og
med den svenske båd, Lazy Lady på 3.
pladsen.
H. P. Johansen, Dragør, i Pingvino II
blev hurtigste Ballad i Forterne Rundt
og kan derfor glæde sig over Sven
Malms vandrepræmie i det næste års
tid (i hvert fald! ?).
I Nordisk Folkebåd vandt Jørgen Haar,
SSF, i Grønært med 2 førstepladser og 1
tredieplads.

Forterne Rundt

var der (incl.
weekend-stævnet) tilmeldt 81 fartøjer,
hvoraf 64 kom til start og fik en god sej
lads, selv om vejret ikke var alt for godt
(»flovt«), da starterne gik.
Følgende fik del i præmierne, der igen i
år var thermokander fra Stelton:
Benny Fejerskov, Lynetten,
i x 3/4 ton »Green Gimmick«,
* Jan Peschke-Køedt, Rungsted,
i Luffe 44 »Trip«,

Leif Fauner, Lynetten,
i All Aboard »One-O-Five«,
Flemming Sejr Hansen, Frem,
i x-99 »Nauk«,
Bjarne S. Clausen, Sundet,
i BB 10-m »Sjus«,
kai Thingsig, Dregør,
i Int. 1006 »Krabask«,
Kim Kristensen, SSF,
i x-79 »Bang-Bang«,
Leif Guldbech, SSF,
i Fandango 32 »Guldfisken«,
* Sven Malm, SSF,
i Albin Express »Martha«,
Poul Petersen, SSF,
i Spækhugger »Kris«,
Kim Steffensen, SSF,
i H-båd »Yatsy«,
Poul Zastrow, SSF,
i Bandholm 24 »Tola«,
Torben Dam Jensen, SSF,
i I.F. »Elisabeth«, og
Per Andersen, Kastrup,
i Nordship 666.
Skipperne med ^-markering kunne
også tage en vandrepræmie med hjem.
Da SSF's skolebåd »Tyveknægten« var
den eneste deltagende skolebåd, bliver
skolebådspokalen »hjemme« i det næ
ste år.

havn og plads

I
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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.

BENZIN og OLIESALG
Aben alle dage mellem
kl. 15.00 og 16.00
Lørdag åben 9.00 - 11.00
Salget foregår fra havnekontoret.
Kontakt havnefogeden.

Til Old Boys Cup var der i år kun
tilmeldt 16 besætninger, men både det
sportslige og kammeratskabet var af
høj karat, og der var spænding til det
sidste om udfaldet af sejladserne.
Desværre var søndagsvejret således, at
de afsluttende sejladser måtte afvikles
på »anden vis« - med pilekast!!!
Vindere blev - efter en forrygende fina
lesejlads - sidste års mestre: Ole Juul Annie Juul og Leif Guldbech, foran
Tommi Nymand, Lis Jensen og Ole
Poul Pedersen. På trediepladsen kom
Niels Peter Petersen, »Trille« og Verner
Dvoracek.
Vindernes »Vandrepræmie« - en pragt
fuld stok med sølvbeslag - vil blive
ophængt i klubhuset.
Tak til alle, der i sæsonen 86-87 har
bistået ved afviklingen af kapsejlad
ser i Sundby Sejlforening.
Kapsejladsudvalget

1 præmie. Ole Juul, Annie Juul, Leif Guld
bech.

2 præmie. Lis Jensen, Ole Poul, Tommy Nymand

Dommerkomiteen. Axel og Klaus Brask
Thomsen, samt Kim Steffesen.

Trille, Niels Peter, Verner Dvoracek
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Navigator til 6000 kr
Længe har dansken husvant plasket
til søs, men desværre sker der hvert
år mange ulykker blandt sejlernes
tusindtal, bl.a. fordi kunsten at navi
gere ikke er så udbredt, som den bur
de være. Men nu er det blevet muligt
for under 6000 kr. at anskaffe sig en
navigator, der er så enkel at betjene,
at den kan anvendes uden forkund
skaber i enhver sejl- eller motorbåd.
Med den ombord kan man aflæse sin
position hvert andet sekund. Samtidig
kan navigatoren afstikke og fælge en
kurs, og ved mand over bord kan den
fortælle den nøjagtige position, da uhel
det skete. Alt det kan selvsagt få den al
lerstørste betydning for sikkerheden til
søs.

såkaldte waypoints. Der kan lægges op
til 9 af disse vejpunkter ind i navigato
ren, f.eks. sømærker, som sejleren så
styrer efter. Når de er indlagt, vil navi
gatoren hele tiden kunne fortælle sejle
ren om afstanden til sit waypoint.
- Det er som at trække en kridtstreg hen
over bunden. Du vil altid kunne få at vi
de, om du er til højre eller venstre for
din kridtstreg - altså om kursen er rig
tig, siger Carl Johan Mørck.
Mand over bord funktionen udløses ved
et par sekunders tryk på en af de 5
knapper, der udgør hele betjeningspa-

Flere medlemmer af SSF har i denne sæson anskaffet sig Phi
lips prisbillige navigator og afprøvet den med særdeles fine
resultater, og da apparatet ovenikøbet bliver fremstillet på
Amager, tillader vi os at bringe denne artikel klippet fra dag
bladet Børsen.
Kæmpeprisfald
Det er Phillips på Amager, der har udvi
klet og nu producerer det lille vidunder,
ap navigator MK-4. Ap navigatorer har i
forvejen 86% af det vesteuropæiske
marked for navigatorer til lystbåde.
Udviklingen har været fantastisk:
-Hvert andet år siden 1981 har vi lance
ret et nyt produkt, der fyldte det halve,
kostede det halve og kunne det dobbel
te, siger direktør Carl Johan Mørck,
Phillips. Og den udvikling er nok kulmi
neret i år med lanceringen af det meget
lille apparat.
- For bare 5 år siden kostede sådan et
produkt 20.000 kr. om året i leje. Sidste
år kostede den billigste model 11.000
kr., og nu er vi altså nede på en købspris
under 6000 kr. incl. moms. Samtidig

Bådlån

Eksport
Udviklingen af den nye navigator, der
faktisk er en lille computer, har kostet
et 2-cifret millionbeløb, men udvikling
er Phillips livsforsikring, mener Carl
Johan Mørck. Alene på Amager er 50 in
geniører beskæftiget kun med udvik
ling. Det giver så høje omkostninger, at
Danmark er for lille til at dække dem.
Derfor skal ap navigatoren også ekspor
teres i stor stil. Det tror Phillips også
fuldt og fast på bliver tilfældet. Forgæn
geren, MK-3 er solgt i 35.000 eksempla
rer, og den nye, der koster der halve, har
mødt stor interesse på udstillinger i
London, Frankrig, Vesttyskland, Sveri
ge og Fredericia.

Drømmen bliver oi
nemt og trygt i
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 Tr/gheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler låifå i ganske særlige
tilfælde.
t
Kig ind og få en båo
drømmen blive opfyldt j

med, at navigatørerne bliver billigere,
udvider markedet sig. Det er klart, at
prisen næsten ingen rolle spiller for de
store lystbåde, men nu kan alle være
med, også folkebåde og mindre motor
både. Den nye navigator er vandtæt og
kan monteres selv i et åbent cockpit. Så
potentialet er mange hundredtusinder,
formentlig over en million lystbåde i
Vesteuropa.
Decca
Ap navigatoren bestemmer sin position
ved hjælp af Deccasystemet, der dæk
ker området fra Nordkap til Gibraltar
incl. Storbritanien og Østersøen.
Derudover finder den vej ved hjælp af

nelet. Herved fastholdes den nøjagtige
position for et evt. uheld, og det er selv
følgelig også en betydelig sikkerheds
faktor.
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46. årgang

Jørgen Rindal blev ved standernedhalingen
udnævnt til Årets SSF'er.
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Det kan give stof til eftertanke og
måske dårlig samvittighed hos mange
ved at konstatere at 30 skure og 4 fartø
jer på Lynettens plads udbrændte foru
den at klubhuset led en mindre skade,
og et flaskedepot nedbrændte til grun
den.
Efter hvad det er oplyst er brandårsa
gen ikke endeligt opklaret, men antages
at være forårsaget af enten en kortslut
ning eller selvantændelse som har fået
rig næring i ikke uvæsentlige mængder
af brandfarlige vædsker og malinger,
der sammen med sejl og tovværk plus
alt det øvrige grej hurtigt og konsekvent
har lavet skure og fartøjer om til et brø
lende inferno.
Hvad gemmer der sig i vores egne knapt
300 skure, her tænker jeg ikke så meget
på de brandfarlige stoffer, de er først
farlige når skaden er sket, men hvad
med de ulovlige el-installationer - kø
leskabe - gasapparater - varmeovne
m.m. der her og der findes og bruges,
godt nok i mange tilfælde dygtigt skjult
for havneudvalgets nysgerrige blikke,
og deraf følgende påtale.
Er det nok at bestyrelsen med jævne
mellemrum udsteder advarsler, og den
enkelte med den helt dårlige samvittig
hed retter lidt på forholdene, eller skal
vi først opleve den store katastrofe.

Med 300 skure og 400 til 500 fartøjer på
land kan det hurtigt blive resultatet.
Er skaden sket er der følgende forhold
at tage i betragtning. Skurene har ikke
kunne brandforsikres, og derfor blev
der i sin tid stiftet et brandfond for sku
rene der idag rummer et beløb på ca.
70.000 kroner, dette beløb dækker ge
nopbygningen af ca. 30 til 35 skurer.
Indholdet i disse af ejendele skal ejeren
selv forsikre eller tage risikoen selv, en
familieforsikring dækker kun hvis for
sikringsselskabet er gjort opmærksom
på at der opbevares værdier i et aflåset
skur i Sundby, og dette skal være tilfø
jet policen under særlige betingelser, og
at man som følge heraf har fulgt poli
cens anvisninger.
Fartøjer der er kaskoforsikret dækkes
af denne i ovennævnte tilfælde, men kig
i policen om der er særlige forbehold.
Fartøjer der er ansvarsforsikret som jo
alle fartøjer skal være i SSF. er ikke
dækket i tilfælde af brand, her må eje
ren selv bære tabet.
Og til slut kan det konstateres, at hvis
en eventuel brandårsag skyldes ulovli
ge installationer, og synderen kan fin
des, er det ikke utænkeligt at den
pågældende udsætter sig for store er
statningskrav.

GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 1987
Formandens beretning
Det er med sorg at jeg må meddele generalforsamlingen, at vi
har mistet flere gode kammerater og medlemmer i SSF.
Viggo Hind A289, tidligere kapsejladschef og redaktør af
vores blad. Hvem kender ikke lille Viggo, en meget markant
person er nu væk.
Bjarne Mortensen A768. Bjarne var meget syg det sidste år,
alligevel kunne vi glæde os over at se ham iSSF. Bjarne var al
tid hjælpsom, og var tilsidst en stabil tankpasser.
Egon Kjeldsen A59, også kaldet »Pløk«, hædersmedlem, tidliger restauratør, og stifter af svagførefesten. Igen en stor
SSF'er har vi mistet.
Egon Kukkerik A327. Kukkerik har været syg meget længe,
alligevel kom det som et chok at han pludselig var væk.
Flemming Christensen A140, gik bort kun 41 år gammel.
Lissi Andersen A245.
Ivan Lindqvist, også kaldet Ivan Skruppegarn, et gammelt og
kendt medlem.
Jeg må bede generalforsamlingen med mig at mindes vore
venner vi her har mistet.
ære være deres minde

Sæsonen er nu forbi og vi har haft den
dårligste sommer i mands minde, hvad
sejlervejret angår. Alligevel har der væ
ret stor aktivitet, sejlerfolket kan ikke
kues, men lad mig starte med vore nye
anlæg. Midterbroen blev færdig lige til
tiden, selvom vinteren drillede, den
står nu flot og lige. Jeg mener at alle er
glade for at vi fik den og vi kunne her
holde budgettet. Nyt molehoved måtte
vi have, vi burde have haft to, men vore
penge slog ikke til i denne omgang. Pæ
le i kanalen havde vi lovet og de er der
nu. Jollebedding, således at begge slæ
besteder på jollepladsen nu er OK. Der
er indkøbt træ til at slå spunds ned ved
tankanlægget, så vi beskytter betonen.

Der er lagt få ekstra søsten ved sondre
østmole og der er blevet repareret ved
nordre østmole. Alt dette samt den
daglige drift og vedligeholdelse har vi
klaret for egne penge. Godt klaret, kan
vi vel sige, og ikke mindst en tak til ge
neralforsamlingen, som muliggjorde en
del ekstraarbejder ved at godkende den
sidste kontingent- og pladslejeforhøjel
se, bl.a.
det
nye
mole-hoved.
(230.000,00 kr.)
Vi er nu begyndt godt, og jeg må sige at
vi har fået lavet det som var strengt
nødvendigt, men vi er langt fra færdige,
meget langt fra.
Bestyrelsen ønsker at fortsætte den li
nie der er lagt vedrørende renovering.
Der er stadig mange ting som presser
på, Nordre molehoved, nødvendig kyst
sikring mod øst, nordre kajanlæg, kaj
anlæg i kanalen, ophalergrej og meget
andet. Alt sammen noget som må ske
hurtigt, da vi ellers risikerer større ska
der og dermed større udgifter. Alle som
går en tur på vores havn vil uden tvivl gi
ve mig ret i, at det er nødvendigt, at vi
satser på at få disse arbejder sat i gang
og færdiggjort. Der skal mange penge til
og tilstanden er sådan, at vi nok må se i
øjnene at der skal flere penge til end vi
umiddelbart har i kassen. Dette kom
mer vi senere ind på. I 1987 kneb det

også, og i den anledning har bestyrelsen
modtaget et rentefrit lån på 80.000 kr.
fra Kobenhavns Idrætspark. Samtidig
fik vi 20.000 kr. i tilskud, kvit og frit, fra
samme sted. Dette kommer selvfølge
lig ikke af sig selv, der skal søges og for
handles for at få sådant igennem. Jeg
har ved flere lejligheder, fra denne ta
lerstol, nævnt vor udgift til kommunen i
form af husleje og div. afgifter, og talt
om det ønskelige i at fritidsloven kunne
blive lavet om, således at vi slap for
denne store belastning. Dansk Sejlu
nion er også opmærksom på problemet,
men har i den anledning ikke, synligt,
gjort så meget ved det, som vi kunne
ønske. Jeg har skrevet, både i vort eget
blad og direkte til formanden for DS,
om dette problem. Ligeledes har jeg
haft flere samtaler med folk fra kom
munen, og der vil desværre ikke ske en
ændring i loven, som vi ønsker. Man kan
godt se problemet, men det koster
mange penge at ændre denne lov. Borg
mester Tom Ahlberg kan nok imøde
komme idrætten generelt med flere
kommunale anlæg til boldbaner o.a.
samt yde støtte til bingo/bango spil.
Hvad i alverden skulle dette hjælpe
Dansk Sejlsport i almindelighed og
SSF i særdeleshed, intet efter min me
ning, Borgmesteren kan rolig udtale sig
sådan det koster ikke ret meget, og kan
herefter altid dække sig ind med at han
dog gør noget, set politisk er den god
nok, det hjælper bare ikke. Vi bliver nok
tvunget til at nærlæse loven og finde
metoder inden for disse rammer hvor vi
kan få lidt mere, der er en dør på klem,
og der forhandles om dette og det er
muligt at vi herigennem kan få forhøjet
vort beskedne tilskud en del, men vi er
langt fra færdige med det.
SSF har som nævnt haft stor aktivitet i
år. Vi har afholdt NOM-Opti i august og
som sædvanlig med stor succes, over
100 joller fra Norge, Sverige, Finland og
Danmark deltog i regn og blæst og sol
skin. Det er ikke uden stolthed at jeg
konstaterer at SSF igen har gjort sig
fordelagtigt bemærket i DS og andre
klubber. Dette skyldes ikke mindst, at
medlemmerne igen har stillet sig vel
villigt til rådighed og ofret ferie og fami
lieliv for dette. Alle er meget imponere
de over, at vi bare sådan uden videre
kan stille 70-80 mennesker, som med
liv og sjæl går ind i dette arrangement
24 timer i døgnet.
Jeg ønsker at udtrykke min store tak
nemlighed. Tak fordi alle kæmpede og
tak fordi vi altid kan stole på professio
nel hjælp fra jer alle. Vi har naturligvis
(Fortsættes næste side)
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ikke ligget stille i junior- og kapsejladsafd. fordi vi havde NOM, tvært
imod har vore unge mennesker gjort en
indsats og er blevet inspireret, de har
markeret sig godt på kapsejladsbaner
ne, vi blev for første gang i mange år ud
taget til DM i Opti, og vore håb Jackie
Henriksen og Henrik Heger klarede sig
godt og repræsenterede SSF på bedste
måde. Samtidig har vi gode forventnin
ger til vore ynglinge-mandskaber, der
sker noget og de sejler godt, de har haft
så travlt at der ikke er blevet tid til at
rydde op i juniorhuset, så det mange
gange har lignet en slagmark, selvom vi
har forsøgt at få huset til at se lidt pæ
nere ud og ofret en del penge på dette.
Jeg klemmer dette ud mellem sidebe
nene, ikke uden grund, når SSF prøver
at forbedre forholdene for alle forventer
vi også almindelig orden tilbage. Det er
såmænd ikke bare juniorer, men alle.
Vor pladsmand har brugt megen tid på
at rydde op efter medlemmerne, og hvis
dette skal fortsætte kommer vi til at ha
ve en hjælper mere, med de dertil for
bundne udgifter, jeg må derfor opfordre
alle til at holde den orden man kan for
vente, og som er nævnt i vore love. Thi
her er penge at spare for en lille indsats.
Sidste år blev vor juniorleder og næst
formand Jens Green hædersmedlem
for lang og tro tjeneste i bestyrelsen, nu
har Jens besluttet, at der skal andre
kræfter til og han ønsker at trække sig
fra bestyrelsen ved denne generalfor
samling.
Dog vil Jens ikke lægge alt arbejde fra
sig, han er kandidat til kredsformand
sposten efter Ib Sørensen/Dragør, og
SSF får atter en god mand på toppen i
kredsen.

Vi i bestyrelsen ønsker at sige tak for
indsatsen, tak for den ro og saglighed
du altid har lagt frem på vore og i dit ar
bejde med de unge.
SSF Udråber et LEVE ! !
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40 års jubilarene Rasmus Bech og Kr. K. A.
Petersen.

Inden vi slipper Jens helt skal han som
sidste gerning i dag uddele juniorafd.'s
pokaler, vi har en lang række af sådanne
pokaler som uddeles for gode indsatser
i årets løb.
Herefter uddeling.
Kapsejladsafd. har som sædvanlig af
holdt mange, og gode stævner i år, med
et deltagerantal som er stigende og
større end før, og set i lyset af hvor man
ge sejladser og stævner der findes, er
dette virkeligt godt klaret, og det bevi
ser også at vore dommere og hjælpere
er dygtige og kan styre disse sager. Så
dant sker jo bare og vi glæder os over
det, men igennem de senere år er op
stået 2 sejladser som er vigtige for SSF
nemlig familiesejladsen og Old Boys.
Det er godt at se hvor stor deltagelse
der er og hvor skæg alle har det. To sej
ladser som er vigtige for vort sammen
hold. Ligeledes må jeg bemærke at motorbådsreps. Ib Petersen har gjort et
stort stykke arbejde for at få motorbå
dene ud på banen, det er delvis lykke
des men der er plads til mange flere og
det vil jeg godt opfordre til at deltage i.
I år blev vor Øveballe 50 år, men Vorher
re lod velsignelsens regn vælte ned den
dag vi skulle fejre dette, så vi måtte fej
re vor smukke gamle dame i det gule
telt, stemningen blev ikke mindre af
det.
Sejlerskolen har i år været præget af
stor aktivitet og vi har idag fornøjelsen
at uddele de beviser som mange af jer
nu har opnået Og i har nu fået den fær
dighed som kræves til søs.
Herefter uddeling af beviser. Der ud
bringes et SSF Leve.
Igen her i efteråret har vi den glæde at
uddele jub.-nåle, disse jubilarer udlø
ser ikke tilskud til kommunen, men vi

er stolte over at SSF har så mange som
ønsker at være her og give sig selv og
SSF så meget i så mange år.
Der udbragtes et Leve for jubilarerne.
En sæson er atter gået og vi skal alle nu
til at gøre klar til en god vinter hvor vi
kan se frem til en ny sæson med mange
aktiviteter og forhåbentlig et år hvor vi
atter kan tage en bid i retning af at for
ny nogle vigtige ting.
Vagtordningen er nu i fuld gang, og jeg
kan fortælle at de første tyve allerede
har været igang i Kastrup, derfor er det
vigtigt at alle gør den indsats at gå de
res 2 vagter som står foreskrevet, så vi
her i SSF kan undgå i videst muligt om
fang at få besøg af tyve. Desværre har vi
måttet konstatere at der iår har været
nogle som har haft lange fingre, bl.a. har
en båd under reparation fået stjålet
adskillige skruetvinger til en værdi af
2500,- dette er meget beklageligt, og
udover at ødelægge et medlems økono
mi ødelægger det vort gode rygte. Det
er derfor vigtigt at vi passer på vore ting
og vore fartøjer.
Igen iår har SSF ved afriggergildet fun
det og uddelt pokalen »en god SSF'er«,
valget faldt på Jørgen Rindal, Jørgen
har igennem året på bedste vis ydet sto
re arbejdsindsatser, han er altid villig til
at hjælpe medlemmer og SSF, dette gø
res dog så diskret at ingen lægger mær
ke til det, i år er det blevet for meget, og
vi lagde mærke til det i høj grad. Tillyk
ke Jørgen.
Nu ved enden af denne beretning øns
ker jeg at takke bestyrelsen for et godt
samarbejde i årets løb, jeg vil gerne tak
ke udvalgsmedlemmerne for en god
indsats i vor forening i år.
En tak til Kirstine og hendes personale
for en god sæson og dejlig mad. Til næ
ste år har Kirstine været her og opvar
tet os i 25 år, hvor er disse mange år ble
vet af.
En hilsen til vore mange venner uden
for vor forening med håbet om fortsat
godt samarbejde.
Jeg ønsker jer alle en god og aktiv vin
tersæson.
Herefter fremlægger jeg min beretning
for generalforsamlingen.
Klaus Akkermann

Kort fra
Generalforsamlingen.
Bestyrelsens lovændrings
forsalg vedrørende havnen
blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag ' om
yderligere renovering af vo
re kajanlæg blev vedtaget
med følgende ændring af be
talingsforholdet:
Alle Aktive medlemmer beta
ler:
inden den 15/1 -88 kr. 250,inden den 15/3-88 kr. 250,inden den 15/9-88 kr. 250,Inden den 15/3-89 kr. 250,lalt kr. 1.000,som ekstra kontingent.
Forslag til generalforsamlin
gen fra medlem Jørgen Hår
A823, JP. Skov A638, Jytte
Hår P106, og Hanne Skov
A664 angående juniorernes
overflytning til aktiv med
lemsskab på visse betingel
ser blev vedtaget.

SSF' sekretær blev ved bestyrelsesmodet efter
generalforsamlingen valgt til næstfor
mandsposten efter Jens Green.

Ole Jensen afløser Jens Green som juniorle
der.

Lørdag den 12'te & søndag den 20'ende december.

Jeg glæder mig i denne tid...
Og ikke uden grund — Vi afholder nemlig julefrokost
lørdag den 12. december, anno 1987, kl. 13.00 i klubhuset.
Hver deltager medbringer en julegave til en værdi af cirka 20,kroner.
Det store kolde bord koster 90,- kroner.
Tilmelding foregår hos Kirstine, senest den 11/12-87.
-fa

-fe

-fe

Vi ved alle at julen er børnenes fest, så ikke uden grund afholder
vi igen i år, Juletræsfest for medlemmernes børn. Det sker i
klubhuset, søndag den 20'ende december 1987 kl. 14.00.
Husk, at entréen for voksne er 10,- kr. som gives ved indgangen.
Billetter til børnene kan, mod forevisning af medlemskort,
afhentes gratis hos Kirstine. Dog senest den 11. december.
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Referat af bestyrelsesmøde d. 28.9.87
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, Bente Bang Christensen
og Bjarne Larsen var fraværende.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden meddelte, at medlem Erik
Kukkerik var afgået ved døden.. Ind
komne breve og takkekort blev oplæst.
Den norske og finske holdleder ved
Nordisk Mesterskab har begge i brev
takket for et godt og veltilrettelagt me
sterskab.
Formanden samt juniorlederen har
begge deltaget i en reception, som
Dragør Sejlklub har afholdt i anledning
af deres 65 års jubilæum.
Den 10.10.87 afholdes der kredsmøde i
Kastrup Sejlklub.
Formanden sluttede med at orientere
bestyrelsen om et tyveri, der var fo
regået på havnen. 10 skruetvinger var
blevet fjernet fra en båd, der står på
land for reparation.

Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget har indhentet en over
slagspris på udskiftning af nordre mole
hoved, pris ca. 230.000 kr. Det vil endvi
dere blive nødvendigt at renovere søn
dre ydermole.
Vort forældede ophalergrej blev igen
diskuteret, og hele bestyrelsen var enig
om, at vi snarest må finde en løsning til
anskaffelse af nyt.
Igen i år er der en del medlemmer, der
ikke har afhentet deres årsmærkat,
d.v.s., at de ikke har forevist gyldigt forsikringsbevis.
Bestyrelsen besluttede, at disse med
lemmers navne skal offentliggøres i
vort medlemsblad.
Bestyrelsen besluttede endvidere, at
alle, der sejler i foreningens båd, skal
have pålæg om at bære redningsvest.

Punkt 7 Kapsejlads:
Der har været afholdt ynglingestævne
med 51 tilmeldte både. 49 startede.
Kapsejladschefen takkede for den
hjælp, man fik, ved bjergning af nr. 31,
der bordfyldte.
Til sejladsen »Forterne Rundt« var der
tilmeldt 81 fartøjer. 73 startede.
Årets Old-boys sejlads blev afviklet
med kun 2 sejladser om lørdagen, idet
man p.g.a. vejret så sig nødsaget til at
aflyse søndagens sejladser.
Den 10.10. afholdtes der klubmester
skab for joller.
Punkt 9 Motorbåde:
Ved fisketuren blev der løst 52 fiske
tegn. 60 deltog i den efterfølgende mid
dag. Der blev ikke fanget mange fisk,
men de, der blev fanget, var store.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet

Punkt
Intet

4 Klubhus og fester:

Punkt
Intet

5 Sejlerskolen:

Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet

Punkt 6 Juniorafdelingen:
2 Ynglingehold har deltaget i sejladsen
om piratpokalen. I klubmesterskab for
optimistjoller blev Jackie Henriksen nr.
1 for A-sejlere, Bo Jacobsen for B-sejlere, og for C-sejlere blev det Mia Pers
son.
Hans Guldager fortalte, at han under et
ferieophold på Malta ved Mogens
Winklers hjælp havde fået kontakt til
Malta Sejlunion, hvor man bl.a. disku
terede udveksling af unge sejlere. Be
styrelsen syntes om ideen, og Jens
Green lovede at gå videre med sagen.

Mødet slut kl. 22.30
Klaus Akkerman
formand

Referat fra generalfor
samlingen bringes udførligt
i næste nummer.

<§]
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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Else Thuring
sekretær

Klubhuset
sprængte sine rammer.
Afriggerfesten kunne trække over 200 med
lemmer til nogle festlige og fornøjede timer.
Om det var oksehøjrebet fra Kristines
køkken eller medlemmernes medbrag
te humør, orkestret eller de festlige ta
lere der gjorde at denne ellers vemodige
sæson-afslutning blev en af de helt sto
re aftener i SSF. er svært at afgøre.
Vor formand Klaus Akkermann kunne i
sin festtale rose mange for et godt ar
bejde for SSF. og for mange gode resul
tater på kapsejladsbanerne sæsonen

igennem. En speciel tak fik de godt 80
medlemmer der ved stor og helhjertet
indsats fik De Nordiske Mesterskaber i
optimistjoller til at glide på skinner så
ledes at SSF. atter beviste at vi også er
gode til de sportslige aktiviteter.
Formanden kunne i dagens anledning
overrække pokalen for årets SSF' et
meget populært valg der faldt på Jørgen
Rindal for hans aldrig svigtende ind-

Poul Richard Høj Jensen.

Formanden overrækker Jørgen Rindal sølv
kruset til en god SSF'er.

Flag og stander under kontrol af Bent Peder
sen og Henry Plambech.

sats for juniorerne og for hans altid
hjælpsomme indsats ved kapsejladser
ne.
Indbudt til festen var bl.a. vore ver
densmestre i 1/4 ton klassen, Folke Lar
sen, og Poul Richard Høj Jensen der og
så er vort hædersmedlem. Begge talte
gribende og humørfyldt om de spæn
dende og nervepirrende sejladser i Ir
land hvor afgørelsen om mesterskabet
først faldt ganske få meter før mål
linien.
Vor formand og sekretær sammen med
festudvalget havde gjort en stor indsats
for at alt skulle klappe, hvilket det også
gjorde til alles tilfredshed. Derfor kan
der, uden at der går skår i arrangemen
tet fremkomme nogle kommentarer
om vort sikkert udmærkede højttaler
anlæg, som absolut ikke er en sådan
fest værdigt. En udmæket optræden af
vore Hopla Piger kunne simpelthen ik
ke høres i den nederste del af salen og
festlige talere, hvis talefærdighed abso
lut ikke fejler noget, trængte ikke ud i
den anden del af salen. Disse forhold
skaber en forståelig uro, der er synd for
den ellers gode indsats.
Denne kritik bringes her frem på vegne
af en række medlemmer hvis hørelse
normalt ikke fejler noget.
Men ellers tak for en god og værdig
afriggerfest.
HG.

Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider
medlemmerne til at skrive om det,
der ligger dem på hjertet - rejseople
velser - 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 med
lemmer og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 med
lemmer, 207 sejlklubber under
Dansk Sejlunion, venskabsklubber i
Motorbådsunionen, svenske ven
skabsklubber, organisationer og per
soner af interesse for SSF samt Kø
benhavns Kommune.

Kursen er sat, Skotland og Irland er målet!
Bjørka og Jørgen Schan
dorff har i 1987 taget sprin
get ud på en virkelig langtur i
deres Ballad.
Med familien og venner sam
let og på skift blev det en vel
lykket tur tværs over nordsøen gennem Skotland over
det irske hav helt til irland.
Kan man afse en 6-7 uger
med et veltrimmet fartøj er
her helt nye muligheder for
en langtur hvilket denne
spændende og velskrevne
beretning vidner om.
af
Bjørka Schandorff, SSF.
Af og til får man chancen for at gøre no
get ud over det sædvanelige, og så skal
man gribe den. Sådan var det for os, da
sommerferien 1987 skulle planlægges.
Vi fik mulighed for at kunne holde fri i
hele skoleferien og skulle finde en god
anvendelse for de 6-7 uger.
Valget faldt på en sejltur gennem Skot
land og over til Irland. Vi har familie
boende lige uden for Belfast, så Irland
er et oplagt rejsemål for os, men lige
frem selv at sejle derover havde vi ikke
forestillet os at skulle. Nu var mulighe
den der, og efter at have brugt vinteren
til planlægning og klargøring af vort go
de skib »Balladine«, (julegaveønskerne
den jul lød på søkort, søkort og atter sø
kort) stak vi ud fra Svanemøllen lørdag
den 20. juni - i gråvejr og vindstille. Om
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bord var foruden Søren, Jørgen og jeg
vores gode venner Lars og Linda, som
ville gøre turen med de første 14 dage.
Signe ville flyve over til Irland og sejle
med hjem derfra.
Vi sejlede i et stræk gennem Limfjor
den til Thyborøn, hvortil vi ankom
klokken 02.00 mandag morgen. Den
sidste proviant blev købt ind, tankene
blev fyldt op - både vand og brændstof,
sømandshjemmet lagde lokaliteter til
et grundigt bad, og omkring klokker 14
mandag eftermiddag sejlede vi ud i
Nordsøen i høj sol og vindstille. Varmt
var det dog ikke.
Det var første gang vi bevægede os
uden for Danmarks beskyttede farvan
de, så alle havde vist sommerfugle i ma
ven, men 5-døgnsprognosen lød ikke
alarmerende, og derfor var det bare
med at komme afsted. Det var som
nævnt vindstille, da vi stak af, og når
vinden kom, var den ikke uventet i næ
sen. Styrken gik ikke over frisk, og på
næsten halvvejen var det blikstille. Det
gav andre oplevelser, som når fiskesti
mer fik havet til at koge.
Turen fra Thyborøn til Fraserburgh i
Skotland tog os præcis tre døgn, men ti
den føltes aldrig lang. Vi havde en vag
tordning, der fungerede fint, og alt det,
der skulle gøres undervejs holdt os
beskæftigede. Hveranden time blev
vores position plottet ind på søkortet,
så vi kunne.følge med i, hvor langt vi var
kommet.
Sankt Hans Aften, efter mørkets frem
brud, nåede vi den norske olieboreplat
form Ulla. Dens flamme udgjorde et
fantastisk bål, som vi havde glæde af
hele natten. Da vi var tættest på lod vi

båden drive, åbnede en flaske champa
gne og fejrede Sankt Hans og lod en tan
ke gå hjem til SSF, hvor vi jo plejer at
være den aften.
Sidst på natten fik vi besøg af en flok
marsvin, der legede rundt om vores
skib i lang tid. Vi havde aldrig før haft
dem så tæt på. Det var et betagende syn
at se dem dykke foran, under og bagved
os uden at røre skibet, selv om vi var
overbeviste om, at en kollision var
uundgåelig.
Torsdag morgen dukkede så Skotlands
kyster op af horisonten, og så sprang
den næste flaske champagne. Glæden
over at se land skulle fejres. På dette
tidspunkt havde vi god vind, sol og
klart, koldt vejr. Da Fraserburgh dukke
de op, kaldte vi havnen over radioen, og
da vi ankom, blev vi fra kajen vinket ind
i det bassin, hvor vi skulle ligge, og mød
te således straks den venlighed og
hjælpsomhed, der præger folk derovre.
Vi havde vores første møde med en tol
der. Det blev til en lang og hyggelig
sludder over en Gammel Dansk, mens
han så pas og papirer. Vi ville gerne ha
ve stempler i passene, men da det sjæl
dent bruges mere, havde han det ikke
med, men tidligt næste morgen kom
han ned og stemplede, for at vi kunne få
det sjældne mærke i passene. Formid
dagen gik så med at supplere fødevarer,
vand og brændstof, og med at få et bad
på sømandshjemmet. Undervejs var
det kun blevet til lidt klatvask, bortset
fra Jørgen, der havde taget bad på
fordækket midt ude i Nordsøen og kun
efter pres indrømmede at det var koldt.
Fredag eftermiddag stod vi ud igen.
Næste stop var Inverness, hvor Den Ca-

December
1987

46. årgang

Jørgen Rindal blev ved standernedhalingen
udnævnt til Årets SSF'er.
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Kan dette mon ske i SSF.
En storbrand på Sejlklubben Lynettens område
Det kan give stof til eftertanke og
måske dårlig samvittighed hos mange
ved at konstatere at 30 skure og 4 fartø
jer på Lynettens plads udbrændte foru
den at klubhuset led en mindre skade,
og et flaskedepot nedbrændte til grun
den.
Efter hvad det er oplyst er brandårsa
gen ikke endeligt opklaret, men antages
at være forårsaget af enten en kortslut
ning eller selvantændelse som har fået
rig næring i ikke uvæsentlige mængder
af brandfarlige vædsker og malinger,
der sammen med sejl og tovværk plus
alt det øvrige grej hurtigt og konsekvent
har lavet skure og fartøjer om til et brø
lende inferno.
Hvad gemmer der sig i vores egne knapt
300 skure, her tænker jeg ikke så meget
på de brandfarlige stoffer, de er først
farlige når skaden er sket, men hvad
med de ulovlige el-installationer - kø
leskabe - gasapparater - varmeovne
m.m. der her og der findes og bruges,
godt nok i mange tilfælde dygtigt skjult
for havneudvalgets nysgerrige blikke,
og deraf følgende påtale.
Er det nok at bestyrelsen med jævne
mellemrum udsteder advarsler, og den
enkelte med den helt dårlige samvittig
hed retter lidt på forholdene, eller skal
vi først opleve den store katastrofe.

Med 300 skure og 400 til 500 fartøjer på
land kan det hurtigt blive resultatet.
Er skaden sket er der følgende forhold
at tage i betragtning. Skurene har ikke
kunne brandforsikres, og derfor blev
der i sin tid stiftet et brandfond for sku
rene der idag rummer et beløb på ca.
70.000 kroner, dette beløb dækker ge
nopbygningen af ca. 30 til 35 skurer.
Indholdet i disse af ejendele skal ejeren
selv forsikre eller tage risikoen selv, en
familieforsikring dækker kun hvis for
sikringsselskabet er gjort opmærksom
på at der opbevares værdier i et aflåset
skur i Sundby, og dette skal være tilfø
jet policen under særlige betingelser, og
at man som følge heraf har fulgt poli
cens anvisninger.
Fartøjer der er kaskoforsikret dækkes
af denne i ovennævnte tilfælde, men kig
i policen om der er særlige forbehold.
Fartøjer der er ansvarsforsikret som jo
alle fartøjer skal være i SSF. er ikke
dækket i tilfælde af brand, her må eje
ren selv bære tabet.
Og til slut kan det konstateres, at hvis
en eventuel brandårsag skyldes ulovli
ge installationer, og synderen kan fin
des, er det ikke utænkeligt at den
pågældende udsætter sig for store er
statningskrav.

GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 1987
Formandens beretning
Det er med sorg at jeg må meddele generalforsamlingen, at vi
har mistet flere gode kammerater og medlemmer i SSF.
Viggo Hind A289, tidligere kapsejladschef og redaktør af
vores blad. Hvem kender ikke lille Viggo, en meget markant
person er nu væk.
Bjarne Mortensen A768. Bjarne var meget syg det sidste år,
alligevel kunne vi glæde os over at se ham i SSF. Bjarne var al
tid hjælpsom, og var tilsidst en stabil tankpasser.
Egon Kjeldsen A 59, også kaldet »Pløk«, hædersmedlem, tidliger restauratør, og stifter af svagførefesten. Igen en stor
SSF'er har vi mistet.
Egon Kukkerik A327. Kukkerik har været syg meget længe,
alligevel kom det som et chok at han pludselig var væk.
Flemming Christensen A140, gik bort kun 41 år gammel.
Lissi Andersen A245.
Ivan Lindqvist, også kaldet Ivan Skruppegarn, et gammelt og
kendt medlem.
Jeg må bede generalforsamlingen med mig at mindes vore
venner vi her har mistet.
ære være deres minde

Sæsonen er nu forbi og vi har haft den
dårligste sommer i mands minde, hvad
sejlervejret angår. Alligevel har der væ
ret stor aktivitet, sejlerfolket kan ikke
kues, men lad mig starte med vore nye
anlæg. Midterbroen blev færdig lige til
tiden, selvom vinteren drillede, den
står nu flot og lige. Jeg mener at alle er
glade for at vi fik den og vi kunne her
holde budgettet. Nyt molehoved måtte
vi have, vi burde have haft to, men vore
penge slog ikke til i denne omgang. Pæ
le i kanalen havde vi lovet og de er der
nu. Jollebedding, således at begge slæ
besteder på jollepladsen nu er OK. Der
er indkøbt træ til at slå spunds ned ved
tankanlægget, så vi beskytter betonen.

Der er lagt f å ekstra søsten ved søndre
østmole og der er blevet repareret ved
nordre østmole. Alt dette samt den
daglige drift og vedligeholdelse har vi
klaret for egne penge. Godt klaret, kan
vi vel sige, og ikke mindst en tak til ge
neralforsamlingen, som muliggjorde en
del ekstraarbejder ved at godkende den
sidste kontingent- og pladslejeforhøjel
se,
bl.a.
aet
nye
mole-hoved.
(230.000,00 kr.)
Vi er nu begyndt godt, og jeg må sige at
vi har fået lavet det som var strengt
nødvendigt, men vi er langt fra færdige,
meget langt fra.
Bestyrelsen ønsker at fortsætte den li
nie der er lagt vedrørende renovering.
Der er stadig mange ting som presser
på, Nordre molehoved, nødvendig kyst
sikring mod øst, nordre kajanlæg, kaj
anlæg i kanalen, ophalergrej og meget
andet. Alt sammen noget som må ske
hurtigt, da vi ellers risikerer større ska
der og dermed større udgifter. Alle som
går en tur på vores havn vil uden tvivl gi
ve mig ret i, at det er nødvendigt, at vi
satser på at få disse arbejder sat i gang
og færdiggjort. Der skal mange penge til
og tilstanden er sådan, at vi nok må se i
øjnene at der skal flere penge til end vi
umiddelbart har i kassen. Dette kom
mer vi senere ind på. I 1987 kneb det

også, og i den anledning har bestyrelsen
modtaget et rentefrit lån på 80.000 kr.
fra Kobenhavns Idrætspark. Samtidig
fik vi 20.000 kr. i tilskud, kvit og frit, fra
samme sted. Dette kommer selvfølge
lig ikke af sig selv, der skal søges og for
handles for at få sådant igennem. Jeg
har ved flere lejligheder, fra denne ta
lerstol, nævnt vor udgift til kommunen i
form af husleje og div. afgifter, og talt
om det ønskelige i at fritidsloven kunne
blive lavet om, således at vi slap for
denne store belastning. Dansk Sejlu
nion er også opmærksom på problemet,
men har i den anledning ikke, synligt,
gjort så meget ved det, som vi kunne
ønske. Jeg har skrevet, både i vort eget
blad og direkte til formanden for DS,
om dette problem. Ligeledes har jeg
haft flere samtaler med folk fra kom
munen, og der vil desværre ikke ske en
ændring i loven, som vi ønsker. Man kan
godt se problemet, men det koster
mange penge at ændre denne lov. Borg
mester Tom Ahlberg kan nok imøde
komme idrætten generelt med flere
kommunale anlæg til boldbaner o.a.
samt yde støtte til bingo/bango spil.
Hvad i alverden skulle dette hjælpe
Dansk Sejlsport i almindelighed og
SSF i særdeleshed, intet efter min me
ning, Borgmesteren kan rolig udtale sig
sådan det koster ikke ret meget, og kan
herefter altid dække sig ind med at han
dog gør noget, set politisk er den god
nok, det hjælper bare ikke. Vi bliver nok
tvunget til at nærlæse loven og finde
metoder inden for disse rammer hvor vi
kan få lidt mere, der er en dør på klem,
og der forhandles om dette og det er
muligt at vi herigennem kan få forhøjet
vort beskedne tilskud en del, men vi er
langt fra færdige med det.
SSF har som nævnt haft stor aktivitet i
år. Vi har afholdt NOM-Opti i august og
som sædvanlig med stor succes, over
100 joller fra Norge, Sverige, Finland og
Danmark deltog i regn og blæst og sol
skin. Det er ikke uden stolthed at jeg
konstaterer at SSF igen har gjort sig
fordelagtigt bemærket i DS og andre
klubber. Dette skyldes ikke mindst, at
medlemmerne igen har stillet sig vel
villigt til rådighed og ofret ferie og fami
lieliv for dette. Alle er meget imponere
de over, at vi bare sådan uden videre
kan stille 70-80 mennesker, som med
liv og sjæl går ind i dette arrangement
24 timer i døgnet.
Jeg ønsker at udtrykke min store tak
nemlighed. Tak fordi alle kæmpede og
tak fordi vi altid kan stole på professio
nel hjælp fra jer alle. Vi har naturligvis
(Fortsættes næste side)
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ikke ligget stille i junior- og kapsejladsafd. fordi vi havde NOM, tvært
imod har vore unge mennesker gjort en
indsats og er blevet inspireret, de har
markeret sig godt på kapsejladsbaner
ne, vi blev for første gang i mange år ud
taget til DM i Opti, og vore håb Jackie
Henriksen og Henrik Heger klarede sig
godt og repræsenterede SSF på bedste
måde. Samtidig har vi gode forventnin
ger til vore ynglinge-mandskaber, der
sker noget og de sejler godt, de har haft
så travlt at der ikke er blevet tid til at
rydde op i juniorhuset, så det mange
gange har lignet en slagmark, selvom vi
har forsøgt at få huset til at se lidt pæ
nere ud og ofret en del penge på dette.
Jeg klemmer dette ud mellem sidebe
nene, ikke uden grund, når SSF prøver
at forbedre forholdene for alle forventer
vi også almindelig orden tilbage. Det er
såmænd ikke bare juniorer, men alle.
Vor pladsmand har brugt megen tid på
at rydde op efter medlemmerne, og hvis
dette skal fortsætte kommer vi til at ha
ve en hjælper mere, med de dertil for
bundne udgifter, jeg må derfor opfordre
alle til at holde den orden man kan for
vente, og som er nævnt i vore love. Thi
her er penge at spare for en lille indsats.
Sidste år blev vor juniorleder og næst
formand Jens Green hædersmedlem
for lang og tro tjeneste i bestyrelsen, nu
har Jens besluttet, at der skal andre
kræfter til og han ønsker at trække sig
fra bestyrelsen ved denne generalfor
samling.
Dog vil Jens ikke lægge alt arbejde fra
sig, han er kandidat til kredsformand
sposten efter Ib Sørensen/Dragør, og
SSF får atter en god mand på toppen i
kredsen.

Vi i bestyrelsen ønsker at sige tak for
indsatsen, tak for den ro og saglighed
du altid har lagt frem på vore og i dit ar
bejde med de unge.
SSF Udråber et LEVE ! !
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40 års jubilarene Rasmus Bech og Kr. K. A.
Petersen.

Inden vi slipper Jens helt skal han som
sidste gerning i dag uddele juniorafd.'s
pokaler, vi har en lang række af sådanne
pokaler som uddeles for gode indsatser
i årets løb.
Herefter uddeling.
Kapsejladsafd. har som sædvanlig af
holdt mange, og gode stævner i år, med
et deltagerantal som er stigende og
større end før, og set i lyset af hvor man
ge sejladser og stævner der findes, er
dette virkeligt godt klaret, og det bevi
ser også at vore dommere og hjælpere
er dygtige og kan styre disse sager. Så
dant sker jo bare og vi glæder os over
det, men igennem de senere år er op
stået 2 sejladser som er vigtige for SSF
nemlig familiesejladsen og Old Boys.
Det er godt at se hvor stor deltagelse
der er og hvor skæg alle har det. To sej
ladser som er vigtige for vort sammen
hold. Ligeledes må jeg bemærke at motorbådsreps. Ib Petersen har gjort et
stort stykke arbejde for at få motorbå
dene ud på banen, det er delvis lykke
des men der er plads til mange flere og
det vil jeg godt opfordre til at deltage i.
I år blev vor Øveballe 50 år, men Vorher
re lod velsignelsens regn vælte ned den
dag vi skulle fejre dette, så vi måtte fej
re vor smukke gamle dame i det gule
telt, stemningen blev ikke mindre af
det.
Sejlerskolen har i år været præget af
stor aktivitet og vi har idag fornøjelsen
at uddele de beviser som mange af jer
nu har opnået Og i har nu fået den fær
dighed som kræves til søs.
Herefter uddeling af beviser. Der ud
bringes et SSF Leve.
Igen her i efteråret har vi den glæde at
uddele jub.-nåle, disse jubilarer udlø
ser ikke tilskud til kommunen, men vi

er stolte over at SSF har så mange som
ønsker at være her og give sig selv og
SSF så meget i så mange år.
Der udbragtes et Leve for jubilarerne.
En sæson er atter gået og vi skal alle nu
til at gøre klar til en god vinter hvor vi
kan se frem til en ny sæson med mange
aktiviteter og forhåbentlig et år hvor vi
atter kan tage en bid i retning af at for
ny nogle vigtige ting.
Vagtordningen er nu i fuld gang, og jeg
kan fortælle at de første tyve allerede
har været igang i Kastrup, derfor er det
vigtigt at alle gør den indsats at gå de
res 2 vagter som står foreskrevet, så vi
her i SSF kan undgå i videst muligt om
fang at få besøg af tyve. Desværre har vi
måttet konstatere at der iår har været
nogle som har haft lange fingre, bl.a. har
en båd under reparation fået stjålet
adskillige skruetvinger til en værdi af
2500,- dette er meget beklageligt, og
udover at ødelægge et medlems økono
mi ødelægger det vort gode rygte. Det
er derfor vigtigt at vi passer på vore ting
og vore fartøjer.
Igen iår har SSF ved afriggergildet fun
det og uddelt pokalen »en god SSF'er«,
valget faldt på Jørgen Rindal, Jørgen
har igennem året på bedste vis ydet sto
re arbejdsindsatser, han er altid villig til
at hjælpe medlemmer og SSF, dette gø
res dog så diskret at ingen lægger mær
ke til det, i år er det blevet for meget, og
vi lagde mærke til det i høj grad. Tillyk
ke Jørgen.
Nu ved enden af denne beretning øns
ker jeg at takke bestyrelsen for et godt
samarbejde i årets løb, jeg vil gerne tak
ke udvalgsmedlemmerne for en god
indsats i vor forening i år.
En tak til Kirstine og hendes personale
for en god sæson og dejlig mad. Til næ
ste år har Kirstine været her og opvar
tet os i 25 år, hvor er disse mange år ble
vet af.
En hilsen til vore mange venner uden
for vor forening med håbet om fortsat
godt samarbejde.
Jeg ønsker jer alle en god og aktiv vin
tersæson.
Herefter fremlægger jeg min beretning
for generalforsamlingen.
Klaus Akkermann

Kort fra
Generalforsamlingen.
Bestyrelsens lovændrings
forsalg vedrørende havnen
blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag ' om
yderligere renovering af vo
re kajanlæg blev vedtaget
med følgende ændring af be
talingsforholdet:
Alle Aktive medlemmer beta
ler:
inden den 15/1 -88 kr. 250,inden den 15/3-88 kr. 250,inden den 15/9-88 kr. 250,Inden den 15/3-89 kr. 250,lalt kr. 1.000,som ekstra kontingent.
Forslag til generalforsamlin
gen fra medlem Jørgen Hår
A823, JP. Skov A638, Jytte
Hår P106, og Hanne Skov
A664 angående juniorernes
overflytning til aktiv med
lemsskab på visse betingel
ser blev vedtaget.

SSF' sekretær blev ved bestyrelsesmødet efter
generalforsamlingen valgt til næstfor
mandsposten efter Jens Green.

Ole Jensen afløser Jens Green som juniorle
der.

Lørdag den 12'te & søndag den 20ende december.

Jeg glæder mig i denne tid...
Og ikke uden grund — Vi afholder nemlig julefrokost
lørdag den 12. december, anno 1987, kl. 13.00 i klubhuset.
Hver deltager medbringer en julegave til en værdi af cirka 20,kroner.
Det store kolde bord koster 90,- kroner.
Tilmelding foregår hos Kirstine, senest den 11/12-87.

*k

ik

ik

Vi ved alle at julen er børnenes fest, så ikke uden grund afholder
vi igen i år, Juletræsfest for medlemmernes børn. Det sker i
klubhuset, søndag den 20'ende december 1987 kl. 14.00.
Husk, at entréen for voksne er 10,- kr. som gives ved indgangen.
Billetter til børnene kan, mod forevisning af medlemskort,
afhentes gratis hos Kirstine. Dog senest den 11. december.
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Referat af bestyrelsesmøde d. 28.9.87
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, Bente Bang Christensen
og Bjarne Larsen var fraværende.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden meddelte, at medlem Erik
Kukkerik var afgået ved døden.. Ind
komne breve og takkekort blev oplæst.
Den norske og finske holdleder ved
Nordisk Mesterskab har begge i brev
takket for et godt og veltilrettelagt me
sterskab.
Formanden samt juniorlederen har
begge deltaget i en reception, som
Dragør Sejlklub har afholdt i anledning
af deres 65 års jubilæum.
Den 10.10.87 afholdes der kredsmøde i
Kastrup Sejlklub.
Formanden sluttede med at orientere
bestyrelsen om et tyveri, der var fo
regået på havnen. 10 skruetvinger var
blevet fjernet fra en båd, der står på
land for reparation.

Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget har indhentet en over
slagspris på udskiftning af nordre mole
hoved, pris ca. 230.000 kr. Det vil endvi
dere blive nødvendigt at renovere søn
dre ydermole.
Vort forældede ophalergrej blev igen
diskuteret, og hele bestyrelsen var enig
om, at vi snarest må finde en løsning til
anskaffelse af nyt.
Igen i år er der en del medlemmer, der
ikke har afhentet deres årsmærkat,
d.v.s., at de ikke har forevist gyldigt forsikringsbevis.
Bestyrelsen besluttede, at disse med
lemmers navne skal offentliggøres i
vort medlemsblad.
Bestyrelsen besluttede endvidere, at
alle, der sejler i foreningens båd, skal
have pålæg om at bære redningsvest.

Punkt 7 Kapsejlads:
Der har været afholdt ynglingestævne
med 51 tilmeldte både. 49 startede.
Kapsejladschefen takkede for den
hjælp, man fik, ved bjergning af nr. 31,
der bordfyldte.
Til sejladsen »Forterne Rundt« var der
tilmeldt 81 fartøjer. 73 startede.
Årets Old-boys sejlads blev afviklet
med kun 2 sejladser om lørdagen, idet
man p.g.a. vejret så sig nødsaget til at
aflyse søndagens sejladser.
Den 10.10. afholdtes der klubmester
skab for joller.
Punkt 9 Motorbåde:
Ved fisketuren blev der løst 52 fiske
tegn. 60 deltog i den efterfølgende mid
dag. Der blev ikke fanget mange fisk,
men de, der blev fanget, var store.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet

Punkt
Intet

4 Klubhus og fester:

Punkt
Intet

5 Sejlerskolen:

Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet

Punkt 6 Juniorafdelingen:
2 Ynglingehold har deltaget i sejladsen
om piratpokalen. I klubmesterskab for
optimistjoller blev Jackie Henriksen nr.
1 for A-sejlere, Bo Jacobsen for B-sejlere, og for C-sejlere blev det Mia Pers
son.
Hans Guldager fortalte, at han under et
ferieophold på Malta ved Mogens
Winklers hjælp havde fået kontakt til
Malta Sejlunion, hvor man bl.a. disku
terede udveksling af unge sejlere. Be
styrelsen syntes om ideen, og Jens
Green lovede at gå videre med sagen.

Mødet slut kl. 22.30
Klaus Akkerman
formand

Referat fra generalfor
samlingen bringes udførligt
i næste nummer.

<§]
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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Else Thuring
sekretær

Klubhuset
sprængte sine rammer.
Afriggerfesten kunne trække over 200 med
lemmer til nogle festlige og fornøjede timer.
Om det var oksehøjrebet fra Kristines
køkken eller medlemmernes medbrag
te humør, orkestret eller de festlige ta
lere der gjorde at denne ellers vemodige
sæson-afslutning blev en af de helt sto
re aftener i SSF. er svært at afgøre.
Vor formand Klaus Akkermann kunne i
sin festtale rose mange for et godt ar
bejde for SSF. og for mange gode resul
tater på kapsejladsbanerne sæsonen

igennem. En speciel tak fik de godt 80
medlemmer der ved stor og helhjertet
indsats fik De Nordiske Mesterskaber i
optimistjoller til at glide på skinner så
ledes at SSF. atter beviste at vi også er
gode til de sportslige aktiviteter.
Formanden kunne i dagens anledning
overrække pokalen for årets SSF' et
meget populært valg der faldt på Jørgen
Rindal for hans aldrig svigtende ind-

Poul Richard Høj Jensen.

W

Formanden overrækker Jørgen Rindal sølv
kruset til en god SSF'er.

Flag og stander under kontrol af Bent Peder
sen og Henry Plambech.

J

•

J

i

sats for juniorerne og for hans altid
hjælpsomme indsats ved kapsejladser
ne.
Indbudt til festen var bl.a. vore ver
densmestre i 1/4 ton klassen, Folke Lar
sen, og Poul Richard Høj Jensen der og
så er vort hædersmedlem. Begge talte
gribende og humørfyldt om de spæn
dende og nervepirrende sejladser i Ir
land hvor afgørelsen om mesterskabet
først faldt ganske få meter før mål
linien.
Vor formand og sekretær sammen med
festudvalget havde gjort en stor indsats
for at alt skulle klappe, hvilket det også
gjorde til alles tilfredshed. Derfor kan
der, uden at der går skår i arrangemen
tet fremkomme nogle kommentarer
om vort sikkert udmærkede højttaler
anlæg, som absolut ikke er en sådan
fest værdigt. En udmæket optræden af
vore Hopla Piger kunne simpelthen ik
ke høres i den nederste del af salen og
festlige talere, hvis talefærdighed abso
lut ikke fejler noget, trængte ikke ud i
den anden del af salen. Disse forhold
skaber en forståelig uro, der er synd for
den ellers gode indsats.
Denne kritik bringes her frem på vegne
af en række medlemmer hvis hørelse
normalt ikke fejler noget.
Men ellers tak for en god og værdig
afriggerfest.
HG.

Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider
medlemmerne til at skrive om det,
der ligger dem på hjertet - rejseople
velser - 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 med
lemmer og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 med
lemmer, 207 sejlklubber under
Dansk Sejlunion, venskabsklubber i
Motorbådsunionen, svenske ven
skabsklubber, organisationer og per
soner af interesse for SSF samt Kø
benhavns Kommune.

Kursen er sat, Skotland og Irland er målet!
Bjørka og Jørgen Schan
dorff har i 1987 taget sprin
get ud på en virkelig langtur i
deres Ballad.
Med familien og venner sam
let og på skift blev det en vel
lykket tur tværs over nordsøen gennem Skotland over
det irske hav helt til irland.
Kan man afse en 6-7 uger
med et veltrimmet fartøj er
her helt nye muligheder for
en langtur hvilket denne
spændende og velskrevne
beretning vidner om.
af
Bjørka Schandorff, SSF.
Af og til får man chancen for at gøre no
get ud over det sædvanelige, og så skal
man gribe den. Sådan var det for os, da
sommerferien 1987 skulle planlægges.
Vi fik mulighed for at kunne holde fri i
hele skoleferien og skulle finde en god
anvendelse for de 6-7 uger.
Valget faldt på en sejltur gennem Skot
land og over til Irland. Vi har familie
boende lige uden for Belfast, så Irland
er et oplagt rejsemål for os, men lige
frem selv at sejle derover havde vi ikke
forestillet os at skulle. Nu var mulighe
den der, og efter at have brugt vinteren
til planlægning og klargøring af vort go
de skib »Balladine«, (julegaveønskerne
den jul lød på søkort, søkort og atter sø
kort) stak vi ud fra Svanemøllen lørdag
den 20. juni - i gråvejr og vindstille. Om
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bord var foruden Søren, Jørgen og jeg
vores gode venner Lars og Linda, som
ville gøre turen med de første 14 dage.
Signe ville flyve over til Irland og sejle
med hjem derfra.
Vi sejlede i et stræk gennem Limfjor
den til Thyborøn, hvortil vi ankom
klokken 02.00 mandag morgen. Den
sidste proviant blev købt ind, tankene
blev fyldt op - både vand og brændstof,
sømandshjemmet lagde lokaliteter til
et grundigt bad, og omkring klokker 14
mandag eftermiddag sejlede vi ud i
Nordsøen i høj sol og vindstille. Varmt
var det dog ikke.
Det var første gang vi bevægede os
uden for Danmarks beskyttede farvan
de, så alle havde vist sommerfugle i ma
ven, men 5-døgnsprognosen lød ikke
alarmerende, og derfor var det bare
med at komme afsted. Det var som
nævnt vindstille, da vi stak af, og når
vinden kom, var den ikke uventet i næ
sen. Styrken gik ikke over frisk, og på
næsten halvvejen var det blikstille. Det
gav andre oplevelser, som når fiskesti
mer fik havet til at koge.
Turen fra Thyborøn til Fraserburgh i
Skotland tog os præcis tre døgn, men ti
den føltes aldrig lang. Vi havde en vag
tordning, der fungerede fint, og alt det,
der skulle gøres undervejs holdt os
beskæftigede. Hveranden time blev
vores position plottet ind på søkortet,
så vi kunne følge med i, hvor langt vi var
kommet.
Sankt Hans Aften, efter mørkets frem
brud, nåede vi den norske olieboreplat
form Ulla. Dens flamme udgjorde et
fantastisk bål, som vi havde glæde af
hele natten. Da vi var tættest på lod vi

båden drive, åbnede en flaske champa
gne og fejrede Sankt Hans og lod en tan
ke gå hjem til SSF, hvor vi jo plejer at
være den aften.
Sidst på natten fik vi besøg af en flok
marsvin, der legede rundt om vores
skib i lang tid. Vi havde aldrig før haft
dem så tæt på. Det var et betagende syn
at se dem dykke foran, under og bagved
os uden at røre skibet, selv om vi var
overbeviste om, at en kollision var
uundgåelig.
Torsdag morgen dukkede så Skotlands
kyster op af horisonten, og så sprang
den næste flaske champagne. Glæden
over at se land skulle fejres. På dette
tidspunkt havde vi god vind, sol og
klart, koldt vejr. Da Fraserburgh dukke
de op, kaldte vi havnen over radioen, og
da vi ankom, blev vi fra kajen vinket ind
i det bassin, hvor vi skulle ligge, og mød
te således straks den venlighed og
hjælpsomhed, der præger folk derovre.
Vi havde vores første møde med en tol
der. Det blev til en lang og hyggelig
sludder over en Gammel Dansk, mens
han så pas og papirer. Vi ville gerne ha
ve stempler i passene, men da det sjæl
dent bruges mere, havde han det ikke
med, men tidligt næste morgen kom
han ned og stemplede, for at vi kunne få
det sjældne mærke i passene. Formid
dagen gik så med at supplere fødevarer,
vand og brændstof, og med at få et bad
på sømandshjemmet. Undervejs var
det kun blevet til lidt klatvask, bortset
fra Jørgen, der havde taget bad på
fordækket midt ude i Nordsøen og kun
efter pres indrømmede at det var koldt.
Fredag eftermiddag stod vi ud igen.
Næste stop var Inverness, hvor Den Ca-

ledonske Kanal begynder. Vi stak af i
meget god tid, fordi vi ikke havde lyst til
at ligge i Fraserburgh, når det blev lav
vande igen, for havnen var ikke særlig
ren og væggene rigtig slimede på de 4
meter der udgjorde forskellen på høj- og
lavvande. Til gengæld måtte vi så liste
afsted hele natten for ikke at komme
for tidligt til den smalle del af fjorden,
da vi jo helst skulle med tidevandet ind.
I øvrigt havde vi nu fået lavet en »fender-sandwich« af vore egne fendere in
derst mod skroget, en solid planke her
uden på, og yderst to scooterdæk. Den
ne sandwich havde vi meget glæde af i
sluserne, hvor væggene også var både
slimede og glatte.
Turen mod Inverness bød på delfin
show, der ikke kan ses bedre i delfina
rium. Den ene flok efter den anden dyk1"^ ~
Korfon nor når rip var liHt, r)å
afstand, slog de de flotteste saltomor
taler i luften.
Vi nåede havslusen som beregnet selvfølgelig lige i frokostpausen - så vi
tog os også en bid mad. Da slusen blev
åbnet for os, blev vi spurgt, om vi havde
tid til at vente lidt, da endnu en sejlbåd
kunne ses på vej ind. Det havde vi
selvfølgelig, og stor var vores forbavsel
se, da det viste sig at være »Gorm den
Gamle« fra Dragør. Tænk at skulle sejle
så langt og så som første sejlbåd at mø-

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTORSERVICE HOS
SPECIALISTEN
0

Sådan opfattes temperaturen forskelligt på
Nordsøen.

SvtRi Gi

RUTE SOMMTNCW 3 7
Køboi bcKi/r) - ge/fas-f
de en dansker - og fra Amager! Han
havde motorbesvær, så vi trak ham gen
nem de første sluser og op i Muirtown
basin, hvor der er en lille marina. Næp
pe havde vi fået fortøjningerne lagt, før
der lød sækkepibetoner. Et pibe-band i
fuldt ornat holdt opvisning på et nærlig
gende stadion. Jo, vi var i Skotland.

Efter den sædvanlige omgang supple
ring af forråd og vask, samt lidt sight
seeing i Inverness, tog vi »slusetrap
pens« fem trin op, og nu kunne kanaltu
ren for alvor begynde. Det var dejligt ik
ke længere at skulle tænke på tidevand
og strømme. Vejret var pænt med sol og
lidt lunhed i luften, og langs med søerne

service

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124

sKomFORAnrn
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Første anløb i Skotland blev Fraserburgh.
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stod rhododendron med lilla blomster.
Efter et par timers sejlads kom vi ind i
selve »Loch Ness« - en langstrakt smal
sø omgivet af bjerge med nåleskov.
Midtvejs i søer, tæt ved ruinen af Urgu
hart slottet, hvorfra de fleste observa
tioner af »Loch Ness Uhyret« er gjort,
er der en lille bro, hvor vi lagde til. Her
fra gik vi et par kilometer til Dromnadrochit, hvor vi besøgte »The Loch

Ness Monster Centre«. Her kan man se
en udmærket udstilling om uhyret og
om alle de forsøg, der er gjort for at fin
de det, eller i det mindste at finde en
forklaring på fænomenet.
Da vi skulle videre, var det blæst ret
voldsomt op. Vinden var selvfølgelig
imod os og bølgerne særdeles ubehage
lige at sejle i, så efter at have sejlet i en
times tid uden at opnå andet end at bli

ve godt våde for første gang, blev vi eni
ge om at vende om og finde et sted at
kaste anker. Som sagt så gjort, og vi fik
en skøn eftermiddag og aften lige neden
for ruinerne af Urguhart slottet. Her
kunne vi gå helt tæt på kysten, og for at
gøre idyllen fuldstændig, lød der sæk
kepibetoner ned til os oppe fra ruinen.
Da vinden hen på aftenen havde lagt
sig, hev vi ankeret op og sejlede til Fort
Augustus, som var vort næste stop.
Byens pub »The Loch Inn« er den
mindste, vi har set. Stemningen var der
dog ikke noget i vejen med, og forsynin
gerne heller ikke, og så kan tredive
mennesker sagtens klemme sig sam
men i noget der er på størrelse med en
dagligstue.
Endnu et par sluser efter Fort Augustus
gik det opad. Der er ialt 28 bassiner i ka
nalen. Sjovt nok havde vi alle en for
nemmelse af at vandet løb opad, sålæn
ge vi skulle hæves i sluserne, og fik den
modsatte fornemmelse, da det begynd
te at gå nedad.
( Fortsættes i næste nummer)

Ankerplads nedenfor Urguhart CastleiLoch
Ness søen.
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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
10

S.S.F.

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Jens Green.
Under store klapsalver og
megen hyldest fra alle sider
af foreningen kunne vort
mangeårige
bestyrelses
medlem Jens Green træde
ud af bestyrelsesarbejdet
med god samvitighed.
Efter 14 års bestyrelsesarbejde heraf
hovedparten af denne årrække som ju
nior leder, med et utroligt slid og talent
for det organisatoriske og forståelse for
unges behov for udfoldelse under sunde
og naturlige forhold som sejlsport kan
give denne aldersgruppe, er det lykkeds
for Jens Green at skabe en sund og ak
tiv juniorafdeling med stadig fremgang
på mange områder, godt hjulpet af et
særdeles aktivt juniorudvalg, hvilket
også kendetegner dette samarbejde
ved et af udvalgets medlemmer Ole
Jensen på Jens Greens opfordring af
den nyligt afholdte generalforsamling,
blev valgt til vor nye juniorleder.
Jens Green har yderligere i perioden fra
1985 til 1987 bestridt næstformandspo
sten i SSF' bestyrelse, som en tak fra
foreningen blev Jens Green i 1986 til
delt Sundby Sejlforenings hæderstegn.
Jens Green træder dog ikke ud af sejl
sportens administrative liv, han har så
ledes ved det nyligt afholdte Østersøkredsmøde modtaget opfordringen til
at overtage den organisatoriske del af
kredsens arbejde som afløser for kreds
formand Ib Sørensen, Dragør, der jo
som bekendt er formand for Dansk
Sejlunions olympiske komite, hvilket
uden tvivl beslaglægger alt hvad denne
kan afse af tid i det kommende år, hvor
olympiaden står for døren.
Så lykke til Jens.
HG.

Jens Green og OL-chefen Ib Sørensen,
Dragør; foran Kastrup Sejlklubs hus.

HELLERS
KASTRUP MARINE SERVICE-

KMS
W1

1/ /

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

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

11

Glimt fra JensGreens liv som
juniorleder for SSF.
Tilrettelagt af Ole Jensen.

Den årlige tur til
West havde 25 års
jubilæum.
Med god opbakning af ca. 70 medlem
mer og 10 fartøjer i et usædvanligt godt
vejr kunne den årlige udflugt til Motorbådsklubben West i Sydhavnen lørdag
den 10. oktober fejre sit 25 års jubi
læum.

Erna Larsen.
Også for et af vore medlemmer var det
et jubilæum, idet vor afdøde formand
Svend Larsens hustru Erna Larsen har
været med i samfulde 25 år, og i den an
ledning fik hilst på mange West med
lemmer, der igennem årene har lært Er
na at kende.
Den festlige side af arrangementet blev
på vanlig vellykket måde ledet af vort
festudvalg Vagn og Bente med musi
kalsk assistance af SSF' medlemmer.

Glimt af den festlige stemning fra Hests
klubhus.

fra bestyrelsen

FORNYELSE AF
DH/LYS MÅLEBREVE
Som det sikkert er de fleste bekendt,
skal DH/LYS-målebrevene fornyes
ved årsskiftet. Det vil sige at alle både,
der ønsker at sejle DH/LYS - kapsej
lads, skal forny målebrevet for sæsonen
1988 - 89.
Fornyelsen vil foregå på samme måde
som ved sidste fornyelse: Alle bådejere,
der har haft gyldigt DH/LYS - målebrev
i 1986-87, vil modtage et girokort om
kring årsskiftet. Prisen for fornyelsen
vil være kr. 150,- for 1988-89. Målebre
vene fremsendes via sejlklubberne.

Ny stander i SSF.
En af vore dygtigste kapsejlere har gjort
denne opfindelse, som let kan gå hen og
danne mode.
Vor kapsejler har åbenbart lidt proble
mer med at føre SSF. stander under bi
devind sejlads, ifølge teorien giver den
bagluft i uheldige øjeblikke.
Så derfor denne sindige konstruktion
der let og elegant kan hales ned og alli
gevel opfylder betingelserne for at ligge
i Sundby Sejlforenir^gs havn.
Konstruktionen har vagt enorm opsigt
og har været dagligt samtaleemne i le
dige øjeblikke i havnen, ja enkelte er af
den formastelige mening, dog uden at
de kan se det, at der må være en eller
enden fejl ved konstruktørens kunstnerriske øjemål.

Vi kan derfor meddele med
lemmerne at der i næste
nummer af bladet vil være
vedlagt girokort således at
det beløb der forfalder den
15/1 -1988 kan være rettidigt
indbetalt.
Vi gør ligeledes opmærk
som på at de sædvanlige
kontigenter og pladslejer
samt andre ydelser til for
eningen der forfalder 1. ja
nuar skal være betalt senest
den 15 marts 1988.

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 - 58 65 75

Fra Kassereren

Kontingent pr. halvar.
Aktive. Kr. 200,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 250,Passive. Kr. 100,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,-Juniorer. Kr. 150,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Rabat. Der betales for 2 søskende, de
næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år.
Pr. m~ kr. 65,- + moms kr. 10,30 ialt pr.
m 2 kr. 79,30
Vinterpladsleje.
Medlemmer uden fast plads i SSF. pr.
m 2 kr. 32,50 + moms kr. 7,15 ialt kr.
39,65.
Mindste pladsleje max 3 m 2 kr. 175,- +
moms kr. 38,50 ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år.
Enkeltskur. Kr. 82,- + moms kr. 18,- ialt
kr. 100,Dobbeltskur. Kr. 164,- + moms kr. 36,ialt kr. 200,Jolleskur. Kr. 61,48,- + moms kr. 13,53,ialt kr. 75,Haveleje. Kr. 49,18,- + moms kr. 10,82,ialt kr 60,-

Sejlerskolen

Certifikat til VHF. Radio.
Sejlerskolen opretter kursus i VHF-radio, med start den 1 januar 1988 og de
følgende 5 mandage.
Undervisningen ledes af en lærer fra
Lyngby Radio, og der vil kunne aflæg
ges prøve (eksamen) for en P.&T. cencor ca. den 5 marts 1988.
Betingelsen for at undervisningen fin
der sted er at der melder sig mindst 10
deltagere.
Skriv dig venligst på listen, der er
ophængt udenfor kontoret.

til orientering

havn og plads

lomij
Sundby Sejlforening byder
følgende nye medlemmer
velkommen
A 56 Ole E. Andreasen
Ulrik Biechsalle 10, S.
A 57 Henrik Nielsen
Moselgade 35, S.
A 59 Ole Beck Meincke
Høje Gladsaxe 86, Sø.
P 39 Britta Fredberg Scharff
Engvej 34, S.
J 19 Suzette Offenberg
Frugthegnet 8, Virum.
J 27 Charlotte Offenberg
Grundkær 4, Hvid.
J 30 Lene Pedersen
Kong Georgsvej 81, F.

65 år
Dragør Sejlklub takker hermed for
SSF' venlige hilsen ved vor 65 års fød
selsdag.
Med sejlerhilsen
Dragør Sejlklub
Jens Boldreel
sekretær

Ingen anløb af pontonen
i Svanemøllehavnen.
Sundby Sejl Forening
Vedr. vores ponton.
I år har vi været ude for, nogle gange, at
nogle af jeres medlemmer har lagt til
ved vores ponton — og dette har den ene
gang været årsag til at pontonen blev
trukket skævt, p.g.a. at den flyder, og er
fastgjort med kæder.
Da vi ikke mere hører under havne
væsenet, skal vi selv betale, og det er
temmelig dyrt for os.
Så vi håber på fremover, at I vil give je
res medlemmer besked om at finde et
andet sted, at fortøjre deres både.
På forhånd tak
Med venlig hilsen
ROKLUBBEN GEFION
Mona Sillemann

kapsejlads

U
1

r

Havnekontoret.

Kapsejlads 1988

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.

LMover onsdagssejladserne er det fore
løbigt planlagt at afholde følgende kap
sejladser i 1988:

BENZIN og OLIESALG
Aben alle dage mellem
kl. 15.00 og 16.00
Lørdag åben 9.00 - 11.00
Salget foregår fra havnekontoret.
Kontakt havnefogeden.

Salg af flaskegas.
Gaskammerbestyreren Hr. Plambech
meddeler at der vinteren igennem dag
ligt, og også lørdag/søndag, er salg af
Kosan-Gas og at der lagerføres alle
størrelser af flasker fra 1 til 17 kg.
Salget foregår fra Gaskammeret ved
brændstofanlægget på nordre mole.

1

23.-24. april:
Ynglingestævne.
28.-29. maj:
Optimiststævnet
MC DONALD's CUP.
12. juni:
Familiesejlads.
10.-11. september:
Ynglingestævne.
17.-18. september:
Weekendstævne for
Ballad og Albin Express.
18. september:
Forterne Rundt.
24.-25. september:
Old Boys Cup.
Kapsejladsudvalget

Skur købes.
Stig Kristensen A880
Absalonsgade 13 2 th., København V.
Tlf.: 01 31 47 77
Eventuelt besked til:
Nancy Sebbilin tlf.: 01 75 19 88

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

-)|f- Vi giver skriftlig garanti
pa vor omfattende service.
^ Vi kommer og repaierer
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 i T
video og TV

*
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joller

—

Klubmesterskab for joller.
Dette års klubmesterskab for joller der
fandt sted lørdag den 17 oktober, blev
iår afviklet sammen med juniorafdelin
gen. Det må med det samme siges at
det var en dejlig dag på vandet. Gode
dommere, gode baner og god vind på 3 4 sekm.
Det gik alene af den grund hurtigt med
at få afviklet hele 3 sejladser.
Der var tilmeldt 5 piratjoller, 3 laserjol
ler og 1 Wayfarerjolle til mesterskaber
ne.
Klubmester for piratjoller blev Rolf
Elm Larsen og Jørgen Friland med 1-2-

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 vurdering som overflødige
ekstraomkostninger for D$n.
Dertil kommer vor Trygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler låret i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en
drømmen blive opfyldt,

2.

Nr. 2. Birgitte og Henrik Skafte. 1-2-4.
Nr. 3. Kemy og Bo Nielsen. 3-3-3.
Nr. 4. Poul Erik Sokkelund og
Thomas Jensen. 0-4-1.
Klubmesterskabet i Laserjoller, blev
suverænt vundet af Poul Erik Christen
sen med 1-1-1.
Nr. 2. Ole Nielsen. 2-2-2.
Wayfarerjoller med en besætning be
stående af Jørgen Rindal, Jackie Hen
riksen og Henrik Heger, fik efter udreg
ning på lystal. 1-3-5. mesterskabet for
Wayfarer.

Vinterundervisning for
optimister

optimister

Vinterundervisningen starter lørdag
den 7/11 kl. 10.00, hvor vi mødes i klub
huset, så vi kan fordele os på nogle hold
og se, hvor mange hæfter, vi skal an
skaffe. Dernæst går vi ud i jollehuset og
rydder op efter sommerens sejladser.
Samtidig har I mulighed for at finde al
le de ting, I har glemt i løbet af sæsonen.

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
I4 st th -

Leif Henriksen, Kastrupvej
2300 København S.
Tlf. 01 58 28 10

7/11
14/11
21/11
28/11
5/12
12/12
19/12
9/ 1
16/ 1

87
87
87
87
87
87
87
88
88

Fordeling - oprydning
Svømning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Svømning
Juleafslutning
Undervisning
Svømmehal

23/ 1 88 Overraskelse i det gamle
røde klubhus
30/ 1 88 Undervisning
6/ 2 88 Undervisning
13/ 2 88 Svømmehal
20/ 2 88 Undervisning
27/ 2 88 Undervisning
5/ 3 88 Undervisning
12/ 3 88 Svømmehal
19/ 3 88 Undervisning
26/ 3 88 Undervisning
9/ 4 88 Fordeling af joller
16/ 4 88 Klargøring af joller
23/ 4 88 Klargøring af joller
30/ 4 88 Klargøring af joller

1. sejldag: 2/5-88
Mødetider:
Undervisning kl. 10.00 i klubhus
Svømning kl. 9.00 i Frankrigsgades
svømmehal.

ledonske Kanal begynder. Vi stak af i
meget god tid, fordi vi ikke havde lyst til
at ligge i Fraserburgh, når det blev lav
vande igen, for havnen var ikke særlig
ren og væggene rigtig slimede på de 4
meter der udgjorde forskellen på høj- og
lavvande. Til gengæld måtte vi så liste
afsted hele natten for ikke at komme
for tidligt til den smalle del af fjorden,
da vi jo helst skulle med tidevandet ind.
I øvrigt havde vi nu fået lavet en »fen
der-sandwich« af vore egne fendere in
derst mod skroget, en solid planke her
uden på, og yderst to scooterdæk. Den
ne sandwich havde vi meget glæde af i
sluserne, hvor væggene også var både
slimede og glatte.
Turen mod Inverness bød på delfin
show, der ikke kan ses bedre i delfina
rium. Den ene flok efter den anden dyk1,„
nå nårHp var lidt Tlå
afstand, slog de de flotteste saltomor
taler i luften.
Vi nåede havslusen som beregnet selvfølgelig lige i frokostpausen - så vi
tog os også en bid mad. Da slusen blev
åbnet for os, blev vi spurgt, om vi havde
tid til at vente lidt, da endnu en sejlbåd
kunne ses på vej ind. Det havde vi
selvfølgelig, og stor var vores forbavsel
se, da det viste sig at være »Gorm den
Gamle« fra Dragør. Tænk at skulle sejle
så langt og så som første sejlbåd at mø-

KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN

Sådan opfattes temperaturen forskelligt på
Nordsøen.

SVtXiiGi

Rurs SoMwtntW 37
Køfcxn
- Belfast
de en dansker - og fra Amager! Han
havde motorbesvær, så vi trak ham gen
nem de første sluser og op i Muirtown
basin, hvor der er en lille marina. Næp
pe havde vi fået fortøjningerne lagt, før
der lød sækkepibetoner. Et pibe-band i
fuldt ornat holdt opvisning på et nærlig
gende stadion. Jo, vi var i Skotland.

Efter den sædvanlige omgang supple
ring af forråd og vask, samt lidt sight
seeing i Inverness, tog vi »slusetrap
pens« fem trin op, og nu kunne kanaltu
ren for alvor begynde. Det var dejligt ik
ke længere at skulle tænke på tidevand
og strømme. Vejret var pænt med sol og
lidt lunhed i luften, og langs med søerne

EVtnRUDEt
OUTBOARDS

service

I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
01 - 583045

—

snomFORAnmeg

Él/inHUDE-

Første anløb i Skotland blev Fraserburgh.
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stod rhododendron med lilla blomster.
Efter et par timers sejlads kom vi ind i
selve »Loch Ness« - en langstrakt smal
sø omgivet af bjerge med nåleskov.
Midtvejs i søer, tæt ved ruinen af Urgu
hart slottet, hvorfra de fleste observa
tioner af »Loch Ness Uhyret« er gjort,
er der en lille bro, hvor vi lagde til. Her
fra gik vi et par kilometer til Dromnadrochit, hvor vi besøgte »The Loch

Ness Monster Centre«. Her kan man se
en udmærket udstilling om uhyret og
om alle de forsøg, der er gjort for at fin
de det, eller i det mindste at finde en
forklaring på fænomenet.
Da vi skulle videre, var det blæst ret
voldsomt op. Vinden var selvfølgelig
imod os og bølgerne særdeles ubehage
lige at sejle i, så efter at have sejlet i en
times tid uden at opnå andet end at bli

ve godt våde for første gang, blev vi eni
ge om at vende om og finde et sted at
kaste anker. Som sagt så gjort, og vi fik
en skøn eftermiddag og aften lige neden
for ruinerne af Urguhart slottet. Her
kunne vi gå helt tæt på kysten, og for at
gøre idyllen fuldstændig, lød der sæk
kepibetoner ned til os oppe fra ruinen.
Da vinden hen på aftenen havde lagt
sig, hev vi ankeret op og sejlede til Fort
Augustus, som var vort næste stop.
Byens pub »The Loch Inn« er den
mindste, vi har set. Stemningen var der
dog ikke noget i vejen med, og forsynin
gerne heller ikke, og så kan tredive
mennesker sagtens klemme sig sam
men i noget der er på størrelse med en
dagligstue.
Endnu et par sluser efter Fort Augustus
gik det opad. Der er ialt 28 bassiner i ka
nalen. Sjovt nok havde vi alle en for
nemmelse af at vandet løb opad, sålæn
ge vi skulle hæves i sluserne, og fik den
modsatte fornemmelse, da det begynd
te at gå nedad.
( Fortsættes i næste nummer)

Ankerplads nedenfor Urguhart Castle i Loch
Ness søen.
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

Fleie og flere får
Kapitalpension i
t Amagerbanken
10

S.S.F.

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Jens Green.
Under store klapsalver og
megen hyldest fra alle sider
af foreningen kunne vort
mangeårige
bestyrelses
medlem Jens Green træde
ud af bestyrelsesarbejdet
med god samvitighed.
Efter 14 års bestyrelsesarbejde heraf
hovedparten af denne årrække som ju
nior leder, med et utroligt slid og talent
for det organisatoriske og forståelse for
unges behov for udfoldelse under sunde
og naturlige forhold som sejlsport kan
give denne aldersgruppe, er det lykkeds
for Jens Green at skabe en sund og ak
tiv juniorafdeling med stadig fremgang
på mange områder, godt hjulpet af et
særdeles aktivt juniorudvalg, hvilket
også kendetegner dette samarbejde
ved et af udvalgets medlemmer Ole
Jensen på Jens Greens opfordring af
den nyligt afholdte generalforsamling,
blev valgt til vor nye juniorleder.
Jens Green har yderligere i perioden fra
1985 til 1987 bestridt næstformandspo
sten i SSF' bestyrelse, som en tak fra
foreningen blev Jens Green i 1986 til
delt Sundby Sejlforenings hæderstegn.
Jens Green træder dog ikke ud af sejl
sportens administrative liv, han har så
ledes ved det nyligt afholdte Østersøkredsmøde modtaget opfordringen til
at overtage den organisatoriske del af
kredsens arbejde som afløser for kreds
formand Ib Sørensen, Dragør, der jo
som bekendt er formand for Dansk
Sejlunions olympiske komite, hvilket
uden tvivl beslaglægger alt hvad denne
kan afse af tid i det kommende år, hvor
olympiaden står for døren.
Så lykke til Jens.
HG.

Jens Green og OL-chefen Ib Sørensen,
Dragør, foran Kastrup Sejlklubs hus.

HELLERS
KASTRUP MARINE SERVICE«

KMS

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

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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Den årlige tur til
West havde 25 års
jubilæum.
Med god opbakning af ca. 70 medlem
mer og 10 fartøjer i et usædvanligt godt
vejr kunne den årlige udflugt til Motorbådsklubben West i Sydhavnen lørdag
den 10. oktober fejre sit 25 års jubi
læum.

Erna Larsen.
Også for et af vore medlemmer var det
et jubilæum, idet vor afdøde formand
Svend Larsens hustru Erna Larsen har
været med i samfulde 25 år, og i den an
ledning fik hilst på mange West med
lemmer, der igennem årene har lært Er
na at kende.
Den festlige side af arrangementet blev
på vanlig vellykket måde ledet af vort
festudvalg Vagn og Bente med musi
kalsk assistance af SSF' medlemmer.

Glimt af den festlige stemning fra West's
klubhus.

fra bestyrelsen

FORNYELSE AF
DH/LYS MÅLEBREVE
Som det sikkert er de fleste bekendt,
skal DH/LYS-målebrevene fornyes
ved årsskiftet. Det vil sige at alle både,
der ønsker at sejle DH/LYS - kapsej
lads, skal forny målebrevet for sæsonen
1988 - 89.
Fornyelsen vil foregå på samme måde
som ved sidste fornyelse: Alle bådejere,
der har haft gyldigt DH/LYS - målebrev
i 1986-87, vil modtage et girokort om
kring årsskiftet. Prisen for fornyelsen
vil være kr. 150,- for 1988-89. Målebre
vene fremsendes via sejlklubberne.

Ny stander i SSF.
En af vore dygtigste kapsejlere har gjort
denne opfindelse, som let kan gå hen og
danne mode.
Vor kapsejler har åbenbart lidt proble
mer med at føre SSF. stander under bi
devind sejlads, ifølge teorien giver den
bagluft i uheldige øjeblikke.
Så derfor denne sindige konstruktion
der let og elegant kan hales ned og alli
gevel opfylder betingelserne for at ligge
i Sundby Sejlforenii\gs havn.
Konstruktionen har vagt enorm opsigt
og har været dagligt samtaleemne i le
dige øjeblikke i havnen, ja enkelte er af
den formastelige mening, dog uden at
de kan se det, at der må være en eller
enden fejl ved konstruktørens kunstnerriske øjemål.

Vi kan derfor meddele med
lemmerne at der i næste
nummer af bladet vil være
vedlagt girokort således at
det beløb der forfalder den
15/1 -1988 kan være rettidigt
indbetalt.
Vi gør ligeledes opmærk
som på at de sædvanlige
kontigenter og pladslejer
samt andre ydelser til for
eningen der forfalder 1. ja
nuar skal være betalt senest
den 15 marts 1988.

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
14

Fra Kassereren

Kontingent pr. halvar.
Aktive. Kr. 200,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 250,Passive. Kr. 100,- + byggefond kr. 50ialt kr. 150,Juniorer. Kr. 150,- + byggefond kr. 50,ialt kr. 150,Rabat. Der betales for 2 søskende, de
næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år.
Pr. m~ kr. 65,- -I- moms kr. 10,30 ialt pr.
m^ kr. 79,30
Vinterpladsleje.
Medlemmer uden fast plads i SSF. pr.
kr. 32,50 + moms kr. 7,15 ialt kr.
39,65.
Mindste pladsleje max 3 m~ kr. 175,- +
moms kr. 38,50 ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år.
Enkeltskur. Kr. 82,- + moms kr. 18,- ialt
kr. 100,Dobbeltskur. Kr. 164,- + moms kr. 36,ialt kr. 200,Jolleskur. Kr. 61,48,- + moms kr. 13,53,ialt kr. 75,Haveleje. Kr. 49,18,- + moms kr. 10,82,ialt kr 60,-

Sejlerskolen

Certifikat til VHF. Radio.
Sejlerskolen opretter kursus i VHF-radio, med start den 1 januar 1988 og de
følgende 5 mandage.
Undervisningen ledes af en lærer fra
Lyngby Radio, og der vil kunne aflæg
ges prøve (eksamen) for en P&T. cencor ca. den 5 marts 1988.
Betingelsen for at undervisningen fin
der sted er at der melder sig mindst 10
deltagere.
Skriv dig venligst på listen, der er
ophængt udenfor kontoret.

til orientering

havn og plads

kapsejlads

•
1

1

1

1

\ /

1

L

—

Sundby Sejlforening byder
følgende nye medlemmer
velkommen
A 56 Ole E. Andreasen
Ulrik Biechsalle 10, S.
A 57 Henrik Nielsen
Moselgade 35, S.
A 59 Ole Beck Meincke
Høje Gladsaxe 86, Sø.
P 39 Britta Fredberg Scharff
Engvej 34, S.
J 19 Suzette Offenberg
Frugthegnet 8, Virum.
J 27 Charlotte Offenberg
Grundkær 4, Hvid.
J 30 Lene Pedersen
Kong Georgsvej 81, F.

65 år
Dragør Sejlklub takker hermed for
SSF' venlige hilsen ved vor 65 års fød
selsdag.
Med sejlerhilsen
Dragør Sejlklub
Jens Boldreel
sekretær

Ingen anløb af pontonen
i Svanemøllehavnen.
Sundby Sejl Forening
Vedr. vores ponton.
I år har vi været ude for, nogle gange, at
nogle af jeres medlemmer har lagt til
ved vores ponton — og dette har den ene
gang været årsag til at pontonen blev
trukket skævt, p.g.a. at den flyder, og er
fastgjort med kæder.
Da vi ikke mere hører under havne
væsenet, skal vi selv betale, og det er
temmelig dyrt for os.
Så vi håber på fremover, at I vil give je
res medlemmer besked om at finde et
andet sted, at fortøjre deres både.
På forhånd tak
Med venlig hilsen
ROKLUBBEN GEFION
Mona Sillemann

Havnekontoret.

Kapsejlads 1988

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.

Lidover onsdagssejladserne er det fore
løbigt planlagt at afholde følgende kap
sejladser i 1988:

BENZIN og OLIESALG
Aben alle dage mellem
kl. 15.00 og 16.00
Lørdag åben 9.00 - 11.00
Salget foregår fra havnekontoret.
Kontakt havnefogeden.

Salg af flaskegas.
Gaskammerbestyreren Hr. Plambech
meddeler at der vinteren igennem dag
ligt, og også lørdag/søndag, er salg af
Kosan-Gas og at der lagerføres alle
størrelser af flasker fra 1 til 17 kg.
Salget foregår fra Gaskammeret ved
brændstofanlægget på nordre mole.

23.-24. april:
Ynglingestævne.
28.-29. maj:
Optimiststævnet
MC DONALD's CUP.
12. juni:
Familiesejlads.
10.-11. september:
Ynglingestævne.
17.-18. september:
Weekendstævne for
Ballad og Albin Express.
18. september:
Forterne Rundt.
24.-25. september:
Old Boys Cup.
Kapsejladsudvalget

Skur købes.
Stig Kristensen A880
Absalonsgade 13 2 th., København V.
Tlf.: 01 31 47 77
Eventuelt besked til:
Nancy Sebbilin tlf.: 01 75 19 88

Få digen fast partner
når del gælder video ogTV:
Kom ind og hor om de
mange fordele du har
med D:E:R som partner
i video og TV. En
partner der altid er parat
ril 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.

^ Vi giver skriftlig garanti
pa vor omfattende service,
-jfc- Vi kommer og repaierer
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 i T
video og 7V

p
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joller

Bådlån

Drammen bliver 01
nemt og trygt i

Klubmesterskab for joller.
Dette års klubmesterskab for joller der
fandt sted lørdag den 17 oktober, blev
iår afviklet sammen med juniorafdelin
gen. Det må med det samme siges at
det var en dejlig dag på vandet. Gode
dommere, gode baner og god vind på 3 4 sekm.
Det gik alene af den grund hurtigt med
at få afviklet hele 3 sejladser.
Der var tilmeldt 5 piratjoller, 3 laserjol
ler og 1 Wayfarerjolle til mesterskaber
ne.
Klubmester for piratjoller blev Rolf
Elm Larsen og Jørgen Friland med 1-22.
Nr. 2. Birgitte og Henrik Skafte. 1-2-4.
Nr. 3. Kemy og Bo Nielsen. 3-3-3.
Nr. 4. Poul Erik Sokkelund og
Thomas Jensen. 0-4-1.

k

Til søs med TYygheds-garanti og rentegaranti i 3 ar - 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 Dam.
Dertil kommer vor TVteheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lår|si i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en bå<
drømmen blive opfyldt i

Klubmesterskabet i Laserjoller, blev
suverænt vundet af Poul Erik Christen
sen med 1-1-1.
Nr. 2. Ole Nielsen. 2-2-2.
Wayfarerjoller med en besætning be
stående af Jørgen Rindal, Jackie Hen
riksen og Henrik Heger, fik efter udreg
ning på lystal. 1-3-5. mesterskabet for
Wayfarer.

optimister

<P

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, Kastrupvej I4 st th 2300 København S.
Tlf. 01 58 28 10

- ttfTførrw mere umage

ibyvasur Fwd» i, ttfl
Amagerbrogade 67, tit frJaPs

-te. **-

Vinterundervisning for
optimister
Vinterundervisningen starter lørdag
den 7/11 kl. 10.00, hvor vi mødes i klub
huset, så vi kan fordele os på nogle hold
og se, hvor mange hæfter, vi skal an
skaffe. Dernæst går vi ud i jollehuset og
rydder op efter sommerens sejladser.
Samtidig har I mulighed for at finde al
le de ting, I har glemt i løbet af sæsonen.
7/11
14/11
21/11
28/11
5/12
12/12
19/12
9/ 1
16/ 1

87
87
87
87
87
87
87
88
88

Fordeling - oprydning
Svømning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Svømning
Juleafslutning
Undervisning
Svømmehal

23/ 1 8'8 Overraskelse i det gamle
røde klubhus
30/ 1 8 8 Undervisning
6/ 2 8 8 Undervisning
13/ 2 88 Svømmehal
20/ 2 88 Undervisning
27/ 2 88 Undervisning
5/ 3 88 Undervisning
12/ 3 88 Svømmehal
19/ 3 88 Undervisning
26/ 3 88 Undervisning
9/ 4 8 8 Fordeling af joller
16/ 4 88 Klargøring af joller
23/ 4 88 Klargøring af joller
30/ 4 8 8 Klargøring af joller

1. sejldag: 2/5-88
Mødetider:
Undervisning kl. 10.00 i klubhus
Svømning kl. 9.00 i Frankrigsgades
svømmehal.

