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47. årgang

HUSK 15. MARTS!

MedJemsblad for

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

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup .... 01 50 73 23
Medarbejder ved bladet:
Halger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup ... 01 50 41 01
Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh.S. . . 01 58 01 76
Tryk:
Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh.Ø

01 26 95 09

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Klaus Akkermann

01 59 79 95

Næstformand:
Else Thuring

01 53 59 64

Sokret ær:
Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

01 59 39 78

Havae-ivatg:
Arne Olsen

81 55 79 39

Bent Knudsen

01 53 21 81

Titeyflsfsreiuie
med klubhuset
- o« lesludvat«:
Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

81 54 58 44

MaøsoiMscAef:
Ol« Poul Pedersen

81 24 57 59

Skøtechef:
Bjerne A Larsen

01 95 97 01

JtMttrieder:
Ole Jensen

Sidste dag for almindelige ydelser!
Ordinært kontingent pr. halvår:
Aktive:
Kr. 200,- + byggefond kr. 50,-, ialt kr. 250,-.
Passive:
Kr. 100,- + byggefond kr. 50,-, ialt kr. 150,-.
Juniorer:
Kr. 150,- -I- byggefond kr. 50,-, ialt kr. 150,-.
Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år:
Pr. kvm. kr. 65, - + moms kr. 10,30, ialt pr. kvm. kr. 79,30.
Vinterpladsleje:
Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 + moms kr. 7,15, ialt kr. 39,65. .c
Mindste pladsleje max. 3 kvm. 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 4- moms kr. 13,53, ialt kr. 75,-.
Haveleje: Kr. 49,18 + moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.

Ekstraordinært kontingent
Alle aktive medlemmer betaler:
inden den 15. januar 1988
inden den 15. marts 1988
inden den 15. september 1988
inden den 15. marts 1989

kr. 250,00 C
kr. 250,00 C
kr. 250,00 C
kr. 250,00 C

Vedtaget på generalforsamlingen den 25.10.1987.
Girokort vedlagt dette nummer.

Ved indbetaling på GIRO.
Husk venligst navn og
medlemsnr.
Det vil lette mit arbejde
meget. Tak.
Hilsen Erna, kasserer.

81 58 50 68

Jettereprasenfant
Jørgen Friland

81 38 15 41

Motorbads
repræsentant:
Ib Petersen

-8GJR0
81 52 25 44

RUiere:
Karl Thorup

01 58 43 11

Frank Olesen

81 52 23 10

Itødrotrøtttakt *
Remhardt Hansen

81 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Har du dine livliner i orden??
Et brændende spørgsmål!
efter at en dansk elitesejler omkom, formentlig
fordi livlinen brast.
Som hovedregel om livliner: Har de kostet under
kr. 1000 pr. stk, er de ikke godkendte af Dansk Varedeklarationsnævn, i hvert fald ikke den 1.12.87!
Hovedparten af de livliner, der findes i
danske både er værdiløse.
Hårde ord, men ikke desto mindre rigti
ge, hvis man skal tro en af dansk sejl
sports store navne, Svend W. Carlsen.
I Danmark findes der nemlig ingen reg
ler for, hvordan en livline skal se ud, el
ler hvad den skal kunne holde til.

Derfor besluttede Svend W. Carlsen,
som bl.a. var rådgiver for det danske
OLrsejlhold i Los Angeles, at teste ti
forskellige, fabriksnye livliner, som fin
des i handelen.
Forsøget bestod i at lade en dukke på 70
kg få livline på, og derefter udsætte den
for et frit fald på tre meter. Det svarer
til knap nok den belastning, en livline
kan blive udsat for.
Seks ud af ti liner brast!
Resultatet var nedslående:
Seks af de ti livliner brast, og dukken
klaskede mod jorden. Enten rettede
krogene, som bruges til at fastgøre livli
nen med, sig ud, eller livlinen sprang
simpelthen.
Derefter indsamlede Svend W. Carlsen
en række af de brugte livliner, som lå i
bådene i Rungsted havn. Resultatet var
direkte deprimerende:
Ingen af dem holdt!

Og efter Svend Carlsens indtryk er kva
liteten af de livliner, som findes på mar
kedet i dag, ikke blevet bedre - tværti
mod!
»Det skyldes ikke kun, at kvaliteten på
den enkelte bestanddel af en livline er
dårlig. Men enten arbejder materialer
ne ikke sammen, eller også er livlinen
dårligt konstrueret. Hvis f.eks. ny
lontrådene i bæltet er stærkere end sy
ningen, bliver sytråden skåret over - og
omvendt«.

Livlinen skal være kort!
»En anden fejl er, at mange producen
ter ser stort på towærksarbejdet. På
mange livliner er tov og krog slet ikke
splejset sammen. Der er kun lagt en
tackling, og den kan ikke holde til noget
videre. Samtidig er mange kroge alt for
klejne. De retter sig simpelthen ud, når
de belastes.«
At det kan lade sig gøre at sælge de dår
lige livliner, skyldes, efter Svend Carl
sens mening, at sikkerheden om bord
ikke interesserer sejlerne så meget, at
de er villige til at betale over 1.000 kr. for
en livline, som de måske aldrig får brug
for.
Samtidig påpeger han, at mange sejlere
bruger deres livliner forkert.
»En livline skal altid være kort og fæst
net i luv side eller midt i båden. Man må
ikke kunne falde over bord. Sker det,
bliver man slæbt efter båden og risike
rer, at hoved og krop bliver klasket i
stykker mod båden eller at hovedet bli
ver trukket under vand. Faktisk kan
man sige, at i et sådant tilfælde ville det
være bedre at være foruden livline«.
Ifølge Svend Carlsen skal den ideelle
livline være bred om livet og have skul
derstropper. Krydspunktet skal sidde
højt og allerhelst på ryggen.

Den eneste livline, der i øjeblikket er
godkendt herhjemme af Dansk Varedeklarationsnævn, og som opfylder disse
krav, laves af firmaet Secumar. Den ko
ster knap 1.500 kr.
I relation til
livlinesagen har SSF's bestyrelse med
øjeblikkelig virkning besluttet, at samt
lige livliner i foreningens fartøjer skal
gennemgås. Eventuelle livliner af tvivl
som kvalitet skal udskiftes til godkendt
fabrikat.
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Referat af generalforsamlingen
den 25.10.1987
re bag end bare skilte. Jeg arbejder på
Dagsorden:
Punkt 1 Valg af dirigent
Punkt 2 Protokol og beretning
Punkt 3 Valg
Punkt 4 Lovændringsforslag
Punkt 5 Andre forslag
Punkt 6 Eventuelt

Punkt 1 Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen, hvorefter
han udbad sig om forslag til dirigentpo
sten. Benny Gustaffson blev foreslået
og efterfølgende valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget, og da in
gen havde noget at indvende mod ind
kaldelsen eller dagsordenen, erklærede
han generalforsamlingen for lovlig.
Punkt 2 Protokol og beretning:
Sekretæren oplæste protokollen fra
sidste afholdte bestyrelsesmøde.
Umiddelbart efter fik formanden ordet
til beretning (vedlagt).
Vagn Preisler bad om ordet til beret
ning. Han fortalte forsamlingen, at vi i
år har afholdt svagførerfest nr. 35, des
værre i år uden Pløk, der er afgået ved
døden. Vagn takkede samtidig Harry
Trudsøe for 7.000 kr. som Harry har
samlet ind blandt medlemmerne, til
svagførerfesten.
Hans Guldager takkede Jens Green for
det gode samarbejde de havde haft i
fælles bestyrelsesarbejde.
Ryle Niels takkede ligeledes Jens samt
Lillian for godt foreningsarbejde. Vide
re sagde Niels: »Vi har en dynamisk be
styrelse, som har givet os et dynamisk
molehoved«. Niels synes at vort nye
molehoved er for højt.
Beretning og protokol gik til godkendel
se ved håndsoprækning, og begge dele
blev godkendt.
Punkt 3 Valg:
Formanden Klaus Akkermann og kap
sejladschef Ole Poul Pedersen blev gen
valgt med akklamation.
Juniorlederen ønskede ikke genvalg,
Ole jensen blev foreslået og valgt med
akklamation.
Repræsentant for klubhus og fester,
Vagn Preisler, var på valg. Svend Malm
bad om ordet og sagde: »Vagn er god til
fester, men hvad er der gjort for at klub
husreglementet bliver overholdt ? - Int
et. Vagn lovede at der ville blive sat skil
te op.« Svend sluttede med at foreslå
Preben Olsen til posten.
Vagn Preisler: »Der må ligge noget me
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skift, men det indebærer ikke at jeg ikke
følger med i hvad der sker her.«
Et stemmeudvalg, bestående af Erik
Povlsen, Orla With og Tage Woltemath,
blev valgt, og efter skriftlig afstemning
fik Vagn 78 stemmer og Preben 68
stemmer, der var 10 blanke og 2 ugyldi
ge stemmesedler.

1
Svend Malm foreslog nyt medlem
i festudvalget

Vagn Preisler blev genvalgt.
Havneudvalgsmedlem Arne Olsen var
på valg. Orla With blev foreslået, men
Orla modtog ikke valg. Arne Olsen blev
efterfølgende genvalgt med akklama
tion.

Jollerepræsentant Jørgen Friland, kas
serer Erna Christensen, kasserersup
pleant Ann Lindquist samt 1. suppleant
Bjørka Schandorff, blev alle genvalgt
med akklamation.
Punkt 4 Lovændringsforslag:
Til havnens § 7 foreslår bestyrelsen:

Lovændringsforslag,

dagsorde-

nens punkt 4.
Havnen:
§ 7 Bestyrelsen fører en ekspektanceli
ste for tildeling af havneplads.
For at blive optaget på ekspektanceli
sten skal ansøgning skriftligt meddeles
bestyrelsen.
Ledigblevne pladser tildeles løbende
efter rækkefølgen på ekspektanceli
sten.
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 besty
relsen udregnet gennemsnitsleje for
samtlige pælepladser. Medlemmet har
pligt til at flytte til en af havneudvalget
anvist plads til normal havneleje efter
bådstørrelse.
Tildeling af fast plads bekendtgøres i
bladet. Fartøjer over 13 meters 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 ledig
blevne pladser kan finde anvendelse
som lånepladser.
For at komme i betragtning til låne
plads i havnen, skal medlemmer, der
ønsker en sådan plads, skriftligt med
dele dette til havneudvalget inden den

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

•
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15. april det år, hvor pladsen ønskes. Lå
nepladser vil herefter blive uddelt efter
anceinnitet.
§ 8 Ved betaling af havneplads og fore
visning af forsikringskvittering udleve
res et farvet, nummereret årsmærke.
Dette påklæbes fartøjet, således at det
ses tydeligt fra landfast fortøjning.
Mærket påklæbes umiddelbart efter at
fartøjet er blevet søsat. Endvidere kan
der uddeles et antal mærker af anden
farve til fartøjsejere, der har meddelt at

Juniorerne med sølvtøjet

de ønsker låneplads i havnen det på
gældende år.
Medlemmers fartøjer, der er henlagt
uden årsmæke, kan havneudvalget
straks tage på land, uden varsel, for
ejers regning og risiko. Derudover beta
les en bøde på kr. 200,- der tilfalder fore
ningen.
Motivation:
Administrationen af lånepladser i hav
nen er med de nuværende regler ikke
mere hensigtsmæssig, idet lånepladser

faktisk er umulige at uddele, når en stor
del af ekspektancelisten skal kontak
tes, hver gang en plads kan lånes ud.
Pladserne må kunne lånes ud til med
lemmer 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 tilfredstil
lende, sålænge der er medlemmer, der
ikke påsætter deres årsmærke. Havne
foged og medhjælpere kan ikke skelne
både med fast plads i havnen fra dem,
der blot ligger og flyder. Ligeledes har vi
ingen garanti for, at ansvarsforsikrin
gen er betalt, når mærket ikke er påklæbet.
Preben, medl. nr. 666, bad om ordet og
spurgte om hvor han, som gammelt
medlem, står på ekspektancelisten.
Henning Jensen anbefalede bestyrel
sens forslag, med begrundelsen: »så
undgår man misforståelser«.
Rasmus Besck: »Der står længde 13
meter, men hvad med bredde?«
Tove Munkholm: »Er det stadig med
lemmer med størst anciennitet, der
først får bådplads?«
Formanden: »Med hensyn til bredde,
hedder det, at man skal udfylde plad
sen mellem pælene. Det er stadig med
lemmer med størst anciennitet, der får
bådplads først«.
Forslaget gik til skriftlig afstemning.
For forslaget stemte 137, mod forslaget
stemte 4, der var 4 blanke stemmesed
ler og 7 ugyldige.
Punkt 5 Andre forslag:
Forslag fra bestyrelsen 5.1:

Forslag, dagsordenens punkt 5
Sundby Sejlforenings bestyrelse øns
ker, at der fortsat renoveres på vore kaj
anlæg. I den anledning foreslås, at der
optages lån, således at disse arbejder
kan afvikles inden der sker større ska
der på vore anlæg.
Der foreslås, at der optages lån på kr.
600.000,00, med afvikling på 5 år, alter
nativt, der foreslås optaget lån på kr.
1.000.000,00, med afvikling på 5 år.
Rentesats vil for begge låns vedkom
mende være billigst opnåelige erhvervsrente.
Kan generalforsamlingen tiltræde op
tagelse af ovennævnte lån, vil dette be
tyde en forhøjelse af byggefonden for
hvert aktivt medlem på:
Eleverne på Sejlerskolen efter tildelingen
af eksamensbeviserne

låneforslag 1: kr. 170,00 pr. år.
låneforslag 2: kr. 462,00 pr. år.
(fortsættes næste side)
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Motivering:
Som bestyrelsen tidligere har gjort op
mærksom på, er vore kajanlæg i en be
tydelig dårligere stand ,end man må an
tage. Derfor er det vigtigt at opbygningsarbejdet kommer igang så hurtigt som
muligt, og dertil er vor egen kasse for lil
le, og ønsker vi, at der ikke sker større
skade, såsom kajanlæg, der vælter eller
bryder helt sammen eller andre frygtli
ge ting, må vi desværre optage lån i vor
bank til disse formål.
Der ønskes i første omgang et nyt nor
dre molehoved, kystsikring af søndre
østmole - her evt. ombygning - renove
ring af nordre østmole samt renovering
af nordre kajanlæg.

Tove Munkholm: »Selvfølgelig skal vi
have4 vor havn gjort iorden, men fors
lag 1, 600.000 kr. til 170,00 kr. og forslag
2, 1 mill. til 462,00 kr. harmonerer ikke,
jeg vil istedet foreslå, at man optager to
lån på 600.000 kr., vi skal da kun betale
340 kr.
Tage Woltemath mente også at det nye
molehoved var for højt, det er til gene
for sejlerne. Det andet molehoved skal
ikke være højere end det er nu, mente
Tage.
Svend Malm bad havneudvalget kom
me med et bud på hvor mange penge de
skulle bruge, og han mente så at vi bør
betale 900 kr. pr. medlem på en gang,
istedet for at betale 462 kr. årligt i 5 år.

Ryle Niels: »Nu har vi et tårn på Søndre
Mole, skal vi nu have et tilsvarende på
Nordre Mole? Det er ved at ligne en
fæstning, der måske ender som en kine
sisk mur, skal det være en turistattrak
tion ? Så man ad den vej kan få pengene
hjem.«
Formanden: »Når man bygger hav
neanlæg er de altid overdimentionerede, og det er fordi vi ikke kender belast
ningen 100%. Vi har jo set, at den ned
brydning der er sket, er sket inden for
de sidste 4 - 5 år, det er p.g.a. de strænge
isvintre. Det er helt bevidst, at det li
gner indsejlingen til Rønne havn, for
belastningen bliver større og større«.
Birger komplimenterede bestyrelsen
for forslaget, dog mente han at vi skulle
hæfte os ved det billigste forslag.
Claus Brasch Thomsen mente at det
var godt at vore kajanlæg blev holdt
vedlige, samtidig spurgte han om ikke
snart der kom en kran på Nordre Kaj.
Jens Green Jensen: »Til Niels, jeg sy
nes det er mærkværdigt, at du kalder
kajanlægget for en kinesisk mur, dette
har intet med Kina at gøre, det er Sund
by Sejlforening. Vi skal have en havn
der fungerer på en tilfredsstillende må
de. Havneudvalget har haft kontakt
med professionelle mennesker«.

Preben: » Jeg har ikke den fulde tillid til
bestyrelsen. For 3 år siden havde vi en
lang generalforsamling vedr. hus på
Nordre Mole, vi må have specificeret
ud hvor meget det koster.
Rasmus Besch ville gerne vide om det
er en trykfejl, at der står 170 kr. for
600.000 kr. og 462 kr. for 1 mill. kr.
Formanden: »Det undrer også mig at
det skal koste 462 kr. pr. år at låne 1 mill.
men det er sådan, at når man låner
400.000 kr. mere, så bliver det forholds
vis dyrere rentemæssigt og derfor løber
det op.«
»En ny kran har været diskuteret i flere
år, lånet skal bruges til kajanlæg, men
der vil komme en ny kran, den er højt
prioriteret.«
»Mange ønsker at vide hvad vi skal lave
for 600.000 kr. Vi ønsker først og frem
mest et nyt molehoved, og Østre Mole
skal renoveres samt 80 meter af Nordre
Mole. Endvidere skal der nye skinner i
slæbestederne. Vi gør det så godt og så
billigt som muligt«.
Tage Woltemath: »Det andet moleho
ved bør være 1 meter lavere«.
Jørgen Rasmussen ville gerne udtrykke
tilfredshed med det arbejde, der påtæn
kes igangsat. »Det koster penge, men
jeg er utilfreds med det finansielle over
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5 år, jeg mener at det skal betales kon
tant. Tager vi forslag 2 til 462 kr. over 5
år bliver det til 2,3 mill. kr. som vi skal
tilbagebetale for at låne 1 mill. eller
hvert medlem skal betale 2.300 kr. over
5 år for at afdrage dette lån«.
Efterfølgende foreslog Jørgen Rasmus
sen, at vi skulle spare på bladudgifterne
ved at nedskære bladet fra 11 til 6 num
re årligt, han inente at der så kunne spa
res 70.000 kr. Disse penge kunne så ryk
kes ind i byggefonden.
Jørgen Rasmussen fremlagde et æn
dringsforslag vedr. finansiering:

Ændringsforslag til dagsorde
nens punkt 5
Bestyrelsen deler arbejdet op i 2 etaper
-1. etape begynder snarest muligt (efte
råret 1987) og afsluttes inden 1. maj
1988.
De aktive medlemmer indbetaler ind
betaler inden d. 15. jan. 1988 kr. 250,- og
igen inden d. 15. marts 1988 indbetales
kr. 250,-.
Bestyrelsen sætter 2. etape af repara
tionsarbejdet igang i efteråret 1988 og
det afsluttes inden 1. maj 1989.
De aktive medlemmer indbetaler inden
d. 15. sep. 1988 kr. 250,- og igen inden
d. 15. marts 1989 indbetales kr. 250,-.

Efterfølgende fremlagde Jørgen
Rasmussen en resolution som føl
gende:
Grundet den store stigning i udgifterne
til vedligeholdelsen af vor havn m.v.
henstiller generalforsamlingen, at be
styrelsen som en spareforanstaltning og for at få byggefondens kapital forø
get - i perioden fra den 1. jan. 1987 til den
31. dec. 1992 - bringer medlemsbladet
ned fra 11 til 6 numre om året.
Sideantallet pr. blad må i dette tidsrum
ikke forøges.
Besparelsen på bladets trykning og for
sendelse overføres til byggefonden.
Besparelsen sættes til det beløb, som
udgifterne til trykningen og forsendel
sen udgør i foreningens regnskab for
året 1987.
Dirigenten mente ikke, der kunne
stemmes om resolutionen. Jørgen Ras
mussen bad om at måtte få en tilkende
givelse fra forsamlingen.
Henning Jensen til forretningsorde
nen: Han påpegede, at man ikke kan
stemme om resolutionen, der skulle ha
ve været rettidigt indleveret som for
slag.

Jørgen Rasmussens ændringsforslag
vedr. finansieringen gik til skriftlig af
stemning og blev vedtaget med 139 jastemmer mod 9 nej-stemmer. Der var
3 blanke.
Forslag 5.2:
Stillet af Jørgen og Jytte Haar samt JP
Skou og Hanne Skov.

Forslag til
dagsordenens punkt 5:
Til generalforsamlingen den 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 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 kroner er mange penge, især for en
attenårig og kan afholde mange fra at
fortsætte medlemskabet.
Forslaget fremsat af:
Jørgen Haar, A 823, J.P.Skov, A 638, Jyt
te Haar, P 106, Hanne Skov, A 664.
Jens P. Skov motiverede med, at vi på
denne måde bedre kan fastholde vore
unge sejlere.

Tove Munkholm: Forslaget kan mis
bruges. Man kan jo bare melde sig ind
som junior og så overhovedet ikke kom
me her. Der bør stå »selvom man ikke
har førerprøve, skal man have deltaget
som aktiv junior«.
Forslaget blev vedtaget ved hånds
oprækning.
Punkt 6 Eventuelt:
Jens Green Jensen: Det er en mærkelig
fornemmelse efter så mange år i besty
relsen at trække sig ud. Jeg vil dog
fortsætte med at arbejde for SSF. Jeg
skal indtræde i en sekretærfunktion for
kredsformanden, Ib Sørensen, som er
formand for OL-udvalget, hvilket giver
ham meget arbejde. Jeg siger tak til al
le, jeg har arbejdet sammen med; man
kan ikke udføre dette arbejde tilfreds
stillende uden opbakning fra medlem
mer og forældre.
Tage Woltemath: Vi er medlem af en
frihavnsordning. Jeg har ikke hørt no
get om, at der er sket nogle ændringer i
vore havneindtægter på grund af dette.
Tage efterlyste endvidere en liste over
de havne, der nu er medlem af frihavnsordningen.
Klaus Akkermann: Vedr. frihavnsordningen er vore fornemmelser, at vi lig
ger en halv snes tusinde under det, vi
plejer at få ind i havnepenge.
Frihavnsordningen har den hage, at
stats- og kommunehavne ikke er med
lemmer.
Svend Malm spurgte om, hvorfor der
ikke har været lås i sidelågen?
Formanden for afslutning:
Han takkede generalforsamlingen for
en god og saglig generalforsamling;

samtidig lovede han, at bestyrelsen vil
le leve op til den tillid, den havde fået i
dag af generalforsamlingen.
Låsen blev taget af p.g.a. gæstesejlerne.
Dirigenten takkede ligeledes for en god
generalforsamling, der blev afsluttet
med, at man råbte et trefoldigt leve for
Sundby Sejlforening.
Generalforsamlingen slut kl. 11.45.
sign. Benny Gustaffson Else Thuring
dirigent
sekretær
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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.

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.
Endnu en dags sejlads gennem kanal og
søer bragte os ud til de otte sam
menhængende slusebassiner, kaldet
»Neptun's Staircase«. Landskabet var
her mere bart og råt, rigtigt højland.
Skyerne hang lavt og varmt var det ik
ke. Bortset fra et par byger, havde vi dog
haft tøjvejr indtil nu, og det var vi glade
for.
Vi lå her ovenfor »Neptun's Staircase«
et par dage. Vi havde udsigt til Storbrittaniens højeste bjerg »Ben Nevis«, hvis
snedækte top vi af og til fik et glimt af
gennem skyerne. Det ville Linda, Lars
og Søren dog ikke lade sig nøje med, så
de brugte an dag på at bestige bjerget,
mens Jørgen og jeg tog på indkøb i Fort
William, den sidste by inden vi forlod
Skotland for at sejle mod Irland.
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Her skulle vi også tage afsked med Lars
og Linda. De inviterede på en lækker
middag et spændende sted, der hed
»Factor's House« og som var blevet os
anbefalet af en lokal ung mand, som vi
havde haft nogle hyggelige timer med.
En drink inden maden blev indtaget i
dagligstuen blandt værtsparrets priva
te minder, og her fik vi øje på ting, der
fortalte om Danmark, og ganske rigtigt,
på forespørgsel fik vi at vide, at ejerens
kone var. dansk. Vi fik desværre ikke
hilst på værten for han var ude at sejle
kapsejlads rundt om øen Mull.
Lørdag den 4. juli vinkede vi så farvel til
Lars og Linda, som havde taget turen
med ud til Corpah, hvor havslusen var,

og så havde vi ca. 130 sømil til næste be
stemmelsessted. For en gangs skyld
småregnede det, og vind var der heller
ikke meget af, så vi sejlede gennem de
første snoede farvande i skærgården på
skift for motor og sejl. Senere på dagen
holdt regnen op, og vi kunne se mere af
landskabet. Det var råt, bart og øde,
men spændende og smukt, som
skærgård jo er.
Spændende var det også, hvad alle de
underlige symboler der var tegnet i sø
kortet rent faktisk betød. På så lang en
strækning kunne vi jo heller ikke regne
med medstrøm hele tiden. Det gjaldt
om, hvor det var muligt at vælge, at fin
de de stræder, hvor der var mindst mu

lig modstrøm. Af og til sejlede vi igen
nem vand, der så ud som om det stod og
kogte. Andre gange var overfladen una
turlig blank og glat, og når man kiggede
ned i vandet, kørte det rundt i store spi
raler. Det var lidt uhyggeligt, men etpar
både, der kom den modsatte vej, over
beviste os om, at man godt kunne sejle i
det. Vi var ved at have vore bange anel
ser.
I dette farvand så vi også mange sæler.
Da jeg på et tidspunkt kiggede bagud, lå
der en hel række sæler i vores kølvand
og gloede efter os. Det så grinagtigt ud.
Vi havde på kortet udset os en lille bugt,
hvor vi ville ankre op for natten. Vi an
kom lige ved mørkets frembrud, og
mens vi ordnede ankeret kom en lille
sælunge svømmende helt hen til båden.
Den lå længe og kiggede på os, svømme
de lidt, kiggede igen og vi turde knapt
røre os for ikke at jage den væk. Det var
sådan en dejlig oplevelse.
Næste dag var vejret fint, så vi beslutte
de at blive i bugten det meste af dagen.
Gummibåden blev pustet op og kysten
undersøgt nærmere. Uden for bugten
svømmede sælerne rundt. Midt på ef
termiddagen sejlede vi videre, og atter
oplevede vi at se dyr, vi ikke før var
stødt på. Flokke af store suler dykkede
efter fisk. Lomvier med unger fyldte
luften med deres sære skrig og dykkede
når vi kom for nær. Ofte hørte vi dem før
vi så dem, når de var tæt på. Nu og da fik
vi øje på en sæl, og en underlig trekant,
som vi ikke anede, hvad var, dukkede op
i vores kølvand. Imens blev farvandet
bredere og landet mere barsk. Skyerne
hang lavt, og vi aldrig set toppen af Kintyre, den sidste halvø inden vi slap
Skotland. Ved midnat nåede vi Mull of
Kintyre, hvorfra kursen gik tværs over
Sound of Ireland med Carrickfurgus
som endestation. Som på bestilling
dukkede Irlands kyst op af mor
gendæmringen, og klokken 08.00 man
dag morgen var vi fremme.
Carrickfurgus ligger lidt nord for Bel
fast. På en pynt ved kysten ses en gam
mel borg, bygget omkring år 1180, og ne
den for den ligger havnen og den nye
marina. Denne er anlagt med flyde
broer, så tidevandet volder ingen pro
blemer, alt er tip-top og der er vagt på
kontoret, der også fungerer som ind
gang til området, 24 timer i døgnet. Sel
ve byen ligger tæt ved og er nok et besøg
værd, og med gode offentlige transport
midler er det ingen sag at komme ind til
selve Belfast.
Her er så det tilbagevendende
spørgsmål: Jamen, er det ikke farligt at

tage til Nordirland. Der sker jo så me
get derovre ?
Nej, som turist er man meget velkom
men. Uroen er der, men den er begræn.ii bestemte byer og bestemte
områder af Belfast, hvor man ikke
behøver at tage hen. Som dansker skal
man også lige vænne sig til at blive visi
teret ved indgangen til museer og visse
stormagasiner, og at se soldater og poli
ti med skudsikre veste og ladte sky
devåben, og så er der endda betydeligt
færre af dem nu, end da vi var der i '81.
Man skal også vænne sig til en mere
synlig fattigdom. Irerne er venlige og
hjælpsomme, også selv om vi har slået

get lavere end i Danmark. Vi kan kun
anbefale Irland som rejsemål. Vejret er
som herhjemme, måske lidt lunere.
Opholdet i Irland var jo helliget familie
besøg, men inden vi vendte hjemad
igen, kom Signe over, så familien var
samlet til hjemturen, som fulgte ruten
gennem kanalen igen.
Mens vi var i Irland, fik vi opklaret my
steriet om de trekanter, vi havde set i
vandet. Det er rygfinnen og spidsen af
halefinnen af en brugde. Dette er en ha
jart, der kan blive ca. 11 meter lang. Den
ligger ofte og sover i vandoverfladen, og
det er ikke ualmindeligt at støde på
den. På hjemturen var vi så heldige, at

Selvfølgelig så vi Loch Ness uhyret
i Drommadroch.it

dem i fodbold. Deres øl og whiskey
(modsat skotsk whisky) lever helt op til
forventningerne, og prisniveauet er me

støde på en flok på ca. 8 brugder. Vi kom
helt tæt på dem, og kunne se dem gen
nem vandet. Så vidt vi kunne bedømme
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(fortsættes næste side)
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var de mellem 6 og 8 meter lange. Brug
den er en langsom svømmer og den le
ver af plankton, men størrelsen får det
alligevel til at gibbe lidt i en, når man
ser den.
Vi havde regnet med at skulle have en
rigtig lænsetur tilbage til Skotland,
men selvfølgelig gik vinden i øst, og det
blæste så voldsomt op, at vi sammen
med en del andre sejlere fandt en bugt
at gå i nødhavn i. Ved samme lejlighed
opdagede vi, at en syning i genuaen var
gået op, så den blev syet inden der skete
en skade.
Den weekend så vi også en del andre
sejlbåde. Ellers havde det slået os, hvor
få vi havde mødt overhovedet, og hvor
tavs radioen var. Til sammenligning er
Øresund som strøget i myldretid.
Kanalturen hjem lignede turen over,
bortset fra, at industriferien var be
gyndt, så antallet af både var steget be
tydeligt. Hvor vi på udturen havde væ
ret ganske få både i sluserne, var de nu
tæt pakkede, så det var med at få fendret ordenligt af.
Inden vi igen tog ud på Nordsøen, var vi
til Highlandgames i Aviemore. Her
konkurrerede kiltklædte skotter i gam
le sportsgrene: stenkast, lodret kast
med lodder over en overligger, hammer
kast og pælekast. Andre konkurrerede i
sækkepibespil og i dans, og en populær
ting var tovtrækning. Selv om det hele
foregik i højland mellem lavthængende
skyer og i noget der mindede om vinter
temperaturer, var det underholdende
og kan anbefales.
500 sømil lå nu foran os. Vinden kom
endelig fra det rigtige hjørne, når den
kom, for som på udturen blev det til et
evigt skift mellem vindstille og blæst.
Vi lagde ud med ca. 5 timer for motor i
nogle gamle dovne dønninger, som
desværre gav noget søsyge hos enkelte
ombord. Bedre blev det ikke, da der
kom vind, så vores vagtturnus røg sig en
tur, måske for at være solidarisk med
vores selvstyrer, der havde opgivet æv
red mellem Irland og Skotland. Nå,
men ved hjælp af en pille og en god nats
søvn, var der efter det første døgn ved at
være skik på det hele igen.
I en af de vindstille perioder blev fiske
grejet hevet frem, og vi må jo sige at
»Store Fiskebanke« svarer til sit navn.
Vi var sejlet ind i en stime makrel. Sø
ren fik øje på en, smed snøren ud, og
vips bed den på. Krogen ud igen, og
straks var der bid. Desværre knækkede
linen, så vi mistede nr. to, men en stor
flot makrel til aftensmaden var hjem
me.
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Carrick Furgus i Irland ligger flot med den
gamle fæstning som baggrund

Så friskede vinden, og vi besluttede at
sætte spiler. Nu gik det stærkt, 7-8
knob, og når vi fangede en bølgetop gik
loggen i bund. Sådan fortsatte vi i otte
timer. Spileren blev kun pillet ned fordi
det begyndte at blive mørkt. Da vinden
yderligere tiltog i styrke til 12-14 m/
sek. satte vi en genua 2, for at være ri
meligt garderet. Den megen vind gav
også store bølger, men de var ikke ube
hagelige at sejle i, da der var stor af
stand i mellem dem. Blot skulle man ik
ke se sig for ofte tilbage, for de så meget
store ud, når man lå i en bølgedal og den
store top kom brusende hen imod en.
På trediedagen dukkede Norges kyster
op til bagbord. Det var en overraskelse
for os at se, hvor tæt på Norge vi egent
lig kom. Vi kunne se vinduerne på huse
ne i Kristianssand. Så kom turen til
spidsen af Jylland. Ude i det fjerne be
gyndte de høje tynde radimaster at vise
sig. Så dukkede fyrtårnet op, og efter et
par timers motorsejlads - Skagerak var
som et spejl - sejlede vi ind i Skagen
havn efter den sidste nat på det store
hav og et enkelt tilløb til drama. Målet
var nået, vi var hjemme igen i Danmark.
Sådan følte vi det selvom vi endnu mag
iede halvandet døgns sejlads til Køben
havn. Vi ankom fredag eftermiddag, så
vi havde brugt præcis seks uger på tu
ren hertil.
Her vil jeg slutte beretningen, men der
er i virkeligheden meget mere at fortæl
le.

Friskfanget makrel i Nordsøen

Det er vores helt bestemte opfattelse,
at har man lyst til at tage turen til Skot
land, ligger det bestemt inden for, hvad
man kan nå med en ferie på de normale
3-4 uger. Har i lyst, giver vi gerne vore
erfaringer med hensyn til planlægning
videre.
Bjørka Schandorff

Referat af bestyrelsesmode d. 2.11.87
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
var blevet oplæst på generalforsamlin
gen
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
H/F Amager bad om lov til at benytte
vort klubhus den 27.2.88. Da SSF ikke
selv har arrangementer denne dag, gav
bestyrelsen tilsagn.
Også »Det kolde Gys« bad om, i lighed
med tidligere år, lov til at benytte klub
huset den 6.2.88. Også de fik af besty
relsen tilladelse.
Dragør Sejlklub takkede for gaven, de
fik ved deres jubilæum.
Et medlem bad p.g.a. alder om fritagel
se for vagtordningen. Bestyrelsen be
vilgede fritagelse, da medlemmet op
fylder betingelserne.
To medlemmer har skriftligt klaget til
bestyrelsen. Det ene medlem klager
over, at han er blevet beskyldt for at ha
ve stjålet øl fra et ulåst skur. Begge de
implicerede medlemmer var indkaldt
til bestyrelsesmødet, men kun den an
klagede mødte. Brevskriveren havde
fået forfald.
Det anklagede medlem bedyrede, at
han ikke havde beskyldt nogen for at
stjæle. Da der ikke var vidne til omtalte
sag, lod bestyrelsen sagen falde, men
henstillede kraftigt til medlemmet om
at huske at låse sit skur.
Det andet medlem, der klagede, be
skyldte et medlem for at have stjålet
noget værktøj fra sin båd. Også disse to
medlemmer var indkaldt til bestyrel
sesmødet.
Den anklagede blev foreholdt brevets
indhold, hvorefter han fortalte, at han
var dybt rystet, samt at han aldrig hav

de stjålet noget værktøj, det drejede sig
om et el-bor, en høvl samt en rulle grå
tape.
Bestyrelsen afviste sagen, da der ikke
fandtes vidner.
Sekretær Else Thuring blev valgt som
næstformand, idet Jens Green Jensen,
der før var næstformand, var trådt ud af
bestyrelsen ved generalforsamlingen.
En sejler, der deltog i sejladsen »Sjæl
land Rundt« har fået dom for at sejle for
tæt på færgerne, han må ikke deltage i
nogen kapsejlads før juni 1988. Endvi
dere er han blevet udelukket fra at del
tage i sejladsen »Sjælland Rundt« de
næste to år.
Skovshoved Sejlklub vil på Sejlerdagen
stille forslag om, at Dansk Sejlunion
skal yde tilskud til sommerlejre samt
til mesterskabssejladser.
Bestyrelsen var enige om, at SSF skal
tilslutte sig dette forslag på Sejlerda
gen.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget er af en enig bestyrelse
blevet anmodet om at indhente tilbud
på det molearbejde, der skal igangsæt
tes i foråret 1988.
Igen diskuterede man vort ophalergrej,
og bestyrelsen besluttede, at den vil se
på en lift, der kan tage op til 15 tons.
Det har igen været nødvendigt at repa
rere det nordre slæbested.
Punkt 4 Klubhus og fester:
West-turen gik meget fint, oplyser
klubhusudvalget. Der var ca. 60 delta
gere. Den 12.12. afholdes den årlige jule
frokost og børnenes juletræ den 20.12.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen meddelte, at både kursus i
navigation og kursus i tovværk er be
gyndt. Der vil igen i år blive afholdt
VHF-kursus på mandage i februar.
Skolebådene er kommet på land for
vinteren.
Punkt 5 Juniorafdelingen:
Ynglingebådene er kommet på land for
klargøring til den ny sæson. Ligeledes
er optimistjollerne pakket sammen for
vinteren, dog vil man på lørdage og så
længe vinteren tillader det sejle træningssejlads for optimistsejlere. Den
7.11. begynder vinterundervisningen for
optimistsejlere.
Vor ene Dory samt »Tryksen« skal re
pareres.
Den 14. og 15. nov. afholdes der årsmøde
for ungdomsudvalg i Grenå. Jens
Green, Ole Jensen og Leif Henriksen vil
deltage.

Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladsudvalget har planlagt næste
sæsons sejladser og stævner. Der vil bli
ve afholdt 2 ynglingestævner, et opti
miststævne, familiesejlads og week
end-stævne i forbindelse med sejladsen
»Forterne Rundt«. Til dette weekend
stævne vil man i 1988 invitere AlbinExpresser i stedet for Folkebåde.
Sæsonen afsluttes med Old-Boys sej
ladsen.
Punkt 8 Joller:
Klubmesterskab for joller blev afviklet
sammen med juniorafdelingen, hvilket
jollerepræsentanten syntes var meget
positivt.
Jollebroen samt det ene slæbested er
taget ind for vinteren.
Ejerne til de joller, der ligger på jolle
pladsen uden årsmærker, er blevet til
skrevet.
Punkt 9 Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten orientere
de bestyrelsen om, at han havde haft et
møde med DMU vedr. en optagelse af
de af vore medlemmer, der ønskede op
tagelse i DMU. En optagelse af enkelte
medlemmer vil kræve en ændring i vore
love. Forslag til lovændring vil blive fo
relagt generalforsamlingen.
Punkt 10 Sikkerhed:
Den 15.11. vil ildslukkerne blive taget
ind for vinteren fra broerne.
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 21.30.
Sign. Klaus Akkermann Else Thuring
formand
sekretær

Klubhuset er lukket for rengøring, repa
rationer og personalets ferie fra og med
den 4. januar til og med den 23. januar
1988. begge dage incl.
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ØSTERSØKREDSEN
Referat af kredsmøde
den 10. oktober 1987 i
Kastrup Sejlklub.
Følgende klubber var repræsenteret:
Dragør Sejlklub
Kastrup Sejlklub
Sejlklubben Lynetten
Rønne Sejlklub
SAS Sejlklub
Sundby Sejlforening
Dagsorden:
1. Formandens beretning
2. Hovedbestyrelsesmødet d. 5-6/9
87
4. Eventuelt
ad. 1:
Efter en drøftelse af arbejdet i kredsen
enedes man om i tiden indtil Sejlerdagen 1989 at indarbejde en afløser for Ib
Sørensen i kredsarbejdet, og Jens
Green Jensen, SSF, erklærede sig villig
til i nærkontakt med IS at udføre en
slags sekretariatsfunktion i kredsen.
Ole Jacobsen er i gang med at udarbej
de et jubilæumsskrift og savnede kon
takt med Amager Strand Sejlklub. En
rationalisering af klubforkortelser var
faldet i hak.
LYS-gruppen arbejder stadig.
I anledning af den netop udsendte
opkrævning på 1 krone pr. medlem til
Flakfortet havde man en drøftelse af
den fremtidige information om fortet,
der mundede ud i, at der nu skal tages
hul på en information, der skal admini
streres på kredsbasis på grundlag af
materiale fra Den selvejende Institu
tion.
Bjarne Hansen redegjorde for baggrun
den for skriveriet i dagspressen om Ly
nettens lejeforhold. Der var enighed
om, at der skulle være nær kontakt mel
lem Lynetten og Svanemøllehavnen
(kredsen).
Det var den almindelige mening, at ny
hedsformidlingen fra DS ,med en pla
kat til medlemsorientering og DS-nyt
til bestyrelsesorientering med mulig
hed for videregivelse til medlemmerne,
fungerede.
IS redegjorde for sit oplæg til Sejlerdagen fra OL-udvalget. Der blev fra klub
side gjort gældende, at sponsorforbru
get til sejlsportens store projekter gjor
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de det vanskeligere for klubberne i de
res opsøgende sponsorarbejde, der nu
var henvist til brug af lokale sponsorer

ad. 2:
IS udtalte indledningsvis, at hovedbe
styrelsen var blevet det unionspolitiske
forum, som efter hans mening er nød
vendig for at sikre en positiv udvikling.
A: Afgørelsen i Sjælland Rundt-sagen
drøftedes, og der var enighed om, at det
var vigtigt med en nær kontakt til er
hvervstrafik (lodser) og færger i forbin
delse med arrangementet af kapsejlad
ser, samt at sejlerne skal informeres
om, at sejlunionen ser på overtrædelser
med stor alvor.
B: Falck og DS har begge opsagt samar
bejdet om Det maritime Alarmsystem.
Investeringerne kan udnyttes lokalt.
DS anbefaler VHF. Radioudvalget un
der Langturs- og Motorbådsudvalget
opretholdes. Fra klubside blev det poin
teret, at en vis VHF-disciplin var ønske
ligC: Flipperjollen er på vej ud i skandina
visk sammenhæng. Der er en udvikling
internationalt i spørgsmålet amatør/
prof., som vil skabe mere klare regler.
Danmark har hidtil været mere restrik
tiv end andre lande. Der arbejdes med
nye respitregler.
D: Det er tanken at uddele en ungdoms
lederpris i forbindelse med jubilæet.
Det vil ske efter indstilling fra klubber
ne, og det er tanken, at overrækkelsen
skal ske på Bella Centeret.
E: Perioderegnskabet udviser et over
skud på grund af større renteafkast og
ikke afholdte udgifter vedr. kapsejlads.
IS fandt, at budgetlægningen havde
været en positiv oplevelse, hvor de for
skellige udvalg viste stor forståelse for
de andres problemer. Det er et princip,
at de arbejdskrævende udvalg betaler
lønudgifter på sekretariatet. Det er tan
ken at undgå kontingentstigning ved at
forhøje gebyrer for ydelser (måling
m.v.), men det blev aftalt, at dette prin
cip drøftes på kredsmødet forud for Sejlerdagen. Mødet nåede frem til den
konklusion, at der var rimelig god facon
over budgetlægningen.
Derefter havde man en indgående drøf
telse af unionens struktur, hvorunder
der blev givet udtryk for, at mødet ikke
var positivt stemt overfor decentralise
ringen og opdeling efter amtsgrænser
og heller ikke for tanken om, at der kun
skulle afholdes Sejlerdag hvert andet
år.

Om centerstrukturen oplyste IS, at DS
var udpeget til at få et hovedcenter i
Kaløvig. Derudover skal der være et an
tal regionalcentre, bl.a. to ved Køben
havn. En landstræner skal tilknyttes
hovedcentret og lønnes dels af Team
Danmark, dels af DS.

ad. 3:
Leif Fauner fra Lynetten har stillet
forslag om ændring af DH 84, og han
bakkes op af klubben. Forslaget udsen
des til klubberne fra DS's sekretariat,
hvorefter klubberne må tage stilling.
ad. 4:
Dragør S/K oplyser, at der ikke længere
er cafeteria i klubhuset. Anmoder om at
få tilsendt klubstandere til udsmyk
ning af klubhuset. Foreslår en koordine
ring af kapsejladser inden for kredsen
til en seriesejlads om en attraktiv præ
mie for at få større tilslutning. Klubber
ne gav tilsagn om at lade kapsejladsud
valgene tage kontakt om ideen.
Afmærkningen af lossepladsen på Mid
delgrunden findes mangelfuld. Af hen
syn til erhvervstrafikken er lystsejlerne
henvist til løbenes ydersider, og det vol
der problemer, især om natten. Mødet
vedtog at henstille til Langturs-og Mo
torbådsudvalget at tage kontakt med
Farvandsdirektoratet med henblik på
en »natafmærkning«.
Kastrup S/K forespurgte om andre
klubbers reaktion på en henvendelse
fra TV 2 via DIF's Københavns Kreds.
Lynetten udtalte sig rosende om arran
gementet af Opti-sommerlejren på
Bornholm. Foreslog Dragør som ar
rangør i 1988 (uge 28), hvilket blev posi
tivt modtaget. Til gengæld foreslår
Dragør Lynetten som arrangør af en
træningslejr.
Holger Møller
referent

Fra Dansk Sejl
union
Justering af DH-reglen
Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse har
18. november 1987 behandlet spørgs
målet om tilladelse af Kevlar, Spectra
og lignende sejldugstyper samt gen
nemgående sejlpinde.
Med ikrafttræden den 1. januar 1988 har
Hovedbestyrelsen besluttet følgende:
Kevlar og lignende
Kevlar, Spectra og lignende sejldugsty
per vil kunne bruges på lige fod med an
dre dugtyper uden straftillæg på måle
tallet.
Det skal dog bemærkes, at éntypeklassebåde og standardklassebåde kun kan
anvende Kevlar, Spectra og lignende,
såfremt det er tilladt i henhold til de respaktive klassebestemmelser.
Gennemgående sejlpinde og flere
end 4 sejlpinde
Hvis storsejlet er forsynet med mere
end 4 sejlpinde eller har gennemgående
sejlpind(e), beregnes storsejlsarealet
efter følgende formel:

SSA = t(0,93xE + L,5xMGM +
4
MGU + 0,5 xF — 0,53)

Påtale efter
branden i Lynetten

KØBENHAVNS
BRANDVÆSEN
AFDELING I
Vedrørende umatr. areal Christians
havns kvarter, Refshalevej 200 - Sejl
klubben Lynetten.
Brandvæsenets eftersyn i forbindelse
med branden den 7. september 1987 i
den lange skurbebyggelse på oven
nævnte grund giver anledning til at på
tale,
at samtlige enkeltskure - hvori der op
bevares F-gasflasker eller andre
trykflasker (ilt, acetylen m.v.) - på
dørene hertil skal forsynes med ty
deligt og holdbart skilt med teksten:
Trykflasker, fjernes ved brand.
Skiltene skal udføres efter ret
ningslinierne i DS 734-737.
Opsætning af skiltene forventes udført
snarest belejligt, idet brandvæsenet
dog er indforstået med, at det - årsti
den taget i betragtning - kan være
vanskeligt for klubben at få den nød
vendige kontakt til alle skurlejerne.
Med venlig hilsen
Aa. Nørregaard

Nordre plads
Dobbelt skur haves!
Mit velbeliggende skur i venligt og
miljørigtigt bodega-miljø ønskes byttet
med et på søndre plads.
Henvendelse:
Hverdage i SSF's restaurant
mellem kl. 12.00 og 14.00.
Svend Malm

MGM = bredden af sejlet målt fra mid
ten af agterliget og vinkelret
på forliget
MGU = bredden af sejlet målt fra den
øverste kvartdeling af agterli
get og vinkelret ind på forliget.
Dette betyder, at MGM og MGU måle
ne kun skal tages i ovennævnte tilfælde,
som til IOR.
Bemærk dog, at den nuværende storsejlsarealformel stadig vil være gæl
dende, når storsejlet har max. 4 sejl
pinde.
DS arbejder tillige med DH-formelændringer vedrørende indflydelsen af sejl
arealet i forhold til deplacement i måletalsberegningen samt en vurdering af
søsikkerheds- og stabiliseringsforhold
under DH-sejlads.
Når dette er afklaret, vil nærmere blive
fulgt op i jeres klubblad.
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fra medlemmerne
A.

til orientering

A.
A.
A.
A.
A.

Sundby Sejlforening byder
følgende nye medlemmer
velkommen
A.
A.
J.

87 Peder Skytte Jensen
Kapelvej 27, N.
185 Bengt N. Søderholm
Byglandsgade 5 C, S.
57 Janus Thomassen
Maglekæret 18, Solrød

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

Slettede medlemmer
pr. 15.9.87.

A.

A.

24 Peer Åbrink
Brigadegården 1, S.
A.
28 Sven E. Nielsen
Elefantens Kvarter 1, Alb.
A.
47 Brian E. Christiansen
Ved Skansefi 1, S.
A.
85 Anja Elsing
Søvænget 6, Kastrup
A.
95 Ib A. Evensen
Lugano vej 6, S.
A. 153 Sigfred Hansen
Nansensgade 53, K.
A. 236 Lars Larsen
Wildersgade 43, K.
A. 317 Kim Madsen
Holmestien 2 B, Vanløse

J.
J.
J.
J.
J.
J.

324 Steen Christensen
Øresundsvej 55, S.
539 Henrik J. Hansen
Keplersgade 8, S.
558 Ejvind Sveegård
Fensmarksgade 55, N.
588 Jan Palmann
Breslaugade 10, S.
615 Morten Zachrau
Strandlodsvej 88 A, S.
639 John Hansen
Colbjørnsensgade 12, V.
722 Britta Mogensen
Vilh. Birkedalsvej 18, NV.
727 John Most
Nørrebrogade 45, N.
739 Jens P Krogh Johansen
Rødager Alle 67, Rødovre
758 Laurits D. Jensen
Skjulhøj Alle 12, Vanløse
886 Ole Kiel Rasmussen
Hesseløgade 49, 0
898 Jesper M. Munk
Enghøjsvej 27, Allerød
1067 Bent D. Lund
Fuglsang Alle 125, Brh.
1078 Niels E. Christiansen
Bremensgade 85, S.
10 Martin Iversen
Christian d. 2.s Alle 20, S.
16 Andre Chr. Helmig
Thorsgade 46 D, N.
38 Aske P. B. Ishøj
Bådsmandsstræde 43, K.
47 Jesper J. L. Nielsen
Lillegrund 2, S.
88 Jesper Laursen
Grækenlandsvej 103, S.
91 Ester S. Holch
Palermovej 2, S.

Til bestyrelsen i SSF
På generalforsamlingen den 25. okto
ber 1987 blev det vedtaget, at moler og
kajanlæg skulle renoveres, og endvide
re blev det vedtaget at udskrive et ek
strakontingent i 1988 på kr. 1.000,00, be
talt over fire gange.
Ville det ikke være en fordel, hvis besty
relsen kun brugte det indkomne beløb
til dette formål alene ? Formanden kom
nemlig også ind på i beretningen, at det
endvidere var nødvendigt at foretage
reparationer på ophalergrejet med ud
skiftning af skinner m.m.
Hertil vil jeg foreslå, at bestyrelsen tog
det gamle forslag frem, nævnt i SSF
bladet for ca. 10 år siden; at foreningen
dernæst optog et lån i banken og
indkøbte en firhjulet lift til optagning
og udsætning af alle bådtyper. Det ville
for det første betyde mindre ricici for
skader, og for det andet, at det ville væ
re lettere at placere bådene rigtigt.
Lånet i banken kunne finansieres med
det beløb, medlemmerne betaler i dag
for de samme opgaver.
Jeg ønsker gerne, at dette brev optages i
SSF bladet og vil gerne have det med
som forslag på den førstkommende ge
neralforsamling.
Med venlig hilsen
medlem nr. 816
Svend Christensen
Bongo Svend

(§1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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Kommentar til Svend Chris
tensen
Den af generalforsamlingen vedtagne
forhøjelse af byggefonden på 1.000 kr.
betalt over fire gange skal alene bruges
til renovering af kajanlæg samt nyt mo
lehoved.
Det er rigtigt, at jeg kom ind på yderli
gere reparationer, bl.a ophalergrej. Dis
se ting skal betales over den normale
drift. Hertil vedtog medlemmerne en
pladslejeforhøjelse og kontingentfor
højelse, således at der kom flere penge
ind til dette.
Vedrørende lift har bestyrelsen længe
arbejdet på en sådan løsning. Jeg må
dog gøre opmærksom på, at en sådan
koster 1 -1,5 mill. kr. Vi kan dog få dette
betalt, hvis alle medlemmer bruger
denne fremfor ophaling eller vogn
mand.
Der arbejdes stadig med denne sag, og
det bliver fremlagt for medlemmerne
ved passende lejlighed. (Generalfor
samling).
Klaus Akkermann
formand

Hjertelig tak
til SSF's bestyrelse og medlemmer for
venlig deltagelse ved Carl Rudolph
Nielsen (K.Carl)s bisættelse.
Tak
Rita

Der er med sorg, vi kan med
dele, at vort medlem og gode
ven Knud Marott Jensen,
medl. nr. 107, er afgået ved
døden. Æret være hans minde.
En kreds af venner

Få dig eq fist partner
når det gælder video ogTV:
m
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.
Vi kommer og reparerer
samme dag, hvis
du ringer inden kl. 10.
-jfc- Vi har altid de nyeste
modeller, til landets
bedste priser.
Vi har fri ombytningsret,
du kan bytte model,
nar du onsker det.
Pa gensyn!

Din partner i I
video og TV

Hverdage

Lordage

Son og
helligdage

X

11 15

X

X

11-15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10-18

9 15

9 15

OO ) XC

9 15

9 15

9-15

9- 15

Mai
Juni

O o

Jan
Feb'

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10- 18

9 15

X

Sept

13 18

9- 15

X

9 15

X

9-15

X

11 15

X

Okt

_ -;| 13

Nov

f ~ 13"18
- | 13-18

Dec

18
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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

v.

S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
15

havn og plads

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.
Op- og udsætning af fartøjer samt ben
zin og oliesalg:
Kontakt havnefogeden.
Flaskegas: Kontakt Henry Plambech
på nordre mole.

ynglinge

Drammen bliver op
nemt og trygt i lysk
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 vurderihg som overflødige
ekstraomkostninger for Dæn.
Dertil kommer vor TVygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårM i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en bådifø^
drømmen blive opfyldt jpp »

Y

YNGLINGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik poulsen
Polensgade 11 3
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

AmyrW^, tlf; 0£|

Nattevagt
optimister
Bestyrelsen kasserer og redak
tør ønsker medlemmer og de
res familie samt venner af SSF
en god og lykkelig jul og et fre
deligt nytår 1988.

OPTIMISTUDVALG
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 01 58 28 10

Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39

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!!

Februar
1988

47. årgang

Carl Jensen i høvdinge
skrud

Medlemsblad for

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

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

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
;tragter vi vurderihg som overflødige
prisen, betragter
ekstraomkostninger for
Dertil kommer vor• Trygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårM i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få
få en
en bå<
drømmen blive opfyldt]

01 50 73 23

Medarbejder ved bladet:
Holger Moller,
Postparken 30, 2770 Kastrup ... 01 50 41 01
Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Oresundsvej 74, 2300 Kbh.S. . . 01 58 01 76
Tryk:
Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh.Ø

01 26 95 09

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Klaus Akkermann

01 59 79 95

Næstformand:
Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

01 59 39 78

Havneudvalg:
Arne Olsen

01 55 79 39

Bent Knudsen

01 53 21 81

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechef:
Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:
Ole Jensen

01 58 50 68

Jolle
repræsentant:
Jørgen Friland

01 38 15 41

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

01 52 25 44

Malere:
Karl Thorup

01 58 43 11

Frank Olesen

01 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01 59 88 18

Hvorfor SieQsi

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Nytår 1988
KLAUS AKKERMANN
Formand SSF

r

Nylig ankommet, i god behold, ind i det
nye år er der anledning til at tænke til
bage på året der gik, hvor vi desværre
måtte konstatere det dårligste sejler
vejr i mange år. Der er også anledning til
at tænke frem på hvad der skal ske i
1988 samt håbe på, at Danmark igen
kan få en sommer, således at vi alle kan
nyde vor sport i sol og god vind.
1987 var året hvor vi i SSF tog fat på en
tiltrængt renovering af vor havn. Meget
er nået, ny midterbro, molehoved og
mange andre ting blev med velvilje fra
medlemmerne og stor indsats fra hav
neudvalget, færdige - men der er langt
igen. I det kommende år vil vi fortsætte
den linie, som er lagt og arbejde og forny
så langt pengene rækker. Jeg ved at der

er mange ønsker fra medlemmerne, om
kran, ophalergrej og mange andre ting,
vi nok skal nå, men kajanlæg må have
den største prioritet, da det er her vore
fartøjer skal ligge godt og sikkert, også
når vi ikke selv er til stede. Samtidig
ønsker vi fortsat, at pengene er tilctede
- dette viste medlemmerne tydeligt på
vor efterårsgeneralforsamling.
Hvorledes gik året 1987 økonomisk? Ikke godt, må vi sige, et underskud som
er større end ellers må vi nok se i øjne
ne, dog har vi fået noget for pengene.
Men det er igen klart, at de penge vi be
taler kommunen for at udøve vor sport
og tage hånd om vore unge, er de penge
der mangler for at få SSF's økonomi til
at løbe rundt. Vi kan undre os over at
vor forening, og andre foreninger og
klubber, skal betale for at udøve en op
dragelse og indføring til et godt liv for
vore unge mennesker. Dette kunne man
synes var en samfundsopgave, samme
samfund sparer dog mange penge på
vor indsats og det arbejde som adskilli
ge udfører gratis. Til trods for dette kan
vi glæde os over, at netop vor ungdom
safdeling fungerer bedre og bedre, og at
vi har en stamme af gode folk til at styre
dette arbejde.

Trods det dårlige vejr har SSF igen af
holdt et mesterskab af stor betydning:
nemlig Nordisk Mesterskab for Opti
mistjoller, og med stor succes. Omkring
70-80 medlemmer stillede sig til rådig
hed for dette arrangement, og uden
den indsats, der her blev ydet, havde vi
ikke kunnet gennemføre det så godt
som det blev. En stor tak til alle med
lemmerne og til vore sponsorer, selvom
de ikke var mange blev vor stævneøko
nomi reddet af den velvillighed, som vi
oplevede i form af penge og varer. SSF
har igen markeret sig med et godt og
veltilrettelagt stævne.
1988 er året hvor vor forening fylder 65
år. Der er blevet kæmpet meget i alle de
mange år og der skal kæmpes meget
fremover, til glæde for os alle.
Det er også året hvor Kristine har været
hos os i 25 år, og vi håber at hun må blive
her mange år endnu.
Med disse tanker som her er nedskre
vet, ønsker jeg samtlige medlemmer
samt familie og venner af SSF et godt
og lykkebringende nytår.
K. A.

<§!
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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Referat af bestyrelsesmøde den 30.11.87
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
Bente Bang Christensen var fraværen
de p.g.a. arbejde.
Ole Poul Petersen meldte afbud.
Punkt 1 Protokol:
Protokollen fra forrige bestyrelsesmø
de blev oplæst og efterfølgende god
kendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Et medlem søgte om nedsættelse af
kontingent og pladsleje, idet han var
blevet pensionist. Da medlemmet op
fylder betingelserne, jvf. foreningens
vedtægter,
bevilgede
bestyrelsen
nedsættelsen.
Et andet medlem søgte om fritagelse
fra vagtordningen p.g.a. alder, og da
også han opfyldte betingelserne, var be
styrelsen enige i, at han blev fritaget.
Formandén orienterede bestyrelsen
om, at han ville deltage i en reception,
som sejlklubben Frem afholder i forbin
delse med deres 90 års jubilæum.
Et medlem har i et brev foreslået besty
relsen, at SSF optager et lån til køb af
en ophalerlift. Dette lån mener med

lemmet vil kunne tilbagebetales ved
selvfinansiering, hvis alle medlemmer
benyttede dette ophalergrej. Dette
forslag vil kræve et lovændringsforslag,
hvis alle medlemmer skal tvinges til at
benytte et sådant ophalergrej. Besty
relsen vil til foråret høre generalfor
samlingen.
Den 18.2.88 vil Privatbanken afholde
film- og foredragsaften vedr. bådfinan
siering. Banken vil på denne aften byde
vore medlemmer på et stykke mad og
en dram.
Den 3.12.87 vil formanden deltage i et
møde som skatte- og registerforvalt
ningen afholder. På mødet vil man
orientere klubber og foreninger om den
nye lov der påbyder, at der fra 1988 skal
indsendes selvangivelser.
Formanden sluttede med at spørge be
styrelsen om den kunne gå ind for, at
man nedsatte det nuværende indskud
for nye medlemmer på 800 kr. til 500 kr.
Ingen i bestyrelsen kunne gå ind for
dette forslag.

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Juniorlederen orienterede om, at man
nu har fastlagt sommerens stævner.
Sommerstævne for optimister vil i år
blive afholdt i Dragør.
Der møder mellem 5 og 7 optimister op
til træningssejladserne på lørdage.
Juniorlederen sluttede med at oriente
re bestyrelsen om, at Jens Green Jen
sen ved et møde afholdt i Grenå, blev
indvalgt i Dansk Sejlunions Kølbådsudvalg.
Punkt 7 Kapsejlads:
Intet.
Punkt 8 Joller:
Intet.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet.
Punkt 11 Bladet:
Intet.

Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget oplyser, at de fortsat ar
bejder med havneprojektet.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Klubhusudvalget mener at det er nøvendigt, at vort højttaleranlæg bliver
udbygget med endnu en forstærker
samt to højttalere. Udvalget blev bedt
om at indhente tilbud.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen oplyser, at der har meldt
sig mange til VHF-kursus, så det vil
blive afholdt.

Punkt 12 Eventuelt:
Bestyrelsen var enige om, at man skal
udskifte livlinerne i vore skolebåde,
idet man nu sejler rundt med liner ma
gen til dem man anvendte ved ulykken i
Middelhavet.
Mødet slut kl. 20.30.
Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE«-

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 95 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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Deltagelse i øl-konkurrencen

Holdet af sodavandsdrikkere

Så var det jul igen.
Lørdag den 12 december var det de
voksne medlemmer af SSF, der tog hul
på julen med Kristines store kolde
bord. Alle havde en herlig eftermiddag
og aften incl. Vagn og næstformand El
se, der fik solgt alle de indkomne gaver
og en mængde lotterier, med særdeles
flotte præmier. Formålet med denne ju
lefest er jo at indsamle et stort beløb til
børnenes juletræ! Og det blev der, tak
ket være en uhørt købelyst hos deltag
erne.
Som noget nyt ved denne julefrokost
for de voksne, måtte der en hurtigt ar
rangeret konkurrence i drikning af øl og
sodavand til for at finde 2 vindere til en
kraftig udsmykning af de ædle hoveder,
hvilket foregik med professionel hjælp
af Illums piger + Vagn, der åbenbart i
sin tid må have lært det af nu afdøde
Holger Lagkage.
Vindere af denne konkurrence var Jette
Søndergaard og Henrik Olsen.

i

r
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Så var det jul igen.
Juletræsfesten for medlemmernes
børn søndag den 20. december, samlede
som sædvanligt næsten alle børn i for
eningen og lige så 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 boller og
godteposer. Alt endte godt, og vor nisse
mand, 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.

•Julemand, Henry, sang for med sin skønne
tenorstemme, så det kunne høres helt til
nordre mole.

Atter i år blev julemanden taget på fersk
gerning
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En 2-mands super optimist på vej for børn.
En god bekendt af SSF har tegnet ny jolle.
I forbindelse med DS Ungdomsudval
gets seminar i november '87 præsente
rede Per Risvang det jolleprojekt, der
for ham personligt markerede afslut
ningen på hans arkitektstudie. Jollen
og konceptet omkring den indgik såle
des som afgangsprojekt for Per på Industridesign-linien.
Jollen har følgende hovedmål:
Længde
3,50 m
Bredde
1,32 m
Mast
5,00 m
Vægt, sejlklar
80 kg
Storsejl
4,10 m 2
Fok
1,90 m 2
Spiler
5,00 m 2

at jollen efter en kæntring er fuldstæn
dig fri for vand i cockpittet.
Rig og trimsystemer er tilstræbt enkle,
uden at de væsentligste trimfaciliteter
mangler. Jollen har vippesværd, det
skulle altså ikke, som ved visse andre
jolletyper, være muligt at miste svær
det, hvis man skulle være så uheldig at
vælte hele vejen rundt.
Der er ingen tvivl om, at jollen med sit
smarte design og præg af stor funktio
nalisme, vil tiltale de unge mennesker,
og derfor vil kunne blive den uddannelsesbåd, der kan rekrutteres fra til de
internationale tomandsjolleklasser.

Den er primært tænkt som et godt al
ternativ til optimistjollen, idet der bes
kedne sejlareal og den stabile facon,
med lethed skulle Kunne håndteres af
aldersgruppen mellem 8 og 16 år.
Jollen er opbygget som en sandwich
konstruktion, hvilket giver stor styrke
og stivhed. Det betyder samtidig, at jol
len har en relativ høj sejlklar vægt.
Sandwichkonstruktionen sikrer imid
lertid en lang levetid for jollen.
Agterspejlet er helt fjernet, og erstattet
af aluminiumsrør påmonteret øverste
rorbeslag. Udover at det ser mægtig
smart ud med den åbne hæk, sikrer det
at eventuelt vand i jollen hurtigt løber
ud. I den forbindelse skal det nævnes,

FASTELAVNS
MED TØNDESLAGNING
SØNDAG D. 14. FEBRUAR KL. 12.00
Tønder til børn, damer og herrer i alle størrelser.
Fine præmier til Kattekonger og dronninger.
Mød op i god tid, vi begynder præcis!

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 mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Med SSPs stander på Borneos
finder
JENSEN OG
THORKILD BRØNNUM. SSF.
AF CARL

Noget så usædvaneligt som
sejlads i langbåd ad ufrem
kommelige floder og gen
nem tæt jungle, har to af
vore aldersmæssigt tem
meligt bedagede medlem
mer (Carl, 85 år og Unge
Thorkild, omkring de 60 år)
vovet sig ud på i efteråret
1987 sammen med Jørgen
Bitsch.
Om Carl Jensen kan der
fortælles mange historier,
men til oplysning for yngre
medlemmer kan det fortæl
les, at han har været med
lem næsten siden forenin
gen startede og at han har
sejlet jolle som aktiv sejler
langt ind i pensionsalderen
og stadig hjælper Unge
Thorkild når der rigtig skal
sejles. Som en selvfølge
skulle SSFs stander med,
hvilket ikke er noget ringe
syn i et fartøj, der i
medstrøm mageligt gør 25
sømil i timen.
Læs selv.

På en af de typiske danske sommerda
ge, vi havde i sommer, hvor vi igen på
grund af regn og blæst måtte opgive en
sejltur på Sundet, kom vi til at snakke
om, hvor dejligt det kunne være at tage
en £ur til lidt varmere himmelstrøg - det
var i august måned forgangne sommer.
Carl (85 år) kom med idéen. Vi skal jo
rejse mens vi er unge, som han sa'e. Han
havde læst en artikel i Amager Bladet af Jørgen Bitsch - som ville lede en tur i
efteråret til Borneos jungle med sejlads
i langbåde på 2 floder og ophold blandt
hovedjægerne dér. Vi satte os op hos
Kristine og delte 2 bajere - frit efter Carl
Nielsen - og begyndte at snakke mere
alvorligt om, hvordan vi kunne klare

denne affære. Vi blev enige om, at ved
at skrabe leverpostejen lidt ekstra - og
måske gå ned på 10 bajere om dagen - så
kunne det nok lade sig gøre økonomisk.
Vaccinationer m.m. blev overstået.
Afrejsen skulle finde sted den 18. okto
ber med Singapore Airlines.
Vi mødte 15 andre deltagere i safarien
med lederen Jørgen Bitsch, som havde
været derude adskillige gange før, og
som var blodbroder med en af høvdin
gene blandt Ibanerne, som vi skulle le
ve med den første tid.
Flyveturen til Singapore med mellem
landinger i Frankfurt og Dubai forløb
planmæssigt. I Dubai oplevede vi det ri
ge Mellemøsten - en lufthavn med mar
mor og spingvand, forgyldte vandhaner
m.m. Den bruges af mange luftfarts
selskaber, som transitsted til det fjerne
østen.
Vi passerede Hormuz-strædet, hvor der
i denne tid sker ting og sager mellem
Iran og Irak med amerikansk og engelsk
intervention, når tankskibe angribes.
Det var så i mellemtiden blevet man
dag, og vi ankom til Singapore ved sol
nedgang kl. 18.30 lokal tid - godt trætte
efter 15 timers rejse fra København. Vi
blev indlogeret på Raffles hotel - gam
melt og meget fornem kolonistil - dyrt,
men dejligt.
Efter en tiltrængt nattehvile gik vi på
sightseeing i den meget varme by - der
var ca. 30 grader varmt. Vi skulle kun
være der én dag, og da vi skulle komme
tilbage ca. en halv snes dage senere, be
nyttede vi lejligheden til at bestille
forskellige ting, som skulle laves mens
vi var borte - bl. a. bestilte vi brille hos
en fin optiker, og et sted fik vi taget mål
til nyt tøj - ting, som man med stor for

Carl og Thorkild ved optagelsesceremonien
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del kan købe derude. Singapore er sammenlignet med København f. eks. meget velholdt og ren. Hunde så man
ikke på gaderne, arbejdsløse findes ikke
(de holder nok byen ren for de velhaven
de !). Absolut en oplevelse, men varmt
som bare det.
Om aftenen gav Jørgen Bitsch en stor
slået middag på Raffles hotel med ef
terfølgende floor-show.
Allerede kl. 05.30 næste morgen var alle
oppe igen, Bitsch forlanger megen dis
ciplin af sine deltagere, han går rundt
med et lille jagthorn i sit bælte, og når
han blæser i det og råber »Informa
tion«, så har alle at slå ørerne ud og lyt.
te. Oplysningerne bliver kun givet én
gang, og har man ikke hørt efter og ikke
er mødt op til tiden på hotellerne eiler
ude i junglen, ja så er det bare ærgerligt,
og man må selv finde ud af, hvordan
man vil finde hjem til gamle Danmark
igen.
Vi skulle nu over til øen Borneo, og den
del, som hører under Malaysia hedder
Sarawak. Den største by hedder Kuching - kun en god times flyvning fra
Singapore.
Vi blev indlogeret på et hotel: »Holiday
Inn«, også et første klasses hotel. Det
var Jørgen Bitsch's idé, at vi skulle
opleve kontrasten mellem de meget
luksuriøse omgivelser og de meget
barske tilstande i junglen. Høvdingen
for den Ibanerstamme, vi skulle besøge
langt fra Kuching, var mødt op i lufthav
nen. Bitsch er blodbroder med ham og
har besøgt stammen mange gange. Til
manges skuffelse var Choan, som han
hed, en yngre mand i cowboybukser,
meget venlig og han talte næsten flyd
ende engelsk - en stor fordel for de fle
ste af os.
Torsdag d. 22/10 var vi på udflugt til et
dyrereservat. Det blev en fin dag med
mange oplevelser. Malaysias regering
har lagt et stort arbejde i at bevare og
fremme væksten af den oprindelige
urskov med de dyr, der endnu er tilbage.
Man har oprettet en art Zoologisk have
langt inde i vildnisset, hvor der er bure
med indfangede gorillaer og orangutan
ger, sjældne fugle og andre truede dy
rearter.
De dyr, som endnu lever omkring i jung
len bliver nu lokket til, og efterhånden
vænner de sig til menneskers nærvæ
relse. Der bor en del videnskabsmænd
derude, som studerer deres adfærd.
Dyrene var efterhånden så tamme, at vi
kunne komme til at fodre dem med ba
naner etc.

I

Carl overdrager SSF-standeren

Urskoven her, hvor vi var, er en »ung
skov« - kun ca. 1 million år gammel.
Man oplyste at én hektar land har ca.
800 forskellige træarter - kun de bedste
arter overlever. Vi fik f. eks. at vide, at
en kokospalme er en meget sensibel
vækst. Hvis den ikke har en temperatur
mellem 25 og 32 graders varme, dør pal
men. En dadelpalme derimod, kan tåle
lave frostgrader og op til 40 graders var
me, hvilket bl. a. kan være tilfældet i Sa
hara.
Tilbage i Kuching var vi på bytur og
indkøb, hvor vi bl.a. fik syet en sarong,
som både mænd og kvinder blandt Ibanerne bruger. Det er et stykke bomulds
stof, som kan svøbes om livet og bindes
i en knude på maven. Den går helt ned
til fødderne og er meget praktisk i den
stærke varme, så man kan nøjes med et
par underbukser (eller ingenting) inden
under.
Næste dag var vi igen på tæerne meget
tidligt, der forestod en dagsrejse med
bus og langbåde.

Carl optages i Ib aner-stammen

Vi var meget spændte på at se de
indfødtes fartøjer, som almindeligvis er
en godt 10 m lang, smal båd med plads
til ca. 10 personer. Nu om dage har man
påhængsmotorer - somme tider 2 stk.
30 hestes Johnsons, idet modstrøm
men op ad floden er meget kraftig. Én
mand passer styringen agter - og helt
ude i stævnen sidder en meget årvågen
Ibaner og holder øje med sten og andre
forhindringer under farten med ca. 25
knob. Ofte må alle mand overbord for at
slæbe bådene.
Efter 4 timers sejlads nåede vi frem til
det første Ibaner-langhus. Vi måtte
vente meget længe ved bådene, inden vi
blev modtaget af høvdingen med et
stort følge i et flot ceremoniel, og gik så i
procession meget langsomt op til lang
huset, hvor der fulgte en offerfest til de
res ånder.
Langhusene kan have forskellige stør
relser, men er ofte 100 m lange, og alle i
det lille samfund bor i samme hus, som
er bygget på ca. 2 m høje pæle. Under

(fortsættes næste side)

huset løber en masse høns og grise, som
de for en stor del ernærer sig ved.
Efter offerfesten til ånderne - vi måtte
her anrette måltider på tallerkner til
dem og anbringe dem i kurve under lof
tet, en ting som Ibanerne var meget op
taget af - fulgte en meget flot middag til
ære for os. Den hvide mand betragtes
endnu af de indfødte som noget over
ordnet - og man bliver behandlet med
ærefrygt af både voksne og børn.
Vi var naturligvis meget trætte og ville
gerne til ro, men det var vanskeligt. Iba
nerne var udholdende og sad rundt om
os, mens vi lå på vore madrasser. Ende
lig lykkedes det at falde i søvn, men ved
2-3 tiden begyndte kamphanerne (de
res yndlingsdyr), som var tøjret for en
den af vore sovesteder, at gale - som ga
le.
ner, og da det hørte op, begyndte 15 - 20
hunde, som også levede i samme hus, at
hyle, når de vejrede vilde dyr udenfor.
Kl. 05.00 var Ibaner-kvinderne i fuldt
vigør med at fodre grise og høns under
huset, og mændene med at drage ud på
jagt i junglen. Vi startede også tidligt
med langbådene. Tiden omkring kl.
06.00 er absolut den mest behagelige
tid på døgnet m.h.t. temperaturen.
Vi havde nu en meget dramatisk sejlads
på 4 - 5 timer, idet Skrangfloden nu blev
mere snæver, og der var mange steder
mindre vandfald, hvor vi måtte ud af
bådene og slæbe dem over stenrevene.
De må stå for meget disse langbåde,
men er også bygget af meget kraftige og
hårde planker på udhulede træbunde.
Vi ankom til vores bestemmelsessted i
et voldsomt regnvejr og måtte igen ven
te længe på modtagelseskomiteen. Der
var tamtammer, trommer og klokke
spil. Vi blev budt på risvin af smukke
unge piger. Ved trappen modtog Jørgen
Bitsch, iført høvdingebeklædning, en
levende gris - fik overrakt et spyd, som
han dræbte grisen med i to hurtige hug.
Grisen blev fortæret ved middagen om
aftenen.
Ibanerne har en natur-religion, d.v.s. de
tager varsler af mange ting, som sker
omkring dem, bl.a. slagtningen af den
ne gris - hvordan den forløber, og når de
skal ud på jagt og fiskeri og møder en
bestemt fugl f. eks. vender de om igen,
hvis den varsler uheld. Mændene har
mange tatoveringer på kroppen, og de
ældre vi mødte, som virkelig havde ta
get hoveder, har en tatovering på hver
finger for hvert hovede, han har kapret.
Hovedjagten blev forbudt i 1957. Der
hænger en del hoveder under loftet i
langhusene over et lille glødende ild-
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Carl og Thorkild svaler sig i floden

sted - røgen konserverer disse hoveder.
Man fortalte os, at mange af disse hove
der, som var bevaret, stammer fra de ja
panske soldater, som besatte Borneo
under sidste verdenskrig Ingen nåede
dog ret langt op i junglen, før de var ble
vet dræbt af Ibanernes giftpile - og der
efter havde mistet hovedet.
Vi havde en festlig aften med amsser af
underholdning af Ibanere med krigs
danse - fugle- og abedanse m.m. med
trommer og gonggonger.
Alle kappedes om at udføre de fineste
danse, og vi måtte også være med - Carl
gjorde naturligvis stor lykke, ikke
mindst blandt Ibanerne, voksne som
børn.
25/10. En ny dag med mange farverige
oplevelser. Da der ikke er mange stier i
junglen, må man vade i vandløbene for
at komme frem mange steder. Ibanerne
førte os til nogle kæmpevandfald, hvor
man kunne dykke og fange fisk på spyd.
I nærheden af langhusene rydder Iba
nerne et stykke jungle (flere tønder
land), som de opdyrker med peberfrug
ter, cacaotræer, gummitræer og tropis
ke spisefrugter som mango og bananer.
Endvidere ris - deres hovedernæring en særlig art, som kan gro uden overris
ling - nok til at langhusfamilierne har til
deres daglige »brød«. (Almindeligt
brødkorn kan ikke dyrkes).
27/10. Hele dagen rejste vi i langbåde,
hurtigtgående motorbåde og til sidst
busser for at komme tilbage til Kuching
for at få en civiliseret overnatning på
hotel, inden den videre færd med fly til
Miri i det nordlige Sarawak på Borneo.
Vi startede om morgenen onsdag kl.
05.00 og var først fremme ca. kl. 19, hvor

vi i buldrende mørke kom frem til UluMulu, en logde, primitivt, men hygge
ligt hotel med 5 personer på hvert rum.
Under huset boede forskellige krybdyr,
bl.a. en Varan, som vi først troede var
en lille hund, der klagede sig.
Søndag d. 1/11 skulle vi på en længere
udflugt til en af de berømte kæmpegrot
ter ved det hellige Ulu-Mulu bjerg - Ver
dens Ende kalder man det. Det påstås,
at 50 jumbojets kan parkeres i grotten,
og der er 250 m til loftet nogle steder.
Her »overnatter« om dagen titusinde
vis af flagermus. Kl. 18.00 præcis hele
året flyver de ud på deres insektjagter.
Der er mørkt som i graven i disse huler,
så man må have lygter med. Stanken af
flagermusenes eskrementer er meget
ubehagelig - som salmiak - guano hed
der det og anvendes som gødning af
Ibanerne.
På disse lange ture bort fra civilisatio
nen måtte vi have en masse væske i var
men, det var mest the i feltflasker man
havde med. Hvis vi ønskede andet - øl,
f. eks. - kunne man betale bærere til at
transportere dette i rygsække, og der
var faktisk to deltagere, som hyrede et
par Ibanere til at slæbe 2 rygsække med
Carlsberg dåseøl med i en uges tid for
30 malajdollars (ca. 100 kr.) pr. dag. NB:
det var ikke Carl og Thorkild, for øllet
var ca. 35 grader varmt.
3/11. Vi havde oplevet et kæmpeuvejr
med lyn, torden og regn, så man troede
det var løgn, om natten. Da det lysnede
lå nu alle langbådene uden for huset, vi
boede i, men igen var vi heldige og hav
de tørvejr på hjemturen til Miri, hvorfra
vi skulle flyve hjem næste dag via Sin
gapore. Carl havde medbragt Sundby
(fortsættes næste side)

Sejlklubs stander samt en T-shirt med
stander. Dette blev overdraget vor gode
blodbroder og ven Choan inden afrej
sen. Foreningens stander pynter nu op i
høvdingens hytte langt oppe i Borneos
jungle, hvor alle SSF'ere er velkomne i
fremtiden, hvis de skulle komme forbi.
Hvad er lykke? Det er at komme fra
varme, strabadser, hanegal, grisehyl,
krigsdanse m.m.m. til et civiliseret ho
tel med karbad, aircondition og swimming-pool i haven samt en kold Singa
pore Sling ved siden af sig i liggestolen.
Det kan være svært at gengive indtryk
og oplevelser fra sådan en tur, men vi 2
kan godt skrive under på, at vi havde an
vendt disse tre uger godt og havde fået
fuld valuta for både penge og anstren
gelser.

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

Carl Jensen & Thorkild Brønnum

PRIVATBANKEN
Torsdag den 18. februar 1988 kl. 19.30.
Banken indbyder samtlige medlemmer af SSF til film og foredrag om bådfinansiering.
Kom til en hyggelig aften. Privatbanken er vært ved en bid brød og en dram.
Nærmere på opslagstavlen i klubhuset.
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshaleve) 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BAn SERVICE

Flere og flere får
Kapitalpension i
*3? Amagerbanken

v,

S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Nordiske Mesterskaber i Optimist.
Beretningen fra Dansk Sejlunions Optimist
Sektions årsmøde
Sejrsrusen har lagt sig og der er nu gjort status. Også
over SSFs formåen.
DSO - Østersøkredsen
Der har været stor aktivitet i Østersø
kredsen i sæsonen 87. Der har været af
holdt 4 udtagelsesstævner med god
deltagelse af sejlere fra de fleste af
klubberne. Sundby Sejlforening afholdt
Nordiske Mesterskaber i optimistjolle
og de viste atter, at de magter de store
arrangementer. Tak til Sundby.

Nordisk Mesterskab,
drenge.
De Nordiske Mesterskaber fandt sted i
Sundby Sejlforening den 3.-8. august
1987.
Stævnet blev afholdt i farvandet mel
lem SSF og Flakfortet.
Stævnet var velforberedt, alt var linet
op. Klubben har en god træning i at af
holde større stævner, man har en stor
og aktiv kreds af hjælpere, så alt funge
rede godt både til vands og til lands.
Lejren var lokaliseret på et jordareal,
der støder umiddelbart op til SSF. De
fleste deltagere fra de 4 nationer lå i tel
te og campingvogne på dette sted.
Jeg havde indkaldt til træningslejr to
dage før stævnet startede. Lørdag mor
gen kl. 09.00 havde træneren Morten
Henriksen fra Kerteminde, 22 år og læ
rerstuderende i Odense, og jeg aftalt at
mødes med forældre og sejlere. Vi bød
velkommen og vi var alle meget opti
mistiske, vi havde et stærkt hold. 9 ud
af 15 sejlere var sidste års sejlere, altså
15 år gamle.
Situationen var faktisk den, at ved udtagelsessejladserne i Greve og Nyborg,
var der meget lidt vind. Følgelig blev
det de lette og yngre optimister, der
kom til VM.
Derfor håbede vi på kraftig vind til
NOM i SSF til vore store og godt træne
de drenge.
Til forældrene ønskede vi selvfølgelig
at have et så godt forhold som overho
vedet muligt, hvilket også lykkedes.
D.v.s at alt hvad der hed protestbe
handling, gode råd og vejledninger, helt
var overladt til træner og holdleder.
På land havde vi hjælp af Henning Han
sen fra Fåborg, der havde medbragt et
mini-bådebyggerværksted, der var an
bragt i hele hans fortelt til camping
vognen.
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På vandet havde vi Svend Børge i ju
rybåd på pigebanen. På drengebanen
Benny Bøggild Eriksen. Vore to træ
ningsdage gik på følgende måde; om
lørdagen var vi bare 3 timer på vandet i
hårdt vejr. Derefter tog Morten fat på
taktikken, motivering og samarbejde.
Det samme gentog sig om søndagen.
Det blæste som sagt temmelig godt
begge dage, 10-14 sek. m. Grejet holdt
og det samme gjorde drengene. Jeg er
overbevist om, at den intense åndelige
træning der foregik på land, er stærkt
medvirkende til vore gode resultater.
Målingen foregik om mandagen, det
danske hold gik smertefrit igennem.
Svenskerne havde ingen flydeprøve, så
alle jollerne skulle testes. Finnerne
havde en del problemer, trækile i
sværdkisten og lignende.

Individuelle sejladser
Tirsdag startede de indledende sejlad
ser i vindstyrke 3 - 6. Vi var godt med fra
start til første krydsmærke, faktisk var
det gennemgående for alle sejladserne,
men der var i disse dage en del vind
spring og det gjorde at der blev vendt en
del op og ned på placeringerne. Sejlads
på fløiene blev naturligvis frarådet.
Efter 2. sejlads lå vi på en 4.plads med
Henrik Løftgård. Vi besluttede at satse
på et stærkere samarbejde holdet imel
lem. Det resulterede i en guldmedalje i
individuel sejlads til Henrik Løftgård
efter 5 sejladser, med Sverige på de ef
terfølgende 3 pladser.
Holdsejlads
Der skulle vi virkelig vise vores stærke
side. Vor første konkurrent, Sverige,
blev slået ved at vi lagde os på de første
4 pladser.
Norge gik det ligeså med. Vi tog de før
ste 5 pladser.
Finland var ikke noget problem, vi hav
de slået dem praktisk talt før starten.
Vi tog de første 8 pladser.
Altså, det var den anden guldmedalje
til Danmark.
Vi blev gratuleret af de andre holdlede
re. Mortens gode taktik på land og vand
havde ikke været forgæves.
Det var et godt stævne for os drenge.
Tandhjulene passede sammen. For de 9
drenge i 15 års alderen, var det en vær
dig afslutning på et langt optimistliv,

det var deres sidste internationale
stævne. Jeg svnes det er befriende dej
ligt at man kan sige, at det har nyttet
noget og ført til resultater med en stor
forældre-, sejler- og lederindsats imel
lem.
Dette var beretningen fra drengenes
NOM.
Jørgen Wieder

Nordisk Mesterskab, piger
De nordiske mesterskaber blev som be
kendt afholdt i Danmark, nærmere be
tegnet Sundby Sejlforening ved Køben
havn fra den 31. juli til 9. august.
Vi i den danske lejr, mødtes et par dage
før de egentlige sejladser skulle starte.
Vi ville gerne have lidt kendskab til pi
ger, som vi skulle arbejde med. Mange
af dem var meget unge og manglede
derfor rutine i store stævner. At vi så løb
ind i et forrygende blæsevejr var jo lidt
uheldigt, men på vandet kom vi, 2 gange
dagligt. Vi fik meget ud af de dage. Så
under selve stævnet havde vi ikke no
gen kæntringer.
Inden stævnets start var vi allerede lø
bet ind i problemer for pigerne, for det
viste sig, at Finland kun havde tilmeldt
8 piger og alle andre nordiske lande 15.
Hvad skulle vi stille op med holdsej
lads? Der kom mange gode forslag, men
de fleste kunne vi ikke blive enige om.
Nordmændene sagde fra start, at hvis
ikke alle pigerne kunne være med i
holdsejladsen, ville de tage hjem efter
de individuelle sejladser. Det var vi eni
ge om, at de ikke skulle, så vi måtte fin
de en løsning. Endelig efter mange ti
mers talen frem og tilbage, blev der
enighed om det forslag, som vi fra Dan
mark kom med. Det gik ud på, at de lan
de som kunne, skulle sejle med hold på
15 piger mod hinanden. Når der skulle
sejles mod Finland, skulle hvert land
stille med 8 piger. Disse var de 8, som
fra hvert land havde klaret sig bedst i de
individuelle sejladser. Som i jo nok alle
ved, vandt vi guld. Det var en skøn for
nemmelse. Det var virkelig en stor
holdindsats.
I de individuelle sejladser blev det ikke
til nogle medaljer, men næsten, bedste
pige blev nr. 4. Vi havde 3 piger blandt
de 10 første, hvilket jeg synes er et fint
resultat. Men vi skal nok blive bedre,
materialet er der. Der skal bare bruges
mere tid, flere træningslejre og delta
gelse i store stævner. Men alt dette kos
ter jo! Vi har mange dygtige unge træ
nere, og vi skal bruge dem, selv om det
koster noget. En stor tak til Peter og
Mikkel for et godt samarbejde.
Kirsten Spohr

Breddeidræt!!!
Åh nej, ikke nu igen!
Sådan kunne man fristes til at tro, at
mange idrætsledere efterhånden tæn
ker, når talen kommer ind på Breddeidrætsudvalgets betænkning. Forhå
bentlig er det ikke tilfældet, men hvad
kunne iøvrigt retfærdiggøre denne
holdning?
Ideelt ville det naturligvis være, hvis
foreningerne grundigt havde gen
nemgået udvalgets forslag, taget stil
ling til dem og overvejet, hvordan den
enkelte forening kunne benytte en evt.
kommende lovgivning.
I dette tilfælde skulle bemærkningen
være velkommen. Desværre falder
bemærkninger ikke typisk i forbindelse
med den ideelle situation, måske lige
frem tværtimod!
I forbindelse med de informationsmø
der, der har været afholdt om betæn
kningen, kommer bemærkningen ofte
fra idrætsledere, der ikke mener, de kan
bruge betænkningens forslag til noget
som helst. De er ofte af den opfattelse,
at deres eneste problem er penge, og
dem kan man, ifølge betænkningen,
kun få flere af ved at arrangere fodbold
på trekantede baner for marginalgrup
per.
»Vi vil ikke løse det lokale socialkon
tors og flygtningehjælpens opgaver« ly
der det desværre ofte.
Her er det vel på sin plads at nævne det
kommissorium, som Breddeidrætsudvalget har arbejdet med. Et kommisso
rium, der er politisk besluttet, hvilket
ikke altid fremgår af debatten. Breddeidrætsudvalget har altså haft over
ordnede politiske beslutninger at arbej
de efter, og det må man sige, at udvalget
har efterlevet ganske godt.
Idrætslederne bør altså have det poli
tiske kommissorium i baghovedet, hvis
de undertiden føler, at idrættens orga
nisationer har svigtet den bestående
organiserede idræt i udvalgsarbejdet.
Der er nok ingen tvivl om, at betænk
ningen ville have set anderledes ud,
især på det økonomiske område, hvis
idrættens organisationer selv havde
udarbejdet kommissoriet. Hvorvidt
forslagene så havde haft nogen chance
for at ende som lovgivning er en helt an
den sag.
Men tilbage til betænkningens forslag.

Hvis man ser rent økonomisk Då de fo
religgende forslag, er der ingen tvivl
om, at de økonomisk tunge forslag kom
mer den bestående idræt til gode. Her
tænkes naturligvis først og fremmest
på forhøjelsen af lokaletilskuddet fra kr.
50, - til kr. 138, - og lempelsen/fjernelsen
af 25-års reglen.
Men også mange af de andre forslag
henvender sig til den etablerede idræt.
F.eks. de administrative lettelser,
forhøjelsen af den momsfri bundgræn
se, flere penge til uddannelse, ansættel
se af konsulenter o.s.v.
Der er i betænkningen ingen desavoue
ring af de eksisterende foreninger eller
deres aktiviteter - tværtimod, men
samfundet er i stadig udvikling, og der
for er det vel også på sin plads, når
betænkningen specielt peger på at støt
te forsøgs- og udviklingsarbejdet inden
for breddeidrætten. Men, kære venner,

optimister

OPTIMISTUDVALG
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 01 58 28 10
Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39

ynglinge

HUSK 15. MARTS!
Sidste dag for almindeli
i

Ordinært kontingent pr. halvår:
Aktive:
Kr. 200,- + 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. kvm. kr. 65, - + moms kr. 10,30, ialt pr. kvm. kr. 79,30.
Vinterpladsleje:
Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 + moms kr. 7,15, ialt kr. 39,65.
Mindste pladsleje max. 3 kvm. 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 -I- moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.

Ekstraordinært kontingent
Alle aktive medlemmer betaler:
inden den 15. marts 1988
inden den 15. september 1988
inden den 15. marts 1989

kr. 250,00
kr. 250,00
kr. 250,00

Vedtaget på generalforsamlingen den 25.10.1987.
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Nordiske Mesterskabe Sejlerskolen
Beretningen fra Dansk
Sektions årsmøde

fra medlemmerne

Sejrsrusen har lagt sig og der
over SSFs formåen.
DSO - Østersøkredsen
Der har været stor aktivitet i Østersø
kredsen i sæsonen 87. Der har været af
holdt 4 udtagelsesstævner med god
deltagelse af sejlere fra de fleste af
klubberne. Sundby Sejlforening afholdt
Nordiske Mesterskaber i optimistjolle
og de viste atter, at de magter de store
arrangementer. Tak til Sundby.

Nordisk Mesterskab,
drenge.
De Nordiske Mesterskaber fandt sted i
Sundby Sejlforening den 3.-8. august
1987.
Stævnet blev afholdt i farvandet mel
lem SSF og Flakfortet.
Stævnet var velforberedt, alt var linet
op. Klubben har en god træning i at af
holde større stævner, man har en stor
og aktiv kreds af hjælpere, så alt funge
rede godt både til vands og til lands.
Lejren var lokaliseret på et jordareal,
der støder umiddelbart op til SSF. De
fleste deltagere fra de 4 nationer lå i tel-

Radiokursus

Skur købes

VHF-kurset starter mandag den 1. fe
bruar 1988 kl. 19.00 og efterfølgende 5
mandage.
Kurset finder sted i Pejsestuen.
Tilmelding i mellemgangen eller til
skolechefen.

Stig Kristensen A 880
Absalonsgade 132 ™, København V.
Tlf. 01 31 47 77
Eventuelt besked til:
Nancy Sebbilin på tlf. 01 75 19 88

Jule og Nytårshilsen
God Jul og et godt nyt sejlerår ønsker
Svend og Inge Frederiksen
Team Work
L.S.S. Linhamm.

Der er lang vej fra Bali til SSF.
Bali.
Indonesia, Stillehavet.
Til SSF.
Nov. 1987
Kære venner, bestyrelse, Kristine i køk
kenet, Harry Nattevægter m. fl., og alle
medlemmer.
I ønskes alle en god jul og god vind i det
nye år.
Med 40° varme hilsner
Ivan Preben Høye

Sejl Sælges
2 stel gode sejl til Folkebåd, næsten
nye, sælges.
Tlf. 01 38 35 80
Thorup.

50 år.
Tak til bestyrelse og venner for at I
mødte så talrigt op på min 50 års dag.
Det blev en minderig dag.
Jørgen Friland
Jollerepræsentant
Jørgen Friland iklædt SSF's gave på 50
års dagen.

få dg en fast partner
når det gælder video ogTV:
Kom ind og hor om de ^ Vi giver skriftlig garanti
pa vor omfattende service.
mange fordele du har
med D:E:R som partner •Jfc- Vi kommer og reparerer
samme dag, hvis
i video og TV. En
du ringer inden kl. 10.
partner der altid er parat
Vi har altid de nyeste
til at råde og vejlede.
modeller, til landets
En partner du kan
bedste priser.
snakke med. Så kan du
•jfc- 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 TVsporgsmal.

Din partner /ril
p
video og TV
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til orientering

havn og plads

optimister

Nye medlemmer bydes vel
kommen i Sundby Sejlfore
ning.

Havnekontoret

OPTIMISTUDVALG

Havnefoged Bent Petersen træffes
på alle hverdage mellem kl. 15 og 16
på kontoret og i samme tidsrum på
tlf. 01 58 14 24.
Op- og udsætning af fartøjer samt
benzin og oliesalg:
Kontakt Havnefogeden.
Flaskegas:
Kontakt Henry Plambech på nordre
mole.

Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 01 58 28 10

J. 10 Martin Iversen.
Chr. d. II's allé 20, 2300 S.

På Borneos floder
Carl Jensen og Thorkild Brønnum vil
sidst i februar måned arrangere en lysbilled-aften om deres sejlture med
langbåd på Borneos floder.
Nærmere i næste nummer afbladet om
tidspunkt.

Fire dage gratis i havn
Som den første af frihavnene har Struer
Lystbådehavn besluttet, at de første fi
re dage er gratis for alle gæstesejlere uanset hvor de kommer fra.
Efter fire dage skal gæstesejlere betale
en ugetakst, der er på 150 kr. Denne re
gel for at hindre, at lystsejlere fra andre
havne fast lægger deres både i Struer.

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN

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!!

EVtn/WDEE
OUT BOAROS

service

rz>

Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39

ynglinge

YNGLINGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik poulsen
Polensgade 11 3
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

x
I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124
01 - 583045

BBfflSSS

omjej kar tebf mioe. bn'/ler
sgu, cLj Se. <3<-t V£sfrv^fcrlo- /
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Information fra Flakfortet
Til klubberne
I medfør af at der nu er 23 sejlklub
ber i 2 DS-kredse, der står bag Flak
fortet, skal jeg hermed fremsende
en kort redegørelse om fortets
nuværende situation, ledelses
struktur og den økonomiske side af
projekt Flakfortet.
Ledelse/Bestyrelse
Formand
Hans Guldager, DS.Østersøkreds, (Økonomi og havn)
Næstform.
Per Bruhn, Danmarks Motorbådsunion, (Teknik og havn)
Sekretær
Jørgen Glahn, Friluftsrådet, (Sekretariat)
Bestyrelsesm. Jørgen Andersen, Friluftsrådet, (Teknisk leder/arbejdsleder)
Bestyrelsesm. Gert Henriksen, Friluftsrådet, (Økonomi)
Bestyrelsesm. Svend Jensen, DS. Svanemøllekreds, (Økonomi)
Bestyrelsesm. Jan Stripp, Danmarks Motorbådsunion, (Teknik)
Desuden er der i underudvalg tilknyt
tet DS.medlemmer til enkeltopgaver
som følger. Maagens Maag, havneinge
niør, tidligere DS.formand, Ole Ras
mussen, overgartner, jord og beplant
ning, formand for Kastrup Sejlklub,
samt Vagn Preisler med hensyn til re
staurantforhold. bestvrelsesmedlem i
SSF. PR-udvalg Lilli Guldager, SSF og
Holger Møller, Kastrup Sejlklub.
Ansatte
Bogholder/kasserer Axel Bruun
Arbejdsformand Ernst Dyring
Langtidsledige: 10-15 mand å 7 mdr.
Jobskabelse for unge: 3-5 mand
Den daglige ledelse varetages af Den
selvejende institution Flakfortet, der
også varetager alle arbejdsopgaver og
forhandlinger med myndighederne
samt er ansvarlig for økonomien.
Organisationer, der står bag den selv
ejende institution, er Friluftsrådet,
Dansk Sejlunion og Danmarks Mo
torbådsunion. Disse organisationer
hefter ikke for økonomien.
Flakfortet er endnu udlejet til Køben
havns Sejlunion til og med den 31.12
1987. Det forventes, at lejemålet deref
ter overgår til den selvejende institu
tion.
Formålet med den selvejende institu
tion Flakfortet er at bevare og udbygge
Flakfortet som støttepunkt for frilufts
livet i hovedstadsområdet i almindelig
hed og søsporten i særdeleshed, under
skyldig hensyntagen til fortets kultur
historiske værdi, sidstnævnte i samråd
med Fredningsstyrelsen.
Fredningsstyrelsen, Forsvarsministe
riet, Skov- og Naturstyrelsen, Køben

havns kommune, arbejdsgruppen til be
varing af Københavns befæstning,
samt foreningen til hovedstadens
forskønnelse har ret til at deltage i be
styrelsesarbejdet ved observatør.

Situationen her og nu
Der pågår forhandlinger mellem fors
varsministeren og miljøministeren om
en overdragelse af fortet samt om det
økonomiske underlag for det fortsatte
genopbygningsarbejde. Næste møde
mellem ovennævnte er fastsat til den
6.2.8*.

På fortet har arbejdet i de sidste tre år
været målrettet på at få genopbygget
ydermolerne. Dette arbejde vil være
færdigt i 1989.1 øjeblikket udlægges der
1,5 tons tunge Dolosblokke på den
nordøstlige del af molerne - ca. 400 stk,
som er støbt i Frihavnen i lokaler, stillet
til rådighed af Havnevæsenet. Endvi
dere er Jobskabelse for unge i gang med
at retablere det indre af fortet.
Det må påregnes, at selve renoveringen
af fortet med den mandskabsstyrke,
der stilles til rådighed, og med de øko
nomiske muligheder, der er inden for
rækkevidde, ikke vil være tilendebragt
før midten af halvfemserne.
Fra sejlerside i bestyrelsen har det for
os været afgørende, at alle ressourcer af
såvel arbejdskraft som økonomi blev
sat ind på at bevare og beskytte havnen,
således at den til stadighed og fremover
fortsat kunne virke som et naturligt ud
flugtsmål for sejlsporten.

Økonomi
Arbejdskraften, lønninger og alle socia
le udgifter dækkes ubeskåret via Kbh.
kommune i henhold til lovgivningen
omkring langtidsledige ansat i offentli
ge institutioner. Arbejdsformand og
bogholder/kasserer betales af den selv
ejende institution, ligeledes alle former
for maskiner og materialer, samt trans
portomkostninger til fortet.
For unge i jobskabelse betales såvel løn
ninger/sociale udgifter, materialer,
værktøj samt transport af det offentli
ge. Denne arbejdskraft må til gengæld
ikke bruges på selve havneprojektet.
Der er pr. 7/10-87 oparbejdet et drifts
mæssigt underskud på ca. kr. 400.000,fremkommet over en arbejdsperiode på
4 år. De berørte myndigheder og større
leverandører er klare over denne situa
tion.
Regnskabet for 198 7udviste indtægter
incl. lønrefusion på kr. 2.701.287,- og ud
gifter på kr. 2.776.418,-. Der er ydet tils
kud og fondsbidrag fra Miljøministe
riet, kr. 300.000,-, Skov- og Naturstyrel
sen, kr. 50.000,-, Augustinusfonden, kr.
100.000,-, Simon Spies Fonden, kr.
60.000,-,Tuborgfonden, kr. 60.000,-.
Refusion af lønninger, kr. 1.860.065,-, re
fusion af materiale- og transportudgif
ter, kr. 82.084,-, refusion af administra
tionsudgifter, kr. 26.245,-. Andre ind
tægter, herunder restaurant, sejl- og
motorbådsklubber, salg af Dolos - gaver
og havneindtægter, kr. 162.893,-.
Som følge af de mange offentlige mid
ler, der stilles til rådighed, er statsauto
riseret revisor C. Jespersen ansvarlig
for revisionen.
Bestyrelse og udvalgsmedlemmer
modtager ikke honorar for deres arbej
de.
Hans Guldager
formand
Den selvejende institution
Flakfortet

Marts
1988

47. årgang

Så er turen kommet til nordre molehoved.

HUSK 15. MARTS!

Medlemsblad for

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01 50 73 23

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . . . 01 50 41 01
Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Qresundsvej 74, 2300 Kbh.S. . . 01 58 01 76
Tryk:
Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh. O

01 26 95 09

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Klaus Akkermann

01 59 28 23

Næstformand:
Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

01 59 39 78

Havneudvalg:
Arne Olsen

01 55 79 39

Bent Knudsen

01 53 21 81

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechef:
Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:
Ole Jensen

01 58 50 68

Ordinært 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. 200,-.
Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år:
Pr. kvm. kr. 65, - + moms kr. 14,30, ialt pr. kvm. kr. 79,30.
Vinterpladsleje:
Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 + moms kr. 7,15, ialt kr. 39,65.
Mindste pladsleje max. 3 kvm. kr. 175,- + moms kr. 38,50, ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år:
Enkeltskur kr. 82,- -I- 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 -I- moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.

Ekstraordinært kontingent
Alle aktive medlemmer betaler:
inden den 15. marts 1988
inden den 15. september 1988
inden den 15. marts 1989

kr. 250,00
kr. 250,00
kr. 250,00

Vedtaget på generalforsamlingen den 25.10.1987.

Jollerepræsentant:
Jorgen Friland

01 38 15 41

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

01 52 25 44

Malere:
Karl Thorup

01 58 43 11

Frank Olesen

01 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 — 20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Sidste dag for almindelige ydelser!
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Få dg en fast partner
når det gælder video ogTV:
0 Vi giver skriftlig garanti
Kom ind og hor om de
pa vor omfattende service.
mange fordele du har
Vi kommer og repaierer
med D:E:R som partner
samme dag, hvis
i video og TV. En
du ringer inden kl. 10.
partner der altid er parat
•jfcVi 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 fe 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 TVsporgsmal.

Din partner i T
video og TV

*

Havneudvalget orienterer
Vi er nu gået i gang med at renovere
bolværker og kajer i vor havn.
På nordre moles yderste ca. 60 meter er
træværket mod landfæstet totalt råd
dent, mens selve brodækket og pælene
vil kunne holde en del år endnu. Der vil
her blive foretaget en reparation, der vil
kunne holde ca. så længe som brodæk
og pæle, d.v.s. en forsvarlig løsning til en
rimelig pris, idet havneudvalg, havne
foged og Verner Poulsen forestår dette
arbejde.
På søndre østmole er arbejdet sat i gang
med udskiftning af bølgeskærm, idet
pæle og træværk har var råddent. Der
vil samtidig blive udlagt en ny stensæt
ning samt foretaget udskiftning af
spunsvæg mellem betonbro og kajak
klub. Den eksisterende stensætning er
næsten forsvundet, og vandet er be
gyndt at underminere betonbroen. Den
nye stensætning vil blive udført som en
tæt enhed, således at vi kan bevare be
tonbroen mange år endnu. Vi har afven
tet vinterens komme, bl.a. for at der
skulle opstå så lidt skade som muligt,
når de tunge biler skal køre ud ad kajen.
Det var nemlig meningen, at der skulle
være frosset en skorpe, man kunne køre
på, men da dette ikke har været tilfæl
det, har vi måttet krybe til den dyrere
løsning at lægge køreplader ud til at op
tage bilernes tryk.
Det nordre molehoved bliver udskiftet
med et tilsvarende molehoved som på

'

* ?r.
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søndre side. Havneindløbet blev i 1987
udvidet med to meter, og dette ser ud til
at fungere udmærket. Der blev ligele
des gravet så meget til siderne udfor
begge havnemoler, at krydsende både
rigeligt skulle kunne få fart og højde til
at smutte ind i havnen.
Molehovederne bliver udført i AZOBE
jernteak, og med hensyn til højde og
styrke på disse skal det vel i fremtiden
være muligt også for rambukke og gra
vemaskiner at kunne besejle havnen
uden at være bange for, at tændstikker
ne i havneindløbet knækker ved påsej
ling.
Der vil blive udlagt ny asfalt fra
indkørslen ind til klubhuset og rundt i
sløjfen incl. etablering af en ekstra
regnvandsbrønd. Ligeledes vil de vær
ste huller i asfalt rundt omkring på
plads og kajer blive repareret.
Rådne hamre på bolværker vil blive
udskiftet, og havnepladserne vil blive
forsynet med nye numre i ca. samme
orden som nuværende.
Til slut skal vi indskærpe, at brug af
unødvendig strøm, f.eks. til opvarm
ning af skure og både, ikke er tilladt.
Der skal indhentes tilladelse fra besty
relsen, såfremt man skal anvende
strøm til reparationsarbejder eller lig
nende udover normal, daglig standard,
og der skal betales herfor. Alle even
tuelle gamle aftaler vedrørende brug af
strøm er hermed annulleret. Vort
strømforbrug er steget til det dobbelte,
og vi kan simpelthen ikke være tjent
med, at enkelte medlemmer udnytter
ressourcerne for groft.
Bent Knudsen
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Referat af bestyrelsesmøde d. 4.1.88
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 blev efter
følgende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
2 medlemmer anmodede om fritagelse
fra vagtordningen p.g.a. alder.
Da begge opfylder betingelserne gav
bestyrelsen tilsagn til fritagelsen.
Formanden orienterede herefter besty
relsen om det møde han havde været til
i ligningsrådet. S.S.F. vil ikke komme til
at betale skat.
Bestyrelsen har modtaget brev fra en
sejler i Polen, der spørger om S.S.F evt.
vil være interesseret i at blive kontaktklub for en sejlklub i Polen. Bestyrelsen
var enige om at brevet skulle sættes i
medlemsbladet hvorefter evt. interes
serede medlemmer så kunne kontakte
Polen.
Bestyrelsen diskuterede herefter et
problem, der er opstået mellem to med
lemmer, der af bestyrelsen har fået lov
til at opføre et skur i forlængelse af det
ene medlems skur på en betingelse af at
skuret havde mål og udseende som vore
andre skure. De to medlemmer er nu
imidlertid blevet uenige om ejerforhol
det til skuret og har nu bedt bestyrelsen
om at se på sagen. Begge medlemmer
er tilskrevet om at hvis de ikke kan op
nå enighed inden 1.3.88 skal skuret ri
ves ned.
Den 3.1.88 afholdt KSU sin årlige gene
ralforsamling hvor man bl.a. diskutere
de KSU's fremtid. Generalforsamlin
gen blev enige om at strukturen i KSU
skulle ændres således at man skal gå
ind i miljø- og forureningssager, samt
prøve at få indflydelse på anvendelse af
Københavns havn.
Generalforsamlingen bad bestyrelsen
om at komme med et oplæg til fremlæg
4

gelse for en ekstraordinær generalfor
samling. Kun 8 klubber er medlemmer
af KSU, man vil evt. udvide og så anmo
de f.eks. kajak- og roklubber om at mel
de sig ind samtidig med at man vil for
søge at få flere sejlklubber gjort interes
serede igen.
KDY meddeler i brev at Rungsted Sejl
klub i 1988 skal være værter for VM for
Ynglinge. I den anledning anmoder
KDY om lov til at låne Bollen samt vore
to Do ry er.
Bestyrelsen gav tilsagn til udlån af 2
Doryer, men afslag på udlån af Bollen.
Kapsejladschefen efterlyser en kursus
kontaktmand, Mogens Fuglsang har gi
vet tilsagn og vil blive foreslået på næ
ste kredsmøde.
Der vil i marts måned blive afholdt re
gelkursus i SSF med Flemming Refsgaard som instruktør.
Punkt 3 Havn og Plads:
Havneudvalget vil sammen med plads
manden tage til Vallensbæk for at se på
deres ophalergrej.
Det viser sig at adskillige vinteroplæg
gere ikke har betalt pladsleje.
Bestyrelsen prøver at finde en løsning
på dette problem, f.eks. at ingen både
må tages på land hverken af vognmand
eller af foreningens grej, uden først at
have indhentet tilladelse fra pladsman
den. Indførsel af EDB - anlæg blev lige
ledes diskuteret.
Bestyrelsen var enige om at de med
lemmer, der ikke har betalt omgås fore
ningens love samt at dette burde af
stedkomme op til 3 måneders karantæ
ne fra foreningen.
Havneudvalget sluttede med at fortæl
le at foreningen har erhvervet et tang
amperemeter, hvormed man kan måle
ulovlig brug af strøm i skure og i bådene.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Udvalget har indhentet tilbud på en ny
forstærker samt to nye højtalere ca.
4000 kr. da beløbet skønnes rimeligt
blev der givet tilsagn til køb.
Klubhuset vil i januar være lukket p.g.a.
rengøring.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen meddeler at alle kurser går
fint. Mandag den 1.2. begynder VHFkursus.
I februar vil der blive afholdt instruktørmøde.
Punkt 6 Juniorafdeling:
Juniorafdelingen vil sammen med an
dre Amagerklubber stille en stand op i

Bellacentret i forbindelse med bådud
stillingen.
Der er bestilt 4 nye sejl til optimisterne.
Punkt 7 Kapsejlads:
Mogens Fuglsang, Janus Simonsen og
kapsejladschefen har deltaget i dom
merseminar på Nyborg Strand. Der
skulle betales 900 kr. pro persona for
deltagelsen. Kapsejladschefen mener
ikke at det er prisen, men at Dansk Sej
lunion stryger overskuddet.
Punkt 8 Joller:
Intet
Punkt 9 Motorbåde:
Intet
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut 21.30
sign. Klaus Akkermann Else Thuring
formand
sekretær

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVmRUDEE
OUTBOAHOS

service

X
I. STENGAARD MEYER ApS
Amager Strandvej 124

GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den 27. marts
kl. 9.00
i klubhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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; Arne Olsen (Tryksen)
Revisor Jan Sejerbo
Revisorsuppleant Benny Gustaffson
Redaktør Hans Guldager
To målere:
Karl Thorup og Frank Olsen

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

Klubaften
mandag den 14. marts!
VHF demonstration
kl. 19.00 til 20.30
Et kendt radiofirma demon
strerer forskellige
radioanlæg.

Debat for
motorbåde
kl. 21.00 til 23.00

sejlersk0len/|^ 0 j 0 r j j ^ c j s u ( j
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Vi diskuterer sæsonens akti
viteter samt interessen for
at blive optaget i
Dansk Motorbådsunion.
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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 mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1350 medlemmer, 207 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.
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Vort ansvar som fører af et fartøj!
Sø- og Handelsretten har afsagt en opsigtsvækkende dom over en fritidssejler.
om hjælp til sådanne personer. Er
Hvad siger loven?

Med tilladelse af Preben Pagh
Lundgren bringer redaktionen her
den fulde domsudskrift i en tragisk
sag om menneskeliv og det ansvar,
vi kan blive stillet over for som den
ansvarlige fører af et fartøj.
Preben Pagh Lundgren er 64 år,
medlem af marinehjemmeværnet,
Motorbådsklubben KMS. i Køge og
KDY., har sejlet i mange år, og er
ejer af en Albin 25 motorbåd.
Hvad der ikke tydeligt fremgår af
sagens akter er, at en omtalt slæbe
jolle er på 5 fods længde og til brug
for børnebørnene, at han selv vejer
ca. 90 kg, og som følge deraf ikke
kunne bruge denne, at der var 40
meter til den forulykkede og kun 5
meter fra land, hvor vidnerne be
fandt sig og ikke gjorde brug af det
opstillede redningsmateriel. Dette
ifølge Preben Pagh Lundgrens egen
forklaring over for bladets redaktør.
Selve dommen er afsagt efter sjæl
dent benyttede paragraffer, og ser
åbenbart bort fra, at skib og besæt
ning på grund af motorstop og ind
trængende vand selv kunne være i
fare.
Sø- og Handelsretten har senere
bestemt at sagen ikke kunne ankes !

Men døm selv.
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§ 253.(763) Med bøde eller hæfte
indtil 3 måneder straffes den, som,
uagtet det var ham muligt uden
særlig fare eller opofrelse for sig
selv eller andre, undlader:
1) Efter evne at hjælpe nogen, der
er i øjensynlig livsfare, (764)
eller
2) At træffe de foranstaltninger,
som af omstændighederne kræ
ves til redning af nogen tilsyne
ladende livløs, (765) eller som er
påbudt til omsorg for personer,
der er ramt af skibbrud eller an
den tilsvarende ulykke.

føreren i stand til at yde den begæ
rede hjælp, skal han underrette de
nødstedte derom. Industriministe
ren giver fornødne regler for ydel
sen af sådan hjælp og for de vilkår,
hvorunder forpligtelsen kan bort
falde.
Stk. 2. Hvis skibsføreren er ude af
stand til eller under de særlig fore
liggende omstændigheder ikke an
ser det for betimeligt eller nødven
digt at komme til hjælp, skal han i
skibsdagbogen indføre nøjagtig
oplysning om de grunde, der har
været bestemmende for hans be
slutning.

Bekendtgørelse af Lov om
skibsfartens betryggelse.

Nævnte paragraffer er anvendt i denne
sag.

Herved bekendtgøres lov om skibs
fartens betryggelse nr. 118 af 28.
marts 1951, jfr. lovbekendtgørelse
nr. 309 af 3. august 1965, med de
ændringer, der følger af lov nr. 151 af
10. maj 1967 og lov nr. 115 af 21.
marts 1979.
§4. Enhver fører af dansk skib er,
forsåvidt det kan ske uden alvorlig
fare for hans eget skib, dets besæt
ning og passagerer, forpligtet til at
yde hjælp til enhver, der af ham
træffes på søen i nødstilstand, og til
at efterkomme enhver anmodning

Den 17. november 1987 blev af retten i
sagen
Anklagemyndigheden
mod
1. Preben Pagh Lundgren,
2. Henny Asta Lundgren,
afsagt sålydende DOM:
Under denne sag tiltales Preben Lund
gren og Henny Asta Lundgren ved an
klageskrift af 30. april 1987 fra statsad
vokaten for København for overtrædel
se af
1. Preben Pagh Lundgren:
straffelovens § 253, nr. 2,1. led samt §
4 i lovbekendtgørelse nr. 44 af 10. fe

bruar 1986 om skibsfartens betryg
gelse
ved søndag den 3. august 1986 ca. kl.
14.15 i Københavns Havn ud for Kaj
plads 550, Islands Brygge 66, som fø
rer af motorbåden »Polar«, at have
undladt at træffe foranstaltninger til
redning af den tilsyneladende livlø
se Anne-Mette Lisbeth Svendsen,
idet tiltalte, selv om han fra land
blev anmodet om at bjerge den tilsy
neladende livløse eller dog sikre, at
dennes hoved blev holdt oven vande,
alene bremsede motorbåden i umid
delbar nærhed af den tilsyneladende
livløse for derefter at fortsætte sej
ladsen.
2. Henny Asta Lundgren:
straffelovens § 253, nr. 2, 1. led,
ved søndag den 3. august 1986 ca. kl.
14.15 i Københavns Havn udfor Kaj
plads 550, Islands Brygge 66, som
passager på motorbåden »»Polar« at
have undladt at træffe foranstalt
ninger til redning af den tilsynela
dende livløse Anne-Mette Lisbeth
Svendsen, idet tiltalte, selv om hun
fra land blev anmodet om at bjærge
den tilsyneladende livløse eller dog
sikre, at dennes hoved blev holdt
oven vande, intet foretog sig med
henblik på redning, selv om motor
båden passerede i umiddelbar nær
hed af den tilsyneladende livløse.

ikke andet fra den pågældende, ud over
at der var ringet efter en ambulance.
Han svarede tilbage, at han ikke kunne
gøre noget, da der var motorstop, og bå
den tog vand ind. Han var ca. 40 m fra
kaj, og ca. halvvejs ind mod kajen så han
noget hvidt, som må have været den
omhandlede person. Han opfattede si
tuationen således, at der var tale om en
død (strandvasker), idet personerne på
kajen ikke foretog sig noget, uanset at
der var redningsmateriel tæt bag ved
dem. Han kom videre med båden til ka
jakklubberne, hvor han fortalte, at der
lå en druknet ude i løbet. En kajakroer
gik straks ud og bjærgede den pågæl
dende.
Han er en erfaren sejler og har bestået
kystskippereksamen i 1943 og prøven
som yachtskipper af 3. grad i 1961 og
har sejlet meget bl.a. i marinehjemme
værnet. Båden blev senere slæbt til Kø
ge, hvor først lydpotten blev repareret,
senere topstykket.

Læge Hans Henrik Kruse har forkla
ret, at han sammen med sin onkel kom
cyklende på Islands Brygge i retning
mod Langebro, da han hørte en mand
råbe op. Han skyndte sig hen til ham og
så en person ligge med ryggen opad i
vandet ca. 5 m fra kajen. Han så deref
ter en motorbåd komme sejlende fra
Langebro. Han råbte og fægtede med
armene for at få kontakt. Båden ændre
de retning og styrede ind imod, hvor
han stod, og han bad derefter sin onkel
om at skaffe hjælp. Da båden var ca. 1 m
fra den forulykkede i vandet, råbte han,
at det var en livløs, og at de skulle få den
pågældende op af vandet. En dame, der
stod i båden, vistnok bag ved føreren,
sagde »u - ha - nej, vi vil ikke blandes ind
i noget«. Foreren sagde, at de havde
motorproblemer, og at de ikke kunne
tage sig af det. De sejlede videre, og han
råbte da til dem, at de i det mindste
skulle holde den pågældendes hoved
op. Han tør ikke sige, om bådens motor

De tiltalte har nægtet sig skyldige.
HAIWM

Under sagen er afgivet forklaring af de
tiltalte og af vidnerne læge Hans Hen
rik Kruse, fiskehandler Henry Søren
Kruse og direktør Frederik Madsen.
Tiltalte 1, Preben Pagh Lundgren,
har forklaret, at han og hans hustru var
på vej hjem fra ferie i deres motorbåd,
en 25 fods motorbåd Albin 25, med en
jolle på slæb ud af Københavns Havn
mod syd i retning mod Køge. Det var
godt vejr og roligt vand. Da de passere
de bøjen ved Islands Brygge, eksplode
rede lydpotten. Motoren gik straks i stå
på grund af overophedning, og det er
uden motorkraft umuligt at manøvrere
båden med roret.
Han har oplevet en lignende situation i
Køge Bugt for år tilbage. Han søgte mod
land for at gå på grund ved kajakklub
berne ved den sydlige ende af Islands
Brygge. Da han var ud for den sidste
kajplads ved bryggen, blev han prajet af
2 mænd på kajen. Han troede først, at
det var på grund af røg fra bådens mo
tor, men hørte så den ene råbe, at »der
ligger en druknet i vandet«. Han hørte

Tiltalte 2, Henny Asta Lundgren, har
forklaret, at hun var med som passager
med sin mand, tiltalte 1, som fører af
båden.
Hun har tidligere været med, hvor mo
toren satte ud på grund af uheld med
udstødningen, og hun gik derfor straks
frem i stævnen for at trykke forenden
ned og derved få udstødningsrøret op af
vandet og undgå at få vand ind i båden.
Hun så de to mænd på kajen og hørte
dem råbe, at der lå en druknet i vandet,
og hun forstod, at der var rekvireret am
bulance. Hun så noget i vandet, der så
ud som en person med ryggen opad.
Hun opfattede situationen således, at
der var tale om en død person og ikke
om en druknende. I øvrigt kan hun hen
holde sig til sin mands forklaring.

var i gang, da den lå ved siden af den på
gældende. Båden sejlede videre efter at
have ligget stille. Da båden var væk,
kom to mænd løbende fra en roklub el
ler kajakklub, rekvireret af hans onkel,
og lidt efter kom to mand ud i en båd og
fik bjærget den pågældende.
Fiskehandler Henry Søren Kruse har
forklaret, at han sammen med sin nevø,
det foregående vidne, kom cyklende på
Islands Brygge. Der var meget øde. De
hørte en mand råbe. Da de kom hen til
ham, forklarede han, at der lå en livløs i
vandet. Der var ca. 3 m fra kajen til van
doverfladen, hvor han så en person fly
de i vandet med ryggen opad ca. 5 m fra
kajen. En båd kom med retning mod
dem, og hans nevø sagde, at nu kom der
(fortsættes side 10)
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.1.87. til 31.12.87^
INDTÆGTER:
YDELSER FRA MEDLEMMER:
Indskud
KONTINGENTER:
Aktive
Bøder
Passive
Juniorer
PLADSLEJER:
Aktive
Vinteroplæggere
Nye pladser
Afgift skure + haver
Lån Idrætsparken

UDGIFTER:
HAVN OG PLADS:
Skatter og afgifter
Fornyelser og reparationer
Materialer
Vogn, spil og traktor
Jolleplads
El forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Flytning af både
Telefon
»Bollen« & »Kirstine«
Rotteudryddelse
Toilet ndr. mole
Uddybning af sejlrende
Tilskud
Lønninger
-^Udlån af pladsmand
Indkøbt brændstof
Solgt brændstof
Vagtordning
-j- Indbetalte vagter
Opkrævede havnepenge
Midterbro + mole
~="Byggefond
KLUBHUS:
Fornyelser og reparationer.
Ejendomsskat
Forsikring
Lejeafgift
BLADET:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
-i- Annonceindtægt
TRANSPORT

TRANSPORT
FESTER:
Fastelavn
Filmaften
Standerhejsning
Pinse + Set. Hans
Svagføredag
-^Indsamling
West tur
Afriggergilde
Fisketur
Hoplapigerne

38.175,00
367.183,44
17.750,00
26.499,00
19.902,83

431.335,27

406.707,08
64.844,88
6.600,00
30.438,71

508.590,67

978.100,94
80.000,00
1.058.100,94

197.491,60
73.083,67
73.464,82
5.869,92
6.257,86
42.320,94
29.791,87
33.173,60
1.021,76
1.010,19
11.593,31
2.882,04
18.885,20

ADMINISTRATION:
Telefon
Honorar
Frimærker + attester
Kontingenter
Gaver
Kontorartikler
Generalforsamlinger
Møder + rejsepenge
A.T.P. & A.U.D
Indkøbte varer
-^solgte varer
Målerbreve
Tilskud fra kommunen ...
RENTER:
BESTYRELSESMØDER:

56.700,00
-s- 20.000,00

181.362,00
-r-16.298,75
42.416,01
H-49.879,17
29.200,00
-5- 30.600,00
890.690,30
605.566,30

36.700,00

SEJLERSKOLE:
Undervisning
Fornyelser & reparationer
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Startpenge

165.063,25
-^7.463,16
-S-1.400,00
30.560,79
285.124,00

994.310,08

32.058,85
248,64
10.242,50
-^98.046,00

^55.496,01

136.997,39
14.191,61
4.282,10
^-26.987,75

128.483,35
1.067.297,42

JUNIOR:
Fornyelser & reparationer
Materialer
Startpenge
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Gaver
KAPSEJLADS:
Præmier
Møder + fortæring
Materialer
Diverse kapsejladser
Trænerordning
Kursus
Nordisk Mesterskab Opti.
-i- Årets underskud
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Status pr. 31-12-87
1.067.297,42
56,50
322,50
23.963,20
1.398,85
1.207,15
993,40
17.503,75
-5-1.307,50
1.200,00

45.164,85

12.645,80
10.182,60
2.759,46
40.450,20
7.994,20
10.491,15
4.583,70
14.419,70
644,55
-5-811,10
-5-540,00
-5-50.102,00

AKTIVER:
Kassebeholdning
Girokonto
Bankbog
Bankbog
Bankbog
Bankbog
Broer & indhegninger
Vogne & skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Motorbåde
Joller
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus & inventar

3.012,56
25.310,74
5.521,10
82.088,94
128.777,39
5.004,35

1,00
1,00
1.300.000,00
1.805.340,08
80.000,00
1.885.340,08

Lån Idrætsparken

PASSIVER:
Skolefond saldo pr. 1. 1. 87
-I- rente
+ bidrag

3.021,21
388,23
12.408.75
-5- 10.297,09
75.316,15
6.772,79
540.177,93
17.468.76
114.162,00
5.285,00
5- 605.566,30

-5-tilskud

Brandforsikring saldo pr. 1.1.87
-I- rente

52.738,26
5.758,69
4.795,55

Byggefond saldo pr. 1.1. 87
+ renter
+ indbetalinger
-I- indbetalinger midterbro
-5-Udgået midterbro
Indbetalt ekstra fond
Hoplapiger konto saldo pr. 1.1.87
+ indbetalinger
Lån Idrætsfonden
saldo pr. 1.1.87

18.006,28

810,00
11.060,95
-5-8.662,20

5.328,90
5.112,95
15.905,04
288,80
1.450,00
3.904,25

-5 -8.000,00

Lån Idrætsparken

80.000,00
-5 -4.000,00

-5-afdrag

Reguleringskonto
saldo pr. 1.1.87

1.506.896,95
44.770,00
-5 -216.985,06

-I- regulering
-5-Årets underskud

Medlemstal:
Aktive: 906 Passive: 149

Erna Christensen
Kassererske
31.989,94
-5- 10.447,34
1.275.086.00
-5 -216.985,06
1.058.100,94

71.527,39
57.250,00

5.004,35

8.000,00

76.000,00
234.524,10
2.210,00
212,40
1.000,00

-5-6.802,66
382.301,00
-5-368.178,43

-5-udgået moms

109.782,35

82.088,94

16.000,00

-5-afdrag

Bankgæld
Skyldig skat
Skyldig A.T.P. m.m
Depositum Sejlforeningen
Amager Strand
Moms saldo pr. 1.1.87
+ indgået moms

48.240,31
36.603,07
6.695,22
15.035,00

5.521,10

4.098,67
264,98
640,70

-I- rente

1.177,11
11.184,67
3.110,00
610,00
1.524,50
400,00

249.715,08
1,00
1,00
47.000,00
91.620,00
90.000,00
27.000,00
1,00

7.319,91

1.334.681,89
1.885.340,08
Junior: 70

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger og
bilag.
De anførte beholdningers tilstædeværelse er konstateret.
København februar 1988

Jan Sejerbo
revisor

Fritz Kleis
revisor
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en båd, »så kan du hente hjælp«. Han
fik slået alarm via kajakklubben ved si
den af, hvorfra der også blev sat både i
vandet. Fra kajakklubben så han den
førnævnte båd komme sejlende. Han er
sikker på, at motoren var i gang. Han
har ikke overværet samtalen mellem
sin nevø og personerne i båden.
Direktør Frederik Madsen har forkla
ret, at han som indehaver af fa. AlbinMotorservice i Holbæk har kendskab
til Albinbååde. Hvis motoren bliver
overophedet, kan det ske, at en »gum
mibold« i udstødningssystemet går i
stykker, og så må motoren standses, el
ler den går i stå. Udstødningsrøret lig
ger i vandoverfladen, og hvis den nævn
te gummibold går i stykker, løber der
vand ind i båden gennem udstødnings
røret, hvis det ikke holdes over vandet.
Udstødningsrøret har en diameter på
ca. 5 cm, og båden kan således i løbet af
en halv snes minutter tage så meget
vand ind, at der ikke kan arbejdes i bå
den. Båden kan ikke manøvreres med

standset motor. Forevist regningerne
for reparationerne på båden i dagene ef
ter den 3. august 1986, har han forkla
ret, at de tyder på, at motoren ikke ville
kunne startes igen efter at være gået i
stå.
(Retten udtaler)
Efter bevisførelsen må det lægges til
grund, at de tiltalte, der er blevet an
råbt fra kajen, har været klar over, at der
var tale om en person i livsfare. Det må
endvidere lægges til grund, at de tiltal
tes båd har ligget stille ganske nær den
forulykkede. Under disse omstændig
heder kan det ikke antages, at tiltalte,
der havde en jolle på slæb, har foretaget
de skridt, der indenfor rammerne af
straffelovens § 253 kræves til redning af
en tilsyneladende livløs person. Endvi
dere findes denne tiltalte herved at ha
ve overtrådt § 4 i lov om skibsfartens be
tryggelse ved ikke at have ydet hjælp til
den forulykkede. Tiltalte idømmes
som følge heraf i medfør af straffelo
vens § 253 og § 6 i lov om skibsfartens

betryggelse 10 dagbøder å 150 kr. For
vandlingsstraffen er hæfte i 10 dage.
Da det endvidere må lægges til grund,
at tiltalte 1 er sejlet fra stedet, kan det
ikke antages, at tiltalte 2 har haft mu
lighed for at komme den forulykkede til
hjælp. Denne tiltalte frifindes derfor.
Thi kendes for ret:
Tiltalte Preben Pagh Lundgren straffes
med 10 dagbøder å 150 kr. Forvand
lingsstraffen er hæfte i 10 dage. Tiltalte
betaler de ham vedrørende sagsom
kostninger, herunder 2.000 kr. i salær til
den beskikkede forsvarer, advokat
Frank A. Wenzel.
Tiltalte Henny Asta Lundgren frifin
des for tiltale i denne sag. Sagens om
kostninger vedrørende denne tiltalte,
herur der 2.000 kr. i salær til den beskik
kede forsvarer, advokat Frank A. Wen
zel, udredes af det offentlige.
Kristian Frøsig
Jens Ulrik Nielsen
J.E. Undén.
Sø- og Handelsretten i København

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

KASTRUP MARINE SERVICE.

KtyS, BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon CTI 50 05 04

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

I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1987 har vi foretaget en analyse af, hvorledes indtægter er
brugt i det forløbne år.
Indtægter
Kontingenter,
pladslejer m.m.
Klubhus
Havnepenge
Tilskud
fra kommunen
Lån Idrætsparken

kr.
978.100,94
98.046,00
30.560,79
50.102,00
80.000,00
1.236.809,73

Jan Sejrbo
revisor
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LMgifter
Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Renter
Bestyrelsesmøder
Sejlerskole

kr.
974.870,87 78,82%
42.549,99 3,44%
128.483,35 10,39%
45.164,85 3,65%
102.840,26 8,31%
5.758,69 0,47%
4.795,55 0,39%
18.006,28 1,46%

Frits Kleis
revisor

(udgifter fortsat)
Juniorer
Kapsejlads

109.782,35 8,88%
21.542,60 1,74%

1.453.794,79
Nedbringelse af gæld:
Moms, skat m.v.
-14.048,77 -1,14%
Afdrag, lån
12.000,00 0,97%
Kasse, bank, giro
beholdninger
faldet med
-214.936,29
-216.985,06-17,38%
1.236.809,73

HVAD MED SUNDBY SEJUs KLUB-WALKIE-TALKIE???
Til alle medlemmer som stadig bruger Walkie-Talkie i båden!!!

Det er jo en kendt sag for alle, at flere og
flere får VHF- radio i deres både, og det
er glædeligt, det er det bedste kommu
nikationsmiddel - det må der ikke her
ske tvivl om.
Men der er stadigvæk mange småfar
tøjer som ikke kan have en sådan radio,
og som derfor benytter sig af det næst
bedste, nemlig en Walkie-Talkie. Også

denne radio har igennem årene vist sig
nyttig, det vil jeg gerne skrive under på.
Men der er jo sket en rivende udvikling
på dette område i det sidste par år,
nemlig dette, at man har fået 40 kanaler
i stedet for 23 og en udgangseffekt på 4
Watt i stedet for 500 mW. (1/2 Watt), og
dertil er de nye apparater udstyret med
FM - modulation i stedet for, som de æl
dre, med AM-modulation (nogle kan
dog bruges til både AM - og FM -modu
lation).
Og her kommer jeg til vores problem,
idet vores klubstation med selektivop
kald, jo er så gammel, at den kun kan
modtage opkald fra AM- modulerede
stationer, og selvfølgelig betinget af, at
den kaldende er i besiddelse af den
orangefarvede selektiv- klubkontakt.
Jeg er vidende om at mange Walkieejere i vor forening er gået over til at
bruge det nye FM - grej, men, hvor man
ge er det?

Hvor mange bruger stadigvæk AMgrej?
Og, hvor mange har Klubkontakten, så
de kan kalde klubstationen?
Da vor klubstations fremtidige status
afhænger af svarene på disse spørgs
mål, beder jeg meget indtrængende, al
le Walkie - brugerne om at udfylde et
spørgeskema, som vil findes i brochure
hylden over opslagstavlen i mellem
gangen (mellem kontoret og skipper
stuen).
Udfyld det nøjagtigt og læg det i konto
rets brevkasse senest d. 31. marts.

Husk, det gælder vor klubstations
fremtid og dermed, et tilskud til
SIKKERHED TIL SØS.
Med sejlerhilsen
Reinhardt Hansen
radiokontaktmand.

Son og
helligdage
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X

11 15

X
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X

11 15

X
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10 18

9 15

X
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10 18

9 15

9 15

9 15

9 15

9 15

9 15

Mai
Juni

O o

Lordage

OC 00

Hverdage

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sept

13 18

9 15

X

9 15

X

9 15

X

11 15

X

Okt

Nov
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_ ;i 13
f:| 13

18
18

- | 13 18

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

S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Rytter Nielsen i funktion med bundskraberen
under bådudstillingen.

Sundby Sejler
gør en sensationel
opfindelse.
Vort opfindsomme medlem nr. 401 Poul
Rytter Nielsen har konstrueret en så
kaldt bundskraber der trods sit enkle
udseende har vist sig ganske effektiv og
nyttig ved flere lejligheder, og som iføl
ge Poul Rytter Nielsen burde ligestilles
med det øvrige redningsudstyr der skal
være i en båd.
Forhistorien er den meget omtalte sag
fra USA, hvor et lille barn falder ned i en
dyb brønd der havde tilfølge, at det tog
redningsmandskabet hele 3 døgn for at
få barnet op, og heldigvis i live. Proble
met blev gennemtænkt, og en ny ide
blev født. Med Poul Rytter Nielsens op
findelse, som bladets redaktør har set i
funktion, kunne det sandsynligvis være
gjort på under en time.
Bundskraberen kan gribe og løfte ting
og sager fra nøgler, værktøj og tegnebø
ger, til personer op til en egenvægt på
omkring 75 kg, og det oven vande.

Bundskraberen blev demonstreret på
V. Hansens Eftf. i Vordingborggade har
den vakte stor opmærksomhed. Claus
V. Hansens eftf. i Vordingborggade har
sikret sig forhandlingen af bundskrabe
ren, og det kan oplyses, at det er en ret
billig fornøjelse at have med ombord.
Bundskraberen.

<§]

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

Brev fra polsk sejler
til
Sundby Sejlforening.
Jeg udgik fra Akademiet for Minedrift
og Metallurgi i Krakow i 1975 med di
plom som maskiningeniør. Jeg er 36 og
jeg har demokratiske synspunkter hvad
angår politik. Jeg tilhører ikke noget po
litisk parti. Jeg er også søfarer. Jeg ville
gerne være ven med nogle medlemmer
af jeres klub. Jeg inviterer jer til at besø
ge mit land, sydregionen ved Krakow.
Den arkitektoniske sammensætning af
Krakow og saltminen på Wieliczka er
blevet optaget, sammen med få andre
objekter i hele verden, på listen over de
første 12 fineste monumenter over civi
lisationen og natur af UNESCO i juni
1978. Til sightseeing Cracow- (Krakow)
og omegn skal man bruge 5 dage:
Tatra bjergene i det sydlige Polen,
(foto HG-81)

1. dag: Den gamle by og Wawel Slottet,
hvor man kan se en enestående kollek
tion af flamske gobeliner såvel som det
kongelige skatkammer og tøjhuset med
skønne tyrkiske telte og bannere ero
bret af Jan III Sobieski ved slaget om
Wien i 1683.

4. dag: En tur til Pieniny Bjergene - her
er en chance for at tage del i en tømmer
flådesejlads på Dunajec floden (80 km
fra Krakow).
Zakopane - hjertet for den polske vin
tersport. En tur til Tatra Bjergene og de
imponerende søer, såsom Marskie oko.

2. dag: Czartoryski Museum - galleri for
udenlandske malerier fra det 14. til det
18. århundrede, inclusive de berømte
malerier »Dame med et væsel« af Leonardo da Vinci og »Landskab med en
barmhjertig samaritan« af Rembrandt,
såvel som eksempler på Europæisk og
Orientalsk ornamentale fine arbejder.
Saltminen på Wieliczka - turen omfat
ter rundtur til kapeller med altre, deko
reret med saltskulpturer, udført af mi
nearbejdere i det 17. århundrede, grot
ter med saltfigurer og Saltmine Mu
seum, hvor man kan se det mineudstyr
og maskineri der tidligere blev brugt i
minen. Auschwitz - den nazistiske kon
centrationslejr og Museum for Marty
rium i Nationer i Brzezinka (50 km fra
Krakow).

5. dag: Koncerter - afhængig af tids
punktet for ankomst kan der tages del i
følgende arrangementer:
a) Hvert år i Krakow er der koncerter
med country musik.
b) International Festival med »Small
Jazz Form«.
c) Orgelmusik i den 300 år gamle Bene
diktiner Kirke.
Indkøbsbesøg i håndarbejdsforretninger og en overraskelse.

Jeg skal med fornøjelse give dig fuld in
formation om priser på ophold, forplej
ning samt interessante steder i Polen.
Jeg kan for min part garantere, at rund
visningen vil blive gratis. Vælg en tur
gennem Polen, når du planlægger at
holde din ferie i Grækenland, Bulga
rien, Jugoslavien, Italien. I maj, juni og
juli er vejret i Polen godt, så jeg vil blive
glad for at byde dig velkommen i Kra
kow i disse måneder. Jeg ser frem til at
modtage dit svar. Jeg vil være meget
taknemlig, hvis I kunne underrette
medlemmer i jeres klub om dette brev.
Boguslaw Kociolowski
ul. poselska 19/7
31 -002 Krakow
Poland

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning

3. dag: Kosciuszko Bjerget - den bedste
udsigt over Krakow fra dets top. Ojcow malerisk National Park. Pieskowa Ska
la fra det 14. århundrede, slottet genop
bygget i det 16. århundrede i renæssan
ce stil, nu en del af Wawel galleriet for
kunst (30 km fra Krakow).

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
13

fra medlemmerne

havn og plads

I I I I I

optimister

*
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Efterlysning

Havnekontoret

Gaster søges til kapsejlads, primært til
onsdagssejladser i SSF.
Men også til andre kapsejladser!
Dog ikke Sjælland Rundt eller Møn
Rundt.
Så hvis der er en 2 - 3 m/k'er fra Sejlers
kolen, der har lyst til at prøve, så giv mig
lige et praj.
Det eneste krav, jeg stiller til eventuelle
gaster, er, at de kender forskel på styr
bord og bagbord, samt at man kan en
del af de såkaldte sømandsknob.
Med sejlerhilsen
A 255 Jørgen Friland

Havnefoged Bent Petersen træffes
på alle hverdage mellem kl. 15 og 16
på kontoret og i samme tidsrum på
tlf. 01 58 14 24.
Op- og udsætning af fartøjer samt
benzin og oliesalg:
Kontakt Havnefogeden.
Flaskegas:
Kontakt Henry Plambech på nordre
mole.

Sejlerskolen

Til alle, der er tilmeldt
Sejlerskolen
Det første møde i den nye sæson 1988
vil blive afholdt i Pejsestuen lørdag den
26.3. kl. 10.00.
Det er et vigtigt møde for information,
holdinddeling og planlægning af arbej
det med bådene, så derfor - mød op og
vær med fra starten!
Det har vist sig, at DS's lærebog: »In
struktion i praktisk sejlads« er en god
investering, ca. 40,- kr., så den vil vi
pålægge alle elever at anskaffe sig.
Den kan købes på mødet.
Vel mødt og velkommen til sæsonen
1988.
Skolechefen

9
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Nattevagt

OPTIMISTUDVALG
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 01 58 28 10
Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39

ynglinge

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!!

Y
YNGLINGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik poulsen
Polensgade 11 3
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61
B2 009

.--ukdby
Vq r m a r k e

Se tilmeldingsblanket andetsteds i
bladet!
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Sundby Sejlforenings optimister på Østersø
kredsens PR-udstilling i Bella Centret.

kapsejlads

'MM
Regelkursus
Østersokredsen afholder regelkursus
de 4 første tirsdage i marts måned, med
Flemming Refsgaard (Dragør Sejlklub)
som instruktør.
Kurset henvender sig først og frem
mest til deltagere, som senere kunne
tænke sig at deltage i »Kapsejladsleder
- trin 1«, men alle, der er interesserede i
at lære kapsejladsreglerne bedre at
kende, er velkomne til at kontakte kap
sejladschefen O. P. på telf. 0124 57 59 el
ler Mogens Fuglsang, telf. 01 58 09 16.
Kurset afholdes første gang tirsdag den
I. marts 1988 kl. 19.00 i Sundby Sejlfore
ning.
Pris: ca. kr. 150,- inclusive kursusmate
rialer og kapsejladsregler.
NB: Begrænset deltagerantal.

Til søs med TVygheds-garanti - og rentegaranti i 3 år - når
Jyske Bank finansierer.
Vi gør os lidt mere umage. Det betyder, at hvad enten båden
er ny eller brugt, kan De få den finansieret i Jyske Bank, og det
gælder selvfølgelig også udstyret om bord.
Løbetid helt op til 10 år, og hos os slipper De oven i
købet for stiftelsesprovision. Er køber og sælger enige om
prisen, betragter vi vurder jig som overflødige
ekstraomkostninger for D®n.
Dertil kommer vor 'iv/gheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårpst i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en båi
drømmen blive opfyldt

Kapsejladsudvalget

Dansk Sejlunion
Vedr.: DH-Kapsejlads i 1988 og 89
Som meddelt i DS-Nyt, nyhedsbrev nr.
II, december 1987, har Dansk Sejlu
nions Hovedbestyrelse med virkning
fra 1. januar 1988 vedtaget en række ju
steringer af DH-reglen, som bl.a.
medfører ændring af flere bådtypers
måletal, ligesom respitformlen til kapsejladsresultatberegningen også er æn
dret.
Den nye udgave af DH-reglen er natur
ligt blevet navngivet som DH-88, og
klubberne bedes derfor ved indbydelser
til DH-kapsejlads i 1988 og 1989 oplyse,
at kapsejladsen er udskrevet i henhold
til DH-88 reglen.

umage
A magvrbrogade 67, tlf.

Den første udsendelse af de nye måle
breve vil ske pr. 1.3.1988, og herefter vil
målebreve blive returneret ugentlig fra
DS.
Alle målebreve sendes til de pågælden
de bådejeres sejlklubber for stempling
og underskrift. Klubberne anmodes om
så hurtigt som muligt at viderebringe
målebrevene til bådejerne.

PRIVATBANKEN

Endelig skal det nævnes, at den ny ud
gave af DH-88 regelbogen vil være klar
til udsendelse den 1. april 1988.
Dansk Sejlunion ønsker alle en god sæ
son 1988 med håbet om, at DH-88 vil
medvirke til at øge glæden ved kapsej
lads, hvor hovedreglen er og altid vil
være: »Fair sejlads«.
Med venlig hilsen
DANSK SEJLUNION

^

voN

Tirsdag, den 1. marts 1988 kl. 19.00:
Banken indbyder samtlige medlemmer af SSF til film og foredrag om bådfinansiering.
Kom til en hyggelig aften. Privatbanken er vært ved en bid brød og en dram.

Se vedlagte indlæg i bladet.
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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

1988

dato:

Navn og personnummer
Adresse

telf.

har du deltaget før?

medlems-nr.

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

Svend Malm, SSF's mest voluminøse medlem
i verdens største redningsvest, der er god
kendt.

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

Skur købes
Stig Kristensen A 880
Absalonsgade 132 TH, København V.
Tlf. 01 31 47 77
Eventuelt besked til:
Nancy Sebbilin på tlf. 01 75 19 88

Flakfortet
i Bella Centret
På bådudstillingen i Bella Centret 1988
var Flakfortet repræsenteret med egen
stand, hvis blikfang var en såkaldt dolos på 1 1/2 tons og som bruges til sik
ring af ydermolerne. Der blev tegnet 70
faderskaber å 500 kroner stykket til en
dolos, og ydermere blev der solgt man
ge årskort for anløb af Flakfortet.
Byggeriets Realkredit Fond (BRF) har
med interesse set på det arbejde der gø
res for at redde den gamle fæstnings 0,
og kom på åbningsdagen med en check
på kr. 25.000 for at redde dette fritid
sområde for fritidssejlere.

Byggesagkyndig Ebbe Salling overrækker
checken på kr. 25.000 til Hans Guldager,
SSF. Beløbet svarer til fremstilling af 50 Dolos.

Fastelavn i Sundby Sejlforening.

47. årgang

Medlemsblad for

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

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Ren SSF-besætning stiler
mod VM i Yngling
Med Handelsbanken som sponsor vil Michael
Empacher og Bo Seiko samt Henrik Bonnerup
i båden D18 Yoker, som er privat ejet, satse al
energi og viden på en topplacering ved VM.

Posgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup . . . . 01 50 73 23
Medarbejder ved bladet:
Holger Moller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . . . 01 50 41 01
Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Oresundsvej 74, 2300 Kbh.S. . . 01 58 01 76
Tryk:
Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh.O

01 26 95 09

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Klaus Akkermann

01 59 28 23

Næstformand:
Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

01 59 39 78

Havneudvalg:
Arne Olsen

01 55 79 39

Bent Knudsen

01 53 21 81

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechef:
Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:
Ole Jensen

01 58 50 68

Jolle
repræsentant:
Jorgen Friland

01 38 15 41

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

01 52 25 44

Malere:
Karl Thorup

01 58 43 11

Frank Olesen

01 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Handelsbanken overrækker 15.000 kroner til
den glade ynglingebesætning.

Besætningen på Team Yoker startede
sammen i Yngling D18 i efteråret 1986.
Bo Seiko og Henrik Bonnerup vandt det
Danske Mesterskab i 1986. Michael
Empacher vandt VM samme år.
Bo og Henrik manglede en 3. mand og
Michael manglede resten af sin trio, så
de snakkede sammen om sejle som en
ny trio, og det gjorde de.
Sæsonen '87 viste sig at blive en god sæ
son for dem. De vandt 2 store stævner,
og holdt en rimelig stabil placering i re
sten af stævnerne (2. -3. pladser). VM i
Østrig var lige ved og næsten og allige
vel blev det kun til en 4. plads, men det
var nu også udmærket.
De håber så i '88 at kunne nå helt til
tops, hvor VM skal afvikles i Rungsted i
dagene 15-23 juli.
Michael udtaler: Vi har fået en utrolig
støtte fra Handelsbankerne på Amager,
som også hjalp os sidste år, med at få
økonomien til at hænge sammen.
Vi tror selv på at vi har gode chancer
ved VM, men lad os nu se, der skal også
lidt held til.

Vi ligger i øjeblikket nr. 1 i udtagelsesserien, hvor vi har sejlet 2 ud af 6 mulige
stævner. Så vores start kan ikke blive
bedre.
Til slut skal det siges at Team Yoker
kun var 1/3 Sundby - båd før, men inden
starten af sæsonen i år, bliver det en ren
Sundby-båd, og med den håber de at
være med at hæve Sundbys stander
endnu engang.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Kun en tåbe
frygter ikke
havet.

GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den 27. marts
kl. 9.00
i klubhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Sekretær Else Thuring
Skolechef Bjarne Larsen
Et medlem af havneudvalget:
Bent Knudsen (modtager ikke valg)
Et medlem af klubhus- og festudvalget:
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten:
Ib Petersen
Suppleant: Arne Olsen (Tryksen)
Revisor Jan Sejerbo
Revisorsuppleant Benny Gustaffson
Redaktør Hans Guldager
To målere:
Karl Thorup og Frank Olsen

Forslag til Sundby Sejlforenings generalforsamling søndag d. 27. marts 1988
Til punkt 5 på dagsordenen.

Til punkt 6 på dagsordenen.

Til punkt 6 på dagsordenen.

Lovforslag til Generalfor
samlingen fra bestyrelsen.

Som en spareforanstaltning beslut
tes det, at udgivelsen af foreningens
medlemsblad ændres fra d. 1. januar
1989 til d. 31. december 1993 - altså
for 5 år.
Det gennemsnitlige sideantal - bere
gnet på 1987 - årgangen - må ikke
forøges.
Besparelsen sættes til 70.668,70 kr. beregnet på bladets trykning, for
sendelse og redaktion i regnskabs
året 01.01.87 til 31.12.87.
Besparelsen overføres til forenin
gens byggefond.

På generalforsamlingen d. 25. okto
ber 1987 blev det vedtaget, at moler
og kajanlæg skulle renoveres, og end
videre blev det vedtaget at udskrive
et ekstrakontingent i 1988 på kr.
1000,-, betalt over fire gange.
Ville det ikke være en fordel, hvis be
styrelsen kun brugte det indkomne
beløb til dette formål alene? For
manden kom nemlig også ind på i be
retningen, at det endvidere var nød
vendigt at foretage reparationer på
ophalergrejet med udskiftning af
skinner m.m.
Hertil vil jeg foreslå, at bestyrelsen
tog det gamle forslag frem, nævnt i
SSF bladet for ca. 10 år siden; at fore
ningen dernæst optog et lån i banken
og indkøbte en firhjulet lift til optag
ning og udsætning af alle bådtyper.
Det ville for det første betyde min
dre risici for skader, og for det andet,
at det ville være lettere at placere bå
dene rigtigt.
Lånet i banken kunne financieres
med det beløb, medlemmerne beta
ler idag for de samme opgaver.

§12

Nyt afsnit efter afsnit 1.
Børn under 9 år kan dog optages som
Mini - juniorer.
Nuværende 9. afsnit ændres:
Medlemmerne deles i aktive, passi
ve, juniorer og Mini-juniorer.
Efter afsnittet om juniorer ind
sættes:
Mini-juniorer overflyttes til junior
medlemskab ved det fyldte 9. år.
Nuværende 16. afsnit omformu
leres:
Ved overflytning fra en medlems
gruppe til en anden betales forskel
len mellem de respektive indskud.
Motivering:
Jvf. SSF's formålsparagraf, ønsker
SSF, at indføre også unge børn i inte
resse for sejlsporten, således at de
kan få kendskab til, og blive fortroli
ge med vandet i en tidlig alder.
Mini - juniorer tilskrives ikke ancien
nitet til opnåelse af havneplads.

Motivering:
De sidste par år har været ret ud
giftskrævende for foreningens med
lemmer - og allerede nu ved vi, at nye
og store udgifter i de kommende år
står for døren. Derfor dette spare
forslag.
Yderligere motivering vil ske på ge
neralforsamlingen.
A 61 Jørgen Rasmussen

A 816 Svend Christensen
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Referat

af

bestyrelsesmøde

den

1.2.88

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 afholdt bestyrel
sesmøde blev oplæst og efterfølgende
godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden læste indkomne breve og
takkekort. Et medlem søger om
nedsættelse af pladsleje samt af kon
tingent. Da medlemmet opfylder betin
gelserne jvf. vore love, gav bestyrelsen
tilsagn til nedsættelsen.
Formanden orienterede herefter besty
relsen om at Dansk Sejlunion og Falck
har meldt sig ud af sikkerhedstjenesten
samt at DMU vil køre sikkerhedstje
nesten videre.
Reinhardt Hansen mener iøvrigt at vor
klubradio skal udbygges med FM.
Den 21.2.88 vil der blive afholdt sejlerdag på LO - skolen i Helsingør, forman
den, sekretæren samt kapsejladsche
fen vil deltage.
Punkt 3 Havn og Plads:
Havneudvalget orienterede bestyrel
sen om det igangværende arbejde på
havnen. Der er nu renoveret 60 m
bolværk på Nordre mole, der skal ialt
renoveres 170 m. Havneudvalget vil
gennem bladet orientere medlemmer
ne om de nødvendige reparationer der
skal foretages på vore moler og kaj
anlæg.
Havneudvalget sluttede med at bekla
ge, at de der sejler Bollen mishandler
den. Man opfordrede til, at de der sejler
Bollen, gør det på forsvarlig vis.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Klubhusudvalget meddeler, at man på
sædvanlig vis afholder fastelavnsfest,
endvidere vil man indkøbe 30 nye stole
til klubhuset.
4

Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen oplyser at der er 20 med
lemmer, der har meldt sig til VHF - kur
sus, hvor Birger Riis-Hansen vil være
instruktør.
Den 22.2.88 er der eksamen i tovværk.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Intet.

meddeler, at de er brugere af strøm i bå
dene og i skurene. Bestyrelsen vil sam
menfatte klare retningslinier m.h.t.
brug af strøm i både og skure.
Punkt 11 Bladet:
Redaktøren fremlagde en produktions
plan for 1988 vedr. udgivelse af vort
medlemsblad.

Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladschefen skal deltage i Dom
mer 3- kursus.

Punkt 12 Eventuelt:
Den 5.3. afholder juniorerne juniorbal,
og i midten af marts vil der blive afholdt
en radio - demonstration.

Punkt 8 Joller:
Intet.

Mødet slut kl. 21.30

Punkt 9 Motorbåde:
Motobådsrepræsentanten satte den
9.1. skrotmærker på de motorer, der
fortsat stod i motorskuret, efterfølgen
de ejerne til disse motorer travlt med at
sætte de efterlyste ejersedler på.
Bestyrelsen vil opsætte nye regler for
brugere af motorskuret.
Punkt 10 Sikkerhed:
Den 9.1.88 foretog sikkerhedsrepræ
sentanten samt havneudvalget et sku
reftersyn med et tangamperimeter. Ved
eftersynet konstaterede man flere ste
der, at der var opstillet gasvarmere, el kogeplader m.m.
Bestyrelsen gennemdrøftede efterføl
gende Pladsens § 4 i vore vedtægter,
idet vort elforbrug er steget fra kr.
18.000,- i 1986 til kr. 42.000,- i 1987. Ud fra
disse tal kan man konstatere, at kun få

Klaus Akkermann
Formand

Else Thuring
Sekretær

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Frihavnsordningen —
succes'en fortsætter
1987 blev igen et år i fremgangens tegn
for frihavnsordningen og 141 foreninger
med over 20.000 deltagere er således nu
med i ordningen.
Der findes et lille regelsæt for frihavn
sordningen som tilsendes alle tilslutte
de foreninger, der har pligt til at infor
mere deres pladslejere om reglerne for
frihavnsordningen.
Skive Søsports Havn, udsender inden 1.
maj etiketter samt plakater til de delta
gende foreninger. Prisen for deltagelse
er i 1988 sat til 2 kr. pr. deltagende fartøj
plus 50 kr. pr. forening.

Få digen fastpartner
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
ril at råde og vejlede.
En partner du kan
snaltke med. Så kan du
samtidig få vores lille,
nyttige håndbog, som
gi'r dig svaret på en
masse video og 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 7 T ]I
video og TV ^5==^ p

Fastelavns søndag i SSF
Omkring 200 medlemmer og mindst li
ge så mange børn befolkede søndag d.
14 februar klubhuset og pladsen ved
flagmasten, for i det forholdsvis gode
vejr, at fejre fastelavn med maner.
Festudvalget, godt støttet af Sir Henry
og Stillads Bent, fik afviklet selve tøn
deslagningen på kun 2 timer og det
uden at tønderne var balsameret, som
de ved tidligere lejligheder har været.
Efter tøndeslagningen var der uddeling
af præmier til konger og dronninger
samt til de festligst udklædte børn..

Resultatliste for
tøndeslagningen
Mindre børn:
Bundkonge:
Martin Sewinski
Kattedronning:
Bo Steffensen
Kattekonge: Martin Bisgaard Larsen
Større børn:
Bundkonge:
Kattedronning:
Kattekonge:

Allan Jensen
Bjørn Kjærulf
Martin Empacher

Damer:
Bundkonge:
Kattedronning:
Kattekonge:

Kirsten Beck
Bjørka Schandorff
Ketty Olsen

Herrer:
Bundkonge:
Kattedronning:
Kattekonge:

Mogens Fuglsang
Jørgen Danriis
Ole Poul Pedersen

Samtlige præmietagere.

f
i

Kattekonger, der kan slå en proper næve.
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Dansk Handicap 1988
Dansk Sejlunion har siden 1984 benyt
tet målereglen Dansk Handicap 1984,
som gennem måling og efterfølgende
beregning, er i stand til at tildele de en
kelte både et måletal eller »handicap«,
således at kolbåde af forskellig størrel
se og type kan konkurrere indbyrdes i
kapsejlads.
Dansk Handicap er en videreudvikling
af tidligere måleregler, som siden dette
århundredes begyndelse har udmøntet
sig i NL-reglen, Scandicap og senest
Dansk Handicap.
Det har været og vil altid være udviklin
gen af både, der betinger udviklingen af
måleregler.
Specielt har udviklingen af lettere og
lettere bådtyper præget målereglerne.
Denne udvikling har påny bevirket, at
Dansk Sejlunion med virkning fra 1. ja
nuar 1988, har justeret Dansk Handi
cap, som under betegnelsen Dansk
Handicap 88, i de kommende sæsoner
vil danne grundlag for kapsejlads. Det
er værd at nævne, at Dansk Handicap
ikke er en konstruktionsregel og ej hel
ler skal opfattes som en sådan.
Ændringen af Dansk Handicap - form
len er blot foretaget på et enkelt punkt,
nemlig på sejlarealet i forhold til deplacementet (bådens vægt).
Sagt med andre ord vil det generelt si
ge, at både med et stort sejlareal i for
hold til deplacementet vil stige i måle
tal (nye bådtyper), mens både med et
lille sejlareal i forhold til deplacemen
tet vil falde i måletal (gamle bådtyper).
Desuden vil en stor mellemgruppe af
både få et uændret måletal.
Endvidere er der i den ny DH - 88 regel
indført et helt nyt sæt af regler til vur

dering af bådenes søsikkerheds- og sta
bilitetsforhold, som ved hjælp af en så
kaldt »risikofaktor« fastsætter mini
mumskravet til visse bådes stabilitet
ved 90 graders krængning.
Formålet med at indføre nye regler om
søsikkerhed og stabilitet er, at gøre bå
dene mere sikre og så vidt det overho
vedet er muligt, at undgå unødige ulyk
ker, der i uheldigste fald kan betyde tab
af menneskeliv. Disse ændringer af
DH-reglen er utvivlsomt noget de fle
ste sejlere vil vide at værdsætte.
På trods heraf er der tilsyneladende
nogle bådejere og konstruktører, der op
fatter regelændringerne som en opfor
dring til at gøre bådene endnu mere ek
streme, end det allerede er tilfældet.
Det skal derfor understreges, at Dansk
Sejlunion kan afvise både, som ønskes
indmålt til DH, såfremt de ikke opfyl
der kravet om at være af normal kon
struktion. Det skal yderligere under
streges, at det ikke automatisk fører til
godkendelse af et nyt bådprojekt ved
ene og alene at overholde den nye be
regningsregel for stabilitet, da vurde
ringen af en båds egenskaber med hen
syn til søsikkerhed tllige omfatter an
dre faktorer.
For at forebygge at en båd, som ønskes
indmålt til DH, afvises af Dansk Sejlu
nion, kan det anbefales bådejere og
konstruktører, som planlægger bygning
af nykonstruktioner, at forelægge byg
geplaner m.v. for udtalelse i Dansk Sejl
union.
Endelig er respitformlen til brug ved
kapsejladsresultatberegningen
også
ændret, således at der generelt bliver
større forskel på respiten (normalsejlti
den), store både imellem.
Dansk Sejlunion har i denne vinter tilli

ge oprettet nye og checket gamle stan
darder, således at ens bådtyper til sta
dighed får det mest ensartede grundlag
at kapsejle på.
DS har i øjeblikket registreret standar
doplysninger på ca. 1.100 bådtyper, hvo
raf ca. 60 typer er standardklassebåde
og ca. 200 er serieproducerede bådtyper
med standardskrog.
I disse standarder er også inkluderet
bådtypernes LYS-tal, som ligeledes er
blevet checket og opdateret på basis af
næsten 17.000 kapsejladsresultater.
DH - 88/ LYS målebreve er gyldige i pe
rioder på 2 år, hvilket betyder, at der nu
udstedes nye målebreve for de kom
mende 2 år. Bådejere, som har haft gyl
digt DH/LYS målebrev i 1987, har alle
rede i begyndelsen af januar i år fået til
sendt et girokort til fornyelse af måle
brevet. Ved indbetaling af beløbet kr.
150,- vil ejeren automatisk gennem sin
sejlklub modtage det nye DH-88/LYS
målebrev. Den første udsendelse af må
lebreve vil ske i den første uge af marts.
Dansk Sejlunion ønsker alle en god sæ
son 1988 med håbet om, at DH-88/
LYS vil medvirke til at øge glæden ved
kapsejlads, hvor hovedreglen er og altid
vil være »fair sejlads«.

Målebrevspriser
Følgende priser er gældende for 1988:
IOR-certifikat:
DH/LYS-målebrev:
Entypeklassebevis:
Optimistjolle:
Øvrige klasser:

kr. 100,kr. 150,-

Brætsejlerstartlicens:
fås via Dansk Brætsejler Organisation.

<§]
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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kr. 500 r (1 år)
kr. 150,- (2 år)

Dansk Sejlunions første landstræner i
sejlsport
50% til OL og eliten, 50% til talent sejlere.

Dansk sejlsports første landstræner
bliver den 31-årige Per Baagø fra År
hus. De sidste »brikker« faldt på plads
omkring det økonomiske på unionens
generalforsamling, da Per Baagø - efter
en lille uges betænkningstid - meddel
te, at han var villig til at tage den store
udfordring op.
Per Baagø har en alsidig sejlsportsmæssig baggrund, som dog star
tede med, at han som dreng i Fredericia
var med til at bygge en del Optimist
joller, men han fik ikke lov til at komme
ud at sejle med dem for sine forældre. I
årene 1972 til 1975 kom Per igang med
Europa-jollen, hvor han blandt andre
sejlede sammen med Jesper Bank i Fre
dericia Sejlklub.
Som bådebygger hos Steen Kjølhede i
Vejle søsatte Per i 1976 sin første selv
byggede OK - jolle, og han var i perioden

frem til 1981 med til at præge denne jol
leklasse nationalt såvel som internatio
nalt med mange gode placeringer.
Danske OK-jolle sejlere var i 70'erne
blandt verdens bedste, og det blev til ik
ke mindre end 5 verdensmesterskaber
til henholdsvis Poul Kirketerp (3), Tor
ben Andrup og Jørgen Lindhardtsen.
Fra 1982 til 1987 var det OL-klassen
STAR, som var Per's foretrukne bådty
pe, sammen med sejlerkammeraten
Peter Brøgger, Århus. Også her med
forskellige gode internationale resulta
ter i de største europæiske stævner.
Samtidig med ovennævnte internatio
nale klasser, har Per nationalt tillige
deltaget ombord på flere af Danmarks
mest vindende kølbåde på de store di
stancekapsejladser. Blandt andet i YLVA med Steen Kjølhede - adskillige
Sjælland Rundt sejre - samt MATHIES

DELTA med Niels Mathiasen - også
Sjælland Rundt sejr m.v.
Uddannelsesmæssigt har Per ligeledes
en alsidig baggrund, som udover det
sejlsportsmæssige yderligere giver
nogle gode forudsætninger for jobbet
som landstræner. Som tidligere nævnt
arbejdede Per medio 70'erne som både
bygger hos Steen Kjølhede i Vejle, fra
1978 til 1983 tog han en uddannelse som
folkeskolelærer og han har siden - i 4 år arbejdet deltids som sejlmager hos
Green Sails i Åbyhøj ved Århus, ved si
den af jobbet i folkeskolen.
Per har siden han kom til Århus været
medlem af Århus Yachtklub, hvor han
løbende har trænet klubbens unge sej
lere såvel som mange andre unge dans
ke sejlere. Endvidere fungerer Per som
ungdomstræner i Århus Badminton
Klub.
Landstræner jobbet vil komme til at
omfatte to hovedgrupper indenfor
dansk sejlsport, dels eliten i de interna
tionale klasser - herunder OL-klasser
ne, dels hele talentmassen i de relevan
te klasser, herunder ungdomsklasserne
i specielt Optimist, Europa, Laser og
Yngling.

GAMLE IAN
BYTTES.
Amagerbanken kan være med til at give
Dem ekstra luft på det daglige budget.

Amagerbanken

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 mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1108 medlemmer, 215 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

50 års fødselsdag og 25 års forretningsjubilæum
Et af SSFs medlemmer,
Preben Jacobsen, bedre
kendt som Preben
Vognmand, runder her
til foråret to sømærker:
Sin 50 års fødselsdag
og sin forretnings 25
års beståen. Bladets
udsendte medarbejder
har haft en samtale
med ham, som vi brin
ger her.

tainerens tid, så affaldet lå i store bun
ker, og det var håndarbejde at læsse det,
og det er jo ret uhyggeligt at tænke på i
dag, hvor vi ved hvad der er af gift i så
dant affald.
Og så ville Bollen have, at jeg havde
grus med tilbage, for så var det billigere
for SSF.
Men det endte jo ikke med Bedforden ?
Nej, da der kom mere kørsel, bl.a. for
Kastrup Cementstøberi, anskaffede jeg
en Mercedes 6027. Nu var prisen 32.000
kr., og pladsmanden i SSF, Jørgen
Munk, der altid har været mig en stor
støtte, lånte mig de 5.000 kr., som jeg
heldigvis ret hurtigt kunne betale ham
tilbage.

Af Holger Møller
Så vidt jeg ved, var du inden for gartner
faget. Hvordan gik det så til, at det blev
som vognmand, du etablerede dig for 25
år siden ?
Ja, det er rigtigt, jeg har både været in
den for gartneri og landbrug, men da
trangen til at blive selvstændig opstod
som 25 årig, skulle der en enorm inve
stering til for at etablere sig, og jeg hav
de kun 4.500 kr., selv om det jo også var
en slat penge dengang.
Dette beløb var imidlertid nok til udbe
taling på en Bedford J 6 til 15.500 kr. og
så gik jeg i gang. Og helt fremmed for
mig var det jo ikke, da min far var vogn
mand.
Hvad var dit første job som vognmand ?
Jeg startede med at køre affaldet væk
fra Sundby Sejlforening. Det var i
Svend Aage Larsens (Bollen) tid. Det
var et beskidt arbejde. Det var før con8

KåSTRUP

Året efter blev Bedforden skiftet ud
med en Volvo, et mærke jeg har holdt
mig til siden.
Når jeg tidligere kørte forbi på Amager
Strandvej, husker jeg, at der tit holdt fle
re lastbiler. Hvor mange har i haft ?
Da der kom meget kørsel i forbindelse
med motorvejsbyggeriet og bygningen
af Rigshospitalet, kom vi i løbet af 6 - 7
år op på otte vogne, og vi fik også fast
entreprise med Københavns Kommu
nes Kørselsafdeling.
Da var jeg hjemmegående vognmand og
havde natarbejde på værkstedet for at
holde vognene køreklare til næste dag.

Guldæble springvandet på Nytorv tages ned
for restaurering. Forsikringssummen ved
den lejlighed var 1,5 mill. kr.

Hvornår begyndte din interesse for
søen ?
Den begyndte allerede som dreng
hjemme på Jungshoved ved Bø
gestrømmen. Der sejlede jeg Piratjolle
sammen med Klokkerens søn fra jeg
var en 10-11 år. Men min første selv
ejerbåd fikjeg i 1964. Den hed Tessan og
var en træbåd, og da den blev sat i van
det, sad jeg hele natten og holdt vagt
ved pumperne. Da det var i en periode,
hvor vi kørte med aviser om natten for
Bladkompagniet, og fordi afløseren på
vognen ikke kunne finde ud af det, kom
Politiken for sent ud den morgen.
Jeg husker kun, at dine forskellige både
har heddet Medete. Hvornår fik du den
første af dette navn ?
Vi havde Tessan i 9 år, og hun blev i 1973
udskiftet med en væftsny Nauticat.
Vi havde ikke haft ferie i 9 år og drog i
samlet flok til Finland for at overtage
hende fra værftet. Det var den store
drøm, der gik i opfyldelse, og man har
fortalt mig, at jeg bare stod på kajen og
kiggede på den, da sælgeren sagde til
mig: Gå da ombord, det er din.
Sejlturen fra Finland var også en stor
oplevelse med havblik i den Botniske
Bugt, hvor vi lå og tog solbad på dækket
om natten, og en endnu større oplevelse
var det, at det halve af Sundby Sejlfore
ning sejlede os i møde.
Et minus ved det hele var det, at det
havde kostet os en formue, fordi forret
ningen var passet dårligt under vort
fravær.
Hvorlænge havde du den første Medete?
I 5 år. Så ville jeg gerne have en med ag
terdæk og skiftede ud, men det blev til
den mest elendige vi endnu har haft. Og
så kunne vi ikke sidde på agterdækket i
havnen, uden at få tilråb fra broen, så vi
sad for det meste inde i kahytten.
Men båden var velegnet til dommer
skib, og i 10 år var jeg hvert år i påsken
dommerskib ved KDY's Underberg
Cup ved Skovshoved.
Det var også med den Medete vi sejlede
Københavns kommunalbestyrelse til
Flakfortet, da øens skæbne endnu var
uvis. Ekko Danmark var også med og
var interesseret, men det blev som be
kendt sejlerne, der trak det længste
strå, og jeg tror nok, at den afgørende
beslutning blev truffet den dag.
Hvor mange Medeter har du haft ?
Det er blevet til 5. Jeg har ført den poli
tik, at skifte ud, når det sidste afdrag
var betalt. Den sidste vi har, er en

Grand Banks, og det er nok den bedste,
vi har haft endnu.
Vi kan jo ikke komme udenom at tale om
Sejlklubben Lynetten, når vi skal tegne
et billede af dig.
Nej, det har jo været en periode af mit
liv, som jeg ikke ville have undværet.
Det startede en dag, da jeg var inde på
jordkontoret i Havnevæsenet.
Vi havde stiftet klubben, Reinhardt
Hansen var formand og jeg var næstfor
mand. Jeg spurgte derinde, om de ikke
havde et sted hvor vi kunne lave en
havn, og det viste sig at de havde visse
planer med Margrethebugten, og efter
en samtale med daværende havnedi
rektør Warming tog sagerne fart. Da
Reinhardt sagde fra, blev jeg formand
og stod i 3 hektiske år for bygningen af
Lynettens havn. Det meste foregik fra
spisebordet hjemme på Amager
Strandvej, hvor det flød med tegninger,
og hvor mennesker gik ud og ind i en
jævn strøm. Den rådgivende civilinge
niør Sten B. Christensen gjorde et stort
arbejde ved at lave alle tegninger, og
han var helt med på at holde udgifterne
på et rimeligt niveau. Vi brugte f. eks.
gamle H-jern til spunsvæggene, og en
overgang var alle Danmarks skrotplad
ser støvsuget for alt hvad der var af H jern, ja selv fra Tyskland skaffede vi
dem. Det var et stort arbejde, men vi
sparede sekscifrede beløb på den måde.
Efter 3 år overtog andre ledelsen, inden
det hele endnu var færdigt, og 5 år sene
re blev jeg udnævnt til æresmedlem af
klubben.
Nu har du kun en bil, som da du startede.
Hvad er grunden til det ?

Tiderne skifter jo. I 1979-80 rationali
serede kommunen sin kørselsafdeling
og købte 16 nye biler, så jeg gik glip af
den entreprise. Jeg var også ude for en
svindler, der kostede mig en net sum
penge, og vi måtte igang med at sælge
en bil for at kunne betale momsen på en
ny. Det var også et stort administra
tionsapparat med lønninger, ATP og alt
hvad der ellers følger med. Det var i den
periode, hvor der var mangel på ar
bejdskraft, så man måtte tage hvad der
blev anvist, og nogle havde vi kun i en
kort periode. Et år var der lønopgørel
ser til skattevæsenet på 25 forskellige.
Der er også et kapitel i dit liv, der hedder
bådtransport. Hvordan gik det til ?
Det startede med en lille kranbil, som
jeg kunne få for 4.500 kr.
Det første job var imidlertid snekørsel
for kommunen. Jeg var den første der
brugte læssegrab i stedet for håndlæs
ning.
De første bådtransporter var da jeg kør
te joller for Jørgen Danris, men da jeg et
år i Forum før en bådudstilleing stod og
så på, at en kran satte en båd op på bal
konen på 1. sal, sagde jeg til mig selv:
Sådan en skal du have inden næste båd
udstilling. Og denne min livsdrøm gik i
opfyldelse, så den lille kranbil fra star
ten er i dag en 34 t/m Efferkran, der er
specielt bådvenlig med indbygget båd
stativ, hvor vi i starten transporterede
bådene i løse stativer.
Et klassisk spørgsmål i alle interviewer:
Hvad har været din bedste oplevelse ?
Der har været mange, men det der har
prentet sig mest i min hukommelse, var
(fortsættes næste side)
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det øjeblik, da SSF's daværende for
mand, Hans Guldager, overrakte mig
SSF's hæderstegn på en af de bedste
dage i mit liv: Indvielsen af Lynettens
havn. Da måtte jeg gå udenfor for at væ
re lidt alene. Men jeg glemmer da heller
ikke, da jeg sammen med Reinhardt
Hansen i 1979 fik Skipperpokalen ved
Boatshow i Fredericia, eller da jeg fik
Kronborgpokalen af KDY. Den tildeles
en, der har gjort en indsats for sejlspor
ten.
Hvordan er forholdet mellem bådtrans
port og almindelig kørsel i dag ?
Det er ca. fifty-fifty. Jeg sætter stor
pris på at køre med klubkammerater
nes både, og jeg støtter gerne forenin
gerne med gratis transport, og giver ra
bat til pensionister, men det er jo ikke
hele forretningen. Derudover har jeg en
fast entreprise om kørsel med tanke for
et københavnsk firma.
Er der blevet mere fritid, nu du har trap
pet ned ?
Ja noget, efter at vore tre børn har fået
en uddannelse, har vi fået råd til at 2
uger til Gran Canaria hver vinter, og om
sommeren har vi Medete, og jeg kan li

de at tage til Saltholm efter lidt fisk.
Men i øjeblikket går al min fritid med at
ombygge en gammel maskinfabrik på
Syrefabriksvej i Kastrup til nyt hoved
kvarter for vognmandsforretningen.

reception i SSF onsdag den 25. maj på
selve fødselsdagen fra kl. 14-17, men
derudover håber vi at kunne holde ind
vielse på Syrefabriksvej på jubilæums
dagen den 11. juni.

Hvordan fejres de to runde dage ?

Redaktionen ønsker hermed tillykke
med de 2 runde dage.

Vi slår de to ting sammen og holder en

MED SSF's STANDER
PÅ BORNEOS FLODER 11987
Smalfilm & lysbilleder

Tirsdag
den 5. april
klokken 1930
i Pejsestuen.
Carl & Thorkild
Jørgen Bitsch, Carl og Thorkild.
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Ship O'høj Cup 1988 — Danmarks eneste holdkapsejlads
Skal SSF være med ?
Politikens Ship O'høj Cup løber i år af stabelen d. 27.-28. august 1988 med
start i henholdsvis Ebeltoft og Lynæs.
Sejladsen er en hold - kapsejlads, hvor
klubhold på 3-4 både deltager, og hvor
summen af holdets 3 hurtigste både
udgør resultatet. En konkurrence hvor
bådene ikke kun tænker på egen sej
lads, men i høj grad også interesserer
sig for hinandens resultater. Dette gi
ver et helt andet udgangspunkt for sej
ladsen, og et sammenhold man normalt
ikke oplever ved kapsejladser.
At skipperne også ved deltagelse i Ship
O'høj Cup får mulighed for, til klubkas
serne, at vinde h.h.v. kr. 10.000,-, kr.
5.000,- og kr. 3.000,- på hver banehalvdel,
gør heller ikke sagen ringere.
Det er 3. år at Ship O'høj Cup afholdes,
og hvert år har interessen været vok
sende. Sidste år steg tilmeldingerne
med over 30%, idet 105 både deltog i
kapsejladsen. Måske fordi interessen
rundt om i klubberne stiger, når de vin
dende hold kommer hjem med de vund

FA KORREKT
PÅHÆNGSMOTOR
SERVICE HOS
SPECIALISTEN
EVmRUDEE
OUTBOARDS

service

ne pengepræmier. Roskilde Sejlklub
tog sidste år konsekvensen af denne
indtjeningsmulighed. Kapsejladsud
valget satte sig simpelthen ned og sam
mensatte 3 sejldygtige hold. Et hurtigt
hold, et der var velegnet til at klare sig i
hårdt vejr, og et, der kunne klare sig
med svag vind. Man tilbød så de udvalg
te skippere at betale tilmeldingsgeby
ret, mod at de sejlede i de sammensæt
ninger, udvalget havde ønsket. Det må
man sige var fornuftigt. Roskilde løb

nemlig med den ene 1. præmie og kunne
dermed indkassere kr. 10.000,- til klub
kassen. Dette var måske en idé for kap
sejladsudvalgene rundt omkring i de
forskellige sejlklubber?
Det skal til sidst nævnes, at skipperne
på de vindende både i år som 1. præmie
kan vinde en Autoflug redningsflåde,
Petrel 2000, fra firmaet Raffel.
'ilmeldingsmateriale kan rekvireres
os Politikens Marketing på 0111 85 11,
>kal 597.
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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 Dom.
Dertil kommer vor TV^heds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårpt i ganske særlige
tilfælde.
i
Kig ind og få en bå<
drømmen blive opfyldt i
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til orientering
90 år
Til bestyrelsen i SSF og venner af
sejlklubben FREM
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Gudmund Schack, Skovshoved,
er død den 1. februar, 89 år.
Gudmund Schack var en af dansk
idræts store mænd, og kun få per
soner vil nogensinde blive i stand
til at øve så megen positiv indfly
delse på dansk idræt, som Gud
mund Schack har formået. Gen
nem sit virke i Dansk Idræts - For
bund og Dansk Olympisk Komite
øvede han en fantastisk indsats,
og han var en utrolig god ven af
dansk sejlsport, hvilket blandt an
det resulterede i, at i 1976 tildel
tes DS' ærestegn.

Velkommen i det nye år og godt nytår.
FREM's 90-års jubilæum den 23. no
vember 1987 blev en stor dag, ligesom
den efterfølgende stiftelsesfest blev en
festlig begivenhed.
Særligt glædeligt fordi så mange ven
ner og medlemmer sluttede op omkring
begivenheden.
Vi vil gerne med dette takke for den
kønne travlerlampe, I forærede klubben
ved denne lejlighed.
med venlig hilsen
Festudvalget

Søby Havn, Ærø, havneudvidelse.
På østsiden af den østlige mole er eta
bleret et nyt bassin. Dybden i det nye
bassin er 2,5 meter og den gamle havn
er uddybet til 4,5 meter. En ny plan vil
blive bragt i Efterretninger for Søfaren
de, se også Havnelodsen side 451.
Havnsø Havn, Sejrø Bugt, bådebro
etableret.
Nord for eksisterende bådebro er eta
bleret en 47 meter lang og 3 meter bred
bådebro parallelt med eksisterende bå
debroer. Se også Havnelodsen side 182.
Udbyhøj, Randers Fjord, lystbåde
havn etableret.
I området mellem Udbyhøj lodsbro og
-fiskeribro er etableret en lystbåde
havn bestående af et 35 meter bredt og
85 meter langt bassin. Dybden i bassi
net er 2,5 meter. Anlægget vil være med
i næste optryk af søkort 111. Se også
Havnelodsen side 479.

Flere fortøjningsbøjer til
tursejlere

Æret være hans minde

t

Hjertelig tak for venlig delta
gelse ved vor kære far,
Svend-Aage Petersen's
bisættelse.

Nye havne og udvidelser
Efterretninger for søfarende

Svend Aage Petersen (Flæske-Svend), som vi
kender ham; altid i godt humør og med en
munter hilsen.

Dansk Sejlunion's Langturs- og Motorbådsudvalg har p.t. 21 DS-fortøjningsbøjer placeret på gode ankerplad
ser rundt omkring i de danske farvande.
Langturs- og Motorbådsudvalget har
fået stillet yderligere økonomiske mid
ler til rådighed for etablering af flere
tursejler-fortøjningsbøjer over hele
landet.
I 1988 vil der være kr. 30.000,- til rådig
hed og i de to følgende år yderligere kr.
50.000,- (hvert år).
Klubberne indenfor hver kreds må ind
byrdes drøfte potentielle placerings-

Britt og Ib, Lis og John.

t

Vort afholdte mangeårige med
lem i SSF,
Karl Damhave
medl. nr. 40 er den 22/2 - 1988
afgået ved døden.
Æret være hans minde.
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• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

muligheder, foretage den første nød
vendige »grovsortering« og meddele
udvalget om kredsens forslag.
Alle forslag vurderes herefter på lands
basis sammen med alle de eksisteren
de placeringer.
Ved samme lejlighed skal vi gøre klub
berne opmærksomme på, at lokale ini
tiativer til udlægning af fortøjningsbøjer, kræver godkendelse fra Farvandsdi
rektoratet (FVD) inden udlægningen
foretages. Langturs- og Motorbådsudvalget har på FVD's anmodning påta
get sig at samle sådanne ansøgninger
og tage sig af denne opgave. Har klub
ben således egne initiativer, kan Lang
turs- og Motorbådsudvalget altså tilli
ge være behjælpelige her.
5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Information til
langturssejlere
Dansk Sejlunions Langturs- og Motorbådsudvalg har de seneste par år
udarbejdet 5 små nyttige »Lang
turshæfter« for:
SVERIGE
NORGE
VESTTYSKLAND
HOLLAND
STORBRITANNIEN
Disse langturshæfter koster kr. 15,- pr.
stk. og kr. 55,- for alle hæfter samlet.
De kan rekvireres ved indsendelse af
bestilling plus beløbet (incl. moms, por
to og ekspedition) til Dansk Sejlunions
sekretariat.
Næste langturshæfte skal behandle
POLEN og udvalget vil derfor meget
gerne i kontakt med tursejlere, som har
besøgt Polen og kan assistere med nyt
tige oplysninger og gode råd for langturssejlads til Polen.

fra medlemmerne

optimister

50 år

OPTIMISTUDVALG

En tak til bestyrelsen og vennerne i
SSF for opmærksomheden ved min 50
års dag.

Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 Kobenhavn S
Tlf 01 58 28 10
Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 Kobenhavn S
Tlf. 01 97 09 39

Elo Nielsen

Et farvel
Medl. nr. 604, Henry Plambech, har i
anledning af Karl Damhave's bortgang
ønsket at give udtryk for sin sorg med
en sidste hilsen til sin ven.
En af vore venner har taget den sidste
rejse.
Karl Damhave (bedre kendt som
»Løgne Karl«), hvorfor ved vel kun d«3
færreste. Men sent skal jeg glemme de>
dejlige glimt i øjnene og det lune smil,
den altid blussende cigaret, hans man
ge jagtture og en overgang hans filan
tropiske salg af Hellefisk. - Og så sagde
han: »Kom ud til vognen«, og han slog
bagklappen op, - »Se her kammerat, her
er et stykke specielt til dig, det koster
40,-, men du skal få det for 25,-.« Ja, så
dan var »Lyveren«, og når man spurgte
andre havde de også kun givet 25,-.
En fin ven er gået bort.
Æret være hans minde.
Henry Plambech

ynglinge

YNGLINGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik Poulsen
Polensgade 11 ^
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
"i (

KASTRUP MARINE SERVICE.

BÅDUDSTYR
Sattværksvei 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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havn og plads

kapsejlads

Havnekontoret

Kapsejlads

Havnefoged Bent Petersen træffes
på alle hverdage mellem kl. 15 og 16
på kontoret og i samme tidsrum på
tlf. 01 58 14 24.
Op- og udsætning af fartøjer samt
benzin og oliesalg:
Kontakt Havnefogeden.
Flaskegas:
Kontakt Henry Plambech på nordre
mole.

Sæsonen indledes traditionen tro med
et stævne i den aktive YNGLINGklasse.
Den 23.-24. april afholder vi sammen
med Aquadress og Dansk Yngling
Klub stævne, der indgår i udtagelserne
til VM 1988

Havneudvalget
Husk at afhente din pladsmærkat in
den søsætning. Mærkaten er et bevis
for at din ansvarsforsikring er betalt og
den skal være sat på båden iflg. forenin
gens love.
Ved forårsklargøring bedes man ven
ligst rydde op efter sig og anbringe sit
affald i de dertil opstillede containere maleraffald kan afleveres der hvor man
har købt malingen.
Der må ikke placeres måtter på bolvær
ker eller midterbro da træværket råd
ner.

Nattevagt

Onsdagssejladserne
- begynder den 4. maj 1988.
Nærmere herom i næste nummer af
medlemsbladet.

ssssssssssssssssssssssssssss

Royal Yachting Association har offent
liggjort deres afgørelse vedrørende den
tyske Admirals Cup-båd »I-punkt«'s
snyderi med vandballast under Admi
rals Cup 1987.
Skipper har fået 10 års definitiv ka
rantæne fra al sejlads i England, mens
resten af besætningen har fået fra 3 til 7
års karantæne fra al sejlads i England
incl. en given periode som betinget
straf.
Det er værd at bemærke, at ingen om
bord på båden erklæres uskyldige, idet
ingen straks efter hændelsen - inden
udløbet af protesttiden - har indberet
tet snyderiet til kapsejladskomiteen.
P.t. afventes den tyske sejlunions afgø
relse med henblik på de tyske sejlere.
Ovenstående skal ses i lyset af, dels at
episoden er den første af sin karater i
international havkapsejlads, dels at IYRU i november vedtog at tage alvorlige
skridt mod snyderi i sejlsporten i løbet
af 1988 og fremover.

Sejlerskolen

Efterlysning
Gaster søges til kapsejlads, primært til
onsdagssejladser i SSF.
Men også til andre kapsejladser!
Dog ikke Sjælland Rundt eller Møn
Rundt.
Så hvis der er en 2 - 3 m/k'er fra Sejlers
kolen, der har lyst til at prøve, så giv mig
lige et praj.
Det eneste krav,jeg stiller til eventuelle
gaster, er, at de kender forskel på styr
bord og bagbord, samt at man kan en
del af de såkaldte sømandsknob.
Med sejlerhilsen
A 255 Jørgen Friland
Tlf. 01 38 15 41

For at undgå tyverier fra
bådene opfordres båd 5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ejere til at møde op og
Søspejdernes deltagelse i
tage deres 2 nattevagter, kapsejlads
frem for at betale sig fra DS' hovedbestyrelse besluttede på
baggrund af en henvendelse at alle bå
det.
de, der skal sejle kapsejlads, for fremti
Tilmeldinger findes i den skal være tilknyttet en sejlklub.
klubhusets mellemgang, Dette betyder, at Søspejderklubberne i
og hver bådejer skal gå 2 fremtiden skal finde en ordning med
den lokale.klub om medlemskab. Der
nattevagter i perioden skal i henhold til kapsejladsreglerne al
tid være mindst ét medlem af en DSfra 1. oktober til 1. maj.
klub ombord under kapsejlads, d.v.s. at
Det er også for din skyld, søspejderne
må indmelde det antal per
ordningen er etableret!! soner, som er nødvendigt for at kapsej
ladsreglerne overholdes.
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10 års karantæne for snyderi

Sejlerskolen
Sæsonstart
Husk at møde op den 26. marts kl. 10.00
i Pejsestuen. Vi skal inddele hold og
sejl aftner.
Skolechefen

joller

Vigtig meddelelse
Til jollesejlere
Lørdag den 23. april skal jollebroen igen
sættes ud. Alle der har jolleplads er
pligtig til at møde denne dag.
Så husk datoen og tidspunktet kl. 13.00.

Spændende aften i
Sundby Sejtforening
Med Privatbanken som vært og med to
af besætningsmedlemmerne fra SAS
Baia Viking, kom vi jorden rundt sam
men med den hidtil eneste danske båd,
der har deltaget i »Whitbread round the
World Race«.
Omkring 160 medlemmer havde taget
imod tilbuddet fra Privatbanken, og det
blev en spændende sejleraften. Verdens
længste og hårdeste kapsejlads forevi
get med en lysbilledteknik over tre
fremvisere, der næsten virkede som
film. Spændende og godt fortalt af de to
besætningsmedlemmer.
Privatbanken havde selvfølgelig et
formål med denne fremvisning, og efter
en noget triviel forklaring om den gode
bank, der virkede særdeles mat ovenpå
den forrygende sejlads omkring jorden,
kom man endelig frem til sagens kerne;
et virkelig godt tilbud om financiering
af næsten alt inden for bådbranchen.
Lige fra udbedring af osmose, renove
ring af båden, nye og brugte fartøjer, ja
selv båddåben og søsætningen var med,
og efter redaktørens mening til ganske
favorable vilkår. Den der beslutter sig i
marts måned, kan få det hele til 12% i

Ordinært 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. 200,-.
Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år:
Pr. kvm. kr. 65,- + moms kr. 14,30, ialt pr. kvm. kr. 79,30.
Vinterpladsleje:
Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 + moms kr. 7,15, ialt kr. 39,65.
Mindste pladsleje max. 3 kvm. 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,-.

Ekstraordinært kontingent
Alle aktive medlemmer betaler:
inden den 15. marts 1988
inden den 15. september 1988
inden den 15. marts 1989

kr. 250,00
kr. 250,00
kr. 250,00

Vedtaget på generalforsamlingen den 25.10.1987.

Hverdage

Lordage

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

Mai

10 18

9 15

9 15

Juni

10 18

9 15

9-15

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10- 18

9 15

X

Sept

13 18

9 15

X

9 15

X

Okt

, ,-:l

Nov

f r 13 18

9-15

X

Dec

- | 13 18

11 15

X

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

rente, ingen provision eller andre om
kostninger ud over stempelmærker til
staten, hvilket også kunne lånes.
Efter disse oplysninger var Privatban
ken vært ved en række forfriskninger og
lidt natmad fra Kristines gode køkken,
en god og fornøjelig aften.
Bemærk venligst Thorkild og gamle
Carls Borneo - aften, som er annonceret
andet steds i bladet.
Her følger dog hverken lån, forfrisknin
ger eller natmad med, men sikkert lige
så spændende at høre på.

S.S.F.

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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FlUgger producerer ikke
skibsfarver.
FlUgger sælger Hempels
Uanset hvilken type båd, du skal klargøre
(træ, plywood, glasfiber, stål, aluminium,
ferro-cement), kan du hente såvel malespecifikationer som maling og værktoj
hos FlUgger Byggefinish.
Vi forer Hempels fulde program.
Plus alt værktoj og tilbehor, som er nød
vendigt for, at du får et godt resultat.
Kig ind, kob din maling og få gratis
Hempels 96 siders håndbog i bådpleje
med i kobet.
Fordi dine interesser er maritime,
behover du jo ikke at skulle sejle i din
egen so.

Flugger byggefinish
Hans Guldager A/s
Holmbladsgade 25 • 2300 S • Tlf.: 01 54 73 33
Møllegade 4 • 2791 Dragør • Tlf.: 01 53 73 22
FlUgger byggefinish er en landsdækkende kæde,
som sælger maling, tapet og værktøj til gør-det-selv folk

47. årgang

Ordinært kontingent pr. halvår:

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.

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

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

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

01 50 73 23

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

01 50 41 01

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

01 58 01 76

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

01 26 95 09

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. 200,-.
Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år:
Pr. kvm. kr. 65, - + moms kr. 14,30, ialt pr. kvm. kr. 79,30.
Vinterpladsleje:
Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 + moms kr. 7,15, ialt kr. 39,65.
Mindste pladsleje max. 3 kvm. 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 4- moms kr. 13,53, ialt kr. 75,-.
Haveleje: Kr. 49,18 + moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.

Ekstraordinært kontingent
Alle aktive medlemmer betaler:
inden den 15. september 1988
inden den 15. marts 1989

kr. 250,00
kr. 250,00

Vedtaget på generalforsamlingen den 25.10.1987.

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Klaus Akkermann

01 59 28 23

Næstformand:

Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:

Else Thuring

01 53 59 64

Annoncepriser i SSF's medlemsblad

Kasserer:

Erna Christensen

01 59 39 78

Havneudvalg:

Arne Olsen
Jørgen Friland

01 55 79 39
01 38 15 41

Tilsynsførende

Helside
Halvside
Kvartside
Ottendedel side

kr. 900, - + moms pr. nummer
kr. 450, - + moms pr. nummer
kr. 325, - + moms pr. nummer
kr. 190,- + moms pr. nummer

med klubhuset
- og festudvalg:

Bente Bang Christensen . . .

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

10% rabat ved annoncering et helt år

Kapsejladschef:

Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechef:

Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:

Ole Jensen

01 58 50 68

Indbydelse

01 97 09 39

Jeg har herved den glæde at invitere venner, bekendte og forretnings
forbindelser til reception.

Jolle
repræsentant:

Jørgen Rindal
Motorbådsrepræsentant:

Ib Petersen

01 52 25 44

Mdlere:

Karl Thorup

01 58 43 11

Frank Olesen

01 52 23 10

Radiokontakt:

Reinhardt Hansen

01 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Årsagen er, at jeg fylder 50 år samt at jeg har 25 års vognmandsjubilæum.
Receptionen vil blive afholdt den 25. maj 1988 i Sundbu Sejlforening's
klubhus fra kl. 14.00 til 18.00.
På gensyn!
Preben Jacobsen
Vognmand

Fra forårsgeneralforsamlingen
Idet redaktøren gør opmærksom
på, at der i næste nummer afbla
det bringes et udførligt referat af
forhandlingerne, skal der dog
oplyses ganske kort om de vigtig
ste begivenheder.
Bent Knudsen blev af generalfor
samlingen udnævnt til æres
medlem for sin store indsats
gennem mange år som leder af
vort omfattende havne-renove
ringsprojekt.
Jørgen Rindal blev nyvalgt til be
styrelsen som jollerepræsen
tant. I stedet for Jørgen Friland
der blev valgt til havneudvalget,
som afløser for Bent Knudsen
der ikke ønskede genvalg.

Alle øvrige poster, der var på valg,
blev genvalg.
Forslaget om optagelse af børn
under 9 år i foreningen med be
tegnelsen Mini-Juniorer blev
vedtaget uden debat.
Forslaget om at spare kr. 70.668
kr. på medlemsbladet, og kun ud
give det 6 gange årligt, blev efter
en livlig debat nedstemt med
overvældende majoritet.
Forslaget om optagelse af lån til
indkøb af en firhjulet lift til opta
gelse og udsætning af alle bådty
per blev efter debat trukket tilba
ge. Bestyrelsen arbejder videre
med sagen.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Formandens beretning til generalforsamlingen
1988
Der er med sorg og vemod,
jeg igen må meddele gene
ralforsamlingen, at vi har mi
stet flere gode medlemmer
af SSF i vinterens løb.

menstyrtning nu er undgået. Jeg må si
ge, dette var i sidste øjeblik, da det eksi
sterende træværk var fuldstændig råd
net væk. Dette arbejde er dygtigt udført
af vor pladsmand Bent Petersen og Ver-

rier Poulsen med stor indsats fra hav
neudvalget.
Det nye andet molehoved er nu færdigt,
så vor indsejling nu har solide rammer.
Der er vel nogen, som umiddelbart sy
nes, gennemsejlingen er blevet smalle
re, men dette er rent synsbedrag; den er
som sidste år 2 meter bredere end den
før har været.
Søndre Østmole er forsvarligt sikret
med meget kraftig kystsikring, der kan
tage den belastning, som kommende år
og især vintre samt almindelig slidtage
vil byde. Ligeledes er selve betonmolen
sikret mod væltning, idet denne mole,
som er støbt direkte på lerbunden,
Kunne risikere at vælte ved yderligere
fremtidig belastning. Dette er nu sikret
ikke sker.
Vi vil nu holde en pause i disse store ar
bejder, idet pengene ikke kommer så
hurtigt ind, og dertil må jeg sige, at de
penge, vi kunne forvente i ekstrakontin
genter, ikke kommer ind i fuldt omfang,
da der er mange aktive medlemmer,
som enten melder sig ud eller går over
som passive medlemmer. Det er selv
sagt en stor mundfuld for mange, øko
nomisk at skulle af med 1.000 kroner ek
stra, når vi ved, at alt andet i samfundet
også stiger. Derfor kunne man få den
tanke, at der måske i fremtiden skal
planlægges anderledes, så de medlem(fortsættes næste side)

P. 83 Jytte Lizzi Madsen
A. 879 Knud Marott Jensen
A. 947 Carl Rudolf Nielsen
A. 511 Axel Axelsen
A. 465 Karl L. Damhave
A. 514 Svend Petersen
Alle kendte ansigter i SSF.
Jeg må bede generalforsamlin
gen med mig mindes vore ven
ner, vi her har mistet.

Æret være deres minde!
Vi nærmer os nu sæsonen 1988, og vi har
kunnet glæde os over, at vinteren har
været god ved os og til tider helt forår
sagtig. Dette har specielt været godt for
vort arbejde/renoveringsarbejde i SSF.
Vihar her ikke som tidligere
år været plaget af is og meget sne, og vo
re anlæg har som følge deraf ikke lidt
yderligere skade.
Det, som optager os mest i øjeblikket,
er jo de meget omfattende renoverings
arbejder, som pågår her i SSF, og som vi
naturligvis bruger vinterhalvåret til.
Nordre Mole har nu fået ny beklædning
mod asfaltvejen, så risikoen for sam

25 års jubilarer Bent Knudsen, Erik Schmidt,
Leif Tastesen, Arne Willy Hansen, Dan Hen

ning Jensen, Kjeld Palmberg, Søren Nielsen,
sammen med 40 års jubilar Erik Nielsen og
50 års jubilar Léif Olsen.
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(referat generalfors, fortsat)
mer, som naturligt har et håndværk el
ler kan skaffe ting og sager, kan få mu
lighed for at melde sig til at yde en fri
villig indsats, altså i store træk som det
tidligere har været brugt i SSF. Vi kan
måske herigennem billiggøre flere ting,
dog uden at den professionelle indsats
skal forsvinde. Vi må se på, at det, der
skal fornyes, skal holde i mange år.
Der har gennem vinteren været talt om
omlægning og fornyelse af vort ophalergrej, og vi kan vel være enige om, at det
te i allerhøjeste grad trænger til om
sorg.
Bestyrelsen har drøftet løsninger som
kranvogne og travelifte, men vi må i øje
blikket nok slå koldt vand i blodet. Dog
arbejdes der videre med sagen, og må
ske finder vi en finansieringsløsning så
ledes, at et nyt anlæg delvis kan hvile i
sig selv. Vi ønsker at følge udviklingen
både internt og eksternt.
Året gik med mange udgifter, og det ses,
at vor indtjening ikke står mål med dis
se udgifter. Dette skal ses således, at de
penge, der kom ind ved den almindelige
kontingent- og pladsforhøjelse, dels gik
til den fordyrede drift af SSF, dels til en
forhøjet husleje, som nu andrager små
200.000 kroner årlig - også som følge af
en noget lavere kontingent- og pladslejeindkomst end forventet.
Under dette punkt, som vedrører vor
havn, må jeg desværre meddele, at en af
vore faste støtter i bestyrelsen, Bent
Knudsen, ønsker ved denne generalfor
samling at trække sig ud af bestyrelse
sarbejdet. Vi er meget kede af, at dette
sker, for Bent har gjort en vældig ind
sats for SSF, især vedrørende renove
ringen af havnen. Jeg ved, at Bent sta
dig har mange gode planer for havnen
og for, hvorledes vi i fremtiden skal
planlægge. Sammen med Arne har
Bent taget sig af den tekniske og
planlægningsmæssige side af den reno
vering, som nu er i gang. Der er ikke
gået en dag, hvor Bent ikke har været i
SSF og direkte og inddirekte arbejdet
på, at dette, vi nu kan se fornyet, kom til
at fungere så godt som muligt.
Jeg tør godt sige, at den arbejdsindsats
må betegnes som endog meget ek
straordinær, og dertil har SSF flere mu
ligheder for at sige tak, hvilket jeg skal
komme tilbage til. Dog vil jeg nu sige til
Bent: »Tak for en aldrig svigtende in
teresse for SSF og SSF's medlemmer.
Du har tit skældt ud og er kommet med
gode indslag, og selv om vi ikke altid har
været enige, har hovedmålet været in
diskutabelt, og vi er nu godt på vej.
4

Jeg håber og tror, vi stadig kan trække
på dig vedrørende havnen«.
Sejlerdagen blev i år afholdt på LO sko
len i Helsingør. Der blev talt meget om
elitesejlerne; dog var der et forslag fra
Skovshoved Sejlklub om at bibeholde
det tilskud, som klubberne får ved af
holdelse af NM, VM og DM, der var fra
DS' side planer om at fratage eller
omlægge dette tilskud, således at klub
berne kun fik tilskud ved direkte un
derskud fra det pågældende stævne.
Forslaget blev vedtaget med stort fler
tal, således vi stadig kan regne med til
skud efter de gamle regler. Endvidere er
der planer om en anden kredsstruktur.
Kredsene skal have mere direkte arbej
de, indflydelse og selvbestemmelse,
end det nu er tilfældet.
Dette mener DS dog burde have et år
mere til forberedelse i kredsene, såle
des at vi skal diskutere denne omlæg
ning til Sejlerdagen 1989.
Traditionen tro er vinteren tiden, hvor
vi forbereder os til den kommende sæ
son. Dette gælder især sejlerskolen,
som jo afholder VHF-kursus, tovværkskursus og navigationskursus. Det er en
glæde at se, at der stadig er stor interes
se for at dygtiggøre sig, og det er samti
dig mit indtryk, at der er et godt sam
menhold og megen morskab, både når
der sejles, og når der svedes over søkort
og knuder.
Det er ligeledes traditionen tro, at vi to
gange årligt på generalforsamlingerne
kan få det synlige bevis på, at der trods
medlemstilbagegang stadig er mange,
som vi kan hædre med mange års med
lemskab af SSF. Mange har trofast del
taget i SSF's liv og færden, og det er der
for en glæde, at jeg igen kan uddele
årsnåle til 25 - 40 og 50 års medlemskab.
Mange har interesseret spurgt om,
hvornår vor Kirstine startede i SSF. Jeg
har tidligere omtalt, at det var i år, Kir
stine har været her i 25 år, det er rigtigt.
Jubilæumsåret er 1988, men til 1. okto
ber. Kirstine skal nok blive hædret, vær
vis på det, vi må alle erkende, at vi al
drig får det, som Kirstine kan.
Kapsejladsafdelingen går velforberedt
ind til sæsonen 1988, vel ikke med de
store, flotte stævner med internatio
nalt tilsnit, men vigtige sejladser, som
holder SSF velanskreven ude omkring.
Den næste generation af kapsejlads
dommere er på vej. Kapsejladsafdelin
gen har i vinterens løb afholdt regelkur
sus med Fl. Refsgaard som lærer; det er
til glæde for deltagerne at kende regler
ne bedre, det er forhåbentlig også til
glæde for SSF og de kommende sejlere i

fremtiden.
Vi har igen i år rengjort og malet dele af
klubhuset, således at dette fremstår i
orden til sæsonen. En tak til de mange
medlemmer, som uden vederlag deltog
i dette arbejde. Selvom det er »Tor
denskjolds soldater«, og vi godt kunne
ønske, flere viste lidt interesse, er det
dejligt at se.
Vor juniorleder, Ole Jensen, har igen
nem vinteren arbejdet hårdt sammen
med flittige ynglingesejlere, og vi kan
snart se vore ynglingebåde i vandet,
flotte og velistandgjorte. Samtidig har
der som sædvanligt pågået undervis
ning af optimistsejlerne, og som noget
nyt har flere A-optimister trænet i vin
ter. Vi har derfor håb om, at der opnås
positive resultater på kapsejladsbaner
ne.
Der har ligeledes i vinterens løb været
afholdt møde i motorbådsafdelingen,
og i den forbindelse kan jeg glæde de
mange, som har Walkie, at der nu bliver
opsat en ny basestation i klubhuset
med FM. Det er muliggjort af vor radio
mand, Reinhardt hansen, som utrætte
ligt har bearbejdet firmaet Zodiac, så
de til sidst gav efter og forærede SSF en
sådan station. Mange tak til Reinhardt
for dette arbejde og tak til Zodiac.
Vi skal nu i gang med en ny sæson, som
forhåbentlig bliver med megen varme
og solskin; dog er der stadig godt en må
ned til vagtordningen slutter. Det er
gået gnidningsfrit i vinter, og vi har væ
ret forskånet for indbrud og hærværk.
Jeg ønsker at takke alle medlemmer,
udvalgsmedlemmer og bestyrelses
medlemmer for en god indsats og me
gen interesse. Vi har behov for dette i ti
den fremover, da dette med at stå sam
men bliver vigtigere.
SSF bliver 65 år i år, og i den anledning
overvejer vi, hvad der skal ske, men
medlemmerne skal ikke forvente sig
den store festivitas i den anledning. Vi
skal spare!!
En tak til Kirstine, som vi glæder os til
at vende tilbage til senere på året. Sam
tidig en hilsen til vore mange venner
uden for vor forening, en hilsen om en
god sejlersæson til alle aktive sejl
sportsfolk i landet.
Jeg ønsker alle SSF'ere en god sæson.
Herefter fremlægger jeg min beretning
for generalforsamlingen.
Klaus Akkermann
Formand
Beretningen blev godkendt ved akkla
mation.

Referat af bestyrelsesmøde d. 7.3.88
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, Ib Petersen
og Vagn Preisler var fraværende.
Punkt 1 Protokol
Protokol fra forrige afholdte bestyrel
sesmøde blev oplæst af sekretæren og
efterfølgende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Et medlem anmodede om fritagelse fra
vagtordningen p.g.a. alder, og da med
lemmet opfylder betingelserne jvf. vore
love, gav bestyrelsen tilsagn til fritagel
sen.
Formanden orienterede herefter besty
relsen om Sejlerdagens forløb. Skovs
hoveds forslag blev vedtaget af Sejlerdagen, hvilket indebærer, at Dansk Sej
lunion stadig skal yde tilskud til DM og
NM.
Dagen før Sejlerdagen blev der afholdt
seminar omkring kredsstruktur. Dansk
Sejlunion ønsker at decentralisere ar
bejdet i kredsene. Diskussionen er nu
udlagt til kredsene, og meningen er så,
at man på Sejlerdagen i 1989 vil tage
omstruktureringen op som forslag.
Dansk Sejlunion har i år 75 års ju
bilæum, og i den forbindelse deltog for
manden i en reception.
På Sejlerdagen blev årets ungdomstræ
ner udpeget. Det blev i år Per Thorshøj,
som SSF flere gange har haft stor hjælp
af. Per modtog et diplom samt en check
på 6.000 kr.
Generalforsamling d. 27.3.88:
Formanden spurgte de bestyrelses
medlemmer, der er på valg, om de øns
kede genvalg. Alle undtagen havneud
valgsmedlem Bent Knudsen ønskede
genvalg.
Bestyrelsen har konstateret, at den
kontingentforhøjelse, generalforsam
lingen i efteråret besluttede, har af

stedkommet, at adskillige medlemmer
har meldt sig ud af foreningen eller er
overgået til passivt medlemskab. Be
styrelsen diskuterede, om man i stedet
for forhøjelser skal satse på pligtarbej
de. Bestyrelsen vil lægge emnet op til
en debat på en generalforsamling, f.eks.
til efteråret.
3 forslag er indkommet rettidig til ge
neralforsamlingen:
Et fra bestyrelsen vedrørende ændring
af § 12, omhandlende optagelse af mini
juniorer.
Forslag nr. 2 kommer fra medlem A 816,
Svend Christensen, omhandlende køb
af en lift.
Forslag nr. 3 fra medlem A 61, Jørgen
Rasmussen, vedrørende bladet.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget meddeler, at der nu er
renoveret 170 m på Nordre Mole. Arbej
det er udført af SSF. Østre Mole er næ
sten færdig og Nordre Molehoved er
færdigrammet.
Havneudvalget sluttede med at med
dele, at man har vendt alle lamperne på
Nordre Mole, således at man nu har
godt lys over bådene.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Intet.
Punkt 5 Sejlerskolen:
9 medlemmer gik til eksamen i
tovværk. Alle bestod.
Den 14.4.88 vil der blive afholdt eksa
men i VHF med en censor fra Post- og
Telegrafvæsenet.
Eksamen i navigation afholdes i mid
ten af april.
Skolechefen meddeler sluttelig, at
samtlige instruktører fortsætter, samt
at man afholder elevmøde den 26.3.88.

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Juniorlederen har afholdt møde med
ynglingesejlerne, og man konstaterede
her, at alle bådene har fuld bemanding
alle ugens dage. Yngling nr. 31 er blevet
malet lyseblå.
Juniorballet med 150 deltagere gik
planmæssigt. Hele juniorudvalget var
til stede som ordensmagt. Vore egne ju
niorer gjorde et stort arbejde for at hol
de festlighederne under kontrol.
Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladschefen meddeler, at man nu
har udsendt indbydelser til ynglin
gestævne, der afholdes den 23. og 24.
april. Kredsens regelkursus begynder
den 8.3. og den 10.3. afholdes møde med
kredsens kapsejladschefer.
Kapsejladschefen har nu afsluttet
dommer 3 kursus.
Punkt 8 Joller:
Jollebroen udsættes den 23.4. Træningssejladserne på tirsdage vil jollele
deren fortsætte med i år, evt. vil man in
vitere jollesejlere fra de omkringliggen
de klubber.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet.
Punkt 11 Bladet:
Intet.
Punkt 12 Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl 22.00
sign.:
Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575
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Juniorlederprisen 1988
Per Thorshøj kåret til årets
juniorleder!

Bådlån

Drømmen bliver o
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 vurder ng som overflødige
ekstraomkostninger for D« n.
Dertil kommer vor TYj zheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lår| t i ganske særlige
tilfælde.
i
Kig ind og få en b
drømmen blive opfyldt.

k

En af SSF's gode venner, Per Thorshøj,
der har været til uvurderlig hjælp ved
utallige kapsejladser - særlig i ynglinge
klassen - er kåret til årets juniorleder på
Sejlerdagen 1988.
Den 30-årige Per Thorshøj blev den før
ste modtager af Ungdomsudvalgets
nyindstiftede pris:
Årets Juniorleder/ Juniortræner.
Per fik prisen for sin mangeårige og
utrættelige indsats for de unge sejlere i
og omkring Københavns Amatør Sejl
klub.

ftJYS
W-*

Ungdomsudvalget håber med prisen at
synliggøre de trænere og ledere i klub
berne, der ligesom Per år efter år, week
end efter weekend, gør et kæmpearbej
de for juniorerne ude i klubberne.
Juniorlederen i SSF vil hermed på det
hjerteligste lykønske Per med denne fi
ne udmærkelse, som vi håber er en op
muntring til at fortsætte det store ar
bejde for alle unge sejlere.

• w%er mere umage

SnndbvvesU-i JØuda i, tff.
Amagerbrogade 67, tlf. Q

-å§l« k.<«éél.

HELLERS IACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE«.

KMS BÅDUDSTYR

Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup
Teleton 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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KVINDELIG SEJLKLUB
Alle gode gange 17
Kvindelig Sejlklub afholder for 17. gang
i træk:

LADIES CUP
søndag den 8. maj 1988
Kapsejladsen - som er åben for alle, na
turligvis også for mandlige sejlere - har
en distance på 35 sømil.
Starten går kl. 9.00 ud for Tuborg Havn,
hvor dommerskibet markerer såvel
start- som mållinie.
Herefter er punkterne:
Vesterflak - Pinhåttan - Q-blink ved
Malmo.
Angivelse af navigationsretning og evt.
afkortning af banen vil fremgå af vort
program.
LADIES CUP - en smuk messing skibs
klokke - er en vandrepokal, som den sejlar, der har vundet ialt tre gange, får til
ejendom.

Der udsættes en præmie for hver femte
tilmeldte båd, og præmieuddelingen
finder sted samme aften - altså søndag
den 8. maj - i Kvindelig Sejlklubs klub
hus, Skudehavnsvej 40,
2100 København 0.
Startpengene er 100, - kr., og klubberne
får tilsendt tilmeldingsblanketter om
kring den 7. april. Sidste frist for tilmel
ding er torsdag den 28. april 1988.
Desværre er det ikke muligt at modtage
eftertilmeldinger.

Kopi af målebrev tilsendes sammen
med tilmeldingsblanketten.
Selve programmet samt statutterne for
Ladies Cup bliver tilsendt. Derfor er
det vigtigt, at man skriver tydelig af
senderadresse. Skulle posten svigte,
kan programmet afhentes på selve
lobsdagen fra kl. 7.00 i bureauet hos
Kvindelig Sejlklub.
Og i øvrigt go' fornøjelse og go' vind!

STANDERHEJSNING
OG FEST I KLUBHUSET
LØRDAG DEN 7. MAJ KL. 16.00
Dans til Tom Wilkes Orkester
med Perry Knudsen på trompet
KOM TIL EN FESTLIG DAG
VED FLAGMAST & I KLUBHUSET

*
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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 mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1108 medlemmer, 215 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Med Swift af SSF til træffestævne i Skælskør
den 9-12 juli 1987
Dansk Forening for ældre lystfartøjer afholder hvert år et træffestævne, hvor også flere far
tøjer, hjemhørende i Sundby Sejlforening, deltager.
Ved stævnet i 1987 deltog der 120 ældre fartøjer med omkring 500 besætningsmedlemmer.
Det skal bemærkes, at alle fartøjer skal være bygget oprindeligt til lystsejlads, og deres ejere
skal være medlem af en sejlklub.
Dette indlæg er skrevet af vort medlem Schaldemose, der er ejer af det prægtige skib Swift
Allerede i december '86 vidste vi, at Skælskør var stedet, hvor alle de
gamle, stolte skuder skulle mødes til foreningens ottende stævne.
Her mødes gamle venner, der trofast møder op hvert år i deres ældre,
men altid særdeles velplejede både. Alle sætter jo en ære i at holde
hende (båden) i så fin stand som muligt. Det er virkelig en fryd for øjet
at se alle disse træbåde.
Vore venner, Egon og Minna, var an
kommet fra Århus, medbringende en
enorm bagage plus valuta (bananer).
Alt blev stuvet, og dybgåendet var nu
forøget så meget, at ekstra opmærk
somhed på søkortets dybdekurver var
nødvendig.
Endelig søndag den 5. kl. 12.45 blev
fortøjningen taget, sommerturen var
begyndt. Vejret var fint med en svag,
sydlig vind, sikkert fordi vi skulle
sydpå. Med lidt hjælp af jerngenuaen
nåede vi Rødvig kl. 20.45. Mandag
morgen oprandt med strålende sol og
ingen vind, motoren startes, kurs på
Bøgestrømstønden.
Bøgestrømmen
passeret. Kl. 10.45 ved Kalvehave fik vi
lidt vind - op med gardinerne, og med
en let sø fik vi alle tiders sejltur. Vi hav

de bestemt os for Agersø, og her gik vi i
havn kl. 20.35, udsejlet distance: 55,7
sm.
I havnen lå Ib og Merete i deres dejlige
45 kvm. spidsgatter, og uden Ib havde vi
aldrig fået fortøjet i det virvar af kryd
sende fortøjninger og joller, men ind
kom vi da.
Her nød vi et par dage med fint vejr, der
kom flere med Mågestander og om ons
dagen var vi ca. 15 både, der ventede på
at gå til Skælskør.
Vores formand, Bent Aarre, var også
gået i venteposition på Agersø i sin nye
båd, et flot skib (så flot som noget kan
blive i glasfiber). Ib havde været i
Skælskør og fortalte, at der allerede lå
10 både der. Det var Bent Aarre en smu
le ked af, idet byen, Turistforeningen,

Skælskør Amatør Sejlklub og Harboe
m.fl. havde gjort en masse ud af modta
gelsen om torsdagen; derfor måtte vi
helst ikke komme for tidligt.
Vel inde på fjorden fik vi så pr. speedbåd
leveret et stk. Harboe Silver pr. besæt
ningsmedlem, og i vores skib fik de ikke
lov at samle skind. Vi anløb Skælskør
kl. 12.00 og fortøjede på siden af yawlen
»Najaden«. Herren var så venlig at åb
ne himlens sluser imens, men pyt, så
blev vi fri for at spule dæk. Herfra kunne
vi følge havnefogedens vanskelige job
med at få placeret alle de ankommende
både, og sidst på eftermiddagen var det
muligt at gå tørskoet tværs over hav
nen.
Fredag var der stor aktivitet på havne
pladsen. Et stort telt med plads til 500
mennesker skulle rejses. Heri skulle fe
sten med spisning o.s.v. foregå lørdag
aften. Fredag eftermiddag skulle fore
ningens årsmøde afholdes, dette skete
også i teltet. Omtalte telt blev rejst ved
frivillig hjælp fra havnen, fra Skælskør
Amatør Sejlklub og Dansk Forening for
ældre Lystfartøjer.

Det var et knoklearbejde uden lige.
(Tak til Mogens Tybo Nielsen).
Sidst på eftermiddagen ankom Jette,
Kristian, Lars, Jan, Jane og Janus, der
er resten af dem, der er vant til at sejle
Swift. Lars og Jan er kapsejladsminded, og kun de to skulle deltage i sejlad
sen. Vi havde nemlig en lille høne, der
skulle plukkes med en vis »Siesta«.
Nu skal ingen tro, at alle disse mennes
ker kan rummes i en stoppenål som
Swift, men i lighed med tidligere stæv
ner slog de deres telt op.
For deltagerne i stævnet var der mulig
hed for besøg hos Erik Lotz og Harboes
Bryggerier. Mange benyttede sig af til
buddet. På Harboe fik vi en fin oriente
ring om bryggeriet gennem årene, om
handlende deres salgs- og personalepo
litik nu og i fremtiden.
Der var faktisk gjort alt, for at vi skulle
befinde os godt i byen - en lille perle var
vel nok Skibscaféen, der var åbnet i dis
se dage. Det var enestående, at ejeren
ville åbne sit smukke hus for os.
Vurderingskommissionen havde også
en travl dag, der var mange både at

i\ m

Swift for fulde sejl.

komme igennem. Det må egentlig være
svært at udpege vindere blandt så man
ge skønheder.
Lørdag, stævnets store dag, kapsejlad
sen og festmiddag om aftenen. Vejret
var gråt med mulighed for regn, men i
bådene var humøret højt. Vi kom ud på
banen og blev startet, og den af
Skælskør Amatør Sejlklub udlagte ba
ne gav en god, spændende sejlads. Kun
havde ikke været nødvendigt, at him
lens sluser stod så meget åbne, at vi
blev våde, men det er vel sømandens
lod.
Tilbage til havnen for at blive tørret og
få en lille én til at tage den værste smag
af regnvand i halsen, og så var vi alle
klar til at gå til angreb på bordels glæ
der.
Om middagen kan der kun siges godt,
arrangementet kørte som smurt, Har
boe sørgede for det flydende tilbehør
(et fad med 2.000 liter), så ingen behø
vede at gå sultne eller tørstige fra bor
det. Under middagen og bagefter til
dansen blev vi underholdt af Noise Refining Company. De spillede virkelig

Besætningen i festtøjet.

godt, men uha, det var alt for højt, det
var lige før høreværn var nødvendigt.
Alt i alt igen et godt stævne. Der var dog
en enkelt, lidt kedelig episode: Vore
medlemmer, der ikke havde meldt sig
til spisning, blev afvist ved indgangen,
men selvfølgelig klarede Bent den lille
affære.
I løbet af mandag og tirsdag sejlede
største parten af bådene, nogle for
hjemgående, andre videre på ferie. Et
dejligt stævne var slut.
A. Schaldemose
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havn og plads

fra bestyrelsen

til orientering
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Gebyrer

Havnekontoret

Pinsemorgen, 22. maj

for brug af strøm i
Sundby Sejlforening:

Havnefoged Bent Petersen træffes
på alle hverdage mellem kl. 15 og 16
på kontoret og i samme tidsrum på
tlf. 01 58 14 24.
Op- og udsætning af fartøjer samt
benzin og oliesalg:
Kontakt Havnefogeden.
Flaskegas:
Kontakt Henry Plambech på nordre
mole.

Traditionen tro er SSF vært ved et lille
traktement Pinsemorgen kl. 8.00 i Jol
lehuset på Nordre Mole.
Kom og vær med! Du oplever måske at
se solen danse til lidt kvik musik, en
morgendram og rundstykker.
Festudvalget

Betaling senest 15. maj 1988:
Køleskab
kr. 100,00 pr. år
TV
kr. 100,00 pr. år
Kogeplade
kr. 100,00 pr. år
El-Køkkenovn
kr. 100,00 pr. år
Såfremt ovennævnte el-apparater (220
volt) forefindes, uden at ovennævnte
gebyrer er betalt, vil det blive betragtet
som tyveri fra foreningen.

Opvarmning
Brug af el-apparater til opvarmning er
forbudt. Forefindes sådanne apparater,
vil det blive betragtet som tyveri fra for
eningen.
Bestyrelsen kan give tilladelse til kort
varig brug af el-opvarmningsapparater
ved f.eks. polyesterarbejde.

Havnepenge
Gæstesejlere, som n.obler på vort el-net,
vil fremover blive afkrævet kr. 20,- pr.
døgn.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 5.
april 1988.

Havneudvalget
Husk at afhente din pladsmærkat in
den søsætning. Mærkaten er et bevis
for at din ansvarsforsikring er betalt og
den skal være sat på båden iflg. forenin
gens love.
Ved forårsklargøring bedes man ven
ligst rydde op efter sig og anbringe sit
affald i de dertil opstillede containere maleraffald kan afleveres der hvor man
har købt malingen.
Der må ikke placeres måtter på bolvær
ker eller midterbro da træværket råd
ner.

Mini Juniorer
På generalforsamlingen blev det vedta
get at optage børn under 9 år som mini
juniorer.
Til forældre-bedsteforældremormødre og farmødre:
Meld alle jeres små rollinger ind i SSF.
Kontingentet er kun kr. 15,- halvårligt,
og der er intet indskud. Alle børn mel
lem 0 og 9 år optages.
Nærmere oplysninger på kontoret eller
hos juniorlederen.

Redaktionen gør
opmærksom på:
at medlemmer uden udgift kan få opta
get rubrikannoncer i bladet om køb og
salg af bådudstyr, fartøjer og lignende
samt andre meddelelser af interesse
for medlemmerne.

€1

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

Til salg
6 HK Evinrude påhængsmotor med
lang rig. Fremtræder som ny.
Frem- Fri- og Bakgear.
Ekstra skrue.
Kr. 4.500,Ib
Christensen
(IF Nuser, SSF)
Telefon: 01 59 39 78

Til lykke!
Der er god grund til at ønske en af sej
lerskolens faste støtter, Per Tungelund,
til lykke.
Bryllup med Saida-Karin og tillige 60
års fødselsdag. Det var fin navigation
og sikre pejlinger.
Alle på sejlerskolen ønsker jer hjertelig
til lykke og god sejlads fremover.
Skolechefen
Bjarne Larsen

luttet at indmelde sig i DMU, begræn
set til det antal medlemmer, som selv
ønsker optagelse.
Interesserede kan blive orienteret og
tilmeldt ordningen på SSF's kontor
torsdag den 28. april mellem kl. 19.00 og
20.30.
Ib Petersen
Motorbådsrepræsentant

motorbåde

Aktiviteter tilrettelagt for i år:

Motorbåde
Ved debataften for motorbåde den 14.
marts var der et pænt fremmøde.
Emnet var eventuel optagelse i Dan
marks Motorbåds Union (DMU), og i
den anledning var formanden for Københavnskredsen, Per Bruhn (der også
er medlem af SSF), inviteret for at
fortælle om Unionens arbejde og aktivi
teter.
DMU's vedtægter er nu ændret såle
des, at mindst 7 medlemmer af en klub
kan tilslutte sig Unionen, når det sker
gennem klubben.
Ved mødet den 14. marts var der det
fornødne antal medlemmer, der meldte
sig, og SSF's bestyrelse har derfor bes

12. juni (søndag): Familiesejlads
Pålidelighedsløb med et par morsom
me prøver undervejs.
Fælles afslutning med sejlernes fami
liesejlads på Søndre Mole med spis
ning, præmieuddeling etc.
27. august (lørdag): Navigationssejlads
Navigationsløb med test af kundskaber
i kurser, distancer, positioner etc.
Under 20 sømil.
Præmieoverrækkelse i klubhuset nogle
timer efter løbet. (bl.a. vore to flotte
vandrepokaler).
(fortsættes næste side)

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
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

Mai
Juni

O O

00 00

Hverdage

Okt

13 18

Nov

f ~ 13- 18

Dec

- | 13 18

9 15

X

11 15

X

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

v S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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(fortsat fra forrige side)

1. oktober (lørdag): Fisketur
Som tidligere år med afslutning og spis
ning i klubhuset og mange flotte spon
sorpræmier.

kapsejlads

optimister

DMU-sejladser
Nedenstående sejladser passer ind i
vort eget program, og KMU/KMK har
meddelt, at SSF deltagere er meget vel
komne.
6. og 7. august (lørdag/søndag)
Øresunds-Regatta KMU
Navigationsløb om dagen med afslut
ning og præmieuddeling på Flakfortet
om søndagen.
3. og 4. september (lørdag/søndag)
Natsejlads KMK
Navigationsløb om natten. Sværheds
graden noget større end vort eget
dagløb. Dette skal dog ikke afholde no
gen fra at deltage, da det er meget lære
rigt og underholdende.
Skippermøde hos KMK lørdag ca. kl. 20
og start ca. kl. 21. Løbet færdigt ca. kl.
02.00.
Søndag fælles underholdning samt
præmieuddeling.

Sejlerskolen

Kapsejladsudvalg:
Ole Poul Pedersen
Mogens Fuglsang
Tommi Nymand
Niels Peter Petersen
Erik (Basse) Povlsen
Janus Simonsen

OPTIMISTUDVALG
01245759
01580916
01514592
01639875
01544161
0149 3508

Onsdagssejladser
Der sejles almindelige træningssejladser hver onsdag i maj og juni 1988.
Sejladserne søges startet kl. 19.00.
(Ynglinge dog kl. 18.55).
Deltagelsen er gratis, og der er præ
mieuddeling i klubhuset efter hver sej
lads.
Vi laver individuel løbsammensætning
og må derfor have din tilmelding senest
tirsdagen før kl. 18.00.
Tilmeldingsblanketterne kan hentes i
»mellemgangen« ved kontoret og læg
ges i brevkassen efter udfyldning.
Fartøjer fra andre sejlklubber er vel
komne.
Kapsejladsudvalget

YNGLINGEUDVALG
Vi er på nuværende tidspunkt godt i
gang med den nye sæson, og jeg vil der
for erindre alle om, at mødetid er kl.
17.45 præcis.
Dette gælder både for klargøring og se
nere sejlads med skolens fartøjer.
Jeg ønsker alle en god sæson 1988.
Bjarne Larsen
Skolechef.

Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik Poulsen
Polensgade 11 ^
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 01 58 28 10
Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39
Optimist sejlsæsonen starter den 2.5.
kl. 17.30.
De fire første fredage vil der blive af
holdt sejladser for begyndere, hen
holdsvis 6.-13.-20. og 27. maj
Klubben deltager i følgende af kredsens
stævner:
29. april:
Store Bededagsstævne i Dragør A.
28.-29. maj:
MacDonald stævne i SSF A - B - C.
4.-5. juni:
KASTRUP CUP A-B.
11.-12. jnui:
MINI-DANMARK LYNETTEN
Piger A-B.
13. august:
SALTHOLMSTUR
27.-28. august:
FREM SVANEMØLLEN B-C.

Kapsejladser 1. halvår 1988:
Ynglingstævne
McDonald's Cup
Familiesejladsen

(VM-udtagelse)
(Optimist A+B + C)
(Sejlførende kølbåde)

23.-24. april
28.-29. maj
12. juni

- og de sædvanlige Onsdagssejladser hver onsdag i maj og juni
Glem ikke sejlermødet torsdag den 21. april kl. 19 i pejsestuen!

3.-4. september:
KREDSMESTERSKAB LYNETTEN
A-B.

????
PEBLINGESØEN A - B - C.

Klubmesterskaber afholdes
mandag-tirsdag den 15. og
16. august med start kl. 17.00.
Optimist sommerlejr
I tiden 3. - 9. juli afholdes optimist som
merlejr i Dragør.
Af hensyn til fordeling af pladser vil
Dragør Sejlklub gerne allerede nu have
foreløbige tilmeldinger fra interessere
de.
Lejren vil blive en teltlejr, og der vil bli
ve sejlet hver dag, men der vil også blive
afholdt udflugter og andre aktiviteter.
Deltagerne må have sejlet mindst en og
helst to sæsoner, men lejren er ikke for
beholdt eliten.
Prisen bliver omkring 700 kr. med fuld
forplejning.
Tilmelding kan ske på den ophængte li
ste i optimisthuset.
Leif/ Jørgen

få dig en fast partner
når detgælder video OiTV:
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.

•Jfc- 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.
•Jfc- Pa gensyn!

Din partner i l ] I
9
video og TV

GAMLE IAN
BYTTES.
Amagerbanken kan være med til at give
Dem ekstra luft på det daglige budget.

Amagerbanken
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Hvordan med Osmose-angreb i glasfiberbåde
Kan det stoppes?
Redaktionen har talt med Niels Blom fra J. C. Hempel der si
ger, træ rådner, stål ruster, og glasfiber får blærer eller Os
mose. Problemerne kan løses, hvis man beskytter materia
lerne effektivt.
I midten af 50'erne begyndte man at
producere fiskeri- og fritidsbåde i glasfiberarmeret polyester. Eksperterne
hævdede dengang, at materialet var så
godt at bådene ikke behøvede nogen
særlig vedligeholdelse. Man troede
ganske enkelt at polyestermaterialet
var vedligeholdelsesfrit og uforgænge
ligt.
I begyndelsen af 70'erne erfarede man
at vidundermaterialet alligevel ikke var
helt så vidunderligt, idet flere og flere
både fik alvorlige blærer i polyesteren.
Hvad var disse blærer, og hvordan kun
ne de opstå?
Hvis man skal prøve at forklare hvad
disse blærer er, vil det være nødvendigt
med lidt teori.
Ethvert porøst eller delvis porøst mate
riale vil, hvis det er i konstant kontakt
med vand, blive gennemtrængt af vand
på grund af simpel diffusion.
For eksempel hvis en glasfiberbåd lig
ger konstant i vandet, vil vandet diffun
dere ind i polyesteren. Hvor hurtigt det
te går, afhænger af hvorledes polyesterglasfiberlaminatet er lavet. Det vil sige
jo »tættere« polyesteren er, jo længere
tid vil der gå, inden vandet trænger ind.
Og da polyesteren er vandgennemtrængelig vil dette ske før eller senere for al
le glasfiberbåde, der ligger konstant i
vandet.
Når vandet trænger ind i polyesteren,
vil der ikke ske nogen ændring af polye
steren, men vandet vil gøre båden tun
gere da denne ikke er vandopløselig.
Men der er i de fleste glasfiberarmerede polyesterkonstruktioner stoffer,
som er vandopløselige. Disse stoffer
kan for eksempel være forskellige addi
tiver og tilsætningsstoffer i polyeste
ren. Når disse vandopløselige stoffer
møder det indtrængende vand, går de i
opløsning og bliver til et »salt«.
Hvis der i polyesteren samtidig er hul
rum, opstået som luftblærer under
støbningen, vil vandet med det opløste
salt kunne findes i sådanne hulrum, og
vi har nu fået dannet følgende system:
Et system som dette er ikke i kemisk li
gevægt, idet det kemiske potentiale - på
begge sider af den gennemtrængelige
polyester - ikke er ens (saltkoncentra
tionen er forskellig), og naturen vil nu
selv prøve at udligne denne uligevægt.
14

Denne kan udlignes på 2 måder.
1) Saltet inde i hulrummet føres ud i
det omliggende vand (en såkaldt dialy
se).
2) Der korner så meget vand ind ude
fra, at saltkoncentrationerne bliver ens
(en osmose proces).
Den første løsning ville for bådejerne
være den bedste, men kan ikke lade sig
gøre da »salt« - molekylerne er for store
til at trænge gennem polyesteren.
(Saltmolekylerne er meget større end
vandmolekylerne). Naturen vil derfor

På baggrund af denne teori om osmose
vil der være et nærliggende spørgsmål,
som skal besvares Vil alle glasfiberbåde få osmose ?
Støbningen, eller oplægningen af polye
ster-glasfiberlaminat, og dermed kvali
teten af polyesterkonstruktioner, vil
have indflydelse på vandets indtræn
gen og dermed en eventuel osmoseblæredannelse. Da man ikke umiddelbart
kan se om en båd er »perfekt« må det
anbefales alle ejere af glasfiberbåde, at
forebygge en sådan blæredannelse.
Den mest effektive metode er at over
fladebehandle båden med en beskyt
tende film, der er så vand-uigennem-

• -v 1

f- L

>

Denne går der ikke osmose i.
Sejlførende, energibesparende
fransk forsøgsskib.
sørge for at løsning 2 udføres ved at
vand udefra bliver trykket ind i hulrum
met. Dette vil fortsætte indtil trykket
inde i hulrummet svarer til forskellen i
saltkoncentrationen mellem hulrum
met og udenfor.
I mange tilfælde vil polyesteren ikke
kunne holde til denne trykstigning, og
der vil opstå en blære i polyesteren.
Det er denne blære, vi kan observere, og
det er herfra begrebet osmose opstår.
Den af naturen udførte proces er en ud
ligning af det såkaldte osmotiske tryk.

trængelig som muligt. Det vil sige man
lægger en barriere uden på glasfiberen,
og da den udsatte del af båden, den der
er under vandlinjen, i forvejen behand
les, vil dette ikke ændre på bådenes ud
seende.
Skulle ens egen båd, på trods af at den
selvfølgelig får den bedste behandling,
alligevel have fået blærer, er den ikke
kassabel af den grund. Der findes reparationsmuligheder nok.
Først skal blærerne undersøges, det be
høver nemlig ikke at skyldes osmose -

for eksempel hvis blærerne sidder i ma
lingen.
Hvordan ser vi om det er osmose ?
Første trin i undersøgelsen af blærerne
er, at skrabe malingen væk i det område
hvor blærerne sidder, og når al malin
gen er væk, er blærerne måske også
væk? - I så fald sad blærerne i malin
gen, og glasfiberen har åbenbart ikke
taget skade. - Men er blærerne der sta
dig, er det en eller anden form for osmo
se.
Andet trin er at stikke hul på blærerne,
idet man derved kan se hvor langt inde
boblerne er dannet. Med en »frimærke
lup« er det muligt at se glasfibertråde,
hvis blærerne er dannet bag gelcoaten,
og det er de næsten altid.
Generelt kan siges, at jo længere inde
blærerne er dannet, jo værre er angre
bet. Et sikkert tegn på osmose er at
væsken i boblen lugter af eddike. Eddi
ken er et produkt af, at vand har reage

ret med stoffer der er tilsat polyeste
ren.
Tredje trin er så at tage beslutningen
om, hvad der skal gøres. Dette gøres
sikrest ved at tage kontakt med en bå
debygger, en malingsleverandør eller
Teknologisk Institut.
Hvilket resultat man kommer til, af
hænger helt og holdent af det enkelte
angreb, idet behandlingen skal vurde
res udfra angrebets størrelse og om
fang, for eksempel kan det nogle gange,
hvis angrebet ikke er særligt udbredt,
være hensigtsmæssigt kun at behandle
lokale steder på båden. Et er dog sik
kert, osmoseblærer bør behandles.
Ignorerer man dem vil mængden af det
optagne vand forøges med risiko for al
vorlig beskadigelse af bådens styrke.
Hvilke materialer skal anvendes ?
Såvel til forebyggende- som helbreden
de foranstaltninger anbefales epoxy
produkter, idet epoxy er den bedste bar

riere mod vand der findes i dag.
Selv om man ikke kan sikre sig 100%
mod osmose, vil epoxy-systemer være
de mest effektive, der idag findes.
De nøjagtige brugsvejledninger til os
mosebehandlingssystemer fås hos malingsleverandørerne. Ved forebyggende
foranstaltninger påføres et lag på mini
mum 200 mym (d.v.s. 0,2 mm) egnet
epoxy-primer, inden påføring af begro
ningshæmmende bundmaling.
Ved en osmosereparation er det vigtigt,
at hele det angrebne område behand
les, og i princippet erstattes den an
grebne polyester af den mere vandtæt
te epoxy-belægning.
Konklusionen er, at blærer i glasfiber
både ikke behøver at være en katastro
fe, idet de kan repareres. Men forebyg
gelse mod osmose med en effektiv bar
riere er en betydelig billigere løsning.
Reparation kræver professionel hjælp,
hvorimod forebyggelsen kan være »gør
det selv« arbejde.

Sejlklubberne på Amager inviterer til

HOLLÆNDER - CUP
4 distancesejladser arrangeret af
Dragør Sejlklub, Kastrup Sejlklub, Sejlklubben Lynetten og Sundby Sejlforening.
15/5-88

Saltholm Rundt

10/6-88

Natdistancen

07/« aa

Maxi Øresund Week-end
(distancedelen)

&
18/9-88

Forterne Rundt

I en fælles sejladsserie med 4 præmiegrupper efter DH-88

Gruppe I
- 5.45 / Gruppe II 5.50 - 6.45
Gruppe III 6.50 - 7.95 / Gruppe IV 8.00 således at resultaterne i hver sejlads (efter DH-88) tæller med olympisk pointberegning inden
for den enkelte gruppe (uanset de enkelte sejladsers løbssammensætning) - og hvor de 3 bed
ste resultater gælder (d.v.s. højst én »fratrækker«).
Der kræves som minimum start i 3 sejladser for at gennemføre.
Der uddeles 1 præmie til vinderen i hver gruppe.
Præmieuddelingen finder sted i forbindelse med præmieuddelingen ved forterne Rundt den 18.
september 1988.
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FlUgger producerer ikke
skibsfarver.
FlUgger sælger Hempels.
Uanset hvilken type båd, du skal klargøre
(træ, plywood, glasfiber, stål, aluminium,
ferro-cement), kan du hente såvel malespecifikationer som maling og værktøj
hos FlUgger Byggefinish.
Vi fører Hempels fulde program.
Plus alt værktøj og tilbehør, som er nød
vendigt for, at du får et godt resultat.
Kig ind, køb din maling og få gratis
Hempels 96 siders håndbog i bådpleje
med i købet.
Fordi dine interesser er maritime,
behover du jo ikke at skulle sejle i din
egen sø.

Flugger byggefinish
Hans Guldager

A/s

Holmbladsgade 25 • 2300 S • Tlf.: 01 54 73 33
Møllegade 4 • 2791 Dragør • Tlf.: 01 53 73 22
FlUgger byggefinish er en landsdækkende kæde,
som sælger maling, tapet og værktøj til gør-det-selv folk

Lørdag den 7. maj blev standeren
atter sat i Stindby Sejlforening.

. årgang

Ordinært kontingent pr. halvår:

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.

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

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

Aktive:
Kr. 200,- -I- 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. kvm. kr. 65, - + moms kr. 14,30, ialt pr. kvm. kr. 79,30.
Vinterpladsleje:
Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 + moms kr. 7,15, ialt kr. 39,65.
Mindste pladsleje max. 3 kvm. 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,-.

Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup .

01 50 73 23

Ekstraordinært kontingent

Medarbejder ved bladet:

Holger Moller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

01 50 41 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindquist,
Oresundsvej 74, 2300 Kbh.S

01 58 01 76

Alle aktive medlemmer betaler:
inden den 15. september 1988
inden den 15. marts 1989

kr. 250 00
kr. 250 00

Tryk:

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

01 26 95 09

Vedtaget på generalforsamlingen den 25.10.1987.

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Klaus Akkermann

01 59 28 23

Annoncepriser i

"s medlemsblad

Næstformand:

Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:

Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:

Erna Christensen

01 59 39 78

Helside
Halvside
Kvartside
Ottendedel side

kr.
kr.
kr.
kr.

900, - +
450, - +
325,- +
190,- +

moms pr. nummer
moms pr. nummer
moms pr. nummer
moms pr. nummer

Havneudvalg:

Arne Olsen
Jørgen Friland

01 55 79 39

10% rabat ved annoncering et helt år

01 38 15 41

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:

Bente Bang Christensen . . .

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

Kapsejladschef:

Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechef:

Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:

Ole Jensen

01 58 50 68

De kendte mæiker. De nyeste
modeller. De bedste tilbud.
Den perfekte service.

Jolle
repræsentant:

Jørgen Rindal

01 97 09 39

Motorbadsrepræsentant:

Ib Petersen

01 52 25 44

Malere:

Karl Thorup

01 58 43 11

Frank Olesen

01 52 23 10

Radiokontakt:

Reinhardt Hansen

01 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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- det hele får du med i kobet
når du lejer video, farve-TV
og avanceret HiFi
hos D:E:R. Hvor ellers?

0
niciD^E
L/iEiK HI-FI-TV

Amagerbrogade 55,
tlf. 0154 40 00.

Referat af generalforsamlingen den 27.3.88
ne Larsen, et medlem af klubhus- og
festudvalget, Bente Bang Christensen,

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

suppleant Arne Olsen, revisor Jan Sejerbo, revisorsuppleant Benny Gustaffson, redaktor Hans Guldager, måler
Karl Thorup og måler Frank Olsen blev
alle genvalgt med akklamation.
Et medlem af havneudvalget, Bent
Knudsen, ønskede ikke genvalg. Jørgen
Friland blev foreslået af bestyrelsen, og
han blev valgt med akklamation. Da

Punkt 1:
Formanden bod velkommen og udbad
sig et emne til dirigentposten. Benny
Gustafsson blev foreslået og efterføl
gende valgt.
Dirigenten takkede for valget, og da in
gen havde noget at indvende mod dag
sordenen, erklærede han generalfor
samlingen for værende beslutnings
dygtig.
Punkt 2 Protokol og beretning:
Sekretæren oplæste protokol fra sidst
afholdte bestyrelsesmøde, og efterføl
gende oplæste formanden sin beret
ning. (Findes i maj nummeret af bla
det).
Efter at have oplæst sin beretning fo
reslog formanden generalforsamlin
gen, at Bent Knudsen for sit store arbej
de for foreningen blev gjort til æres
medlem. En enig generalforsamling
gav tilsagn til dette.

Bent Knudsen

Protokol og beretning blev efterfølgen
de godkendt af generalforsamlingen.
Punkt 3 Regnskab:
Formanden fremlagde regnskabet for
generalforsamlingen. Han påpegede

det store merforbrug af el, endvidere
omtalte han medlemstilbagegang, der
nok i væsentlig grad skyldes det ekstra
kontingent, der var blevet pålagt ved efterårsgeneralforsamlingen.
Tage Woltemath ønskede at få at vide,
hvorfor administrationstelefonregningerne var så høje.
Ove Madsen ville gerne vide, hvordan
vort forbrug af el kunne beløbe sig til
42.000 kr. årligt.
Svend Malm mente, at 117.000 kr. årligt
til iuniorafdelingen var for meget.
Formanden for besvarelse:
Det høje beløb til telefonregninger
skyldes, at vi har mange samtaler, og
mange af samtalerne er med provinsen
og i forbindelse med NM for Optimi
ster.
Vedrørende det høje el-forbrug skyldes
det, at mange sidste sommer brugte
varmeovne i skure og både.
Juniorlederen gjorde rede for nødven
digheden af de mange penge til junior
afdelingen. Han påpegede, at junioraf
delingen har mange fartøjer, der skal
vedligeholdes; der er endvidere sket en
del skader på fartøjerne, som det så har
været nødvendigt at få udbedret.
Regnskabet blev godkendt ved hånds
oprækning.
Punkt 4 Valg:
Sekretær Else Thuring, Skolechef Bjar-

Jørgen Friland

Jørgen Rindal

Jørgen Friland før havde besat posten
som jollerepræsentant, udbad dirigen
ten sig forslag til ny jollerepræsentant.
Bestyrelsen foreslog Jørgen Rindal, der
efterfølgende blev valgt med akklama
tion.
Punkt 5 Lovændringsforslag:
Forslag fra bestyrelsen:
§ 12, Nyt afsnit efter afsnit 1. Børn un
der 9 år kan dog optages som Mini-ju
niorer.
Nuværende 9. afsnit ændres.
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Medlemmerne deles i aktive, passive,
juniorer og mini-juniorer.
Efter afsnittet om juniorer indsættes:
Mini-jiniorer overflyttes til juniormed
lemskab ved det fyldte 9. år.
Nuværende 16. afsnit omformuleres:
Ved overflytning fra en medlemsgruppe
til en anden, betales forskellen mellem
de respektive indskud.
Motivering:
Jvf. SSF's formålsparagraf ønsker SSF
at indføre også unge børn i interesse for
sejlsporten, således at de kan få kend
skab til og blive fortrolige med vandet i
en tidlig alder.
Mini-juniorer tilskrives ikke ancienni
tet til opnåelse af havneplads.
Forslag om lovændring blev vedtaget af
generalforsamlingen.

Punkt 6 Andre forslag:
Forslag fra medlem nr. A 61, Jørgen
Rasmussen:
Som en spareforanstaltning besluttes
det, at udgivelsen af foreningens med
lemsblad ændres fra 11 til 6 numre om
året i perioden fra den 1. januar 1989 til
den 31. december 1993 - altså 5 år.
Det gennemsnitlige sideantal - bereg
net på 1987-årgangen - må ikke forøges.
Besparelsen sættes til 70.668,70 kr., be
regnet på bladets trykning, forsendelse
og redaktion i regnskabsåret 1.1.87 til
31.12.87.
Besparelsen overføres til foreningens
byggefond.
Motivering:
De sidste par år har været ret ud
giftskrævende for foreningens med
lemmer, og allerede nu ved vi, at nye og
store udgifter i de kommende år står for
døren. Derfor dette spareforslag.
Jørgen Rasmussen bad om ordet for
yderligere motivering. Han gjorde for
samlingen opmærksom på, at vi i frem
tiden skal bruge mange penge på reno
vering og nybygning, og han gav udtryk
for, at vi er nødt til at se 5 til 10 år frem i
tiden, samt at vi er nødt til at spare,
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hvor vi kan. Han påpegede, at vi gen
nem lang tid har betalt ekstrakontin
gent, men at vi stadig ikke havde fået
toiletbygning på Søndre Mole, ej heller
nyt juniorhus. Jørgen sagde endvidere,
at vi i den kommende år måtte forvente
yderligere ekstrakontingenter, idet ale
ne renovering af Nordre Mole ville ko
ste ca. 700.000 kr.
Jørgen sluttede med at bede om skrift
lig afstemning.
Jens Green mente, at vi vil blive nødt til
hver måned at sende en folder ud til
medlemmerne med nyt, hvilket også
ville koste, hvis man stemte for Jørgen
Rasmussens forslag.
Hans Guldager: Hvorfor har vi et klub
blad for Sundby Sejlforening?
Ser vi tilbage i SSF's historie, kan vi ved
bladets start i 1942 læse i det første
nummer, hvad daværende formand, S.
F. Henriksen, skriver om intentionerne
for, at vi skulle have et blad. Der står:
Vort håb er, at dette blad skal give vor
gamle forening et samlingsmærke og en
opblussen af foreningslivet i SSF.
Vi indbyder alle til at fremkomme med
deres synspunkter i bladets spalter, thi
først da er vort mål nået. Et levende ak
tuelt organ, hvor medlemmerne selvføl
gelig under sømmelige former sætter
mening mod mening, og også for dem,
der har noget at lære andre er her et fo
rum. På dette punkt behøves sikkert in
gen opfordring, thi ingen har endnu
mødt den sejlsportsmand, der ingen fi
duser har.
Meddelelser fra bestyrelsen og de for
skellige udvalg vil her fremkomme
jævnligt og ikke som tidligere, hvor kun
2 årlige generalforsamlinger gav os lej
lighed til at mødes med deres beslut
ninger.
Endelig skulle det også være nemmere
at samle foreningens medlemmer til
festligheder, foredrag m.m.
Vi vil selvfølgelig gennem bladet holde
vore medlemmer underrettet om alt,
hvad der foregår af kapsejlads, resulta
ter og anmeldelser, interviews med sejl
sportsfolk, nyt om motorer og om alt,
hvad der foregår uden for vor forening
af interesse for medlemmerne.
Bladet vil udkomme 1 gang om måne
den i et pænt og værdigt format og med
et udseende, der repræsenterer Sundby
Sejlforening.
Hans fortsatte:
Denne målsætning, der i dag er 47 år
gammel, har medlemmerne og skiften
de bestyrelser holdt fast ved trods
modgang og med mellemrum økono
miske vanskeligheder.

Det første nummer var på 6 sider; det
steg hastigt til 12, og i løbet af nogle år
til 16 sider, og altid i samme format,
som bruges i dag.
Hans sluttede med at sige:
Jeg mener, at SSF's blad er en lige så
vigtig bestanddel af vor forening som
klubhus, sejlerskole og juniorafdeling.
Vagn Preisler kunne ikke gå ind for fors
laget. Han påpegede, at vort medlems
blad er vort ansigt udadtil.
Ryle Niels: Forslaget giver mig lys i øj
nene, men ved nærmere eftertanke:
Hvis vi mister bladet, mister vi kom
munikationen med hinanden.
Jørgen Schandorff: Det at være en bil
lig klub kan være dyrt. Det koster penge
at drive en forening, vi kan ikke blive
ved med at være billige. Vi må se i øjne
ne, at vi må betale noget mere.
Reinhardt Hansen: Ved en besparelse
på 6 blade om året vil vi mangle medde
lelser. Disse må så sendes ud pr. post til
medlemmerne.
Jørgen Rasmussen: Vi skal have ny
spunsvæg, nyt juniorhus og toiletbyg
ning, hvilket vil koste ca. 3,5 mill. kr. in
denfor 5 år. På disse fem år vil der med
rente kunne spares 400.000 kr. Vi mi
ster ikke bladet, vi skal bare spare i 5 år.
Vi behøver ikke at miste kommunika
tionen, men kan sætte meddelelser op.
Formanden: Selvfølgelig skal vi spare,
men vi skal bevare vort medlemsblad,
det er nødvendigt for orientering.
Forslaget gik til skriftlig afstemning,
men forinden blev der valgt et stem
meudvalg, bestående af Tage Woltemath, Michael Ronild og Jørgen Schan
dorff.
Resultatet af afstemningen blev: 26 jastemmer, 105 nej-stemmer, 0 blanke.
Forslaget var forkastet.
Forslag, stillet af medlem A 816, Svend
Christensen:
På generalforsamlingen den 25. okto
ber 1987 blev det vedtaget, at moler og
kajanlæg skulle renoveres, og endvide
re blev det vedtaget at udskrive et ek
strakontingent i 1988 på kr. 1.000, betalt
over fire gange.
Ville det ikke være en fordet, hvis be
styrelsen kun brugte det indkomne
beløb til dette formål alene?
Formanden kom nemlig også ind på i
beretningen, at det endvidere var nød
vendigt at foretage reparationer på
ophalergrejet med udskiftning af skin
ner m.m.
Hertil vil jeg foreslå, at bestyrelsen tog
det gamle forslag frem, nævnt i SSF
bladet for ca. 10 år siden; at foreningen
dernæst optog lån i banken og indkøbte

en firhjulet lift til optagning og udsæt
ning af alle bådtyper.
Det ville for det første betyde mindre
risici for skader, og for det andet, at det
ville være lettere at placere bådene rig
tigt.
Lånet i banken kunne finansieres med
det beløb, medlemmerne betaler i dag
for de samme opgaver.
Formanden frarådede forsamlingen at
stemme for dette forslag. Han sagde vi
dere: Ekstrakontingent går i øjeblikket
til renovering af havnen. Hvis vi anskaf
fer en lift, er vi først nødt til at forstærke
vort kajanlæg, og det vil koste ca. 2 mill.
kr.
Reinhardt Hansen mente ikke, at vor
havn er stor nok til, at en travelift kan
køre.
Svend Christensen trak sit forslag til
bage med, at bestyrelsen lovede at ar
bejde på sagen med hensyn til anskaf
felse af nyt ophalergrej.
Punkt 7 Eventuelt:
Ove Madsen henstillede til bestyrelsen
at gøre noget ved det forøgede strøm
forbrug, evt. straffeforanstaltninger.
Johnny Ronild efterlyste noget mere
belysning på parkeringspladsen.
Tage Woltemath spurgte om, hvornår
man tog hængelåsene af portene på
Søndre Mole.
Arne Olsen: Foreningen har indkøbt et
tangampéremeter til brug for opsporing
af brugere af el. Han sluttede med at
orientere forsamlingen om, at hængelå
sene vil blive taget af onsdag før Påske.
Orla With: Svenskere og andet godtfolk
bruger strøm i bådene. Han henstillede
til havneudvalget at sætte forbudsskil
te op, der fortalte, at strøm kun må bru
ges til opladning af akkumulatorer.
Juul Andersen: I Præstø kræver man 10
til 20 kr. pr. dag ekstra pr. båd, hvis man
ønsker at have en ledning sat i land.
Formanden afsluttede generalforsam
lingen med at takke dirigenten samt
forsamlingen for en god generalforsam
ling.
Dirigenten takkede ligeledes, og i fæl
lesskab blev der udråbt et trefoldigt le
ve for Sundby Sejlforening.
Generalforsamlingen slut kl. 11.25.
sign.:
Benny Gustaffsson
Else Thuring
dirigent
sekretær
Referat af bestyrelsesmøde d. 5.4.88
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning

FAMILIESEJLADS
afholdes søndag
den 12. juni 1988

for alle foreningens sejlførende fartøjer
med fast køl.

- det er kun for sjov! Efter opfordring vil meget langsomme fartøjer
(»B-skøjter«) blive startet så tidligt, at de også
kan nå havn inden den traditionsrige
fællesspisning på Søndre Mole
Se opslag i klubhuset!
Kapsejladschefen

FAMILIESEJLADS
afholdes søndag
den 12. juni 1988

Skippermøde kl. 09.00 i klubhuset
Som sidste år bliver der et par »spasprøver«
undervejs, så sejladsen ikke bliver for alvorlig
- men vi skal selvfølgelig finde en vinder.
Som sidste år har vi fællesafslutning med sejlerne
på Søndre Mole - hvis vejret tillader det.
Motorbådsudvalget
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
var blevet godkendt af generalforsam
lingen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden bød Jørgen Rindal velkom
men i bestyrelsen, ligesom han lykøn
skede Jørgen Friland, idet han nu skal
arbejde som havneudvalgsmedlem.
Reinhardt Hansen har på bestyrelsens
vegne undersøgt, hvor mange medlem-
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mer, der har FM-station, og hvor man
ge, der har AM-station. Resultateter, at
61,5% har FM og 38,5% har AM. Som
følge af denne undersøgelse blev besty
relsen enige om at sige ja tak til den FM
station, som Zodiac har foræret os til
opsætning i klubhuset.
Hans Guldager orienterede efterføl
gende bestyrelsen om arbejdet i Rivie
raudvalget ud fra et referat, som SSF
har modtaget.
Han fortalte, at havnevæsenet har bedt
udvalget om et samarbejde p.g.a. en
tunnel, der bliver foreslået bygget un
der Københavns Havn. Denne tunnel
skal munde ud ved Lynettehavnen,
hvilket vil indebære, at en del af sejl
klubben Lynetten vil blive sløjfet. Der
skal endvidere bygges en Bulkhavn.
Denne skal ligge i Prøvestenshavnen
med en udbygning ud i Sundet.Den
12.4.88 vil der i Rivieraudvalget blive af
holdt et møde, hvor nærmere oriente
ring vil blive givet.
Formanden omtalte nødvendigheden
af, at taget på klubhuset, der er fra 1958,
bliver renoveret. Tilbud fra firma er
indhentet. Reparationen vil koste ca.
75.000 kr. Det firma, der skal stå for re
parationen, skal have betaling, når fore
ningen har råd til det. Københavns
Kommune er ansøgt om tilskud til tag
renoveringen. En enig bestyrelse gav
tilsagn til, at renoveringen kunne fore
tages.

Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladsudvalget holdt den 19.3. mø
de for at tilrettelægge første del af sej
ladserne i sommer. Kapsejladscheferne
i Dragør, Kastrup, Lynetten og SSF er
blevet enige om, at hver klub skal stille
med en præmie, som så sejlerne skal
sejle om i de forskellige klubbers specialsejladser. For at kunne vinde en af
disse præmier skal man have deltaget i
mindst 3 af de 4 sejladser.
Punkt 8 Joller:
Intet
Punkt 9 Motorbåde:
Ved en debataften for motorbåde den
14. marts var der pænt fremmøde. Em
net var en eventuel optagelse i DMU, og
formanden for Københavns Kreds, Per
Bruhn, fortalte om unionens arbejde og
aktiviteter.
DMU kræver, at mindst 7 aktive SSF
medlemmer tilmelder sig ordningen,
hvilket er sket blandt mødedeltagerne.
Bestyrelsen har besluttet, at SSF ind
melder sig i DMU, begrænset til det an

Punkt 10 Sikkerhed:
Et medlem har foreslået, at der sættes
en badestige på »Bollen« i redningsøjemed. Mange i bestyrelsen mente ikke,
det ville være godt at få en sådan stige
fast monteret, og man enedes om at
anskaffe en, der skal surres fast før
brug.
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Sikkerhedsrepræsentanten fremlagde
forslag til opkrævning af el-afgift, som
de medlemmer og gæstesejlere, der
ønsker at benytte el, skal betale.
Bestyrelsen sluttede med at fastsætte
årsgebyr for Mini-juniorer, kr. 15,halvårligt.
Mødet slut kl. 21.45
sign.:
Klaus Akkermann
Else Thuring
formand
sekretær
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Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget oplyser, at man snart er
færdig med bolværksarbejdet. Endvi
dere har havneudvalget været på besøg
i Vallensbæk havn for at se på deres
ophalergrej, der kan tage op til 18 tons.
Havneudvalget fandt ud af, at vor havn
ikke er egnet for et sådant ophalergrej.

tal medlemmer, som selv ønsker opta
gelse.

kæntringsøvelse i en svømmehal.

Mai
Juni

Okt
Nov
Dec

fr

13• 18

-| 13-18

9-15

X

11-15

X

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

Punkt 4 Klubhus og fester:
Den 7.5. er der standerhejsning og den
22.5. fejres pinsemorgen på sædvanlig
vis i Jollehuset kl. 8.00 om morgenen.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen oplyser, at klargøring af
skolebådene er i fuld gang. Igen i år er
begge både besat med elever alle ugens
dage.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Vore 3 ynglingebåde har deltaget i på
skestævne i Hellerup. Den bedst place
rede af vore både blev nr. 22 ud af 52 del
tagende.
Den 9.4. påbegyndes klargøring af opti
mistjollerne, og den 16.4. holder man
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SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

FlUgger producerer ikke
skibsfarver.
FlUgger sælger Hempels
Uanset hvilken type båd, du skal klargøre
(træ, plywood, glasfiber, stål, aluminium,
ferro-cement), kan du hente såvel malespecifikationer som maling og værktøj
hos FlUgger Byggefinish.
Vi forer Hempels fulde program.
Plus alt værktoj og tilbehør, som er nød
vendigt for, at du får et godt resultat.
Kig ind, køb din maling og få gratis
Hempels 96 siders håndbog i bådpleje
med i købet.
Fordi dine interesser er maritime,
behøver du jo ikke at skulle sejle i din
egen sø.

Flugger byggefinish
Hans Guldager A/s
Holmbladsgade 25 • 2300 S • Tlf.: 01 54 73 33
Møllegade 4 • 2791 Dragør • Tlf.: 01 53 73 22
FlUgger byggefinish er en landsdækkende kæde,
som sælger maling, tapet og værktøj til gør-det-selv folk

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 mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1108 medlemmer, 215 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Rivieraudvalget, der repræsenterer
over 20 foreninger, beliggende mellem
Prøvestenen, Kastrup Lufthavn og Kø
benhavns Havnevæsen har begravet
stridsøksen til fordel for et samarbejde
på tværs af alle tidligere planer.
Som bekendt havde havnevæsenet ud
arbejdet detaljerede planer om en op
fyldning uden sidestykke med forure
net affald og oven på dette en udflyt
ning af den mest forurenende industri i
København til området syd for Prøve
stenen.
Rivieraudvalget organiserede en kraf
tig modstand mod dette projekt, og i
samarbejde med politikerne og over
borgmester Weidekamp lykkedes det

Ny plan redder Amagers Øresundskyst!
Af Hans Guldager, formand for Rivieraudvalget
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Skitse 2

at få taget disse planer af bordet.
Med denne baggrund har alle parter
indset, at samarbejde til fælles gavn og
med skyldig hensyntagen til hinandens
interesser må der komme noget godt ud
af.
Københavns Havnevæsen og Riviera
udvalget præsenterer hermed det fo
reløbige skitseprojekt til en mindre ud
bygning af Provestenen og til en samlet
fritidsplan for Københavns Riviera.
Skitserne er udarbejdet af en af Dan
marks bedste arkitekter, når det drejer
sig om fritidshavne, Dan B. Hasløv, der
bl.a. har projekteret Køgebugt Strand
park.
Samtlige 20 foreninger i Rivieraudval
get har ved et møde i Sundby Sejlfor
ening den 12. april 1988 godkendt, at der
arbejdes videre med projektet.
Læs videre næste side. Indlæg af
planlægningschef Kaj Holm Jørgen
sen.

Skitse 1

Sy bådehavn
Afy Sobadeanstalt

Sejlrende
Skstnerende kyst med rekreative aktrriteter
Forbliver urørt

HF HelgoJam

Sundby Sejlforentng
HF A mager Sirand

Amager Strandvej
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Havn og by - en nødvendig modsætning?
Af planlægningschef for Københavns Havnevæsen, Kaj Holm
Jørgensen
At by og havn skal leve med hinanden
er der ikke noget nyt i, men selv om hav
nen vel nok ikke mere har den domine
rende indflydelse på byens erhvervsliv
som for 100 år siden, er der stadig mel
lem 20- og 30.000 mennesker, som di
rekte og indirekte henter deres ind
komst fra en eller anden havnerelateret
aktivitet. Københavns Havn planlæg
ger på længere sigt at koncentrere sin
havnevirksomhed i Nordhavnen og
Østhavnen. Dette vil give byen store
udviklingsmuligheder i de ældre hav
neafsnit. På den anden side vil en hav
nekoncentration i Nordhavnen og Øst
havnen nødvendiggøre bedre vejforbin
delser til disse havneafsnit. Derfor har
havnen fremlagt sit forslag til en ny,
østlig ringvej, som forbinder de to hav

neafsnit med Lyngbyvej i nord og med
lufthavnsmotorvejen i syd.
Endvidere kan det blive nødvendigt at
udvide havnens landareal i Østhavnen.
På Prøvestenens sydlige del er der i dag
ledige landarealer, som imidlertid
vanskeligt lader sig udnytte til andre
formål end oliedepot - og det er der ik
ke behov for. Med en udvidelse af landa
realet mod nordøst kan der skabes mu
lighed for andre havneaktiviteter på
Prøvestenen, f.eks. en bulkterminal,
som der har vist sig interesse for.
En sådan udvidelse af erhvervshavnen
kan som vist på skitse 1 indgå i en na
turlig afrunding af Prøvestenen mod
syd. Et mindre anlæg for lystbåde vil,
som vist, harmonere godt med de
nuværende aktiviteter på Amagers øst

kyst og skabe nye muligheder for sø
sport i området.
Lystbådeanlægget kunne tjene som erstatningsplads for lystbådehavnen Ly
netten, som berøres af de før omtalte
vejplaner.
Ved en fremtidig udbygning af Ama
ger Strandpark er der mulighed for
et større samlet anlæg, som vist på
skitse 2. Det skal fremhæves, at der
på indeværende tidspunkt alene er
tale om et idéoplæg, som skal vise, at
rekreative søsportsformål og er
hvervsmæssige havneformål kan ek
sistere side om side. Eventuel yderli
gere bearbejdelse af tankerne skal
ske med brugerne og planlægningsmyndighederne.
Holm Jørgensen
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GAMLE LAN
BYTTES.
Amagerbanken kan være med til at give
Dem ekstra luft på det daglige budget.

Amagerbanken
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Har du radio i båden VHF eller privatradio?
Der vil snarest udkomme en ny, revide
ret telefonliste over de medlemmer,
som har VHF-radio.
Nogle få nye VHF-ejere har meldt sig i
1987, men for få til, at man ville udarbej
de en ny liste.
Men siden da er der kommet flere nye
til, ligesom nogle er gået bort, så efter
aftale med vor gode ven »Tryksen« går
vi nu i gang med en ny og forhåbentlig
mere håndterlig liste.
Vil du med på listen, bedes du udfylde
en seddel med dit medlemsnummer,
navn, bådenavn, kaldesignal, evt. sellcallnummer og, hvis du ønsker det, da
også dit private telefonnummer.
Er du allerede på listen, men af en eller
anden årsag har fået ændringer i båd
navn og numre, da bedes også dette
meddelt.
Sedlerne vil du kunne finde i en »Lom
me« på opslagstavlen i mellemgangen
ved kontoret. Udfyld sedlen (gerne så
det kan læses) og læg den i kontorets
brevkasse senest den 10. juni 1988.
Der gøres opmærksom på, at listen kun
udleveres til medlemmer, der er opta
get på listen samt til bestyrelse og hav
nefoged.
Listen må ikke overdrages til uden
forstående.
Har du privatradio?
Da kan du også blive optaget i listen,
idet der, såfremt der er interesse derfor,
vil blive lavet et afsnit for privatradiobrugere.
Tidligere, da vi havde Sundby mariti
me Privatradioklub, havde vi en sådan
liste i en lille bog, hvori også stod klub
bens vedtægter samt anvisning på,
hvordan man foretager et nødopkald
etc.
Betingelsen må være, at medlemmets
kaldesignal må være Sundby Sejl
og så medlemsnummeret (f.eks.
SUNDBY SEJL 630), dette kan nemlig
ikke forveksles med noget andet.
Vil du med på listen, da udfyld en sed
del (samme som for VHF-ejere) og læg
den i kontorets brevkasse senest den
10. juni 1988.

tion udskiftet med en ny, moderne FM
station. Den for kort tid siden foretagne
undersøgelse viste, at der kun er ganske
få medlemmer, som stadig bruger en
gammel station, der kun har AM modu
lation, og da jeg skønner, at disse få alli
gevel snart skifter ud til FM - thi der er
jo næsten ingen trafik mere på AM sta
tioner - OG, da det kendte radiofirma
ZODIAC A/S har været så generøs at
skænke en fin, ny FM station, ja, så har
bestyrelsen og jeg ikke betænkt os to
gange på at sløjfe den gamle AM sta
tion, da det ville være urealistisk at
skulle etablere to systemer, det være
sig både pladsmæssigt, økonomisk og
betjeningsmæssigt.
Til de få medlemmer med AM statio
ner vil jeg sige: Skift ud til FM. Der er så
mange gode og billige apparater på
markedet, så det behøver ikke at blive
nogen større udskrivning, men du får
meget bedre kommunikationsmulighe

der med 40 kanaler og 4 Watt ud af an
tennen.
Lad mig til slut gøre opmærksom på, at
P & T's bestemmelser om brug af priva
tradio stadig er gældende. Det synes
mig nemlig, at brugen af de til maritimt
brug øremærkede kanaler er blevet no
get flydende, idet man horer maritime
stationer på alle andre kanaler, hvilket
de naturligvis har lov til iflg. bestem
melserne, medens landstationer bol
trer sig på de maritime kanaler. Lad os
dog, som hidtil, bruge kanal 16 til op
kald fra båd til båd og fra båd til land og
omvendt, og så bruge kanalerne 21 og 22
til at samtale på. Kanal 11A bruges end
nu til nødopkald på gamle AM statio
ner, medens man på FM stationer bru
ger kanal 11 til nødopkald.
Mon det skulle være nødvendigt at
minde nogen om at bruge et sømmeligt
sprog???
Hvis du ikke har P & T's rode hefte med
bestemmelserne, eller hvis du har brug
for et katalog med radioudstyr, så kan
begge dele fås hos undertegnede.
God sæson 88
Reinhardt Hansen
Radiokontaktmand for SSF

Drømmen bliver o
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 vurdertog som overflødige
ekstraomkostninger for Dom.
Dertil kommer vor TVreheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lånpt i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en bå
drømmen blive opfyldt

Som ovenfor nævnt: Listen udleveres
kun til medlemmer, der er optaget på li
sten, til bestyrelse og havnefoged.
Den må ikke overdrages til uden
forstående.
Når disse linier læses, er vor klubsta
- vtnør os mere umage

^>in<ii>yv»su-i FLuia 1, ttf
Amagerbrogade 67, 1
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fra bestyrelsen

havn og plads

Bådejere!

u
Nye medlemmer

Sundby Sejlforening byder
følgende nye medlemmer
velkommen:

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
J
J
J
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5 Allan Grundahl
Hessensgade 23, S.
8 Jens Svendborg
Kirsten Kimersvej 30, S.
20 Jørgen Risting Hermansen
Skottegården 18, Kastrup
24 Per K. Winkler
Amsterdamvej 3, S.
28 Marianne L. Lundsberg
Marsk Stigs Allé 39, Bagsværd
38 Kate Frederiksen
Wergelandsallé 15, Søborg
46 Kim Olsen
Hellasvej 9, S.
47 Thomas E. M. Pedersen
Grækenlandsvej 40E, S.
49 Bobby Hjorth Schytt Petersen
Greisvej 74, S.
66 Bo Seiko
Lygtemagerstien 5, S.
67 Jesper Jensen
Drogdensgade 6, S.
77 Lars Rosenmeier
Molleåparken 31, Lyngby
82 Per Chr. Brun
Milanovej 53, S.
95 Ib A. Evensen
Luganovej 6, S.
147 Lillian B. Poulsen
Maltagade 15, S.
172 Jutta Brandt
Mantuavej 3, S.
177 Kurt U. Vørs
Sundparken 22, S.
7 Eva Høier Mogensen
Japanvej 32, S.
16 Rune Below
Signelilvej 7, S.
35 Hendrik Hansen
Hveensvej 17, S.

Havnekontoret
Havnefoged Bent Petersen træffes
på alle hverdage mellem kl. 15 og 16
på kontoret og i samme tidsrum på
tlf. 01 58 14 24.
Op- og udsætning af fartøjer samt
benzin og oliesalg:
Kontakt Havnefogeden.
Flaskegas:
Kontakt Henry Plambech på nordre
mole.

Husk, at bukke og klodser skal sættes
på de anviste pladser senest 8 dage ef
ter søsætning.

Bådejere!
med plads i havnen: Vis hensyn til vore
gæstesejlere. Vi beder Jer derfor forsy
ne Jeres plads med et friskilt, når i for
lader Jeres plads i havnen i mere end en
dag. Det er dejligt, når man anløber vor
havn som gæst, at man nemt og hurtigt
kan finde en plads.
Friskilte kan købes på kontoret om
torsdagen.
Havneudvalget

Gebyrer
for brug af strøm i
Sundby Sejlforening:

Havneudvalget
Husk at afhente din pladsmærkat in
den søsætning. Mærkaten er et bevis
for at din ansvarsforsikring er betalt og
den skal være sat på båden iflg. forenin
gens love.
Ved forårsklargøring bedes man ven
ligst rydde op efter sig og anbringe sit
affald i de dertil opstillede containere maleraffald kan afleveres der hvor man
har købt malingen.
Der må ikke placeres måtter på bolvær
ker eller midterbro da træværket råd
ner.

Havnepenge
Gæstesejlere, som kobler på vort el-net,
vil fremover blive afkrævet kr. 20,- pr.
døgn.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 5.
april 1988.

Betaling senest 15. maj 1988:
Køleskab
kr. 100,00 pr. år
TV
kr. 100,00 pr. år
Kogeplade
kr. 100,00 pr. år
El-Køkkenovn
kr. 100,00 pr. år
Såfremt ovennævnte el-apparater (220
volt) forefindes, uden at ovennævnte
gebyrer er betalt, vil det blive betragtet
som tyveri fra foreningen.

Opvarmning
Brug af el-apparater til opvarmning er
forbudt. Forefindes sådanne apparater,
vil det blive betragtet som tyveri fra for
eningen.
Bestyrelsen kan give tilladelse til kort
varig brug af el-opvarmningsapparater
ved f.eks. polyesterarbejde.

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

til orientering

fra medlemmerne
Sælges:
20 fod Fåborg motorbåd med 20 HK
Bukh dieselmotor (kørt ca. 850 ti
mer) fuldt udstyret med VHF-radio, ekkolod, lamper m.m.
Pris
kr. 60.000,Else Thuring
tlf. 01 53 59 64

Pinsemorgen, 22. maj
Traditionen tro er SSF vært ved et lille
traktement Pinsemorgen kl. 8.00 i Jol
lehuset på Nordre Mole.
Kom og vær med! Du oplever måske at
se solen danse til lidt kvik musik, en
morgendram og rundstykker.
Festudvalget

Motorbåd til salg

Mini Juniorer
På generalforsamlingen blev det vedta
get at optage børn under 9 år som mini
juniorer.
Til forældre-bedsteforældre mormødre og farmødre:
Meld alle jeres små rollinger ind i SSF.
Kontingentet er kun kr. 15, - halvårligt,
og der er intet indskud. Alle børn mel
lem 0 og 9 år optages.
Nærmere oplysninger på kontoret eller
hos juniorlederen.

Bådforsikringer
Skal du tegne kasko- eller ansvarsfor
sikring for din båd, kan du tegne forsik
ringen hos formanden hver torsdag af
ten. SSF er autoriseret forsikringsagentur for Topsikring og Hafnia, og så
støtter du tilmed Sundby Sejlforening.
Så tegn din forsikring direkte i SSF!
Og husk: Er du medlem af SSF skal der
i henhold til vedtægterne mindst være
en ansvarsforsikring på din båd!

70 år
Til bestyrelse og venner!
En hjertelig tak til alle, som mødte op
og gjorde min 70 års fødselsdag festlig,
underholdende og minderig.
Det glædede mig meget at se Jer alle
sammen.
Preben Rasmussen
»Fedt og Olie«

Sælges:

Tak
sejleren i Polen takker for artiklen i
februarnummeret af bladet.
28th March, 1988
Thank you very much for sending me
the March copy of your magazine and
for printing my letter.
I am sending you my best greetings.
Yours sincerely,
Boguslaw Kociolowski

Stor motorbåd under ombygning
sælges grundet dødsfald.
Båden har bl.a. fået nye spanter,
nyt dæk, større kahyt og nye vin
duer.
Båden er synkefri - alle hulrum er
fyldt med støbt skum.
Længde: 11 m
Bredde: 2,7 m
Motor: 20 HK Faryman Diesel
Påhængsmotor: 7 HK
samt andet tilbehør.
Pris kontant kr. 25.000,Henvendelse: Henning Solfeldt
Telefon 01 87 83 38, aften
Båden står på Søndre Plads.

Købes:
Et enkeltskur på Søndre Plads.
Medlem nr. 824, Hans Olsen
Syvens Allé 4, 4.th, 2300 S.
Telefon 01 49 75 62
Plads nr. 104, Drabant 22 »Trille«

J 346 »Saltholm«,
som var foreningens juniorbåd un
der navnet »Pussycat«, men som
siden har været i pleje hos mig.
Perfekt stand. Oregon Pine på eg,
blank.
Motor
m.m.
Pris
kr. 20.000, Finn Madsen
Tlf. 02 95 76 60

kapsejlads

motorbåde

Kapsejladsudvalg:
Ole Poul Pedersen
Mogens Fuglsang
Tommi Nymand
Niels Peter Petersen
Erik (Basse) Povlsen
Janus Simonsen

0124 57 59
01580916
01514592
0163 98 75
0154 4161
0149 3508

Onsdagssejladser
Der sejles almindelige træningssejladser hver onsdag i maj og juni 1988.
Sejladserne søges startet kl. 19.00.
(Ynglinge dog kl. 18.55).
Deltagelsen er gratis, og der er præ
mieuddeling i klubhuset efter hver sej
lads.
Vi laver individuel lobsammensætning
og må derfor have din tilmelding senest
tirsdagen før kl. 18.00.
Tilmeldingsblanketterne kan hentes i
»mellemgangen« ved kontoret og læg
ges i brevkassen efter udfyldning.
Fartøjer fra andre sejlklubber er vel
komne.
Kapsejladsudvalget

Redaktionen gør
opmærksom på:
at medlemmer uden udgift kan få opta
get rubrikannoncer i bladet om køb og
salg af bådudstyr, fartøjer og lignende
samt andre meddelelser af interesse
for medlemmerne.

Aktiviteter tilrettelagt for i år:
12. juni (søndag): Familiesejlads
Pålidelighedsløb med et par morsom
me prøver undervejs.
Fælles afslutning med sejlernes fami
liesejlads på Søndre Mole med spis
ning, præmieuddeling etc.
27. august (lørdag): Navigationssejlads
Navigationsløb med test af kundskaber
i kurser, distancer, positioner etc.
Under 20 sømil.
Præmieoverrækkelse i klubhuset nogle
timer efter løbet. (bl.a. vore to flotte
vandrepokaler).
1. oktober (lørdag): Fisketur
Som tidligere år med afslutning og spis
ning i klubhuset og mange flotte spon
sorpræmier.

DMU-sejladser
Nedenstående sejladser passer ind i
vort eget program, og KMU/KMK har
meddelt, at SSF deltagere er meget vel
komne.

ning og præmieuddeling på Flakfortet
om søndagen.
3. og 4. september (lørdag/søndag)
Natsejlads KMK
Navigationsløb om natten. Sværheds
graden noget større end vort eget
dagløb. Dette skal dog ikke afholde no
gen fra at deltage, da det er meget lære
rigt og underholdende.
Skippermøde hos KMK lørdag ca. kl. 20
og start ca. kl. 21. Løbet færdigt ca. kl.
02.00.
Søndag fælles underholdning samt
præmieuddeling.

ynglinge

YNGLINGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik Poulsen
Polensgade 11 a
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

6. og 7. august (lørdag/søndag)
Øresunds-Regatta KMU
Navigationsløb om dagen med afslut

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

Vintersejlads OPTI

optimister

Som mange af Jer sikkert ved har de
»skrappe drenge« sejlet næsten hver
lørdag vinteren igennem. Det har været
koldt nogle gange, men også lærerigt at
se, hvad I egentlig kan holde til.
Vintersejladsen har været holdt som et
åbent arrangement, hvor sejlere fra vo
re naboklubber har været indbudt til at
deltage.
Desværre var det kun Lynetten, der
havde mulighed for at deltage. De stil
lede med tre sejlere, hvoraf den ene var
feltets eneste pige, som til gengæld var
en af de mest aktive.
Vi håber, det vil blive en tradition med
vintersejlads i SSF, og at de andre nabo
klubber også vil deltage i denne lidt
specielle form for sejlads.

OPTIMISTUDVALG
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 01 58 28 10
Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39

fuldførte, hvorefter dommeren valgte
at skyde sejladsen af og »nøjes« med 2
starter, idet man skønnede, at efter
3 1/2 time på vandet var sejlerne og
hjælpere i følgebåde så gennemkolde,
at det ville være uforsvarligt at fortsæt
te; sikkert en meget klog beslutning.
Vi i SSF kan kun være stolte af vore sej
lere. Af 5 tilmeldte kom 3 hjem med
præmie, og kun sort uheld var skyld i, at
vi ikke fik en fjerde præmie med hjem,
idet Einar var så uheldig at kæntre i 1.
start og slutte på 19.pladsen, og i 2. start
fik han havari, hvilket er uheldigt, men
jeg er sikker på, at Einar nok skal sørge
for revanche.
Der var 48 tilmeldte, og vore sejlere pla
cerede sig således:
Jackie H.
2.pladsen
Bo Nielsen
9. pladsen

28.-29. maj:
MacDonald stævne i SSF A-B-C.
4.-5. juni:
KASTRUP CUP A-B.

Sæsonstart
Så nu lykkedes det igen at starte på en
forhåbentlig lang og god sæson!
Først vil vi, traditionen tro, byde de nye
juniorer velkommen til og håbe, at de
må få mange gode og sjove oplevelser
blandt gode kammerater både på land,
men ikke mindst til vands.
For at I rigtigt kan følge med i, hvad der
sker netop for Jer, bør I altid læse, hvad
der hænger på tavlen i Optimisthuset,
når I er nede for at sejle. Det ville være
ærgerligt at misse en udflugt til Salt
holm, bare fordi du »glemte« at kigge på
opslagstavlen.

Kapsejlads OPTI
Der har allerede været en livlig aktivi
tet på kapsejladsfronten.
Vore A-sejlere begyndte i Dragør St. Be
dedag, en rigtig sur dag med vind fra
sydøst, 8-12 m/sek og pust op til 15 m/
sek, overskyet og koldt (ca. 5 grader!).
Inden første start var 5-6 allerede
»udgået«, kun 34 af 48 tilmeldte
fuldførte 1. start.
2. start umiddelbart efter 1. kun 23-24

Henrik H.
16.pladsen
Einar
23. pladsen
Bo Jacobsen sluttede mellem nr. 40 - 48
blandt de sejlere, der valgte ikke at
starte, men når man er så lille som Bo
J., må det siges at være en meget klog
beslutning, han traf, hvilket igen kan
ses som en form for godt sømandskab,
aldrig at sejle ud i vejr, man ikke er sik
ker på at kunne magte en jolle i.
Jørgen/Leif

HELLERS Y\CHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE,

KMS 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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SSF er med i Frihavnsordningen.
Ved at købe en mærkat til
2,00 kr. på kontoret, kan du
ligge gratis i 221 danske hav
ne, 4 tyske og 6 svenske hav
ne.

Fyn

86 Odense Sejlklub, Stige 0
87 Odense MBK
88 Sejl- og MBK »Frem«, Odense
90 Odense Yachtklub
91 Sejlklubben Fiorden, Odense
92 Varbjerg Motorbådsklub, Baaring Vig

106 Frederiksværk Seilklub
107 Frederiksværk Motorbå -klub

FRIHAVNSORDNINGEN
Deltagerhavne:
1 Højer Bådeklub
2 Bådeklubben Vida »LÆGAN«, Tønder
3 Ribe Seilklub
4 Fanø Sejlklub
5 Esbjerg Søsportshavn
6 Varde Sejlklub
7 Bork Bådelaug
8 Stauning Bådklub
9 Ringkøbing Seilklub
10 Hvide Sande Sejlklub
11 Thyborøn Marina

16 Lemvig Seilklub, Marinaen
17 Tambohuse Bådelaug
18 Sallingsund Sejlklub, Glyngøre
19 Skive Søsports Havn
20 Virksund Havn
21 Viborg Seilklub, Hjarbæk
22 Thisted Seilklub
23 Haverslev Bådelaug
24 Ryå Bådelaug
25 Seilklubben »Limfjorden.., Ålborg
26 Vestre Bådelaug, Ålborg
27 Ålborg Seilklub
28 Nr Sundby Sejlklub
29 Sundby-Hvorup Sejlklub
30 Mou Bådelaug
31 Fiskerklyngen, Skudehavnen, Ålborc
32 Holstebro/Struer Havn
Tyske ]
33 Nautilus-Hvalpsund
havne 1
34 Attrup Havn
|

36 Frederikshavn Søsportshavn
37 Kaløvig Bådelaug
38 Egå Marina
39 Horsens Bådeklub
40 Horsens MBK
41 Horsens Sejlklub
42 Vejle Lystbådehavn
43 Ry Marina, Ry Bådelaug
44 Silkeborg MBK
45 Skanderborg Sejl- og MBK
46 Silkeborg Seilklub
47 Haderslev Sejlklub
48 Haderslev Sejlforening
49 Åbenrå Bådeklub, ABC
50 Stevningnor Bådelaug, Als
51 Sønderballe Bådelaug, Genner bugt
52 Ry Sejlklub
53 Bådelauget »Krogen«, Århus
54 Langå Bådelaug
55 Stevelt Bådelaug, Haderslev
56 Graasten Sejlklub
57 Egernsund Brolaug af 1985
58 Rønnerhavnen. Frederikshavn N
59 Fiskernes Bådelaug, Gråsten

66 Lystbådehavnen Udbyhøi S
67 Dronningborg Bådelaug
68 Randers Sejlklub
69 Sejlklubben »Fjorden«
70 Sønderhald Sejlklub
71 Randers MBK
72 MBK af 1943

76
77
78
79
80

Hadsund Sejlklub
Mariager Sejlklub
Mariager Kommunale Havn
Hobro Sejlklub
Kongsdal Baadelaug

Roskilde
Fjord

108 Frederikssund Lystoaaenavn
109 Kignæs Mole, Jægerspris
110 Veddelev Strands SåuciåuS
111 Jyllinge Lystbådehavn
112 Skuldelev Bådelaug
113 Jyllinge Nordhavn, Sejlklubben »Nord«
114 Neder Dråby Bådehavn, Jægerspris
115 Marbæk Lystbådehavn
116 Herslev Strand Sejlklub

126 Færgestedets Bådelaug, Hørby Havn
127 Skælskør Amatør Sejlklub
128 Appenæs Bådelaug Næstved
129 Nakskov Sejlklub

Sjælland,
Lolland,
Falster

166
167
168
169
170
171
172
173
1 74
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Københavns
området

130 Toreby seiiwuu
131 Guldborgland Bådelaug
132 MBK »Guldborgsund«
133 Sakskøbing Bådelaug
134 Seilforeningen »Vikingen«, Nyk F
135 Jungshoved Kirkehavn, Præstø
136 Yactklubben »Furesøen«
137 Lergravens Seil- og MBK, Nyk F
138 Holbæk Marina
139 Arresø Seilklub
140 Blans Bådeklub, Bandholm
141 Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn
142 Poulsvig Bådelaug, Ydernæs, Næstved
143 Langsø Bådelaug, Nakskov
144 Rodbyhavn Bådelaug

Flensborg Yachtclub
Segler Vereinigung Flensburg
Segel Sport Flensburg
Segel Club AHOI, Schleswig

Sydhavnsklubberne
(Syd for
Sjæll. Broen)

Hvidovre Sejlklub, Suset
Københavns Motorbådsklub
Christianshavns Bådelaug
Sejlklubben »Lynetten«
Sejlklubben »Sundet«, Skudehavnen
Brøndby Strands Sejlklub
Bådelauget »Søhesten«, Skudehavnen
Seilklubben »øst«, Skudehavnen
Vallensbæk Havn
Svanemøllehavnen
»Gry«, Skudehavnen
Lystseilerforenmgen »Skudehavnen«
Kvindelig Sejlklub, Skudehavnen
Sejlklubben »Triton«, Skudehavnen
Hvidovre Jagtforenings MB-afd
Fisketorvets Motorbådsklub
Sundby Sejlforening
Hundige Bådeklub, Sejlklubben »Hundige Strand«
S/l Ishoi Havn
Kastrup Broforening l/S
Mosede Fiskerihavn
FDF/FPF's Bådelaug. Kalvebodslobet
Birkerød Sejlklub
Sejlklubben Nordhavn

206 Sejlklubben »Tokosten«
208 Bådeklubben »Molen«
209 Bådeklubben »Valby«
210 Bådeklubben »Havjægerne«
211 »De-To212 »Broen«
213 Bådeforeningen »Trekanten«
214 Sejlforeningen »Mellemfortet«
215 Kalvebod Bådelaug
216 MBK »Slusen«
217 MBK »Vest«
218 B K.S »Sjællandsbroen«
219 Seilforeningen »Enighed220 Sejlforeningen »Syd«
221 Bådelauget »Syd-Vest«

Svenske
havne

Christianstad Segelsællskap, Åhus
Raa Helsingborg Segelsællskap
Foreningen Sandø Hamn, Kungsbacka
Ostpirens Båtklubb, Landskrona
Endenryds Båtklubb, Sølvesborg
Sølvesborg Segelsællskap

Tanja, 3 mdr. SSFs yngste mini junior

47. årgang

Ordinært kontingent pr. halvår:

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S.

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

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01 50 73 23

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. 200,-.
Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år:
Pr. kvm. kr. 65,- + moms kr. 14,30, ialt pr. kvm. kr. 79,30.
Vinterpladsleje:
Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 + moms kr. 7,15, ialt kr. 39,65.
Mindste pladsleje max. 3 kvm. kr. 175,- + moms kr. 38,50, ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år:
Enkeltskur kr. 82,- -I- 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,-.

Ekstraordinært kontingent

Medarbejder ved bladet:

Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . ..

01 50 41 01

Bladets ekspedition:

Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S. ..

kr. 250,00
kr. 250,00

01 58 01 76

Tryk:

Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh.Ø

Alle aktive medlemmer betaler:
inden den 15. september 1988
inden den 15. marts 1989

Vedtaget på generalforsamlingen den 25.10.1987.
01 26 95 09

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Klaus Akkermann

01 59 28 23

Næstformand:

Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:

Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:

Erna Christensen

Annoncepriser i SSF's medlemsblad

01 59 39 78

kr.
kr.
kr.
kr.

Helside
Halvside
Kvartside
Ottendedel side

900, 450, 325, 190, -

+
+
+
+

moms pr. nummer
moms pr. nummer
moms pr. nummer
moms pr. nummer

Havneudvalg:

Arne Olsen
Jørgen Friland

01 55 79 39
01 38 15 41

Tilsynsferende
med klubhuset
- og festudvalg:

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

01 51 75 30
01 54 58 44

Kapsejladschef:

Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechef:

Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

10% rabat ved annoncering et helt år

De kendte mæriær. De nyeste
modeller. De bedste tilbud.
Den perfekte service.

Juniorleder:

Ole Jensen

01 58 50 68

Jolle
repræsentant:

Jørgen Rindal

01 97 09 39

Motorbådsrepræsentant:

Ib Petersen

01 52 25 44

Malere:

Karl Thorup
Frank Olesen

01 58 43 11
01 52 23 10

Radiokontakt:

Reinhardt Hansen

01 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 — 20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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- det hele far du med i kobet
når du lejer video, farve-TV
og avanceret HiFi
hosD:E:R. Hvor ellers?

VIDEO
Hlfl-TV

Amagerbrogade 55,
tlf. 0154 40 00.

Slut med Danmarks Motorbåds Union
En organisation skifter navn og profil i erkendelse af mang
lende dynamik og slagkraft.
Afløseren bliver DMU Danske Fritidssejlere.
Formanden for DMU Danske Fritidssejlere har i Motor Søsport gjort op med for
tiden og er, båret af kraftig rygdækning fra medlemmerne, med kulingsstyrke på vej
ind i fremtiden.
Af Allan Christensen, formand , DMU Danske Fritidssejlere.
- en ny profil For to år siden blev det i Helsingør be
sluttet, at Danmarks Motorbåds Union
skulle have en ny profil, der var i stand
til at bære frem mod år 2000.
For mange år siden var det at bevæge
sig på havet med sejl eller motor en
skarp adskilt ting. Man kunne ikke beg
ge dele, man måtte bekende kulør. Der
for er der gennem tiden opstået to orga
nisationer, der hver for sig har taget sig
af de til enhver tid værende medlem
mer, der bekendte sig til den ene eller
den anden side.
Der har aldrig hersket tvivl om, hvor
kapsejleren i jolle eller havkrydser eller
12-meter hører hjemme.
Heller ingen tvivl om racerbådene med
påhængsmotor eller de store offshore
racere. Danmarks Motorbåds Union
har taget sig af motorbådene.
Det nye navn DMU Danske Fritidssej
lere er markeringen af et skifte inden
for fritidssejlads. Et mål, vi bl. har sat
os, er at få afskaffet det følelsesladede
ord lystbåd, lystbådssejlads, lystfartøj,
lystbådehavn. Det kan I være med til,

så for fremtiden hedder det fritidsbåd,
fritidssejlads, fritidshavn.
DMU Danske Fritidssejlere er organi
sationen, der tager sig af de fritidssejle
re, der ikke sejler kapsejlads, men som i
deres fritid ønsker at forvalte den arv, vi
har fra vore forfædre, nemlig som frie
mennesker at kunne sejle hvor hen, vi
har lyst.
Selvfølgelig siger vi alle: »Det skal in
gen tage fra os«, men vi må jo nok er
kende, at vi ofte har hørt eller måske
selv prøvet at blive kørt bagud af andre,
der var stærkere.
DMU Danske Fritidssejlere er mellem
de organisationer her i Danmark og i
udlandet, der gør os til samarbejdspart
nere for de beslutningstagere, der af en
eller anden grund måtte ønske at ændre
på det nuværende grundlag af den ene
eller den anden slags.
En ting kan jeg love: Der er ændringer
undervejs i organisationen. Som enkel
te kan huske fra Motorbådsdagen, var
der enkelte udvalg, der helt manglede
at markere sig med en rapport. Sådan
vil det være, når man går fra en statisk

organisation til en dynamisk. En af de
grundlæggende tanker i vore nye
vedtægter er muliggøreisen af ændrin
ger her og nu, hvor det er nødvendigt, og
ikke som i de gamle vedtægter, hvor det
var den årlige generalforsamling, der
skulle tages i ed, hvis der skulle laves
om på dette eller hint.
Danmarks Motorbåds Union var dårlig
til at orientere om alle de løsninger på
problemer, som de har været medvir
kende til at løse. Mange gange er det
kun det taknemmelige medlem eller
klubbestyrelsen og så problemløserne,
der var orienteret om en sags afslut
ning. For fremtiden vil vort Marke
tings- og PR-udvalg tage sig af denne
orientering. De vil endvidere tage sig af
den orientering, som vi alle har mang
let, om værdien af vort medlemskab af
DMU.
Jeg vil sige tak for de mange positive til
sagnjeg har fået fra mange sider, om at
være med til at gøre DMU Danske Fri
tidssejlere bedre end forgængeren.

^SSSS^SSpSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSg^=yyyyy?=?=y?=?=5^^scyy^«^Sc

Ejner Madsen
Fredag den 20. maj var en regntung dag,
trist og grå. Trist mest fordi det var da
gen, vi sagde det sidste farvel til Ejner
Madsen, der så sandelig ikke var grå.
Jeg vil huske Ejner som en farverig og
alsidig person, en god ven og sejlerkam
merat. Altid aktiv i samfundslivet og en
respekteret tillidsmand hos Brdr. Henze på Strandlodsvej, og dér kendt som
en mand, der kunne sit håndværk - hvil
ket er kommet utallige medlemmer til
gavn.
Ikke mindst efter Ejner gik på pension.
Mange er de forespørgsler, der er blevet
besvaret med:
»Spørg Ejner!«
Og de fik beslag eller andet, der løste
deres problem.
Ikke mindst SSF har haft glæde af Ej
ner, der velkendt færdedes over pladsen
med sin svejsevogn til nye opgaver eller
var travlt optaget ved sit skur.
Ejner og hans hustru Karen var i mange
år et markant par i SSF - indtil Karen

desværre blev gangbesværet, og vi alt
for sjældent så hende og måtte nøjes
med at dele Ejners bekymring.
I dagligdagen var Ejner oftest den før
ste, jeg hilste på, inden jeg skridtede
skurene af på vej til »Rylen«.
Det medførte gerne en snak om alt mu
ligt. En lille historie måske fra den
gang, Ejner sejlede med de store skibe,
eller en beretning om hans og Karens
udenlandstur. Eller vi mindedes, da vo
re to gode »skive« mødtes i Warnemiinde.
På det sidste var det vel mest Karens
mulighed for bedring, vi talte om.
For et par år siden gik Ejner i land for

anden gang, vel i erkendelse af, at en
dag skal sejladsen slutte. Alligevel var
Ejner at træffe ved sit skur med en frisk
bemærkning.
Jeg vil meget savne dine randbemærk
ninger og må konstatere det, vi alle ved:
En dag er det den allersidste dag. Alli
gevel kommer det oftest bag på os, når
en god ven træder af.
Rustvognen med en hvid kiste kører
langsomt ned ad vejen og toner bort i
regndisen om et hushjørne. Tilbage
uden for kirken står Karen, familie og
venner og kniber en tåre ved Ejners sid
ste færd.
Tilbage har jeg et kært minde at føje til
kæden af gode minder, der har gjort et
liv i SSF til noget, jeg ikke ville være for
uden.
I et: æret være mindet om en god ven,
vil mine tanker gå til Karen, og jeg hå
ber, du midt i sorgen må finde trøst i dy
rebare minder.
En tak og kærlig hilsen
Niels, »Rylen«
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Referat af bestyrelsesmøde d. 2.5.88
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 sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort. Der var bl.a. en indbydelse
til reception i anledning af Lynettens 10
års kubilæum den 20. maj. Formanden
vil deltage for SSF.
Formanden orienterede:
Der er nu kommet mærkater til Frihavnsordningen. Medlemmerne kan
afhente disse på kontoret for et beløb af
2 kroner.
SSF har fra Graae og Hilmand Olie
modtaget en check på 4.856 kr., der er
blevet indsat på juniorkontoen. Med
lemmerne har i det forløbne år købt for
48.562 kr. olie.
Der er modtaget bekræftelse på, at SSF
af en kreds af medlemmerne nu er ind
meldt i DMU efter ønske.
Den 9.5.88 afholder KSU ekstraor
dinær generalforsamling, hvor der bl.a.
vil blive stillet forslag om navneforan
dring til »Storkøbenhavns Organisa
tion af Søsportsklubber«
Et medlem anmoder om fritagelse fra
vagtordningen. Bevilget fra 88/89.
Der foreligger nu et officielt forslag til
ændring af Amager strandlinie. Re
daktøren vil orientere i næste nummer
af bladet.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget oplyser, at man har
konstateret, at en del medlemmer læg
ger deres mast o.l. i masteskuret og så
kører deres båd for vinteroplægning an
det steds. Havneudvalget mener ikke,
det kan være rimeligt, at disse medlem
mer skal undslå sig vagtordningen,
hvilket bestyrelsen gav udvalget ret i.
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Bestyrelsen vedtog, at der ikke må sæt
tes radiomaster på skurene.
Lampestederne på Søndre Mole er ble
vet renoveret.
Der vil ved slæbestederne blive opsat
skilte med »Anlæg i slæbestedet for
budt«.
Havneudvalget mener, at det til efterå
ret vil blive nødvendigt at sende en dyk
ker ned for at se på vore slæbesteder.
Vore transportvogne er blevet renove
ret af medlem Juul Andersen, således
at de er klar, når medlemmerne skal fyl
de grej i bådene for sommeren.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Den 22.5. vil der på sædvanlig vis blive
afholdt pinsemorgen i Jollehuset.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen oplyser, at skolebådene vil
være klar i løbet af en uge.
Sønderbro skole har bedt SSF om at ta
ge nogle praktikelever den 15.6. De skal
se, hvordan man driver en sejlerskole.
Bestyrelsen giver tilsagn, hvis skolens
forsikring dækker eventuelle skader.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Juniorlederen oplyser, at »Tryksen« er
blevet efterset.
Der er i år 21 brovagter, fordelt blandt
forældre. Disse er også til brug for Mini
juniorer.
Optimisterne vil sejle kapsejlads hver
tirsdag sammen med jollerne, der har
træningsaften.
En del medlemmer har påpeget, at ads
killige af de ynglinge, der deltog i stæv
net i SSF, ikke havde ordentligt fortøjningsgrej.
Hertil siger kapsejladschefen, at han på
skippermødet pålagde sejlerne at brin
ge fortøjninger og fendere i orden.
Næste år vil man i den indbydelse, der
sendes ud, pålægge sejlerne at møde
med ordentligt grej. Ellers ingen delta

gelse!
Punkt 7 Kapsejlads:
Den 21.4. blev der afholdt sejlermøde
med 22 deltagende medlemmer.
Kapsejladschefen fortalte endvidere,
at man ved ynglingestævnet den 23.-24.
april fik god hjælp fra mange medlem
mer. Der var 48 deltagende fartøjer, der
sejlede i al slags vejr.
I slutningen af maj vil der blive afholdt
McDonald stævne for ca. 70 deltagende
optimister.
Punkt 8 Joller:
Jollebroen blev udlagt den 23.4. Jolle
huset vil blive malet i år, og det ene vin
due skal repareres.
Træningssejladserne begynder tirsdag
den 3.5. Jollemøde vil blive afholdt den
første tirsdag i hver måned umiddel
bart efter sejladserne.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Redaktøren har fra en mand i Helsingør
modtaget et brev med en opkrævning
på 250 kr. for brug af et billede, som re
daktøren har benyttet i vort blad.
Redaktøren mener ikke, at vi skal beta
le dette beløb, idet der jvf. lov om retten
til tekst, lyd og billeder skal stå navn
under billedet, hvilket ikke var tilfældet
her. Formanden vil skrive til Helsingør
Amatør Sejlklub om problemet.
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 22.15
sign:
Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01-586575

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE.

KMS 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

100 store sejlskibe forbi SSFs havn i dagene
2.-3. august
Cutty Sark Tall Slips' Race slutter i København efter en forrygende
kapsejlads helt fra Mariehamn på Ålandsøerne.
Foreningen Cutty Sark Tall Ships' Ra
ce 88 håber, at så mange som muligt af
Sundby Sejlforenings fartøjer vil tage
imod de kapsejlende sejlskibe, når de
løber op gennem sundet i dagene 2. til 3.
august.
Lørdag den 6. august skal de mange
sejlskibe fra kl. 9.00 sejle i parade forbi
»Dannebrog«, der med dronningen og
prins Henrik om bord ligger ved bøjen
ud for Toldboden i Københavns havn.
Der bliver her en fin mulighed for fritidsbåde til at overvære paraden.
Ved en lignende parade ved Southamp
ton overværede omkring 20.000 fritidsbåde forbisejlingen af det engelske
kongeskib Britannia.

Kapsejladsen for skoleskibe
Den internationale organisation »Sail
Training Association« (STA) arrange
rer hvert år kapsejladser for sejlskole
skibe og for andre sejlskibe, som
primært sejler med unge. STA er en
»non-profit« organisation, der blev
oprettet i 1955 med Hans Kongelige
Højhed Prins Philip som protektor.
I de lige år afholdes store sejladser, i de
ulige år mindre sejladser.
I 1988 er sejladserne henlagt til
Østersøen, og fire havne indgår i arran
gementet. Det er Karlskrona, Helsing
fors, Mariehamn og København.
Den 5.-9. juli besøger skibene Karls
krona. Derfra er der kapsejlads til Hel

singfors, hvor skibene vil opholde sig
15.-18. juli.
Næste etape er en såkaldt »Cruising in
Company« med udveksling af besæt
ningsmedlemmer, så der f.eks. sejler
danske unge i et polsk skib eller russi
ske unge i et tysk skib. Turen går fra
Helsingfors til Mariehamn, hvor skibe
ne vil være 23.-26. juli.
Sidste etape er en kapsejlads til Køben
havn, hvortil skibene ventes 2.-3. au
gust, og hvor de vil opholde sig til den 6.

august.
Der vil i alle byer blive tilrettelagt et
stort program.
I København vil det bl.a. omfatte recep
tion for kaptajner på Københavns Råd
hus, march gennem byen til præmieud
deling på Rådhuset, middag for kaptaj
ner, disco-bal for besætninger, sportskampe, sightseeing-ture og et kæmpe
fyrværkeri den 5. august om aftenen.
Ved afsejlingen den 6. august bliver der
paradesejlads ud af Københavns Havn.
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Standerhejsning i sommervarme
Lørdag den 7. maj kunne SSF sætte
standeren som tegn på, at den officielle
sæson for sejlere med og uden motor
var begyndt.
Det lune vejr gennem lang tid gjorde, at
der for en gangs skyld var særdeles
mange fartøjer i vandet til denne dag.
For første gang i mange år kunne vi ikke
flotte os med nogen båddåb. Som for
manden sagde i sin tale: Tiderne har
skiftet, kartoffelkure og meget andet
har også haft sine indvirkninger på vore
sponsorer.
Mange medlemmer havde på dagen
fundet vej til foreningen, damerne i
sommertøjet, der stod godt til de grøn
ne plæner, Øresunds blå vand og de
mange fartøjer med signalflag sat.
Ved den efterfølgende festlige side af
dagen talte formanden, der kunne
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ligger ved Stillehavet nær San Francis
co Bay.

fortælle, at dagen alligevel trods de
trange tider ikke havde været uden ga
ver til foreningen.
Radiofirmaet Zodiac havde overdraget
en helt ny klubstation som afløser for
den gamle, og olieselskabet Graae og
Hilmand A/S var kommet med en
check af en pæn størrelse til vort juniorarbejde som andel af den olie, medlem
merne havde købt gennem selskabet.
Efterfølgende talte direktør John Kær
side, Zodiac, om de nye radiosystemer
og salgschef Tegtmeier fra Graae og
Hilmand, der lovede at sætte provenuet
på oliekøbet op til næste år.
Vort medlem Poul Rytter Nielsen over
rakte formanden en stander fra den ek
sotiske sejlklub Los Gatos Yacht Club
til ophængning i klubhuset. Denne klub

Rytter Nielsen havde haft besøg af se
kretæren for Los Gatos, Bob Lindsay,
og ved denne lejlighed overrakt SSF's
stander, der nu var ophængt i stillehavsklubben.

Efter Kastrup Cup kunne Erik Lindberg, K.S. overrække præmier til 3 SSF'ere henholdsvis nr.
1, 2 og 3 fra højre: Jackie Henriksen, Einar Persson og Henrik Heger.

Preben Jacobsen, 50 år
Onsdag den 25. maj var der stort rykind
i SSF.
Anledningen var, at Preben Vognmand
fejrede sin 50 års fødselsdag.
Mange benyttede lejligheden til at hil
se på, og sidst på dagen bugnede gave
bordet i en sådan grad, at man må un
dre sig over, hvor Grethe og Preben har
gjort af det.
Den festlige dag blev ikke mindre fest
lig ved, at Kirstine stod for den kulina
riske del.
H. M.

50 år

Bare rolig

John Damhave, den lykkelige ejer af
hele 2 pølsevogne for en dag, kunne i
strålende solskin fejre 50 års dagen.

Vor forside pige Tanja har fået vest på,
støt SSF. Børn under 9 år optages som
mini juniorer for kun 15 kr. halvårlig.

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 mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1108 medlemmer, 215 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Dansk Sejlunion gennem 75 år
Af Hans Guldager
13. juni 1913 stiftedes Dansk Sejlunion i
Fåborg.
I anledning af Dansk Sejlunions 75 års
jubilæum, bringer redaktionen uddrag
af unionens noget bevægede og storm
fulde historie, hvor også to af SSF's tid
ligere formænd, nemlig Svend Larsen
og Hans Guldager, har medvirket til, i
afgørende stunder som medlemmer af
den meget omtalte hovedbestyrelse, at
holde skuden på rette kurs fremad, så
ledes at Dansk Sejlunion i dag står som
en af de bedst organiserede idrætsorga
nisationer i landet.
Dansk Sejlunion har udgivet et nyde
ligt festskrift, der kan rekvireres fra
sejlunionen til den lave pris af kr. 30,00.

Lystsejlerne organiserer
sig
Verdens første sejlklub »Water Club of
Cork« (nu: Royal Cork Yacht Club), Ir
land, blev dannet så tidligt som i 1720!
I Skandinavien var »Kunglige Segel
Sållskapet« i Stockholm (KSSS) den
første; det var i 1856. I 1861 stiftedes
»Nylåndska Jaktklubben« i Helsing
fors, og først i 1866 var det Danmarks
tur, da stiftedes »Svendborg Sund Sejl
klub« og »Dansk Forening for Sejl
sport« - senere omdøbt til »Kongelig
Dansk Yachtklub« (KDY). »Kongelig
Norsk Seilforening« (KNS) i Oslo, så
dagens lys i 1884.
I Danmark skød klubberne op overalt:
Sejlklubben Vikingen, Nyk. F. (1869),
Sorø Sejlforening (1874), Randers Sejl
klub (1877), Aarhus og Horsens Sejl
klubber (1879), Kolding Sejlklub samt
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NEPTUN, Vejle (1881), Sejlforeningen
ENIGHEDEN (1887), Frederikhavn
Sejlklub (1888) og Kjøbenhavns Amatør
Sejlklub (1891).

Et forgæves forsøg og
begyndelsen til Dansk
Sejlerdag
I 1894 søgte KDY at få dannet en sam
menslutning, »Dansk Sejl-Union«,
med det formål at fremme samarbejdet
med provinsklubberne ved indførelse af
fælles kapsejlads- og måleregler, respit,
klasseinddeling m.m. Der blev vedta
get love, men unionen vandt ikke den
gang tilstrækkelig tilslutning.
I den første del af dette århundrede
dukkede tankerne om en sejlunion påny frem, hovedsagelig i form af småno
titser i sejlsportspressen. I begyndel
sen af 1913 blev tankerne omsat til
handling. På Jysk Sejl Unions møde i
Vejle den 17. januar 1913 fremkom
tandlæge Boye-Petersen, Fredericia,
med et forslag om en fællesrepræsenta
tion af alle danske sejlere.
Umiddelbart efter mødet i Vejle sendte
JSU forslaget til Kongelig Dansk
Yachtklub, med anmodning til KDY
om at tage initiativet til sammenkal
delse af repræsentanter for de danske
sejlklubber med det formål at danne en
sejlerdag, eventuelt en sejlunion. For
slaget fandt straks lydhør interesse in
denfor KDY's bestyrelse, og allerede
den 23. februar fandt det første møde
sted mellem følgende JSU- og KDYrepræsentanter: Formanden for JSU,
grosserer Anton C. Nielsen, Aarhus,
tandlæge Boye-Petersen, Fredericia,
sagfører H. West, Vejle, bogtrykker
Sjodt, Kolding og købmand Torstensen,

Horsens. KDY var repræsenteret ved
formanden, Otto Baron Reedtz-Thott,
kaptajn P. E. Saabye, ingeniør W.M. Ko
now og ingeniør H. A. V. Østerberg.
Spørgsmålet om dannelsen af en dansk
sejlunion, indførelsen af en årlig sejler
dag eller muligvis begge dele i forening,
drøftedes grundigt. Det vedtoges énstemmigt, at KDY skulle henvende sig
til alle danske sejlklubber og henlede
opmærksomheden på, at danske sejl
klubber ifølge KDY's love kunne opta
ges som medlemmer af KDY's 1. afde
ling og udøve stemmeret ved en, af de
res bestyrelse blandt sejlklubbernes
medlemmer, valgt befuldmægtiget.
Man besluttede dernæst, at man, så
fremt et tilfredsstillende antal af pro
vinsens klubber inden den 1. maj sam
me år benyttede sig af denne indmeldelsesret, ville indkallde de indmeldte
reprsentanter til et møde i Faaborg den
13. juni, dagen før KDY's provinskap
sejlads.
Den 17. marts 1913 udsendte kaptajn P.
E. Saabye en rundskrivelse til samtlige
klubber, hvori de gjordes bekendt med
mødets beslutninger.

Venskab med og kendskab
til hinanden
I »Sejlsport«, der dengang var med
lemsblad for KDY, KAS og Sejlklubben
»Sundet«, kommenteredes mødet såle
des:
»Som man ser, har der hersket
fuldstændig enighed om, at den bedste
måde at bringe den danske sejlerdag til
verden på, er at benytte sig af den
landsomfattende sejlsportsinstitution,
vi har i KDY, hvis virksomhed på dette
område har været drevet gennem klub
bens provinsrepræsentanter. I fælles
følelse af opgavens og samarbejdets be
tydning bør der såvel være årsag som

virkning af en Dansk Sejlerdag indenfor
en landsorganisations rammer. Forsla
get vil af danske provins- og hoved
stadsklubber sikkert opfattes, som det
er tilsigtet, nemlig det faste venskabets
og kendskabets bånd, der bringer den
danske sejlsports dyrkere, øvet som
den bliver af de samme mennesker i de
samme fartøjer til også at føle, at inte
resserne i virkeligheden er de samme,
blot de får lov at mødes og lære hinan
dens motiver at kende.
Mål, respit og handicap var ligesom i
1894 først og fremmest emner for en
lansomfattende organisation, og allere
de på det forberedende møde i KDY
blev diskussionen »både varm og lang,
uden dog at føre til noget resultat«.

delt. Klubberne vest for Storebælt var
stemt for en selvstændig union, mens
de øvrige klubber ville fore trække at gå
ind i KDY, der var villig til at påtage sig
adminstationen og aarangementet af
en årlig sejlerdag. Alle var enige om, at
ordningen med indmeldelse i KDY var
den billigste løsning.
Der blev ikke på dette møde vedtaget
love eller lignende. Den første sejlerdag
sluttede med, at KDY samyidig med
måleudvalgets forslag skulle udsende
forslag til stemmevægt på sejlerdagen,
hvorefter men enstemmigt vedtog at
udsætte sejlerdagens møde til disse
forslag forelå.

Mødet i Faaborg

Den 13. december 1914, kort efter den
første verdenskrigs udbrud, sammen
kaldtes den første ordinære sejlerdag
ifl. lovene. Sejlerdagen talte nu 12 klub
ber. Repræsentanterne udtalt tilfreds
hed med det nye NL mål, man ønskede
blot en bestemmelse, der kunne forhin
dre, at sejlerne uhæmmet byggede til
reglen, som ikke var udarbejdet som
byggeregel, men udelukkende skulle
gælde eksisterende fartøjer. Forman
den oplyste, at det faktisk var en forg
lemmelse, når en sådan bestemmelse
ikke var kommet med i lovene, da de
ved forrige sejlerdag blev vedtaget. Og
her kom så § 14 ind, den af alle sejlerda
gens bestemmelser, der gennem årene
har givet mest næring til sejlerdagsmøderne. Det er bestemmelsen der skal
forhindre at »spånæsker« og »målbedrøvere« bliver bygget til NLrsejlads
(§ 19 i de nye love). Bølgerne har på ad
skillige sejlerdage gået meget højt, der
har været forslag om både 1, 2, 3, 4 og 5
års begrænsning for klassebådes delta
gelse om gennemgående præmier, men
med afdøde kommandør Saabyes lune
bemærkning: »Jorden er stadig rund«,
kaldtes smilene frem, og forhandlinger
ne gik gnidningsløst med vedtagelse af
såvel 1 som 5 års begrænsninger.

Da det første sejlerdagsmøde i Faaborg
oprandt, havde 11 ud af ca. 25 klubber
indmeldt sig i KDY. På grund af meget
dårligt vejr lykkedes det kun at samle
16 repræsentanter fra 9 klubber til mø
det, idet repræsentanterne fra Roskilde
og Kjøbenhavns Amatør Sejlklub lå indeblæste. De repræsenterede klubber
var: KDY som vært, Aarhus, Kolding,
Vejle, Fredericia, Odense og Svend
borgsunds Sejlklubber samt sejlklub
ben »Sundet« og sejlforeningen »Vikin
gen«, Nykøbing Falster.
Første punkt på dagsordenen var
grundlaget for et samarbejde mellem
landets sejlklubber, og det var påny
ønsket om fælles måle- respit- og han
dicapregler, man skulle drøfte.
Sejlbådene var på dette tidspunkt inde
i en meget kraftig udviklingsperiode,
som de forskellige måleregler (Køben
havnerreglen, den internationale R-regel og kvadratmeterreglen), der alle var
skabt i rask tempo omkring århundre
deskiftet, ikke kunne følge med i. Dette
medførte relativt usødygtige både, som
tilmed var meget kostbare på grund af
det nødvendige præcisionsarbejde og
de udsøgte materialer. Reglerne skabte
samtidig mange uensartede bådtyper,
som det var næsten umuligt at sam
mensætte i ensartede starter. Det bør
her vel også nævnes, at netop da kom
den revolutionerende bermudarig til
Danmark. Resultatet af en lang for
handling blev nedsættelsen af et ud
valg, der fik til opgave at fremkomme
med et forslag til måden, hvorpå fartø
jer, der ikke tilhørte R-klasserne, Øre
sunds særklasse eller en-type-klasser
ne, kunne deltage i kapsejlads.
Formen for samarbejde var næste
punkt på dagsordenen, og der stod man

Den første ordinære
sejlerdag

Dansk Sejlerdag ændres til
Dansk Sejlunion
Et par gange i sejlerdagens tilværelse
rettede forretningsudvalget forespørg
sel om, hvorvidt man kunne ønske sej
lerdagen ændret til en selvstændig sej
lunion med dertil hørende internatio
nale forpligtelser m.m. I mange år fandt
repræsentanterne ligesom de mænd,
der startede sejlerdagen, at formen
med en sejlerdag under KDY var den
billigste og smidigst arbejdende, samti

dig med at den i tilstrækkelig grad op
fyldte de krav, klubberne ønskede at
stille til en central for fælles anliggen
der. De internationale forpligtelser har
klubberne heller ikke senere ønsket
ændret, men i 1946 efter den sidste ver
denskrig, ønskede man en fyldigere
repræsentation fra de forskellige lands
dele og samtidig en opdeling i kredse,
der i forhold til medlemstallet kunne
blive ligeligt repræsenteret i forret
ningsudvalget.
Apoteker Niels Benzort, der på dette
tidspunkt sad som formand for DS og
KDY, gik ind for sagen. Takket være
Niels Benzons diplomatiske og smidige
forhandlingsevne lykkedes det i løbet
af kort tid at reorganisere Dansk Sejler
dag, udarbejde nye lov og i øvrigt gen
nemarbejde alt det, der var nødvendigt

Niels Benzon

for at give den danske sejlsports cen
tralorganisation et helt nyt ansigt, og
det lykkedes på en sådan måde, at alle
klubbernes repræsentanter blev fuldt
ud tilfredse. Niels Benzons navn blev i
denne periode, ligesom onklens, Alfred
Benzons var blevet det ved starten, ulø
seligt knyttet til Dansk Sejlerdag. Et
par år senere, da Dansk Sejlerdag i 1949
blev tilsluttet Dansk Idræts Forbund,
ændredes navnet til Dansk Sejlunion.

Optakt
Dansk Sejlunion bliver
selvstændig
I begyndelsen af 50'erne opstod der
utilfredshed med den måde hvorpå
KDY administrerede »den nationale
myndighed«. I efteråret 1955 kom det
til sammenstød mellem Drageklubben
og Hellerup Sejlklub på den ene side og
KDY på den anden. Grunden var, at
(fortsættes næste side)
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Drageklubben, i anledning af den en
gelske udstilling medio oktober, ville
holde et Dragestævne og et Folkebådsstævne. KDY blev spurgt om
man var villig til at være medarrangør,
men afslog under henvisning til at det
var så sent på sæsonen, at bådene var
taget på land. Drageklubben og Helle
rup Sejlklub inviterede imidlertid til
stævne i dagene 14. -17. oktober. 6 en
gelske og 18 danske både tilmeldte sig,
deriblandt Prins Phillips »Blue Bottle«. Alle de engelske både ankom til Kø
benhavn ombord på det engelske kon
geskib »Britannia«.

Lauritz Andersen

Formand 1968-1972

Da det gik op for KDY at stævnet var en
realitet, ville man godt være med. Pro
grammet var allerede i trykken, men
man nåede dog at få en KDY-stander
med. Efter sejladserne erklærede KDY,
at man ikke havde lov til at arrangere
internationale sejladser uden tilladelse
fra den nationale myndighed. Denne
holdning blev ikke ligefrem modtaget
med begejstring, men man enedes dog
om at arrangere et tilsvarende stævne i
maj 1957, med KDY som passiv medar
rangør. Alt forløb godt, men stemnin
gen mellem klubberne var trykket!

Bægeret flyder over
I 1960 skulle der være OL i Neapel. På
den foregående Sejlerdag havde Helle
rup og Skovshoved sejlklubber forlangt
at der blev arrangeret udtagelsessejladser, men det havde DS ikke tænkt sig;
man udpegede nogle sejlere til olym
pisk deltagelse. En egentlig udtagelseskomite blev aldrig valgt, dog blev Sig.
Christensen udnævnt, men han fik in
gen indflydelse. I mellemtiden var der
udbrudt åben »krig« mellem Finnjolle
sejlerne. Det medførte at de køben
havnske dommere nægtede at virke så
fremt der deltog både fra Øresunds
nordlige klubber. Det resulterede i at
klubberne - fra Hellerup i syd til Hel
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singør i nord, mødtes og dannede en
sammenslutning - »Sundkredsen«. En
undersøgelse viste, at der andre steder i
landet herskede tilsvarende utilfreds
hed med den måde DS-bestyrelsen va
retog hvervet på, og derfor var der inte
resse for en landsomfattende kredsop
deling. »Oprøret« mod KDY - og de
»gamle« i DS' hovedbestyrelse brød for
alvor ud på Sejlerdagen i 1963, hvor
Sundkredsen og Køge Bugt Kredsen fo
reslog en ny struktur, der byggede på
opdeling af landet i 12 kredse, der hver
skulle vælge en »sendemand« - og disse
skulle udgøre DS' hovedbestyrelse. Ud
af hovedbestyrelsen skulle denne selv
vælge 5 mand til et forretningsudvalg.
Det vedtoges at nedsætte et udvalg, der
på næste Sejlerdag skulle fremkomme
med et endeligt forslag - herunder den
fornødne vedtægtsrevision. I 1964 ved
toges forslaget, men nu ønskedes »den
nationale myndighed« også overdraget
til DS, og yderligere fremsatte Roskil
de Sejlklub forslag om, at Sejlerdagen
skulle vælge unionens formand, og at
denne ikke samtidig kunne være for
mand for en sejlklub. Roskilde presse
des til at trække sit forslag, men lovede
at komme med det igen i 1965.

Maagens Maag

Ole Jacobsen
Formand 1979-1985

men da det gik op for dem, hvilken øko
nomisk byrde KDY påtog sig, faldt ge
mytterne til ro - måske især fordi DS
endnu ikke havde økonomi til at klare
denne internationale opgave.
På Sejlerdagen i 1966 vedtoges de nød
vendige vedtægtsændringer. Det ende
lige punkt for skilsmissen blev sat på
Sejlerdagen den 21. februar 1976, hvor
KDY - af økonomiske grunde - bad DS
om at overtage administrationen af
havkapsejladsområdet.
Interessant
ved denne overdragelse var, at DS »ar
vede« hele KDY's havkapsejladsudvalg
- og udnævnte det til DS Havkapsej
ladsudvalg - et klart bevis på at

Formand 1972-1979

Løsningen
I KDY var meningerne delte, men da
man kort før Sejlerdagen i 1965 erfarede
at sejlsportens »grand old man« apote
ker Niels Benzon, havde givet tilsagn
om at være kandidat til formandspo
sten i DS, tog KDY det kloge initiativ
selv at stille forslag om overdragelse af
»den nationale myndighed« til Dansk
Sejlunion,, samt at unionen selv skulle
vælge sin formand. Til gengæld ønske
de KDY en fast bestyrelsesplads i DS'
hovedbestyrelse - og man var generøs
nok til at tilbyde fortsat at administre
re Havkapsejladsen for DS. Det sidste
var ikke populært blandt »oprørene«,

John Christensen

Formand 1985-

stridsøksen forlængst var begravet - og
afløst af fornuft og fremsyn - dansk sejl
sport værdig!
Siden har samarbejdet med KDY været
lydefrit og den gamle klub har
forlængst fundet sin naturlige - men
stadig fremtrædende plads i sejlspor
ten.

Yngling-VM med danske favoritter
Med Statoil som sponsor står KDY som arrangør af dette års
VM for Yngling i samarbejde med Dansk Yngling Klub.
VM for Yngling bliver et af de helt store
kapsejladsarrangementer i 1988. Me
sterskaberne afvikles 15. til 23. juli med
syv programsatte sejladser ved Rung
sted. Der ventes 70 deltagende besæt
ninger til dette VM.
Der skulle være gode muligheder for en
dansk verdensmester i Yngling. I 1987
satte Danmark sig nemlig på de fire
øverste pladser, da VM blev sejlet på
Attersee i Østrig. Søren Pehrsson,
Niels Chr. Andersen og Patrick Sebbelov, Skovshoved, vandt med en snæver
margin foran Christian Rasmussen,
Rungsted, på andenpladsen og Jørgen
Ring, KDY, på trediepladsen. På fjerde
pladsen kom Bo Seiko.
De danske Yngling-sejlere har hørt til
blandt verdens bedste lige siden den
norskkonstruerede lille kølbåd fik in
ternational status. Det målrettede ar
bejde i KDY's Juniorklub har sin del af
æren for denne position, og klubbens ju
niorleder, Jørgen Ring, har selv hentet
talrige danske og internationale me
sterskaber.
KDY's Juniorklub kan i år fejre 60 års
jubilæum, og som optakt til VM-sejladserne sejles der en jubilæumskapsejlads søndag den 15. juli.
Preben Barner har indvilget i at være
overdommer ved VM-arrangementet.

Sundby Sejlforening har gode kort på
hånden ved dette verdensmesterskab
for ynglinge. Team Yoker, der sejles af
Michael Empacher, Bo Seiko og Klaus
Bonnerup er tidligere verdens- og dan
marksmestre og alle nu medlemmer af
SSF.

Program
Torsdag
Fredag
Lørdag

14. juli
15. juli
16. juli

Sønmdag

17. juli

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

18.
19.
20.
21.
22.
23.
23.

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

0800
0800
0800
18.00
0800
1500
1900
1000

1000

Kapsejladsbureauet åbner
Måling
Måling
Officiel åbning og velkomstparty
Måling
KDY-Junior Jubilee Race
Præmieoverrækkelse
1. og umiddelbart efter 2. sejlads
3. sejlads
4. sejlads
Reservedag
5. og umiddelbart efter 6. sejlads
7. sejlads
Præmieoverrækkelse og festmiddag

Der vil desuden indgå en række sociale sammenkomster i arrangementet.

Bådlån

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 vurderkig som overflødige
ekstraomkostninger for D«ii.
Dertil kommer vor Trygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lår^t i ganske særlige
tilfælde.
/
Kig ind og få en 1
drømmen blive opfyldt

JYS
jyWst«
Amagerbrogade^, tlf. i
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Pinsemorgen

Trods regnen var stemningen høj i i Pinsen.

Traditionen tro var foreningen vært for
de morgenfriske medlemmer og gæste
sejlere, der kunne stille til morgenpara
de kl. 8.00 i Jollehuset på Nordre Mole.
Her blev der serveret rundstykker med
diverse pålæg og en lille dram af SSF's
friske piger + Vagn P.
Vor venskabsklub, Malmohus, var godt
repræsenteret og havde i dagens anled
ning et flot sæt barometer/ur på teak
plade med som gave til foreningen.
Ydermere kunne vore svenske venner
forære Juniorafdelingen 2 præmier til
brug for kommende kapsejladser.
Malmohus Bådklub mener, at vort
samarbejde bør yderligere forstærkes
og inviterer hermed alle sejlende Sund
byer til venskabsfest lørdag den 26. og
søndag den 27. august i Malmohus Bådklub's klubhus. Der vil blive arrangeret
udflugter i privatvogne til Sydskånes
seværdigheder. Lørdag aften vil der bli
ve inviteret til en bid brød og lidt øl til
festlige svenske toner og, som det siges,
til en uhyggelig lav pris for SSF med
lemmer.
I næste nummer af bladet vil nærmere
om denne familiesejltur og hvad deraf
følger blive annonceret.

Nuværende og tidligere formand for Malmø
hus Bådklub, diskuterer SSF.

En Bolle til musikker.
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fra medlemmerne

fra bestyrelsen

40 år
Jeg vil hermed takke alle, der var med
til at festliggøre min indtræden i Old
boys rækken.

Leif Henriksen
Opti-afdelingen

50 år

Sundby Sejlforening byder
følgende nye medlemmer
velkommen:
A
A
A
A
A
P
J

t
Jeg vil hermed takke SSF og de, der
deltog, for opmærksomheden ved
min mand, tidl. maskinarbejder Ej
ner Madsens bisættelse.

29 Henrik Nielsen
Rentemestervej 27, NV.
86 Carsten von Borries
Østerbrogade 88, 0.
106 Karin Lommel
Frankrigsgade 50, S.
114 Lars Steglich-Petersen
Willemoesgade 43, 0.
126 Per Svensson
Marengovej 17, S.
179 Inger Pfeiffer
Bremensgade 48, S.
15 Christian B. F. Jacobsen
Italiensvej 63, S.

Karen Madsen

En hjertelig tak til alle i Sundby Sejlfor
ening for det store fremmode til min 50
års fødselsdag.
Foruden at takke for de mange festlige
gaver, skal der også takkes, fordi så
mange hjalp til med at tømme mine to
pølsevogne, der var rullet frem i dagens
anledning.
For at ingen skal tro, at jeg ikke er helt
normal, skal det bemærkes, at den ene
var bestilt ved en fejltagelse.

John Damhave

Tak

Sælges:
Vindspejl med tonede glas
Mål: 242x70x42 cm,
passer til Coronet, Draco evt. til
selvbyg.
Kr. 500,00
Richard Kaae, 01 54 76 85
Medl.nr. 32

Gode venner og
Sejlerkammarater
Tak fordi i gjorde dagen til
den bedste i mit liv.
Tak for gaverne og alle de
smukke blomster.
Preben Jacobsen

Hverdage

Lordage

Son og
helligdage

Jan

X

11-15

X

FetK

X

11-15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10-18

9 15

9 15

Maj

10 18

9 15

9-15

Juni

10- 18

9 15

9-15

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sept

13 18

9 15

X

9 15

X

9 15

X

11-15

X

Okt
Nov

, -,\ 1 3 1 8
f r 13 - 18

De c

- | 13-18

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

Danboat 18 med 6 HK Evinrude
påhængsmotor, med meget til
behør.
Kr. 28.000.
Ring på 01 55 72 80

E. E. Hansen
Medl.nr. A 944

LYNETTENS BÅD SERVICE

Åben Hus
KMK

Torsdag den 21. juli
runder jeg mit fjerde
højdepunkt nemlig 50 år.

% S.S.F.

Og i den anledning
inviterer jeg alle vennerne
og veninderne til
morgenkaffe m.m. mellem
kl. 9.00 og 12.00.
Med sejlerhilsen

SÅ TÆT

Lilli Guldager

medl. nr. A 1093

- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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optimister

til orientering

088
Fratræder
Verner Pouelsen (Røde Verner) må
desværre på grund af sygdom fratræde
den 1. juli 1988.
Han har gennem mange år stået for op
tagning og udsætning af vore både for
uden de mange reparationsopgaver, der
altid er i en sejlforening.
Bladet vil i næste nummer bringe et
interview med Røde Verner, og redaktø
ren er informeret om, at bestyrelsen
ved en passende lejlighed vil udtrykke
sin tilfredshed med de mange års virke i
SSF.

Sejlerskolen

9
Havnekontoret er lukket uge
27 og 28 samt uge 32, 33 og
34.
I sommerperioden kan båd
optagning og -udsætning ik
ke finde sted med SSF grej.
Brændstof- og gasudsalg er
åbent som normalt.
Havnekontor:
Havnefoged Bent Petersen
træffes mandag til torsdag
mellem kl. 15.00-16.00 på
kontoret og i samme tidsrum
på telf. 01 5814 24.
Brændstofudsalg:
Åben mandag til onsdag kl.
15.00-16.00.
Torsd
og fredag kl. 15.0018.00
Lørdag kl. 9.00-11.00.

Her - midt i sejlsæsonen - vil jeg gøre
Jer alle opmærksomme på, at Sejler
skolen holder ferie hele juli måned. Det
er dog op til hvert enkelt hold at lave af
taler om evt. fortsat sejlads.
Tal med Jeres instruktør om det!
Husk vores fælles tur i weekenden den
20-21 august!
God ferie
Skolechefen

Vis hensyn!
Efter et par tilfælde mellem motorbåde
og skolebådene i renden og i indsejlin
gen henstiller jeg til alle bådførere:
Vis lidt hensyn!
Vi sejler for at lære det.

Skolechefen

Udlejning
Skolebådsteltet er ledigt i tiden 1. okto
ber til ??
Lejen er 100 kr. pr. uge.
Henvendelse på kontoret.

Skolechefen
14

Flaskegas:
Kontakt Henry Plambech på
nordre mole eller havne
fogeden på ovennævnte
tidspunkter.

Havneudvalget
Husk at afhente din pladsmærkat in
den søsætning. Mærkaten er et bevis
for at din ansvarsforsikring er betalt og
den skal være sat på båden iflg. forenin
gens love.

Bådejere!
Husk, at bukke og klodser skal sættes
på de anviste pladser senest 8 dage
efter søsætning.
Undladelse af dette vil medføre en
regning på 50,- kr. fra foreningen
som delvis betaling til pladsmanden
for arbejdet.

OPTIMISTUDVALG
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 01 58 28 10
Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39
Så nærmer afslutningen på forårssæso
nen sig. Det har været nogle dejlige må
neder sammen med Jer; en del af Jer
har også været aktive på kapsejlads
fronten og givet Jeres gamle klub me
gen ros rundt omkring p.g.a. de resulta
ter, I har opnået, og sammen med Jeres
sportslige og gode opførsel i land. Så
uanset om du er nybegynder eller en
»gammel rotte« i opti-joller, kan du kun
være stolt af at være en rigtig SSF'er.
Kredstræningslejr
Den 7. og 8. maj blev der afholdt træ
ningslejr i SK Lynetten. Vi havde Tho
mas Jensen og Bo Jacobsen med. Jeg
var derude som leder fra SSF og stod for
den mere tekniske del af træningen.
Trimteknik, banesystemer og taktik.
John Pedersen fra Kastrup holdt et fan
tastisk godt foredrag om vind og strøm,
hvilket, jeg tror, var det bedste indslag
under træningslejren, men hele lejren ikke mindst Margit fra Lynetten - for
tjener ros for dette arrangement.
Pondus Cup, Holbæk 7. maj
Samtidig med, at der var træningslejr,
var fire af vore A-sejlere i Holbæk, og
igen kom de hjem med gode resultater.
Placering 16, 23, 26 og 29 lyder måske
ikke særlig godt, men sammenholdt
med de vanskelige vind- og vejrforhold,
der var i Holbæk, må det siges at være
et godt resultat.
Rungsted 12.5.
Kristi Himmelfartsdag var fire A-sejle
re igen ude og vise vor stander. De gjor
de det igen godt, idet de først ventede
flere timer på vind, og da den endelig

kom, var der til gengæld rigeligt af den,
og nu viste vore sejlere rigtigt deres for
mat, som også kan ses på placeringen.
Jackie nr. 5 og Henrik nr. 15.
Bo og Einar måtte nøjes(?) med nr. 28
og 29 ud af 80 deltagere - et meget flot
resultat, idet nogle af landets bedste
opti-sejlere sluttede længere nede.
Skovser Cup, 14. og 15. maj
Skovser Cup blev på grund af det gode
vejr en trist oplevelse. Der var masser
af sol hele weekenden, men ikke så me
gen vind at bare én sejlads kunne gen
nemføres, så søndag eftermiddag skød
man stævnet af og trak lod om præ
mierne.
De tre, vi havde med, var alle heldige at
få præmie.
Pinsestævne i Sletten
Igen et stævne, hvor vejrguderne drille
de. Strøm og vind fra forskellige retnin
ger gjorde, at der blev byttet om på ræk
kefølgen flere gange under de enkelte
sejladser, men på trods af dette gjorde
vore drenge igen SSF ære ved at slutte
blandt den bedste trediedel af de 78
startende.
Einar nr. 16
Henrik nr. 19
Jackie nr. 26
Bo Nielsen var ude for havari om lørda
gen og stillede ikke op søndag, hvilket
gjorde, at han »kun« blev nr. 73.
McDonalds Cup
På B -I- C banen var jeg dommer. Det var
en positiv oplevelse at se, hvordan I
tumler Jeres joller, uanset hvor øvede I
er.
I gjorde det alle virkelig godt. Specielt,
når man tager det drillesyge vejr med i
betragtning, synes jeg kun, der er grund
til at rose Jer, selv om nogle valgte at
blive på land eller udgå.
Det er et positivt tegn på, at I kender
Jeres begrænsninger på nuværende
tidspunkt og ved, hvornår vejret er for
barsk.
GODT GJORT UNGER!!
Kastrup Cup A + B
Til sidste udtagelsesstævne i kredsen
var der fra SSF's side knyttet megen
spænding, idet vi besatte de tre udtagelsespladser, som kredsen har. Efter
to dage med ringe vind og megen strøm
var der søndag præmieoverrækkelse ef
ter fire gode sejladser. På 1., 2. og 3.pladserne kom tre Sundby-drenge og på
9.pladsen kom den sidste SSF'er.
Altså gjorde vore sejlere på A-banen det
igen (undskyld udtrykket) skide godt!

Mia Persson var den eneste, der stillede
op for os. Til gengæld lavede hun nogle
gode sejladser og sluttede på en meget
flot 4.plads. Virkelig godt gjort!
Placering på A-banen blev:
Jackie nr. 1
Einar nr. 2
Henrik nr. 3 og
Bo N. nr. 9
Efter præmieoverrækkelsen blev det
afsløret, hvem der skulle repræsentere
kredsen til IDM-O. Igen var SSF helt
fremme, idet vi efter 15 sejladser besat
te 1., 2., 3. og 5.pladsen.
Det vil sige, at de tre pladser, kredsen
har til DM + VM udtagelsen, står SSF
for.
Udtagelsesplacering:
Jackie nr. 1
Henrik nr. 2
Einar nr. 3 og
Bo N. nr. 5
Desuden deltog Thomas Jensen, Bo
Jacobsen og Henrik Sejerbo i udtagel
sen for Sundby.
Efter dette flotte resultat kan man kun
ønske vore sejlere til lykke med det go
de resultat og de tre udtagne pøj-pøj på
deres videre færd, først i Horsens, sene
re i Køge, og uanset om de bliver nr. 1 el
ler nr. 76 synes jeg, de allerede har gjort
en fremragende indsats i en rigtig SSFånd.
Så mange var foreløbig ordene om en
lang sæsonhalvdel. Der vil senere følge
en beretning fra VM l.udt. og DM, som
merlejren i Dragør og alt andet, der
sker, inden næste nummer.

TAKT eller NØDKONTAKT - til op
kald på vor klubstation samt andre
klubstationer og nødstationer under
SMA, skal hermed oplyses følgende:
Klubkontakten kan rekvireres hos:
Hr. John Oksquist
Tårnhusstræde 31, l.th.
2700 Brønshøj.
Ring og aftal nærmere på telefon
01 28 00 02, hverdage kl. 16.00-18.00.
Tirsdage dog kl. 18.30-19.30.
Pris:
Renoverede
kr. 150,Nye
kr. 200,I øvrigt vil jeg gerne gentage, hvad jeg
tidligere har gjort opmærksom på:
Når du optræder som Sundbysejler, da
brug som kaldesignal:
Sundby Sejl -I- dit medlemsnummer
(uforkortet).
Endvidere:
Brug de maritime kanaler: kanal 16 til
opkald, kanalerne 21 og 22 til samtaler.
Til nødopkald: kanal llApå AM-stationer og kanal 11 på FM-stationer.
Opkald til klubstationer sker på kanal
16.

kapsejlads

Kapsejladsudvalg:
01 24 57 59
01 58 09 16
01 51 45 92
01 63 98 75
01 54 41 61
01 49 35 08
01 59 82 80

GOD FERIE!

Ole Poul Pedersen
Mogens Fuglsang
Tommi Nymand
Niels Peter Petersen
Erik (Basse) Povlsen
Janus Simonsen
Jørgen Schandorff

Jørgen/Leif

Onsdagssejladserne:

radio

Onsdagssejladserne fortsætter i august
måned.
1. gang er den 3. august 1988 kl. 19.00.
(Ynglinge dog kl. 18.55).
Vi laver stadigvæk individuel løbssammensætning - og skal have tilmel
dingen senest om tirsdagen kl. 18.00.
I september afholdes Åbent Amager
mesterskab for international Yngling i
weekenden den 10. -11. september (VMudtagelse).
Den 17.-18. september afholdes wee
kend-stævne for Ballad og Albin Ex
press (og måske 1/4-ton).
Den 18. september afholdes Forterne
Rundt og 24.-25. september Old
Boys-sejlads.

Husk, vi holder ferie fra den 1. juli.
Første sejlerdag efter ferien bliver man
dag den 8. august.

Til medlemmer med
Walkie Talkie i båden!!!
Da det af tidligere indkomne spørge
skemaer har vist sig, at der er nogle,
som er interesserede i at anskaffe en to
negenerator - også kaldet KLUBKON
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En Børneopsparing
giver børnene en god start

Amagerbanken

September
1988 i

47. årgang

Røde Verner flankeret af
SSFs formand og redaktør

Af Hans Guldager

Medlemsblad for

Røde Verner stopp«!

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01 50 73 23

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . . . 01 50 41 01
Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S. .. 01 58 01 76
Tryk:
Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh.Ø

01 26 95 09

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Klaus Akkermann

01 59 28 23

Næstformand:
Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

01 59 39 78

Havneudvalg:
Arne Olsen

01 55 79 39

Jørgen Friland

01 38 15 41

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechef:
Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:
Ole Jensen

01 58 50 68

Jolle
repræsentant:
Jørgen Rindal

01 97 09 39

Motorbddsrepræsentant:
Ib Petersen

01 52 25 44

Malere:
Karl Thorup

01 58 43 11

Frank Olesen

01 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 — 20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Capita II i Christianshavns Kanal

Som omtalt kort i forrige
nummer af bladet, må Røde
Verner holde op med sit
mangeårige virke i Sundby
Sejlforening. En øjensyg
dom, der igennem flere år er
tiltaget, gør, at nu må der si
ges stop.
Verner Poulsen, som næsten ingen ken
der, og Røde Verner, som alle kender, er
en og samme person. Det røde tilnavn
stammer helt naturligt fra en usædvan
lig rød hår- og skægpragt, der sammen
med den kraftige, næsten 2 meter høje
skikkelse, gør, at manden helt naturligt
må hedde Røde Verner.
Verner, der er 56 år, har i 42 år været
medlem af Sundby Sejlforening og er
ikke så lidt af en eventyrer. Vi, som ken
der ham i det daglige, betragter Verner
som en munter og glad person, der
imellem anstrengende arbejdsperioder
i foreningen ikke går af vejen for et fest
ligt lag sammen med klubkammerater
og sejlervenner, når der er lejlighed til
dette.
Foreningen var vært ved et lille trakte
ment i juli måned for Verner og Annie.
Vor formand, Claus Akkermann, kunne
overrække et smukt skibsur, opsat på
teak, som tak for de mange år for Sund
by Sejlforening. Redaktøren var til ste
de ved samme lejlighed og forsøgte at
lirke lidt af Verners livshistorie ud af
ham.

Verner startede sin sejlertilværelse i
SSF i 1946 med en lille sejljolle, der kom
til at hedde Annie, men som dog ikke er
opkaldt efter Verners nuværende An
nie, men en anden Annie, som vi abso
lut ikke skulle tale for meget om.
Efter en læretid som bådebygger hos
den navnkundige Viggo Hansen i Ka
strup, hvor alt om bådebyggeri blev
særdeles grundigt lært, ville Verner ud i
den vide verden, og det skulle ske med
en spidsgatter fra Roskilde. Den hed
Krydseren. Båden var købt sammen
med en anden, der havde de samme
planer med livet.
De kom så langt som ud i Nordsøen,
hvor en særdeles kraftig storm med
styrke 12 Beaufort efter den gamle ska
la satte en effektiv stopper for den vide
re færd. Gutterne strandede i Cuxhaven, hvor skibskassen blev sat over styr
i det vilde liv på stedet.
Dette var i 1953, og Verner måtte hjem
igen, idet daværende pladsmand, som
hed Mads, absolut ville have ham til
hjælp med optagning og udsætning af
foreningens fartøjer. Den øvrige ledige
tid gik med reparationer af de mange
træfartøjer, der dengang fandtes - og så
sejlads indenskærs.
I 1959 påstod vort medlem Svend Lar
sen (Bollen), der senere blev formand i
SSF, at han havde planer om at sejle til
Helgoland gennem Kielerkanalen. Ver
ner meldte sig som besætningsmed
lem, og efter en forrygende tur, der ved
mange lejligheder er brugt timer på at

med op- og udsætning af både
fortælle om, anløb man hen på somme
ren den gamle fæstningsø Helgoland.
Her blev Verner varm på et tilbud om at
være navigatør på en norsk Colin Ar
cher, en tomastet 20 tons sejlbåd, hvis
ejer først ville til Middelhavet og deref
ter en tur jorden rundt.
Colin Archer bekendtskabet endte i
den franske havneby Marseille i Mid
delhavet, hvor et tilbud om at blive
skipper på en danskejet motoryacht
på 70 tons fristede. Båden, der hed Capita II, dampede mageligt rundt ved
den franske Riviera, og i 1960 ville eje
ren overvære Olympiaden i Rom, hvil
ket Verner var mand for at klare. Efter
endnu nogle oplevelser i Middelhavet
skulle båden sejles til England, hvilket
skete gennem de franske floder og ka
naler. Undervejs brændte en af bådens
to motorer sammen, og den blev slæbt
ind til Sydengland og derefter til Skot
land for en større reparation.
Capita II fik i øvrigt en forunderlig
skæbne. Efter turen til Skotland blev
den atter sejlklar og sejlede derefter til
de skandinaviske farvende for derefter
at ende i Spanien, hvor den blev udbudt
til salg.
Edderkop-bagmanden, møbelhandler
Linde, købte båden og fik den under
meget besvær til København, hvor den i
snart mange år har ligget i Christians
havns Kanal, oplagt og medtaget af vejr
og vind.
Capita II er i dag under genopbygning
og vil på et tidspunkt uden tvivl atter
sejle.

Verner vendte hjem til SSF og genoptog
sine gamle gøremål. Det var vistnok
dengang firmaet Knald og Fallit sam
men med andre blev startet. Firmaet
har i hvert fald givet stof til mange hi
storier gennem tiden, uden at nogen
ved, om det egentlig eksisterede. Et
sammenstød - bogstaveligt korporligt med Verners nuværende Annie gav stø
det til en, skal vi kalde det, mere rolig
livsbane, hvilket mange sikkert ikke vil
skrive under på. Verner har været fast
deltager ved mange kapsejladser gen
nem tiden, og så sent som i 1986 deltog
han i Sundbybåden Fridas togt i Mid
delhavet, fra Rhodos til Israel og tilba
ge over Tyrkiet.
Verner har i en del år virket som bådop
tagnings entreprenør i tæt samarbejde
med SSFs bestyrelse og skiftende
pladsmænd, og i de sidste år med vor
nuværende havnefoged Bent Pedersen.
Dette samarbejde ophører nu, og selv
om vi ved, at Verner altid vil være villig
til at give en hånd med og øse ud af sine
mange erfaringer, er der grund til her at
sige ham tak for de mange års virke.
I anledning af dette har bladet spurgt
formand Claus Akkermann, hvordan si
tuationen for den kommende bådoptagningssæson er.
Formanden udtaler til dette, at vi alle
ved, at vort nuværende skinneanlæg og
grej er nedslidt og kræver en større re
novering og dermed investering. Dette
står næppe i forhold til mere moderne
metoder at tage bådene på land på, hvil
ket igen skal ses i lyset af, at kølkon

Verner med klubbens gaver

struktionerne har ændret sig med åre
ne, således at mange bådtyper ikke kan
benytte vort nuværende grej. Der må
derfor i løbet af kort tid tages endelig
bestemmelse om, hvordan de fremtidi
ge forhold skal være.
Der er i øjeblikket forhandlinger i gang,
således at alle fartøjer op til mellem 7
og 8 tons bliver taget på land ved hjælp
af kranvogn og i samarbejde med hav
nefoged Bent Pedersen. Fartøjer over
denne størrelse vil blive taget på land
på Søndre Plads med det nuværende
materiel, hvilket vil dreje sig om ca. 20
fartøjer. Forhandlingerne er ikke afslut
tet ved redaktionens slutning, og nær
mere meddelelse vil derfor komme i
næste nummer af bladet.
Formanden meddeler, at alle kom
mer på land - og det i god ro og orden.

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

75 år.

Dansk Sejlunion

Til Sundby Sejlforening.
Dansk Sejlunion skal hermed udtrykke
en varm og hjertelig tak for gaven, som
vi modtog ved vort jubilæum.
Det var en meget stor glæde for Dansk
Sejlunion at se virkelig mange af vore
venner og klubber til jubilæumsrecep
tionen på LO-skolen, såvel som at mod
tage mange gratulationer fra nær og
fjern, fra dem som ikke var i stand til at
være til stede ved selve receptionen.
Der har været fantastisk stor travlhed
lige siden receptionen op til sæsonstar
ten, og det er jo et sundt tegn for en 75årig. Vi er dog alligevel kede af at vi først
nu finder tid til at takke alle vore venner
og klubber.
Jubilæumsåret vil iøvrigt blive marke
ret på selve stiftelsesdagen den 13. juni i
Fåborg, hvor Dansk Sejlunion i sin tid
blev dannet. Endvidere fejres jubi
læumsåret fra Dansk Sejlunion's side
med jubilæumspræmier til alle vinder
ne af de officielle Danmarksmesterska
ber og DS-klassemesterskaber.

Danske sejlklubber er som cædvanlig
meget aktive, også på arrangementssiden. Selvom det er lidt af et tilfælde, er
det faktisk glædeligt, at der i Danmark
afholdes hele 2 verdensmesterskaber
og 3 europamesterskaber i 1988 i hen
holdsvis:
Ynglinge
- Rungsted (KDY)
Drage
- Skovshoved
H-båd
- Holbæk
Snipe
- Juelsminde/Horsens
Hobie Cat 16 - Charlottenlund

Og så er det jo OL-år. Danmarks Olym
piske Komité har netop den 31. maj ud
taget de næste 5 besætninger til Ol i
Sydkorea, og sejlsporten er dermed
foreløbig repræsenteret i 6 klasser,
nemlig:
Soling
Tornado
Flying Dutchmann
Finn
470-damer
470-herrer
Danmark har ikke siden 1972 været re
præsenteret i 6 klasser, men der er yder
ligere stadig også chance for repræsen
tation i de sidste 2 klasser, - henholds
vis Star og Sejlbræt - hvilket afgøres i
løbet af juni måned.
Endelig har vi fornøjelsen at fremsende
et eksemplar af vort jubilæumsskrift, og
vi skal endnu engang rette en hjertelig
tak for gratulationerne.
Med venlig hilsen
DANSK SEJLUNION

Dan Ibsen
Generalsekretær

Dansk Sejlunions landstræner, Per Baagøe

Landsdækkende fartøjsberedskab
Langturs- og Motorbådsudvalget arbej
der med tanker omkring oparbejdelse
af et landsdækkende fartøjsberedskab i
samarbejde med SOK i eftersøgningsog redningsopgaver.
Flere steder i landet eksisterer allerede
velfungerende regionale/lokale initiati
ver, som evt. kan indkorporeres i et
landsdækkende beredskab.Tankerne er
interessante - det må understreges, at
det stadig kun er på skitseniveau - og
hovedbestyrelsen har opfordret udval
get til at arbejde videre med sagen inkl.
undersøgelser af evt. forsikringsmæssi
ge aspekter for den enkelte bådejer,
som måtte deltage i et beredskab.
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Sejlsportens landstræner
Dansk sejlsports første landstræner
blev den 31-årige Per Baagøe fra Århus,
der blev ansat den 1. marts 1988.
Landstrænerjobbet vil komme til at
omfatte to hovedgrupper inden for
dansk sejlsport, dels eliten i de interna
tionale klasser - herunder OL-klasser,
dels hele talentmassen i de relevante
klasser - herunder ungdomsklasserne i
specielt Optimist, Europe, Laser og
Yngling.
Principielt skal ressourcerne anvendes
»fifty-fifty« på disse målgrupper, men
det vil naturligt også blive en priorite
ring fra år til år, afhængig af de overord
nede planer for dansk sejlsports inter
nationale satsninger. F.eks vil det være

naturligt op til OL at koncentrere ind
satsen omkring disse klasser, mens
man efter OL vil lægge meget stor vægt
på talentarbejdet og rekrutteringen.
Per vil i 1988 naturligvis være med i hele
forløbet med OLrkvalifikationen og OL,
men samtidig skal også gennemføres et
grundigt researcharbejde i samarbejde
med de forskellige internationale klas
ser og ungdomsklasserne, således at
der kan lægges en overordnet og koordi
neret strategi for unionens samlede
træningsarbejde i årene fremover.
En anden meget vigtig del af landstræ
nerens arbejdsområde bliver de nye eli
tetræningscentre, som skal etableres
med sejlklubber og Team Danmark i
dette og de kommende år.

KREBSE - KALAS
NAVIGATIONSSEJLADS
Lørdag den 27'ende august 1988.
Skippermøde kl. 09QQ - Start kl. 10Q0.
Søkort nr. 132 - Fart min.: 5 knob

FÆLLESSEJLADS
Lørdag den 27'ende august ditto.
Afgang kl. 1120

Begge Sejladser går til »Båtklubben Malmohus«.
Fællesspisning, musik og præmieuddeling i Malmo kl. 19Q0.
Menu: Krebs & sild å la »Svenska«.
Drikkevarer medbringes selv.
Søndag den 28. august, om formiddagen, arrangeres en
tur til Malmo centrum, og vi afslutter kl. 15QQ, men alle
kan naturligvis returnere til SSF når som helst, efter aftale.
Startgebyr: Navigation pr. fartøj kr. 30,00.
Deltagergebyr/spisning: Pr. person kr. 40,00.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 25. august kl. 2002
- tilmeldingslister findes i mellemgangen...
Alle kan deltage, så kom ud fra pælene, og få en festlig week-end.

MOTORBÅDSUDVALGET
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><^
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Af Bodil Kofoed

Ny paraplyorganisation under opsejling i Sundområdet

En følge af Rivieraudvalgets gode resultater med arbejdet for
at beskytte miljø og de rekreative områder til gavn for bru
gerne langs Amagers Øresundskyst har givet ideen til en
større organisation fra Helsingør i nord til Køge i syd.
Bag initiativet står Københavns Sejlunions formand, Hans
Guldager, SSF, og næstformand i DMU, Danske Fritidssejlere.
Lystsejlere, motorbådsfolk, roere, fiskerlaug, jagtforeninger og andre fritidsgrupper slår sig nu sammen i en
stor organisation. Formålet er at få ind
flydelse på udviklingen i Øresund og
langs hele kysten i de kommende år.
Bag initiativet står Københavns Sejlu
nion, som med dette forslag samtidig
vil overflødiggøre sig selv som organisa
tion.
Baggrunden for ideen med at oprette en
slags paraplyorganisation for fritidsfolket langs hele Sundkysten fra Hel
singør til Køge er bl.a. de ofte meget
dårlige erfaringer med myndigheder
nes planlægning for området.
- I de fleste tilfælde bliver der handlet
hen over hovedet på os.
Normalt hører myndighederne ikke på
f.eks. sejlerne eller andre fritidsorgani
sationer i vigtige spørgsmål, som berø
rer os, siger formanden for Københavns
Sejlunion, Hans Guldager.
- Derfor inviterer vi alle berørte inter
esseorganisationer til at slå sig sam
men i ORGANISATIONEN AF
SUNDOMRÅDETS
SØSPORTSKLUBBER.
På forhånd har interessen allerede væ
ret stor. Men jeg mener også, det er nød
vendigt med en stor, slagkraftig organi
sation for at få indflydelse på planlæg
ningen i de kommende år. Det drejer sig
bl.a. om miljøspørgsmål, forurening,
planlægning af havnene, Saltholm,
vindmøllepark på Middelgrunden og
planerne for Københavns Havn. Der er
nok at tage fat på, og derfor er det også
på høje tid, at vi går sammen for at mar
kere os og fremme vore synspunkter
over for myndighederne og i den offent
lige debat i bred forstand, siger Hans
Guldager fra Københavns Sejlunion.
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Alle interesserede klubber indbydes
til møde og efterfølgende stiftende
generalforsamling søndag den 18.
september kl. 10 i Sejlklubben Sun
dets klubhus ved Svanemøllen i Kø
benhavn.

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
^tragter vi vurderkig som overflødige
prisen, betragter
ikostninger for Dahl.
ekstraomkostninger
Dertilil kommer vor
vor Trygheds-garanti - d.v.s.
ingen betaler lårpt i ganske særlige
at forsikringen
tilfælde.
Kig ind og få en
drømmen blive opfyldt^

KSU
Københavns
Sejl Union

Referat af
bestyrelsesmødet
den 6. juni 1988:
Der var afbud fra Else Thuring på grund
af ferie, og fra Bente Bang Christensen
og Ole Jensen på grund af arbejde.
1. Formanden oplyste, at juniorlederen
sammen med jollerepræsentanten har
lavet et tillæg til Juniorreglementet
vedr. mini-juniorer. Tillægget præ
ciserer de rettigheder og pligter, som
gælder for disse yngste medlemmer, og
det vil blive udleveret til de forældre/
bedsteforældre, der indmelder deres
børn/børnebørn.
Formanden orienterede om problema
tikken vedrørende Københavns Sejlu
nions fortsatte beståen. På KSU's ek
straordinære generalforsamling var det
blevet besluttet, at der først den 18. sep
tember 1988 skulle afholdes en ny ek
straordinær (stiftende) generalforsam
ling, hvor unionens fremtid igen skulle
drøftes.
Det drejer sig om, hvem der skal deltage
i den fremtidige organisation, og hvilket
aktivitetsniveau den ny organisation
skal have (miljøspørgsmål, økonomi
m.v.).
Bestyrelsen havde en foreløbig drøftel
se af sagen.
Formanden kom derefter med en
orientering om de problemer, der er
med opkrævning af kr. 25,- i ekstra
pladsleje, som ifølge lovene kan opkræ
ves efter 1. maj.
Verner Poulsen ophører efter ca. 40 år at
virke for Sundby Sejlforening pr. 1. juli
1988. Bestyrelsen vil markere fratræ
delsesdagen.
Foreningens økonomi er likviditets
mæssigt anstrengt indtil de sidste
2x250 r kr. vedrørende havneprojektet
er indgået, idet udgifterne hertil er be
talt.
Efter en drøftelse vedtog bestyrelsen at
optage en tidsbegrænset kassekredit på
maksimalt kr. 400.000,- (udløb 1/4-89)
og med sikkerhed i et eksisterende ejer
pantebrev i klubhuset.
2. Låse og dørpumper til porte og låger er
blevet ordnet, og låsene vil blive sikret
med rustfri stålplader m.v. for at hindre
utilsigtet adgang. Derefter vil portene
igen blive lukket og låst som før i tiden.

Gæster vil mod betaling af et deposi 5. Østersøkredsens optimistsejlere kan i
tum på kr. 50,- kunne låne nogle særlige
år deltage i kredsens sommerlejr, som
gæstenøgler, der vil blive mærket: »G«.
afholdes i Dragør. Der kommer en leder
Der er nu modtaget plastrør til de nye
med SSF's deltagere. Fra skolefonden
pæle, og havneudvalget oplyste des
ydes et tilskud på kr. 150,- pr. deltager og
uden, at det har opkrævet ekstra pladskr. 250,- til lederen.
leje fra de medlemmer, hvis fartøjer har
Sejlerferien for Yngling-sejlerne er
været på pladsen efter 1. maj. (eller i
planlagt at skulle afholdes fra den 25.
havnen uden havneplads).
juli til 6. august. Forudsætningen for af
holdelsen er, at der melder sig mindst 6
Havnetakster vil til orientering blive
deltagere, og at der kan findes et pas
opsat forskellige steder på havneområ
sende ledsagefartøj.
det.
En kreds af medlemmer på Søndre mo 6. Kapsejladschefen oplyste, at McDo
nald's stævnet for optimister igen i år
le har ønsket en stationær grill til fri af
havde været en succes med 70 deltage
benyttelse, bygget således, at den ikke
re, og at familiesejladsen ville blive af
er til hindring for græsslåning m.v.
holdt den 12. juni, hvis vejret ellers til
Bestyrelsen drøftede ønsket og tilslut
lod det.
tede sig efter afstemning, at grillen blev
Kapsejladschefen bad bestyrelsen
etableret på de pågældende medlem
godkende, at Jørgen Schandorff træder
mers bekostning, og mod at en enkelt af
ind
i kapsejladsudvalget. Bestyrelsen
disse påtog sig ansvaret for ordenen. En
godkendte
Jørgen Schandorffs med
klausul for etableringen var desuden, at
lemskab
af
udvalget.
grillen kan kræves nedrevet og græsset
reetableret, hvis erfaringen viser, at den 7. Jollerepræsentanten oplyste, at jolvedtagne ordning er uhensigtsmæssig.
leskurene mod hegnet er utætte i tag
pappen. Klaus Akkermann vil se på sa
Havneudvalget vil lave en »velkomst«gen.
folder til gæstesejlere med praktiske
oplysninger om havnen, trafikforbin 8. Motorbådsrepræsentanten meddel
delser m.v.
te, at »Båtklubben Malmohus« - motorbådssektionen - har inviteret SSF
Bestyrelsen tilsluttede sig det videre
på besøg i weekenden den 27.- 28. august
arbejde med folderen.
1988.
Havnereglementet trænger til en af
Der vil blive ophængt en tilmeldingsli
pudsning og visse justeringer.
ste i mellemgangen med tid og nærme
J. Friland fremlagde de tanker, som
re detaljer omkring arrangementet.
han kunne tænke sig fremmet med hen
syn til afhentning af årsmærkater, ad 9. De manglende brandslukkere på plads
en vil blive hængt ud snarest.
ministrationen af eventuelle låneplad
ser m.v.
For enden af midterbroen vil der blive
Bestyrelsen vil drøfte eventuelle for
slag på et kommende bestyrelsesmøde.
Der blev rykket for pladsnumre til mid
terbroen.
3. Vagn Preisler oplyste at Sankt Hans
festen vil blive fejret som sædvanlig for
medlemmer og gæster.
Toiletterne mod pladsen trænger til af
syring og rengøring. Havneudvalget vil
prøve at finde en løsning på problemet.
4. Skolechefen meddelte, at sejlersko
lens sejladser er i fuld gang, og at det gu
le skolebådstelt er blevet ryddet op.
Da sejlerskolen starter igen efter som
merferien i uge 31, er det ikke muligt for
juniorafdelingen at låne Tyveknægten i
denne uge.

lavet en prøvemontering af en 3 meter
lang redningslejder af aluminium. Det
er tanken, at der i alt skal monteres 4
lejdere på midterbroen.
10. Arne Olsen bad bestyrelsen indskærpe
over for brugerne af Bollen, at roret ikke
må være i borde, når der bakkes.
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 23.00.

Ole Poul Pedersen, ref.

t
Kort inden redaktionen sluttede
blev det meddelt, at vort medlem
Svend) den 31/7 er afgået ved dø
den i Svendborg.
Æret være hans minde.
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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 mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1108 medlemmer, 215 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

De første 25 år af
SSFs historie
Den 28. oktober har Sundby Sejlforening be
stået i 65 år. I den anledning har redaktionen
bistået af et af vore medlemmer fundet frem
til en reportage i det daværende Sejl og Mo
tor, årgang 1948, der meget udførligt opsu
merer de første 25 år af foreningens liv. På
flere punkter genkender vi problemerne af i
dag, og nogle er endog højaktuelle.
Reportagen bringes i sin fulde ordlyd, og i
næste nummer af bladet vil redaktionen for
søge
på egen hånd at nedfælde de næste 40
o
ar.
Oprindelsen til »Sundby Sejlforening«
var beskeden. En lille sammenslutning,
der i de første love var begrænset til 15
mand, dannede under navnet forenin
gen »Saltholmen« et fællesskab, der
havde sit samlingssted på det terræn,
der lå lige nord for udløbet af den rende,
der i dag er blevet til Sundby Sejlfore
nings store, flotte havn.
Terrænet hørte dengang under militæ
ret, og det var bl.a fastsat i klubbens lo
ve, at der ikke måtte jagtes på klubbens
areal. Såvel navnet som denne bestem
melse kunne tyde på, at sammenslut
ningens interesse var jagt, og klubben
har sikkert været, hvad vi vil kalde for et
»Saltholms Sjak«.
Starten foregik i en have, der tilhørte
den ene af stifterne, en hr. Andersen,
der også ses at være indtrådt i den før
ste bestyrelse. Til sammenslutningens
første formand valgtes hr. Blickfeldt
Olsen, hvis navn vil være mange be
kendt fra sejlsportens senere liv på
Amager.
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Klubben fik, som nævnt, overdraget et
areal nord for renden, som blev indheg
net, og hvor disse sejlere og jægere
holdt til, uden dog at måtte jagte på
klubbens område.
Sammen med Blickfeldt Olsen indvalg
tes i den første bestyrelse følgende:
J.A.Andersen, der varetog kassehver
vet, og d'herrer E.Arp, K.Petersen og
K.Andersen.
Der skulle kun gå to år forinden det blev
det sejlsportsmæssige, der kom til at
præge klubben, og i september 1925 æn
dredes klubbens navn til »Sundby Sejl
forening«.
En af de første opgaver, man tog fat på i
den nye sejlforening, var at søge udsejlingsforholdene forbedret. Havn var der
ikke noget af, og fartøjerne, der sikkert
kun har været pramme og små sejljoller,
måtte trækkes i land, men der har øjen
synlig været interesse for foretagenet,
for allerede i januar 1926 vedtoges det
at udvide medlemstallet, således at der
nu blev åbnet adgang for en forøgelse til
25 medlemmer.

I årene 1926 - 27 tog man fat på arbejdet
med at uddybe renden, og dette arbejde
blev udført ved hjælp af en hjemmela
vet gravemaskine, hvorved man var
nået et godt skridt videre.
I året 1927 blev de arealer, hvorpå klub
ben lå, overdraget af Københavns Kom
mune, og man gik straks i gang med
kommunen for at opnå yderligere for
bedringer. Man ansøgte bl.a om et lån først på 2.000 kr. og senere på yderliger
1.000 kr. - til hjælp til anlæg af broer m.v.
Kommunen sagde imidlertid nej til
ansøgningen, men tilbød i stedet selv at
uddybe renden mod at lejen for plad
sen, der var 50 kr. forhøjedes til 300 kr.
årlig.
Det viste sig, at det af kommunen pro
jekterede arbejde, der omfattede såvel

Borgmester Hedebol indvier det søndre
havnebassin

broer som opsætning af spunsvægge,
ville koste 19.000 kr., men klubben
fremskaffede selv et tilbud på 13.000
kr., der antoges, og nu kom der fart i ar
bejdet.
På dette tidspunkt var der blevet fore
taget ændring i lovene, således at der
var lukket op for tilgangen af nye med
lemmer uden begrænsning, og det ses
af et andragende i 1928 - der også dreje
de sig om uddybning af havnen - at man
overfor borgmester Hedebol fremhæ
vede, at man ved det påtænkte arbejdes
udførelse regnede med at kunne for
doble det daværende medlemstal, der
var 70, for så vidt den påtænkte forbed
ring kunne gennemføres.
Ved den første store udvidelse af hav
nen, der foregik i årene 1930 - 31, var der
skabt liggeplads til ca. 100 fartøjer, men
det skulle hurtigt vise sig, at dette ikke
var tilstrækkeligt. Men selv om havne
pladserne forbedredes, skabte indsejlingsforholdene stadig store vanskelig
heder.

Imidlertid skete der i 1929 et formandsskifte, idet Blickfeldt
Olsen trak sig tilbage efter at have udført et stort og dygtigt
grundlæggende arbejde for klubben. Hans afløser blev proku
rist Hempel, der foruden at fuldføre de påbegyndte arbejder
bl.a. også interesserede sig for opførelsen af et nyt klubhus på
pladsen.
Efterhånden som medlemstallet voksede og havneforholde
ne forbedredes, blev der behov for et virkeligt klubhus på
pladsen, og i årene fra 1929 til 1933 fandt der en yderligere ud
videlse af havnen sted, idet der opsattes spunsvægge mod syd
og ud mod søen, og i sommeren 1933 kunne man indvi et stort
og flot klubhus, samtidig med at der foretoges en indvielse af
det nye havnebassin.
Der var ved denne udvidelse skabt lig
geplads til 200 fartøjer, der dog allerede
ved indvielsen var fuldt belagt.
Efter bestyrelsens udsagn var indviel
sesfesten den 13. august, hvor også det
nye klubhus blev indviet.
Ved efterårsgeneralforsamlingen i ok
tober 1933 gik prokurist Hempel af som
formand, og i hans sted valgtes bager
mester Jensen, der dog kun sad som
formand i et år, idet han på generalfor
samlingen i oktober 1934 afløstes af den
kendte spidsgattersejler Chr. Jensen.
Allerede i prokurist Hempels tid havde
man planlagt den helt store udvidelse
af havnen, men det blev ikke til noget
med dette arbejde de første år.
Det var ventet, at arbejdet kunne være
påbegyndt i 1936, men det blev ikke til
noget. I efteråret 1936 gik Chr. Jensen af
som formand og afløstes af postbud
Thomsen, der også kun sad et år, der
dog blev af stor betydning for klubben,
idet man i sommeren 1937 endelig kun
ne foretage en forøgelse af havnebassi
net, hvorved der skabtes plads til yder
ligere et stort antal både.
Selve indvielsen af det nye havneanlæg
foretoges af borgmester Hedebol, der
altid har været en god ven af SSF.
Borgmesteren kom sejlende til havnen
fra Toldboden i spidsen for en større eskadre, og under leveråb fra de mange
tilstedeværende sejlere sprængtes en
silkesnor ved indsejlingen til den nye
havn.
På efterårsgeneralforsamlingen 1937
afgik postbud Thomsen, og til formand
valgtes brandmester Henriksen.
I Henriksens tid skete en vækst i klub
ben såvel hvad medlemmer som fartøj
er angår, og selv ikke den sidste udvi
delse af havnen var tilstrækkelig til at
klare den stadig stigende tilgang af sej
lere på Amager.
I brandmester Henriksens bestyrelse
havde klubbens nuværende formand
haft sæde, inden han i oktober 1943
overtog formandsposten.

Ved brandmand Achilles Jensens over
tagelse af formandsposten er klubben
nået op på et medlemstal på 500 og med
ca. 350 fartøjer. Det er et stort og an
svarsfuldt arbejde, der lægges på en
mands skuldre, når han påtager sig en
sådan post, men Sundby Sejlforening
har haft det held at have den rigtige
mand på pladsen i de år, der har været
så vanskelige for en klub i vækst.
Krigen bragte klubben mange vanske
ligheder, men takket være den dygtige
ledelse kom man heldigt over alle van
skelighederne, men det arbejde, der
blev gjort på klubbens bådeplads i de
mørke år, hører også med til den tids hi
storie, selv om den ikke er så meget
kendt.

Det »nye« klubhus

Vi beder i anledning af jubilæet forman
den om at udtale sig om de store forhold
i Sundby Sejlforening:
»Ja, det er meget godt med de store for
hold«, siger Achilles Jensen, »men det
har jo også sine vanskeligheder. Vel har
vi plads til mange fartøjer på land, men
det kniber med optagelsen. Vor kapaci
tet for optagning er ikke tilstrækkelig
stor, når så mange både skal på land i lø
bet af kort tid.
Og vort klubhus har jo desværre heller
ikke kunnet følge med tiden. Vi ville
gerne have et nyt og stort klubhus, og vi
har også et byggefond, der kan klare op
gaven, men vi vil vente, til vi kan få det
helt rigtige«.

»De har da også en sejlerskole i SSF?«,
spørger vi.
»Ja, i klubbens indre liv spiller sejler
skolen en stor rolle. Vi har en stor spids
gatter og to juniorbåde, hvori vi uddan
ner de unge sejlere, men vi håber snart
at få endnu en øvelsesbåd, så vi også på
dette område kan klare efterspørgs
len«.

»De har slået på, at De vil trække Dem
tilbage fra formandsposten; det har vel
ikke været alvorligt ment?«
Fra den gamle kanal

Klubben står i jubilæumsåret som en af
landets største sejlklubber. Klubben
har over 700 medlemmer, og over 400
fartøjer er indregistreret i klubbens
fartøjsregister. På bådepladsen er der
vinterplads til mange flere end de 450,
der sidste vinter stod på pladsen, så
man vil forstå, at der er noget at gøre for
en bestyrelse i en sådan klub.
Men at de kan klare opgaverne, så man
ved fælleskapsejladsen i Dragør i au
gust måned, der var Sundby Sejlfore
nings jubilæumskapsejlads. Det blev en
begivenhed, som de, der deltog, vil hu
ske, og som ved hele sit forløb tjener
den jubilerende klub til megen ære.

»Nu skal vi i hvert fald have jubilæet
overstået, så kan vi altid se, hvordan
det går. Foreløbig har vi ikke tid til at
tænke på formandsskifte. Vi har jo også
fremtiden at tænke på for klubben. Man
(fortsættes næste side)

Damesejlads i 1932
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Har svenskerne altid et mindreværdskom
pleks
Vort medlem nr. 492, Leo Jacobsen, blev i Køge Bugt påsejlet
af
svensk fartøj, der trods ønske om assistance, blot sejle
i Køge Bugt?? deetvidere
efter at have konstateret egne skader. Leo og hans
Lørdag den 9.7.1988 kl. 13.25 blev jeg på
sejlet af en svensk sejlbåd ca. 5 sømil ud
for Bøgeskov Havn ved Stevns.
Den svenske båd fører kloshalet, rebet
storsejl og har maskinen i gang.
Da sammenstødet skete, var der ingen
personer i cockpittet på den svenske
båd, og der blev intet gjort for at undgå
sammenstød. Da svenskerne intet gør
for at undvige, kan jeg ikke falde af, da
vil jeg uundgåeligt ramme svenskeren,
og da vinden kommer fra sydvest, kan
jeg kun sejle båden op mod vinden for at
stoppe farten på båden og om muligt
undgå sammenstød.
I sammenstødsøjeblikket fører vi kun
storsejl og min kone styrer båden, idet
jeg er ude på fordækket for at sætte en
fok.
Vi sejler ca. 240 grader med vores båd,
som bliver ramt i styrbords side bag ag
terste undervant, og der bliver slået et
stort hul i siden.
Vi anråber svenskerne og beder dem
følge os til den nærmeste havn, som er
Bøgeskov Havn, da vi tager vand ind.
Det nægter de og fortsætter deres kurs
mod Stevns Fyr.
Vi sejler til Bøgeskov Havn for maski
nen, og vi regner med, at svenskerne er
sejlet til Rødvig Havn. Vi kører i bil til
Rødvig og finder svenskerne dér, og her
får vi navn og adresse på dem.
Den svenske båds sejlnummer er A 30
S. 7599. Bådnavn: Cindy. Farve: Oran
ge-gul. Hjemmehørende i Malmo.
Navn på svenskeren:
Bjorn Jacobsen,
c/o Ekdahl, Skvadrosgatan 20, Malmo.

hustru, der i SSF er kendt som dygtige og besindige sejlere i
deres Vega nr. 1423, er dybt rystet over dette.
Bladet skal ikke gøre sig til dommer over, hvem der har skyl
den i selve kollisionen i Køge Bugt. Men det er helt givet, at sø
vejsreglerne - også dem, der gælder for svenskere - klart er
overtrådt ved ikke at yde assistance.
SSF-bladet tilsendes en række svenske klubber, og skulle
denne artikel læses af føreren af nedennævnte fartøj, er han
velkommen til at fremføre sine kommentarer.
Beretning af Leo Jacobsen:

Vega 1423 med hul i siden

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78

Jeg kan oplyse, at min båd er en Albin
Vega nr. 1423. Jeg kan også oplyse, at jeg
har to vidner, der observerede ulykken.
Vidnerne er Sonja og Aage Hansen,
som sejlede ca. 150-200 meter bag os, da
sammenstødet skete. De sejler i en Ve
ga nr. 1638. Aage er også medlem af SSF
og har medlems nr. 993.
Jeg kan også oplyse, at vores båd er ta
get på land af en vognmand og er kørt på
værft i Lynetten Havn, hvor den skal re
pareres.
Med venlig sejlerhilsen
Leo Jacobsen
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ORDENSREGLER
Flakfortet stilles under
de besøgendes beskyttelse
Affald skal tages med hjem.
Badning sker på eget ansver og må kun
foregå i voldgraven mod nord.
Hunde skal føres i snor, og deres efter
ladenskaber fjernes omgående af eje
ren.
Skråninger må ikke betrædes.
Støjende adfærd er ikke tilladt.
Teltslagning må kun ske efter skriftlig
tilladelse fra Institutionen.
Aben ild er ikke tilladt.
Overtrædelse af ordensreglementet
medfører bortvisning fra Flakfortet.
- VÆRN OM FLAKFORTET - det er til for DIN skyld!!

Hilsen fra Sortehavet
Kære venner!

15/7-88

Så har »Frida« været oppe i Sortehavet.
Det er vel første gang SSF's stander har
været der.
Vi ligger nu i Istanbul og sender jer en
hilsen.
Alt vel ombord.
Hilsen fra os alle
Sven Malm

Fra banken
til Sundby Sejlforening
Hjertelig tak for den smukke buket, vi
modtog i anledning af udbygningen af
vore lokaler.
Med venlig hilsen
Jyske Bank

Keld Palmberg

Jette Jensen

filialbestyrer

souschef

FRILUFTSRÅDET DANSK SEJLUNION
DANMARKS MOTORBÅDS UNION

DDODOOOOOOOOOOOOOOC

Set i KT. Posten d. 26/6-88:

Hvis er
båden?
I april 1986 blev der i Korsør Marina ved
pontonbroen anbragt en glasfibermotor
båd, som ikke er blevet afhentet igen, og
nu efterlyser politimesteren i Slagelse
ejeren af den.
Båden, der har en længde på ca. 5 me
ter og en bredde på ca. 2 meter, er af fa
brikat ALI-Craft med navnet »Heli«.
Skroget er mærket SSF (Sundby Sejlfor
ening). Motoren er en Volvo Penta, 4 cylindret benzin.
Skulle nogen blandt vore læsere ken
de noget til båden eller eventuelt selv væ
re ejer af den, vil politiet i Slagelse altså
meget gerne høre fra vedkommende.

Usædvanlig efterlysning

10 år
Tak for den dejlige messing marinelam
pe vi fik ved vort 10 års jubilæum.
Som ny formand glæder jeg mig til et
fremtidigt samarbejde med Jeres klub,
både som naboer såvel som på kreds
plan.
Med venlig hilsen
på S/K Lynettens vegne

Thomas Ekdahl

For at få mere gang i Kvartton klassen
tilbyder verdensmesteren Bent Folke
Larsen, SSF, at formidle kontakten til
de engelske »MG 26«-både for kapsej
lere, der er interesserede i at prøve
kræfter i denne klasse.
I dag er der kun syv aktive Kvartton sej
lere herhjemme, og de ventes alle at
stille op til årets VM, der afvikles i Tra
vemunde til august.

»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOODOOODOOC

50 år
En stor tak til medlemmer af SSF for
alle de fine gaver og ikke mindst det
store fremmøde til min 50-års dag, der
gjorde denne dag uforglemmelig for
mig.
En speciel tak til Hoplapigerne for de
res festlige indslag.

Lilli Guldager

Hoplapigerne gratulerer Lilli

Båden tilhører vort medlem nr. A123 H.
Wulff, og lå på svaj ud for SSF. da den for
to år siden blev tyvstjålet.
Man kan så undre sig over at politiet ik
ke henvender sig direkte til SSF. eller
spørger i den lokale sejlklub hvem eller
hvad SSF er eller står for. Efter hvad der
er oplyst er båden idag et udplyndret
vrag, noget af dette kunne måske være
undgået. Bestyrelse og Havneudvalg
meddeler at der ingen forespørgsler har
været om denne båd.
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ANNONCEPRISER I SSF's MEDLEMSBLAD:
Helside:

Kr. 900,- + moms pr. nummer

Halvside:

Kr. 450,- + moms pr. nummer

Kvartside:

Kr. 900,- + moms pr. nummer

Ottendedel side:

Kr. 900,- -1- moms pr. nummer

10% rabat ved annoncering et helt år.

havn og plads

motorbåde

r

ADVARSEL

""

\ /

ÉÉÉ
Familiesejladsen 1988
Pålidelighedsløbet blev sejlet i rigtigt
motorbådsvejr, ikke en vind rørte sig, og
solen strålede fra en skyfri himmel. Fra
dommerskibet kunne vi også følge sej
lernes start(er), og feltet lå ud for os en
times tid uden at komme nogen vegne.
Vort løb blev afsluttet med en manøv
reprøve efter de to omsejlinger af ba
nen.
En af foreningens kendte motorbåde,
som aldrig deltager i vore sejladser, drø
nede som sædvanlig tæt forbi, så både
vi og en »prøveaflægger« fik en ordent
lig vippetur.
Fællesspisningen på Nordre Mole trak
lidt i langdrag. Vi sad og ventede på de
vindløse sejlere, men måtte til sidst
overgive os til de knurrende maver. Ro
bert & Co. sørgede for musikken og spil
lede op til fællessang.
Efter præmieuddelingen og en del gen
stande blev mange svalet af ved en un
derholdende vandkamp.
En dejlig dag, som mange flere mo
torbåde kunne have fornøjelse af.
1. præmie: »Søkalven«,
skipper Jørgen Hansen
2. præmie: »Siesta«
skipper Henrik Rosenberg
Ib Petersen, Motorbådsrepræsentant

Havneudvalget meddeler, at i henhold
til foreningens love, havnereglementet
§ 2 og § 4, skal alle fartøjer med plads i
havnen føre foreningens stander og væ
re tydeligt mærket med SSFs årsmærkat samt navn og hjemsted. Bring ven
ligst dette i orden snarest.

Havnekontoret er lukket uge
32, 33 og 34.
I sommerperioden kan båd
optagning og -udsætning ik
ke finde sted med SSF grej.
Brændstof- og gasudsalg er
åbent som normalt.
Havnekontor:
Havnefoged Bent Petersen
træffes mandag til torsdag
mellem kl. 15.00-16.00 på
kontoret og i samme tidsrum
på telf. 01 58 14 24.
Brændstofudsalg:
Åben mandag til onsdag kl.
15.00-16.00.
Torsdag og fredag kl. 15.0018.00
Lørdag kl. 9.00-11.00.
Flaskegas:
Kontakt Henry Plambech på
nordre mole eller havne
fogeden på ovennævnte
tidspunkter.

Numre i havnen
Havneudvalget meddeler, at alle bådpladsnumre i havnen i løbet af efteråret
vil blive udskiftet med nye, så ingen pa
nik, hvis du pludselig ligger på et andet
pladsnummer. Grunden til dette er, at
efter at midterbroen er blevet fornyet
og en lille smule længere, er der kom
met uorden i nummersystemet.

ADVARSEL
De resterende stik og lednin
ger, der ikke er af godkendt
fabrikat, vil blive fjernet af
pladsmanden snarest
Den 1. september vil bukke
og klodser, der endnu ikke er
mærket med medlemsnum
mer, blive brændt Stativer
og andre løsdele, der ligele
des mangler nummer, vil bli
ve afhentet af jernhandleren
samme dag.

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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optimister

ynglinge

Y

Østersøkredsens
Optimistlejr 1988
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OPTIMISTUDVALG

Bedste båd
ynglinge VM.

vandt

Michael Empacher, Bo Seiko og Henrik
Bonnerup, alle fra SSF, blev nummer 4
ved dette års VM. for ynglinge, der af
holdtes af KDY. ud for Rungsted kyst i
dagene 18. til 23. juli.
Efter at have sejlet sig op fra en 49'tyvende plads i første sejlads til en tredie
plads i næstsidste sejlads troede be
sætningen i Yoker for alvor på guldet.
Men sådan skulle det ikke gå. Vinden
døde simpelthen for Yoker der suve
rænt lå i spidsen ved første krydsmær
ke. Konkurrenterne kom bagfra med
vinden, og kunne en efter en vinke farvel
til os, fortæller Michael Empacher, da
vinden atter kom til os var det for sent,
selv om vi forsøgte kunne vi kun sejle os
ind til en 19'ende plads.
Båden Holger der vandt sejladsen blev
også vinder i 1986 og '87, og det med
skiftende besætninger, så der er altså
noget om snakken med at bedste båd
vandt.

Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 01 58 28 10
Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39

Også i år deltog SSF i kredsens Opti
mist sommerlejr, der blev afholdt i
Dragør.
I lejren deltog 33 optimistsejlere, heraf
to sejlere fra SSF.
Vore sejlere gjorde sig meget godt gæl
dende i det daglige lejrliv, men under
sejladserne gik det knap så godt, og de
måtte nøjes med placeringer som nr. 13
og 15 blandt B-sejlerne.
Der blev afholdt 12 sejladser i den uge,
lejren varede, så sejlerne kom hjem ri
gere på erfaring i sejlads på åbent,
strømfyldt farvend.
Næste års sommerlejr afholdes på
Bornholm, og vi kan varmt anbefale optisejlerne at reservere tid til denne
oplevelse.

Leif/Jørgen

Opti klubmesterskab afholdes man
dag/tirsdag den 19. - 20. september. Der
sejles to sejladser hver dag med første
start kl. 18.00.

Ordinært kontingent pr. halvår:
Aktive:

Kr. 200,- -I- byggefond kr. 50,-, ialt kr. 250,-.

Passive:

Kr. 100,- -I- byggefond kr. 50,-, ialt kr. 150,-.

Juniorer:

Kr. 150,- + byggefond kr. 50,-, ialt kr. 200,-.

Mini-juniorer: (0-9 år) Kr. 15,Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år pr. kvm.: Kr. 65,- + moms kr. 14,30, ialt kr. 79,30.
Vinterpladsleje: Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 + moms
kr. 7,15, ialt kr. 39,65. Mindste pladsleje min. 3 kvm. kr. 175,- -I- moms kr. 38,50,
ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år.: Enkeltskur: kr. 82,- -I- 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 + moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.

HUSK SIDSTE DAG FOR KONTINGENTINDBETALING
DEN 15. SEPTEMBER 1 9 8 8 ! ! !

Ekstraordinært kontingent:
Alle aktive medlemmer betaler:

Ynglinge
Ynglinge klubmesterskab afholdes søn
dag den 9. oktober. Der sejles 3 sejlad
ser med første start kl. 10.00.

Ole/Leif/Jørgen
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Inden den 15. september 1988
Inden den 15. marts 1989

kr. 250,00
kr. 250,00

Vedtaget på generalforsamlingen den 25/10 -1987.
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

KMK

Sy
\ S.S.F.

Nye parasoller på
Klubhusets terrasse.
Som tak for medlemmernes indkøb af
Hempels og Fliigger's maling hos Fliigger Byggefinish i Holmbladsgade 25, i
denne sæson, er et længe næret ønske
pludselig blevet opfyldt.

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

»ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
joller

Jolleafdelingen
Tirsdag den 9. august kl. 18.00 starter
efterårets
øvelsessejladser,
der
fortsætter hver tirsdag, samme tid.
For at skærpe interessen uddeles der
præmie til vinderen, hvis der deltager 2
eller flere af en jolletype.
Efter 1. sejlaften i en måned afholdes
jollemøde.
Mød talrigt op!
Klubmesterskab afholdes 8. - 9. oktober
1988.
Se nærmere på opslagstavlen i jollehu
set.

Jørgen Rindal
Jollerepræsentant

De kendte mærker. De nyeste
modeller. De bedste tilbud.
Den perfekteservice.

- det hele får du med i kobet
når du lejer video, farve-JV
og avanceret HiFi
hos D:E:R. Hvor ellers?

niCID VIDEO

UiCiK HI-FI-TV

Amagerbrogade 55,
tlf. 0154 40 00.

Gn Børneopsparing
giver børnene en god start

Amagerbanken

Svagførefesten den 3. septem
ber: Blandt de mange hjælpere
var kaptajn Ronild og hans
mandskab, her sammen med
Harry Trudsøe der indsamlede
et rekordstort beløb.

Medlemsblad for

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup .... 01 50 73 23
Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup ... 01 50 41 01
Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S. . . 01 58 01 76
Tryk:
Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh.Ø

01 26 95 09

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Klaus Akkermann

01 59 28 23

Næstformand:
Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

01 59 39 78

Havneudvalg:
Arne Olsen

01 55 79 39

Jorgen Friland

01 38 15 41

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechef:
Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:
Ole Jensen

01 58 50 68

Jolle
repræsentant:
Jorgen Rindal

01 97 09 39

Motorbadsrepræsentant:
Ib Petersen

01 52 25 44

Malere:
Karl Thorup

01 58 43 11

Frank Olesen

01 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01 59 88 18

SSF's hjælpere, hjemmeværnet og arbejdssamari.tterne på scenen, hvor de får en velfort
jent tak for det store arrangement.

Svagførefesten
Lørdag d. 3. sept. 1988.

Atter i år kunne Sundby Sejlforening være vært ved ca. 125 svagføre gæster fra hele
Amager, samt nogle få af foreningens egne medlemmer der er blevet ramt af syg
dom eller invaliditet.
Med Vagn og Bente fra festudvalget og Poul Petersen fra arbejdersamaritterne
samt kaptajn Ronild fra Hjemmeværnet som organisatorer lykkedes det, i tæt sam
arbejde med de mange hjælpere, atter at gøre svagførerdagen til en succes for SSF.
og en god og glædelig dag for de svagføre.
Preben Olsen fra Nørrebro Teater, havde fået højtaleranlægget til at fungere helt
perfekt således at alle kunne få glæde af de optrædende kunstnere, og af vore egne
medlemmer med kunstneriske talenter.
Atter i år optrådte Ingelise Gaarde og Kjeld Ingrisch med bragende bifald til følge,
og fra vore egne rækker kunne såvel Hopla Pigerne, vort hornorkester med Kurt Vil
ken, Harry, Ib og Robert samt Otto Mylund plus Vagn, høste bifald af samme højder
som de professionelle, der alle som en optrådte uden honorarer.
Det økonomiske grundlag for denne fest, hviler på medlemmernes offervilje der i år
takket være Harry Trudsø's ihærdige indsats, blev rekordstor. Ligeledes en tak til
Kristine og hendes hjælpere, for det flotte traktement.

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

Sangeren Kjeld Ingrisch.
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En af vore svagføre spiller mundharpe.

Folke Larsen SSF genvinder Verdensmesterska
bet for Havkapsejladsbåde i båden McDonalds
Som en sensation genvandt Bent Folke Larsen sammen med Poul Richard Høj Jensen, Theis
Palm og Steen Larsen Verdensmesterskabet for Kvarttonnere, det såkaldte formel Havkapsejladsklasse, i farvandet omkring Travemunde. Det er første gang overhovedetat nogen vin
der to gange i træk, og blot en uheldig protest i 1986 bevirkede at mesterskabet dengang ikke
kom til Danmark, men ellers er det i sig selv en stor sensation med en så suveræn serie som
BRONZE, GULD, GULD!
Af Folke Larsen
stand, og da natten faldt på blev vi
endelig lykkedes det så og vupti var alle
Vi havde, som følge af Team Danmark
støtte, mulighed for at komme til Tra
vemunde i god tid og forberede os på
strøm - og vindspringsforholdene, dette
var senere en uvurderlig støtte for os.
Allerede ved den første såkaldte »tuneup sejlads«, viste det sig at vor bådfart
var meget fin. Det blæste så meget, at vi
som eneste båd ville fuldføre, idet vi
stolede så meget på grejet, at vi ville te
ste det maximalt, netop for at kunne re
parere inden de rigtige sejladser starte
de.

jævnligt belyst med stort projektorer,
men udover dette blev vi ikke generet
på nogen måde.
Feltet af de ialt 8 nationer, heriblandt
Australien, var utroligt samlet, efter 14
timer var forskellen mellem første og
sidste både mindre end to minutter, så
spændingen fortsatte natten igennem.
Imidlertid var der tre både der tog en
stor chance og sejlede over mod Dan
mark, men vi turde ikke tage nogen
chance med en førsteplads, så vi blev
pænt i midten. De tre både der gik over

téééséiiw'

V

Første sejlads, en olympisk trekantba
ne, var lige mad for os. McDonalds fløj
afsted og vi kom i mål som en klar vin
der, dog havde vi noteret os, at de ita
lienske både var særdeles hurtige, men
vores styrmand Poul Rich. Høj Jensen
havde alt under kontrol.
Anden sejlads, skulle for første gang fo
regå dels i Østtysk farvand og dels i
Østersøen. Dette med at sejle i DDRfarvand var noget af en sensation, selv
Ministerpræsidenten for Nordtyskland
havde en længere debat om dette i sin
åbningstale. Så det var jo med megen
spænding, at vi efter 10 timers sejlads
kom ind i Østtysk farvand. Straks efter
at vi overskred grænsen kom der også to
store kanonbåde, der fulgt os på af

mod Danmark fik pludselig et kæmpe
vindspring til deres fordel og sejlede
sikkert i mål, med McDonalds på 4.
pladsen. Efter vi kom i mål, døde vin
den og resten af bådene kom først i mål
over 5 timer senere!
Vi var nu rykket ned på 2. pladsen i den
samlede stilling, men kun nogle få
points efter den førende italiener, så
den næste sejlads ville være af meget
stor betydning for McDonalds, det
gjaldt om at holde nerverne i ro.
Til vor store sorg oprinder dagen med
næsten ingen vind, og det er <kke vores
livret, hvorimod italienerne i deres små
både med meget sejl var på rette bold
gade. Det varede mange timer før star
ten kunne gå, så lidt vind var der, men

tre italienere foran sammen med to tys
kere. McDonalds fik imidlertid lusket
sig op på 2. pladsen, og var der i lang tid,
men desværre blev vi for grådige. Vi vil
le tage en chance under land, hvor der
så ud til at være mere vind, dette skulle
vise sig at blive katastrofalt, idet banen
blev afkortet og hvad McDonalds hav
de regnet med, at kunne indhente i
»næste omgang« blev til en 9. plads, så
det var en noget trykket stemning da
besætningen kom i havn. Det blev hel
ler ikke bedre af at italienerne var ble
vet taget i groft snyderi!
Skipperen på den ene båd havde meldt
sig syg og var blevet erstattet af en an
den, hvorefter nævnte skipper Bressani
tog ud med en følgebåd iført vindmåler,
pejlekikkert samt walkie-talkie. Otte
vidner bekræftede i den efterfølgende
protest, at de havde set manden rap
portere alle vindspring samt at banen
blev afkortet. Dette er den mest unfair
måde at drive sport på. Der var heller
ikke rigtig nogen der kunne forstå, hvor
dan de italienske både hele tiden kunne
være på det rigtige sted. Bressani for
klarede da også at han så sandelig hav
de sendt informationer, blot var det til
hans kone, som gik inde på stranden.
Hun ville gerne følge med i sejladserne,
men kunne ikke tåle at blive søsyg.
Hvad hun så skulle med vindspring etc.
var der ingen forklaring på. Alt ialt en
noget tynd historie, men den interna
tionalejury turde ikke rigtig afvise den,
idet ingen havde set bådene modtage
disse meldinger. Straffen for sådant
snyderi hedder op til 10 års karantæne
fra al sejlsport, så det var en meget al
vorlig affære.
I fjerde sejlads var der så lagt i kakke
lovnen til det store opgør. Der skulle
sejles 110 sømil og vejret var strålende
solskin og megen vind, lige noget for
Folke Larsen og Co. Efter 15 timers sej
lads lå McDonald på 2. pladsen, klods
op af italienerne. Efter så mange timers
indædt kamp, hvor man kunne snakke
sammen over til den anden båd, så lille
var afstanden, fik den dobbelte olym(fortsættes næste side)
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piske guldvinder Poul Rich. Høj Jensen,
vist den verdensklasse han har. Han
havde i lang tid studeret de utrolige
VDO NAV PAC instrumenter og kunne
se, at vinden havde en tendens til at
dreje mod os hvor vi lå. Med en hvisken
fortalte han at vi skulle holde godt fast,
hvorefter han kastede båden ud til si
den, fik ekstra fart på, og skød som en
lille raket gennem læ side ved B.B.&V.
(den italienske båd), og vi var pludselig
2 meter foran i fri vind. Herefter sørge
de vinddrejningen for at B.B.&V. blev
presset mere og mere ud til siden. Efter
1 time var han så kommet 50 meter
væk, og vi kunne runde et mærke ved
Femern. Vi undlod så at dreje ind på
den rigtige kurs, på den måde kom vi
længere ind mod land med de mange
lys, i håb om at han ikke kunne se vore
lanterner. Taktikken lykkedes 100%,
med det resultat, at B.B. & V. gik på ret
kurs, og ikke kunne se os, men troede at
vi lå længere inde mod land. En halv ti
me senere stod han eftertrykkeligt som
»grundejer« i Tyskland og det blev til 20
min. ufrivilligt ophold der. McDonald
kunne gå i mål med over en halv times
forspring til nr. 2, men der var dog sta
digvæk alt for mange points forskel ef
ter den skæbnesvangre 9. plads.
En af de andre danske både havde den
brogede oplevelse, at blive bordet af en
Østtysk kanonbåd. Han havde fejlnavi
geret en halv kilometer ind i DDR, og
da han ikke kunne noget tysk, varede
det over 2 timer før Østtyskerne lod
ham slippe. Ak ja, den ene dag meget
velkomne, 3 dage senere næsten hevet
på land og anklaget for spionage.
Til sidste sejlads på Olympisk Trekant
bane skulle der næsten mirakler til,
men af en eller anden grund blev vore
bønner hørt.

Dagen gryede med et forrygende blæ
sevejr med vindstød på mere end 18
m/s, så mange af deltagerne valgte at
blive i havn og nyde det skønne sol
skinsvejr.
Nu skulle det vise sig om alle vore an
strengelser ville bære frugt, dels med
vor nye ekstra forstærkede JOHN
MAST, dels med vore nyudviklede EASY dæksudrustning, de superlette
NORTH sejl i kulfiberstof. Vor TEAM
DANMARK støtte havde jo netop givet
os den mulighed at kunne teste os selv
og vores grej etc. under de rigtige for
hold, så på vej ud til banerne var der op
timisme og »Danish Dynamite« i bå
den, nu skulle det være.
Allerede på vej ud gik en af de værste
konkurrenter ind med brækket mast, så
det var lige som ved en god middag.
»Hors d'euvren« var brækkede master
og masse-havarier. Starten gik med
megen forsigtighed, for ikke at blive
»disket« for tyvstart. Efter en halv time
havde McDonalds bragt sig i spidsen,
atter en gang ved hjælp af det gode grej.
Som en skygge blev vi fulgt af B.B& V.,
men med stor afstand, som blev større
og større. De eneste både der kunne
hænge på var NN fra Danmark og Polyant fra Tyskland, alle andre forsvandt
længere og længere ud i horisonten.
Da McDonalds kom rundt om første
mærke, forsøgte vi os med spiler, hvil
ket er temmelig usædvanligt i disse
hårde vindforhold, men lykken står jo
som bekendt den kække bi. Båden blev
løftet ud af vandet som om en kæmpe
elefant havde »losset« den bagi og vi
fløj hen over vandet med en fart af 12 13 knob (normal fart 5 knob) og afstan
den til de efterfølgende både blev større
og større.
En kæmpeduel mellem Italien og Eng

land udviklede sig bag os. Det viste sig
at englænderne var kommet foran
B.B.&V. så da italienerne forsøger at
presse sig uden om mister han roret og
drejer helt uden kontrol om sig selv. For
at undgå at blive ramt, drejer også
englænderen hårdt op i vinden med det
resultat at hans mast knækker. Lige ef
ter dette runder en italiensk båd og går i
nærkamp med en anden dansk båd,
hvorved også denne italienske båd
knækker roret. Nu bliver stemningen
på kogepunktet. Den danske båd Mon
ster Gobler med Pierre Nielsen ved ro
ret, smider alt hvad de har i hænderne
og jubler højt, det samme gør de i den
fynske båd Jensen & Thy kjær, da alle jo
er klar over at guldet er inden for række
vidde til McDonalds. Men da B.B.&V.
fører med 9 points er det nødvendigt, at
mindst 9 både fuldfører, da ellers alle vil
få noteret en sidsteplads, med det re
sultat at McDonalds ikke kan få guld.
Der blev bidt negle og talt både med
vores fremragende STEINER kikkert,
og da der kunne ses 11 både, der tilsyne
ladende fortsatte, så chancerne jo fine
ud. Vore polske sejlervenner var klar
over situationen og i sympati med os,
p.g.a. B.B.&V.s snyderi, fuldførte alle
de polske både kun på forsejlet. Så med
lykke og held kunne GULDET atter
hjemtages til Danmark.
Skæbnens ironi var også, at B.B&V.
havde fået revet bunden op og en
speedbåd måtte i al hast slæbe ham ind
for at ikke båden skulle synke. Ham der
slæbte var iøvrigt en vis hr. Tomas Friese, der sidste år fik 10 års karantæne fra
international sejlsport for groft snyde
en mærkelig hændelse kan vist
ri
siges.
Folke Larsen

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE,

KMS BÅDUDSTYR
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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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Larchmont Pokalen
til Sundby Sejlforening.
For første gang i 61 år er Larchmont Pokalen hjemfort til SSF.
af 3 af vore dygtige Folkebådssejlere.
Pokalen der vejer 12 kg. og har en værdi af kr. 50.000,- blev for
1988 vundet af Kim Baum, Bent Baum og Johnny Jørgensen
alle fra SSF
Larchmont pokalen blev i 1927 skænket Københavns Amatør
Sejlklub, af den amerikanske mangemillionær H. Struckmann der var en meget aktiv sejler og medlem af The Larch
mont Yacht Club.
Af bestemmelserne fremgår det at hver klub kan tilmelde 3
både til sejladsen om pokalen, der iovrigt er evigt vandrende.
De nærmere statutter vil redaktionen bringe i næste nummer
af bladet.
Til opplysning for medlemmerne skal det tilføjes at vidunde
ret til kr. 50.000,-ikke er opstillet i klubhuset, men forsvarligt
låst inde i Jyske banks pengebox, og tillige forsikret. Så kun få
får glæde af at se denne meget eftertragtede pokal.

Kim Baun med sin besætning ved Mar
tini Cup i Kastrup.

KASTRUP MARINE SERVICE aps
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Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon Gi 50 05 04

DIESELPEST RKDOIl
Undgå d i e s e l p e s t e n s ø d e l æ g g e l s e r i tank o g m o t o r Ved a t tilføre
FLYDOIL i forholdet 1 promille FLYDOIL til e e n liter diesel.
FLYDOIL giver m o t o r e n e n b e d r e f o r b r æ n d i n g , l a v e r e brænd
stofforbrug, f j e r n e r kondensvand o g f o r h i n d r e r bakteriedannelse i
tanken.
Pris.

85,00 pr. dunk a 5 0 0 ml. nok til 5 0 0 l t r . diesel.

Udførlig b r o c h u r e kan a f h e n t e s i vor butik.

Iffl"

Helly-Hansen
AKT

E5ELSKAB

Wj

DENMARK

SÆRTILBUD
På grund af den t ø r r e s o m m e r h a r vi gjort e t fordelagtigt indkøb
af C o t e d'Azur d r a g t e r o g to-delte s æ t i f a r v e r n e g r ø n n / s o r t o g
azur/sort.
P r i s før: d r a g t e r 9 9 8 , to-delt 1 5 2 6 , -

PRIS NU: 885,-

FIBERPELS JAKKER
Pris før: 6 5 8 , -

Pris NU: 348,S Æ R T I L B U D i a u g u s t måned eller så l æ n g e l a g e r h a v e s .
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DM i Yngling til SSF
Team Yoker — Yngling D-18 — SSF
Beretning af Michael Empacher
Efter vores 4. plads ved VM i rungsted,
hvor vi havde chancen for, i sidste sej
lads, at blive verdensmestre, beslutte
de vores konkurrenter desværre at for
lade os, så vi måtte tage til takke med
en 17. plads, der rakte til en samlet 4.
plads.
Vi syntes selvfølgelig, at vi var verdens
mest uheldige ynglingesejlere, og vi
havde svært ved at se det sjove i at sejle,
men sådan er kapsejlads, og det er sik
kert derfor at det er sjovt at sejle trods
alt.
Skuffelsen blev lagt på hylden hvorpå vi
ville tage fat på en ny udfordring, nem
lig DM i Herslev Strand Sejlklub ved
Roskilde i dagene 18.-21. august.
Ros til Herslev Strand Sejlklub.
Herslev Strand Sejlklub er en lille sejl
klub med masser af aktivitet og et dej
ligt klubhus.
Her skal det understreges, at HSS hav
de forberedt sig godt; en masse frivilli
ge medlemmer havde simpelthen stab
let et gigantisk arrangement på benene.
De havde virkelig gjort noget for sejler
ne, så vi kunne føle os velkomne. Mor
gen - middag - aften, alt var tilrettelagt
100%, og alt blev gjort med et smil.
Sidste sejlads d. 21. august.
Med en føring på 13 points skulle vi bare
sejle fornuftigt. Der var god vind, så vi
frygtede intet. Der var god stemning
ombord, men selvfølgelig også et par
sommerfugle i maven.
Christian Rasmussen, som lå nr. 2 før
sidste sejlads, skulle senere vise sig at
blive et mareridt for os. Han kunne ikke

blive dårligere end nr. 2, uanset hvilken
placering han fik i sidste sejlads. Inden
starten fulgte han os som en skygge, og
5 -10 sekunder før start sejlede han over
linien, for så at lægge sig lige foran os da
startskuddet gik, hvilket forhindrede
os i at komme afsted i starten.
På dommerskibet havde man sat den
bløde 1-minut-regel, det finske flag
kom op, og Christian Rasmussen blev
gjort bekendt med, at han som den ene
ste var startet for tidligt. Men han sejle
de bare videre og fortsatte med at chi
kanere os hele resten af sejladsen med
det formål at sejle os så langt tilbage
som muligt, for derved at vinde DM.
Vi har i den tid, vi har sejlet, aldrig ople
vet noget lignende med hensyn til un
fair sejlads. Det kunne have kostet ham
et års karantæne og en diskvalifikation
for samtlige starter ved DM, for
usportslig optræden på kapsejladsba
nen. Men han blev diskvalificeret for

tyvstart i denne sejlads, og vi kom i mål
som nr. 17, som vi skulle og var dermed
Danmarksmestre 1988.
Med venlig hilsen fra en glad besætning
på Yngling D 18 Yoker,
Bo
Henrik
Michael
Samtidig en tak til hovedsponsoren
Handelsbanken på Amager
og Autonorden v/ John Norden med tak
for lån af Nissan Sunny i 4 dage ved DM,
og med håb om et nyt samarbejde i '89.

Det skal ligeledes nævnes at
SSFs egen Yngling D 24 Ei
nar sejlede sig til en flot 12.
plads med Brian Frisendal
ved roret.
>000000000000000000

(§1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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Navigationssejlads og Fællessejlads til
Båtklubben Malmohus
Week- enden den 27.-28. august
Efter trusler om kuling hele ugen endte
det med havblik om lørdagen og jævn
vind fra syd om søndagen. Navigationssejladsen blev i første omgang aflyst,
men til skippermødet for fællessejladsen fik vi lokket et par både mere med,
så begge sejladser blev afviklet efter
planen.
Vi anløb Malmo på forskellige tid
spunkter, og når der dukkede en SSFstander op, kom Bertil Mattsson m.fl.
farende og anviste plads og hjalp til
med fortøjning.
lait blev vi 27 voksne og 4 børn fordelt
på 8 både.
Eftermiddagen gik med hygge i bådene.
Et kik ind af vinduerne i klubhuset for
talte, at vore svenske venner var i fuld
gang med at dække op til aftenens kreb
se-kalas.
Vi blev ikke skuffede, bordet var dæk
ket som til en nytårsfest, og så blev der
båret bugnende fade ind med krebs.
Efter et par timers sutten og gnasken,
taler, præmieuddeling og fællessang
var alle mætte og bordene blev flyttet
om og der blev spillet op til dans.
Ved midnatstid blev der serveret sild og
kartofler, og så kunne ingen rokke med
ørerne.
Søndag var det meningen, at vi skulle
mødes kl. 10 til en Gammel Dansk.

gang af motorer, torpedoer, ja, samtlige
dimser og dippe-dutter.
En dejlig week-end og vi siger BKM
mange tak - de stod simpelthen på pin
de for os.

Klubhuset var igen dækket op, nu med
kaffe, morgenbrød og flasker fra DDS
(det mindede om vor egen Pinsemor
gen). Bertil Mattsson havde forskellige
forslag m.h.t. søndag formiddag. Det
endte med at vi blev kort ind til Malmo
centrum i privatbiler og spadserede
gennem byen til Det Tekniske Mu
seum. På Museet er udstillet en u-båd,
og en af vore guider fra BKM, Arthur
Zjork, havde for år tilbage gjort tjeneste
i maskinen i netop denne u-båd. Vi
kravlede ind i ubåden og fik en fanta
stisk interessant og detaljeret gennem2. præmie i navigationssejladsen.

1. præmie blev vundet af Per Bruhn med søn
nen Peter og hustruen Mie som navigatør.

FISKETUR
Lørdag den 15. oktober
Morgenbøn kl. 9.00. / Startskuddet går kl. 10.00.
Du skal være indenfor molerne kl. 16.00.
Vejningen (renset vægt) starter kl. 16.15.
Pris pr. deltager kr. 10 r
Middag (skipperlabescoves) i klubhuset kl. 18.00.
Spisebilletter fås hos Kristine til kr. 30 r pr. stk.

PRÆMIEUDDELING - MUSIK - DANS
Bollen er reserveret for medlemmer uden fartøj — Kontakt Vagn Preisler

Hvem kommer med den største, længste, mest sjældne og mindste fisk.
Fest- & Motorbådsudvalget.

Fritidsfartøjerne er sikre nok, og der sejles
godt og forsvarligt
Af Orlogskaptajn J. Bilde Jensen, hædersmedlem af SSF.
Tidligere leder af Søsportens Sikkerhedsråd.
Overskriften er i skærende modstrid
med de avisoverskrifter og indholdet af
de dertil hørende artikler, som man
med mellemrum, siden slutningen af
juni måned har været præsenteret for i
Berlingske Tidende angående lystbåde
og deres udrustning.
Der har været overskrifter såsom:
»Mange livsfarlige lystbåde«, »Lystbå
de mangler sikkerhed« og mange
lystbåde er flydende gasbomber«.
Hvis man ikke ved bedre, bliver man
helt forskrækket over, hvilken fare alle
de lystsejlere, som bemander de mange
både af alle slags, som man kan se over
alt i vore farvande, svæver i.
Og det er jo ikke ukyndige mennesker,
der har udtalt sig bekymrede til arti
klernes journalister om bådsikkerhedern. Det er to bådfabrikanter, hvoraf
den ene er formand for Søsportens
Brancheforening, det er sekrætæren for
Dansk Sejlunion, samt repræsentanter
for forsikringsselskaber. Og det er ikke
kun bådene og deres udstyr, det er galt
med. Iflg. en artikel, som gengiver en
samtale med en kendt bådforhandler,
medlem af Søsportens Branchefore
ning og Søsportens Sikkerhedsråd, har
denne udtalt, at ikke engang i Søfarts
styrelsen har de forstand på lystsej
lads. De sejler jo ikke engang selv.
Alle de kritiske udtalelser munder så
(naturligvis) ud i, at det offentlige må
gøre noget ved disse skrækkelige til
stande på havet, og man har de
sangående rettet henvendelse til Indu
striministeren (minister for alle former
for sejlads) samt til Søfartsstyrelsen
ang. mere kontrol med fritidsbådene og
godkendelse af udstyret om bord.
jamen dog! Hvis alle de fremførte
ønsker og krav om mere sikkerhed, kon
trol og tilsyn skal imødekommes, så bli
ver der jo brug for ansættelse af en hel
lille hær af embedsmænd i Søfartssty
relsen, og dyrere bliver det for dem, der
gerne vil sejle. Fritidssejlads er en af vo
re bedste og mest folkelige fritidsakti
viteter. Det er sundt for sjæl og legeme
at sejle. Alle fra børn til oldinge kan del
tage, og idrætsanlægget, havet, det er
der bare. Det skal ikke anlægges og ved
ligeholdes. Det koster penge at anlægge
havne, men de fleste penge dertil kom
mer igen gennem pladsleje.
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Så bliver udstyret til selv en lille båd en
bekostelig affære.
I stedet for at plage myndighederne bør
søsportsbranchens folk klare tingene
selv. Der findes en typegodkendelses
ordning for store og små både. Der fin
des foreskrifter for skrog, motor og
udrustning i udlejningsfartøjer. Bådfa
brikanter kan selv foranledige disse ty
pegodkendelser og følge foreskrifterne,
men det er jo lettere og billigere at lade
det offentlige klare tingene og betale.
Forsikringsselskaberne, som også har
jamret sig, kan passende reducere præ
mierne for forsikringer på både, som er
typegodkendte og veludrustede. Det vil
fremme salget af sådanne både og gedi
gent udstyr.
En af de væsentligste impulser til at
skrive dette indlæg er, at en kendt båd
forhandler, der som medlem af Søspor
tens Sikkerhedsråd har sin gang i Sø
fartsstyrelsen, iflg. et interview i Berl.
T. har udtalt: »At ikke engang i Søfarts
styrelsen har de forstand på lystbåde.
Vi har ikke gavn af kontorfolk der sid
der og udtaler sig om noget, de ikke kan
bedømme. De sejler jo ikke engang
selv«. Jeg nægter at tro på, at min gode
bekendte, hr. direktør Stoltze, har ud
talt sig således uden end at det har væ
ret i en større sammenhæng, evt. i for
bindelse med, at hr. Stoltze jo også går
ind for frivillighed og frihed for fritidssejladsen. Sandheden er, at alle em
bedsmænd og sagsbehandlere i Sø
fartsstyrelsen, lige fra direktøren og ne
defter er sømandsuddannede, har styrmands- og skibsførereksamen. Tekni
kerne er maskinmesteruddannede og
har sejlet som skibsofficerer. Alle har
de fultud kendskab til fritidsbåde og til
sejlads med sådanne og til de krav, der
bør stilles til alt dette sejlende mate
riel. Mange er lystsejlere, og kikkes der
nærmere efter vil man sågar finde en
tidligere skibschef for søværnets øvelsessejlkuttere, Thyra og Svanen, samt
én, der har sejlet lystbåd i sydgrøn
landske og nordatlantiske farvande, for
bare at nævne disse. Søfartsstyrelsens
personels kunnen og viden på deres
sagsområder bør ingen drage i tvivl.
Lad mig slutte sarkastisk med noget,
som intet har med fritidssejlads at gø
re, men nok har relation til selve min ar-

Barske ord fra Bilde Jensen, manden bag
»Kun en tåbe frygter ikke havet«.

tikel.
Forleden dag var jeg ude i min have
kravlet op på min trappestige. Stigen
gik itu. og jeg gamle fyr dumpede ned i
mit staudebed. Jeg kunne være kom
met slemt til skade, i værste fald have
brækket halsen. Der sker utvivlsomt
mange uheld og ulykker med trappesti
ger. Hændelser som koster samfundet
store beløb til sygehusophold m.m. Jeg
henstiller derfor — ja forlanger — at det
ministerium hvorunder trappestiger
hører (alt her i samfundet hører under
et eller andet ministerium), snarest
udfærdiger en bekendtgørelse angåen
de trappestiger, fulgt op af et cirkulære
til kommunerne om at ansætte trappe
stigekontrollører, således at alle trap
pestiger synes mindst hvert andet år.
Det offentlige må sørge for, at trappe
stiger er i orden. Og så må der kun sæl
ges typegodkendte stiger. Alle dem, der
har så travlt med at kræve førerbeviser
til lystsejlere, bør hellere se på brugere
af trappestiger og kræve uddannelse af
trappestigeklatrene, for dem er der fle
re af end der er lystsejlere.
Inden der skrides til flere regler og be
stemmelser, der gør det mere kostbart
at fritidssejle, må det vel være rigtigt li
ge at undersøge, hvor mange ulykker
der sker med de, som fremført, ufors
varlige både og deres livsfarlige instal
lationer.
Søsportens Sikkerhedsråd registrerer
gennem et fuldgyldigt materiale, hvad
der sker af ulykker og uheld med fritidsbåde af alle slags i vore farvande. Man

benytter en fællesbetegnelse, hændel
ser, for det der sker og hvortil der på
forskellig måde ydes assistance og
hjælp. Af de i 1987 ialt registrerede 368
hændelser, kan kun de 40 betegnes som
ulykker, idet der ved disse omkom ialt
49 personer. 110 af de 368 hændelser
overgik udenlandske både, og af de om
komne var de 13 udlændinge. 26 af de
omkomne ville efter al sansynelighed
være blevet reddet, hvis de havde båret
redningsvest. De, der peger på de store
farer ved sejlads, vil måske også foreslå,
at der med bådene følger en kontrol
lant, som overvåger, at det personlige
sikkerhedsudstyr benyttes, eller at vi,
som i USA, opretter en kystvagt, som
sejler rundt og idømmer sejlende bøder,
hvis der ikke bæres sikkerhedsudstyr.
De 328 hændelser, i forbindelse med
hvilke ingen personer var i alvorlig livs
fare, ville ikke, hvis noget tilsvarende
var sket på landjorden, have påkaldt sig
nogen opmærksomhed. Det drejede sig
bl.a. om motorbåde, som løb tør for
brændstof og ønskede bugserassistance, om både som gik på grund og måtte
slæbes fri, og om nervøse pårørende,
som rettede henvendelse til politiet
fordi de sejlende ikke kom i havn til den
aftalte tid. Alle de sidstnævnte sejlere
kom i havn i god behold.
Det nævnte antal hændelser skal vur
deres i forhold til, at der skønsmæssigt
findes op mod 200.000 både her i landet
når alt medregnes, lige fra kajakker,
små joller og op til de større turbåde på
indtil 20 tons. Når dertil medregnes de
udenlandske sejlere, som i stort tal ope
rerer i vore farvande, så kan der i en god
sommerweekend være op mod en kvart
million mennesker på havet, og der sej
les og fiskes året rundt. Det er således
relativt få uheld og ulykker, der sker.

De sejlende gasbomber
Kritikkerne af søsikkerheden peger på
faren ved bådenes flaskegasanlæg,
sprit- og petroleumsanlæg, altså ko
geinstallationerne ombord. En gen
nemgang af hændelserne i årene 1984 87 viser, at der i disse år registreredes
ialt 24 brande og eksplosioner. Ingen,
gentager ingen, af disse skyltes, at flas
kegasanlæg eksploderede. 3 af brande
ne skyldtes ild i spritapparater medens
18 af brandene og eksplosionerne skete
i motorinstallationerne, hovedsagelig
grundet brændstofdampe fra utætte
ledninger. En avisoverskrift som:
»Mange lystbåde er flydende gasbom
ber« er der intet belæg for, og det står
ikke så gruelig galt til, som en lystsejler
udtaler.
Mest bemærkelsesværdigt er det vel, at

ingen personer kom alvorligt til skade
ved de 24 brande og eksplosioner, som
skete over 4 år.
Der findes regler for flaskegasanlæg i
både og instruktioner og pjecer om te
kniske installationer iøvrigt. Søspor
tens Sikkerhedsråd oplyser om og ud
deler sådant materiale.
Hvad angår bådenes kvalitet, så er det
da rigtigt, at enhver kan bygge sig en
båd og sejle i den, og enhver kan fabri
kere både og søge at sælge dem uden at
myndighederne blander sig. På denne
måde er fremkommet de mange typer
både, som tilgodeser de forskellige øns
ker og krav til sejlads, som befolknin
gen har. Sådan bør det også være. Myn
dighederne holder dog godt øje med, at
bådene også er gode nok. Her skal blot
bringes kapsejladsen Sjælland Rundt
1984 frem, som fandt sted i meget hårdt
vejr, og hvor næsten 1500 af de over 1900
startende både udgik undervejs. Især i
Samsø Bælt og i Smålandsfarvandet
kom bådene ud for vindstyrker op til
storm og sejlede i meget høje bølger. For

at vurdere om denne kapsejlads måske
havde været uforsvarlig og for ved den
ne lejlighed at få et indtryk af bådenes
kvalitet og søegenskaber samt af sejler
nes duelighed, lod den daværende søfartsafdeling i Industriministeriet —
den nuværende Søfartsstyrelse — fore
tage en analyse af de enkelte bådes sej
lads. Dette blev gjort ved en gennem
gang af 1452 logbøger (sejladsbeskrivel
ser), som de både, der udgik af sejlad
sen, ligesom alle andre både, indsendte
til lobsledelsen.
Analysen viser, at nok skete der mange
havarier på bådenes rig og skrog, men
det var dog småskader, vejret taget i be
tragtning og også det forhold, at der
blev sejlet hårdt og bådene blev presset
til det yderste. Man sejlede jo kapsej
lads. Ingen både forliste alene grundet
det hårde vejr og ingen menneskeliv gik
tabt. Dette er et adtryk for, at bådene,
som deltog, og der var mange typer bå
de med, er gode nok, og at sejlerne
forstår at sejle. Som et kuriosum skal

Drømmen bliver o[
nemt og trygt i Jysl«

(Fortsættes næste side)

k

Til søs med TVygheds-garanti - og rentegaranti i 3 år - når
Jyske Bank finansierer.
Vi gør os lidt mere umage. Det betyder, at hvad enten båden
er ny eller brugt, kan De få den finansieret i Jyske Bank, og det
gælder selvfølgelig også udstyret om bord
Løbetid helt op til 10 år, og hos os slipper De oven i
købet for stiftelsesprovision. Er køber og sælger enige om
prisen, betragter vi vurderiig som overflødige
ekstraomkostninger for Dapi
Dertil kommer vor Trygheds garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lår^i i ganske særlige
tilfælde.
i
Kig ind og få en båd
drømmen blive opfyldt j

Amagerbrogade 67, tlf.
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anføres, at det af 6 sejladsrapporter
fremgår, at bådene udgik af sejladsen
fordi mandskabet gjorde mytteri. End
ikke humoren var skyllet overbord af de
høje bølger.
Myndighederne ved udmærket godt på
hvilket sikkerhedsstade, der sejles fritidssejlads, og som forholdene er, er de
naturligvis tøvende overfor krav om
yderligere regler og krontrolforanstaltninger.
I en af artiklerne, som er baggrund for
dette indlæg, står der: »Søsportens
Brancheforening har i syv måneder
forgæves forsøgt at få en afklaring af
sikkerhedskravene til lystbåde hos
myndighederne. Nu kræves snarligt
møde.«
Man tør vel nok spørge, om branchens
folk ikke selv har tillid til deres produk
ter, eller vil tage noget ansvar for det de
sælger?
Som begrundelse for den ønskede af
klaring henvises til en sejlerulykke i
Middelhavet, hvor 2 danske kapsejlere
omkom, idet deres sikkerhedsseler gik
itu, efter at de var faldet overbord me
dens båden sejlede med stor fart i stor
mende vejr. Blandt andet denne hæn
delse har fået Søsportens Sikker
hedsråd til at lave en kampagne for
brug af varedeklareret »sikkerheds
seletøj«, som kan holde til at en over
bordfalden slæbes gennem vandet med
stor fart. Sådant seletøj koster op til
1000 kr. pr. person. Sikken en udgift pr.
sejler, hvis bl.a. sådant udstyr gøres

obligatorisk. Hvad med et par ældre
mennesker, som kun i godt vejr sejler
ture i deres kære, gamle båd i en vore
fjorde eller bugter. De får slet ikke råd
til at sejle mere. Sikkerhedsseler er kun
rimelige at benytte under sejlads på de
store have. Der er tilstrækkelig sikker
hed i brug af livline, d.v.s et stykke
tovværk, som bindes om livet og hvis
anden ende fastgøres et passende sted
ombord. Tovværket skal være så kort,
at man ikke kan falde udenbords. Hvis
myndighederne skal lave regler og spe
cifikationer for udstyrsgenstande, så
går det jo ikke bare at skrive i reglemen
tet, at man skal have en tovende om li
vet.
Bilde Jensen
Referat af bestyrelsesmøde d. 1.8.88
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Kapsejladschefen, motorbådrepræsen
tanten samt jollerepræsentanten var
fraværende p.g.a. ferie. Et klubhusmed

lem samt juniorlederen var fraværende
p.g.a. arbejde.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Amager Bridgeklub, der i 10 år har lejet
vort klubhus en gang ugentligt om vin
teren, har skriftligt opsagt lejemålet.
Socialforvaltningen har i forbindelse
med at man ønsker at bygge bade - og
omklædningsrum i vor naboklub Ama
ger Strand, anmodet om tilladelse til at
benytte vor vej på Nordre mole. En enig
bestyrelse gav tilsagn, dog på betingel
se af, at der lægges køreplader ud, end
videre at kommunen på egen regning
renoverer kørevejen, hvis denne skulle
blive beskadiget.
Kommunen har endvidere bedt om un
derskrift på en naboerklæring til brug
for ansøgning om kloakering og skel
bygning. Bestyrelsen gav formanden
bemyndigelse til at underskrive en så
dan erklæring.
Hoplapigerne har i brev til bestyrelsen
klaget over foreningens dårlige højta
leranlæg. Hoplapigerne foreslår besty
relsen, at Preben Olsen, der har stor er
faring fra sit daglige arbejde på Nørre
bros Teater, overtager tilsynet med
vort anlæg.
Bestyrelsen diskuterede forslaget og

Generalforsamling
Søndag den 30. oktober kl. 9.00 i Klubhuset
DAGSORDEN:

FØLGENDE ER PÅ VALG:

1. Valg af dirigent

Formand, Klaus Akkermann
Kapsejladschef, Ole Poul Pedersen
Juniorleder, Ole Jensen
Repræsentant for klubhus og fester, Vagn Preisler
Havneudvalgsmedlem, Arne Olsen
Jollerepræsentant, Jørgen Rindal
Kasserer, Erna Christensen
Kasserersuppleant, Annie Lindquist
1. suppleant, Bjørka Schandorff

2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest d. 9/10-88 kl. 9.00
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man blev enige om at bede Preben føre
tilsyn med vort anlæg, i den forbindelse
vil Preben blive forespurgt om han vil gå
med til at blive udvalgsmedlem under
klubhusudvalget. Sagen vil efter at for
manden har talt med Preben, blive lagt
frem ved næste bestvrelsesmøde.
Formanden sluttede med at fremlægge
forskellige forslag til ændring af vort
havnereglement, men da en stor del af
bestyrelsens medlemmer var fravæ
rende, blev man enige om at udsætte

drøftelserne
møde.

til

næste

bestyrelses

Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget meddelte, at man har
fået de nye nummerskilte der vil blive
påsat vore havnepladser.
Til trods for at man af gæstesejlerne
har opkrævet et depositum på kr. 50,- for
lån af nøgle til porten, er der mange gæ
ster der ved afsejling har glemt at afle
vere nøglerne. Man vil nu sætte deposi

tumet op til kr. 100,Hængelåsen på porten vil nu blive uds
kiftet jvf. tidligere bestyrelsesbeslut
ning.
Spillene til vort ophalergrej vil nu blive
efterset, så de er klar til bådoptagnin
gen.
Havneudvalget sluttede med at orien
tere bestyrelsen om, at havneudvalget,
pladsmanden og formanden vil afholde
et månedligt møde.
(Referatet fortsættes på side 13)

DEN ÅRLIGE UDFLUGT TIL MOTORBADSKLUBBEN WEST
Lørdag den 8. oktober 1988 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

65 ARS
JUBILÆUMSFEST
& AFRIGGERGILDE
Lørdag den 22. oktober, klokken 18.30
MENU: Andesteg med Orange-sauce,
rødkål, kartofler og andet tilbehør.
Is med chokolade-sauce.
1/2 flaske vin samt kaffe.
Kl. 22.30 er foreningen vært ved en jubilæums O-la-la,
til alle der befinder sig i klubhuset eller dets nærhed.
Mød Verdensmestre, DM mestre, Lachmont mestre,
og andre mestre samt glade sejlere.

Kun kr. 95,- pro persona.
Dette er enormt billigt, og kun i anledning af jubilæet.
Bestil plads hos Kristine i god tid

DANS TIL KL• • • •
11

En Børneopsparing
giver børnene en god start

W*i$i

...

< i

Amagerbanken
12

..

fra bestyrelsen

Punkt 5 Sejlerskolen:
Den 1.8. genoptages øvelsessejladserne
efter sommerferien. Sejlerskolen sejler
på fællestur til Hven den 20.-21. aug.

havn og plads

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Intet
Punkt 7 Kapsejlads:
Intet
Sundby Sejlforening byder følgende
nye medlemmer velkommen!

Nye medlemmer:
A

69 Lars Biilow Davidsen
Store Kannikestræde 2, K

A

75 Peter Sandvig
Ringholmvej 1, Brh.

A 101 Carsten J. Boesgaard
Flinterenden 4, S.
A 138 Thomas Jeppesen
Møllevangen 35, Birkerød
A 139 Poul Ch. Lauritsen
Kongedybs Allé 9, S.
A 140 Poul Skov Christensen
Østrigsgade 47, S.
A 153 Søren Davidsen
Amsterdamvej 4, S.
A 178 Gerald Kleibel Marker
Kastrupvej 82, S.
A 196 Richard H. Pedersen
Thorsgade 46 A, N.
A 223 Bolette Møller Christensen
Prinsessegade 13, K
A 188 Hans-Goran de Capretz
Aleen 117, Ka.
A 229 Flemming Olesen
Belmannsgade 7, 0.
A 230 Mogens Møller Iversen
Borgergade 142, K.
A 232 Steen B. Christensen
Ringholmvej 1, Brh.
A 236 Michael Thorsen
Fabriksvej 2, F.
P 182 Tina Boesgaard
Flinterenden 4, S.
J
J
J

38 Joen Angeldorf
Bybækpark 71, Farum
40 Line Bech
Hulgårdsvej 65, NV.
43 Nikolaj Clausen
Set. Annægade 34, K

ssssssssssssssssssssssssssss
(Bestyrelsesreferat fortsat)

Punkt 4 Klubhus og fester:
Intet

Punkt 8 Joller:
Jollerepræsentanten har meddelt be
styrelsen, at klubbens surfer har fået
beskadiget masten. Der vil blive
indkøbt en ny mast.
Den 9.8. genoptages øvelsessejladser
ne, i den forbindelse meddeler jolle
repræsentanten at der vil blive uddelt
præmier til vinderne, hvis der deltager
to eller flere joller af samme type.
Jollehuset trænger til maling, ved jol
lemødet den 9.8. vil man aftale arbejd
steam, og jollerepræsentanten vil
indkøbe maling.
Punkt 9 Motorbåde:
Pålidelighedsløbet blev afviklet søndag
den 12. juni ved den fælles familiesej
lads, og i år var vi heldige med vejret.
Motorbådsrepræsentanten har været
på besøg hos Båtklubben Malmohus for
at se nærmere på forholdene og tilret
telægge arrangementet i forbindelse
med en invitation som vi har modtaget.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet

Brændstofudsalg:
Åben mandag til onsdag kl.
15.00-16.00.
Torsdag og fredag kl. 15.0018.00
Lørdag kl. 9.00-11.00.
ynglinge

Y
YNGLINGEUDVALG

Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 22.15.
Klaus Akkermann
formand

Havnekontor:
Havnefoged Bent Petersen
træffes mandag til torsdag
mellem kl. 15.00-16.00 på
kontoretog i samme tidsrum
på telf. 01 5814 24.

Else Thuring
sekretær

Poul Zastraw
Messinavej 14 ^
2300 Kobenhavn S
Tlf. 01 97 34 27
Erik Poulsen
Polensgade 11 ^
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78
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HVAD GØR SPEED
BÅDE INDEN FOR DE
GULE BØJER?

fra medlemmerne

Til SSF. bladet

i?
Jeg takker hermed SSF. samt alle
Svends (Bongo Svend) venner for
venlig deltagelse ved hans bisættel
se.
Elly Christensen.

BRYLLUP
Brudeparret, Gæster og undertegnede
takker Kristine, hendes piger og Sund
by Sejlforening, for en uforglemmelig
aften.

OPHØR
En hjertelig tak til SSF. og alle venner
ne ved mit ophør som entreprenør.

Med tak og venlig hilsen
Medlem 54. Violet Ørum

Verner Poulsen

Svagføre
indsamlingen.

50 år.
Til vennerne i SSF.
Tak for opmærksomheden ved min 50
års fødselsdag, og tak fordi i gjorde da
gen så festlig for mig.

En tak til alle medlemmer, gæstesejlere
og andre der gav en skærv så jeg ialt
kunne aflevere kr. 16.000,- til hjælp fra
svagførerfesten i 1988. Harry Trudsøe

Hilsen Tarzan

Hverdage

Lordage

Son og
helligdage
X

Jan

X

11-15

Feb'

X

11-15

X

Marts

10 18

9 15

X
9 15

April

10 18

9 15

Mai

10 18

9 - 15

9-15

Juni

10 18

9 - 15

9 15

Juli

1 0 - 18

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sept

13 18

9 15

X

13'

9 15

18

Okt

, -"|

Nov

f ~j 13- 18
- | 13 18

Dec

9-15

X

11-15

X

Med venlig hilsen
Bent Bøje
Sumatravej 60
2300 S

LYNETTENS
BÅD SERVICE

ssssssssssssssssssssssssssss

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

HVORDAN!

LYNETTENS BÅD SERVICE

S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Den tragiske ulykke søndag den 7. au
gust 1988 i Københavns Havn, ved Is
landsbrygge, hvor en vandskiløber blev
alvorligt kvæstet, ved at han blev over
sejlet af en speedbåd og ramt af dennes
skrue, er desværre kun et uhyggeligt ek
sempel på farlige situationer, der dag
ligt opleves ud for kysten ved Amager
Strand. Hurtiggående både (med og
uden vandskiløbere) krydser ind og ud
mellem badende og langsomtgående
både.
Denne farlige trafik foregår vel at mær
ke inden for de udlagte gule bøjer, der
markerer grænsen for hurtiggående sej
lads ud for stranden.
Der er efterhånden adskillige menne
sker, der spekulerer på, hvilken myn
dighed der skal overvåge, om der sejles
ulovligt og uforsvarligt inden for disse
bøjer, og hvad pågældende myndighed
foretager sig, for at afværge en ulykke
som ved Islands Brygge.
Det ville uden tvivl have stor præventiv
virkning, hvis bare nogle enkelte lov
overtrædere blev straffet med bøde, el
ler mere effektivt: konfiskation af fartø
jet i en kortere eller længere periode.

Bestyrelsen i Helsingør Amatør Sejl
klub har på sit bestyrelsesmøde den 28/
6-88 drøftet afviklingen af dette års
Sjælland Rundt, og udtaler i den anled
ning følgende:
»Bestyrelsen i Helsingør Amatør Sejl
klub har fulgt Sjælland Rundt 1988, og
føler at arrangementet er inde i en uhel
dig udvikling med den megen omtale af
ganske få store både, på bekostning af
de store felter. Denne udvikling vil
H.A.S. søge at stoppe, og har derfor be
sluttet, at kapsejladsen fortsat skal væ
re for den brede skare af danske og
udenlandske sejlere, og at misbrug af
sejladsen i reklameøjemed forhindres.
Sjælland Rundt udvalget i H.A.S. be
myndiges til at træffe de nødvendige
foranstaltninger til at sikre dette, ved
de kommende arrangementer.«

Sejlerskolen

til orientering

*#################*

i

Duelighedsprøven i praktisk sejlads
bliver i år afholdt lørdag d. 1. okt. kl.
9.00, alternativ søndag d. 2. okt. kl. 9.00.

KRISTINE HAR
JUBILÆUM

2K Lørdag den 1. oktober har Kri^ stine 25 års jubilæum som re3|t: stauratør i Sundby Sejlforenings
jjj klubhus.
^ I den anledning holder Kristine
3K åbent hus fra kl. 9.00 til 12.00 i
klubhuset hvor alle medlemmerne er velkommne til morgenkaf^ fe og en dram faldera.
re
3 1'
2|c
,|r

Formanden fortæller at besty
reisen kommer med en overraskelse ca. kl. 10.00 hvortil behøves
så mange medlemmer som mu-

=!=

hgt

3|e
^
a|c
^

Så kære venner, mød op og vær
med til at gøre dagen til den
mest festlige i de sidste 25 år for
Kristine.

?##################

Jubilæum
60.000 fritidssejlere kunne kippe med
flaget tirsdag den 30. august da vort
medlem Finn Hendil kunne fejre 25 års
jubilæum hos Philips. Finn Hendil har
opfundet og udviklet navigatoren som
pludselig gjorde det sikrere at sejle på
havet og medvirkede til forbedrede ti
der ved distance kapsejladser.
Navigatoren er kun en af hans opfindel
ser. TV' prøvebilledet, som seere i næ
sten 100 lande ser på skærmen, er også
hans værk, han tegnede billedet og om
satte det til elektroniske signaler, der
så bliver til det prøvebillede der hver
dag sendes ved start og afslutning på
dagens udsendelser.

De kendte mærker. De nyeste
modeller. De bedste tilbud.
Den perfekte service.

Navigationsundervisningen til duelig
hedsprøven bliver i år på Peder Lykke
skolen mandage kl. 19.00 - 21.40, lærer
Ole Madsen. I år bliver der også mulihed for at få Yachtskipper III samme
sted på tirsdage kl. 19.00 - 21.40, lærer
Jeppe Guld. Begge kurser starter hen
holdsvis d. 3. og 4. oktober.
5S$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Referat fra Week-end på
Hven den 20.-21. august
Som chef for Nordeuropas bedste sej
lerskole, synes jeg at medlemmerne
skal have kendskab til, hvad det er der
bydes på her hos os. Som f.eks.: sejlads
i 8 -10 sek. m. til Hvens nordhavn, gratis
gåtur til Kyrkbackan efter røgede sild,
fælles spisning på stranden med udsigt
til tusinde lys inde på kysterne, en
stjernehimmel med millioner af lys,
som man kun kan opleve i august må
ned, små bål på stranden og dans til
musik leveret af »Jasta-Ib« og »FlySteffen«, og det bedste af det hele, 25
glade sejlere som mener at »livet er ik
ke det værste man har«.
Som led i undervisningen var der arran
geret hård kryds hele vejen hjem. Tak
til alle der var med, for en god sejlerweek- end.
Bjarne A. Larsen

På grund af nogle meget aktuelle
artikler og sæsonbestemte annon
cer, er enkelte faste rubrikker samt
den fortsatte artikel om SSF's hi
storie, overført til næste nummer
af bladet.

- det hele får du med i kobet
når du lejer video, farve-TV
og avanceret HiFi
hosD:E:R. Hvor ellers?

VIDEO
Hlfl-TV

Amagerbrogade 55,
tlf. 01 54 40 00.
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PREBEN JACOBSEN
OPTAGNING g
SØSÆTNING m
TRANSPORT <

Efter Verner Poulsen's ophør med bådhåndtering,
tilbyder vi vor assistance ved optagning og
søsætning, samt transport af både op til 5 ton.

Vi glæder os til at betjene såvel gamle som nye
kunder, til vore sædvanlige konkurrencedygtige
priser.
Vi kører på samme FLEXIBLE måde som vi plejer.

Ring og bestil tid, og hør om vort nye grej.
NYTTELF. NR.: 01 5019 78

På gensyn

PREBEN JACOBSEN
SYREFABRIKSVEJ 32B
2770 KASTRUP

01 50 19 78 / 01 52 05 55

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJLFORENING

SSF 65 år

•

Krudthuset udfor Sundby Sejlforening med villa Sano i
baggrunden.
Maleri af Wilhelm Lundstrøm 1908, i familieeje.

mm*

Medlemsblad for

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

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01 50 73 23

Medarbejder ved bladet:

Holger Moller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . . . 01 50 41 01

ifSm

Bladets ekspedition:

Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S. .. 01 58 01 76
Tryk:

Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0

1) Gavebordet var ikke stort nok, så også gulvet måtte tages i brug.
01 26 05 09

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Klaus Akkermann

01 59 28 23

Næstformand:

Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:

Else Thuring

2) Formanden og Overborgmesteren med jubilaren • i baggrunden en repræsentant for
foreningens største leverandør
3) Kirstines gave til SSF i anledning af de 25 år. Sølvpokal til onsdagssejladserne, et
lågkrus til Old Boys og et lågkrus til den årlige fiskekonkurrence
5) Formanden får overrakt sølvtøjet
6) Overborgmesteren og Kirstine i livlig diskussion; det er næppe sauce, der diskuteres

01 53 59 64

Kasserer:

Erna "Christensen

01 50 39 78

Havneudvalg:

Arne Olsen
Jørgen Friland

01 55 79 39
01 38 15 41

Tilsynsferende
med klubhuset
- og festudvalg:

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

01 51 75 30
01 54 58 44

Kapsejladschef:

Ole Poul Pedersen ....

01 24 57 59

Skolechef:

Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:

Ole Jensen

01 58 50 68

Jolle
repræsentant:

Jørgen Rindal

01 97 09 39

Motoibadsrepræsentant:

Ib Petersen

01 52 25 44

Målere:

Karl Thorup
Frank Olesen

01 58 43 11
01 52 23 10

Radiokontakt:

Reinhardt Hansen ....

01 59 88 18

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

se endvidere foto side 17

25 års jubilæum og 300 gæster
Vor landskendte Kirstine hyldet af gæster fra nær og fjern

Lørdag den 1. oktober kunne Kirstine
fejre sit 25 års jubilæum som restau
ratør i Sundby Sejlforening.
Foruden vore egne medlemmer med
formand og bestyrelse i spidsen var tal
rige deputationer fra foreninger og
klubber, venner af huset og Kirstines
gode mad, anført af overborgmester
Egon Weidekamp, mødt op på dagen for
at gratulere med de mange år i Sundby
Sejlforenings klubhus.
Gavebordet blev hurtigt stort og fyldigt
med mange rare gaver, af hvilke her kun
skal nævnes nogle ganske få.

Overborgmester kunne på byens vegne
i mangel på ordner og medaljer give Kir
stine Marguritebrochen i guld.
Fra Sundby Sejlforening kunne for
manden overrække en stor Kgl. porcelænsfigur, og Hoplapigerne kom med
en yndig natkjole på størrelse med et
mindre telt.
Plambech havde på en lang række med
lemmers vegne et gavekort til indkøb af
en ternet frakke, og bladets redaktør,
der i 12 år har haft den ære at udfylde
Kirstines liv (som formand) havde i al
unseelighed lavet en fotomontage over
denne periode.

Blomsterdekorationerne var utallige
og gæsterne havde en pragtfuld lørdag,
og Kirstine holdt undtagelsesvis en
halv fridag, hvilket ikke er sket siden
1968.
Der var en række talere, der priste Kir
stine, og af dem alle fremgik det, at man
håbede, hun kunne fortsætte mange år
endnu i jobbet i Sundby Sejlforening.
Hertil er kun at sige, at redaktøren har
Kirstines ord på, at hendes læremester
på Hotel Astoria først forlod sit kokken,
da han blev 87, og den rekord mener
Kirstine sagtens at kunne slå med hen
blik på optagelse i Guinness rekordbog,
så vi kan altså glæde os længe endnu.

1
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Generalforsamling
Søndag den 30. oktober kl. 9.00 i Klubhuset
DAGSORDEN:

FØLGENDE ER PÅ VALG:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Eventuelt

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

DAGSORDENENS PUNKT 5.
Bestyrelsen foreslår følgende cendringer i Sundby Sejlforenings havne- og ordensreglement som følger:

Vedrørende havnen:

Ordensreglement:

§ 20 Sidste afsnit ændres til:

Pladsen - fartøjer og tilbehør,
§ 5 mellem første og andet afsnit:
Alle fartøjer, som henstår på SSF's plads, skal være sø
sat senest 15. Juni. Fravigelse fra dette kan kun ske
med havneudvalgets godkendelse og efter nærmere
begrundelse.

Vinteroplæggere betaler det af generalforsamlingen
fastsatte beløb efter 1. maj, såfremt fartøjet er søsat
kan dette henligge max. 8 dage efter denne dato. Far
tøjer på land samme takst.
Fartøjer/vinteroplæggere som søsættes før 1. maj, hen
ligger frit for tilrigning, såfremt der er plads indtil 1.
maj, herefter almindelig takst.
§ 8 Årsmærker.
Der indskydes mellem første og andet afsnit:
Årsmærker til fartøjsejere med fast plads i havnen,
skal være afhentet på kontoret og påsat fartøjet senest
15. maj.

Under henvisning til forslag om betaling af havne
leje for vinteroplæggere efter L maj,
foreslås følgende:
Der betales kr. 25,- pr. dag for fartøjer uden plads i
havnnen, efter 1. maj.

Forslag til Generalforsamlingen.
Bestyrelsen har modtaget et tilbud på indkøb af travelift til en særdeles bil
lig pris. Det tilbudte grej er i meget god og fin stand.
Traveliften har kørt for Europa til Søs' Marinecenter i Gråsten.
Pris kr. 350.000,- excl. moms.
Transport til Sundby Sejlforening ca. kr. 30.000,- excl. moms.
Da der ikke umiddelbart kan køres med en sådan lift må der ændres en
smule på SSF's beddinger, køreveje og broen over kanalen. I den forbind
else vil kontantbehovet være ca. kr. 200.000,-.
SSF's bestyrelse anmoder Generalforsamlingen om tilladelse til at optage
et lån til dette formål, beløbet ønskes at være kr. 550.000, -.
Finansieringen af ovenstående skal klares ved brugen af traveliften.
Finansplan og motivering fremlægges på Generalforsamlingen.
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65
Formandens ord
I anledning af Sundby Sejl Forening's 65 års fødselsdag, skal jeg gøre nogle betragtninger
om det at være formand for en af Danmarks største sejlklubber. Ganske vist er de tre år,
som er gået siden sidste formandsskifte, ikke lang tid set med historiens øjne og dog er
der sket mange store ændringer i denne tid.
Sundby Sejl Forening er som bekendt opstået fra en lille kanal og til det som vi ser idag. Da
jeg overtog formandsposten i 1985 fungerede alt, og vi havde stadig den gode gamle ånd.
Den siddende bestyrelse var vel nok en af de bedste, med dygtige og loyale folk.
Snart måtte jeg opdage at vor gamle havn, naturligt på grund af alder, trængte voldsomt til
en kærlig hånd. Og i dette første år startede vi en renoveringsproces, som stadig vil køre i
flere år endnu. Denne proces koster mange tanker og overvejelser, for det gælder jo om at
vi alle får en havn, som er uændret i miljø og udseende, samtidig må det ikke koste flere
penge end vi stadig kan bevare et medlemsklientel, som er hele vor rygrad. Hertil må jeg
rose vor generalforsamling, som altid har vist forståelse for denne opgave og beredvilligt
har bevilget penge, så vi har nået den status som vi ser SSF i idag.
Det har ikke været uden bange anelser, jeg har mødt til disse generalforsamlinger, for
hvad nu hvis medlemmerne ikke ønskede at gå frem som bestyrelsen ønskede? Det at
være formand er ikke kun et spørgsmål om penge og nye moler, nej - jeg har måttet igen
nem mangen en tvist, hvor medlemmer imellem ikke kan enes, og det har forbavset mig,
hvor mange gange jeg skal rede tråde ud for voksne mennesker, som dog i mange tilfælde
sidder med større livserfaring end jeg.
En anden side af at være formand, er at fortolke de love som medlemmerne har vedtaget,
og her kan jeg føle mig som skatteopkræver, hvor man ved at lovene bliver omgået og
enhver ny lov bliver endevendt for at man kan omgå den også. Jeg har tit tænkt hvorfor det
te sker, når vi nu ved disse love kun er til alles bedste, svaret må jeg nok forvente aldrig
kommer, så OK jeg bliver gerne ved.
Da vi skal leve mange år endnu og SSF skal bestå langt ind i det nye århundrede, må vi se
fremad og inderst inde er der i ånd og holdning, nok ikke sket så mange forandringer, gud
skelov.
Sundby Sejl Forening fortjener en kærlig hånd, og vi skal alle give den, så vil det stadig væ
re den bedste havn i Danmark og bedste at komme hjem til efter lange og gode togter.
Jeg ønsker alle tillykke med vor dejlige forening, pas på den.
Klaus Akkermann
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I septemberbladet bragte redaktionen en reportage fra Sejl
og Motor, årgang 1948, om de første 25 år af Sundby Sejlfore
nings historie.
Det var set med datidens øjne og muligheder.
For dels at supplere denne periode og yderligere give et bi
drag til vor nyere historie bringes her i skøn samhørighed ud
drag og bidrag af skrevne og uskrevne ord gennem tiderne
op til i dag af
Reinhardt Hansen, tidligere sekretær og næstformand,
Holger Møller, tidligere redaktør,
Hans Guldager, tidligere formand og nuværende redaktør.

65 år under Stjernestanderen
28. oktober 1923.
5 år efter den første verdenskrigs afslut
ning, midt i en tid med store arbejdsløs
hedsproblemer og sociale omvæltnin
ger, men også i en tid med store frems
kridt inden for teknik og videnskab stif
tedes i en lille have på Amager forenin
gen Saltholm.
Stifterne af foreningen ville udnytte de
muligheder, der var på det militære
areal på Amagers østkyst, hvor der på
det forholdsvis flade vand udløb en af
vandingskanal fra Sundbyerne. Der
havde i årevis ligget småfartøjer her
uden nogen egentlige rettigheder, men
tidspunktet var nu inde, hvor der skulle
sættes skikpå sagerne. Militær foretag
somhed var på retur over alt, og helt na
turligt fik denne forening, der nu var
stiftet, overladt et stykke af det sumpe
de fladvandede område ved kanalen.
Foreningens første formand, den fore
tagsomme Blichfeldt Olsen, fik ret hur
tigt sat skik på tingene. Allerede den
gang var man klar over, at der skulle en
vis medlemsbegrænsning til, højst
sandsynligt på grund af de forholdsvis
få pladser, der kunne blive i den smalle
kanal: medlemstallet blev sat til 15, et
indskud skulle der også til, og det blev
sat til 2 kroner, og kontingentet blev 50
øre om måneden, et ikke helt ubetyde
ligt beløb efter datidens forhold. Fore
ningens første kasserer J.A. Andersen,
vogtede nidkært over, at ingen brugte
området uden at være medlem og have
betalt kontingent, så det er ikke fra
fremmede, vi har arvet denne skik.
65 år under Stjernestanderen passer nu
ikke helt, foreningens første stander var
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hvid med blåt S og blå kant, men i 1925
ændredes navnet af ikke oplyste grunde
til Sundby Sejlforening. Standeren var
stadig hvid med en blå kant, men nu
med S.S.F. i blåt i midten. Hvornår vor
stander fik sit nuværende udseende er
noget uklart, men det fortælles, at en
sejlklub i Limfjorden gjorde indsigelse,
idet de mente, at den kunne forveksles
med deres, hvorefter man tog initiati
vet til et helt nyt udseende af forenin

gens symbol, uden tvivl inspireret af
sejlklubber nordpå i Øresund, hvor flere
brugte en eller flere stjerner i deres her
aldiske udfoldelser.
Standeren må have skiftet udseende i
årene 1926-1928, og atter i 1934-1936.
Det blev en vel gennemtænkt og smuk
løsning i rødt og hvidt, uden tvivl den
kønneste af alle, velkendt i alle havne og
ført fra masten på alle verdenshave.
Efter 1926 tages der for alvor fat på at

Begyndelsen til Sundby Sejlforening i afvandingskanalen. 1923.
Maleri i SSF eje.

skabe en havn i forbindelse med afvan
dingskanalen, princippet med pligtar
bejde bliver sat i system, og hver søndag
udføres der pligtarbejde i 2-holds-drift.
Der bliver lejet et håndbetjent graveap
parat på en lille flåde, og medlemstallet
bliver nu sat til 25, og det går fortsat
godt i den lille sejlforening. Der er sam
menhold, og hele familien deltager med
liv og lyst i arbejdet. Man er også så
småt begyndt at vise sig på kapsejlads
banerne rundt omkring.
Fra de store veletablerede klubber blev
der godt nok set lidt ned på dem fra
muddergrøften på Amager, uden at de
dermed mente noget ondt med det.
Hvad vi måske manglede i materiel og
kapsejladserfaring, havde vi til gængæld på det festlige og kammeratlige
plan, der var altid godt humør og sam
menhold.
Københavns kommune overtager i 1927
hele kyststrækningen fra militæret, og
de første tanker om at gøre hele østky
sten af Amager til et fritidsområde ser
dagens lys. Sundby Sejlforening for
handler sig til en lejekontrakt med kom
munen, og den årlige leje bliver sat til 23
kroner og 80 øre.
I årene derefter bliver arealet stadig ud
videt, og efterhånden får man indhe
gnet området. Der er et stadigt natur
ligt pres fra de store boligområder på
Amager, mange vil gerne sejle, og der er
grobund for at gøre foreningen større,
man ophæver medlemsbegrænsningen,
og det går for alvor stærkt med udviklin
gen. Med i billedet skal også, at Køben
havns kommunes planer med området
begynder at tage form. En storstilet op
fyldning er påbegyndt langs kysten fra
Prøvestenen og ud til Kastrupfortet, og
Sundby Sejlforening forstår at hænge
på i denne udvikling.
I 1928 trækker foreningens første for
mand sig tilbage efter et stort og betyd
ningsfuldt grundlæggende arbejde, nye
tanker inden for sejlsporten havde set
dagens lys under hans ledelse, det, at en
sejlklub ejer sin egen havn og selv havde
opført den, var ret usædvanligt på den
tid, og oven i købet var sluppet godt fra
det.
S. Hempel blev nu formand for forenin
gen, og der var stadig fuld fart på, man
færdiggjorde i 1933 både et nyt klubhus
og en havneudvidelse, så der var plads
til 200 fartøjer i det, der i dag kaldes nor
dre bassin.
Pligtarbejdet var stadig ved magt, og en
hel del medlemmer kan selv i dag tale
om, hvordan man opbyggede molerne

Chr. Jensen, formand 1934-36. I hueemblemet ses tydeligt den hvide stander uden rød
bagtrekant. Bevis på stander nr. 3 - den nuværende - er derfor nr. 4

ved hjælp af kasserede skraldebøtter af
jern, der blev fyldt med beton og således
dannede et naturligt fundament til den
færdige havn. Klubhuset, der blev byg
get, holdt lige til 1958, hvor det blev
afløst af det nuværende klubhus. Klub
huset fra 1933 dannede rammen om
mange og begivenhedsrige fester og
sammenkomster hvis man skal tro de
historier, der fortælles af vore gamle
medlemmer. Højdepunktet var vel nok i
den lange periode, hvor »Pløkken« og
hans hund var restauratører. I dag bru
ges det gamle klubhus til et sammensu
rium af juniorer- motorværksteds-snedkerværksteds-rum til sejlerskolen og
Sundby Marine Shop.
I året 1937 sker den sidste og afgørende
udvidelse af Sundby Sejlforenings
havn. Året forinden var der ved en gene
ralforsamling blevet vedtaget at arbej
de på en udvidelse af havnen til den
maksimale størrelse, der kunne opnås.
Foreningen havde altid haft et godt for
hold til kommunen og i særdeleshed til
den legendariske borgmester Hedebol,
der under mottoet hjælp til selvhjælp
kort og godt meddelte, at kommunen
ville gå i gang med gravearbejdet i løbet
af sommeren...
Hedebol var en begejstret tilhænger af
sejlsporten, hans tanker gik ud på at gø

re sejlsporten til Danmarks nationale
sportsgren. Betegnende for ham var og
så, at han i samme periode igangsatte
Svanemølle Lystbådehavnen. Der blev
virkelig i disse år bygget stort og effek
tivt i København til gavn for sejlerne.
Borgmester Hedebol foretog havnemdvielsen under stor festivitas i 1938.
Borgmesteren var forinden blevet hen
tet i Københavns havn af motorbåden
»Arol« af Sundby, så indvielsen kunne
foregå frå søsiden og med denne store
og sidste udvidelse var der efterhånden
plads til 400 fartøjer ialt i vores havn.
Året efter begyndte Verden at gå af lave,
verdenskrigen brød ud og trak efterhån
den også Danmark med. Der blev inds
krænkninger i sejladsen, og i 1944 stop
pede den helt fra Sundby Sejlforening,
idet der blev sat en bom for havne indlø
bet, og havnen blev bevogtet af tyske
soldater.
Mange af foreningens medlemmer del
tog effektivt i modstandsbevægelsen,
enkelte havnede i nazisternes koncen
trationslejre og kom hjem med varige li
delser af dette. Fra foreningens havn
blev der hele krigen igennem foretaget
illegale sejladser til Sverige først med
jøder siden med frihedsbevægelsens
kurerer, indtil havnen blev spærret fuld
stændig af.
(fortsættes næste side)

7

Mellemkrigsårene var en god tid for fo
reningen, fra en afvandingskanal til en
fuldt udbygget sejlklub med klubhus og
egen stor havn. På kun 17 år var alt dette
opnået, og medlemsmæssigt var vi ble
vet en af de største sejlklubber i Dan
mark, med respekt om vort navn. Vi var
heldige, for da krigen sluttede var alt
dette bevaret og intakt, medlemmernes
fartøjer var blevet bevaret og vedlige
holdt, ja det var endda lykkedes for en
kelte at få deres fartøjer til Roskilde
Fjord og Isefjorden for at sejle der under
den sidste del af krigen.
Årene efter krigen blev brugt til stadige
forbedringer af foreningens faciliteter,
der blev lagt vægt på uddannelse og juniorarbejde, og den kapsejlende del af
medlemmerne kom. hjem med fine re
sultater fra kapsejladsbanerne.
I årenes løb var tanken om et nyt og
tidssvarende klubhus blevet til, og i
halvtredserne var tanken blevet så mo
den, at der for alvor kunne tages fat på
opgaven. Der var vedtaget oprettelsen
af et byggefond, og et byggeudvalg blev
nedsat i 1956, og den 26. februar 1957
vedtog en ekstraordinær generalfor
samling, at nu skulle der bygges klub
hus.
Der var efterhånden kommet omkring
90.000 kroner ind på byggefonden, og re
sten kunne man låne sig til. Byggeriet
var beregnet til 318.543 kroner og blev
på 323.253 kroner, da byggeriet var afs
luttet. Idrætsforbundet, Carlsberg og
Tuborg gav tilsammen 11.000 kroner til
hjælp, og med lidt egenkapital og ind
vundne renter fra byggefonden samt et
lån på 208.000 kroner i SDS var pengene
i hus.
18. maj 1958 blev det nye klubhus ind
viet og taget i brug, gamle borgmester
Hedebol, der var æresmedlem, foretog
sammen med daværende formand, W.
Tanggaard Rasmussen, og juniormed
lem Birthe Nielsen, grundstensnedlæg
gelsen. Begivenheden kan stadig ses i
murstenene i klubhusets pejseskor
sten. Selv om huset var stort, viste det
sig med tiden alligevel at være for lille,
siden er tilbygget til samlingsrummet
og køkken samt udvendige toiletter.
I 1962 valgtes Svend Larsen til for
mand. Foreningen var nede i en bølge
dal og splittet, økonomien var også kørt
skævt, der var kort sagt brug for en
stærk personlighed, der uden tanke for
fritid og familie, kunne gå ind til den
hårde opgave at rette skuden op igen.
Manden var Svend Larsen! Hårde og
drøje år fulgte efter, men frem af mørket
kom Sundby Sejlforening som en ny og
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stærk sportsklub, det var ikke altid let
for medlemmerne at se om kursen var
rigtig stukket ud og ordene var barske,
ja enkelte kaldte ham endda for dikta
tor for åbent tæppe, men skuden blev
rettet op, og der kom styr på økono
mien, man kunne begynde en tiltrængt
modernisering af havnen, der praktisk
taget har varet siden.

En stadig større medlemskreds gjorde
at klubhuset i 1973 blev betydeligt udvi
det med det, vi idag kalder »Øresundsstuen«, arbejdet blev godt udført, og ik
ke mange tænker idag over, at huset er
stykket sammen af flere omgange.
Året 1973 var også et jubilæumsår, 50 år
havde foreningen nu eksisteret. Jubi
læet blev fejret med en gevaldig fest i

Formand 1962-73, Svend Aage Larsen og fru Erna.

I årene omkring 1970 fik jollesejlerne
deres eget hus på nordre mole, og slæ
bested direkte ud i Sundet blev etable
ret til brug for efterhånden mange jolle
sejlere, der fandt vej til vor forening.
Jollesporten var populær, og i 1970 af
holdes Nordisk Mesterskab for OK-joller, som et af de første større stævner i
Sejlforening.
I 1972 anskaffer S.S.F. sig den første
Yngling, og det har vist sig at være en
klog disposition, og siden er mange an
dre klubber fulgt efter i købet af dette
populære ungdomsfartøj.
Havnen var på dette tidspunkt sandet
alvorligt til, og i 1972 blev beslutningen
ført ud i livet. Havnen blev opgravet
med en af de sidste spandegravere i
Danmark, der kunne komme igennem
vor smalle indsejling. Det var rare ting
der kom for dagen, og der lugtede fælt
overalt, men kæmpeapparatet må have
gjort arbejdet godt, for det har ikke væ
ret nødvendigt siden. Arbejdet blev be
tydeligt dyrere end forudset, men her,
som i andre situationer stillede med
lemmerne sig bag bestyrelsen og betal
te et betydeligt ekstrakontingent, så
havnen kunne blive ordentligt udgra
vet.

Nimb, dagen efter var der reception i
klubhuset, og den 30. oktober ved gene
ralforsamlingen trak Svend Larsen sig
tilbage som formand efter 11 1/2 år på
posten, den længste periode nogen for
mand, på daværende tidspunkt, havde
siddet i Sundby Sejlforening.

1973 til 1988
Ved efterårsgeneralforsamlingen i 1973
blev kapsejladschefen, Hans Guldager,
valgt som afløser for Svend Larsen på
formandsposten i SSF.
De første mange år nød foreningen godt
af den velstandsstigning, der på det
tidspunkt var i det danske samfund
med store sociale fremskridt og goder,
der fulgte med. Formanden og de skif
tende bestyrelser havde et klart blik for
at udnytte fritidsloven til gavn for med
lemmerne, og i 1981 kunne bestyrelsen
over for medlemmerne bekendtgøre, at
den årlige, tyngende lejeafgift til kom
munen var blevet ophævet, og at der
desforuden blev tilbagebetalt 3 års leje
til foreningen.
Disse goder muliggjorde, at Sundby
Sejlforening blev gældfri, og at en udvi
delse og modernisering af klubhusets
køkkenområde kunne betales kontant,

og at vi selv kunne udøve vore egne
velfærdsforanstaltninger ved, at ældre
medlemmer kunne få det gode at nøjes
med at betale halvt kontingent og halv
pladsleje fremover.
Ungdomsarbejdet er i denne periode
blevet stærkt udbygget ved anskaffel
sen af en hel flåde af optimistjoller og
Ynglinge, fortrinsvis givet af beredvilli
ge sponsorer og af medlemmerne samt
en enarmet tyveknægt. Det sidste gik

Formand 1973-85, Hans Guldager

så godt, at sejlerskolen kunne blive
betænkt med en Spækhugger, og der
kunne anskaffes et mindre motorskib
[Bollen«, opkaldt efter nu afdøde tidli
gere formand Svend Larsen, til fællesbrug for havnen og som dommerskib og
ledsagefartøj ved kapsejladser. En ræk
ke »Doryer« er ligeledes anskaffet i dis
se år til brug for ungdomsarbejdet.
Medlemstilgangen havde i mange år
været jævnt stigende, og i forbindelse
med større fritid og velstand, de gode
forhold i foreningen og moderate kon
tingenter og pladslejer skete der i årene
1978 til 1984 en medlemseksplosion, så
ledes at det var nødvendigt at indføre
en medlemsbegrænsning, da forenin
gens faciliteter simpelthen ikke kunne
bære
flere
medlemmer.
Denne
begrænsning er dog atter blevet hævet,
og tilgangen har nu fundet et naturligt
leje, uagtet at der stadig er en ventetid
på en bådplads på mellem 10 og 15 år,
med undtagelse af mindre fartøjer.
Dette pres på bådpladser udløste et ini
tiativ af daværende næstformand,
Reinhardt Hansen og formanden, Hans
Guldager, ved stiftelsen af Sejlklubben
Lynetten, der på få år var ved at overha
le SSF indenom som den dengang
næststørste sejlklub i Dansk Sejlunion.
2 medlemmer er direkte gået ind som
formænd for Lynetten i startfasen.
Reinhardt Hansen, som den der organi
serede klubben og Preben Jacobsen,
som den der byggede havnen, der blev
Danmarks største selvbyggerhavn.

Medlemmerne har aldrig været nølen
de med økonomiske midler til forenin
gens drift, hvilket i forbindelse med en
god økonomi i den største del af årene
1973 -1988 har muliggjort en fortsat ud
bygning og forbedring af vore aktivite
ter. I starten af perioden blev der bygget
nyt masteskur, køkkenet er blevet udvi
det til det dobbelte, og efter års overvej
elser for og imod er der kommet pæle i
havnen. Der er bygget ny midterbro til
afløsning for den gamle, der hver vinter
med is hævede sig flere meter i vejret.
Ydermolen på søndre side er blevet re
noveret, og de to molehoveder er blevet
ombygget således, at de atter kan holde
i mange år, og der er overalt blevet
udført reparationsarbejder på kajer og

bygninger. Alt dette har kostet mange
penge, som medlemmerne uden større
sværdslag har ydet i form af ekstra kon
tingenter.
Det er atter blevet hårde tider i Dan
mark. Således måtte foreningen i 1986
sige farvel til at være gratist på kommu
nens jord og atter betale en årlig leje for
arealet at en ikke ubetydelig økono
misk størrelse. Om det er gode eller
dårlige tider, der har medført, at med
lemmerne nu i en årrække har måttet
gå nattevagt for at passe på fartøjer og
foreningens ejendom i vinterhalvåret,
er ikke godt at sige, men SSF forstod at
sætte det i system, og måden, det gøres
på, har siden dannet skole mange andre
steder i landet.
(fortsættes næste side)

En lille smule frost, og midterbroen hævede sig tårnhøjt. 1983
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11985 kunne vi sige et sidste farvel til en
af de største personligheder i SSF's hi
storie. Efter kort tids sygdom afgik vor
formand i årene 1962 til 1973, Svend
Larsen, ved døden, og et stort følge fulg
te denne kriger, der lige til det sidste var
et særdeles aktivt medlem, til hans sid
ste hvilested.
Der har været talt meget om, at Sundby
Sejlforening skulle fjernes eller foruJuniorafdelingen har gennem årene fo
stret mange dygtige og fremragende
sejlere, der senere i livet virkelig har
gjort sig gældende inden for sejlspor
ten, og her i 1988 er der blandt de yng
ste, optimistsejlerne, unge, der har vist
virkelig gode resultater, som tegner
godt for fremtiden.

Prøvestenen til Lufthavnen, er der lagt
effektivt låg på disse tanker.
Og netop på det sidste er der indledt
forhandlinger med Københavns Hav
nevæsen om et forslag, der tilfredsstil
ler havnevæsenet og brugerne langs
amagers østkyst i et fælles ønske om
mulighed for erhverv og fritid. Dette
fællesprojekt har modtaget tilsagn fra
Skov- og Naturstyrelsen under Miljø
ministeriet om 25.000 kroner til gen
nemførelse af et skitseprojekt.
Dette var et tilbageblik gennem Sund
by Sejlforenings 65-årige historie. Ikke
alt er kommet med; dette ville fylde en
hel bog, men måske er der medlemmer,
der har andre ting at berette om de
mange år, vor forening har eksisteret?

Ny midterbro 1987

Aktiviteter i Sundby Sejlforening
Klubhus og klubliv
Sundby Sejl-Forenings første klubhus
var ikke ret stort, det var det nuværen
de »Oliehus«. Det blev dog senere »for
fremmet« til køkkenafdeling til et no
get større klubhus, som blev bygget i
1932, men allerede året efter måtte
man udvide yderligere ved at bygge en
stor veranda udenpå.
Hele herligheden indviedes med pomp
og pragt, samtidig med indvielsen af
det nye havnebassin i 1933.

Foreningen var dengang udstyret med
en marketenderibevilling, og som man
nu har klubhusudvalg, havde man den
gang et marketenderiudvalg, som vare
tog den administrative side af sagen, og
til den daglige drift havde man en mar
ketenderibestyrer.
Dette klubhus var i en årrække ramme
om mange glade begivenheder og fe
ster, i det hele taget rørte der sig et rigt
klubliv i SSF i de tider.
Standerhejsningsfester og afriggergilder (ålegilder) og mange andre hyggeli-

De kaidte mæiker. De nyeste
modeller. De bedste tilbud.
Den perfekteservice.
Fornyelse af søndre ydermole
og molehovederne 1987-88

Hans Guldager var foreningens for
mand indtil 1985 og blev derefter bla
dets redaktør efter Holger Møller.
Som ny formand valgtes tidligere kap
sejladschef Klaus Akkermann, der
sammen med Bent Knudsen og Arne
Olsen, begge fra havneudvalget, har fo
restået de store ombygningsarbejder i
havnen i årene 1986-88.
Foreningens vel nok største kapsej
ladsstævne, som vi nogensinde har på
taget os, de nordiske mesterskaber for
optimister, blev afholdt i 1987 og blev en
stor succes, ikke alene for landet, men
også for Sundby Sejlforening.
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Klubliv, her på nordre ydermole

ge sammenkomster blev afholdt i klub
huset, mens større begivenheder som
f.eks. de årlige revyforestillinger, som
kørte i en årrække, og i hvilke forenin
gens medlemmer var aktører, selvsagt
måtte henlægges til lejede lokaler.
Også store havnefester har der været
afholdt en del af, med gøgl, tombolaer,
vandpantomime o.s.v. Disse større ar
rangementer har været stillet i bag
grunden de senere år. Gevinsten ved de
store havnefester stod måske ikke mål
med anstrengelserne ved at stable et
sådant arrangement på benene. Dertil
kom, at visse gæster ikke kunne lade
medlemmernes både i fred.
Dog, ét stort arrangement lever videre,
nemlig den årligt tilbagevendende
Svagførefest, som PLØK, Egon Keld
sen, foreningens tidligere marketende
ribestyrer og restauratør, begyndte
med for tyve år siden. Det er ikke en
fest, foreningen skal tjene penge på, til
støtte for en betrængt økonomi, men en
fest, hvor foreningen og dens medlem
mer prøver på at dele lidt af de mange
glæder med vore handicappede venner,
som ikke har de samme betingelser for
at nyde det friske liv og festligt samvær
som andre har det. Denne dag bliver alt
andet stillet i bero, og alle anstrengel
ser samles om at underholde og hygge
om gæsterne.
Disse fester er i lige så høj grad til glæde
for de medlemmer, der hjælper til, som
det er for gæsterne.
Foruden de traditionelle standerhejs
nings - og afriggergilder, afholdes der ju
letræsfester, tøndeslagning til faste
lavn, forårsfest og Set. Hansfest.
Nævnes bør også de traditionsbundne
fælles sejlture som MANNETUREN
og SLUSETUREN om efteråret. Den
ne sidste tur er en familietur, og den er
faktisk afslutningen på sæsonen.
Også karneval bliver afholdt ind imel
lem, men det er ikke traditionsbundet,
som f.eks. andespil, der bliver afholdt et
par gange i vinterens løb.

En tiltrængt toiletbygning var projekte
ret og skulle have været placeret på
pladsen vest for klubhuset.
Imidlertid blev dette projekt forpurret,
idet myndighederne nu projekterede en
motorvej langs Amagers østkyst, som
når og hvis dette projekt blev gen
nemført, ville skære et stort stykke af
SSF's areal, og netop det stykke hvor
toiletbygningen skulle ligge.

Derfor besluttede man sig i 1965 til at
bygge et stykke til vestfløjen og samti
dig flytte køkkenets facadevæg 2 meter
ud, og derved kunne man samtidig med
standerhejsningen i 1966 indvie de nye
toiletter med brusebad, samt en hårdt
tiltrængt udvidelse af køkkenet og et la
gerrum til restaurationen.
Når talen er om klubliv, kan man vel
næppe undlade at omtale de »klubber«,
der i tidens løb har set dagens lys i fore
ningen, thi disse klubber har jo kende
tegnet de strømninger, der igennem ti
den har præget foreningen.
Først var der en klub ved navn »PIRA
TEN«, dens formål var at skænke præ
mier til SSF's kapsejladser. Et ganske
smukt formål som kun kunne være til
gavn.
11942 opstod der flere klubber i forenin
gen, bl.a. »STARTKUGLEN«, som
startedes, fordi man var utilfreds med,
at der ikke blev lavet kapsejladser nok.
Som modvægt til denne kom der en motorbådsklub, hvis medlemmer var mere
bestyrelsesvenlige.
Og endnu en klub, »KAMMERATEN«,
som overvejende bestod af »det mindre
fiskeri's« repræsentanter.
(Fortsættes næste side)

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 Dan
Dertil kommer vor TYfgheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårret i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en bå
drømmen blive

Sluttelig var der »SKIPPERKLUB
BEN«. Det var gennemgående »satte«
medlemmer, som mødtes et par gange
om året til en frokost, hvilket jo var et
ganske harmløst formål.
Disse klubber eksisterer ikke mere,
men man har dog et par stykker endnu,
men af nyere herkomst og ikke stiftet
med det formål at øve indflydelse på
SSF's sportslige eller administrative
arbejde.
»STRANDJÆGERNE« er en flok,
bestående af motorbådsfolk, som kom
binerer tursejladsernes og (i jagtsæso
nen) strandjagtens glæder.
Strandjægerne er med til at præge klu
blivet ved deres gode sammenhold og
ved deres gode arrangementer, som af
holdes i SSF's lokaler.
Det sidste skud på stammen var
»SUNDBY MARITIME PRIVATRA
DIO-KLUB«, der bestod af bådejere,
som påtog sig opgaven at arbejde for
udbredelse af »Privatradioen« (WalkieTalkien) som nødradio for søsporten.
En stor andel af æren for et godt klub
husliv, må uvægerlig tilfalde »HOVME
STEREN«, der i dette tilfælde er
Sundby Sejl-Forenings restauratrice,
frk. Kirstine Larsen. »KIRSTINE« har
netop i år stået 15 år ved kødgryderne i
SSF, det må vel borge for kvaliteten.
Endelig skal nævnes klubaftner, af hvil
ke der arrangeres nogle stykker. Der vi
ses som regel film, dels med oplysende
og instruktivt indhold, dels er det med
lemmer, som har begået en god film fra
en ferietur, eller en serie lysbilleder.
En, der fortjener at nævnes i forbindel
se med indretning af det nye klubhus,
er Andreas Hansen (Klokkemageren).
Klokkemageren ydede en fortrinlig ind
sats med at samle midler ind til en rå til
flagmasten, vindmålerudstyr og vind
fløj m.m.
Også de smukke ure, som pryder loka
lerne er Klokkemagerens værk og gave,
heri er også Robert Frisch impliceret.
Et andet træk som bør nævnes, er om
uret, som hænger i bestyrelsesværelset, det er, som de andre ure i klubben,
udført af klokkemageren, men det øko
nomiske grundlag stammer fra borg
mester Hedebol, der ved standerhejs
ningen i 1957 fortalte forsamlingen, at
han skulle have sig en ny frakke, og i
den anledning havde han sparet 200
kroner sammen, men da det alligevel
ikke var nok, ville han skænke de 200
kroner til klubhusbyggeriet. Et smukt
vidnesbyrd om denne gode mands sto
re kærlighed til Sundby Sejl - Forening.
Snart måtte man igen igang med at ud
vide klubhuset.
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I 1956 havde Sundby Sejlforening ef
terhånden udviklet sig til en af de stør
ste sejlklubber med den største private
lystbådehavn i Norden. Stadig stiger
medlemstallet, og et længe næret øn
ske om et nyt og større klubhus bliver
mere og mere udtalt. Man har for flere
år siden dannet et byggefond, og
et byggeudvalg er nedsat til at udarbej
de planerne, og den 26. februar 1957
vedtages det på en ekstraordinær gene
ralforsamling at bygge et nyt hus.
Der kommer rigtig gang i byggeriet, og
søndag den 18. maj 1958 indviedes det
nye klubhus. Borgmester P. Hedebol
indmurede den første grundsten, for
manden, Willy Tanggård Rasmussen,
indmurede den anden sten og den tredie blev anbragt af en juniorpige, Birthe
Nielsen.

Juniorer og sejlerskole
I februar 1937 blev grunden lagt til den
egentlige uddannelse af sejlerungdommen i SSF. Da entrerede man med bå
debygger Thomsen i Kalundborg om
bygning af en kragejolle til øvelsesfartøj. Prisen var 1.600 kroner, og fuldt
færdig med blykøl blev prisen 2.350 kro
ner.
Samme år påbegyndtes navigationsundervisning med styrmand Bendtsen
som lærer. I 1946 bliver også undervis
ning i towærksarbejde indført som led i
uddannelsen ved sejlerskolen.
Det var også først efter besættelsens
ophør, at man kom ind på juniorarbejde
i SSF. Der blev samlet midler ind
blandt medlemmerne til bygning af to
juniorbåde (KDY 15 m 2 ), og en kreds af
medlemmer påtog sig byggearbejdet
under ledelse af bådebygger Christian
Olsen. Juniorbådene døbtes henholds
vis »PEDER« (efter borgmester Peder
Hedebol) og »LUDVIG« (efter tidligere
formand Ludvig Henriksen).
Det var i 1946, at juniorafdelingen blev
startet, og der var stor tilgang af ung
dom til uddannelsen. Svend Åge Lar
sen var en udmærket og energisk sej
ladschef, ligesom han tog ivrig del i bygI dag foregår junioruddannelsen ikke i
KDY 15 kvm., men i de mere moderne
glasfiberbåde af typen »Yngling« samt
optimistjoller.
Tuborgfondet har vist SSF's ungdom
sarbejde stor bevågenhed ved, i flere
tilfælde at have ydet betydelig støtte til
uddannelsesfartøjer.
Kragejollen fra 1937 benyttes endnu
den dag i dag flittigt af sejlerskolen.
Morsomt er det at følge juniorernes ud
vikling fra deres første tur på vandet, til
de med en god ballast af en solid sejleruddannelse bag sig, overgår til de voks
ne, aktive rækker, gifter sig, stifter hjem
og får børn, der også vokser op og bliver
juniorer.

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78

Juniorafdelingen har gennem årene fo
stret mange dygtige og fremragende
sejlere, der senere i livet virkelig har
gjort sig gældende inden for sejlspor
ten, og her i 1988 er der blandt de yng
ste, optimistsejlerne, unge, der har vist
virkelig gode resultater, sorp tegner
godt for fremtiden.

uden at en eller anden fra SSF deltager
i en af de mange sejladser, der arrange
res over det ganske land.
I 1987 bl^v det til dato største kapsej
ladsstævne, som Sundby Sejlforening
har stået som arrangør for, afholdt med
144 aktive deltagere. Det var de nordi
ske mesterskaber for optimister, et me

sterskab, der blev fremragende gen
nemført, og hvor der blev trukket store
veksler på medlemmernes medvirken.
Her i jubilæumsåret 1988 har stærke og
dygtige individualister hjemført et VM
i 1/4 ton klassen og et DM i Yngling, og
minsanten om ikke et hold på tre fol
kebåde her i efteråret hjemførte den ef
tertragtede Larchmont Pokal.

Kapsejlads

4 nationer opmarcheret til åbningen af NM for optimister, 1987
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Når man skal omtale SSF's forhold til
kapsejlads, skal det anskues fra to vin
kler, dels SSF som arrangør af kapsej
ladser, dels Sundbymedlemmers delta
gelse i kapsejladser.
For at tage det sidste først, vil det føre
for vidt at komme ind på de mange
medlemmers gode placeringer ved del
tagelse i diverse kapsejladser. Blot skal
nævnes nogle, som falder i øjnene.
Sejrbos tre førstepladser i Sjælland
Rundt, dengang da denne kapsejlads
var for de garvede kæmper, dengang der
var henholdsvis 12, 16 og 20 deltagere.
Ikke alene var »Fri« først i mål, men
havde også den bedste præmietid efter
NL, som målereglen hed dengang.
Derudover skal omtales, at Ejnar Olsen
var meget tæt på at kvalificere sig til
OL i sejlads med Drage, og endelig
Martin Jørgensen, som i forskellige bå
de sejlede over 400 præmier hjem, og
som i 1980 fik tildelt SSF's hæderstegn.
Som arrangør af kapsejladser har SSF
et godt ry. Ellers havde man næppe i
1983 tildelt foreningen arrangementet
af Verdensmesterskaberne for Yngling,
et arrangement Sundby Sejlforening
har fået megen ros for. Derudover be
gyndte SSF i 1978 at arrangere en di
stancesejlads rundt om Sjælland med
øen om styrbord. Denne sejlads, der i
1978 samlede over 200 deltagere, blev
arrangeret i samarbejde med Topsik
ring og med dette firma som sponsor.
Også dette arrangement fik mange ro
sende ord, men desværre faldt tilmel
dingerne i de følgende år, og selv om
man i 1982 lavede sejladsen om til
Østersø Cup, hvor sejlerne skulle runde
Lolland og Falster, fik man ikke flere
deltagere, hvorfor denne sejlads er ind
stillet.
Men trods de store arrangementer må
det ikke glemmes, at der i hele sæsonen
hver onsdag afholdes aftensejladser,
hvor medlemmerne har lejlighed til at
trimme båden til de større arrange
menter, og der går ikke en weekend,
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK 1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

KMK

S.S.F.

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Jolleafdeling
Færdig som junior - og hvad så? Det er
de færreste, der er i stand til at investe
re i kølbåd i så ung en alder.
Nogle sejler som gaster hos ældre med
lemmer, men ønsket om at få eget fartøj
er stærkt hos mange, og køb af jolle lig
ger snarere inden for mulighedernes
grænse.
I begyndelsen af 60'erne forbedredes
forholdene for SSF's jollesejlere, idet
der blev bygget et blokhus som hjem
sted for denne aktivitet ude yderst på
nordre mole lige ud til vandet, og der
blev anlagt slæbested direkte ud i Sun
det i stedet for inde i havnen. Jollesej
lerne fik her et sted at være, et sted til
omklædning og et sted til opbevaring af
grej, som man således ikke længere
behøvede at tage med hjem hver gang.
Det har været skiftende, hvilken jolle,
der har været den foretrukne. I 1974
kom der en tilgang på 11 piratjoller, alle i
glasfiber og alle selvbygget under et
godt teamwork. 11981 var der et projekt
OK-jolle, hvilket betød en øget tilgang
af OK-joller på jollepladsen.
Der har i jolleafdelingen været mange
arrangementer.
Udover diverse danmarksmesterska
ber stod foreningen i 1970 som arrangør
af Nordisk Mesterskab for OK-joller og
i 1979 som arrangør af Europamester
skaberne for Piratjoller, begge arrange
menter, som befæstede SSF's ry som
god arrangør af kapsejladser.
Den SSF'er, der er nået længst i sin kar
riere som jollesejler, er Niels Peter Pe
tersen, der i 1970 kvalificerede sig til at
deltage i Verdensmesterskabet for OKjoller, der skulle afholdes i New Zea
land. At han på grund af forskellige for
hold ikke kom afsted, gør ikke præsta
tionen mindre.

Hoplapigerne

Hornorkesteret, 1983

Hornorkestret
I 1981 fandt en gruppe musikinteresse
rede sammen og dannede SSF's horn
orkester, hjulpet i gang med mindre
støtte fra foreningen.
Orkestret har ved flere lejligheder væ
ret med til at gøre en festdag endnu
festligere.

Medens hornorkestret i starten udeluk
kende bestod af mandlige medlemmer
(nu også kommet piger til), har en kreds
af friske Sundby-piger af alle alders
grupper dannet et sangkor kaldet Hop
lapigerne. De startede på de første prø
ver og øvelsestimer i efteråret 1982 og
har siden forøget deres kunnen med
stor succes og fået et fyldigt repertoire.
Teksterne skriver de selv om aktuelle
emner og på kendte melodier, godt hjul
pet af et par musikglade medlemmer,
således at de i flere år har kunnet
optræde ved foreningens arrangemen
ter.

20) Hoplapigerne, 1986

<81
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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Foreningens
formænd gennem 65 år.
Blichfeldt Olsen
S. Hempel
P. Jensen
Chr. Jensen
H. Thomsen
L. Henriksen
A. Jensen
H. Bay
E. Nilsson
W. Tangaard-Rasmussen
G. Øberg
Sv. A. Larsen
Hans Guldager
Klaus Akkermann

1923- 1928
1928- 1933
1933- 1934
1934- 1936
1936- 1937
1937- 1943
1943- 1948
1948- 1950
1950- 1954
1954- 1961
1961- 1962
1962- 1973
1973- 1985
1985-

Tildelt S.S.F.s
Hæderstegn

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

Klaus Akkermann

1933
1938
1939
1943
1948
1948
1948
1957
1959
1964
1970
1973
1976
1981
1988

Hans Frederiksen
Egon Kjeldsen (Pløk)
Carl Jensen
John Hagemann
P. Richard Høj Jensen
Waldemar Bandolowski
Erik Hansen
Erna Christensen
Preben Jacobsen
Anni Lindqvist
Martin Jørgensen
Kirstine Larsen
Bilde Jensen
Vagn Preisler
Else Thuring
Allan Petersen
Holger Møller
Jens Green
Arne Olsen

1971
1972
1973
1975
1976
1976
1976
1978
1978
1979
1980
1981
1981
1982
1984
1985
1985
1986
1986

)000000000000000000000000000000000000000000000000<X
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Svagføreturene gennem årene Atter er et strålende arrangement bragt vel i havn.

Den gamle redaktør, æresmedlem Martin
Andreasen ved standerhejsningen 1988

For ca. 25 år siden startede »Pløk« og
den legendariske Anna Nielsen fra
Amagersamaritterne den årlige svagfø
retur, som dengang startede med en
sejltur på Øresund.
Der var vel dengang ca. 30 gæster, som
efter sejlturen blev beværtet med mad
og drikke i det gamle klubhus, som
knapt kunne rumme alle. Men, hvor der
er hjerterum er der husrum!

IVaktementerne var mangfoldige og
blev krydret med sang og anden under
holdning; bl.a. var »Pløk« en glimrende
sanger og fortæller.
Da vi fik det ny klubhus - stadig med
»Pløk« som restauratør - fortsatte det
årlige arrangement, nu med flere gæ
ster, men alligevel var der sejltur på
Sundet, og bådejerne havde som regel
altid en lille forfriskning til gæsterne.
Det var lutter succes, men enkelte
småuheld var uundgåelige som f.eks. da
en rigtig gæv guttermand i kørestol røg i
baljen ved landsætningen. Han kom
dog hurtigt på det tørre ved hjælp af
amagersamaritter og CF'ere og var ikke
mere rystet, end han kunne affyre føl
gende replik: »Tak gutter, det var det
bedste fodbad, jeg har fået i mange år!«
- Manden var uden ben fra knæene og
nedefter. - Han fik hurtigt tørt tøj, dog
ingen smoking, samt en ordentlig gib
bernakker og var samlepunkt ved re
sten af festen.
Den næste restauratør var Hurtigkarl,
og derefter kom elskelige Kirstine.
De gjorde begge alt, hvad der stod i de
res magt, for at gøre festerne bedre og
bedre. Bestyrelsen ved Svend Larsen
udvidede klubhuset til det dobbelte, og
gæsternes antal blev så stort, at sejltu
rene måtte droppes, men festerne fort
satte og blev bestemt ikke dårligere.
Da undertegnede og min kone i en snes
år var medhjælpere, glædede vi os lige
så meget - måske mere - som gæster
ne, over den varme, glæde og taknem
melighed, som strømmede imod os.

Underholdningen var stadig helt i top,
og jeg mindes bl.a. den altid populære
Rachel Rastenni, og da en ung mand i
kørestol kom for sent til at opleve Bjørn
Tidemanns sangstemme, smed Bjørn
straks jakken og gav et par ekstranum
re.
Jeg husker ikke alle de optrædende
kunstnere, men mange medlemmer bi
drog til underholdningen, bl.a. Rein
hardt Hansen på mundharmonika, og
senere humørbomberne Vagn Preisler
og Holger »Lagkage« og mange flere.
Som det ses, har dette store, flotte trak
tement altid været krydret med mor
som underholdning, sang og musik til
en svingom, vel at mærke musik for de
unge over 40.
Midlerne til, at disse store fester har
kunnet holdes, er kommet fra medlem
merne og klubbens venner samt fra di
verse leverandører, som har sponseret
med gaver og varer til »forplejningen«,
og bryggerierne har altid sørget for, at
ingen gane blev tør.
Nogle år er gået siden min kone og jeg
var med som hjælpere, og i år var en
kammerat og jeg inviteret med som gæ
ster, og jeg vil gerne takke Kirstine, alle
hjælpere, Amagersamaritterne, CF'ere,
festudvalg og bestyrelse for deres ind
sats for at gøre dagen til en stor,- festlig
oplevelse.
Tak ALLE for en vidunderlig, minderig
dag.
Kaj Petersen og
Martin Andreasen
(Den gamle redaktør DRES)

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE—

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup
Telefon (Jl 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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Foto af forslag til generalforsamlingen
Traveliften fra Europa til Søs i arbejde

Nautilus byder SSPs medlemmer
velkommen i vort træningscenter:
Hollænderdybet 30
2300 København S.
Nautilus yder 10% rabat til alle SSF's
medlemmer, når de legitimerer sig med
et gyldigt medlemskort.
Nautilus, den perfekte trænings
form for ALLE.
Nautilus træning giver et samlet resul
tat af styrke, kondition og smidighed,
der langt overstiger, hvad man kan opnå
med andre træningsformer/metoder.
Hvert træningsprogram varer ca. 1/2 -1
time og er utrolig effektivt, en træning
af ens krop, der giver utrolige resultater
på meget kort tid.
En hel række træningsmaskiner og et
system, der tilgodeser alle kroppens
funktioner.
Det er baseret på videnskabelige fakta
om kroppens muskulaturer og kon
strueret til træning af musklerne i fuld
længde og den rigtige proportion. Den
ne form for kropstræning giver smidig
hed, styrke og kondition.
Jeg personligt kan varmt anbefale Nau
tilus træning, hvor jeg træner 2 - 3 gange
ugentlig.
Nautilus for ALLE

Mænd og kvinder i alle aldre får glæde
af at dyrke Nautilus.

Nautilus giver
-

større kropsstyrke
smidighed i muskler
bedre kondition
kontrol med vægtproblemer

Herved opnås
- større fysisk udholdenhed
bedre sportspræstationer
reduktion af muskelspændinger og
kredsløbsproblemer
- mere energi
- bedre udseende
fysisk og psykisk velvære
Hvis du vil danne dig et sikkert indtryk
af Nautilus træning - få da en gratis,
uforbindende prøvetime i centret.
Du skal blot ringe og bestille tid.
Når du kommer i centret, bliver du vist
rundt og får forklaret lidt om trænin
gen, og du vil samtidig få lejlighed til at
prøve flere af maskinerne.
Til slut vil du få forevist alle faciliteter
ne.

Åbnmingstider:
Man. - Ons. - Fre. kl. 07-21
Tirs.-Tors.
kl. 10-21
Lør.-Søn.
kl. 10-16
Telefon: 01 95 16 01
Med venlig hilsen fra
en aktiv motionist
Michael Empacher
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Old Boys Cup
1988
Lørdag den 24. september troppede 16
Old Boys hold m/k forventningsfulde
op til skippermødet ved det efterhån
den traditionsrige SSF Old Boys me
sterskab.
Damerne startede med at byde vel
kommen, og med en gammel dansk var
stemningen straks fra start helt i top.
Vejret var flot med højt solskin og stor
mende kuling, så desværre så dommer
ne sig nødsaget til at udsætte sejladsen.
Old Boys Cup sejles i Int. Yngling, dels i
SSF's egne og i 6 lånte Ynglinge, som vi
meget venligt havde fået stille til rådig
hed af Søværnets Idrætsskomite.
Mandskabet skal bestå af 3 medlem
mer, 2 mænd (mindst 40 år) og en vok
sen* pige (mindst 30 år).
Kulingen ville ikke lægge sig, så i nø
dens stund så domiperne sig nødsaget
til at lade starten foregå på land. Sej
ladserne, som skulle foregå som en
slags match-racing, blev herefter af
gjort efter en konkurrence i gæt og gri
masser.
De næste par timer blev ganske fornøje
lige, og det varer sikkert længe, før no
gen glemmer, hvordan Bent Petersen
fremførte sætningen:
Jeg har trådt et søm op i øret.
Om aftenen havde sidste års vindere,
Ole og Annie Juul samt Leif Guldbech
sammen med Kirstine arrangeret stor
middag. Her var der fuld fart på til langt
ud på natten for deltagerne, med discotek og Henriks rap for de unge på fyrre.
Søndag morgen fortsatte sejladserne
på land; det blæste stadigvæk en halv
orkan, og da flere af de aldersstegne at
leter i sejlsportens kunst var lidt blåøje
de efter nattens strabadser, besluttede
dommerne, at denne på land liggende
sejlads skulle foregå på olympisk tre
kantbane system B. Mærkerne var kro
ketbuer, bådene var kuglerne, og sejlene
var køllerne.
En person fra hvert hold blev sendt på
banen samtidig og dysten blev afviklet
som en 3xkroket stafet.
De næste par timer blev forrygende
med mange dramatiske situationer,
overfald på dommerne og modspillere,
unfair tricks og ikke mindst utallige do
pingskandaler eller alkoholt - midt på
banen. Simpelthen alt hvad der i dag
hører til sport på olympisk topplan.
Efter de afsluttende sejladser gennem
kroketbuerne stod 2 mandskaber lige
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Deltagerne klar til olympiade kroket

med hver tre førstepladser, og det var
derfor nødvendigt med en finalesejlads
for at finde vinderne.
En del af førstepræmien består i, at
man skal arrangere festen ved næste
års sejladser, så der måtte nogle utradi
tionelle metoder i brug i den anledning.
Vinderne af finalesejladsen blev derfor
det hold med den langsomste tid. Kun
ganske få sekunder adskilte de to hold
ved mållinien, så der var spænding til
det sidste.
Vinderholdet blev Irene Darling, Kent
Nielsen og Jørgen Christensen. Vandretrofæet (en ældre stok) bliver forsy
net med deres navne på en sølvplade
med ret og pligt til at arrangere Old
Boys festen i 1989.
Til lykke med det!

Mini 12 meter i Sundby havn

Til slut vil unge dommere og støttepæ
dagoger sige tak, fordi vi måtte være
med, og vi glæder os til næste år, hvor vi
forhåbentlig kommer ud at sejle.
Jan, Axel, Henrik, Michael, Mette, Kim
og Claus - alle under 40 år

Til slut en tak til Privatbanken
for lånet af 2 mini 12 metere,
som deltagerne i Ols Boys
Cup kunne prøvesejle i pau
serne.
Det er en utrolig sødygtig
bådtype, som netop i det hår
de vejr viste sin sikkerhed.
Det er helt sikkert en bådty
pe, som vi kommer til at høre
mere til.

Hollænder-Cup
I 1988 indledte sejlklubberne på Ama
ger et nyt sejladssamarbejde: Hollæn
der-Cup, hvor 4 udvalgte distancesej
ladser indgår i en fælles sejladsserie
med 4 præmiegrupper efter DH-88.
Der kræves ingen særlig tilmeldelse til
Hollænder-Cup, men man skal være
startet i mindst 3 af sejladserne for at
have gennemført.
De 4 sejladser var i år:
Saltholm Rundt (49 deltagere)
Natdistancen (40 deltagere)
Maxi Øresund Weekend
(distancedelen - 48 deltagere)
Forterne Rundt (81 deltagere)
16 fartøjer deltog i mindst 3 af sejlad
serne og var således med i opløbet om
præmierne, der gik til:
Morten Langner,
Kastrup Sejlklub i X99 (23 points)
Kim Fogde,
Kastrup Sejlklub i Banner 28 (17,7 p.)
Bjarne Hansen
Kastrup Sejlklub i Albin Alpha (23 p.)
Bent Andersen
Kastrup Sejlklub i Darina 23 (3 p.)
SSF ønsker de 4 sejlere og deres klub til
lykke med det flotte resultat.

Dracula vandt »Øresundsmesterskabet«
Sundby Ynglingen D-63 »Dracula«
vandt det traditionsrige »Øresundsmesterskab for Int. Yngling«, som Øre
sunds Sejlklub »Frem« afviklede den
1.-2. oktober med 44 deltagende både.
Mandskabet bestod af Axel Brask
Thomsen, Bo Andersen og gæsterors
manden Dean Olsen, der erstattede
»Greven«, som holdt barselsorlov.
Øresundsmesterskabet var det andet
af 6 udtagelsesstævner til VM for Int.
Yngling, der skal sejles den 7.-15. juli
1989 ved Tønsberg i Norge.
Tidligere er Øresundsmesterskabet

blevet vundet af Sundby Ynglingene
Yatzy, Epoxy og Joker.
Resultat:
1. D-63, »Dracula«, Dean Olsen, Axel
Brask Thomsen, Bo Andersen,
SSF
2. D-144 N.N., Brdr. Lambæk, H.S.
3. D-37 »Umiaq«, Søren Ovesen, Y.F.
4. D-lll »Yeti«, Jørgen Ring, KDY
5. D-93 N.N., Thomas Taatø, Nivå
19. D-126 »Marinus«, Tonny Poulsen,
SSF
34. D-31 »Einer«, Klaus Zastrow, SSF
36. D-101 »Jackpot«, Søren Jensen,
SSF

MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

FLOT OG USÆDVANLIG
GAVE TIL FREM
En tidlig lørdag formiddag midt i ferie
tiden kom en lastbil, med et stort læs
joller. Det var første portion af en hel flå
de af mindre fartøjer, som Frem har fået
foræret af ASK - Albertslund sejlklub.
I løbet af lørdagen blev bådpladsen ved

klubhuset fyldt op af 12 optimistjoller, 4
europajoller, 2 sniper samt en ledsager
båd med en 4 HK påhængsmotor. Foru
den sejl og master fik vi også 25 red
ningsveste og en masse grej.
Årsagen til denne enestående gave er, at
ASK er blevet opløst, og de sidste med
lemmer tog initiativ til at Frem skulle
føre deres ungdomsarbejde videre.

Penge til
Fæstningsøen Flakfortet
Tuborgfonden har atter givet 50.000
kroner til den fortsatte kamp for at be
vare Flakfortet til gavn for sejlere, og
som udflugtsmål for skoleungdom og
andre der holder af naturen og har inte
resse i nyere dansk historie.
Overrækkelsen fandt sted mandag den
19. september på selve øen, i det strå
lende danske kulings-vejr, og med del
tagelse af distriktchef, Martin Peder
sen, Tuborg på Amager, tidligere for
mand for Sundby Sejlforening, Hans
Guldager samt projektleder på Flakfor
tet Jørgen Andersen.
Fortet har siden 1975 været sat under
stadig restaurering og genopbygning, og
dette arbejde tog for alvor fart i 1983
hvor den selvejede institution »Flakfor
tet« blev stiftet, således man idag kan
forudsige at øen er reddet fra at ende
som en sandrevle i Øresund.
Direkte fra OL
På vej hjem fra OL i Pusan aflagde Israels OL-chef for sejlerne, Aron Botzer, besøg i
Sundby Sejlforening. Formanden overrækker her et af vore 65 års jubilæumskrus, og
vi modtog en OL stander til gengæld.
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fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 5.9.88
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 sekretæren og efterføl
gende blev den godkendt af bestyrel
sen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Et medlem søgte om nedsættelse af
kontingent og pladsleje p.g.a. alder. Da
medlemmet opfylder betingelserne jvf.
foreningens love, blev ansøgningen
godkendt af bestyrelsen.
Formanden fremlagde forslag til æn
dring af havnereglementet. Bestyrel
sen diskuterede forslaget, og man blev
enige om formulering af forslaget, der
vil blive stillet ved førstkommende ge
neralforsamling.
Bestyrelsen var ligeledes enige om, at
reglerne omkring skurene bør stram
mes op.
Formanden sluttede med at forespørge
bestyrelsen, om den havde nogen ind
vendinger mod, at Preben Olsen opta
ges i klubhusudvalget. Ingen havde no
get at indvende; Preben Olsen blev god
kendt som medlem af klubhusudvalget.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget orienterede om, at spil
lene ed slæbestederne er blevet efter
set og renoveret. Man er klar til at tage
bådene op.
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Punkt 4 Klubhus og fester:
Svagførefesten gik meget fint. Den 1.
oktober fejrer Kirstine sit 25 års ju
bilæum i SSF. Den 8.10. går turen til
West. Den 25.10. afholdes fisketuren og
den 22.10. er der afriggergilde.
Generalforsamlingen er fastsat til den
30.10.88.

Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen meddeler, at man den 8.10.
afholder duelighedsprøve. Vinterens
kursus i navigation starter den 3.10. på
Peder Lykkesskolen. I år er kurset udvi
det med yachtskipper 3.
Towærkskursus begynder den 1.11. i
SSF.
På sejlerskolens fællestur til Ven var
der 25 deltagere, fordelt i 8 fartøjer.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
SSF har fra ynglingeklubben modtaget
en skrivelse, hvori de gør os opmærk
som på, at på visse Ynglingebåde er de
møtrikker, der holder kølen, meget sva
ge. De bør derfor udskiftes.
Juniorchefen har konstateret, at vor
Yngling nr. 31 skal have udskiftet køl
boltene.
Der har været afholdt kredsmesterskab
for optimistsejlere. SSF besatte 1., 2., 3.
og 5. pladsen. Endvidere besatte en af
vore piger 14. pladsen, hvilket giver
hende adgang til at deltage i DM næste
år.Sundbyøster.Skole har rettet hen
vendelse til SSF og spurgt, om man
måtte komme på besøg KSSF.
De mødte med 20 børn, der alle var ude
at sejle eller prøvede at surfe.
Punkt 7 Kapsejlads:
Øvelsesaftenerne sluttede den 7.9. med
mange deltagende fartøjer. Kapsejlad
schefen meddeler, at sæsonen har væ
ret meget fin for SSF med hensyn til at
vise standeren.
Vore sejlere fik fine placeringer Sjæl
land Rundt, vore folkebåde har vundet
Lachmondpokalen, hvilket i øvrigt vil
sige, at SSF næste år skal være vært for
dette stævne.
I kvartton har vi fået et hold verdens
mestre og i ynglingeklassen har vi fået
danmarksmesterskabet hjem.
Den 11.9. afholdes der ynglingestævne.
Der er 45 tilmeldte både.
Sejladsen Forterne Rundt sejles den
18.9. Denne sejlads er samtidig afslut
tende sejlads for Hollænder Cup.
Den 24. og 25. september afholdes den
årlige Old-boys sejlads.

Punkt 8 Joller:
Den 9.10. vil der blive sejlet klubme
sterskab.
Den 15.10. vil jollebroen blive taget ind
for vinteren.
Punkt 9 Motorbåde:
Navigations- og fællessejladsen til
Malmohus den 27.-28.8. gik meget fint,
og den sluttede med en meget fin kreb
sefest.
Motorbådsrepræsentanten deltog som
eneste SSF'er i KMK's 25 års jubilæumsnatsejlads.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Redaktøren fremviste forslag til ny for
side på vort medlemsblad. Bestyrelsen
blev enige om et af forslagene, og bla
det, der udkommer i oktober vil være
forsynet med ny forside.
Redaktionen forventer derefter at høre
medlemmernes mening.
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 22.45
sign.: Klaus Akkermann Else Thuring
formand
sekretær

Sundby Sejlforening byder
følgende nye medlemmer
velkommen:
A
A
A
P
P
J
J

98 Poul Lopdrup
Schacksgade 6, K.
128 Ove Steen Nielsen
Løgstørgade 18, 0.
165 Sonja I. Damgaard
Zinnsgade 11, 0.
Mads
Rønholt Andersen
49
Svanholmvej 4, F.
185 Bente Hansen
Marengovej 17, S.
11 Sandie Stokholm Andersen
Overgaden n/Vandet 51A, K.
47 Karina L. Raahauge Hansen
Nansensgade 46, K.

Slettede medlemmer:
A
A
A
A

98 Claus Steffensen
Dansborg Allé 16, Hvidovre
130 Jens M. Lindberg Petersen
Hveensvej 17, S.
148 Carl Hansen
Keplersgade 16, S.
173 Vera M. Sonne
Skodsborgvej 341, Nærum

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

187 Thomas Meisl
Greisvej 90, S.
201 Erling Lassen
Røsågade 59, S.
208 Ole Scouenby
Tværmarksvej 15, Søborg
235 Per Korsgård
Våbenstedvej 8, Herlev
292 Carl Emil Kristiansen
Hveensvej 27, S.
300 Hans Ole Dommerby
Petersvej 13, Hjørring
307 Niels Jørgensen
Grækenlandsvej 89, S.
332 Kim Sørensen
Slotsherrens Have 57, Rødovre
343 Peter David Nielsen
Hellasvej 29, S.
367 Karl Mayland Jensen
Amager Fælledvej 89, S.
404 Bent Sørensen
Dalslandsgade 8, S.
418 Oluf Bistrup Hansen
Nr. Farimagsgade 31, K
500 Gitte M. Elsing
Kastrupvej 156, S.
517 Niels Chr. Mortensen
Ved Kløvermarken 2, S.
543 Jens Winther
Bissensgade 15, K.
697 Anni Hind
Parkvej 77, Tåstrup
704 Flem. W. Christoffersen
Stratfordvej 2, S.
705 Tage Sonne
Jansvej 35, S.
802 Jen Bergmann
Liflandsgade 10, S.
831 Sten Frederiksen
Frederikkevej 16, Humlebæk
840 Bo Nielsen
Hjallerup Allé 12 B., Kastrup
942 Henriette Mogensen
Holger Danskesvej 65, F.
969 Søren Eggeriksen
Ibsvej 28, Bagsværd
977 Lars R. Jensen
Lyneborggade 32, S.
1040 Kristian Jensen
Ålandsgade 35, S.
2 Mikkel Winther
Bissensgade 15, K.
14 Brian S. Nielsen
Englandsvej 164, S.
41 Thomas Rivad
Limgården 8, S.
53 Jens Kjøller
Lotusvej 44, S.
55 Karsten Poulsen
Korsikavej 9, S.

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!!

fra medlemmerne

25 års jubilæum
Til SSF's bestyrelse og venner.
Hjertelig tak for jeres hilsen i anledning
af mit jubilæum på Philips. Sådanne
hilsener varmer.
Finn Hendil

En tak til Sundby Sejlforening og
til Sundby Strandjagtforening
ved venlig deltagelse ved min far,
Martin Pedersens (Kobankeren)
bisættelse.
Jørgen Hår
S/S Grønært

50 år
Hjertelig tak for opmærksomheden,
som var mned til at gøre min 50 års dag,
uforglernmelig for mig.

til orientering

Med venlig hilsen
Freddy Hornshøj

Towærkskursus
Vi opretter igen i år et towærkskursus,
hvis der bliver tilstrækkelig tilmelding,
min. 10 medlemmer - også passive med
lemmer er velkomne.
Der er tilmeldingslister i gangen ved
kontoret.
Vi påregner at starte ca. den 1.11. i klub
huset.
Skolechefen

Nautilus

l i

Freddy Hornshøj
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Hilsen fra Jan Sejrbo
USA, Fairfield, 29. Sept. 1988
Kære Klaus, Else, Erna, Annie, Jørgen,
Arne og alle venner i SSF!
1000 tak for de smukke blomster og
kort. Sådant noget må Is... ikke gøre!
De kom på et tidspunkt, hvor vi stod
midt i rodet - kartoner alle vegne, hvad
skal nu være hvor? Får vi aftensmad i
dag og hvornår?
Pludselig ringer det på døren midt om
eftermiddagen. Vi venter ingen, men
budet afleverer en stor buket indpakke
de blomster. Stor er spændingen:
Hvem er det dog fra!!!
En nabo? Nogen her, som kender os?
Nu åbner vi kortet, og da jeg havde læst
det højt for familien, kunne jeg ikke sige
mere. For det første sad der noget fast i
halsen, og for det andet var blikket slø
ret på grund af vand, som løb over i øjne
ne.
Tusind tak fra os alle her; det var vel
nok en hilsen, som varmede, og som
kom bag på os.
Også tak for bladet, som vi lige har fået
forleden. Det er egentlig utroligt, som
det påvirker en at se billederne af de
dejlige, kendte ansigter på forsiden.
Dog var det kedeligt med Verners øjne,
men det kan måske blive i orden?
Bladet bliver i øvrigt revet fra den ene
til den anden, indtil alle har læst alt.
Hvordan mon det gik med Old-Boys
sejladsen?
Guud, hvor jeg savner at sejle!
Også en hilsen til Frits Kleis med tak
for alle årenes samarbejde ved revisio
nen.
Jeg skriver igen på et tidspunkt, men li
ge nu er der så mange ting at tage sig af.
Mange, mange hilsener til alle SSF ere
fra hele familien her i USA.
Måske nogen har lyst til at sende et par
ord?

MOTOR-/SEJLBÅD
LM-16 med 5 HK Marstal/benzin.
Seldén mast/rig. Meget udstyr.
VINTERPRIS: Kr. 35.000 r
Skur kan eventuelt medfølge.
J. Jansen
01 97 32 73
Medl. nr. A452
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Plambeck med gavekort og blomsterdekoration fra en stor kreds af medlemmer

motorbåde

kapsejlads

Ved et kredsmøde i DMUK den 22. sep
tember blev det besluttet, at kredsbe
styrelsen fortsat skulle følge udviklin
gen i det nye tiltag i vort område, SBS.
DMU's forretningsudvalg i Vejle har
helt misforstået situationen omkring
SBS og mener, at SBS er en organisato
risk konkurrence i københavnsområ
det. Det er det på ingen måde, idet SBS
målrettet vil tage sig af miljøproblemer,
eksempelvis placering af giftaffald,
planlagte ændringer i området såsom
nedlæggelse, opfyldning, om- eller nyplacering af havne og fritidsarealer, og i
disse sager forhandle med myndighe
derne, støttet af et stort medlemstal.
DMUK= Danmarks Motorbåds Union
Københavnskredsen
SBS = Sammenslutningen af brugere
i Sundområdet/Storkøbenhavn
Ib Petersen

Traditionen tro var september måned
en måned med stor kapsejladsaktivitet,
idet vi foruden afsluttende onsdagssejladser afholdt 3 store stævner:
Åbent Amagermesterskab i Yngling,
Weekendstævne for Ballad og
Albin Express
og endelig:
Forterne Rundt.
Amagermesterskabet var det første
udtagelsesstævne til Yngling VM 1989.
Igen i år startede 46 fartøjer ud af 51 til
meldte, og igen i år blev Bo Seiko, Hen
rik Bonnerup Nielsen og Michael Empacher Amagermestre.
Til lykke til de tre, som jo også blev
Danmarksmestre!
Aque-dress skal have tak for de flotte
præmier til stævnet.

Weekend-stævnet, som blev gen
nemført med to sejladser på olympisk
bane og deltagelse i distancesejladsen
»Forterne Rundt«, blev for Balladernes
vedkommende vundet af Rene Peder
sen, Roskilde, i White Lady foran
H.R Johansen, Dragør, i Pingvin II og
med Claes Løvig, Rungsted Kyst, som
nummer 3 i Eva.
Mogens Båhncke, K.D.Y., blev hurtigste
Ballad i »Forterne Rundt« og modtog
Sven Malms vandrepræmie herfor.
I Albin Express vandt Sven Malm, der
havde lånt »Skum« nr. 628 foran Bodo
Rupsh, Øresunds Sejlklub Frem, der fik
»Marthas« vandrepræmie ved »Forter
ne Rundt«. 3die pladsen gik til Søren
Skovgaard, Hellerup, i Phoney.
Forterne Rundt
Med 90 tilmeldte fartøjer, hvoraf 81
kom til start, var stævnet igen i år en
succes, selv om der var et par »skøn
hedspletter«.
Næste år vil vi forsøge at lave banen så
ledes, at der både er mulighed for en
kryds-start og et reelt kryds på et sene
re ben.
Præmierne gik til følgende deltagere:
* Mons Billgreen, Malmo,
i MG-26 »Æblet«
Jan Pesche-Køedt, Rungsted
i Luffe 44, »Trip«
Poul Borchum, Lynetten
i All Aboard »Sabrina«
Bjarne Riis, Lynetten
i Dynamic 35 »Stoppenålen«
Carsten Olesen, Dragør
i X-99 »Louise«
Torben Christensen, Køge Bugt
i Gib Sea »Topi«
Kurt Hansen, Sundby
i Swede 38 »Kvik«
Carsten Barner Nielsen, Lynetten
i Banner 30 »Bebs«
William Jensen, Ulvsund
i Skærgårdskrydser »Konkurrent«
Bo Seiko, Sundby
i X-79 »Seiko«
Bjarne H. Hansen, Kastrup
i Albin Alpha »Alphina«
Leif Guldbech, Sundby
i Fandango 32 »Guldfisken«
Jørgen Friland, Sundby
i Waarship »Bolene«
Kim Kristensen, Sundby
i Larsen 25 »Second Wife«
* Kent Nielsen, Sundby

i Spækhugger »Tyveknægten«
Anders Dylov, Havnsø
i RJ 85 »Sif«
Kim S. Steffensen, Sundby
i H-båd »Yatzy«
Bent Andersen, Kastrup
i Darina 23 »Jacohei«

Torben Dam Jensen, Sundby
i IF-båd »Elisabeth«
* Jørgen Haar, Sundby
i Folkebåd »Grønært«
Ani Blohm, Øst
i Tradewind 33 »Vanja«
Jens Green Jensen, Sundby
i Bandholm 26 »Peder Wessel«
Skipperne med * markering kunne også
tage en vandrepræmie med hjem.

havn og plads

SSF's kapsejlads siger tak
for god deltagelse og på
gensyn i 1989.

Havnekontor:
Havnefoged Bent Petersen
træffes mandag til torsdag
mellem kl. 15.00-16.00 på
kontoret og i samme tidsrum
på telf. 01 58 14 24.

optimister

9

OPTIMISTUDVALG
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 01 58 28 10
Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39

ynglinge

Brændstofudsalget
Fra og med uge 44 til uge 19/1989. Ved
køb af brændstof i denne periode, kon
takt venligst havnefogden.
På hverdage inden kl. 16.00.
Fredag inden kl. 14.00.

Flaskegas
Kontakt Henry Plambech på nordre
mole, eller havnefogden på ovennævnte
tidspunkter.

YNGLINGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik Poulsen
Polensgade 11 ^
2300 København S
Tif. 01 54 41 61

25 års jubilæum
En tak til bestyrelse og medlemmer, venner af huset og alle, der
hjalp mig igennem de hyggelige timer ved mit jubilæum, og tak
for alle de rare gaver.
Kirstine Larsen
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En Børneopsparing
giver børnene en god start
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Amagerbanken

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJLFORENING

Larchmont Pokalens vindere fra SSF

DECEMBER 1988
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47. ÅRGANG

Sejl & motor stopper. Et farvel til en god konkurrent.

Medlemsblad for

SUN0BY SEJLFORENING

Nekrolog:

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posgirokonto: 7 05 65 16

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup

01 50 73 23

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . .. 01 50 41 01
Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S. .. 01 58 01 76
Tryk:
Arne Olsen Offset,
Århusgade 88, 2100 Kbh.Ø

01 26 95 09

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Klaus Akkermann

01 59 28 23

Næstformand:
Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

01 50 39 78

Havneudvalg:
Arne Olsen

01 55 79 39

Jørgen Friland

01 38 15 41

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

Kapsejladschef:
Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechef:
Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:
Ole Jensen

01 58 50 68

Jolle
repræsentant:
Jørgen Rindal

01 97 09 39

det. Kun et fåtal af landets klubber har
benyttet sig af dette, hvilket gjorde, at
bladets oplagstal aldrig blev særlig
stort.
I de senere år har Sejl og Motor ført en
omtumlet tilværelse, solgt og købt af
forlag og bladhuse, nogle gange med få
dages mellemrum, fortælles det. I
skarp konkurrence med Bådnyt og på
grund af den høje pris, der ikke gjorde
det særligt tillokkende for klubberne,
samt de mange klubblade, der har set
dagens lys i den sidste tid, blev tilvæ
relsen økonomisk uholdbar, og for at bø
de på dette: alt for mange annoncer, of
te på fartøjer og tilbehør, som kun få el
ler ingen af bladets købere havde råd til
eller mulighed for at erhverve sig.
Og - skal vi gætte på - til annoncepriser,
der i mange tilfælde sjældent kunne be
tale tryksværten.
Bladets frieri i 1987 til Dansk Sejlunion,
der åbenbart mangler et samlende or
gan og talerør, førte ikke til de store re
sultater, og Motorbåds Unionens øko
nomi har i mange år lidt under forsøget
på at holde det ellers udmærkede blad
Motorsøsport oven vande, så her har
der heller ikke været hjælp at hente.
Et spørgsmål, der kan stilles i Sejl og
Motors skæbnetime er: Hvad havde
været mere nærliggende, end at vore to
landsdækkende unioner i fællesskab
havde reddet dette blad med det af fæl
lesskab klingende navn: Sejl og Motor ?
HG

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning

Motochddsrepræsentant:
Ib Petersen

01 52 25 44

Målere:
Karl Thorup

01 58 43 11

Frank Olesen

01 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

01 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 — 20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Med novembernummeret af Sejl og
Motor slutter et tidsskrift, hvis rodder
har været dansk sejlsport og de danske
sejlklubber.
Sejl og Motor så dagens lys i 1937 med
det klare formål at virke som officielt
medlemsblad for flest mulig af landets
sejl- og motorbådsklubber, og for driv
kraften i sejlsporten herhjemme, nem
lig Kongelig Dansk Yachtklub. Mange
af landets forende mænd brugte Sejl og
Motor som taleror over for samfundet i
de første mange år af bladets levetid,
bl.a vort eget hædersmedlem, nu for
længst afdode borgmester Hedebol.
Det koster penge at lave et professio
nelt sejlsportsblad, og økonomien har
gennem årene trukket truende skyer op
i horisonten med jævne mellemrum,
men skærene er altid blevet klaret for
en flot vind.
Bladets ejer og første redaktør, den
navnkundige Axel Bærentzen, var idea
list, når det gjaldt sejlsporten, og hans
tanker og ideer om et fælles klubblad
for hele landet, samlet under hans
hånd, kunne måske have været ført ud i
livet, om alle landets klubber og Dansk
Sejlunion helhjertet og uden skelen til,
hvad sidemanden måtte få at vide, hav
de støttet Axel Bærentzens tanker og
idé. I stedet kom den halve løsning
med, at klubberne kunne få spalteplads
til egne meddelelser mod, at medlem
merne tegnede et abonnement på bla

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons]

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78

Danmark rundt

Konkurrencen der sluttede 15. novem
ber blev på falderebet vundet af den rul
lende Roulade, der på grund af sin store
dybgang ligger i Rungsted havn.
I oktober blev rekorden slået af båden
Baldur fra Århus og få dage efter af Eric
og Jens Quorning i en Dragonfly-Trimaran.
Sejladsen Danmark rundt arrangeres
af Sejl og Motor i samarbejde med
KDY. Det er ikke en kapsejlads, men en
distancesejlads, hvor man kan starte
fra et hvilket somhelst sted i landet.
Man kan også frit vælge omsejlingsretning. Blot skal man rundt om alle øerne,
med Christiansø og Læsø som yder
punkter.
Den 41 fod lange Banner kølbåd »Den
rullende Roulade«, havde sejlet de 640
sømil, på fire døgn to timer og 59 minut
ter. En klar forbedring af rekorden, som
trimaranen »Cetelco Dragonfly« med
brødrene Eric og Jens Quorning samt
Bo rasmussen ombord, havde sat bare
tre dage tidligere: fire døgn 16 timer og
46 minutter.
»Den rullende Roulade« med sejlmager
Jan B. Hansen fra Sundby som skipper
havde regulær kuling i Kattegat, og ud
for Hjelm sprang en vantskrue på bå
den. Der var risiko for, at masten ville

knække, så i nattens mulm og mørke
sejlede besætningen ind til Egå havn,
hvor der lå en båd af samme slags.
Dens rig blev hurtigt reduceret med en
vantskrue, og efter at have sat en seddel
på donor-båden fortsatte sejladsen.
Den eneste dramatik undervejs opstod,
da bådens kvindelige medlem på vej
gennem Lillebælt skulle surre redningskransen fast. Pludselig blev hun
ramt af en sø og blev skyllet i vandet,
til alt held holdt livlinen, hun havde på.
Førstepladsen til båden kommer egent
lig ikke overraskende, i år har »Den rul

lende Roulade« vundet Giant Race og
KSU's Oresund Rundt og er blevet
nummer to i Skaw Race.
"Den rullende Roulade,,!
Hvilket nænsomt navn til en sejlbåd.
Det bliver svært at holde masken, når
bådens skipper Jan B. Hansen får poka
len overrakt som vinder af sejladsen
rundt om alle danske øer.
»Vinder af Danmark rundt er "Den rul
lende Roulade,,«, vil pokal-overrække
ren højtideligt sige, mens både han selv
og alle tilhørerne forsøger at begrænse
latteren.

iNautilus
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Redaktionen bringer her formandens
beretning til generalforsamlingen den
30. oktober 1988. Referat af forhandlin
gerne bringes i næste nummer af bla
det.
Der kan kort fra generalforsamlingen
her nævnes følgende:
Formandens beretning blev godkendt
med akklamation.
Valg:
Havneudvalgsmedlem Arne Olsen øns
kede ikke eenvale, men blev kraftigt op
fordret fra flere sider til at fortsætte på
posten. Der blev opstillet en modkandi
dat, nemlig Jørgen Rasmussen, der
opnåede 79 stemmer, Arne Olsen fik
107 stemmer, der var 9 blanke og 2 ugyl
dige stemmer. Arne Olsen, der havde

sagt ja til at fortsætte, var hermed gen
valgt.
De øvrige forslag blev vedtaget med
undtagelse af forslaget om indkøb af en
travelift. Forslaget fik den skæbne - ef
ter en lang og saglig debat - kun at opnå
15 stemmer, mens der var 185 nej-stem
mer og to blanke. En mere klar tilken
degivelse af, at vor private vognmand
og et enkelt slæbested intakt og i orden
er sagen fremover, kan vist ikke findes!
Generalforsamlingen sluttede omkring
kl. 12, og i anledning af 65 års dagen så
formanden sig nødsaget til - på utallige
opfordringer - at bevilge en enkelt øl til
de tilstedeværende 209 stemmeberet
tigede medlemmer.

Generalforsamlingen efterår 1988
Formandens beretning:

Det er med sorg, at jeg igen må
meddele generalforsamlingen, at vi
har mistet flere gode kammerater
og medlemmer af SSF.
Martin Oluf Pedersen
A442
Svend Ryberg
P 72
Svend Åge Christensen
A816
Bongo Svend har i tidens løb været
fortaler for mange ting, bl.a. den i
dag meget aktuelle Trave lift.
Svend døde, mens han holdt som
merferie i sin båd, som han holdt
meget af.
Werner Solfeldt
A443
Ejnar Madsen
P166
Ejnar havde lige meldt sig over til pas-
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siv, men arbejdede stadigvæk ivrigt for
SSF med mange opgaver af smedemæssig karakter.
Æret være deres minde!
Sejlsæsonen var vejrmæssigt en suc
ces. Dette var vel også fortjent efter fle
re år med dårligt vejr.
Det har været dejligt at se, hvorledes
sejlerlivet har udfoldet sig til glæde for
alle. Vi kan vel sige, at når vejret er godt,
så er det klart, at der sker en masse ting
og dermed også noget større slid på vort
anlæg.
Derfor har det glædet mig meget, at vi,
trods besværligheder og store økono
miske investeringer, er nået langt i vore
bestræbelser på at renovere vor havn.

Vi står over for nye og yderligere for
nyelser, og dertil skal der stadigvæk
bruges penge; men som nævnt i min be
retning i foråret, slog jeg et slag for, om
det måske alligevel var en god idé, at de
af vore medlemmer, som besad en erfa
ring og ekspertise, kunne hjælpe SSF på
mange måder.
Dette gælder stadigvæk, og det er da
med stor glæde, vi har kunnet se vore
ophalervogne blive vedligeholdt og re
noveret af medlemmer, som netop sid
der med de rette forbindelser og omtal
te ekspertise.
Ligeledes er der sket og skal ske foran
dringer på vort ophalersystem.
Verner Poulsen har igennem mange år
taget sig af dette sammen med de
pladsmænd, vi har haft gennem tider
ne. Jeg vil gerne sige tak til Verner for
dette arbejde, som er udført, og som
klart har givet SSF en service, som det
har været dejligt at have. Da Verner nu
officielt er holdt op med denne gerning,
må vi se, hvorledes det i fremtiden skal
fungere, og der er selvfølgelig flere mu
ligheder.
Først: Skal vi beholde det gamle sy
stem? Her melder jeg nej, idet der gen
nem flere år har været gjort opmærk
som på, at dette er forældet og nedslidt;
altså: Hvad så!
Vognmand? Ja, en mulighed, som be
styrelsen har slået til lyd for her i ef
teråret. En udmærket løsning, som dog
giver nogle omkostninger i forbindelse
med køreveje o.a. Det er selvfølgelig ik
ke umuligt at ordne. I dag skal vi tage
stilling til et system, som gennem snart
mange år har været diskuteret i besty
relsen og blandt medlemmerne og
selvfølgelig på diverse generalforsam
linger. Der har også fra medlemmerne
på generalforsamlingerne givet udtryk
for, at bestyrelsen skulle arbejde på et
system, som SSF ejer i lighed med vort
nuværende system, altså en travelift.
Det er klart, at når der i dag ligger et
forslag, er det på baggrund af denne op
fordring. Jeg skal senere gøre rede for
fordele og ulemper ved dette system.
Det har været en stor hjælp med de ved
tagne ekstrakontingenter, som blev
udskrevet. De mange penge -1.000 kro
ner pr. aktivt medlem - har gjort det mu
ligt at renovere vor havn til det stade,
den har i dag. Alle kan se resultatet her
af. Dog mangler der stadig en indbeta
ling på kr. 250, - pr. medlem, som forfal
der til marts.
Vor økonomi har det vel efter disse for
hold nogenlunde - ikke godt - men vi
kan se lyset forude, og det vil være en

god idé at få »lyset« lidt tættere på, før
vi begynder med flere store investerin
ger. Vi må få de penge, der kommer ind
via kontingenter og pladslejer til at
række også til investeringer af mindre
omfang i havnen. Her tænker jeg især
på nordre ostmole, som trænger vold
somt til fornyelse, og vi skal her holde
nye ophalersystemer ude af budgettet,
idet det vel ikke er umuligt at tænke sig
den tanke, at 400, - kr. pr. år i kontingent
er lige lidt nok.
En ting, som trænger sig voldsomt på
for tiden, og som bestyrelsen slås me
get med, er det affald, som vi alle leve
rer til de tre containere, der er opstillet
på vor plads. Vi har flere gange fået at
vide, at man ikke kan acceptere den
blanding af affald, d.v.s. malerester,
flygtige opløsningsmidler, jern, træ
o.m.a., som bare ukritisk bliver smidt
ud. Det vil i fremtiden ikke være muligt
at komme af med dette blandede af
fald.
Vi skal og må finde et sorteringssystem, således at affaldet bliver fordelt i
flere containere eller 200 liter tromler,
som er mærkede til formålet. Det kræ
ver så, at affaldspladsen nok må sam
les, så alle går til samme sted på plad

sen og herefter fordeler affaldet i de op
stillede beholdere efter art. Det vil væ
re forbundet med store meromkostnin
ger fo SSF, at dette nu skal træde i kraft,
men, hvis vi ikke gør det, vil det sim
pelthen være ubetaleligt, og jeg må alle
rede nu henstille til medlemmerne, at
kun affald, der stammer fra fartøjer,
istandgørelsen og affald, som skabes i
forbindelse med Jeres virke i SSF, må
henlægges i vore nuværende containe
re. Der vil senere blive redegjort for,
hvorledes dette kommer til at virke.
Alt dette, som indtil nu er sagt, har jo
med vor havn at gore, og det er med glæ
de og oprigtighed, jeg kan sige tak til
havneudvalget og pladsmand/havnefo
ged Bent Petersen for en god forståelse
og stor arbejdsindsats i sæsonen. Der
vil måske være nogle, som nu venter, at
Arne Olsen skulle herop, fordi han går
af, men det gør han ikke. Hvis general
forsamlingen ønsker Arne, fortsætter
han lidt endnu, og det er vi i bestyrelsen
meget glade for.
Der findes mange gode skure her i hav
nen til glæde for mange, men der er
også flere, der savner et skur. Det har
været til megen diskussion og til fortry
delse hos mange, at der findes medlem

mer, som er i besiddelse af indtil flere
skure. Dette fænomen har eksisteret i
mangfoldige år; jeg kan ikke huske,
hvornår det startede, men når der til
stadighed er diskussioner og sågalt
uvenskab på grund af et skur, ja, så må
jeg henvise til vore love, som ganske
klart fortæller, hvordan det skal være,
og bestyrelsen ønsker at håndhæve lo
ven, således at denne »forretning«
ophorer til glæde for de, som ønsker at
investere i en mulighed for at opbevare
deres grej her i SSF.
Vor årlige W est-tur løb af stabelen, og
alle, der deltog, morede sig dejligt. Vore
venner fra W est kom også til SSF, og vi
ved jo alle, at når der drikkes lidt, kom
mer sindene i kog lidt hurtigere end el
lers. Det er klart, at det forventes af alle
SSF's medlemmer, at vi bærer over
med en lille skærmydsel, skabt af en lil
le tår over tørsten. Dette var dog ikke
tilfældet i år, og det er jeg ked af finder
sted.
Det er klart, at gæster også skal opfore
sig ligesådan, og hvis disse ikke respek
terer vore henstillinger, må bestyrelsen
tage affære.
Men fest har der været; vi har afholdt
mange og gode sammenkomster lige fra
(Fortsættes næste side)

*##################################################*

Lørdag den IT ende & søndag den 18'ende december.

Jeg glæder mig i denne tid...
Og ikke uden grund - Vi afholder nemlig julefrokost lørdag
den 17. december, anno 1988, kl. 13.00 i klubhuset.
Hver deltager medbringer en julegave til en værdi af omkring
kr. 20,-. Overskudet går til børnenes juletræ.

Det store kolde bord koster kr. 90,Tilmelding foregår hos Kirstine, senest den 16/12-88.

Vi ved alle at julen er børnenes fest, så med god grund
afholder vi også juletræsfest for medlemmernes børn i år.
Det sker i klubhuset søndag d. 18. december 1988, kl. 14.00.

Husk, entréen for voksne er kr. 10,som gives ved indgangen
Billetter til børnene kan, mod forevisning af medlemskort,
hentes gratis hos Kirstine. Dog senest den 16. december.
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get planmæssigt. Vi har i år haft en
svagførefest, der som altid var fin. Den
ne fest har hidtil altid kostet SSF pen
ge, og det er da helt i orden, men i år har
vi modtaget så mange penge fra spon
sorer samt medlemmer, at festen er
blevet selvfinansieret, ikke mindst tak
ket være Harry Trudsøes store indsam
lerindsats. Tak!
Vor Kirstine havde 25 års jubilæum, og
alle, som deltog, kunne se, hvor afholdt
hun er. Samtidig gjorde Kirstine den
præstation at stege and til afriggergildet, så der er bestemt krudt i hende.
Endnu engang tak for det.
Som nævnt i foråret gik kapsejladsaf
delingen velforberedt ind i året 1988.
Dette har udmøntet sig i mange gode
stævner, og det har glædet mange at se,
hvorledes tilmeldingen bliver større og
større. Det gør den, fordi det er kendt,
at når SSF arrangerer kapsejlads, er det
bare i orden! Specielt den traditionsri
ge sejlads »Forterne Rundt« er ved at
vokse sig stor. De interne sejladser må
betegnes som succes'er, Sundbyerne
kan ikke alene feste, men også sejle, la
ve gæt og grimasser og meget andet.
Tak til kapseiladsafdelingen med Ole
Poul i spidsen for en god sæson. Som
nævnt kan vi tilrettelægge og sejle, det
har specielt givet resultat i Ynglinge,
hvor en sundbybesætning hentede et
DM hjem. Et VM er også hentet hjem af
vore 1/4 ton sejlere, god, speciel stor
præstation, da det er anden gang i træk.
TILLYKKE til Jer!
I mange år har der eksisteret folkebåde
i SSF Det har medført mange gode sej
re. I år er et mål nået: SSF kom på den
meget eftertragtede Larchmont pokal.
Hjertelig til lykke, vi håber, I vil forsvare
denne pokal på værdig vis på hjemme
bane i 1989.
Vor juniorafdeling er større og fungerer
virkelig godt; samtidig har de sparet på
pengene, og det er en kunst at blive bed
re for færre penge. Specielt kan vi glæde
os over, at vore optimistsejlere nu er de
bedste i Østersøkredsen, en hæder, som
i mange år lå i Dragør, men med det
ungdomsmateriale, vi har, kan vi håbe
på, at vi vil være de bedste i mange år
endnu.
Det er en tradition, at vi hædrer vore
unge, som har gjort det specielt godt i
den forløbne sæson, og jeg ved, at vor ju
niorleder, Ole Jensen, vil sige et par ord
i den anledning.
Ole Jensen for en kort bemærkning:
»Jeg vil tillade mig herefter at uddele
de synlige beviser på, at SSF'erne sta
dig holder ved, og det er en ære at få lov
til at overrække de trofaste medlem
mer dette bevis«.
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SSF's VANDREPOKAL
- for flittigste optimist-sejler
Henrik Heger, der har sejlet 48 gange.

HEIDIS VANDREPOKAL
- for en særlig præstation
Mia Peerson. - flittigste pige - har sej
let mest af alle pigerne: 35 gange - det
er hende som sejler med jollen og ikke
omvendt.

BØRGE TVILLING's
VANDREPOKAL

A 117 Niels Petersen
A 455 Vagn Holm Rasmussen
A 96 Jens Julius Rasmussen
A 131 Oscar A. Nielsen
40 år
Annie Lindquist
A 421 Mogens Petersen
A 582 Johs Pihl
A 606 Preben Å. Rasmussen
50 år
A 328 Christian Kouring Nielsen

- mest aktive fører.
Klaus Zastraw. - har sejlet næsten dag
lig, med mange nye ynglingesejlere.

VIVI OLSEN's VANDREPOKAL
- årets flittigste junior
Tony Poulsen. - altid villig til at sejle
med nye sejlere - og har en stabil kap
sejladsbesætning; Anders og Lars
Rønsholt, hvilket fører til at SKOLE
BETJENTENS
VANDREPOKAL
blev vundet af YO 126 med samme be
sætning.

KLUBMESTERSKABET
— optimister
Blev for tredie gang i træk vundet af
Jackie Henriksen.
Hæng i pokalen Mette Wass.
Herefter foretog formanden overræk
kelsen af jubilæumstegn til syv 25 års
jubilarer, fire 40 års jubilarer og en 50
års jubilar.

Følgende fik tildelt
Jubilæumstegn:
25
A
A
P
A

år
141
156
149
139

Leif Orla Hoe
Poul Holst Jensen
Egon O. Madsen
Kaj Åge Pedersen

3 25 års jubilarer

Ligeledes har sejlerskolen som sæd
vanligt været godt besøgt, og der er ar
bejdet flittigt på vandet. Lige så vigtigt,
at vi har de unge, lige så vigtigt er det, at
vore »ældre« medlemmer dygtiggør sig.
Dertil skal der være gode lærere, og det
er vi da heldigvis i besiddelse af. Til Jer
og til vor skolechef vil jeg sige TAK for
et godt stykke arbejde.
Følgende har modtaget Duelighedsbeviser 1988:
Einar Sieck Hansen
Jørgen Christensen
Kurt Schmidt
Bruno Jacobsen

Helle Brocker
Stig Søderholm
Vagtordningen er startet pr. 1. oktober
1988 og er godt i gang. Jeg vil som tidli
gere godt minde om, hvor vigtigt det er,
at alle med fartoj på pladsen går deres
vagter (2 stk), og jeg vil gerne opfordre
til, at disse vagter bliver taget i god tid,
så vi ikke til foråret står og ikke kan nå
de sidste.
Ved enden af denne beretning ønsker
jeg at sige tak til bestyrelsen for god
støtte og et godt samarbejde i årets løb.
Tak til udvalg, tak til Kirstine for endnu
et dejligt år samt en hilsen til vore ven
ner uden for denne forening, med et håb
om fortsat godt samarbejde.
•Jeg ønsker alle et fortsat godt sejlerår.
Herefter fremlægger jeg min beretning
for generalforsamlingen.
Klaus Akkermann
Referat af bestyrelsesmode d. 10.10.88
Oplæst og godkendt på generalforsam
lingen den 30.10.88
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning, herunder
generalforsamlingen
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
Ole Jensen var fraværende p.g.a. arbej
de.
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, hvorefter han orienterede
bestyrelsen om, at SSF har fået et for
delagtigt tilbud på køb af en travelift,
pris 350.000,00 kr. Liften står i øjeblik
ket i Gråsten. For ca. 2 år siden fik den
ny motor samt ny hydraulik. Liften kan
tage op til 25 tons og køre 7 km i timen.
Transport af liften til Kobenhavn kan
foregå om bord på et fragtskib. Trans
porten vil koste ca. 30.000 kr. Bestyrel
sen diskuterede tilbuddet, og man blev
enige om at forelægge sagen for først
kommende generalforsamling.

SSF har modtaget skrivelse, indehol
dende krav vedrørende vor renovation.
Vore containere må kun benyttes til
brændbart affald. Formanden har haft
et mode med renovationsfirmaet, og
ved dette mode gennemgik man affal
det i vore containere, der viste at ind
holdet var malerbøtter o.l. Renova
tionsfirmaet nægtede herefter at tøm
me vore containere. Firmaet foreslog,
at SSF opstiller tønder, mærket med,
hvilket affald de må indeholde.
Bestyrelsen talte om at bygge en lukket
containerplads, således at vore contai
nere og tønder kun kan benyttes af
medlemmerne. Man er af den opfattel
se, at der kommer ikke-medlemmer
udefra og benytter vore containere.
Havneudvalget vil arbejde videre med
sagen.
KSU har afholdt en stiftende general
forsamling, idet man gerne vil have et
bredere samarbejde med alle slags fo
reninger, der ligger ud til Oresund.
Modet blev afholdt i sejlklubben Sun
det. 20 forskellige klubber og foreninger
var repræsenteret. Svanemollekredsen
gik imod stiftelsen af den ny forening
SBS; følgelig udsatte man generalfor
samlingen indtil januar 1989.
SSF's bestyrelse var enige om, at hvis
man ikke til januar får denne paraplyor
ganisation op at stå, vil man foreslå
KSLI nedlagt, og dens arbejde overta
ges af »Rivieraudvalget«.

Generalforsamlingen:
Formanden spurgte de bestyrelses
medlemmer, der er på valg, om de ville
modtage genvvalg. Alle er villige til at
modtage genvalg. Der var ikke fra med
lemmerne kommet forslag ind til gene
ralforsamlingen, kun forslag fra besty
relsen vil blive fremlagt.
Punkt 3 Havn og plads:
Nordøstmolen mangler stadig at blive
renoveret. Havneudvalget foreslog, at
man selv renoverer den. Alle var enige
om, at denne løsning vil kunne spare en
del penge. Bestyrelsen bad havneud
valget om at arbejde videre med sagen.
Mellem vognmand Preben Jacobsen og
SSF er der underskrevet en samar
bejdsaftale, gældende for et år, dog med
forbehold for generalforsamlingens
mening.
Den ene af vore ophalervogne er ved at
blive renoveret.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Klubhusudvalget meddeler, at man har

oprettet en speciel bankkonto til brug
for de sponsorpenge, man har fået som
hjælp til at afholde svagførefest.
Julefrokost vil i år blive holdt den 17.12.
og juletræet den 18.12.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Den 1.10 blev der afholdt duelig
hedsprøve med 8 elever. Alle bestod.
Sejlerskolen holdt den 7.10. afslut
ningsfest med 26 deltagere.
Skolebådene er blevet afrigget.
Den 1.10. startede navigationskursus
med 12 elever, alle fra SSF.
Den 1.11. begynder tovværkskursus
med Erik Povlsen som instruktør.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
På grund af dårligt vejr blev klubme
sterskab for Ynglinge udsat.
Vinterundervisningen for optimistsej
lerne begynder den første lørdag i no
vember. Ole Jensen har ved hjælp fra
sin arbejdsgiver foræret SSF en del ska
be, der vil blive opsat i juniorhuset.
Punkt 7 Kapsejlads:
Old-boys sejladsen blev p.g.a. dårligt
vejr ikke gennemført.
Kapsejladschefen bad bestyrelsen tæn
ke på, at der inden for en rimelig tid vil
ske et generationsskift i juniorudvalget,
d.v.s, der skal uddannes nye dommere
og baneledere.
I november vil der i SSF blive afholdt
regelkursus med Ole Poul Petersen som
instruktør.
Kapsejladschefen sluttede med at tak
ke Kirstine for de tre fine vandrepoka
ler, hun har skænket foreningen i anled
ning af sit jubilæum.
Punkt 8 Joller:
Klubmesterskab for joller blev p.g.a.
vejret udsat til den 15.10.88.
Punkt 9 Motorbåde:
Ved et kredsmode i DMUK blev det
besluttet, at kredsbestyrelsen fortsat
skal følge og præge udviklingen i SBS
(Sammenslutningen af Brugere i Sund
området).
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 22.45
sign. Klaus Akkermann Else Thuring
formand
sekretær

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 mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1108 medlemmer, 215 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

»Shanty«

Fra SSF' gennem Gotakanalen til Præstø, distance: 736 sm.
I år har flere både fra SSF gennemsejlet Gotakanalen, og det har fået
vort medlem nr. 515, Juul Andersen,
med båden Shanty til at skrive sin
beretning om turen, som han fore
tog i 1980.
I dag går turen gennem kanalerne
som på skinner med automatiske
sluseporte og lignende, men hvor
dan var forholdene i 1980?
Mange går sikkert med tanker for
næste års ferie: hvortil - hvorhen?
Måske Gotakanalen!

Hjålmare
[kanal n

Kristinehamn

SafTlei
kanal>

UALMAREN'

Sod e rta1 Je
SodertåU^f kanal

VANERN
Dalslands^
kanal

Nynåahamn

Nykdping,

våatn^tjlei^K 6 ** v Norr^6plng/

Marieatad

OSTERSJON
GOta kanaP
6atra delen;

Lidkdplng

>llhåtte

'GOteborg

JOnkdping

Af Juul Andersen
Ft>r information om gåathamr

i Vånern & Vittern, ae STF:a

Sommeren 1980 var vor første sommer
som pensionister, hvorfor et i mange år
næret ønske om en Gotakanaltur blev
planlagt.
Shanty blev søsat fra Sundby Sejlfore
ning den 14. april i et usædvanlig koldt
forår. Kort efter tilrigningen lørdag den
19. april oplevede vi stormende kuling,
der medførte stærk fygning af sand og
lerstøv, og da dette om søndagen blev
efterfulgt af snestorm med tø, var ski
bet overalt fra mastetop til dæk fyldt
med en rødbrun masse. Vi måtte atter
forhale til mastekran, hvor Lotte fra
bådsmandsstol vaskede mast og rig af
med ferskvand. Efter en sådan omgang
forår kunne det kun blive fin sommer,
håbede vi.
Kort efter forhalede vi til Svanemøllehavnen til vor faste bøjeplads, hvor vi
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KOPENHAK

Gåathamnatørteckning
HAMBURG

begyndte at gøre søklar. Vi fyldte op
med det sædvanlige grej foruden ekstra
proviant til den lange ferietur. En ek
stra gasflaske og plastvandposer til 30
liter vand blev stuvet ned.
Ud over de sædvanlige fendere har vi to
mindre bildæk, der er fyldt op med opdriftsmiddel og beklædt med sejldug
samt et bræt på 2 m længde, 6 tommer
bredt, 1 tomme tykt til at hænge uden
på fenderne til beskyttelse mod sten og
klippekaj. •
Mandag den 28. april lettede vi fra Sva
nemøllehavnen og gik til Humlebæk,
hvor vi lagde os i venteposition. Luften
var meget kold, dagtemperaturen 8 gra
der og vandet ca. 6, så vi havde megen
glæde af vort pottefyr.

Vi havde planlagt at gå mod Goteborg i
begyndelsen af maj, men på grund af ge
neralstrejke i Sverige besluttede vi at
afvente udviklingen.
Søndag den 11. maj kl. 22.00 meddelte
svensk radio, at strejken var slut, og
mandag den 12. maj kl. 12.00 lettede vi
fra Humlebæk og s^tte kursen nord
over. Vinden sydlig, ca. 6 m/s. Ved Kul
len er vinden sydøstlig, ca. 8 m/s og god
nordgående strøm. Vi har regnet ud at
kunne nå Falkenberg kl. ca. 21. Men da
det er koldt, og man har lovet nattefrost
på udsatte steder, beslutter vi at gå ind
til Viken, hvor vi fandt en god plads. Så
længe solen skinnede klarede vi os uden
ild i ovnen. Aftenen og natten blev kold,
som varslet.

Tirsdag den 13. maj.
Svenskerne lover sydostlig vind, 3-6,
og danskerne siger sydøstlig 3 - 8,14-20
grader dagtemperatur. Vi letter fra Viken kl. 9.00 for en svag brise og lader
motoren støtte lidt. Kl. 9.40 sættes log
gen efter passage af Svinbådan. Hoganås passeres kl. 10.08, vinden SV, ca. 1,
strømmen medgående 3/3 sm. Kl. 11.05
har vi Kullen tværs. Det bliver diset, og
Kullen sender tågesignal. Kl. 11.20 øst
lig vind, ca. 3, stopper motor. Vinden
frisker og går mod NV. Tværs af Stensjo
skraller vinden igen og går mod nord.
Kl. 19.00 kan vi vedhjælp af motor holde
op mod Falkenberg med venden ret
nord. Kl 20.00 er vi i havn og finder en
god pæleplads.
Godt trætte og skuffede over at vinden
ikke havde hørt vejrmeldingen, gjorde
vi ild i ovnen, spiste og gik i den lune kø
je kl. 22.00.
Onsdag den 14. maj
Kl. 9.25 letter vi fra Falkenberg, vejr
meldingen lover sydvestlig vind ca. 8
ms. Da vi kommer ud kan vi mærke de
lange bløde dønninger fra nattens fris
ke vind. Kl. 10.47 Glommen tv. Loggen
sættes og vi fortsætter med genua og
storsejl. Vinden flover og vi må støtte
med motor. Vejrmeldingen kl. 11.50 lo
ver nordlig vind i morgen, og da vi helle
re vil ligge en dag over i Trasløvshage
end i Bua, beslutter vi at gå ind i
Trasløvshage, hvortil vi ankommer kl.
12.45. Vi finder en god plads i den dejli
ge nye havn, der blev bygget for ca. 5 år
siden af sejlerne. Der er et dejligt klub
hus med gode faciliteter, der dog ikke
var lukket op, og mange både stod end
nu på land. Atter en kold nat med fyr i
ovnen.
Torsdag den 15. maj
(Kr. Himmelfartsdag)
Vi står tidligt op og letter kl. 7.00. Kølig
klar luft. Vejrmeldingen lover skiftende
vind ca. 6 ms.
Kl. 7.20 Rødskær tv om stb. loggen sæt
tes. Kl. 7.45 Klaback tv. Kl. 8.30 log 63/4
sm. Bua Havn tv kl. 9.20, log 11 sm. In
gen vind af betydning så vi fortsætter
for motor. Kl. 12.00 Kungen tv, log 25 sm
og noget diset på grund af stigende tem
peratur, næsten stille, så vi får ikke me
get glæde af vore sejl. Ca. 2 sm syd for
Kungen på øen Ron ligger et vrag af en
fragtbåd, der er kastet op på øen. Kl.
12.33 Tistierne tv, log 29. Kl. 12.33 bjær
ges loggen kort før Valø fyr, vi stopper
motoren og fortsætter i den flove vind
for sejl og nyder det fine vejr. Det er dej
ligt at møde de mange sejlere, der lige
som vi nyder de dejlige omgivelser. Kl.

15.15 går vi ind i Saltholmhavnen hvor
vi finder en fin yderplads med god ud
sigt. Kun ca. 50 % af havnen er fyldt op,
så der er mange både på land endnu. Ef
ter middagen (medbragt hamburgerryg
i vacuumpakke) går vi en tur, den kend
te havnekiosk er ikke åben endnu, så vi
får ingen kort. Vi går om bord og nyder
aftenkaffen i det frie og kan for første
gang klare os uden ild i ovnen.
Fredag den 16. maj
Vi har besluttet at tage en liggedag her i
Goteborg. Så vi giver os god tid til at
studere søkort og kanalboger. På anbe
faling af en lokal sejler forhaler vi om til
den lille gæstehavn Lilla Bommen, der
ligger midt i byen. Efter en times tid
finder vi en ledig plads, langskibs en flå
de. Overalt ligger der lystfartøjer til
salg. Ingen havnefoged, så vi må selv
finde ud af hvor de forskellige facilite
ter findes. Vandet er der lukket for, så
jeg finder et gammelt toilet i et pakhus,
hvor hanen er itu og vandet fosser ud,
jeg får dog fyldt mine plastdunke. Vi får
klaret vore indkob og hentet benzin.
Vejret er sommerligt, solen skinner og
vi har tyve grader i skyggen. Selv om
havnen ligger ret stille hen på grund af
havnestrejke, nyder vi de dejlige omgi
velser, og sikke naboer vi har fået. På
vor stb. side på modsatte kaj ligger det
tidligere danske skoleskib, barken Vi
king, meget velholdt og er en pryd for si
ne omgivelser. Hvorfor kunne den ikke
have ligget på Langelinie? På den mod
satte side ligger Svenska Krydserklub
bens to ovelsesbåde Gratia og Leader.
Vi bliver prajet af skipperen på Leader,
der byder på kaffe. Inden kaffen bliver
vi vist rundt på begge fartøjer, hvor man
er i fuld gang med at gøre klar til som
merens togter. Gratia er bygget i Eng
land i 1901 til en privat mand med god
Ion. Senere kom den til Sverige, hvor
ejeren forsøgte at sælge den. Da det ik
ke lykkedes, forærede han den til SXK
vedlagt 10.000 skr. til hjælp til ombyg
ning m.v. Gratia har i år fået en større
overhaling, bl.a. ny kol, samlet udgift
100.000 skr. Arbejdet blev udfort på et
dansk værft i Skagen, hvor man er gået i
gang med et nyt skolefartoj under byg
ning.
Skipperen på Leader fortalte, at han
sejlede som 1. styrmand i et svensk re
deri. I sin 3 mdr. lange ferie var han
knyttet til Leader som skipper, hvilket
var et job han var meget glad for,
samværet med børn og unge om bord
hvor han følte, at han kunne give dem
en masse god lærdom som de kunne
bygge videre på. Efter middagen kom
Bragason på besøg hos os, den hyggeli

ge »snakken skiv« fortsatte i selskab
med godt dansk øl. Senere kom Lena,
der er kvindelig bådsmand på Leader,
og tager sig særligt af pigernes uddan
nelse. Hun kunne også lide det danske
øl. Senere kom bådsmanden om bord.
Han fortalte, at han havde boet 3 mdr. i
Skagen i anledning af reparationen af
Gratia og byggeriet af den nye båd og
han havde megen ros til dansk skibs
bygning.
Senere gik vi om bord i Leader, hvor vi
hjalp til med at fire topstangen ned, da
blokkene skulle forses m.v. Vejret var
stille og sommerligt, ville det bare
fortsætte. Der blev talt længe om skiv
den aften, det var svært at finde køjen.
Lørdag den 17. maj
Gotakanalen forude.
Vi stod op kl. 7.00 og gjorde klar til den
lange tur mod Trollhåttan. Kl. 8.15 tog
vi fortøjningerne, vejret var fint og sol
rigt, vinden ret frisk NO, d.v.s. næsten
ret imod. Strømmen var også imod ca.
2,5 knob, så vore Marstallerheste måtte
bestille noget for at holde den lovlige
fart af 4,5 knob over grunden. Kort før
jernbanebroen kaldte vi op over kanal 9.
På godt jysk svarede brovagten, at han
havde observeret os og så snart godsto
get havde passeret, ville han give klar
signal for os. Ved grønt lys blev broen
åbnet og vi gled igennem. Lotte gik
derpå igang med at vaske bystøvet af
skivet i udenbordsferskvand. I begyn
delsen passerede vi nye og gamle fa
brikker på begge sider - også den vanli
ge kaj, hvor gamle skibe af forskellig
slags lå oplagte og delvis glemte. Vi
modte kun et par enkelte svenske sejle
re og et par store coastere, både med- og
modgående. Efterhånden blev landska
bet mere frit, bebyggelsen ophørte, en
kelte gårde og mindre landsbyer dukke
de frem, langs bredden så vi et par sva
ner og et par canadiske knortegæs. Kun
birketræer var sprunget ud, den øvrige
træbevoksning var bar og nøgen. Der
var ingen problemer med sejladsen,
sejlrenden i Gotaelven er begrænset på
begge sider af duc d'alber, hvorpå er an
bragt gule skilte med nr. på. Skiltene er
oplyst om natten ligesom lygtepæle.
Oven over skiltet var anbragt en
strømførende ledning, hvilket gjorde, at
mågerne ikke satte sig og efterlod deres
visitkort. Kl. 15.00 nåede vi den første
sluse ved Lille Edet.
Her ligger jo den papirfabrik, der bl.a.
laver de mange Edet køkkenruller, som
Lotte bruger om bord.
fortsættes
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FISKETUREN.
1. præmie (største fisk):
En torsk på 2,55 kg.
Gevinst: En stor kurv med vin og spiri
tus.
Vinder: Michael Thorbye fra »Sej«

Lørdag den 15. oktober stævnede 26 bå
de med 83 deltagere om bord ud på Sun
det for at deltage i den årlige fiskekon
kurrence. Vejret var godt nok med 5-7
m/s vind fra NØ, så de, der ikke har no
get mod en vippetur, havde en dejlig dag
på vandet.

Vi ventede spændt på resultaterne ved
vejningen - efter den sidste tids skrive
rier om forurening og miljøproblemer i
Sundet.
Nogle både havde en flot fangst, og an
dre havde ikke fanget en eneste fisk.

2. præmie (næststørste fisk):
En torsk på 2,4 kg.
Gevinst: En trillebør samt Kirstines
vandrepokal (uddeles til SSF-medlem,
højest i præmierækken)
Vinder: Erling fra »La Gua Gua«
3. præmie (mindste fisk)
En Tobis på 11 gram.
Gevinst: Et sejlersæt
Vinder: Michael fra »Kuller«
4. præmie (flest fisk)
133 sild og 8 torsk.
Gevinst: En pirkestang
Vinder: »Kuller« ved Michael
5. præmie (længste fisk)
En hornfisk.
Gevinst: 1 1/2 GI. Dansk
Vinder: Verner fra »Giser«

Vejningens resultater følges nøje
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SSF takker følgende sponsorer:
AC-Stilladser, Valby Langgade.
A.C.S. Trælast, Krimsvej.
Kastrup Marine Service, Saltværks
vej.
Lyon Blomster, Lyongade.
AL-Sport, Torvegade.
Kaj's Vinstue, Østrigsgade.
J. P.Bacher, Torvegade.
Fliigger, Holmbladsgade.
Leif Tastesen
Alrusta, Prags Boulevard.
Poul Suhr, Krimsvej.
Kramboden, Istedgade.
Petersen, Strandgade.
Elsing Blomster, Kastrupvej.
Wiener Nyt, Amagerbrogade.
Parkgården, Østrigsgade.
Vestgrænsen, Kongelundsvej.
Bryggens 01 & Vand v/
Flemming, Bente og Ib.

Lordage

Feb'

00 00 00

Der var mange sild i år, vel nok fordi fi
sketuren lå ca. en måned senere end
sædvanligt. Torskene var pæne, men ik
ke i de mængder, vi plejer at se. Der var
ingen makreller og kun en enkelt horn
fisk.
Efter præmieuddelingen og Kirstines
dejlige skipperlabskovs spillede Otto
op til dans, og i aftenens løb blev der
solgt flere amerikanske lotterier, hvor
til forskellige sponsorer havde givet
flotte præmier.

Dec

- i 13 18

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

S.S.F.

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Afriggergilde og 65 års fest i SSF.
Lørdag den 22. oktober kan mindes bå
de med vemod og glæde.
Vemod for en afslutning på en god
sejlsæson med det bedste vejr i mange
år, ja selv efteråret har været til at leve
med.
Med glæde kan vi mindes en virkelig
god fest denne lordag. Aftenen blev ind
ledt med festlige strofer af Carlsberg
koret, der næsten var på hojde med vore
egne Hopla-piger, når de er bedst. Vi fik
senere på aftenen bevis for, at de var
bedst!
Formanden holdt en festligtale mellem
anden og isen og nåede ligeledes at ud

dele hædersbevisninger og modtage ga
ver, bl.a. fra vort medlem Carl Jensen
(refereret andetsteds) og fra BRF-fonden en check på kr. 5.000. Tak for det.
Som afslutning på denne serie af begi
venheder blev standeren på flagmasten
højtideligt sænket i projektørlysets
skær - og i orkesterets fravær med en
flot trommesolo af Vagn Preisler.
Aftenen sluttede med dans og festligt
lag, for manges vedkommende til den
lyse morgen. En god og værdig afslut
ning på sæsonen 88 og en flot 65-års
fest.

1

Leif Henriksen med pokalen til en god SSF'er

C

Carlsberg Koret for fuld udblæsning

Harry Trudsøe med foreningens tak for den
rekordstore indsamling til svagførefesten.

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE,

KMS BÅDUDSTYR
j

L

Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Teleton 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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Historisk gave til SSF.
Som omtalt i forrige nummer afbladet,
blev der fundet bevis for, at foruden de
to kendte Sundby Standere fra forenin
gens første 10 års periode har vi haft
også en tredie stander, således at den
nuværende bliver nummer fire.
Ved jubilæumsfesten den 22. oktober
overrakte vort ældste medlem, Carl
Jensen, et flot broncefad fra 1936 som
gave til foreningens mindesamling.
Dette fad viser de tre første standere
plus den fjerde, alle i emalje.
Vi bringer her Carl Jensens særdeles
velformulerede tale ved overrækkel
sen:

I anledning af vort jubilæum vil jeg
fortælle vore nyere og også de gamle
medlemmer om den stander, vi i dag fø
rer fra vore både. Den stander, vi har i
dag, er den fjerde, og jeg tror ikke, der er
mange, som ved dette.
Det forholder sig således, at jeg selv har
været med til at lave den, og grunden til,
at jeg giver gaven til foreningens 65 års
dag, er, at hvis jeg venter, til vi bliver 70,
er jeg 91 år, så det tør jeg ikke vente med.
Men nu skal i bare høre.
Det var på de tider, da Chr. Jensen var
formand (1934-1936). Han ville holde
en konkurrence i det gamle klubhus
(det rode på nordre mole). Vi skulle se,
hvem af os, der kunne tegne en ny stan
der. Jeg vandt konkurrencen, og det
blev til en hvid stander med en rød
stjerne.
Men en dag kom Chr. Jensen og tog fat i
mig.
»Din stander dur ikke, Carl«
og så fortalte han, at Randers Sejlklub
havde gjort ophævelser over for ham,
idet de også havde en rød stjerne på
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hvid bund, så de mente, at selv om stjer
nerne ikke var placeret nøjagtig ens, var
lieheden for stor.
Mens vi stod og talte om sagen, kom der
et medlem forbi, der hørte, hvad vi talte
om. Jeg husker ikke, hvem det var, men
da han havde stået lidt og hørt på os,
sagde han:
»I kan jo bare sætte en rød spids på, så
må den da være i orden«.
Chr. Jensen og jeg syntes, det var en god
idé, og således blev det, og det blev vor
fjerde stander - den nuværende.

Carl
Formanden og bestyrelsen benytter her
lejligheden til at takke Carl Jensen for
gaven. Vi skal passe på den og ved lejlig
hed vil den få en værdig plads som min
de om de forste tider i SSF.

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 Dm.
Dertil kommer vor Trygheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårjet i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en
drømmen blive opfyldt

Hvad
er meningen ?
I dagspressen og flere lokalblade har
man i den seneste tid kunnet læse om
indtil flere forslag om Amager strand og
klubberne i området, og om, hvad de
store arealer i nabolaget kan bruges til.
Ja, i Politiken for den 27. oktober tales
der ligefrem om at SSF's bådehavn og
badeanstalten Helgoland ligger og for
falder til ingen nytte!
Forslagsstilleren i dette tilfælde, entre
prenør- og byggefirmaet Larsen og
Nielsen siger, at for at rive området ud
af tornerosesøvnen og de politiske for
viklinger opstiller de et forslag til en
ganske anden model.

Vi vil godt fra vor side tone klart flag, i
dette tilfælde over for Larsen og Niel
sen konsortiet: I har tyvstjålet Hav
nevæsenets og Rivieraudvalgets pla
ner, når det gælder Amager strand og
oven i købet fordrejet så tilpas meget
med et par få streger, at Sundby Sejlfor
enings havn og det øvrige område ligger
i en mudderpol.
Vi siger til Larsen og Nielsen og andre
med vilde idéer:
Hold fingrene væk fra Amager Strand
park. Det ordner vi selv i samarbejde
med de øvrige klubber og Rivieraudval
get. Koncentrer Jer om områderne på
vestsiden af Amager Strandvej og lad
være med at fuske med andres tegnin
ger. I øvrigt er området øst for Strand
vejen hverken øde eller forfalden!

Til oplysning for alle - også firmaer med
kæmpeprojekter:
Rivieraudvalget har har fra Skov- og
Naturstyrelsen og fra Miljøministeriet
modtaget en bevilling på 25.000 kroner
til et skitseprojekt for en samlet losning
og forslag på området fra Provestenen
til Lufthavnen for anvendelse til fri
tidsformål.
Landskabsarkitekt Dan Herlov er sat
på opgaven med at fortsætte det allere
de offentliggjorte skitseprojekt helt til
Lufthavnen.
Projektet bliver fremvist for et af folke
tinget nedsat udvalg den 26. november
og vil herefter blive overgivet til offent
lig debat.

Hans Guldager

formand for
Rivieraudvalget

Vest turen.
Lørdag den 8. oktober var der udflugt il
motorbådsklubben West i sydhavnen.
Vinden var på dagen desværre det, man
kalder stiv kuling, så kun få både benyt
tede sig af lejligheden til en sejltur gen
nem Københavns havn. Ikke desto min
dre mødte omkring 40 medlemmer op i
West til nogle fornøjelige og hyggelige
timer, en tradition, der her giver lejlig
hed til at mødes med klubmedlemmer
fra en klub, der på samme betingelser
gennem årene har opbygget et klubliv
som det, vi har her i Sundby Sejlfore
ning. Fest har der altid været, når West
og SSF mødes, og såvidt redaktøren er
underrettet, kom den sidste af de delta
gende både først hjem i løbet af manda
gen.

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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Klubmesterskab for joller og Ynaiinae

havn og plads

Havnekontor:
Havnefoged Bent Petersen
træffes mandag til torsdag
mellem kl. 15.00-16.00 på
kontoret og i samme tidsrum
på telf. 01 5814 24.
Klubmesterskabet var planlagt til søn
dag d. 9. oktober, men da dagen
oprandt, var der varslet kuling og bøl
gerne på sundet havde skum på toppe
ne. På den baggrund blev sejladserne
udsat til den følgende lørdag. Det var
lidt synd for Laserjollerne, der på det
tidspunkt var flyttet til Hellerup til vin
tersejlads.
Den 16. oktober mødte en lille, men tap
per skare op og Phillips havde, med
Oles mellemkomst, budt på en Gam
mel Dansk til start.
Vel ude på banen og klar til start, satte
dommeren udsættelsesflaget og skød
som en vild, for startlinien drev. Det var
meget godt, for så vidste vi da lidt om
strømmens retning og styrke. Lidt se
nere gik starten planmæssigt, først for
jollerne hvor Laseren straks tog førin
gen og beholdt den. Nede bag ved kæm
pede vi to Wayfarere og Piraten en tap
per kamp om placeringen og først lige
før mål havde Ynglingene hentet vort 5
minutters forspring ind.

I anden start gik vi lidt hårdere til den,
men det nyttede ikke meget, Ole lagde
sig i front med sin Laser og blev der. Og
så i den sejlads blev der kæmpet bravt,
og det begyndte at værke lidt i mave
musklerne. Kimmy havde nogle proble
mer med sin spiler på løbeturen, men
de blev klaret uden badning.
Tredie sejlads mindede om de to første,
kun var der sket det, at Jackie, som sty
rede for mig, var begyndt at tænke mere
taktisk og begyndte at sejle på Kimmy i
Piraten. Det gik egentlig meget godt,
men vi havde pint lidt for meget ved
topmærket og kunne ikke holde op. Vi
måtte rundt en ekstra gang mens Kim
my sejlede uden om. Nå det kunne vi da
nok klare tænkte vi, men denne gang
gik det altså ikke.
Efter sejladserne, og protestbehand
ling, udleverede OP. præmier til vinder
ne, som det fremgår af billedet, og på
grund af det kolde vejr, slap Ole for den
traditionelle vandgang.
Jørgen Rindal

Til alle medlemmer med skur
Vi forventer i løbet af 1989 at kunne let
te vor administration. EDB alderen vil
langt om længe holde sit indtog i Sund
by Sejlforening. Havneudvalget opfor
drer derfor alle skurejere til skriftligt at
meddele: skur nr., medlems nr. og navn.
Disse oplysninger kan på alle ugens da
ge afleveres i kontorets postkasse.
Medlemmer med flere skure eller dob
beltskur bedes oplyse samtlige numre.

Affald.
Havneudvalget henstiller til medlem
merne kun at lægge brændbart mate
riale i foreningens containere og ikke
over én meters længde. Gamle akku
mulatorer må ikke lægges i containerne
men skal fjernes helt fra SSF's område.

Spildolie.
Der er opstillet en 1300 liters olietank
på nordre plads ved gashuset, til spild
olie. BRUG DENNE.

Malerdåser
og gammel maling.
Bestyrer, Tom Guldager, Fliigger Byggefinish, Holmbladsgade 25, meddeler
at alle er velkomne til at aflevere giftigt
maleraffald, også selv om det ikke er
Hempel eller Fliigger produkter.
Atter et tilbud fra Fliigger, som i samar
bejde med Københavns Kommunes
Miljøkontrol sørger for videretransport
til Kommune Kemi i Nyborg.

Tampen brænder.
Havneudvalget gør opmærksom på, at
det ikke er tilladt at bruge el til opvarm
ning ifølge foreningens love.

ynglinge

fra medlemmerne

fra bestyrelsen

80 år

Sundby Sejlforening byder
følgende nye medlemmer
velkommen:

En hjertelig tak til bestyrelse og kam
meraterne for opmærksomheden på
min 80 års fødselsdag.
Carlo Hansen medl. 249

60 år
Til bestyrelse og venner i SSF. siger jeg
hermed hjertelig tak for opmærksom
heden på min 60 års dag.
med hilsen
Villiam Palmberg
»TIKI«

A 130 Chris Dam,
Ovengaden o. Vandet 54, K
A 173 Jan Wilken
Middelgrundsvej 35, S.
P 72 Ellen Karlsen
Trekronergade 3A, Valby
J
2 Trine Mogensen
Elbagade 11, S.

YNGLINGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 Kobenhavn S
Tlf. 0.1 97 34 27
Erik (Basse) Povlsen

Polensgade 11 ^
2300 Kobenhavn S
Tlf. 01 54 41 61

optimister

kapsejlads

80 år.
En hjertelig tak for al venlig opmærk
somhed, og rige gaver fra bestyrelse,
Kirstine og andre gode venner.
Med sejlerhilsen
Vilhelm Lindemann.

OPTIMISTUDVALG
Kapsejladsudvalg:

ML

Ole Poul Pedersen
Mogens Fuglsang
Tommi Nymand
Niels Peter Petersen
Erik (Basse) Povlsen
Janus Simonsen
Jørgen Schandorff

01 24 57 59
01 58 09 16
01 51 45 92
01 63 98 75
01 54 41 61
01 49 35 08
01 59 82 80

Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 Kobenhavn S
Tlf. 01 58 28 10
Jorgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 Kobenhavn S
Tlf. 01 97 09 39

KAPSEJLADS
For 1989 har kapsejladsudvalget fastsat folgende foreløbige kap
sejladsdatoer:

HOV-HOV.
En stor tak til alle, som modte op til
båddåben den 23/10 1988, og gjorde dag
en festlig for mig, samt tusinde tak for
alle de dejlige gaver, I medbragte.
Venlig hilsen
Svend Malm

29.-30.
27.-28.
11.
18.-20.
26.-27.
2.- 3.
23.-24.
24.

april
maj
juni
august
august
september
september
september

Yngling-stævne (VM udtagning)
Mc Donald's Cup (optimistjoller)
Familiesejladsen
Spækhuggerstævne (DS-klassemesterskab)
»Old Boys Cup«
Larchmont - sejlads
Weekendstævne for Albin Express og Ballad
»Forterne Rundt«

Onsdagssejladserne i maj, juni og august starter d. 10. maj 1989.
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En Børneopsparing
giver børnene en god start
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Amagerbanken
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