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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 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

Tilsynslørende
med klubhuset
- og festudvalg:

Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

DFDS SEAWAYS
hjælper SSF. på vej til nyt VM.
Det store rederi har besluttet sig
at gå ind i sejlsport med fuld
fart på, og hvad var da det mest
nærliggende? At støtte den dob
belte verdensmester og Sundby
sejler Folke Larsen og Poul Rich.
Høj Jensen.
DFDS Seaways har indgået en treårig
sponsoraftale med det »gamle« mand
skab fra 1/4 tonneren, der i de sidste to
sæsoner har vundet VM guld. Mand
skabet vil bestå af Poul Rich. Høj Jen
sen, Bent Folke Larsen, Steen Larsen,
Theis Palm, Bo Lilje samt bådebygger
Jørgen Jensen.
Der bliver designet fra den verdens
kendte konstruktør Tony Castro, og ud
over dette vil den helt nye 1/4 tonner
blive en ren »dansk båd« med alle ma
terialer (hvor det er muligt) fremstillet i
Danmark.
Båden vil blive noget af det mest hidsi
ge, der over hovedet er set. Således reg
ner man med en komplet skrogvægt på
omkring 98 kg. Ja! 98 KG!! - incl. dæk.
Der vil ikke blive sparet på nogen ekso
tiske materialer, og al vægt vil blive
koncentreret nøjagtig i midten. Således
forventes en fuldstændig sejlklar båd at
veje 1100 kg, hvor båden fra sidste år
havde en vægt på 1500 kg. Man tror næ
sten, det er umuligt at blive ved med at
spare vægt og så samtidig holde den
store kvalitet.
SSF's læsere vil blive løbende oriente
ret om hele byggeforløbet og med man
ge tips til sejlerne, som måske også kan

hjælpe den mere familieprægede båd.
Skulle det gå så godt, at mandskabet
vinder igen, vil præstationen være lige
til Guinness Rekordbog, da ingen tidli
gere har vundet VM 3 gange i træk.
Som en meget stor gestus fra SEA
WAYS side bliver der nu givet meget fi
ne tilbud til sejlerne, det være sig motorbådssejlere eller dem med »klude«
på, at der bliver afholdt navigationskurser med f.eks. AP-navigator ombord på
DFDS' skibe, så at man for yderst rime
lige penge kan slå to fluer med et smæk,
nemlig en dejlig weekend-tur for vor
»mor« med frisk søluft og et gennem
gribende kursus for »far«, hvor man di
rekte får mulighed for at se diverse na
vigations-hjælpemidler i praktisk brug
og samtidig også får en særdeles grun
dig undervisning i brugen af sådanne
apparater, for - hånden på hjertet - er
der ikke en hel del, der har købt navigationsgrej og som trænger til en opfri
sker?
Ud over disse kurser tilbyder SEA
WAYS også eksamen for det nye fører
bevis, der antagelig bliver obligatorisk
meget snart. Kurser for Handicap
idræt, specielt i Sejl-regie . . . . ingen
tvivl, med denne fornemme støtte fra
SEAWAYS til en Sundby sejler vil man
ge maritime forbindelser blive knyttet
mellem SEAWAYS og de danske sejle
re, og under mottoet: SEAWAYS støt
ter os, så lad os støtte dem, kan et så
dant samarbejde blive særdeles frugt
bart for dansk sejlsport, som jo er vor
fælles hobby.

Kapsejladschef:

Ole Poul Pedersen

01 24 57 59

Skolechet:

Bjerne A. Larsen

01 95 07 01

Juniorleder:

Ole Jensen

01 58 50 68

Jolle
repræsentant:

Jørgen Rindal

01 97 09 39

Søsætning — Optagning

Motodridsrepræsentant:

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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• Bådtransport •
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons |

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78

Generationsskifte i Kastrup Marine Service
Med udgangen af november kunne
Svend og Lissie AJvang sige definitivt
farvel til deres mange kunder ved en
festlig sammenkomst i Kastrup Marine
Service, på Saltværksvej 2, kun 5
minutter fra Kastrup nye lystbåde
havn.
Svend og Lissie, der er medlemmer af
Sundby Sejlforening, har gennem en år
række oparbejdet denne specialbutik
inden for bådudstyr og tilbehør, til en af
de mest velassorterede nærbutikker
langs Amagerkysten, med en service
overfor kunderne og specielt medlem
merne i SSF. der rakte langt, trods de
store krav, og de mange gange, vanskeli
ge ønsker om helt uundværlige, absolut
bestemte ting og sager til båden. Og da
SSF. for nogle år siden pludselig var
uden lokal shop, trådte Svend og Lissie
beredvilligt til, og åbnede en sæsonfor
retning for de mere almindelige daglig
dagsvarer indenfor bådudstyr, og påtog
sog ligeledes at stå for brændstofsalget.

Det var en heroisk indsats, men vi må
erkende at trods det at flertallet af
medlemmerne gjorde deres indkøb der,
var kundegrundlaget i vor forening ikke
stort nok målt med dagens udgifter, til
denne lille aflægger af Kastrup Marine
Service kunne bære sig selv.
Bestyrelse og medlemmer siger her
med tak til Svend og Lissie for det gode
samarbejde.
Men Kastrup Marine Service fortsæt
ter i den gode ånd, og vil stadigvæk væ
re Amagers største forretning med de
fordelagtige priser, siger det nye team,
familien Jens og Anette Boldreel samt
sønnen Morten. Sortimentet vil blive
yderligere udvidet i den knapt 500 m
store butik.
Vi er forhandler af Marina Motorer, vi
fører alle former for reservedele til
Volvo og Bukh marinemotorer, ligesom
vi er forhandler af SP. og Shipmate
samt Skanti VHF. radioer. Vi har et
stort og bredt udvalg af bådmaling og vi

har eget riggerværksted, udtaler Jens
Boldreel, der ikke er ukendt med bran
chen idet han er uddannet som skib
sprovianteringshandler, og gennem et
års tid har været medejer af Kastrup
Marina Service.
Desuden er Jens Boldreel en kendt
H.bådssejler, selv om det nu er lidt me
re mageligt, i form af en motorsejler.
Jens Boldreel har i 14 år sejlet kapsej
lads og er medlem af Dragør Sejlklub.
I skrivende stund skal redaktøren med
dele, at der frem til 1. januar er udsalg.
På en mængde varer er der fra 20 - 50 %
rabat, og på alle ikke nedsatte er der
10% rabat.
Redaktøren fandt, til oplysning for vore
lystfiskere, et skrivende ekkolod der
var nedsat fra kr. 5.215,- til 2.995,-. Men
husk det gælder kun til 1. januar 1989.
SSF. ønsker familien Boldreel held og
lykke med forretningen.
HG.

Masser af gode tilbud

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
Bestyrelsen, kasserer og redaktøren,
ønsker medlemmerne og deres familie, samt venner og annoncører,
en god og lykkelig jul, og et fredeligt nytår 1989.

Referat af generalforsamlingen den 10. oktober 1988
plads, skal være søsat senest 15. juni.
Fravigelse fra dette kan kun ske med
havneudvalgets godkendelse og efter
nærmere begrundelse.
Under henvisning til forslag om beta
ling af havneleje for vinteroplæggere ef
ter 1. maj foreslås følgende:
Der betales kr. 25,- pr. dag for fartøjer
uden plads i havnen efter 1. maj.

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

Valg af dirigent
Protokol og beretning
Valg
Lovændringsforslag
Andre forslag
Eventuelt

Punkt 1 Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen og efterføl
gende udbad han sig forslag til dirigent
posten. Benny Gustaffson blev fo
reslået og efterfølgende valgt med ak
klamation.
207 stemmeberettigede medlemmer
var mødt op.
Dirigenten takkede for valget, og efter
at have konstateret generalforsamlin
gen for lovligt indkaldt, og da ingen hav
de indvendinger mod dagsordenen,
erklærede han generalforsamlingen for
værende lovlig og beslutningsdygtig jvf.
vore love.
Punkt 2 Protokol og beretning:
Sekretæren oplæste protokol fra sidst
afholdte bestyrelsesmøde, hvorefter
formanden oplæste sin beretning.
Sven Malm bad om ordet til beretning.
Han mente, det ville være en god ide at
lave en liste over de medlemmer, der
ønsker at købe et skur.
Protokol og beretning blev uden yderli
gere kommentarer godkendt af forsam
lingen ved håndsoprækning.
Punkt 3 Valg:
Formanden Klaus Akkermann, kapsej
ladschef Ole Poul Petersen, juniorleder
Ole Jensen, en repræsentant for klub
hus og fester Vagn Preisler, jollerepræ
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sentant Jørgen Rindal, kasserer Erna
Christensen, kasserersuppleant Annie
Lindquist og 1. suppleant Bjørka
Schandorff blev alle genvalgt med ak
klamation.
Et havneudvalgsmedlem, Arne Olsen,
var på valg. Jørgen Rasmussen blev fo
reslået til posten.
Efter skriftlig afstemning blev Arne Ol
sen genvalgt med 107 stemmer mod 79
stemmer til Jørgen Rasmussen. Der
var 9 blanke stemmesedler og to ugyldi
ge.
Umiddelbart før afstemningen blev der
nedsat et stemmeudvalg, bestående af
John Damhave, Tage Woltemath og Or
la With.
Punkt 4 Lovændringsforslag:
Der var ikke indkommet forslag til det
te punkt.
Punkt 5 Andre forslag:
Bestyrelsen foreslog følgende ændrin
ger i Sundby Sejlforenings havne- og or
densreglement.

Vedrørende havnen:
§ 2 0 Sidste afsnit ændres til:

Vinteroplæggere betaler det af general
forsamlingen fastsatte beløb efter 1.
maj. Såfremt fartøjet er søsat, kan det
te henligge max. 8 dage efter denne da
to. Fartøjer på land: samme takst.
Fartøjer/vinteroplæggere, som søsæt
tes før 1. maj, henligger frit for tilrigning, såfremt der er plads, indtil 1. maj,
herefter almindelig takst.

Ordensreglement:
Pladsen - fartøjer og tilbehør
§ 5 mellem første og andet afsnit:
Alle fartøjer, som henstår på SSF's

Formanden forklarede, at disse forslag
kun var et spørgsmål om at tilrette alle
rede eksisterende regler for at undgå
fortolkningsproblemer.
Forslagene blev vedtaget ved hånds
oprækning.
Endvidere fremlagde bestyrelsen føl
gende forslag for generalforsamlingen:
Bestyrelsen har modtaget et tilbud på
indkøb af travelift til en særdeles billig
pris. Det tilbudte grej er i meget god og
fin stand. Traveliften har kørt for Euro
pa til Søs' Marinecenter i Gråsten.
Pris: kr. 350.000,- excl. moms.
Transport til SSF ca. 30.000 kr. 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 forbindelse vil kon
tantbehovet være ca. 200.000 kr.
SSF's bestyrelse anmoder generalfor
samlingen om tilladelse til at optage et
lån til dette formål. Beløbet ønskes at
være 550.000 kroner.
Finansieringen af ovenstående skal
klares ved brugen af traveliften. Finansplan og motivering fremlægges på
generalforsamlingen.
Formanden for motivering:
Bestyrelsen har fundet tilbuddet godt.
Traveliften er 10 år gammel. Bent
Knudsen og jeg har været nede at se på
den og fundet den i orden. Firmaet, der
ejer den, er flyttet og har som følge
heraf ikke mere brug for den. Gråsten
Sejlklub har ikke råd til at købe den,
idet de kun har 100 fartøjer i deres havn.
Formanden fortsatte:
Der vil selvfølgelig blive udgifter til
vedligeholdelse af liften. Endvidere vil
det koste at få lavet køreveje til liften på
vor havneplads, men vi er jo også nødt
til at forstærke vore kajanlæg, hvis
vognmanden skal tage bådene op. Me
ningen er, at projektet skal være selvfi
nansierende. hvilket vil indebære, at
bestyrelsen til forårsgeneralforsamlingen kommer med et lovændringsfor
slag.

Formanden fremlagde finansierings
forslag:
De forventede udgifter incl. køb af lif
ten skønnes at blive 550.000 kr. Ved en
finansiering over 10 år eller 3 år vil der
være en forskel på små 100.000 kr. Der
skal opnås en gennemsnitspris på båd
optagning, og dette gennemsnit er be
regnet til 325 kr. pr. op- og nedtagning.
Det er dyrt, men det vil kun være så
dyrt, så længe finansieringen foregår. Vi
har ca. 700 op- og nedtagninger om året,
hvilket vil indbringe 228.000 kr. excl.
moms. Dette er ca. det beløb, der skal
indbetales ved finansiering over 3 år.
Nogen vil måske så sige, at så er der ik
ke plads til reparationer, men dette vil
kunne betales over foreningens almin
delige budget.
Formanden fremlagde herefter forsla
get til debat.
Medlem nr. A 117, Niels Peter Petersen,
der ikke selv var til stede ved general
forsamlingen, havde sendt et indlæg
vedrørende forslaget som følger:
»Efter at have modtaget medlemsbla
det med bestyrelsens forslag til indkøb
af travelift ganske få dage før general
forsamlingen, hvor jeg desværre ikke
har mulighed for at være til stede, kan
jeg ikke lade være med at fare i blækhu
set.
I Rungsted havn, hvor jeg har sejlet en
del fra de senere år, anskaffede man sig
en travelift, da den ny havn blev bygget.
Det har man fortrudt mange gange si
den, fordi:
1) Den arbejder utrolig langsomt, når
den skal løfte eller sænke en båd op el
ler i vandet.
2) Den bevæger sig meget langsomt
omkring på pladsen.
3) Den kræver megen plads mellem
bådene, når den arbejder.
4) Med en travelift kan man ikke løfte
en båd hen over nogle andre.
5) Desuden har den store vedligehol
delsesudgifter.
På grund af disse punkter fandt man i
Rungsted hurtigt ud af at investere i en
kørende kran i stedet for traveliften. I
dag bruger man kun traveliften, når bå
dene skal op og spules i bunden. Jeg kan
ikke forstå, at bestyrelsen vil ofre så
mange penge på dette projekt, når man
andre steder har fundet ud af, at en tra
velift ikke er god nok. Desuden er den
påtænkte travelift vist nok ca. 10 år
gammel.
Jeg kunne tænke mig, at man renovere
de et stykke mole, så det kunne holde til
de store kranvogne og på den måde lod
vognmændene afholde udgifter til køb
af det dyre grej. Desuden syntes jeg, det
er forkert af bestyrelsen at fremlægge

en finansplan på generalforsamlingen,
uden at den først har været omtalt her i
bladet. Man kan ikke tage stilling til et
projekt af denne størrelse på en søndag
formiddag.
Giser: Jeg går imod forslaget. Vor havn
er ikke egnet til at have en travelift.
Ordningen med Preben Vognmand fun
gerer godt, og jeg anbefaler, at der stem
mes nej til forslaget.
Ole Poul Petersen: Som bestyrelses
medlem anbefaler jeg, at man stemmer
for forslaget. Det er et godt tilbud; efter
tre år vil det give overskud til forenin
gen.
Ryle Niels: Jeg synes, det er godt, at be
styrelsen har antennerne ude, men vi
magter ikke at vedligeholde det, vi har.
Gang på gang skal vi have store repara
tioner på det, vi har. Vi vil være tvunget
til at benytte liften, og tænk så, hvis der
kommer en båd, der skal søsættes her i
havnen. Den skal først sættes ned på
klodser, og så skal liften tage den, fordi
det kun er liften, der må benyttes.
Jens Green Jensen: Uanset, hvad man
vil beslutte, må generalforsamlingen
tilkendegive over for bestyrelsen, om vi
fortsat ønsker, at den ser sig om efter
Sven Malm: Hvorfor kan et sådant pro
jekt ikke laves på anparter ? Man køber
en anpart på 2.000 kr. Renterne kan
man trække fra.
Elo: Jeg synes, det er godt, bestyrelsen
arbejder på dette, men det bliver alt for
dyrt. Vi har jo en god ordning med vogn
manden.
Henning Jensen: Det er første gang i
mange år, at der er kommet et initiativ
for nyt ophalergrej. Der er på utallige

generalforsamlinger medlemmer, der
har stået og kritiseret vort ophalergrej,
og ingen er i tvivl om, at vort ophalergrej
er slidt ned. Mange gange er medlem
merne blevet opfordret til at komme
med ideer til nyt grej!
Henning Jensen sluttede med at opfor
dre bestyrelsen til fortsat at finde løs
ning på problemet: Nyt ophalergrej.
Bjarne gav udtryk for, at det er godt, at
bestyrelsen ser sig om efter nyt grej,
men 200.000 til brug for at lave havnen
om? Er det et tilbud, man har fået, eller
hvor har man dette tal fra?
Leif Rasmussen: Hvem skal betjene sn
sådan lift - er det en til 200.000 kr. årligt
i løn?
Rasmus Beck: Sidste vinter væltede
der en Spækhugger på pladsen, vogn
manden var lige kørt. Han blev ringet
op og kom inden for en halv time og rej
ste båden op uden betaling. Hvordan
får man en travelift til at gøre det sam
me?
Schaldemose: Jeg anbefaler, at vi stem
mer nej til dette forslag. Det er en mis
forståelse, at vort grej er dårligt. Den
ene vogn er under reparation, og i løbet
af 14 dage vil den være som ny; den vil
nok kunne holde de næste 10 år. Des
uden har vi en vognmand, der tager bå
de op uden udgifter for klubben.
Juul: Hvis man ser andre steder, overla
der man der op- og nedhaling til
vognmænd. Vi har bedding, så lad os
holde den vedlige.
Svend Vestervig: Der har ikke været
nævnt noget om pladsmuligheder. Jeg
ved ikke, om der er plads til, at en sådan
travelift kan anbringe det samme antal
både på pladsen?

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

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

VIDEO
Hlfl-TV

Amagerbrogade 55,
tlf. 0154 40 00.

Formanden: Debatten tilkendegiver
klart, hvor det bærer hen, men jeg vil
dog midt i debatten komme med et par
bemærkninger til Niels Peters indlæg:
Traveliften kører langsomt - ca. 7 km i
timen. Liften fylder bådens bredde plus
de to vanger. Med hensyn til at løfte bå
dene: Den kan ikke løfte bådene hen
over andre. Debatten indtil nu viser, at
man mener, at projektet er for dyrt,
men det er det ikke. Det vil bære sig
selv. Vi har ikke konkrete priser på,
hvad det vil koste at lave køreveje, men
det vil koste penge. Aftalen med Preben
Vognmand er en god aftale, og hvis
medlemmerne ønsker, at vi skal
fortsætte med den, så gør vi det!
Vi hører jo også, at vort ophalergrej fun
gerer godt, men vi er nødt til at skaffe
noget mere mandskab, hvis vi skal gøre
brug af dette. I dag har vi kun plads
manden.
Vagn Preisler: Det er generalforsamlin
gen, der har bedt bestyrelsen om at ar
bejde med nye ideer vedrørende nyt
ophalergrej.
Poul Rytter Nielsen: Jeg er imod liften.
Hvis liften bryder sammen, er der ikke
noget alternativ. Ved brug af vognmand
er man derimod sikker på at kunne
komme op eller ned.
Preben Jacobsen takkede for de pæne
ord, han havde fået omkring sit arbejde
i havnen. Jeg har indgået en samar
bejdsaftale med SSF, hvori jeg er for
pligtet til at holde de priser: 10 kr. pr.
fod, og hvis båden vejer over tre tons,
koster det 20 kr. ekstra. Er det en extrem lang båd, forhandler jeg mig tilret
te med omkring 300 kr. Jeg synes, med
lemmerne har krav på at få læst samar
bejdsaftalen op.
Formanden: Det, vi har fremlagt, er et
tilbud. Ønsker generalforsamlingen ik
ke denne travelift, kan man blot sige

Formanden oplæste efterfølgende sam
arbejdsaftalen med Preben Jacobsen.
Rasmus Beck: Preben siger 10 kr. pr.
fod. Jeg kunne godt tænke mig at få at
vide, hvad prisen bliver, hvis man skal
tages op med travelift?
Mogens Møller Iversen: Er de fremlag
te priser tilbud eller overslag? Hvor
mange færre både vil der evt. blive
plads til? Vi har ikke hørt om, hvilken
ekspertise, de to bestyrelsesmedlem
mer, der har synet traveliften, har!
Formanden: Priser på omforandringer,
der skal foretages på havnen i forbin
delse med traveliften, er overslag. Vi
har ikke kunnet nå at indhente konkre
te priser. Vi har ikke bundet os til denne
travelift. Kun generalforsamlingen kan
bestemme, om vi skal købe den!
Hvis vi forkaster forslaget om køb af
travelift, beder jeg generalforsamlin
gen tilkendegive, om man går ind for
samarbejdsaftalen med Preben Jacob
sen.
Skriftlig afstemning: Forslaget blev for
kastet med 185 nej-stemmer, 15 jastemmer og 0 ugyldige.
Formanden fik ordet for afslutning:
Det er rart at se en så stor enighed i for
samlingen, for så kan bestyrelsen se, at
det ikke er en travelift, vi skal se efter i
fremtiden.
Formanden bad derefter generalfor
samlingen om en tilkendegivelse af, at
man verificerer samarbejdsaftalen
med Preben Vognmand.
Formanden bad generalforsamlingen
tilkendegive, om man ønskede, at be
styrelsen skulle arbejde videre med af
talen med Preben Jacobsen.
Preben Jacobsen: Det er klart, jeg vil
gøre alt, hvad der er menneskeligt mu
ligt, for at bådene her i havnen bliver
betjent. SSF har første prioritet med
hensyn til bådtransport.

Formanden erklærede herefter, at han
vil underskrive samarbejdsaftalen.
Punkt 6 Eventuelt:
Vagn Preisler: Preben Olsen har lovet at
passe vore
højttaleranlæg,
men
desværre er der nogle, der bare har af
brudt ledningerne til nogle af vore højt
talere. Vær venlige at lade være med
det!
Michael Ronild: Det kan ikke være me
ningen, at vi skal tage fodbad på vore
toiletter.
Johnny Ronild: Bestyrelsen må arbej
de videre på en kontrakt med Preben
Vognmand.
Vagn Preisler: Vi ser på toiletterne.
Formanden: Med hensyn til veje og
vedligeholdelse af vor plads skal vi her i
efteråret finde ud af, hvordan vi skal få
lastvognen til at køre på bedste og mest
rationelle måde, uden at den ødelægger
vor plads.
Ryle Niels takkede redaktøren for vort
jubilæumsblad. Det er godt ind imel
lem at minde de nye medlemmer om, at
SSF er opstået fra en muddergrøft; det
vil måske gøre, at de passer bedre på
vor havn. Niels sluttede med at spørge,
om ikke det var en god ide at smøre vore
ophalervogne med den spildolie, der
findes i tønderne.
Formanden takkede sluttelig general
forsamlingen for en god og saglig debat.
Ligeledes takkede dirigenten for en god
generalforsamling samtidig med, at
han bad forsamlingen med ham råbe et
trefoldigt leve for SSF.
Mødet slut kl. 12.00.
sign.:
Benny Gustaffson
Else Thuring
dirigent
sekretær

<§!

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
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Sammenstødet i Køge Bugt.

Når det sedan gåller vad som hånde ef
ter sjålva sammanstotningen, dår tyd
ligen Er redaktion har en beståmd uppfattning om vem som åsidosatt sjosåkerheten, utan att den andra parten
fått mojligheter att gore sig hord, så vill
jag nedan ge min version av håndeisen.
Den bild som publiceras i Er tidning visar segelbåten Lilian med ett hål på
styrbords sida och man får intrycket
att båten nåstan år kluven mitt av. Vid
nårmare granskning av bilden ser man
klart att man på ett foto av båten (taget
vid Storstromsbron, dår Lilian såvill
jag kan forstå ej varit efter samman
stotningen) i efterhånd ritat ett hål på
styrbords side. Det hål som i verkligheten uppstod skulle endast ha synts som
en flåck i relingskanten på ett foto av
det hår formatet och således år denna
bild att betrakta som en grov forvansk
ning av skadans verkliga omfattning.
Skulle Ni istållat ha gjort en råttvisare
publicering av skadans omfattning (om
nu detta var nødvendigt) så skulle Ni
publicerat en bild på den verkliga skada
som uppstod och da skulle Ni nog också
insett att omfattningen av skadan ej
var så katastrofal som artikeln vill gora
gållande.
Strax efter sammanstotningen rullade
vi in vår rullgenua och startade upp mo-

I septomber-nummeret af bladet bragte vi en artikel af vort
medlem Leo Jacobsen, der klart beskrev familiens oplevel
ser i forbindelse med en kollision med en svensk båd.
SSR-bladet der tilsendes en række svenske klubber, opfor
drede i anledning heraf ejeren/føreren af den svenske båd til
at kommentere hændelsesforløbet, og påstanden om ikke at
have ydet den fornødne assistance.
Vi har fra ejeren af den svenske sejlbåd »Cindy«, Bjørn Jacobsson modtaget en udførlig beretning, og en rapport til det
svenske forsikringsselskab Tryg Hansa, der på mange punk
ter afviger helt utroligt fra den opfattelse man har i Leo Ja
cobsens båd »Lillian«.
Af hensyn til forståelsen af Bjørn Jacobssons indlæg, og for
at yde fuld retfærdighed, bringes dette uforkortet, og på, for
håbentlig korrekt svensk.
samt alla mojligheter till att stålla ro
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Jag har nyligen fått i min hand den arti
kel dår Er medlem nr. 492, Leo Jacob
sen, beskriver incidenten i Koge Bugt
som han och hans båt forårsakede samt
føljderna dårav. Jag år verkligen forvånad och samtidigt mycket upprord over
det hjåndelseforlopp och føljdverkningarna som beskrives i denna artikel.
Jag kan endast betrakta artikeln av Leo
Jacobsen som en desperat handling, att
genom publicering forsoka få en allmån
opinion på sin sida i syfte att rådda sitt
eget skinn, samtidigt som han gor allt
for att smutskasta den andra parten i
denne incident.
For att Ni på Er redaktion skall få min
version av håndelseforloppet, sander
jag Er den version av håndeisen som jag
skickat till mitt forsåkringsbolag. Hår
beskrivs dock bara vad som foregick in
cidenten eftersom det bara år detta
som år av betydelse for forsåkringsbolaget.-Jag kommer dårfor senare att ge
en utforligare beskrivning av vad som
hånda efter selve incidenten.
Som ytterligare kommentarer i min
beskrivning fore incidenten vill jag hår
forst och fråmst poångtera att min bår
seglade och inte hade maskinen igång,
vilket Leo Jacobsen påstår. Dette år att
betrakta som et mycket grovt påståen
de endast i syfte att forsoka få råtten på
sin sida genom att håvda att jag som
maskindrivet fartyg skulle ha låmnat
foretråde. (Det skulle under alla omståndigheter vara intressant att veta
vilka forutsåttningar som ligger till
grund for detta påstående av Leo Ja
cobsen).
Man påstår sedan att det inte var någon
person i stiibrunnen på min båt fore
sammanstotningen. Jag vill också
poångtera att min båt saknar autopilot

dret i en fast position, speciellt i den
grova sjo som rådde. Jag satt sjelv vid
rodret och det var dessutom ytterligare
3 personer i stiibrunnen. Den enda orsak, som jag kan se, till att man inte såg
nogon i min sittbrunn, var att min ge
nua har skvmt sikten for besåttningen
på Lilian. En annan anledning kan
kanske också vara att man på Lilian in
te alls observerat min båt forrån det var
for sent. Man var ju tydligen fullt sysselsatt med ett segelbyte!!!

OD OD

Af Bjørn Jacobsson.
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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.
»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!
(fortsat fra forrige nummer)

Af Juul Andersen
Udsejlede distancer efter log og udmå
ling i søkortene.
Der er ikke medregnet krydstillæg eller
tillæg for de mange snoede farled, hvil
ket gør, at den udsejlede distance er væ
sentlig længere end anført nedenfor.
København-Humlebæk
Humlebæk-Viken
Viken-Falkenberg
Falkenberg -Tråslovslåge
Tråslovslåge-Gøteborg
Gøteborg-Trollhåttan
Trollhåttan- Vånersborg
Vånersborg - Dalbergså
Dalbergså-Låcko
Låcko - Sjotorp
Sjotorp-Karlsborg
Karlsborg-Motala
Motala-Mem
Mem-Fyrudden
Fyrudden-Våstervik
Våstervik-Oscarshamn
8

15 sm
12 sm
46 sm
13 sm
45 sm
49 sm
9 sm
14 sm
25 sm
33 sm
30 sm
16 sm
54 sm
32 sm
40 sm
55 sm

Oscarshamn-Kalmar
Kalmar-Kristianobel
Kristianobel-Karlskrona
Karlskrona -Semrishamn
Semrishamn-Gislovslåge
Gislovslåge - Præstø
i alt

42 sm
26 sm
26 sm
61 sm
47 sm
46 sm
736 sm
+ tillæg

Det var nødvendigt at holde godt fast i
begyndelsen, indtil vi lærte, hvorledes
skibet reagerede. Da løftehøjden kun
var 3,5 m, varede det kun fem minutter,
før vi var oppe i niveau. Modsatte sluse
port blev åbnet og vi sejlede ind i den lil
le gæstehavn, hvor vi fandt en plads
med anker agterud. Da vi skulle tanke
vand og benzin, spurgte jeg en lokal sej
ler. Han tog min dunk og sagde: Den
klarer jeg, jeg har min bil parkeret tæt
ved. Efter tre forsøg kom han tilbage
med dunken fyldt. Han fortjente den
grønne Tuborg, som han nød med vel
behag på broen.
Vejret var fortsat fint, så vi besluttede
at fortsætte sejladsen. Vi kunne mær
ke, at vi nærmede os Trollhåttan; natu
ren blev smukkere, skrænterne med de
lyse birke og anemonerne i skovbunden
var en fryd for øjet. Pludselig dukkede
Sluseverket frem ved Trollhåttan. Da
vi passerede forbi det imponerende
bygningsværk, skævede Lotte meget til
det med tanken om, at Shanty skulle
løftes op gennem fire store slusekamre.
Kl 18.45 fortøjede vi ved de gamle sluser
uden på en gammel forhenværende fi
skekutter. Vi besluttede at tage en liggedag her i de meget smukke omgivel
ser. Vi var helt alene, så vi var klar over,
at sæsonen ikke var begyndt.
Efter middagen nød vi den dejlige, lune

aften. Idyllen blev desværre afbrudt af
fulde rockere, der i deres store biler kør
te dirt-track og larmede med bilradioen
på højeste gear. Rundt om i terrænet lå
store drenge døddrukne med vinflas
ken i hånden, så vi blev om bord. Vi sov
godt den nat.

Søndag den 18/5.
Det var dejligt at tørne ud og nyde mor
genkaffen i det fine vejr. Vi besluttede
at gøre noget ved vort dæk, da decolay
flere steder ikke var i orden. Vi fik sle
bet med sandpapir og plettet. Det tør
rer jo på mindre end en time. I løbet af
dagen fik vi et besøg af ejeren til den
kutter, som vi lå udenpå. Han var dansk
og havde boet i Sverige i 22 år. Senere
gik vi en tur hen til sluseværket. Vi var
heldige at se en tysk coaster, lastet med
dansk gran fra Limfjorden, blive løftet
op. Det var imponerende, så let det gik
at løfte 3000 tons 8,5 m op. I slusehuset,
hvor al mekanik til alle sluserne forefin
des, fandtes desuden 8 TV-apparater,
der viste fartøjets placering i slusebas
sinet, bunden, siderne for og agter. De
store stålsluseporte åbnes og lukkes
hydraulisk. Ved Trollhåttan er der fire
sluser, fartøjet løftes ca. 8,5 m op i hver
sluse, og det tager ca. 10 minutter, alt ef
ter fartøjets størrelse.
Vi havde besluttet os til at vove turen
næste dag.
Vi fortøjede til en lille anløbsbro, og
Lotte gik i land for at tale med sluseme
steren om. hvornår vi kunne komme ind
i slusen. Kort efter kom Lotte tilbage noget nervøs - og fortalte, at vi bare
kunne sejle ind i slusen. Vi havde forin

den gjort vore fendere og fenderbræt
klart i styrbords side, ligeså vore fortøj
ninger - en lang ende for og et par korte
re agter. Bådshage, en lang og en kort, lå
klar på dækket.
Vi lettede igen fra den lille gæstebro og
gik ind i det store slusekammer, der var
den første sluse ud af 63. Slusemeste
ren oplyste, at vi blot skulle holde fast
ved de i slusevæggen indbyggede stål
lejder. Sluseporten blev kort efter luk
ket bag os, og vi var alene i det store slu
sebassin.
Lotte og jeg stod på hver side af riggen
og holdt fast i lejderens trin.

den og regn, senere sneblandet regn,
dagtemp. 8-12 grader, så det var jo en
stor forandring fra dagen før. Vi benyt
tede tøvejret om formiddagen til en
indkøbstur og tankede benzin, dunken
surredes på indkøbsvognen, der kan
bære 75 kg.
Efter en god middag skriver vi de van
lige postkort, som vi bringer i postkas
sen i forbindelse med en kort bytur. Vi
hygger os nede om læ i den gode varme,
studerer søkort og læser. Intet liv i havn
eller klubhus på grund af det efterårs
agtige vejr. Til køjs kl. 22.00 med regnen
trommende på ruftaget.

(fortsættes næste side)

Mandagen den 19/5.
Vejret var gråligt med let støvregn. Vi
lettede kl. 9.00 og sejlede hen til første
sluse, hvor en coaster lige var lukket
ind. Så vi lagde os ved ventebroen. 10
min. senere fik vi grønt lys, vi forhalede
ind i slusen og tog fat i stållejderen. Por
ten lukkede bag os og vi steg langsomt
opad uden problemer, takket være vort
gode fendersystem.
I øverste sluse lå coasteren, så man
kunne ikke lade være med at tænke på,
hvad der ville ske med ens lille skiv, hvis
den pludselig rutsjede nedad.
Men alt gik fint. Efter 4'de og sidste slu
se lagde vi til i gæstehevnen. Vi hen
vendte os derpå til kanalkontoret, hvor
vi fik købt nye søkort over Vånern og be
talte 80 sv. kr. På kontoret fik vi oplyst,
at der var spæret for gennemsejling ved
Vannersborg på grund af broarbejde
indtil kl. 19.25.
Vejret klarede noget op men blev meget
koldere. Vi benyttede ventetiden til at
handle og få et bad. Efterhånden kom
en del turister og skolebørn for at se på
sluseværket.
Kl. 18.00 lettede vi, og gik mod Brink
slusen, som vi og gik mod Brinkslusen,
som vi nåede kl. 19.20, porten var åben
og vi gled ind i slusen og blev løftet op, vi
følte, at vi nu var specialister på det felt.
Kort før Vannersborg lå 4 coastere og
ventede på brooplukning. Vi lagde os
agten for og ventede. Kl. 20.45 blev der
åbnet og vi sejlede i gåsegang igennem
havnen og ind i lystbådehavnen. Ved
gæstepladserne var der ikke vand nok,
så ved hjælp af en lokal sejler fik vi en
god pæleplads. Kl. 22.00 gik vi til køjs,
en masse oplevelser rigere. Temp. kun 2
graders varme, så igen fik vi gang i vor
olieovn.

styrke 4-7 langsomt opfriskende til lo
og drejende nordvest, temp. 2 graders
varme.
Vi besluttede os til at forlade Vanners
borg, vi klædte os godt på og satte kurs
mod Dalbergså, der ligger 14 sm. mod
Nø. Vi satte stormstor og fok. Kl. 10.15
Palleudde tv. vi går ca. 4 sm. over grun
den. Der begynder nu at trække byger
op, vinden drejer mod Nv. for tilsidst at
ende i 0. Vi når at bjærge fok in3en reg
nen begynder, det bliver koldt og mørkt
i vejret. Kl. 11.55 finder vi indsejlingen
til Dalbergså og går gennem den smalle
å og fortøjrer ved den høje bro, der hører

Idyl i Gotakanalen

Onsdag den 21/5.
kl. 8.00, 3 graders varme og blåsorte
skyer. Vi har 16 grader i kahytten, så vi
lukker lidt op for ovnen. Vi vasker os i
det varme vand fra kedlen på ovnen, og
nyder vor morgenkaffe med friske
rundstykker, men vi savner vor danske
morgenavis. I løbet af dagen sniger
temparaturen sig op til 8-9 grader. Vi
går tur og ser på det nye brobyggeri.
Kun et par enkelte sejlere finder ned på
broen, de har medlidenhed med os og
fortæller, at vejret er ualmindeligt dår
ligt i dette forår, og de kaldte det for
»Jernnætter« på grund af nattekulden.
Efter en kort aftentur lukker vi dørene
kl. 20.00 og bliver nede om læ og hygger
os sammen med vor gode ven Reflex
olieovnen.

Tirsdag den 20/5.

Torsdag den 22/5.

Vejrudsigten var ikke særlig spænden
de. Vinden sydøst 3 - 8 opfriskende, tor

Kl. 8.00 lytter vi spændt sjørapporten,
der lover solskin og sydvestlig vind

til Siloen. Vi må klatre for at komme op
i land. Fuglene synger, det regner og
hagler, men her er dejligt, vi er eneste
båd. Af manden i Siloen fik vi oplyst, at
broen ikke mere blev brugt til afskib
ning, da dette nu foregik på lastbil, så vi
kunne trygt blive liggende. Lotte pluk
kede Anemoner, blå og hvide i skovkan
ten tæt ved. En båd fra det svenske fyr
væsen kom ind og fortøjrede foran os
under træerne. De to mand tog med
glæde imod en kop kaffe, de havde haft
det køligt og arbejdet havde været bes
værligt i den krappe sø. Vi fik kontakt
med en dame, der kom slæbende på en
kasse med købmandsvarer. Hun oply
ste, at der var 3 km. til nærmeste land
handel og at vi var velkomne til at køre
med næste dag. Hun hed Inge Kristof
fersen og boede i sommerstuga med sin
mand der var gået på pension.
Jeg fik kontakt med de lokale farmere, 2
brødre, der drev en mindre gård, der lå
ved siden af siloen. De var i færd med at
9

reparere deres bådebro jeg gik lidt til
hånde og fik en snak om egnen. Senere
kom en motorbåd med tre mand som
fortøjrede agten for os. De havde en
masse lystfiskergrej om bord. De skrev
om lystfiskeri på Vånern til en tidning.
Kl. 22.00, dårlig sjørapport, 7 -11 m/s af
S.V. med regn, pinsevejret måske i fare.

res jolle med påhængsmotor og lagde
ste års sejladser pladsen for de
nytilmeldte klubber.
bi, de havde været ude at fiske efter
aboorre, men de ville ikke bide. De to b) er der flere end to nytilmeldte
fra fyr og vagervæsnet kom tilbage og
klubber arrangeres udtagelsessejlede atter ud. Stedets enlige svane
sejladser mellem de nytilmeldte
blev fodret af Lotte, men brødet blev
klubber og de to dårligst placere
de gentilmeldte klubber.
også ædt af små aborrer. Det er nu tør
Udtagelsessejladserne arrange
revejr og vi går en aftentur ud til vandet.
res efter de samme regler som de
På tilbagevejen bliver vi prajet af Inge
Fredag den 23/5.
og Kurt, der inviterer på hjemmebagte
egentlige pokalsejladser; dette
vafler og kaffe, blåbærsyltetøj og flø
gælder også dommerkomiteens
Vejrmeldingen kl. 8.00 var ikke den bed
deskum.
sammensætning, idet dog kun de
ste, det havde regnet det meste af nat
i udtagelsessejladserne delta
Kl. 22.30 går vi ombord. Der loves nord
ten, vinden 5 - 8 fra N.Ø., vi beslutter at
gende klubber har stemmeret
vestlig vind og regn, vi turner 180 gr. for
blive liggende en dag til.
ved besættelsen af de 3 - evt. 4
at ligge vindret, tænder ild i ovnen og
Om formiddagen kører vi med Inge til
pladser, der er ledige efter at den
går til køjs. Kl. 24.00 kom to svenske
købmanden, hvor vi provianterer, bl.a.
arrangerende klub og KA.S. hver
sejlbåde og lagde sig agten for os. Vi
køkkenruller og benzin. Efter frokost
har besat en plads.
vågnede kl. 6.30, da den ene båd star
ingen ændring af vejret i sjørapporten
De bedst placerede klubber i ud
tede påhængsmotor og gik ud, det var
kl. 13.00. Vi tager en lur, hvorefter vi går
tagelsessejladserne går videre til
en H. båd.
gennem skoven og ud til klipperne mod
pokalsejladserne; antallet af
Sov videre til kl. 8.00 hvor sjørapporten
vandet, hvor der er hugget runer ud i de
klubber, der går videre bestem
lovede skiftende vind 2-5, overskyet
store flade sten, vi kunne dog ikke tyde
med nogenlunde sigt.
mes således, at der bliver 9 delta
dem, så vi gik hjem igen.
gende klubber i pokalsejladserne.
Senere på dagen kom Inge og Kurt i de(fortsættes i næste numme x)
Kan udtagelsessejladserne ikke
afsluttes inden for det fastsatte
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
tidsrum, er placeringen efter de
gennemførte sejladser gældende.
Såfremt ikke alle klubber kan
enes om andet, skal udtagelses
sejladserne afholdes week-enden
3. Der sejles om pokalen én gang hvert
VINDERE:
før pokalsejladserne.
år, og sejladserne skal så vidt muligt
6. Sejladserne sejles indtil videre i Fol
1929 KAS
1928 KDY
1927 KAS
afholdes i efteråret.
kebåde.
1932 HS
1931 ØSF
1930 KAS
Sidste års vinder arrangerer årets
Hver
deltagende klub skal møde
1935 ØSF
1934 HS
1933 ØSF
sejladser. Kan dette ikke lade sig gø
med
et
hold bestående af tre både;
1938 HS
1937 ØSF
1936 HS
re, skal pokalen senest 1. april afle
bådene
skal føre tydelig klubstan
HS
1941
1940 KAS
1939 KAS
veres til KA.S., der så sørger for ar
der
i
mastetop
eller i lænsebardun
HS
1946
1945
KDY
1942 HS
rangementet.
min.
2
meter
over
dæk.
HS
1950
1948
KDY
1947 HS
Omkostningerne ved sejladsernes
Hver båd skal være bemandet med
1953 KDY
1952 SS
1951 SS
afholdelse deles lige mellem de del
tre medlemmer af den pågældende
1956 RKS
1955 SS
1954 KAS
tagende klubber.
klub, og besætningen skal være den
1959 TS
1958 HS
1957 TS
samme
under alle sejladserne.
1962 SKS
1961 SKS
1960 TS
4. Den klub arrangementet påhviler
En
deltager
i et års sejlads kan ikke
1965 TS
1964 RKS
1963 TS
skal:
påfølgende
år
starte for en anden
1968 KAS
1967 TS
1966 KAS
a) sørge for at tidspunktet for sej
klub.
1971 KAS
1970 TS
1969 KAS
ladsernes afholdelse optages i
1974 KAS
1973 HS
1972 KS
kapsejladskalenderen.
7. Den arrangerende klub indkalder
1977 RKS
1976 RKS
1975 HS
b) senest 15. maj advisere sidste års
senest fire uger før sejladserne
RKS
1981
1979
HS
1978 RKS
deltagere om tilmeldelsesfris
samtlige tilmeldte klubber til et
1984 RKS
1983 RKS
1982 RKS
tens udløb, og
møde, hvor programmet for årets
1987 ØSF
1986 RKS
1985 RKS
c) samtidig offentliggøre samme
sejladser
fastlægges.
1988 SSF
dato i det officielle sejlsportsorPå mødet skal dommerkomitéen
gan (pt. Sejl & Motor).
sammensættes. Den skal bestå af
1. Pokalen er skænket af Mr. H.
fem medlemmer, hvoraf den arran
Struckmann, New York, til Kjøben
5. I de egentlige sejladser om pokalen
gerende klub og KA.S. har ret til
havns Amatør-Sejlklub i 1927. Den
kan maximalt deltage ni klubber.
hver at udpege ét. (såfremt KA.S. er
er af giveren bestemt som stadig
Såfremt der tilmeldes flere end 9
arrangør, må klubben forlods kun
vandrene præmie for holdkapsej
klubber gælder følgende regler:
udpege ét medlem); de resterende
lads.
a) er der en eller to nytilmeldte
pladser besættes ved afstemning,
klubber — d.v.s. klubber, der ikke
hvor samtlige tilmeldte klubber har
2. Sejladserne om pokalen er åben for
deltog i sidste års sejladser — vi
stemmeret.
alle Øresunds-sejlklubber under
ger den dårligst henholdsvis de to
Dansk Sejlunion.
dårligst placerede klubber i sid

Vi lovede for flere numre siden...
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8. Dommerkomitéen konstituerer sig
med en ansvarshavende dommer og
fire meddommere. Det skal fremgå
af det endelige program, hvem der
er dommer og hvem der meddom
mere.
9. Sejladserne skal gennemføres i ove
rensstemmelse med følgende be
stemmelser:
a) der sejles efter gældende I.YR.U.'s kapsejladsregler med den
nationale myndigheds anmærk
ninger.
b) sejladserne skal finde sted på e^
retlinet bane med fastliggende
dommerskib, således at start
mållinie bliver den samme, se ba
nekort.
c) Antallet af sejladser bestemmes
således, at samtlige hold (max. 9)
kommer til at sejle mod hinan
den lige mange gange.
Pokalsejladserne kan - om nød
vendigt - betragtes som afslut
tet, når tre sejladser er gennem
ført og afsluttet ved at sidste båd
har passeret mållinien eller ud
gået.
d) pointskala: (nr. 1: 3 / 4 point) - (nr. 2:
2 point) - (nr. 3: 3 point) o.s.v., -

JULEHILSEN TIL
MEDLEMMERNE
Først undskyld skriften, jeg er opereret
på begge øjne, det er jo meget alminde
ligt. Jeg er da så heldig at je~ ikke er i kø
restol.
2. december har jeg boet i Bomi Parken i
14 år. Det er vores forstanderinde, Ma
rie Østergaard - Marie - vi er dus alle
sammen, der sørger for en invitation
hver gang til jeres svagførerfest, og nu
kommer det.
Jeg vil takke jer for alle de gange jeg har
været med, det er helt utroligt at der
stadig er venlighed og medmenneske
lighed til i denne verden, og så al den
servering og gaver, der er jo alt muligt.
Ligeledes den dejlige underholdning af
kendte kunstnere og jeres egne med
lemmer, jeg glæder mig til næste gang
jeg kommer med.
En tak for det hele, og • i i også takke
hjemmeværnet for der s hjælpsomhed
når vi skal ud og hjem, og ligeledes Arbejdersammeritterne, og alle dem der
hjælper ved serveringen.

(udgået båd: 1 point mere end an
tallet af anmeldte både i den på
gældende start) - (regelbrydere,
der selv går ud umiddelbart efter
forseelsen, betragtes som ud
gået) - (diskvalificeret båd: 4
points mere end antallet af an
meldte både i den pågældende
start).
Det hold der efter sejladsernes
afslutning har færrest points,
vinder. I tilfælde af pointlighed
mellem flere hold vinder det
hold, der har flest førstepladser;
såfremt antallet af førstepladser
også er det samme for flere hold,
vinder det hold af disse, der har
flest andenplaceringer, o.s.v.
Programmet skal indeholde et
skema, der tydeligt kan angive
holdenes indbyrdes stilling efter
hver sejlads.
e) Såfremt dommerkomitéen bes
lutter, at sejladserne ikke kan afs
luttes indenfor den berammede
week-end, afgør dommerkomi
téen - under hensyntagen til kap
sejladskalenderens øvrige arran
gementer - hvornår de resteren
de sejladser kan afvikles.
Bliver det nødvendigt helt at
aflvse sejladserne deponeres po

kalen hos K.A.S., der arrangerer
næste års sejladser.

10. Efter sejladsernes afslutning mod
tager den vindende klub pokalen, og
beholder den til afslutningen af næ
ste års sejladser, dog jfr. pkt. 3.
Indehaveren af pokalen skal behol
de den behørigt forsikret. Foruden
pokalen, der tilfalder den sejrende
klub, modtager hvert besætnings
medlem på denne klubs både en
præmie.
Såfremt der deltager mere end seks
klubber i sejladserne udsættes der
også præmier til besætningerne på
det næstbedste hold.
11. Den arrangerende klub skal senest
én uge efter sejladsernes afslutning
tilsende K A.S. en komplet resultat
liste.
12. Såfremt der fem år i træk ikke har
været sejlet om pokalen, skal den
deponeres på Kronborgmuseet.
13. Ændringer i disse statutter kan kun
foretages af K.A.S.
Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Bådlån

Drammen bliver oi
nemt og trygt i
Til søs med TYygheds-garanti og rentegaranti i 3 ar
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 I la
Dertil kommer vor TVfeheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lånpli i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en I
drømmen blive opfyldtJ
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(fortsat fra side 7)

torn ock gick dårefter upp jåmnsides
med Lilian. Lilians besåttning frågade
oss då vart vi var på våg, varvid jag svarade Rodvig. På Lilian ville man i detta
låge gå in till Gjorslev eftersom denna
framstod som nårmast hamn, varvid
jag istållat foreslog att vi skulle foljes åt
till Rodvig. Anledningen till att jag ej
ville gå till Gjorslev var forst och fråmst
att jag inte var bekannt med denna
hamn och några djupangivelser for sjålva kamnen finns ej angivna i mitt sjokort och min bedomning var att en angorning hår kunde vara något osåker.
Jag anså mig inte heller kunna lita på
Leo Jacobsens omdome då denna redan i samband med sammanstotningen visat prov på bristande kunskaber i
sjovett och gållande sjovågsregler.
Dessutom var jag såker på att mojligheterna måste vara storre att i Rodvig besiktiga och av reparera uppkomna skador, jag har nåmligen besokt denna
hamn vid ett flertal tillfållen tidigare.
På Lilian accepterade man som jag
uppfattade till slut mitt forslag och vi
satte båda jåmnsides kurs mot land for
attpå så sått undgå den grova sjon. Vi
gick nu båda for motor ca. 50 meter från
varandra in mot land. Når vi sedan befann oss ca. 1 sjomil utanfor Gjorslev
anropade man oss från Lilian igen och
man ville nu trots allt gå in till Gjorslev.
Jag vidholl i detta låge min ståndpunkt
och frågade nu besåttningen om det var
ok att jag gick vidare till Rodvig och se
dan med cykel (jag har twå st. ombord)
tog mig till Gjorslev så att vi kunne utbyte adresser och namn på våra forsåkringsbolag. På Lilian sade man då till
mig att detta var ok att vi fortsatte runt
Stevns klint bort till Rodvig. Man sade
dessutom att man hade tillgång till en
bil och erbjod sig istållet att kora over
till Rodvig senare under eftermidda
gen, vilket man också senare gjorde. Då
jag redan noterat segelnr. ock att båten

hette Lilian så bedomde jag risken att
man skulle smita undan denna overenskommelse som liten och jag accep
terade forslaget och gick vidare mot
Rodvig. Då vi skiides åt var vi som tidi
gare nåmnts ca. 1 sjomil utanfor Gjors
lev och jag vill hår påpeka att vi hade
ogonkontakt med Lilian ånda tilis hon
forsvann bakom piren i Gjorslev.
I artikeln skrives också att lilian tog in
vatten. Dette påstående måste hår fortydligas. Det hål som uppstod vid sammanstotningen var belåget i den ovre
kanten av bordlåggningen samt en bit
in på dåck och hålets storlek var gott
och vål av en knytnåves storlek. Att en
viss mångd vatten rinner in hår i sam
band med att brottsjoar slår over båten
år just helt sjålvklart, men något kon
stant inflode år uteslutet. Når vi efter
en stund kom in i lå från land forekom
det ej några direkte brottsjoar och inflodet av vatten måste i stort ha upphort.
Någon risk for att Lilian skulle sjunka
bedomer jag som helt uteslutet och
dessutom, i motsats till vad Leo Jacob
sen beskriver, så hade vi bevisligen folje
till strax utanfor Gjorslev. Ytterligare
belågg for dessa synspunkter har jag
också, då det tydligen visat sig att man
senare seglat eller gått for motor bort
til Koge Hamn. Detta skulle man ju un
der inga omståndigheter ha gjort om
det forelåg någon fara for att båten
skulle sjunka.
Vad betråffar de vittnen som Leo Ja
cobsen åberopar i sin artikel vill jag tillågga foljande:
Leo Jacobsen skriver att denna Vega nr.
1638 seglade ca. 150-200 meter bakom
Lilian och att man var vittnen till sammanstotningen. Om man nu var så pass
nåra, varfor kom man då aldrig till undsåttning direkt efter sjålva sammanstotningen. Lilian och min båt låg i
princip stille i drygt 5 minutter innan vi
enades omm att såtta kurs mot Rodvig.

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP

\( )\
KASTRUP MARINE SERVICE,

KMS

Man borde ju gott och vål jinna tillryggalåga denne stråcka på ca. 200 meter
under denna tidsrymd.
Svaret på denna fråga år enkel: Vega nr.
1638 befann sig minst 1 sjomil norr om
kollisionsplatsen och man fortsatte att
segla på sin utsatta kusr, dvs. det år
ganska troligt att man aldrig uppfatta
de vad som hade hånt. Forst når Lilian
och min båt lågger om vår kurs och går
mot Rodvig så ser jag att man på Lilian
anropar någon på radio. Vem visste jag
inte då men efter en stund uppfattar jag
också denna Vega 1638 lagt om sin kurs
och slagit folje efter oss minst en sjomil
bakom. Det finns således, som jag ser
det, stor anledning att ifrågasåtta detta
vittnes trovårdighet till vad man har att
saga om sjålva sammanstotningen.
Då jag forstår att Leo Jacobsen, samt
Er tidning, år ute efter att skapa publi
cering och debatt kring denna håndelse
så kommer jag nu dårfor att tillmotesgå
Era onskemål.
Jag hade från borjan inte tånkt vidtaga
några specielle åtgårder da småskador
av detta slag ganska lått brukar klaras
upp mellen forsåkringsbolagen och berorda parter. Jag har dock åndrat uppfattning efter ha låst Er artikel, dår jag
anser mig ganska grovt krånkt, utpekad
(tom namn och adress!) som en grov
brottsling, nåstan domd på forhånd, vil
ken satt andra månniskors liv på spel. I
sjålva verket år det artikelforfattaren
som genom sitt omdomeslosa agerande på sjon klart utgjort en fara for andra
månniskor, men på detta sått forsoker
rådda sitt skinn.
Foljdverkningarna av håndeisen kom
mer nu, till motsats från vad jag ursprungligen tånkt mig, men framforallt
till motsats från vad Leo Jacobsen och
Er tidning tånkt Er, att ta en helt annan
dimension och omfattning.
Hålsningar
Bjorn Jacobsson

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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TRYGG HANSA
Skadeanmåian i samband med samma.istotning mellan min segelbåt
Cindy och segelbåten Lilian från
Danmark.
Tidspunkt: 880709, ca. kl. 14.00,
tyvårr noterades aldrig exakt klockslag.
Plats: I Koge Bugt på en ungefårlig po
sition av N 55 gr 25 min 012 gr 25 min.
Våderforhållanden: God sikt. Vindstyr- _
ka 8 m/s sydsydvåst med relativt gropig
sjo.
Motpart: Segelbåten Lilian med skeppare Leo Jakobsen (dito ågare), Reerslewej 12, Hedehusene, Danmark. Båten år forsåkrad i Tryg Forsikring.
Håndelseforlopp:
Min segelbåt Cindy var på våg från
Malmo till Rodvig på sydsidan av
Stevns Klint. Vi seglar med ett rev ta
get i storseglet och rullgenuaen maxi
malt ute. Då vindriktningen var ogynnsam for att gå direkt på målet så var vi
tvungna att kryssa oss fram genom Ko
ge Bugt. Vid en position av ungefår N
55 gr 24 min - O 12 gr 26 min. gor vi ett
slag och vår nya kurs blir 145 gr. Vi går

våg på skårande kurs mot min. Vi befin
ner oss då ca. 1 sjomil från varandra. Ef
ter ytterligare någtra minuter blir jag
också uppmårksam på att denna se
gelbåt bara har storseglet uppe, vilket
månge gånger år brukligt når man går
for motor, och framme på fordåck håller
en man på att arbeta med det nertagne
forseglet. Båtens storsegel år skotat så
att vinden kommer in från babord vil
ket också blir det naturliga med tanke
på dess kurs. Då jag som seglande fartyg har vinden in från styrborg sida, har
jag enligt internationellt gållande sjoregler rått til våg och jag forsoker dårfor
att hålla min kurs så stadigt som mojligt for att ej missforstånd skall uppstå.
(Regeln såger: Om två segelfartyg har
vinden in på olika sidor, skall det fartyg
som har vinden in på babords sida hålla
undan for det andre).Jag uppfattar det
också som att den andra segelbåten
kommer att gå akten om mig, dock en
ligt mitt synsått med alldeles for snåv
marginal.
Då vi år bara drygt 50 meter Irån varan
dra kommer jag ner i en vågdal och min
kurs åndras dårmed nogra grader mot
den andra segelbåten. Detta år dock
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nu ca. 45 grader mot den verkliga vin
driktningen vilket innebår att den rela
tive vindriktningen blir 30 grader, dvs.
så hogt mot vind som jag har moglighet
att segla med min båt. Vår fart år nu
omkring 5-6 knop.
(Se skiss nr. 1)
Efter drygt 5 min. på denna kurs uppmårksammer jag att en segelbåt år på-

fullt naturligt att når man går på kryss i
gropig sjo år det svårigheter att exakt
hålla kursen pga vågorna och mindre
vindpendlingar. Kursawikelserna brukar ligga omkring +/- 5 grader och så
har nu också skett hela tiden.
(Se skiss nr. 2).
Den andra segelbåten blir nu skymt bakom min genua. Sekunderna dårpå kor

rigerer jag åter upp min kurs mot 145
grader och forvånter mig då åter att finna den andra segelbåten på min babord
sida. Till min stora forskråckelse finner
jag ej segelbåten då jag korrigerat. Den
na har nu istållet tvårt åndrat sin kurs
och forsoker nu att gå framfor mig och
innen jag hinner reagera dyker dess for
upp framfor min for och en kollision år
oundviklig.
(Se skiss nr. 3).
I sista ogonblicket forsoker jag lova upp
mot vinden for att minska farten men
jag tråffer den andra segelbåten midskepps på styrbord sida med ca. 4
knops fart.
Skadeomfattning: På min båt Cindy,
demolerad plåtforstårkning av rostfritt
syrafast stål i foren. Språckt fotsteg på
forpulpiten samt repor i lackeringen på
babords sida. Kostnaden for dessa skador vill jag låta en skade-reglerare från
Trygg-Hansa bedoma.
På den danske båten Lilian, vad jag
kunne uppfatta ett knytnåve stort hål
på styrbordssidan i hojd med dåcket
samt ett skadad mantåg.
Min personlige uppfattning år att skepparen på Lilian åsidosatt gållande internationella sjovågsregler och ej på ett
tilborligt sått forsøkt låmna foretråde
for det fartyg som har rått till våg. Ge
nom att ha forsokt att passera mig med
en snåv marginal har han forsatt sig i en
situation som han ej har kunnat reda ut
och dårmed fororsaket denna sammenstotning.
Jag har också erhållit bifogat brev från
det danske forsåkringsbolaget Tryg och
till min stora forvåning vill de lågge
skulden på mig. Jag formodar att detta
måste bero på någon misstolkning av
pallande sjovågsregler och har derfor
också skickat en kopia av dette brev til"
dem så att de får veta min version r
håndelsesforloppet.
Tillåggas hår bor också att anledningen
till att min skådaanmålen ej kommer
Er tilhanda forrån nu, år att jag ej återkommit från min segelsemester forrån
sondagen 880807 och då jag ej haft med
mig mitt forsåkringsbrev har jag ej vetat mitt forsåkringsnummer samt Er
adress.
Jag hoppas dock att detta ej skall fororsaka några problem.
Med vanlig hålsning
Bjorn Jacobsson
Fotnot:
Den hamn som i Er artikel benåmns
Bogeskov år identisk med den hamn
som jag kallar Gjorslev. Den kallas så
på det svenska sjokortet.
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Et EDB-udvalg blev nedsat, bestående
af Ole Poul Petersen, formanden, Jør
gen Rindal samt Benny Gustaffson.

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 7.11.88
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
var blevet oplæst og efterfølgende god
kendt på generalforsamlingen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Et medlem søgte om nedsættelse af
kontingent,
idet
han
var
ble
vet pensionist, og da han opfylder be
tingelserne jvf. vore love, gav bestyrel
sen tilsagn til nedsættelsen.
Samarbejdsaftalen mellem Preben Ja
cobsen og SSF blev gennemgået og un
derskrevet af formanden.
SSF har ansøgt Amagerbanken om et
jubilæumslegat på 25.000 kr. til brug for
køb af en ny Dorry.
Bestyrelsen diskuterede indførelsen af
EDB til styring af vort medlemskarto
tek samt vor økonomi. Formanden
mente, det vil blive aktuelt i løbet af et
års tid. Bestyrelsen bad formanden
indhente priser omkring dette spørgs
mål.

T I L

Punkt 3 Havn og plads:
En del både er nu kommet på land ved
hjælp af vognmand og vort eget grej.
Havneudvalget meddeler, at mange af
disse både ikke, som aftalt, har betalt
forud. Havneudvalget vil se på dette.
Flagmasten er pillet ned for renovering.
Ligeledes vil mastekranen blive lagt
ned og renoveret, så snart alle både er
afrigget.
Der vil blive lukket for vandet på broer
ne for vinteren. Bollen vil blive taget på
land i midten af december, ligesom
prammen vil blive lagt på land.
Pladsmanden har anmodet om at få
containerne placeret samlet på et sted.
Havneudvalget vil i samarbejde med
renholdelsesfirmaet se på sagen.
Der vil blive lagt vand ind 2 steder på
søndre plads. Havneudvalget mener,
det bliver først på foråret.
Baderummene vil blive aflåst i vinter
halvåret.
Havneudvalget slutter med at bede be
styrelsen godkende Orla With som un
derudvalgsmedlem. Orla With blev
godkendt.

bundsmurt og for at få efterset moto
ren. På skift vil Doryerne ligeledes blive
taget på land for eftersyn.
Juniorlederen oplyser endvidere, at der
går både ynglinge og optimister på
towærkskursus.
Jørgen Rindal, Leif Henriksen og Ole
Jensen vil deltage i seminarer og
årsmøde for juniorledere i Grenå.
Søndag den 12.11. afholder DSO
kredsmøde i Lynetten.
Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladschefen oplyser, at udvalget
nu har udarbejdet en foreløbig aktivi
tetsplan for næste sommer.
Kapsejladschefen, Janus Simonsen og
Niels Peter Petersen vil deltage i et kap
sejladsseminar den første weekend i
december.
Kapsejladsudvalget har indkøbt en APnavigator til brug i Bollen. Det drejede
sig om et meget billigt tilbud.
Punkt 8 Joller:
Slæbestedet på jollepladsen skal have
ny wire, ca. 20 meter.
Punkt 9 Motorbåde:
BKM-Malmo har sendt os en invitation
til fællestur næste sommer.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet

Punkt 4 Klubhus og fester:
Intet
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolebådene er nu placeret i teltet, lige
som man der opbevarer 12 optimistjol
ler. Endvidere har man gjort plads, så
også flagmasten kan ligge der.
Den 7.11. begynder towærkskursus
med 15 tilmeldte elever.
Til februar vil man afholde VHF-kursus
i lighed med tidligere år.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Ynglingebådene er kommet på land. En
del optimistsejlere vil sejle øvelsessejlads hele vinteren - også optimistsej
lerne fra Lynetten kommer ned til os og
sejler.
»Tryksen« er taget på land for at blive

Punkt 11 Bladet:
Redaktøren meddeler, at flere medlem
mer har bedt om at få en aktivitetska
lender sat i bladet i begyndelsen af
1989. Bestyrelsen vil sammen udarbej
de en sådan kalender.
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 22.30
sign.:
Klaus Akkermann
formand

M E D L E M M E R N E

Os piger i køkken og ved disken,
ønsker alle medlemmerne en rigtig glædelig jul, og et godt nytår,
med tak for alle de mange oplevelser i har givet os i 1988.
Kirstine & personale
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Else Thuring
sekretær
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Sejlerskolen

kapsejlads

havn og plads

•ÉÉÉ
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

Henvendelse for besigtigelse:
Havnefoged Bent Petersen.

AFFALD & MILJØ
MILJØ & AFFALD
Det er blevet vanskeligere at blive af
med affaldet, Vi kan ikke mere uhæm
met fylde vore containere med alt mu
ligt. Forbrændingsanstalten nægter
ganske simpelt at tage containere der
indeholder andet end brandbart mate
riale.
Derfor kære medlemmer, tænk jer om
inden i fodrer foreningens containere.
Tænk på miljøet, vi vil vel alle gerne ha
ve et renere og sundere miljø.
Vi i havneudvalget har tænkt os at gen
nemføre følgende:
Der placeres 1. stk. container på søndre
plads og 1. stk. på nordre plads til
brændbart affald. På nordre plads pla
ceres der yderligere 1. stk. container til
ikke brændbart affald. På de nævnte
steder vil der ligeledes blive opstillet
kasser til tomme flasker med genbrug
for øje.

Der er opsat tilmeldingsliste i gangen
ved kontoret, og ved fornøden tilmel
ding, mindst ti deltagere, vil vi starte
ca. 1 februar 1989.
Undervisningen vil blive ledet af en
M/K fra Lyngby Radio.
Skolechefen

ynglinge

SÆLGES
Ferryman Dieselmotor med gear.
Årgang 1964. 18 HK., 2 cylindre.
Pris kr. 2.000 r
Reservedele kan ikke leveres
ifølge Korsør Motorfabrik.

•

VHF. KURSUS

Kapsejladsudvalg:
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.

u

Til kemikalier, herunder maling af en
hver art, vil der blive opsat tromler.
Til spildolie er der allerede opsat en
tank ved tankanlægget.
Der er også en anden grund til at tænke
sig om, og det er den økonomiske side af
sagen. Vi ønsker jo alle at holde for
eningens udgifter nede. Afhentning af
en propfyldt container med ikke
brændbart affald koster kr. 500 i start
gebyr -I- kr. 300 pr. ton. For brændbart
affald er startprisen kr. 290 -I- kr. 160 pr.
ton. Det er næsten en fordobling af de
nuværende udgifter.
Derfor kære medlemmer, tænk jer om
når i fylder i foreningens containere.
Altså! ingen gamle køleskabe, cykler,
knallerter eller plastdunke med olie.
Brændbart materiale må max. være 1
meter i længden.

Sidste nyt om affald.
Der åbner om kort tid en kommunal opsamlingsplads på hjørnet af Kløvermarksvej og Vermlandsgade. Der kan
du gratis og uden at det belaster fore
ningens kasse, blive af med alle former
for kemisk affald og giftstoffer, maling
og fortyndervæsker, benzin og andre sli
ge sager som f.eks. tomme dåser og
dunke.
Havneudvalget
Arne Olsen og Jørgen Friland

^ÅNautilus

Y
YNGLINGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 Kobenhavn S
Tlf. 02 97 34 27
Erik (Basse) Povlsen

Polensgade 11 3
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

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

15

Klubhuset
er lukket
fra
9/1 - 28/1
begge dage incl.

En Børneopsparing
giver børnene en god start

—ih

Amagerbanken

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJLFORENING

Frokost vig' for sejlerne
Legeplads

Udsigtspunkt

Bådudleinmg

Toiletter
Vand ru tchebane

Skateboardba

1
Surferstrand

Livredder

i\ S \^71•

Parkering

Strand

m
<2

Kanal

'Skærgård' af store
sten og stengrupper

SS.
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48. ARGANG

Nr.2
NYT:

Amager Strand år 2000
mere om dette side 8

Medlemsblad for

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

Ordinært kontingent pr. halvår:
Aktive:

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

Passive:

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

Juniorer:

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

Mini-juniorer: (0-9 år) Kr. 15,-

Foreningens telefoner:

Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.

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

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,- + 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,-.

01 50 73 23

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . .. 01 50 41 01

Haveleje: Kr. 49,18 + moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.

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

Ekstraordinært kontingent:

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

Alle aktive medlemmer betaler:

01 26 95 09

Inden den 15. marts 1989

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Klaus Akkermann

01 59 28 23

kr. 250,00

Vedtaget på generalforsamlingen den 25/10-1987.

Næstformand:

Else Thuring

01 53 59 64

Sekretær:

Else Thuring

01 53 59 64

Annoncepriser i SSF's medlemsblad

Kasserer:

Erna Christensen

01 50 39 78

Havneudvalg:

Arne Olsen
Jørgen Friland

01 55 79 39
01 38 15 41

Tilsynsførende
med klubhuse!
- og festudvalg:

Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

Helside
Halvside
Kvartside
Ottendedel side

kr.
kr.
kr.
kr.

900, - + moms pr. nummer
450, - -1- moms pr. nummer
325,- + moms pr. nummer
190, - + moms pr. nummer

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

Jolle
repræsentant:

Jørgen Rindal

01 97 09 39

Søsætning — Optagning

Motocbadsrepræsentant:

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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• Bådtransport •
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons]

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78

NYTÅR 1988/1989
Der er nu gået et par dage ind i det nye år, og vi kan vende blikket og tanken til
bage til året der gik. Det første som vi vel alle tænker på var det gode vejr og den
gode sejlsæson, efter flere år med en dårlig sommer, kom der endelig mange
gode varme dage, som blev udnyttet fuldt ud.
Kirstine havde jubilæum, 25 år, og SSF 65 år. Året startede med at færdiggøre
de arbejder der pågik, nyt molehoved nyt værn mod søen fik søndre mole,
samt nyt træbolværk på nordre mole. Ligeledes kom der nyt tag på klubhuset,
alt i alt skrider de planer vi har for at renovere godt frem, endda hurtigere end
jeg havde først havde tænkt, men når der er velvilje hos bestyrelsen for en ar
bejdsindsats og velvilje hos medlemmerne for at bevilge penge, ja så må der
ske noget. Man kunne tænke sig nu at holde en lille pause i de arbejder, som
vedrører molerne og vende blikket mod andre påtrængende ting, men AK,
storm og sø har næsten væltet nordre øst-mole, kystsikringen er væk, og der er
store huller i broen, så vi må nu fortsætte hvor vi slap, nyt molearbejde.
Der har igennem året 1988 været talt meget om ophalergrej og de foranstalt
ninger der skal ske her, da vor sædvanlige mand ophørte i sommer, var gode
råd dyre. Bestyrelsen besluttede at vognmanden nok skulle tage vore både på
land i større udstrækning end det hidtil var sket, samtidig skulle vor plads
mand tage de store både på land. Dette arrangement gik også nogenlunde og
medlemmerne ønsker så vidt også denne løsning i store træk, ihvertfald må
bestyrelsen konstatere, at en traveliftløsning ikke er sagen, hvilket har undret
os meget.
Nu skal vi i det nye år, have de ting på plads vedrørende udsætning og ophaling, og jeg forventer at alle medlemmer ønsker at dette skal foregå således, at
SSF. kan drive det eksisterende anlæg og benytte kranvogn i et større omfang,
til glæde for alle og ikke som nogen tror, kun til glæde for bestyrelsen. En ting
som må kendetegne SSF. er sammenhold, der varsles dårlige tider fra alle
hold, og vi får nok at se til med at holde den status, som vi gennem mange år
har opnået. Både hvad vedrører vor sport og mere på det private plan, dårlig
økonomi i samfundet smitter af, men SSF. har oplevet det der var værre, og ved
fælles hjælp er jeg sikker på det går godt.
Lad os glæde os over den forrestående sæson, som er den sidste før vi tager af
sked med firserne, en tak til Kirstine for 25 gode år i SSF, vi forventer fuld
damp på gryderne igen i 1989.
Et ønske til alle medlemmer og venner af SSF. om et godt og lykkebringende
nytår.
Klaus Akkerman

*•*•*•*•*•*****•*•*•*•*•***•***•*•***•*•*
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MØDE FOR TURSEJLERE
Torsdag den 9'ende februar, kl. 19.30

VIL DU PÅ LANGTUR TIL LENINGRAD 1989
Finn Ejnar Madsen, SSF. fortæller om dette spændende arrangement.

Vel mødt i PEJSESTUEN.
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Julefrokosten for voksne lørdag den 18. de
cember blev som sædvanlig en festlig og for
nøjelig indledning til julen.

JUL I SUNDBY SEJLFORENING

Festudvalget ved Bente og Vagn i skarp kon
kurrence om, hvem der er bedst til de mange
lotterier.

En særdeles veloplagt julemand fik stemnin
gen og varmen op på de 40 grader.
Julemanden sniger sig her til en godtepose.

Julefesten for børn den 18. december.
Over 100 af medlemmernes børn og børne
børn med forældre og bedsteforældre var
mødt op på denne dag og fyldte klubhuset
til sidste stol.

Maagens Maag 75 år

Sejlads til LENINGRAD 1989

En af dansk sejlsports gamle kæmper,
tidligere formand for Dansk Sejlunion,
kunne den 20. december 1988 fejre sin
75 års fødselsdag i Hellerup Sejlklub
under stort rykind og med mange ro
sende og, i anledning af julen, muntre
talere fra nær og fjern.
Alene navnets markante stavemåde
passer glimrende til personen Maagens
Maag, der både kunne være stridbar
som en droskehest og suveræn modig
som en Holger Danske, når tingene
skulle siges lige ud for at gøre noget for
en sag eller et problem, og få har, som
han, præget og været med til at føre
Dansk Sejlunion frem fra at være et stø

* Alle med lyst, tid og evner kan sejle til Leningrad til som
mer. Ankomst den 15. juli. Ophold i Leningrad ca. en uge.

vet ekspeditionskontor til et særdeles
aktivt foretagende til gavn for dansk
idræt og dansk sejlsport.
2 af SSF's tidligere formænd har i hver
sin periode haft et tæt og gavnligt sa
marbejde med Maag. Vor tidligere, nu
afdøde, formand Svend Larsen og
Maag, der begge kunne se det gavnlige i,
at landets mange klubber blev inddelt i
kredse, så et tættere samarbejde kunne
opnås, og bladets nuværende redaktør,
Hans Guldager, der sad i sejlunionens
hovedbestyrelse under Maags for
mandsperiode, og som i samarbejde,
bl.a. med Knud Rødgaard, Sejlklubben
Frem, og enkelte andre kraftigt støtte
de Maagens Maag i omstruktureringen
af unionen til det, den er i dag.
Dette formidable samarbejde forhin
drede dog ikke, at Maag under en hed
debat ved et hovedbestyrelsesmøde
kaldte de to nævnte personer for kine
sere. Det var i den periode, da formand
Mao lancerede sin kulturrevolution i
Kina.
Maagens Maag har som repræsentant
for friluftsrådet siddet i den selvejende
institution Flakfortets bestyrelse og
virker stadig her som medlem af det
tekniske udvalg. Desuden har han gen
nem 30 år undervist nye sejlere i navi
gationens kunst for Tuborg Sejlklub.
HG.

* Visum og andre formaliteter løses
problemfrit og kollektivt.
* Sejlrute og -tid: Individuelt eller
gruppemæssigt. Der udarbejdes en
række sejlplaner med flere samlings
steder undervejs.
Sejlruten er minimalt 715 sømil fra
Sundby For skrappe sejlere, som også
har travlt, fordi de skal passe det hele
ind i en tre-ugers ferieplan, betyder det
non-stop sejlads i en ugestid hver vej.
Hovedstyrken vil i mere almindeligt
sommerferietempo sejle derop med
mellemlandinger i Ystad, på Bornholm,
i Kalmar, Visby, Stockholm, Helsinki og
Talinn. Selv på den måde skal der sejles
rask til, for at turen kan gennemføres
med tre ugers sejlads hver vej. Turen
regnes så at vare i alt 8 uger. Nogle sej
lere agter at gennemføre dette ved ud
skiftning af besætning i Leningrad, idet
de så køber returbilletter med offent
lige transportmidler herop for 1300 kr.
Det er få sejlere, som er vant til at sejle

så langt om sommeren og sejladsen
kræver derfor usædvai lige arrange
menter. Enkelte er gået igang med at
konstruere vindror. Sundbysejlere, som
kommer til at mangle mandskab på tu
ren, kan få dette på en både- og gaste
børs, som indrettes til formålet.
SSF søgte allerede i november 1987 den
sovjetiske ambassade i København om
tilladelse til en kollektiv sejlads til Le
ningrad. Men vi fik henholdende svar,
som også indbefattede, at der formo
dentlig snarere kunne blive tale om et
sejlerbesøg i Talinn.
Imidlertid er der ved at komme løsning
på forholdet mellem øst og vest, og
kampagnen »Next stop Sovjet« har nu
udvirket en invitation, som vi alle kan
nyde godt af.
Alle som er praktisk interesserede i sa
gen bør møde op for at snakke løst og
fast i:
PEJSESTUEN den 9. februar kl. 19.30.

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.
lyøbetid helt op til 10 år, og hos os slipper De oven i
købet for stiftelsesprovision. Er køber og sælger enige om
leritig som overflødige
prisen, betragter vi
ekstraomkostninger for
Dertil kommer vor ligheds-garanti - d.v.s.
at forsikringen betaler lååqjrt i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en
drømmen blive opfyldt.
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Medl. 151, Finn Ejnar Madsen

Sammenstødet
i Køge Bugt
Vort medlem, Leo Jacobsen, kommen
terer her en række påstande, motiveret
i det indlæg i bladet, som den svenske
sejler Bjørn Jacobsson havde skrevet i
forrige nummer, foranlediget af Leo Ja
cobsens artikel i september bladet om
familiens oplevelse i forbindelse med
en kollision i deres ferie.
Én konklusion kan i hvert fald drages
af sagen, og det er, at man må sikre sig
bedst mulige beviser, når skaden sker,
til brug for det efterspil, der næsten al
tid finder sted, når ansvaret og det øko
nomiske mellemværende skal gøres op,
og det uanset hvilken part man er i sa
gen.
Uanset at sagens parter ikke er enige i
ret meget, anser redaktionen denne
duellering for afsluttet, med mindre der
skulle komme yderligere, vægtige argu
menter frem i debatten.
Af Leo Jacobsen
1.
Jeg er ikke ude på at redde mit eget
skind, jeg synes, det er forkasteligt, at
når to skibe støder sammenm nægter
det skib, der ikke har nogen skade at
følge det skadede skib til nærmeste
havn. Desuden er der rettet i den ska
deanmeldelse, som svenskeren beret
ter i SSF bladet. Jeg har en skadean
meldelse fra hans forsikring, som ikke
er rettet.

2.
Jeg påstår, at maskinen var i gang. Jeg
var ganske rigtig ved at skifte forsejl,
men min kone, Lilian, var ved roret og
styrede vort skib. Lilian kunne høre, at
deres maskine var i gang. (Desuden
passer det udmærket med deres sejlfø
ring - kloshalet storsejl og ikke noget
forsejl). Samtidig kan Lilian ved sam
menstødet kikke direkte ned i deres
cockpit og se, at der ingen var ved ror
pinden. De kom væltende op fra kahyt
ten ved sammenstødet.
3.
For det første er billedet af vort skib ik
ke taget ved Storstrømsbroen, men ved
Mønbroen, men lad det nu være. Det
påstås, at skaden var en revne i rælin
gen, jeg kan oplyse, at ifølge værftet, der
har repareret skaden, var der slået et
hul på 25x25 cm i styrbords side ca.
midtskibs. Skaden medførte desuden,
at glasfiberen revnede ud til alle sider,
og værftet måtte skære 150 cm ud
langskibs og 60 cm ned ad fribordet.
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Leo Jacobsen viser skaden, der endte med,
at der måtte skæres 150 cm i længden og
60 cm lodret væk. Guldet mangler endnu i
profilen.

Det passer ikke, når svenskeren påstår,
at han rullede sin genua ind, han førte
ikke genua (ifølge mit vidne Åge Han
sen), ej heller startede han sin maskine
(den var startet), det hørte min kone Li
lian. Det er rigtigt, at vi ville gå til Bø
geskov havn, naturligvis, med et hul i si
den sejler man til nærmeste havn.
Svenskerens undskyldning med, at han
ikke kender Bøgeskov havn synes jeg er
grov. (Jeg har sejlet siden 1965, og jeg
har været i Bøgeskov havn mange gan
ge, desuden har jeg duelighedsbevis, så
jeg er ikke nogen nybegynder).
Når man sejler i dansk farvand, bør
man have søkort, der angiver havne
med dybder, så man kan sejle sikkert.
Svenskeren kunne selv have fået en
skade, så det var nødvendigt at gå til
Bøgeskov, hvad så!!!
Jeg har undersøgt et svensk søkort ved
at ringe til Weilbach, og der oplyser
man, at der ikke er angivet hverken
Gjorslev havn eller Bøgeskov havn,
hvilket viser, at det er fuldstændig
uforsvarligt at sejle med disse svenske
søkort i danske farvande.
Jeg accepterede aldeles ikke noget for
slag om at gå til Rødvig havn; jeg bad
tværtimod svenskeren om at følge os til
nærmeste havn, som var Bøgeskov (ca.
4 mil til Bøgeskov). Svenskerens på
stand om, at han ville komme til Bøges
kov på cykel (undskyld jeg morer mig)
er pure opspind. Han nægtede at følge

os til Bøgeskov, hans påstand om, at vi
havde aftalt, at vi skulle komme til
Rødvig i bil vil jeg tillade mig at kalde
direkte løgn!!!
Hans påstand om, at chancen er lille for
at vi stikker af fra ulykken synes jeg, er
malplaceret, da det jo er lige det, han
selv gør. Vi måtte i Bøgeskov ringe til
Albertslund efter vores datter, som har
bil. Hun kom og kørte os til Rødvig, men
det var ikke aftalt med svenskeren.
Hans påstand om, at vi havde øjenkon
takt til vi sejlede ind i Bøgeskob havn er
direkte løgn. Da vi sejlede ind i Bøge
skov, var svenskeren udfor Stevns fyr!!!

4.
Svenskeren påstår, at hullet i vort skib
var i overkanten af fribordet, jeg kan
igen oplyse, at hullet ifølge værftet (Ly
nettens Bådværft) var 25x25 cm stort,
så man kan vist ikke kalde det i det
øverste af fribordet. Vort skib tog vand
ind gennem dette hul, desuden var
slangerne til vor ferskvandstank revet
over, så alt vort ferskvand løb ud i skibet
(det med ferskvandstanken opdager jeg
først, da vi kommer til Bøgeskov).
Jeg kan ikke gennemgå mit skib fuld
stændig på 5 minutter for alle skader,
men konstaterer, vi tager vand ind. Jeg
må lænse med min lænsepumpe på vej
ind til Bøgeskov. Da vi, som jeg skriver,
tager vand ind, beder jeg altså svenske
ren om at følge os ind, men de vil ikke
følge os ind. Jeg kan oplyse, at grunden

til, at vi kunne sejle til Koge var følgen
de. Da vi kommer til Bøgeskov får vi
hjælp af sejlere, som er i havnen. Vi får
noget meget kraftigt tape og plastic,
som vi nødtørftigt reparerer hullet
med. Ulykken skete 9.7.88. Den 10.7.
var der meget svag S.W. vind, så vi kun
ne sejle med svag maskinkraft langs
land ind i Køge havn. Da vi så er i Køge
havn, går vi op på forsikringskontoret
og melder skaden. Der kommer en tak
sator ned og ser på skaden, han giver os
straks forbud om at sejle ud af Køge
havn. Båden skal på værft, men trans
porteres over land.
P.S. Vi var nødt til at sejle fra Bøge
skov, vi kunne ikke få båden rigget af og
taget på land dér.

5.
Jeg synes, det er skrapt, at svenskeren
mener, at Vega 1638 skal komme til
undsætning, det må dog være svenske
rens pligt (godt sømandsskab siger, at
man skal hjælpe en nødstedt) at hjælpe
os i havn, da det er ham, der er indblanmdet i ulykken. (Svenskeren har
ingen skade på sit skib). Svenskeren
påstår, at Vega 1638 er 1 sømil væk fra
kollisionsstedet, hvilket ikke er rigtigt,
men selv om det var rigtigt, kan mit vid
ne, selvom der var denne afstand, sag
tens bevidne noget, han kan se med det
blotte øje, at svenskeren ikke fører for
sejl og har rebet storsejlet. Så påstan
den om, at mit vidne lyver, er meget
grov!!

6.
Jeg kan godt forstå, at svenskeren ikke
ville gøre noget ved sagen, da det er
ham, der er stukket af fra ulykken. De
småskader, som svenskeren taler om,
er ikke så små endda. Reparationen af
mit skib kostede ca. 50.000 kroner, det
kan man vist ikke kalde en lille skade.
Det med, at jeg havde tænkt mig en an
den dimension, er heller ikke rigtigt.
Jeg ønskede netop, at svenskeren skul
le tage til genmæle, jeg var spændt på at
se, hvordan han ville forklare, at han
stak af fra en ulykke til søs.
P.S. Efter dette lange indlæg i bladet vil
jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke øn
sker, at man skal tage stilling til, hvem
der har skyld i ulykken. Jeg ønsker blot,
at skipperen på den svenske båd bliver
gjort opmærksom på, hvordan man op
fører sig efter en kollision til søs (d.v.s.,
man hjælper en nødstedt i havn!)
Med venlig hilsen
Leo Jacobsen

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

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

VIDEO
HI-FI-TV

Amagerbrogade 55,
tlf. 01 54 40 00.

En Børneopsparing
giver børnene en god start

Amagerbanken

Rivieraplanen år 2000
Forslag til fremtidens kyst på Østamager
Rivieraudvalget, der nu repræsenterer
mere end 20 klubber og foreninger fra
Prøvestenen til Kastrup Lufthavn, vil
med dette forslag fremtidssikre områ
det, således at alle nuværende aktivite
ter bevares, og at en yderligere udbyg
ning og forbedring af forholdene er mu
lig, når det sker i samråd med brugerne.
Når planen er fremkommet nu, skal det
ses i lyset af, at der i øjeblikket foregår
en hektisk kampagne fra entreprenør
selskaber og konsortier og mere eller
mindre offentlige organisationer om
kring det af folketinget nedsatte hav
neudvalg, hvoraf flere er fremkommet
med forslag og ønsker om udnyttelse af
den fristende kyststrækning langs
Amager.

Ingen skal tro, vi er erhvervsfjendske;
det er i samråd med Københavns hav
nevæsen påregnet, at havnen ønskeren
udvidelse af Prøvestenen til en såkaldt
ny østhavn, og syd for Kastrup gamle
lystbådehavn påregnes der, at en kom
mende forbindelse, bro eller tunnel,
kommer til at ligge.
Rivieraudvalget håber og tror på, at alle
herefter kan se, at den eneste rigtige
anvendelse af Amagers østkyst er den
ne til gavn for borgere i hele to kommu
ner.
Bladet bringer her et uddrag af tekst og
billeder i planen, som ligger til gennem
syn på SSF's kontor ved henvendelse til
formanden.
Den daglige ledelse af Rivieraudvalget
foreståes af Hans Guldager, SSF, Svend
Hansen,
Haveforeningen
Amager
Strand, Holger Møller, Kastrup Sejl
klub og Bent Jørgensen, Det kolde Gys
- Helgoland.
Driftsudgifterne deles ligeligt mellem
klubberne, men ved flere lejligheder har
de større klubber ydet et ekstraor
dinært bidrag

Prøvestenen

Planens tekst
Kysten mellem Prøvestenen
og lufthavnen
Kystområdet mellem Prøvestenen i
nord og Københavns Lufthavn, Kastrup
i syd er et vigtigt åndehul for de tæt be
byggede mellemste og nordlige dele af
Amager.
Der er i kystområdet en mangeårig tra
dition for en rig og varieret, rekreativ
udnyttelse med et langt mere frodigt
indhold, end det kendes i de andre
storkøbenhavnske kystområder.
Der har igennem årene været mange
planer om omdannelse af kystlinien,
udvikling af de store erhvervsområder
mod nord og mod syd, omdannelse af
baglandets store erhvervsområder m.v.
Med dette oplæg ønsker Rivieraudval
get at fremme forståelsen for de rekrea
tive behov, området skal imødekomme
og give ideer til offentlige myndigheder
og andre for, hvordan der målrettet kan
arbejdes på en udvikling af kystområ
det.
Rivieraudvalget
Rivieraudvalget repræsenterer 20 fore
ninger, beliggende mellem Prøvestenen
og Kastrup lufthavn i et vigtigt, rekrea
tivt, bevaringsværdigt område.
Rivieraudvalget har taget initiativ til
en planlægning af Amagers østkyst og
har hertil fået støtte fra Friluftsrådet og
tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen,
tipsmidlerne til udvikling af et natur- og
miljørigtigt planforslag for kysten.
Dette oplæg er udarbejdet for Rivie
raudvalget af Ib Andersen & Juul Møl-

Helgoland.
Bygninger, forskellige
udflugtsmål
Strand

Prøvestenskanalen

,0 Strand

Sundby Sejlforening
Sø
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Træningsbane

ler,
byplankonsulenter,
arkitekter
M.A.A.
Udsnit af Geodætisk Instituts kort er
gengivet med instituttets tilladelse A
38. Copyright.
Planlægningsforudsætninger
Forholdene i kystområdet er reguleret
af en lang række planer: Regionplan, 2
kommunalplaner, lokalplaner, Køben
havns Havns planlægning og endelig
planlægningen af Københavns Luft
havn.
Københavns Havn
Københavns Havnevæsen har i januar
1988 for Rivieraudvalget forelagt en
plan til afrunding af Københavns Havn
mos syd, som dels skaber en perma
nent havnegrænse mod syd, dels viser
en kommende lystbådehavn, som ud
over generelle udbygningsmuligheder
skal dække udflytning af dele af Lynettehavnen.
Ud over at sikre den helt nødvendige,
permanente grænse for erhvervshavnens sydlige udstrækning ønsker Rivie
raudvalget især at fremhæve planfor
slaget for dets friholdelse af den nuvæ
rende kyststrækning syd for gasbehol
deren. Endvidere muliggør planforsla
get en bevarelse af frit vand bag om Prø
vestenen.
Københavns Lufthavn
- en fast forbindelse til Sverige.
Hvis en fast forbindelse bliver aktuel,
indebærer den opfyldning af hele SASbugten nord for lufthavnen. Der skal
findes erstatning for den nuværende
badeanstalt og en række klubber, som
har deres aktiviteter i området. (Broen,
SAS-roklub m.v.).
Planlægning i Tårnby Kommune
Tårnby Kommune har gennem årene
målrettet udbygget kystens rekreative
muligheder med en ny lystbådehavn og
store,
sammenhængende,
grønne

Planlægningschef Holm Jørgensen, Køben
havns Havnevæsen, og arkitekt Dan Hasløv,
Rivieraudvalget, i en pause under forhand
lingerne.

områder. Endnu resterer en afslutning
af planerne for den gamle Kastrup
Havn. Det tidligere glasværks areal og
BP-Kemis arealer skal finde ny anven
delse. Set fra Rivieraudvalgets side er
det væsentligt, at et område får tilført
en række kulturelle aktiviteter, der kan
udvikle det som et attraktivt ud
flugtsmål for de bagved liggende byde
le.
Desuden mangler en færdiggørelse af
de grønne områder i den nordligste del
af kystzonen. Rivieraudvalget ser ger
ne, at de store græsarealer kan bruges
til mange forskellige aktiviteter, idræt,
leg m.v., således som det allerede sker
flere steder.
Planlægningen i
Københavns Kommune
Med de foreliggende planer fra Køben
havns Havnevæsen er et af de væsent
ligste spørgsmål for Rivieraudvalget,
havnens permanente afgrænsning mod
syd, nu ved at finde sin løsning.
Derudover er der et stigende behov for
at udvikle strandområderne med bedre

opholdsarealer, en bedre kystprofil, og
endelig at få udviklingsmuligheder for
de forskellige støttefunktioner, der kan
skabe et folkeligt udflugtsmål ved vanEndelig skal der i planerne tages stil
ling til en fornyelse af den gamle Helgo
land badeanstalt.
Det er afgørende, at planerne for kysten
respekterer og bygger videre på det at
traktive foreningsmiljø, som Rivie
raudvalgets mange enkeltforeninger
med små midler har forstået at skabe
på Amagers østkyst.
Trafik
I forskellige sammenhænge præsente
res der planer, der vil omdanne Amager
Strandvej til en højklasset forbindel
sesvej imellem havneområderne i nord
og en kommende fast forbindelse til
Sverige. Disse vejplaner vil på afgøren
de måde forringe sammenhængen mel
lem de store byområder på Amager og
kystområdet. Rivieraudvalget ønsker
en løsning, hvor Amager Strandvej kon
sekvent nedklasses og udformes, så
(fortsættes næste side)

ii
Vandland
søbad
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den tværgående fodgænger- og cykel
trafik prioriteres. Der er også behov for
at genskabe en sammenhæng mellem
Kastrup Fort og kystområdet.
Materielvandring og vandkvalitet
Der er i området en materieltransport
overvejende fra syd mod nord med tilsandingsproblemer ud for Helgoland,
Sundby Sejlforening og i Prøvestenskanalen. D.V.S., en tendens til en fremry
kning af kystlinien i den nordlige del af
området.
Vandkvaliteten i området er god, men
der er lejlighedsvis gener fra tang.
Rivieraplanens hovedtræk
Planens hovedtræk, som er beskrevet
nærmere på de følgende sider, er, at der
skabes en ny, fremrykket kystlinie fra
Kastrup Fort og nordover med forbin
delse til en kommende lystbådehavn
syd for Prøvestenen.
Mellem Kastrup Fort og lufthavnen
placeres enkelte nyanlæg. Planen beva
rer hele det store, beskyttede, lavvan

dede område fra kystlinien og ud til
sejlrenden. Dette beskyttede farvand
er og vil fortsat være områdets al
lerstørste aktiv.
Kontrasten mellem erhvervstrafikken i
sejlrenden og livet på kysten er spæn
dende, og det velbeskyttede vandområ
de er en ideel tumleplads for småbåde.
Ind mod søerne afsluttes med bådhus
med bådudlejning. Strandene længere
mod syd bliver rene naturområder
uden større bygningsmæssige anlæg.
Kun enkelte toiletbygninger m.v. Høf
den/forbjerget nord for Kastrup Fort fo
reslås opdelt i mindre holme med en
kelte eller sammenbunkede sten i de
mellemliggende sunde. Et spændende
legested.
Femøren er et aktiv, men også et miljø
mæssigt problem for kysten. Aktivite
ten er derfor ikke integreret i de øvrige
strandaktiviteter. Der er behov for at
regulere de miljømæssige, lydmæssige
konsekvenser vist i form af et reguleret
landskab, der opbygger en vold mellem
land og spillestedet.

Den fremrykkede kystlinie frigør store
grønne områder langs kysten, som ikke
længere nødvendigvis skal sikres til
ophold i forbindelse med badning. Om
råderne skal fortsat ligge åbne og sikre
en udsigt fra Amager Strandvej over
kystlandskabet. En detailplanlægning,
hvori baglandet inddrages, vil sikkert
vise et varieret behov for forskellige ak
tiviteter, idræt, måske en mindre cam
pingplads m.v.
Søerne bag den nye kystlinie giver sam
men med Prøvestenkanalen og de be
skyttede vandarealer bag den nye lyst
bådehavn syd for prøvestenen et ene
stående sejladsfarvand for småbåde,
modelbåde, træningsbane m.v. under
beskyttede forhold. Søerne er derfor
primært indrettet for menneskelige ak
tiviteter, men erfaringerne fra bl.a. Kø
ge Bugt Strandpark og lignende områ
der viser, at det er muligt i detailplan
lægningen at beskytte enkeltområder,
så der også i området vil ske en opvækst
af et rigt og spændende fugleliv.
Vandkvaliteten sikres med en række
ind- og udløb.

Rivieraplanen - illustrationsplan
Planen viser Rivieraudvalgets forslag
til en helhedsplan for kysten imellem
Prøvestenen i nord og lufthavnen i syd.
Mod nord er vist en skitse for en kom
mende lystbådehavn udarbejdet af Kø
benhavns Havnevæsen.
Mod syd er vist de mulige opfyldninger,
der kan blive aktuelle i forbindelse med
anlæg af en evt. fast forbindelse til Sve
rige. Konsekvansen er, at hele SASbugten incl. sydsiden af den gamle Ka
strup Lystbådehavn opfyldes.

real for Kobenhavns Hav

f Nyt område for fritidsformål
lystbådehavn m.v

ta4t«nsiii<

\ Kapsej lads ban«*
for optimistjoller

Nogle af Rivierakystens aktiviteter/klubber
1. Nyttehaveforeningen Prøvestenen (u. for tegn.)
2. HF Amager Strand
3. Strandvænget
4. Prøvestenen
5. Søstjernen
6. Sandøen
7. Amager Strand Sejlklub
8. Sundby Strandjagtforening
9. Sundby Sejlforenmg
10. Sundby Kajakklub
11 Dansk Modelsejlklub
12. Søspejderne
13. Helgoland
14. Strande
15. Det kolde gys
16 Femøren
17. Kastrup Sejlklub
18 K.M.Y
19. Kastrup Bådeiaug
20 Kajakklubben Røsen
21 Roklubben Oresund
22. Badforeningen Broen
23. Badeanstalt
24. SAS Roklub
25. Ponyklub
26. Hjerteforeningen
27. Hundeforening
28. Lystfiskerforening

Kajsejladsbane for
storre fartøjer

Kapsejladsbane
for optimistjoller

KASTRUP

Mulige opfyldninger ved fast
forbindelse til Sverige
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I Tårnby Kommune er det væsentligste
forslag udbygning af området ved Ka
strup Havn, så det bl.a. udbygges med
kulturelle fritidsfaciliteter. Et mindre
vandland kan f.eks. bygges på BP Kemi's areal, kombineret med en ny søba
deanstalt.
På kyststrækningen nord for Kastrup
Marina viser planen den frembyggede
kystlinie med nye brede badestrande,
klitområder velegnet til ophold og til
leg, en ordning af adgangsforholdene
med parkeringsarealer. Den nuværen
de kystlinie bevares og mellem den nye
strandlinie og kysten opstår en række
lavvandede søer. Planen viser også,
hvordan der udover hovedadgangsstierne og vejene kan udbygges en ræk
ke fællesanlæg, der er naturlige i til
knytning til stranden, fællesanlæg, der
er forklaret nærmere på de følgende si
der. De skal medvirke til, at stranden
bliver et spændende og attraktivt ud
flugtsmål for alle aldersgrupper.
Trafik

Den betydelige til stranden forudsæt
ter sikre krydsningspunkter på Amager
Strandvej. Planen foreslår en løsning,
der bl.a. er under forberedelse i Tårnby
Kommune hvor Amager Strandvej ned
prioriteres, omprofileres med midter
rabat. Alle krydsningsstederne sikres
med heller, fodgængerovergange og ha
stighedsdæmpende foranstaltninger.
Kastrup Fort
En sådan nedprioritering af Amager
Strandvej kan muliggøre, at den af
brydes ud for Kastrup Fort, se skitse, så
fortet kommer til at indgå i selve
strandområdet.
Realisering og økonomi
Planen kan etapedeles, stranden i 3 sto
re hovedetaper og landskabet yderlige-

—

Strand

——
Gronne omrider

N y vej

Kastrupfortet kan indgå i Rivieraen ved at
føre Amager Strandvej uden om.

re i mindre deletaper, så det er muligt at
strække
anlægsarbejderne.
Hav
neanlægget kan også etapedeles og eta
bleres uafhængigt af stranden. Projek
tet skal planlægges som et hele for at si
kre den funktionelle og miljømæssige
helhed.
Strandområdet
Havnen syd for
Prøvestenen

50 mio excl. moms
50 mio excl. moms

Hertil kommer bygningsanlæg m.v. på
havn og ved strand. Store dele af anlæg
get kan realiseres med en begrænset of
fentlig støtte, men strandområdets
realisering forudsætter en særlig ind
sats.
Detailplan for området imellem
Prøvestenen og Kastrup Marina
Den nye kystlinie lægges ca. 200 m
frem foran den nuværende og trækkes
ud til den bestående kyst ud for Ka
strup Fort og Femøren. Den nye kystli
nie får en bred strandprofil, en børne

venlig strand. Bagved opbygges et lavt
klitområde i 40 - 50 m bredde med gode
muligheder for læ, ophold og solbad
ning.
Kystliniens stabilitet sikres af 4 høfder,
utraditionelt udformet som lave holme
og forbjerge. De fungerer som attrakti
ve udsigtspunkter, og stranden bliver
opdelt i mindre, laguneprægede helhe
der, hvor der skabes et nyt og anderle
des strandbillede. Hvert strandafsnit
får derved en helt særpræget karakter.
Mod nord er vist en afløser for den
nuværende Helgoland Søbadeanstalt
(ideforslag er udarbejdet af arkitekt
M.A.A. Charlotte Andersson).
Ud for Italiensvej, som er en af de be
tydningsfulde adgange fra baglandet til
området, udbygges høfderne og forbjer
gene med en lang række støttefunktionmer, der naturligt kan udvikles ved
stranden. Det bliver stedet, hvor »man
mødes«, fluepapiret, hvor man kommer
for at se og blive set. Stedet skal kunne
udbygges med en lang række forskelli
ge støttefunktioner og blive det bagved
liggende byområdes lysthus ved van
det.
Der skal være promenader og udsigtsmål. Det foreslås, at forbjerget her
gøres forholdsvis højt, op til 7-8 meter
over havoverfladen. Strandlinien syd
for ligger ideelt for windsurfere, tæt på
vej og beundrende landkrabber og vel
afgrænset i forhold til den øvrige bad
ning.

Girokort vedlagt dette blad.
Husk betaling af kontingent/
pladsleje og andre ydelser
inden 15. marts.

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE.

KMS BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup
Kastruf
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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Reklamer i sejlsport
Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse har
på et møde behandlet de nye regler for
reklame på sejlbåde. Efter HB-mødet
blev udsendt følgende pressemeddelel
se:
»Den internationale kapsejladsunion
I.Y.R.U. har vedtaget nye regler for re
klame på sejlbåde. I hovedtræk går den
nye regel ud på:
1. Kapsejladser deles i to kategorier
A og B:
I kategori A må der ikke forekomme
reklame ud over en eventuel stævne
sponsors reklame. Formålet er at be
fordre og beskytte den mere bred
deprægede kapsejlads.
I kategori B kan der ud over en stæv
nesponsors reklame tillades op til to

individuelle reklamer på båd og per
son.
2. Den nye regel åbner mulighed for, at
D.S. kan tillade reklamer i sejl. Hid
til har D.S. været modstander af re
klame i sejlet, men det er muligt, at
man vil indtage en mere liberal hold
ning over for internationale klasser
for at stille vore egne sejlere lige med
udenlandske konkurrenter.
Inden for kapsejladser under den
danske måleregel DH-88 skal man
næppe forvente en ændret indstil
ling til reklamer i sejl.
Dansk Sejlunions hovedbestyrelse vil
på et møde den 10. januar 1989 tage stil
ling til eventuelle begrænsninger i den
nye reklameregel«.

Fornyelse af klassebeviser til kølbåde i internationale,
skandinaviske og nationale éntypeklasser
Som allerede meddelt ved det nylig af
holdte kølbådsspecialklubseminar i
Kaløvig har Dansk Sejlunions hovedbe
styrelse besluttet, at internationale,
skandinaviske og nationale éntypekølbådsklasser skal have fornyet si
ne klassebeviser for at kunne sejle kap
sejlads i den kommende 2-års periode.
Det drejer sig om følgende klasser:
Internationale:
- Drage
- H-båd

- Soling
- Yngling
Skandinaviske:
- Nordisk Folkebåd
Nationale:
- 101
- 606

- IF-båd
- KDY 15 m
- Knarr

Advarsel vedrørende køb af
båd/registrering i skibsregi
stret
Sidste vinter fortalte en af Bådnyts læ
sere i et læserbrev om, hvordan han var
blevet tvunget til at betale afgift til
Skibsregistret fire gange.
Dansk Sejlunion har været i kontakt
med Ministeriet for Skatter og Afgifter
herom.
Problemet er, at »mellemliggende« kø
bere/ejere, som ikke har brug for lån til
finansiering, ikke undersøger evt. tidli
gere registrering eller oplyser om ejers
kifte til registret.
Dette betyder, at en »uheldig køber« f.eks. nr. 4 i rækken efter dét navn, som
er registreret - skal afregne for alle tid
ligere køberes/ejeres »forsømmelser«.
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I det aktuelle eksempel er der blevet
oprettet fire skøder efter lovens
ikrafttræden den 19.10.1986, og der skal
da betales fire gange registreringsafgift
å kr. 5.000,-, da der er tale om fire æn
dringer. Den seneste ejer af skibet vil
ikke kunne registreres som ejer i Skibs
registret, før der er indsendt og regi
streret skøder vedrørende samtlige tid
ligere overdragelser.
Ved anmeldelser opkræver Skibsregi
stret afgiften hos anmelderen/anmel
derne. Anmelder én person eksempel
vis som i dette tilfælde fire afgiftspligti
ge skøder, vil der blive sendt en opkræv
ning på 20.000, - kr til anmelderen. Det

Prisen for klassebevisfornyelsen er kr.
150,- for den nævnte periode.
Hovedbestyrelsen har ved sin beslut
ning lagt vægt på, at kølbådséntypeklasserne med den nye klassebevisfornyelsesordning behandles på lige fod
med de øvrige kølbåde, der kapsejler
under Dansk Handicap 88, og som be
kendt tillige har en fornyelsesordning
for deres DH-målebreve. Tanken bag
fornyelsesordningen er primært at
opnå en mere direkte grad af »bruger
betaling« for de fælles kapsejladsadmi
nistrationssystemer samt en sikring af
den enkelte bådejers sejlklubmedlem
skab, som krævet i kapsejladsreglerne.
Dansk Sejlunion vil i begyndelsen af ja
nuar 1989 udsende girokort for klasse
bevisfornyelsen til de forskellige
kølbådséntypespecialklubber og sejl
klubber.
Den enkelte bådejer modtager girokor
tet på følgende måde:
Hvis du er medlem af en specialklub, vil du direkte til din privata
dresse få tilsendt et girokort via specialklubben.
Hvis du blot er medlem af en sejl
klub, kan du ved henvendelse i sejl
klubben få dit girokort.
Når DS har modtaget girokortet med
de ønskede oplysninger, udsteder DS
klassebeviset, som sendes til bådeje
rens sejlklub, hvor det skal stemples og
underskrives.
Den første udsendelse af klassebeviser
vil ske pr. 1.=.89. Herefter vil DS ugent
ligt sende klassebeviser til sejlklubber
ne.

te svarer til en procedure, der følges ved
opkrævning af stempelafgift i andre
henseender.
Vi har endvidere fået oplyst følgende:
»Ved nyoptagelser af fritidsfartøjer
påhviler udgiften ejeren, jvf. registre
ringsafgiftslovens § 1, stk 2. Ved æn
dringer i adkomstforholdene for regi
strerede fritidsfartøjer hæfter både
overdrageren og erhververen for af
giftens betaling, jvf. bemærkninger
ne til afgiftsloven. Begge har tillige
pligt til at anmelde ændringer, jvf.
skibsregistreringslovens § 23«.
Juridisk set kan man naturligvis lægge
sag an mod den tidligere køber (som
herefter må gå til næstsidste o.s.v.),
men dette kan sagtens få et forløb på
flere år!

Man kunne måske fristes til at »glem
me« Skibsregistret og finansiere på an
den måde, men når man engang skal vi
deresælge båden, ligger regningen der
stadig og lurer, hvis den nye køber vil fi
nansiere via registrering i Skibsregi
stret.
Noget tyder på, at mange (?) sælgere
ulovligt har undladt at gore opmærk
som på, at båden var registreret i Skibs
registret. Og mange (?) købere har ufor
sigtigt undladt at checke dette.

A
A
A
A
A
A
A

Derfor - vil man købe en båd - ny el
ler brugt - bør man altid i egen inter
esse checke hos Skibsregistret om
oplysningerne her er korrekte D.v.s., at alle tidligere overdragelser
(oprettede skøder) er registreret og
betalt.
Det kan f.eks. anføres i skødet/
salgsslutseddel/eller tilsvarende, at
det påhviler sælger at undersøge/do
kumentere at dette forhold er bragt i
orden.
Alternativt bør man selv inden ac
cept af købet checke hos Skibsregi
stret.

A
A
A
P
P
P
P
P

fra bestyrelsen

P
P
P
J
J

358 Kim A. H. Madsen
Gyldenlakvej 3, S.
387 Claus K. Terkildsen
Englandsvej 62, S.
448 Lars Bo Jensen
Lygtemagerstien 19, S.
489 Birgitte Mortensen
Krudttårnsvej 141, Dragør
581 Gert Madsen
Hessensgade 15, S.
624 Olav Knudsen
Nålemagerstien 38, S.
677 Gert Hansen
Lembergsgade 18, S.
881 Leif H. Nicolaisen
Blekingegade 7, S.
900 Leif Andersen
Frederiksvej 35, F.
985 Dan Møller
Ringstedgade 5A, S.
25 Ole V. Andersen
Amagerbrogade 9, S.
30 Steen Lehm Larsen
Rødegård 3, S.
40 Inge-Lise Pedersen
Lyrens Allé 28, Kastrup
91 Erik Grejsager
Tømmerupvej 56, Kastrup
94 Leo Petersen
Ryesgade 56, 0.
102 Kristian Lauridsen
Houmanns Allé 3, NV.
109 Vibeke Tungelund
Ulvefodsvej 4, S.
122 Anette Lauesen
Toskiftevej 105, S.
18 Lene Lindhardtsen
Rialtovej 9, S.
85 Christel Schoilborg
Agerlandsvej 51, S.

Slettede medlemmer
pr. 31.12.88
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

34 Lars Frederiksen
Wittenberggade 21, S.
56 Ole E. Andreasen
Ulrik Birchs Allé 10, S.
57 Henrik Nielsen
Moselgade 35, S.
76 Birger Hegelund
Kærlundevej 24, Herlev
79 Mylius E. Rasmussen
Australiensvej 25, 0.
170 Mogens N. Andersen
Amagerfælledvej 13, S.
191 Lisbeth F. Nielsen
Middelgrundsvej 39, S.
261 Svend W. Larsen
Amagerfælledvej 13, S.
271 Jørgen Chr. Fenger
Sølystvej 6, Klampenborg
319 Lars Jørgensen
Husumgade 35, N.

Referat af bestyrelsesmøde d. 5.12.88
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 sidst afholdte bestyrel
sesmøde blev oplæst af sekretæren og
efterfølgende godkendt af bestyrelsen.

Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort. Et medlem har søgt om
nedsættelse af kontingent og pladsleje
samt fritagelse af vagtordningen, idet
han er blevet pensionist. Da medlem
met opfylder betingelserne jvf. forenin
gens love, gav bestyrelsen tilsagn.
Der er indledt forhandling med Køben
havns Kommune m.h.t. kloakering fæl
les med vor naboklub S.A.S., der skal
ombygges.
Fællessejlads til Leningrad vil nu blive
mulig. Et medlem har gjort opmærk
som på, at man har etableret »Next
stop Leningrad«, der går over 8 uger.
Redaktøren vil i bladet nærmere be
skrive turen samt de formaliteter, der
er forbundet med samme.
Ved sidste storm og højvande blev vor
nordre østmole endnu mere beskadiget
og vil som følge heraf ikke kunne holde
ret meget længere.
Formanden oplyste, at østmolen vil bli
ve højst prioriteret, og allerede nu vil
man kystsikre molen ved at slå en
spuns ned, hvis forholdene tillader det.
Man håber på, at broen kan blive ståen
de. Efterfølgende vil man indhente en
pris på kystsikring. Formanden vil til
næste bestyrelsesmøde have indhentet
pristilbud.
Bestyrelsen havde til dette bestyrel
sesmøde indkaldt et medlem, der i
klubhuset havde udvist provokerende
opførsel. Medlemmet, der før havde
fået en advarsel for dårlig opførsel, blev
tildelt tre måneders karantæne fra
klubhuset. Han kan således fortsat fær
des på havneområdet og tilse sin båd.
Rivieraudvalget har ladet udarbejde en
plan vedrørende forslag til udbygning
af vor kyststrækning. Planen omhand
ler kysten fra Prøvestenen til Køben
havns Lufthavn. Ved at fremlægge den
ne plan håber man på at få nogen med
indflydelse på den foreslåede omlæg
ning. Den 8.12. holder Rivieraudvalget
hastemøde, hvor planen vil blive frem
lagt. Formanden gav udtryk for tilfreds
hed med Rivieraudvalgets arbejde, idet
dette udvalg varetager vore interesser,
således at vi ikke uden videre får »truk
ket noget ned over hovedet«.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget understreger meget
skarpt, at nordre østmole er meget be
skadiget; man håber på, at vi ikke får is
vinter, idet der så vil være mulighed for,
at molen vælter.
Slæbestedet samt broen på jolleplad(fortsættes næste side)
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sen er blevet beskadiget i stormen. Ska
derne vil hurtigst muligt blive udbed
ret.
Indsejlingsbøjerne er blevet bjerget på
land.
Havneudvalget oplyser sluttelig, at pri
sen på tømning af vore almindelige con
tainere 12 gange årligt vil stige med
6.000 kr. årligt.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Intet
Punkt 5 Sejlerskolen:
Frank Olesen har lovet at være in
struktør sammen med Erik Povlsen ved
towærkskursus.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Undervisningen af optimistsejlere på
lørdage går planmæssigt. Ligeledes er
der nogle lørdage sejlet øvelsessejladser.
Ved det afholdte årsmøde i Grenå kon
staterede man, at alle klubber har et
fællesproblem, nemlig for lille tilgang
af optimistsejlere.
Punkt 7 Kapsejlads:
4 medlemmer har deltaget i dommerse
minar på Nyborg Strand.
Kapsejladsudvalget har deltaget i et
kapsejladsmøde i Øst. Her blev alle
kapsejladser for sommeren endeligt til
rettelagt og tidspunkter aftalt.
Kredsens regel-kursus er nu afsluttet.
Der var 24 deltagere. Kredsen satser på
at afholde endnu et kursus i foråret, og
også her vil Ole Poul Petersen være in
struktør.
Punkt 8 Joller:
Stormen har ødelagt dækket på jolle
broen. Skaden vil hurtigt blive udbe
dret, idet optimistsejlerne benytter
broen ved deres øvelsessejladser.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Formanden oplyser, at EDB-udvalget
vil holde møde den 2.1.89.
Mødet slut kl. 22.00
sign:
Klaus Akkermann
Else Thuring
formand
sekretær
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fra medlemmerne

Fra Kastrup Marine Service
Til vore kunder og bestyrelsen i SSF:
Vi vil hermed gerne sige tak for det sto
re fremmøde og de mange opmærksom
heder ved vor reception i anledning af
ejerskiftet, som omtalt i sidste nummer
af SSF bladet, i Kastrup Marine Servi
ce.
Godt nytår!
Morten, Anette og Jens Boldreel,
Lissie og Svend Alvang.

Til bestyrelsen
og medlemmer i SSF
Overvældet og flov over at modtage en
så overdådig blomsterdekoration uden
anden anledning end den, at jeg blev 70
år, vil jeg gerne benytte lejligheden til at
sige den foregående og den nuværende
bestyrelse en hjertelig tak for Jeres ar
bejde for SSF.

30 år siden

•i

Ib og Erna Christensen har i gemmerne
derhjemme fundet dette foto frem. Det
er taget i vinteren 1958/59 kun få måne
der efter, at klubhuset var færdigbyg
get. Som det kan ses, er der siden kom
met flere tilbygninger, bl.a. det, der kal
des Øresundsstuen, og så terrassen,
som Vagn Preisler med jævne mellem
rum taler om at overdække.

I en stor forening som SSF, med med
lemmer af vidt forskellig socialt og
mentalt tilsnit og et hav af forskellige
meninger om alt på kryds og tværs, er
det prisværdigt, at SSF ikke alene hol
des flydende, men ligger støt på kursen,
forenet i vor fælles interesse i SSF, i det
SSF, hvor jeg siden 1947 har oplevet en
fantastisk inspiration blandt nu afdøde
og nulevende medlemmer. Jeg vil gerne
sige tak for venskaber og hjælpsomhed,
og en hjertelig tak til de, der fandt frem
til mig på dagen.
Alle ønskes et godt nytår med tak for fo
regående år.
Niels O. Nielsen
Ryle Niels

P.S.
80 år
En hjertelig tak til vennerne i SSF, be
styrelsen og Kirstine for opmærksom
heden på min 80 års dag.
Carl Nørgaard

2. Juledag kunne man i TV 1 se Jesper
Klein optræde, stadig iført Sundby
Sejlforenings slips, som han fik for sin
muntre optræden ved SSF's svagføre
fest for 2 år siden.

Salg af sejl

Sejlerskolen

kapsejlads

VHF kursus med certifikat

Kapsejladsudvalg:

SSF's sejlerskole har nu fået de sidste
ting på plads vedrørende årets VHF
kursus.
Første aften er den 31. januar kl. 19.00 i
Pejsestuen, og derefter alle tirsdage i
februar måned.
Pris i alt kr. 400,-. Heraf går kr. 80,- til
bøger og kr. 220, - til certifikat.
Skolechefen

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

Masser af Expressejl sælges billigt.
Passer til mange turbåde, bl.a. 17 kvm.
storsejl, 15 kvm. stormsejl, 14 kvm. fok
ke og 45 kvm. spilere.
Henvendelse: 01 75 76 44, aften
eller i SSF.
Svend Malm, Medl. nr. 546.

Sælges
Danboat 18'. Sejlbåd med alt tilbehør
og 6 hk Evinrude påhængsmotor sæl
ges.
Pris
kr. 22.000,Formiddag, ring på tlf. 01 55 72 80.
Medlem nr. A 944
E. Hansen

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

ynglinge

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.

Redaktionen gør medlem
merne opmærksom på, at de
uden udgifter kan få optaget
rubrikannoncer om køb og
salg m.m. af bådeudstyr og
tilbehør.
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13 18

11 15
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Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik (Basse) Povlsen

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

Polensgade 11 ^
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

optimister

LYNETTENS BÅD SERVICE

9

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

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Jørgen Rindal
Hollands Alle 27
2300 København S
Tlf. 01 97 09 39
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Aktiviteter og huskeliste
for SSF.
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3SF formand fraværende (ferie). I stedet mødte næstformand
Else Thuring og æresmedlem Hans Guldager for at sige pænt
Farvel til overborgmester Weidekamp og frue ved borgmester
skiftet
Foto: Carsten Lundager, Weekend Avisen)
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48. ÅRGANG

Weidekamp

Medlemsblad for

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesvsrelset

01 59 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

Posglrokonto: 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. 0

01 26 95 09

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Klaus Akkermann

01 59 28 23

Næstformand:

Else Thuring

01 53 59 64

Dag- og ugeblade har i de sidste 4 uger
næsten overgået hinanden i en kappe
strid om den bedste beskrivelse af,
hvordan en overborgmester har trynet
rundt med sine politiske modstandere
og genstridige embedsmænd, har udra
deret København med sine bulldozere
og intet fået bygget, samtidig med, at
han har fået traditionelle store indu
strier og virksomheder til at flytte
vestpå og næsten fået hovedstaden til
at blive et provinshul i hovedlandet
Danmark.
I samme åndedrag udnævnes han til et
politisk geni, den dygtigste på Rådhu"
set, ham, der altid arbejder
timer i
d 0 gnet og altid har tid til en samtale
med lille fru Jensen eller pensionist
Hansen og ikke går af vejen for at falde
af hesten ved en fastelavnsridning på
Amager, alt imens man udnævner ham
til solkonge og bykonge, hvor ingen er
over og alle under, og ikke desmindre
moder 8000 mennesker op på Rådhuset
- borgere, diplomater, digtere og folke
tingsmedlemmer plus delegationen fra
SSF - for at sige ham tak for næsten 13
års virke som byens førstemand, alle
uanset stand, rigdom eller fattigdom, i
en kø af tre kvarters længde.

Sekretar:

Else Thuring

01 53 59 64

Kasserer:

Erna Christensen

01 59 39 78

Havneudvalg:

Arne Olsen
Jorgen Friland

01 55 79 39
01 38 15 41

Tilsynsførende
med klubhuse!
- og lestudvalg:

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

Jollerepræsentant:

Jørgen Rindal

01 97 09 39

Motociiådsreprasentant:

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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Weidekamp og SSF
Sundby Sejlforening er lejer af kommu
nens jord, og da jordkontoret direkte er
underlagt overborgmesterens afdeling,
har det altid været god politik i SSF at
være på talefod med den til enhver tid
siddende borgmester for området. Ja,
enkelte af vore ældre medlemmer hu
sker endnu forlængst afdøde borgme
ster Hedebol, der havde sat penge til si
de til en ny frakke, men i stedet gav dem
til vort klubhusbyggeri.
Vor tidligere formand, Svend Larsen og
overborgmester Urban Hansens ven
skab, der ved passende lejligheder fik
tingene til at glide i den rigtige retning,
er også kendt, og intet var mere natur
ligt, end da undertegnede som formand
ved Weidekamps tiltræden som over
borgmester den 1. april 1976 mødte op
på Rådhuset for at lykønske og fortælle
den ny overborgmester om Sundby
Sejlforening, byens største sejlklub.
Modet forløb ikke helt tilfredsstillende.
Weidekamp kendte ikke meget til sejl
sporten og mente i øvrigt, at det at have
båd, der var større end en jolle, var for

de velbjergede i samfundet (han siger jo
altid tingene ligeud ad landevejen).
Det kom der en vældig diskussione ud
af, der endte med, at vi skulle mødes i
Sundby Sejlforening ved en passende
lejlighed, så han kunne få syn for sagen.
Den passende lejlighed blev først til i
1978, hvor vi havde 55 års jubilæum. Ved
en rundtur i havnen kunne han udpege
de største både med spørgsmålet om
pris, og hvad ejeren af en sådan karet la
vede til daglig. Den første var en mand
og kone båd, han på fabrik, hun på kon
tor, ingen bil og lejer i en af kommunens
alt for små lejligheder.
Den næste var vistnok en Nauticat, og
da der også her kunne gives en tilfreds
stillende forklaring på slid og slæb, op
sparing m.m., blev han overbevist om,
at i hvert fald en klub i hans kongerige
havde rødder i hans egen overbevis
ning. Bedre blev det, da han senere på
dagen kunne trykke hænder med med
lemmer, han mere eller mindre havde
stødt på i sit lange politiske liv.
Dette møde i 1978 gav stødet til et
varmt, personligt venskab, ikke mindst
med min hustru, Lilli, der trods forskel
lige politiske ståsteder kunne bruge ti
mevis på politik og samfundsforhold,
når vi mødtes, hvorefter de sager, der
berørte SSF, Flakfortet, penge til en
ung sejler o.lign. blev ordnet på fem
minutter.
Et eksempel:
Undertegnede og et bestyrelsesmed
lem fra Flakfortet møder op hos Weide
kamp. Anledningen er at få hans støtte
til at leje havnevæsenets kæmpekran
Herkules til en dags arbejde på Flakfor
tet billigts muligt. Sekretæren har for
talt, at vi højst kan få fem minutter. Vi
har taget Lilli med, og ved det runde
bord udvikler der sig en af de sædvanli
ge debatter, hvor vi andre ikke kan få et
ord indført. Efter en halv time - og med
to hollandske marineofficerer stående
trippende i forlokalet - spørger Weide
kamp så pludselig: Hvad kom I for?
Vi fortæller ham det, og han griber tele
fonen,
overbeviser
havnedirektør
Schåffer i Havnevæsenet om, at det er
god reklame, hvis Herkules bliver spon
seret til en dags arbejde - gratis!!
Sagen er i orden, og få dage efter havde
Herkules en ledig dag, der blev brugt på
fortet.
Tak for det!
Officererne kunne træde ind og aflevere
deres høflighedsvisit hos byens borg
mester en halv time efter tidsplanen.
Weidekamp blev en tilbagevendende

gæst i Sundby Sejlforening og sagde al
drig nej til at komme ved officielle lej
ligheder, og det skal da ikke skjules, at
bestyrelsen ved disse besøg benyttede
lejligheden til at forelægge nuværende
og kommende problemer, som blev dis
kuteret og i de fleste tilfælde løst, eller
gode råd blev givet. Måske denne na
turlige, afslappede form for samvær til
taler Weidekamp, for han kunne med
passende mellemrum og under mere
uofficielle former invitere venner på et
stykke mad i vort klubhus, uforstyrret
og uden de mange pligter hvilende på
sig.
SSF siger dig tak for de mange år som
byens overborgmester.
Hans Guldager

m
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Stå aldrig til søs. SSF 1983

&

Morten Jensen får overrakt en check til rej
sen til VM for sejlbrætter.

De tre Musketerer, Vagn, Egon, Hans
Trio koret 1985, SSF.

n

C;

Weidekamp. Til båddåb.
VM mesteren Folke Larsen, SSF 1987.

SSF formand Klaus Akkermann fører tra
ditionerne videre. Her ved Kirstines jubilæ
um i 1988.
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Fastelavn i forårsvejr
Til trods for, at fastelavns annoncen af uforklarlige årsager var faldet ud afbladet
mødte talrige medlemmer og børn op til den traditionsrige tøndeslagning i Sundby
Sejlforening søndag den 5. februar. En enkelt regnbyge trak hen over klubhuset og
tønderne, men ellers var det lutter forår med varmegrader, som vi skal mange år til
bage for at finde magen til.
Der var tønder for de helt små, dem, vi kalder minijuniorer. Her en opfordring til
forældre og bedsteforældre: Meld disse rollinger ind i SSF for kun 15, - kr halvårligt.
Medlemskab giver tilskud til foreningen; tal med formanden eller et bestyrelses
medlem om disse fordele.
En af tønderne til børnene var fyldt med en overraskelse. En glad giver havde lørdag
aften, da tønderne stod i klubhuset, fyldt ikke så få skinnende blanke enkroner ned i
en tønde, der i forvejen var proppet med appelsiner og karameller.
Tak fra børnene til rette vedkommende.
Vinderne af tøndeslagningen Fastelavn 1989 blev:
Små børn
Bundkonge:
Kattekonge:

Rene Nymann
Brian Bune

Store børn
Bundkonge:
Kattedronning:
Kattekonge:

Henrik Sharf
Martin Empacher
Henrik Sharf

Damer
Bundkonge:
Kattedronning:
Kattekonge:

Marianne Nymann
Karen Nissen
Inge-Lise Østergaard

Mænd
Bundkonge:
Kattedronning:
Kattekonge:

Tommy Nymann
Michal Jensen
Robert Petersen

I
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Om Københavns
Sejl Union

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

Der er et stort flertal mellem
sejlklubberne om ikke at
støtte den ny søsportsorganisation i dens politik.
Af Kaj Hansen,
bestyrelsesmedlem i KSU, medlem
af Sundet.
KSU - Kobenhavns Sejl Union - har
netop haft generalforsamling. Gennem
det sidste år har KSU arbejdet på etableringen af en sammenslutning af
mange klubber og organisationer med
interesse i Øresund. Meningen var at
skabe en slagkraftig organisation til at
varetage de mange fælles problemer,
som de forskellige brugere af Øresund i
fritidsøjemed har sammen. Dette er
stødt på en hel del modstand, dels fra
Dansk Sejlunion, og også fra nogle af de
sejlklubber, som var tænkt som grund
stammen i den nye organisation. Ved
den netop afholdte generalforsamling
blev det i hvert fald klart, at der ikke var
stemning for, at KSU skulle gå videre
med disse planer. Skulle KSU så
nedlægges? Efter at Flakfortet for
mentlig snart forsvinder fra KSU's
område (det er meningen, at lejekon
trakten, som KSU stadig besidder, skal
overgå til den selvejende institution
Flakfortet) er der ikke mange opgaver
tilbage for KSU.
Imidlertid fremsatte Sejlklubben Sun
det forslag om at omdanne KSU til en
organisation, som skulle sørge for bedst
mulig kommunikation mellem Dansk
Sejlunions kredse i det storkøben
havnske område og eventuelt engagere
sig i konkrete sager, hvis der er enighed
herom. At der i den kommende tid vil
blive sager af fælles interesse for alle
sejlere i hele området, er helt sikkert.
Københavns Havn og forureningsproblematikken er to sager, vi med garanti
vil komme til at høre meget mere om.
En kommende ekstraordinær general
forsamling vil formentlig omdanne
KSU, så organisationen skulle blive i
stand til at medvirke til en for os sejlere
rimelig løsning på nogle af disse proble
mer.

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

VIDEO
|_||.p|_jy
—

Amagerbrogade 55,
tlf 01 54 40 00.

—

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.
I 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 vurderkg som overflødige
ekstraomkostninger for D#n.
Dertil kommer vor Tryghedsgaranti - d.v.s.
at forsikringen betaler lårpt i ganske særlige
tilfælde.
Kig ind og få en bå
drømmen blive opfyldt

5

TILBAGEGANG FOR SEJLSPORTEN
SSF er stadig den tredie største klub og har den mindste tilbagegang i medlemstallet blandt
de fem første.
De nylig udkomne årlige fortegnelse
over medlemstallet i Dansk Sejlunion
og i klubberne viser klare tendenser på,
at en afmatning i mange års medlems
fremgang nu finder sted.
De fleste klubber har i 1988 måttet sæt
te kontingent og pladsleje op med ikke
så få kroner, og dette kan bl.a. være en
årsag til en del af tilbagegangen, idet ik
ke få sejlere er medlemmer af flere
klubber på en gang og nu har benyttet
lejligheden til at skippe et eller flere
medlemskaber..
Endvidere har den berømte kartoffel
kur og de strammere regler for lån til
bådkøb gjort sit til, at interessen for at
være sejlende er kølet ned.

Hverdage

Lordage

S o n og
helligdage

Jan

X

11 15

X

FeS'

X

11 15

Marts

10

April

10 18

~ TTs

9 15
9 15

9

9 15

O O O

9 15

Auq

10

18

9 15

X

Sept

iT 18

9 15

X

9 ' 15

X
x

Juni
Juli

Okt
Nov

De c

13 18
.
:

15

9 15

X

13

18

9 15

13

18
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Det er dog ikke kun Kastrup og SAS, der
har fremgang. Således er der flere af de
mindre bornholmske klubber, der viser
et stærkt forøget medlemstal, og det
samme gør sig ligeledes gældende i Køge
Bugt området for flere klubbers vedkom
mende.
Det kan overraske mange her i Sundby
Sejlforening, at vi næsten holder skan
sen til trods for betydelige ekstrakontin
genter til forbedringer i havnen. Er år
sagen det gode miljø og kammeratskab,
eller at vi trods ekstrakontingenter sta
digvæk er en af de billigste klubber i
Sundområdet?
HG

X

9 15

Mai

Vore nærmeste naboklubber:
Dragør Sejlklub
453 408 - 45
Kastrup Sejlklub
436 437 + 1
SAS Sejlklub
275 280 + 5

X

00 OC OD

18~ ~

Dansk Sejlunions samlede medlemstal
for 1988 viser en tilbagegang på 1373
medlemmer, således at der nu er i alt
60.666 medlemmer, fordelt på 224 sejl
klubber i Danmark.
Medlemstallet for de fem største sejl
klubber pr. 1.9.1988:
1987 1988 +/Kgl. Dansk Yachtklub 2597 2458 - 139
Rungsted Kyst S.klub 1285 1236 - 49
Sundby Sejlforening 1195 1174 - 21
Hellerup Sejlklub
1203 1109 - 94
Sejlkl. Lynetten
1173 1101 - 72

_

LYNETTENS
BÅD SERVICE

En Børneopsparing
giver børnene en god start

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Amagerbanken

GENERALFORSAMLING

Følgende er på valg:
Sekretær: Else Thuring
Skolechef: Bjarne Larsen
Et medlem af havneudvalget:
Jørgen Friland
Et medlem af klubhus- og festudvalget:
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten:
Ib Petersen
SuDDleant: Arne Olsen (Tryksen)
1. Revisor: Frits Kleis
2. Revisor: Jan Sejerbo
(afgår p.g.a. udrejse til USA)
Revisorsuppleant: Benny Gustaffson
Redaktør: Hans Guldager
To målere:
Karl Thorup og Frank Olsen

Søndag den 19. marts
kl. 9.00
i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal indleveres
til kontoret senest søndag den
26. februar 1989 kl. 9.00.
Bestyrelsen

5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1988 har vi foretaget en
analyse af, hvorledes indtægter er brugt i det forløbne år.

Maritim Bogklub er en bogklub for
sejlere, hvor gode bøger er billige.
Sejlerne har fået deres egen bogklub.
Det er Forlaget Oervus, der har startet
en specialbogklub, som udsender bøger
om både, langtursbøger og praktiske
håndbøger. Klubben hedder kort og
godt Maritim Bogklub.
Introduktionsbøgerne er Svend Billesbølles utroligt underholdende beret
ning om fire års jordomsejling i den lille
sejlbåd Stormy. »Stormy« er også titlen
på bogen. Den koster normalt 159 kr.,
men i Maritim Bogklub får man den for
48 kr. En anden introduktionsbog er
Paul Elvstrøms beretning om sit liv og
mest interessante kapsejladser. Den
koster normalt 198 kr., men i bogklub
ben får man den for 78 kr., så der er vir
kelig penge at spare.
Der udsendes cirka seks bøger om året i
Maritim Bogklub, og medlemmerne er
ikke forpligtet til at købe et bestemt an
tal.
Man kan melde sig ind på tlf. 0162 90 70
eller skrive til Maritim Bogklub, Tu
borgvej 71, 2900 Hellerup.

INDTÆGTER:
Kontingenter
Klubhus
Havnepenge
Tilskud fra kommunen
Ekstra byggefond

895.245,57
103.125,00
30.611,45
259.575,00
523.796,20
1.812.353,22
=

.

UDGIFTER:
Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Renter
Bestyrelsesmøder
Sejlerskole
Junior
Kapsejlads
NEDBRINGELSE AF GÆLD:
Moms, skat m.m
Afdrag på lån
Kasse, bank,
girobeholdning faldet med

Fritz Kleis
revisor

1.301.384,46
48.833,60
174.209,70
55.210,88
206.181,69
39.284,55
4.757,50
27.446,89
80.673,46
27.577,38

1.965.560,11

630,40
16.000,00
-s-169.837,30

71,82%
2,70%
9,62%
3,05%
11,32%
2,18%
0,26%
1,51%
4,46%
1,52%
0,03%
0,89%

-s-153.206,90
1.812.353,21

-^9,36%

Benny Gustafsson
Regnskab næste side
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.1.88. til 31.12.88.
TRANSPORT
INDTÆGTER:
YDELSER FRA MEDLEMMER:
Indskud

36.818,00

KONTINGENTER:
Aktive
Bøder
Passive
Juniorer

301.358,60
14.635,00
30.594,95
18.422,26

365.010,81

PLADSLEJER:
Aktive
Vinteroplæggere
Nye pladser
Afgift skure + haver

380.456,89
69.318,29
10.800,00
32.841,58

493.416,76

UDGIFTER:
HAVN OG PLADS:
Skatter og afgifter
Fornyelser og reparationer
Materialer
Traktor
Hegn og låger
El forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Telefon
»Bollen« & »Kirstine«
Rotteudryddelse
Toilet ndr. mole
Lønninger
-^Udlån af pladsmand
Vogn og spil
-5-Indbetalt for brug af spil
Indkøbt brændstof
-r- Solgt brændstof
Vagtordning
- h Indbetalte vagter
Opkrævede havnepenge
Molearbejde
-r- Ekstra byggefond
KLUBHUS:
Fornyelser og reparationer
Ejendomsskat
Forsikring
-r- Lejeafgift
BLADET:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
Annonceindtægt

FESTER:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Svagføredag
-^Indsamling
Hoplapiger & hornorkester

895.245,57

128.684,44
70.429,81
29.942,71
39.110,18
6.258,05
3.519,11
34.797,70
22.148,75
1.189,53
8.216,26
2.361,68
16.455,69
175.949,36
H- 9.230,00
21.129,59
4- 7.192,63
36.408,24
50.699,69
36.400,00
-^24.600,00
760.105,68
^523.796,20

RENTER:
BESTYRELSESMØDER:
SEJLERSKOLE:
Undervisning
Fornyelser & reparationer
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Startpenge

166.719,36
13.936,96
-5-14.291,45
11.800,00
H-30.611,45
236.309,48

ADMINISTRATION:
Telefon
Honorar
Frimærker + attester
Frihavnsmærker
Kontingenter
Gaver
Kontorartikler
Generalforsamlinger
Møder -I- rejsepenge
A.T.P. & Arbejdsmarkedsbidrag
Målerbreve
Indkøbte varer
-Usolgte varer
Tilskud fra kommunen

746.976,81

33.723,21
248,64
14.861,75
-r-103.125,00

-H 54.291,40

183.756,39
15.582,86
5.755,84
30.885,39

174.209,70

JUNIOR:
Fornyelser & reparationer
Materialer
Brændstof
Startpenge
Forsikringer
Kontingenter
Møder
-s- Gaver
KAPSEJLADS:
Præmier
Møder + fortæring
Materialer
Diverse kapsejladser
Trænerordning
Kursus
-^Gave
-i- Årets underskud

TRANSPORT
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866.895,11

Status pr. 31-12-88

866.895,11
21.891,75
29.064,50
5.059,58
+ 2.904,95

2.100,00

55.210,88

14.555,00
15.845,00
2.508,50
236,00
74.090.00
18.704.34
16.540.01
5.947,00
12.683.35
4.907,76

+ 1.111,00
41.275,73
+ 259.575,00

•53.393,31
39.284,55
4.757,50

1.345,25
20.640,14
3.442,00
760,00
630,50
629,00

27.446,89

17.971,49
24.826,02
8.700,35
8.850,00
15.812,00

610,00
9.065,80
+ 5.162,20
8.123,25
8.841,14
11.250,99
+ 9.027,20
1.740,00
11.649,20
+ 5.000,00

80.673,46

27.577,38
1.048.452.46
+ 153.206,89
895.245,57

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

903,34
3.323,93
5.283,38
88.566,90
175.580,82
5.393,97

279.099,34

1,00
1,00
47.000,00
91.620,00
90.000,00
27.000,00

1,00
1,00
1,00
1.300.000,00
1.834.724,34

PASSIVER:
Skolefond saldo pr. 1. 1. 87
+ rente
+ bidrag
+ tilskud
Brandforsikring saldo pr. 1.1.88
+ rente
Byggefond saldo pr. 1.1. 88
+ renter
+ indbetalinger
Ekstra fond saldo pr. 1.1. 88
+ indbetalinger
+ molearbejde
Hoplapiger konto saldo pr. 1.1.88
+ rente
+ indbetalinger
Lån Idrætsfonden
saldo pr. 1.1.88
+afdrag
Lån Idrætsparken
saldo pr. 1.1.88
+ afdrag
Bankgæld
Skyldig skat
Skyldig A.T.P.
Depositum Sejlklubben A.S.A..
Moms saldo pr. 1.1.88
+ indgået moms
+ udgået moms
Reguleringskonto
saldo pr. 1.1.88
+ regulering
+ Årets underskud

5.521,10
315,63
995,00
+ 1.548,36
82.088,94
6.477,96
71.527,39
4.803,43
99.250,00
57.250,00
446.546,20
-523.796,20
5.004,35
289,62
100,00
8.000,00
+ 8.000,00
76.000,00
+ 8.000,00

5.283,37
88.566,90

175.580,82

0,00
5.393,97

0,00
68.000,00

277.265,37
4.210,00
145,80

1.000,00
7.319,91
291.405,18
+ 293.968,98
1.334.681,89
23.047,00
+ 153.206,89

4.756,11

1.204.522,00
1.834.724,34

Medlemstal:

Erna Christensen
Kassererske

Aktive: 819 Passive: 175 Junior: 61 Mini 18

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger og
bilag.
De anførte beholdningers tilstædeværelse er konstateret.
København februar 1989
Fritz Kleis

revisor

Benny Gustafsson

revisor
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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 1174 medlemmer, 224 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!
(fortsat fra forrige nummer)

Af Juul Andersen
Udsejlede distancer efter log og udmå
ling i søkortene.
Der er ikke medregnet krydstillæg eller
tillæg for de mange snoede farled, hvil
ket gør, at den udsejlede distance er væ
sentlig længere end anført nedenfor.
Kobenhavn-Humlebæk
Humlebæk-Viken
Viken-Falkenberg
Falkenberg -Tråslovslåge
Tråslovslåge - Goteborg
Goteborg-Trollhåttan
Trollhåttan-Vånersborg
Vånersborg-Dalbergså
Dalbergså-Låcko
Låcko - Sjotorp
Sjotorp - Karlsborg
Karlsborg-Motala
Motala-Mem
Mem-Fyrudden
Fyrudden-Våstervik
Våstervik-Oscarshamn
10

15 sm
12 sm
46 sm
13 sm
45 sm
49 sm
9 sm
14 sm
25 sm
33 sm
30 sm
16 sm
54 sm
32 sm
40 sm
55 sm

Oscarshamn - Kalmar
Kalmar - Kristianobel
Kristianobel - Karlskrona
Karlskrona - Semrishamn
Semrishamn - Gislovslåge
Gislovslåge - Præstø
i alt

42 sm
26 sm
26 sm
61 sm
47 sm
46 sm
736 sm
+ tillæg

Lørdag den 24/5.
Kl. 9.00 lettede vi. Vi havde aftalt med
svenskeren at følges ad, så vi gik uden
for og afventede en tid, men da han ikke
viste sig, gik vi på kurs 68 for motor, 0
vind og meget diset. Efter en times sej
lads klarede det lidt op og to sejlere
dukkede op forude.
Kl. 12.00 havde vi Naverens fyr ved ind
sejlingen til Ekenes skærgård. Vi satte
farten ned for at nyde de dejlige omgi
velser. Enkelte svenske både var taget
på pinsetur, og havde fundet deres hyg
gelige læsteder. Kl. 14.30 nåede vi Lackø havn, der ligger lige neden for Lackø
Slot. Ved første fortøjningsbøje gik vi på
grund, så vi måtte forhale ud til den
yderste. Kort efter kom en tysk sejler,
den første vi havde mødt, og lagde sig
på vor stb. side.
Efter frokosten gik vi op til camping
pladsen, der kun var besøgt af få gæster.
Vi fik et dejligt bad, gik ombord til kaf
fen. Kort efter kom en svensk "båd og
lagde sig ved siden af os, det var be
kendte fra Vannersborg. Han kom om
bord og fik et glas før middagen, kylling
med grøntsager. Efter middagen gik vi
tur til slottet, det var ikke åbnet for tu
rister så sent på dagen. Vi ringede til
bekendte i Karlsborg der oplyste, at de

havde haft snevejr for et par dage siden.
Det blev en kølig aften, lidt regn af og
til, godt med fyr i ovnen. Enkelte svens
ke sejlere havde tændt bål ved klippen
overfor, ristede pølser og snobrød, der
blev skyllet ned med dåseøl. Stedet var
meget smukt, idylen blev kun afbrudt
af den sædvanlige jolle med børn og på
hængsmotor. Vi sluttede 1. pinsedag kl.
22.00 og gik til køjs.

Søndag den. 25/5
-1. pinsedag
Efter morgenkaffen fik vi besøg af na
boen, hun blev meget begejstret for vor
olieovn og vores 24 grader i kahytten. Vi
betalte havnepenge sv.kr. 18,-. Kl. 10.00
lettede vi og gik til en lille havnca. 1/2 ti
mes sejlads, hvor vi tankede benzin. Kl.
11.45 var vi ude af skærgården og satte
kurs 78 mod Mariestad. Vinden var
imod ca. 3 sek/m. så vi satte storsejl og
motor til. Ca. 2 timer senere rummede
vinden og vi kunne falde af og få lidt
glæde af genua. Kl. 15.15 havde vi Ma
riestad tv. om styrbord.
Da vejrmeldingen ikke lovede for godt
for 2. pinsedag, besluttede vi at holde
på til Sjøtorp. Vinden friskede på det
sidste, og vi så kun enkelte sejlere. Kl.
17.20 gik vi til broen og fortøjrede for
natten. Medens Lotte lavede middag,
dejlig hamburgerryg, besøgte jeg sluse
mesteren, hvor jeg fik de nødvendige
oplysninger og fiduser vedr. fortøjringer
m.v. i sluserne. Efter middagen gik vi
tur, kl. 21.30 gik vi til køjs, det små
regnede.

Mandag den 26/5
- 2. pinsedag.
Det har regnet hele natten, kl. 7.00 er
der 5 grader udenfor. Sjørapporten er
ikke særlig lovende, 6 til 10 graders dag
temperatur. Vi beslutter at se tiden an,
vi ligger jo godt.
Lotte finder en pakke dansk rugbrød, så
frokosten er reddet, det er ikke nemt at
holde brødet i den fugtige luft. De få bå
de, der er på pinsetur får en trist sejlads
hjem i det kølige vejr med regn. Sjørapport kl. 13.00 melder 7 gr. dagtemp. og
regn. Vi pudser messinglamper og gør
fortøjninger klar til sluserne.
Vi gør en vejviserblok fast forude, såle
des, at en lang ende går fremefter i land
og agterud til spilkoppen, efterhånden
som vi stiger i slusen, hales hjem på
spillet.
Vi får skrevet postkort, går i land og po
ster dem. Kl. 21.15 fortsat støvregn og
meget dårligt sigt, så vi bliver nede læ i
den lune kahyt. Til køjs kl. 22.00.

mellem sammenfaldne kajer med stenpullerter, som man brugte i gamle dage,
kostene var ofte svære at se, skøn natur
og ikke et fartøj. Mange forskellige arter
af træer, særlig store lærketræer fanger
ens blik, man kan ikke lade være med at
tænke på de dejlige lærkeplanker til
klædning der kunne blive.
Kl. 20.35 når vi frem til Karlsborg og fin
der en god pæleplads ved den lokale
sejlklub efter 12 timers tur, skøn tur. Vi
kan nøjes med at tænde petroleumslamperne og får herved 19 grader i ka
hytten. Vi spiser vor sene kvålsmat og
går ret hurtigt til køjs, endnu en oplevel
se rigere.

Onsdag den 28/5.
Vi sov længe, vejret var mellemfornøjet,
men ikke særlig koldt. Mens jeg gik i
land for at finde friske rundstykker, la-

sightseeing til Karlsborg Slot kl. 12.30
hvis vi ville følge et skolehold. Om for
middagen gik vi i land og handlede. I en
forretning så vi et 12" TV., der kunne
køre på 12 volt. Prisen 495 sv. kroner
kunne vi ikke stå for, så vi købte det. Kl.
12.00 gik vi langs stranden til slottet,
hvor vi blev modtaget af den kvindelige
guide, der viste os rundt sammen med
en klasse 12 årige børn. Rundvisningen
varede ca. 1 time og var meget interes
sant.
Kl. 14.30 var vi ombord igen, spiste til
middag og tog en lille lur. Vi prøvede det
nye TV. og det virkede fint. Om aftenen
var jeg med til at sætte mast i en nybyg
get 14 m 2 Ege. Eg på eg, meget fint ar
bejde. Om aftenen kom vor nabo, en
folkebåd, ned for at forhale. Han forkla
rede, at alle lokale sejlere skulle være
væk til 1. juni for at give plads til gæster,

Tirsdag den 27/5.
Sjørapport lover først skiftende senere
sydøst 2-6 temp. 8 gr. med stigende ten
dens og opklaring. Kl. 8.35 er vi klar og
forhaler hen til første sluse, hvor vi hos
slusemesteren køber nye kort til resten
af sejladsen til Mem. Stadigvæk er vi
alene, så vi går igang. Vort system vir
ker fint i sluserne, der nu alle er ændret
til hydraulik. Når vi nærmer os slusen,
går vi langs med sagte fart, og Lotte
hopper i land med forfortøjringen, og
gør den fast når vi er anbragt i slusen.
Derpå rækker jeg agterfortøjringen op,
som stikkes gennem forfortøjringen og
retur, hvorefter den gøres fast på agterklampen.
Kl. 10.55 er vi nået til Dyrestad, vejret
er gråt, men næsten tørt. Kl. 11.25 er vi
nået frem til Godhagen sluserne. Vi når
lige at komme op i første sluse inden
slusemesteren holder middag. Vi laver
middagsmad. Lotte tør kun tage en
halv Martini, da hun jo skal hoppe i land
med fortøjningen. Hun skulle jo nødig
falde i det kolde vand. Efter middag
fortsætter vi sejladsen, systemet virker
godt, og vi synes, at vi er blevet dus med
sluserne. Kl. 14.30 er vi i Hajtorp og
fortsætter mod Gastorp, som vi når kl.
14.50.
Vi er nu nået til det højeste punkt i vor
kanalfærd, og skal begynde at stige ne
dad i sluserne. Det går ligeså godt og
uden problemer. Da vi når frem til den
skønne sø Viken klarer vejret op. Vin
den var medgående ca. 2 m/s. Vi sejler

f •rwarm »•

vede Lotte kaffe og fik vasket klatvask.
Om formiddagen gik vi tur for at se på
staden, vi hævede penge i den lokale
bank på eurocheks og handlede. Vi så
efter møntvask, men af de lokale fik vi
oplyst, at en sådan ikke fandtes, da
man selv havde vaskemaskiner i de fle
ste hjem. Der var fine forhold i klubhu
set, så vi fik os et dejligt bad. Vinden SØ
ca. 5 sek/m. og man lover regn til nat
ten, så vi beslutter at blive foreløbig.
Luften er fyldt med pollen, der ligger
sig overalt, i vandet, på dæk, ja selv ne
de i kahytten finder det ned.
Aftenen er ret lun, så vi sidder oppe og
nyder vor aftenkaffe, men solen går ned
i en sæk.

Torsdag den 29/5.
Dagen oprandt med dis og østlig vind.
Af sejlklubbens sekretær og kasserer
fik vi at vide, at han kunne skaffe os på

indtægten fra gæsterne kunne klubben
ikke undvære. Sejlerne var så henvist til
at ligge ved bøje i bugten, hvilket ikke
var behageligt med NØ vinde.
Senere kom en Nimbus 26 motorbåd
med svensk flag og lagde sig et par plad
ser fra os. Vi blev snart klar over, at det
var et meget højrøstet tysk selskab på 2
par, der havde lejet båden, dem havde vi
fornøjelsen af hele aftenen - ak ja.
TV. avisens sjørapport lovede ikke godt,
regn og torden med østlig vind, vi afven
ter og går til køjs kl. 23.00.

Fredag den 30/5.
Vi vågner op til østlig vind med regn og
dis. Vi pusler med forskellige ting om
bord.
Jeg går i land og køber en 50 m lang led
ning, så den kan række fra klubhus til
båd, det sparer på strømmen fra akku
mulatoren.
bortsættes næste side
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Om eftermiddagen kom Eskens ejer,
Giinter Stukmann ned og ved fælles
hjælp og en pagaj fik vi forhalet båden
over langs siden af os, da der var flere
ting jeg kunne hjælpe ham med ved tilrigningen. Han ville gerne følges med os
om søndagen, da han boede i Norrkøping, såfremt han kunne blive færdig
med båden.

Lørdag den 31/5.
Sjørapporten lover vestlig vind, 3-7 og
senere opklaring. Vi beslutter at fort
sætte. Kl. 10.00 går vi gennem broen. Vi
sætter storsejl og krydsfok. Kl. 11.50 har
vi øen med fyret Fjuk tv. og sætter ny
kurs 94 - vinden flover og går i sydvest.
Vejret er meget køligt. Midt i søen Våtteren viser ekkolodet 90 m vand. På an
befaling af de lokale sejlere prøver vi at
drikke vandet, det smager skønt, og vi
fylder tanken op.
En 1/2 sm. i læ ligger der en ting og fly

der i vandet, vi går ned mod og kort efter
fisker vi en gummifender op. Kl. 12.50 er
vi ved Keferøen, vi venter lidt ved slu
sen ved Borren, da der er pause for spis
ning og afventning af mindre turistbåd.
Efter slusen fortsætter vi stadig alene
over søen Borren. Kl. 16.00 St. Brittas
Udde og kl. 17.20 er vi fremme ved Borrensberg, hvor vi fandt en god plads
langs kaj. Det er en hyggelig rolig lille
by. Jeg tager bagagevognen og benzin
dunken og går efter benzin til den lokale
tank ved landevejen.
Da jeg kommer tilbage begynder det at
regne, så vi har været heldige med tør
vejr en hel dag. Vejrkortet i TV. lover
desværre regn i det område, hvor vi be
finder os i. Regnen siler ned og vi hygger
os om læ med at se TV., vi har jo kørt en
masse strøm på. Skivet er heldigvis tæt
overalt.

Søndag den 1/6.
Vejrmeldingen kl. 8.00 er trist, både

Danmark og Sverige er enige, fortsat
regn, så vi beslutter at blive liggende.
Efter morgenkaffen går Lotte igang
med vasketøjet der bliver hængt op i et
tørrerum, derefter går vi selv i bad, en
dusch til 4 sv. kr.
Man er gået over til møntsystem de fle
ste steder på grund af misbrug af det
varme vand. Efter middag går jeg op og
handler våde varer på flasker og køber
postkort, derpå en god lang middags
søvn. Et par enkelte sejlbåde og en
slags motorbåd passerer forbi, motor
båden viste sig senere at være fra Esb
jerg. Et par unge piger på vandcykel
fjanter forbi.
Det meget fugtige vejr giver ikke megen
tørring til vasketøjet, så Lotte forsøger
at stryge tøjet tørt, mens jeg går til post
kassen. Vejrkortet i TV. kl. 19.30 viser en
bedring i vejret - heldigvis - vi går en
kort aftentur, men må skynde os tilbage
idet det regner igen.
Fortsættes næste nummer

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

KASTRUP MARINE SERVICE—
f

BÅDUDSTYR
Sattværksvej 2. DK 2 7 70 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

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

Fartøjsberedskab

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78
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Fartøjsberedskab ved eftersøgninger
og redningsopgaver.
Som et led i klubbens aktiviteter vil
Dansk Sejlunions L&M-udvalg henle
de opmærksomheden på muligheden
for at tilbyde et fartøjsberedskab i den
officielle redningstjeneste til søs. Dette
er tænkt som en aktivitet for den del af
medlemmerne, der måske har andre in
teresser end kapsejlads.
L&M-udvalget har under møder med
Farvandsvæsenets division for lods-/
søredningstjenesten, Søfartsstyrelsen
og SOK mødt en meget positiv modta
gelse af dette initiativ. Interessen for
deltagelse i et sådant beredskab må
være indlysende, og selv om vi på ingen

måde skal konkurrere med hverken
redningsmændene eller bjergningsselskaberne, kan vor assistance i mange
situationer være værdifuld.
Som det fremgår af organisationspla
nen for den officielle redningstjeneste,
må klubbernes tilbud afpasses efter lo
kale forhold. Der kan hermed blive tale
om at stå til rådighed for politi, mari
timt hjemmeværn, havne- og lodsvæ
sen.
Organisationen inden for klubben kan
være, at f.eks. et antal motorbådsejere
indgår i systemet som første alarm
sted. Deres navne og telefonnumre skal
være kendt af alarmerende myndighed.
Ved tilkald til en eftersøgning eller li
gnende skal blot een af disse tilkaldes,
og vedkommende skal herefter sørge
for den videre alarmering inden for
klubbens fartøjeberedskab. Det hele
må ligge fast i en gennemarbejdet orga
nisationsplan, og vedkommende, der
har modtaget alarmen, sørger for, at det
til situationen rette antal fartøjer af ret
te type sendes af sted. Dette aftales
med alarmerende myndighed, når alar
men indløber.
Inden for klubben må et vist antal båd
ejere stille sig og sin båd til disposition.
En tilsvarende besætningsliste må op
bygges, idet man jo ikke kan regne med
faste besætninger til hver opgave. Så
danne besætningesliter må være til rå
dighed for hver enkelt bådejer. En in
tern plan og metodik må være udarbej
det og naturligvis godt kendt af alle im
plicerede personer. Øvelser kan i den
forbindelse anbefales af hensyn til bå
de træningen og det sociale aspekt.
En sådan hjælpetjeneste er DA med
lemmernes helt frivillige og ulønnede
tilbud om assistance ved eftersøgninge/søredningsopgaver. Man må ikke på
regne godtgørelse for brug af brændstof
eller ved havari; derfor må den enkelte
være sikker på sine forsikringsforhold.
L&M-udvalget har forelagt ideen for
Foreningen af Sø-Assurandører, der har
hilst ideen velkommen, men her kan
foreningen ikke på vegne af de enkelte
selskaber give tilsagn om dækning un
der særlige forhold. I hvert enkelt
tilfælde må den enkelte altså gøre op,
om situationen indbyder til at gå ud, el
ler om man skal afslå.
Om bådene, der kan benyttes, må det
være klart, at de skal være solide, sø
dygtige og med pålidelig maskinkraft.
Størrelsen er mindre væsentlig - ikke
sjældent kan der være brug for mindre
fartøjer til lægtvands-opgaver. En for
udsætning må være VHF, dersom man

da ikke har organiseret sig med tran
sportabelt radioudstyr og i så fald med
en koordinator i havn, der kan modtage/
viderebringe meddelelser til/fra SOK
eller lokale styreenhed.
Fartøjsberedskab af beskrevne art er
idag organiseret i nogle områder/klub
ber; enkelte steder har flere klubber
indgået samarbejde, så man på denne
måde dækker et helt farvandsområde.
L&M-udvalget fremkommer med tank
en nu, så en mulig planlægning kan fin
de sted i denne vinter, som en særlig ak
tivitet for de mange tur- og motorbådssejlere. Vi mener med en sådan aktivi
tet at kunne give et lokalt bidrag til de
omkostningskrævende søeftersøgninger, aktiviteten vil skærpe den enkeltes
opmærksomhed for de søsikkerhedsmæssige sider (ombord, besætning og
uddannelse) og så vil et sådant bered
skab give de ikke-kapsejlende medlem
mer en meningsfyldt opgave at samles
om og en aktivitet, der kan bringe med
lemmerne på tværs af klubbernes man
ge interesseområder sammen.
Udvalgets medlemmer står gerne bi
med råd og anden bistand i forbindelse
med jeres lokale planlægning. For at der
overhovdet skal være mening i tingene,
må jeres bestyrelse være med på idéen
og deltage aktivt i opbygningen af de

enkelte elementer i et sådant bereds
kab.
SOK har bedt os oplyse hvilke klubber,
der igangsætter denne aktivitet. Vi skal
derfor i L&M-udvalget have meddelel
se om det beredskab der bliver iværksat
og hvilke operationsområder/fartøjer
og disses udstyr (incl. kommunika
tionsmidler) der vil indgå i de enkelte
beredskab.
Alarmerings-/organisationsplaner skal tilsvarende oplyses for
det enkelte område.
Kontakt Anton Vognsen,
privat: 01 42 14 60, arbejde: 01 11 40 88.

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.

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. 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,- -I- 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. ar.: Enkeltskur: kr. 82,- + moms kr. 18,-, ialt kr. 100,-. Dobbeltskur:
kr. 164,- + 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,-.

Ekstraordinært kontingent:
Alle aktive medlemmer betaler:
Inden den 15. marts 1989

kr. 250,00

Vedtaget på generalforsamlingen den 25/10-1987.

13

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 9.1.89
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Efterfølgende forelagde han forslag til
en arbejdsplan i forbindelse med en
nødvendig renovering af nordøstmolen.
Prisen blev anslået til ca. 400.000 kr.
Det vil være nødvendigt at påbegynde
arbejdet allerede nu, hvis molen skal
stå klar til sommer.
Da man ikke kunne finde noget alterna
tiv til dette forslag, gik bestyrelsen ind
for denne nødvendige renovering.
Flere medlemmer har klaget over, at
der er blevet krævet betaling for ophaling med foreningens grej. (En del af
disse medlemmer har ikke betalt end
nu). Et forslag fra Verner Poulsen, ind
givet til bestyrelsen vedrorende netop
betaling for ophaling, blev diskuteret af
bestyrelsen, og man blev enige om, at
havneudvalg i samarbejde med forman
den skal udarbejde en plan omkring bå
de det praktiske og det prismæssige.
Efterfølgende vil man orientere med
lemmerne gennem medlemsbladet.
EDB-udvalget har været ude og fået de
monstreret et system, der absolut er
brugbart i SSF. Prisen er 50.000 kr. Der
er to skærme og en printer. Bestyrelsen
var enige om, at dette system ville kun
ne dække SSF's behov, og EDB-udvalget blev opfordret til at arbejde videre
med sagen.
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KSU har afholdt generalforsamling den
9.1.89, hvor et forslag fra Sundet blev
behandlet. Forslaget går ud på at
nedlægge KSU, og så efterfølgende gen
oprette det med ny struktur. General
forsamlingen pålagde bestyrelsen at
udarbejde et ændringsforslag til de
bestående love, således at det i stedet
for de enkelte klubber skulle være kred
sene, der var medlem af KSU. Man me
ner så, at KSU skal arbejde som et koor
dinerende organ med et bestyrelses
medlem fra hver kreds. Der vil blive
indkaldt til en ekstraordinær general
forsamling.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget meddeler, at der p.g.a.
fugt har været strømsvigt på Nordre
Plads.
Efter næste tømning af vore containere
vil de blive placeret på et hensigtsmæs
sigt sted.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Julefrokost og juletræsfest gik som
sædvanligt meget fint med stor tilslut
ning begge dage.
Fra lørdag den 14.1. påbegyndes rengø
ring og istandsættelse af hele klubhu
set.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Igen i år i februar måned vil der blive af
holdt VHF-kursus på tirsdage.
Navigationskursus og towærkskursus
går fortsat fint med godt fremmøde.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Intet
Punkt 7 Kapsejlads:
På et uddannelsesgruppemøde, afholdt
i Østersøkredsen, blev man enige om at
afholde endnu et regelkursus i marts,
og et kapsejladsmedhjælperkursus i fe
bruar, i SSF. Undervisere vil blive Ole
Poul Pedersen og Mogens Fuglsang
samt Ole Jensen, alle fra SSF, endvide
re Jan Werge fra Lynetten.
Der vil endvidere blive afholdt 3 forældrekurser, det første i SSF den 18.4.
Kapsejladsudvalget har sendt en
nytårshilsen til »aktivister« fra kapsej
ladssæsonen 1988 - med indbydelse til
deltagelse i kapsejlafsmedhjælperkursus og regelkursus i forsæsonen 1989.
Interessen for uddannelse har været
stor, og foreløbig har 5 tilmeldt sig til
medhjælperkursus i KAS - 8 til
medhjælperkursus i SSF og 7 til regel
kursus i Kastrup.

Punkt 8 Joller:
Intet
Punkt 9 Motorbåde:
Intet
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
De forskellige udvalg fremlagde her de
res aktivitetstilbud, der blev sammen
holdt til brug for en aktivitetskalender,
der vil blive trykt i bladet.
Mødet slut kl. 22.15
sign.:
Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

Referat af ekstraordinært
bestyrelsesmøde den 28.1.89.
Formanden havde indkaldt bestyrelsen
til et ekstraordinært bestyrelsesmøde
på grund af et groft overfald på et besty
relsesmedlem.
Overfaldet fandt sted på havneområ
det, hvor havneudvalgsmedlem Arne
Olsen arbejdede med renovering af
Østmolen for sit firma Graae & Hil
mand Installation A/S.
Pladsmanden var ligeledes indkaldt til
modet. Han havde ikke set overfaldet,
men sørget for at Arne Olsen kom på
hospitalet.
Overfaldsmanden, Jan Nielsen, slog og
sparkede Arne Olsen så meget, at han
blev meget ilde tilredt med bl.a. mange
løse tænder, hjernerystelse m.m.
En ordveksling mellem parterne gik
forud for volden. Jan Nielsen hævder, at
Arne Olsen truede ham med en skovl,
hvilket Arne Olsen benægter.
Da der er tale om meget grov vold, be
sluttede bestyrelsen at tage vore loves
§14 i brug, og Jan Nielsen er med
omgående virkning blevet udelukket af
foreningen. Han vil blive tilskrevet om
omgående at fjerne sin båd og sit grej
fra foreningens område.
Følgende deltog i bestyrelsesmødet:
Klaus Akkermann, Vagn Preisler, Bente
Bang Christensen, Ib Petersen, Jørgen
Rindal, Ole Poul Petersen, Ole Jensen,
Hans Guldager, Bjarne Larsen og Else
Thuring. Endvidere pladsmanden Bent
Petersen.
sign:
Else Thuring
Klaus Akkermann
sekretær
formand

fra medlemmerne

kapsejlads

Til
bestyrelse og medlemmer af SSF
Hjertelig tak for opmærksomheden til
min 80 års fødselsdag.
Venlig hilsen
Svend Christensen, »Gejr«

havn og plads

Kapsejladsudvalg:

Skur byttes

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

Dobbeltskur på nordre plads byttes
med dobbeltskur på søndre plads.
Ring på tlf. 01 50 82 24
Medlem 618, Panda Knud

ynglinge

01 24 57 59
01 58 09 16
01 51 45 92
01 63 98 75
01 54 4161
01 49 35 08
01 59 82 80

Tak
En hjertelig tak til bestyrelse og med
lemmer i SSF for al opmærksomhed
ved vor fratrædelse i Kastrup Marine
Service.
Lissie og Svend Alvang
medlem nr. 874

SÆLGES:

YNGLIfKSEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 Kobenhavn S
Tlf. 0."! 97 34 27
Erik (Basse) Povlsen

Polensgade 11 ^
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

optimister

Spækhugger Family
pæn og velholdt, årgang 77, hvid.
Udstyret til tur- og kapsejlads.
Nedslag i prisen ved salg inden forårsklargøring.
Pris:
kr. 120.000,Henvendelse:
01 59 81 75
Medlem A2, P. Petersen

/ \
Til alle medlemmer med skur
Vi forventer i løber af 1989 at kunne let
te vor administration. EDB alderen vil
langt om længe holde sit indtog i Sund
by Sejlforening.
Havneudvalget opfordrer 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
beltskure bedes oplyse samtlige num
re.
OBS!
Der er nu kommet numre på samtlige
skure. Disse er sat i venstre hjørne eller
over døren.

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 1989

dato:

Navn og personnummer

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

Adresse

telf.

har du deltaget før?

medlems-nr.

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

Kurset er som sædvanligt vederlagsfrit, bortset fra dit personlige udstyr.
Skolechefen
15

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

lAMIv
~ycfrodynamisk • Slibefri • Bundmaling • Klare

»

Mille er blevet
forbedret
og hedder nu
Mille Dynamic.

Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 01 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 01 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 01 51 95 95.
Mollegade 4, Dragor. Tlf. 01 53 73 22
Aben 9-17.30, fredag 9-19, lordag 9-13.

FlUgger byggefinish er en landsdækkende kæde,
som sælger maling, tapet og værktoj til gor-det-selv folk

Muslingefiskeri, med Dannabrog fra Orø, Her Teater-Jørn der forgæves forsøger at løsne trawlet.
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NR. 4

48. ÅRGANG

Medlemsblad for

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

Ordinært kontingent pr. halvår:
Aktive:

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

Passive:

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

Juniorer:

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

Mini-juniorer: (0-9 år) Kr. 15,-

Foreningens telefoner:

Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.

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

Bådpladsleje pr. år pr. kvm.: Kr. 65 r + moms kr. 14,30, ialt kr. 79,30.
Vinterpladsleje: Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 -I- moms
kr. 7,15, ialt kr. 39,65. Mindste pladsleje min. 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,-.

01 50 73 23

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup . . . 01 50 41 01

Haveleje: Kr. 49,18 + moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.

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

Ekstraordinært kontingent:

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

Alle aktive medlemmer betaler:

01 26 95 09

Inden den 15. marts 1989

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Klaus Akkermann

01 59 28 23

kr. 250,00

Vedtaget på generalforsamlingen den 25/10-1987.

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

01 55 79 39

Jørgen Friland

01 38 15 41

Tilsynsforende
med klubhusal
- og festudvalg:

Bente Bang Christensen

01 51 75 30

Vagn Preisler

01 54 58 44

Helside
Halvside
Kvartside
Ottendedel side

kr.
kr.
kr.
kr.

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

pr. nummer
pr. nummer
pr. nummer
pr. nummer

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

Jolle
repræsentant:

Jørgen Rindal

01 97 09 39

Søsætning — Optagning

Motocbådsrepræsentant:

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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• Bådtransport
| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78

Reinhardt Hansen. Æresmedlem af SSF. og
S/K. Lynetten har skrevet denne artikel om
sin hobby - Walkie Talkien. Reinhard har
efterhånden opbygget et mindre museum
med bl.a. flere ældre apparater fra
»Walkiens« barndom som nød og kalde
radio i Danmark.

Husker du???
da vi omkring 1970 begyndte at tænke
på, om ikke Walkie Talkien kunne bru
ges som et ekstra tilskud til Sikkerhed
til Søs.
Det var primitive apparater dengang
med en effekt på kun 100 mW, mere var
ikke tilladt her hjemme, hvorimod
svenskerne måtte bruge 5 Watt, men til
gengæld skulle de betale 20 sv. kr. årlig i
licens, og så fik de tildelt tre kanaler,
som de måtte bruge, alt efter deres
klubtilhørsforhold o.s.v.
Vi måtte bruge 12 kanaler, hvorimod de
svenske apparater var udstyret med
23-24 kanaler. Men i 1975 fik vi tilladel
se til at smide 500 mW ud igennem an
tennen og så 23 kanaler, det var jo noget
bedre.
Alle apparater var med AM-modulation, som havde den skavank, at når
man brugte dem hjemme, kunne man
risikere at bringe forstyrrelser i naboer
nes fjernsyn og musikanlæg.
På søen kunne man ikke forstyrre no
gen.
I dag har vi fået 40 kanaler og 4 Watt,
men kun med ren FM-modulation, og
efterhånden er der kommet så mange
finesser på, så det er rene små vidunde
re, og den fantastiske udvikling, der er
sket på dette område, har animeret mig
til at prøve at opbygge en samling af pri
vatradioer af alle kategorier, og det er,
indtil nu, blevet til 26 stk., lige fra en lil
le en-kanals Natioi.al på 100 mW til
større hånd- og bærbare W.T. mobil ap

parater og basestationer med alle slags
finesser. Noget af det mest fantastiske
er vel nok en lille W.T. - ikke større end
føromtalte enkanals National - med en
25 cm lang gummiantenne, 4 Watt og 40
kanaler. Den har lige så mange finesser
som mange basestationer, f.eks. kan
den scanne på alle kanalerne, og den er
forsynet med Dual Watch, ligesom på
VHF stationerne. Joh, der er sket noget
på dette område.
Og vil man så spørge: Har privatradioen
så haft nogen betydning for fritidssejlerne?
Dertil vil jeg svare JA! med store bog
staver endda, og det har den stadigvæk.
Nu ved jeg da godt, at hvis nogle af de
»kloge« hoveder, som altid har været
imod Walkie Talkie ideen skulle læse
dette, så ville de straks igen hyle op om,
at kun en VHF radio er noget værd.
Den har jeg fået smidt i hovedet mange
gange i tidens løb, og jeg har aldrig, og
vil aldrig benægte, at VHF er det sikre
ste, men fordi man af den ene eller den
anden grund ikke har VHF, så er der da
ingen grund til ikke at bruge det næst
bedste. Man bør bakke op om alt, hvad
der kan øge sikkerheden til søs.
Der kunne skrives en tyk bog om episo
der, hvor privatradioen har hjulpet fritidssejlere ud af knibe. Alene hvad jeg
selv har oplevet ved at have min radio
stående åben, er ikke småting, og der er
mange andre, som har gjort lige sådan.
Jeg har kunnet sidde i min stue en mørk
efterårsaften og lede en motorbådssejler hjem. Han var ikke vant til at sejle i
mørke, og han havde ingen søkort om
bord. Jeg spurgte, om han havde kom
pas og ur og om han kunne se noget lys
på vandet. Efter et øjeblik kunne han se
en bøje, der blinkede. Jeg bad ham opgi
ve blinkkarakteren, og da jeg havde et

søkort hjemme, kunne jeg konstatere,
at det var Tårbæk Rev bøjen. Jeg bad
ham sejle hen til denne bøje og kunne så
opgive ham den kurs, han skulle sejle,
så kunne han ikke undgå at ramme
Vedbæk Havn.
Jeg kunne fortælle mange lignende ek
sempler, men jeg skal vel ikke fylde bla
det med radiosnak, men jeg vil gerne
understrege, at selvfølgelig har vi da
haft gavn af Walkie Talkien, og der vil
også i fremtiden være brug for den.
Vedstående billeder viser samtlige mi
ne klenodier, og jeg vil gerne fortælle, at
6 af »spillerne« har jeg fået foræret af
gode klubkammerater, og til dem vil jeg
gerne sige:
Mange tak, venner!
Sundby sejl 630
Reinhardt Hansen
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GENERALFORSAMLING
Søndag den 19. marts
kl. 9.00
i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab

Følgende er på valg:
Sekretær: Else Thuring
Skolechef: Bjarne Larsen
Et medlem af havneudvalget:
Jørgen Friland
Et medlem af klubhus- og festudvalget:
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten:
Ib Petersen
Suppleant: Arne Olsen (Tryksen)
1. Revisor: Frits Kleis
2. Revisor: Jan Sejerbo
(afgår p.g.a. udrejse til USA)
Revisorsuppleant: Benny Gustaffson
Redaktør: Hans Guldager
To målere:
Karl Thorup og Frank Olsen

4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Lordage

Son og
helligdage

Jan

X

11 15

X

Fet>'

X

11 15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9 15

OC OC

9 15

9 15

9 15

9 15

O O

Hverdage

Mai
Juni
Juli

10 18

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sept

13 18

9 15

X

9 15

X

9 15

X

n 15

X

Okt

, ,:i 13

18

Nov

r-j

13

18

Dec

-i 13 18

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

En Børneopsparing
giver børnene en god start

LYNETTENS BÅD SERVICE

S.S.F

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Amagerbanken

n
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Forslag til
Generalforsamlingen.

* Eller ku man måske søge længere vi
sum, end man skal bruge, så man har
lidt respit ?
* Må man gå rundt, som man har lyst i
Leningrad ? Kan man få rundture til se
værdigheder ?
* Hvordan er radiopejlemulighederne i
den Finske bugt, når den berømte tåge
ligger over søen ?

Dagsordenens punkt 5.
Lovændringsforslag.
Bestyrelsen foreslår at havneudvalget udvides med 1 medlem.
Teksten ændres i vore love under § 6 Tillidsposter således.
3 Havneudvalgsmedlemmer.
Og under valg.
Oktober.
1 Havneudvalgsmedlem.
Marts.
2 Havneudvalgsmedlemmer.

* Er der mulighed for optankning og
proviantering i Leningrad ?
Disse og flere spørgsmål, kunne ikke
besvares udtømmende ved mødet. Der
for blev det besluttet at holde et nyt
møde i pejsestuen, torsdag den 30.
marts kl. 19.30. Der skal følgende ske:
* Nogle deltagere fra sejlergruppen i
»Next stop Sovjet« rejser til Leningrad
i påsken, for at få svar på ovennævnte
spørgsmål. De kommer til mødet, og
har svarene med.

Dagsordenens punkt 6.
Andre forslag.
Bestyrelsen foreslår følgende:
1. Byggefondsmidlerne pr. d.d. overføres til almindelig drift (broarbejder).
Byggefonden nedlægges herefter.
2. Det foreslås at kontingentet for aktive medlemmer forhøjes med kr. 50,pr. halvår, med virkning pr. 1. juli 1989.

* En sejler som sidste år var i Laningrad, Lasse Lassen, Øst, viser Lysbille
der fra færden, fortæller og besvarer
spørgsmål.

3. Det foreslås at pladslejen forhøjes med kr. 15,- fra de nuværende kr. 65,+ moms til kr. 80,- -I- moms pr m 2 = kr. 97,60, ligeledes foreslås vinterpladslejenforhøjet med kr. 10,- til kr. 37,50 -I- moms pr. m 2 = kr. 45,75.
Mindste pladsleje forhøjes fra kr. 175,- til kr. 225,- -I- moms = kr. 274,50.

* Og så har vi inviteret flådeattachéen
ved Sovjetunionens ambassade i Kø
benhavn. Der er en SSF'er som kender
ham, som siger at han taler pæredansk,
og at han er en flink fyr. Han må nok og
så vide besked om sejlads i de farvande.

Dagsordenens punkt 6.

Velkommen til mødet!
Medl. 151, Finn Ejnar Madsen.

Andre forslag.
Problem.
Alle fartøj skategorier (sejl -motorbåde-joller - surfere m.m.) der befinder
sig på pladsen uden tilhørsforhold til SSF. (uden gyldigt årsmærke).
Forslag.
Fremlysning i klubblad og Statstidende. Herefter Auktion over fartøjer
ingen kendes ved (samme fremgangsmåde som i Kastrup Sejlklub).
Oprydning på pladsen samt indtægt til SSF. ved auktionen.

BÅDLÅN

Medlem nr.: 109 & 1000, Laila Hansen & Finn Niebe.

SEJLADSEN TIL LENINGRAD 1989
Mødet i Pejsestuen den 9. februar sam
lede god deltagelse af interesserede sej
lere. De havde selvfølgelig masser af
bekymringer og spørgsmål, de ville ha
ve svar på, før de begiver sig ud på så
lang og usædvanlig sejlads. Her er en
liste over nogle af spørgsmålene:

* Hvad sker der, hvis man kommer ud
af kurs, og ind på sovjetisk farvend
(udenfor ruten) ?

Få en brochure
Ring på 02 99 6511
^

PRIVATfinans
- et selskab i Privatbankgruppen

* Bliver man smidt ud af Leningradshavn når visumet udløber, uanset hvil
ket møgvejr det er ?
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Bøgestrømmen
Dansk Sejlunions Langturs- og motorbådsudvalg har gennemført for
handlinger med
Farvandsvæsenet
vedrørende Bøgestrømmen, og det fo
reløbige resultat heraf er blevet, at »Bø
gestrømmen anduvning« kun vil blive
inddraget og erstattet af et dag-sømærke i vinterperioden. Lystønden vil blive
udlagt i perioden 1. april til 15. novem
ber.

DS har endvidere en henvendelse inde
hos Kystinspektoratet med det formål
at fremhæve vigtigheden af, at Bø
gestrømmen fortsat bliver uddybet,
samt skadevirkningerne af et evt. ophør
af oprensningen. DS har bl.a. betonet
følgende:
Fritidsfartøjerne kan ikke acceptere
en usikkerhed med hensyn til vand
dybden. Såfremt der ikke sker en
oprensning af løbet mellem Sandha
ge Fyr til Fakse Bugt, er der mulighed

for, at strømmen vil flytte løbet og
derved blotlægge sten, der findes
mange af i området, og som vil udgø
re en stor fare for sejlads med fritids
fartøjer.
DS har ingen konkrete tal, men det
skønnes, at der årligt sejler 25.30.000 fritidsfartøjer igennem Bø
gestrømmen. Tallene for anløb af
havne i området giver kun et lille fin
gerpeg om sejladshyppigheden i
området i forbindelse med gennem
sejling.
Sejladserne Sjælland Rundt og Møn
Rundt er meget populære for fritidssejlerne, og angiveligt vil en række
fartøjer falde fra i sejladsen Sjælland
Rundt, fordi sejladsen uden om Møn
på 2. eller 3. dagen af kapsejladsen vil
afskrække de mindre erfarne. Mange
af de øvrige anser sejladsen igennem
Bøgestrømmen som et af højdepunk
terne.
Kapsejladsen Møn Rundt, der er af
kortere varighed, vil selvsagt ikke
kunne gennemføres.
En anden, helt afgørende gene ved
lukning af Bøgestrømmen er, at fritidssejlerne i stort antal vil blive
afskåret fra at sejle igennem det be
skyttede farvand. Fritidssejlerne,
f.eks. kommende nordfra, har altid i
dårligt vejr haft mulighed for at søge
læ i Bøgestrømmen.
Endelig vil en lukning have en meget
væsentlig betydning for havnene og
turismen i området, hvis både dan
ske og udenlandske sejlere bliver
væk.
DS håber snarest at have en afklaring
vedrørende denne problematik og
forhåbentlig med en løsning, således at
fritidssejladsen igennem Bøgestrøm
men kan fortsætte i fremtiden.

HELLERS YVCHTVÆRFT 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
• Glasfibermateriaier 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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Nekrolog

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

VIDEO
Hlfl-TV

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

Amagerbrogade 55,
tlf. 0154 4000.

Vi har mistet Lilli Guldager alt for tid
ligt. Denne meddelelse ramte som et
chock for os, som lige havde nydt hen
des selskab.
Sundby Sejlforening har her mistet en
markant personlighed. Igennem mange
år har Lilli stået ved Hans' side, ikke
alene som formandens kone, men som
en personlighed, der fremførte sine me
ninger og deltog i Sundbys vigtige de
bat, altid stærkt og godt og med charme
og venlighed, så alle fik den dybeste re
spekt for hende.
Vi ved alle, at Lilli havde nogle proble
mer med sit hjerte; dog troede ingen, at
det var så alvorligt, for Lilli deltog til
det sidste ivrigt og aktivt i alt, hvad der
rørte sig i SSF, og i alt, hvad der skete i
samfundet. Hun havde altid overskud
til at hjælpe og trøste andre, som var i
vanskeligheder.

Lilli knyttede, igennem sin politiske
aktivitet, mange gode venskaber og for
bindelser i den politiske verden. Disse
forbindelser har mange gange hjulpet
SSF igennem vanskelige forhandlinger.
Jeg har personligt lært Lilli godt at ken
de i den tid, jeg har siddet som formand,
og også her har jeg modtaget megen
hjælp og støtte; alene vore lange og op
byggende diskussioner har lært mig
mange ting.
Det er en uudholdelig tanke, at vi ikke
længere kan nyde dette dejlige menne
ske, lad os derfor tænke på en dejlig pi
ge, som trods sygdom altid stod ved vor
side, og lad os være taknemmelige for
den tid, hun gav os.
Du vil ikke blive glemt!
Æret være dit minde.
Klaus Akkermann
formand
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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 1174 medlemmer, 224 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 Gdtakanalen 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!
(fortsat fra forrige nummer)

Af Juul Andersen
Udsejlede distancer efter log og udmå
ling i søkortene.
Der er ikke medregnet krydstillæg eller
tillæg for de mange snoede farled, hvil
ket gør, at den udsejlede distance er væ
sentlig længere end anført nedenfor.
København-Humlebæk
Humlebæk-Viken
Viken-Falkenberg
Falkenberg - Tråslovslåge
Tråslovslåge-Gøteborg
Gøteborg-Trollhåttan
Trollhåttan-Vånersborg
Vånersborg-Dalbergså
Dalbergså - Låcko
Låcko-Sjotorp
Sjotorp-Karlsborg
Karlsborg-Motala
Motala-Mem
Mem-Fyrudden
Fyrudden-Våstervik
Våstervik-Oscarshamn
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15 sm
12 sm
46 sm
13 sm
45 sm
49 sm
9 sm
14 sm
25 sm
33 sm
30 sm
16 sm
54 sm
32 sm
40 sm
55 sm

Oscarshamn-Kalmar
Kalmar-Kristianobel
Kristianobel - Karlskrona
Karlskrona-Semrishamn
Semrishamn-Gislovslåge
Gislovslåge-Præstø
i alt

42 sm
26 sm
26 sm
61 sm
47 sm
46 sm
736 sm
+ tillæg

Mandag den 2/6.
Kl. 8.00 meldes der fra Sjørapporten
skyet, regn og torden, så vi venter et par
timer. Lotte går over og stryger vasketøj
og jeg går i banken for at hente for
st,a°rkn i nor
Himlen er meget mørk, der har være
uvejr over store dele af sverige, der sat
te El-signaler ud af drift, hvilket forår
sagede en togulykke, vi mærkede ikke
noget, ud over at himlen i nord var
usædvanlig mørk. Vi havde for en sik
kerheds skyld hængt kæden fra vantet
ned i vandet, der fungerer som lynaf
leder.
Kl. 13.00 har vi aftalt med slusemeste
ren, og vi fortsætter for motor til næste
sluse ven Næs, derefter er der en del
skydebroer, indtil vi kommer til slusen
ved Hedda, men alt går fint, da der bli
ver varskoet per telefon om vor an
komst. Vi går videre til Brunnby sluse,
og slutter ved Berg slusen, hvortil vi an
kommer kl. 16.00 og lægger os ved gæ
stebroen, hvor vi bliver modtaget af
Jens fra Esbjerg, der lå foran os med sin
motorbåd. Vi kvitterer for modtagelsen
med kaffe. Jens forhv. fisker fra Esbjerg
fortalte, at han var startet fra Esbjerg
sidst i april og var sejlet alene langs
vestkysten til Tyborøn, derfra gennem

»Klisterkanalen« til Frederikshavn,
tværs over Kattegat til Gøteborg og nu
lå han her og skulle videre mod Mem.
Vejret var nu blevet godt med solskin og
god temp. vinden NØ. Nu smager det
lidt af sommer. Jeg låner en cykel af en
dreng og henter benzin. Lotte lagde
brød på kajen til en svensk gråspurv,
den sladrede og kort efter var der 50 stk.
der klattede på dækket som tak for
mad.
Om aftenen kom egnens unge ned for at
bade, det var helt sikkert koldt. En stor
svensk motorbåd af stål, lagde sig agten
for os, flugtstole og bord i land transisterradio og kaffe på bordet. Motor
båden var iøvrigt interessant, det var en
smed fra Vannersborg, der selv havde
bygget den, han manglede rigning. Han
var på ferie med sine forældre og sin
yngre broder på 14 år, på vej til Stock
holms skærgård på semester.
Tidlig til køjs.

Tirsdag d. 3/6.
Lotte har fødselsdag og vågner kl. 6.00 tæt tåge, går til køjs igen, vi står op kl. 8
og solen skinner og det er allerede
varmt. Køjetøjet op og lufte foruden det
knap tørre vasketøj. Der bliver lavet
morgenkaffe og vi hygger os i det dejlige
sommervejr, det lykkedes mig at gem
me fødselsdagsgaverne, der blev købt i
København. Kl. 9.10 er vi sejlklar og føl
ges med to andre både ind i slusen ved
Berg.
Kl. 10.30, søen Roxen ligger som et
spejl. Vi fortsætter for motor. Kl. 11.40
Idingssteggrund tv. om stb. Vi fortsæt
ter mod Norsholm gennem smalle løb.

Kl. 14.55 er vi atter i kanalen ved Bjørn
vad og Ness slusen er vi igennem kl.
15.05. Vi fortsætter gennem den snoede
kanal over den lille sø Asplången videre
gennem endnu seks sluser. Kl. 18.30 fortøjrer vi alle 3 i Søderkøping ved gæste
broen lige ved siden af kanalkontoret.
Dejlig tur med mange afvekslinger i
smuk natur og med fint sommervejr. Ef
ter middagen kom vor gode ven Gynt
her fra Karlsborg på racercykel, han
trænede til Våtteren rundt. Han ville
hente os kl. 20.00 og køre os en tur i sin
bil. Vi kørte langs kanalen og en meget
smuk tur til Nordkøbing, neden om
havnen, hvor en tysk coaster var væltet,
årsag endnu ukendt. Derefter kørte vi
hjem, hvor vi hilste på hans kone der
serverede kaffe og dejlig hjemmebag
værk. Vi blev bragt ombord igen ad en
meget smuk omvej. Kl. 23.00 gik vi til
køjs, det var en dejlig afslutning på en
god fødselsdag.

Onsdag d. 4/6.
Vi stod op kl. 8.00 til et dejligt sommer
vejr. Efter morgenkaffen gjorde vi klar
til tøjvask. Det kneb med at finde ud af
systemet med vaskemaskinerne, men
ved hjælp af vagten i kanalkontoret blev
det klaret. Jeg hentede benzin og Lotte
handlede. Efter aftale med slusemeste
ren lettede vi kl. 13.30 sammen med
Jens fra Esbjerg og gled ind i den næst
sidste sluse. Kl. 15.30 nåede vi den sids
te sluse ved Mem. Det så en overgang
ud til torden, men det klarede af igen, vi

man skal faktisk lade fenderne slæbe
lidt i vandet for at være sikker.

muligheder.
En enkelt rutebåd og en højtråbende
tysk sejler gled forbi og ind i slusen.
Hen under aften dalede temparaturen
lidt, så vi tog vore uldne trøjer på, da vi
gik aftentur. Efter en fin vejrmelding
gik vi til køjs kl. 22.00.

Vi fik vasket fribordet i stb. side og der
ved fjernet snavset fra vor sejlads fra
Goteborg og til Mem, op og ned af 64
store og små sluser, gennem små og sto
re søer, den ene smukkere end den an
den, en meget smuk og interessant og
afvekslende sejltur uden uheld af nogen
art. Havde vi været heldige, måske lidt,
men man kan ikke basere en sejlads på
ldt held eller »det går nok«. Skivet skal i
alle henseender være i orden og ikke
mindst motoren, der takket være en
dygtig mekanikker var justeret efter i
tænding m.v. En bådshage klar for og
agter, lange og korte smidige fortøjrin
ger skal ligge klar og naturligvis er Danforth ankeret klar agter. En vejviserblok
fastgjort i stævnbeslag og derigennem
skåret den lange forfortøjning, der løber
langs dækket igennem fokkeskødeblokken og til spillet agter, når vandet stiger
i slusen og derved løfter skivet op, kan
en mand klare reguleringen af fortøj
ningerne ved at hale hjem på spillet. Ag
terfortøjningen passer på den måde sig
selv.
I de store sluser ved Trollhåttan behø
ver man blot at holde fsat i den indbyg
gede jernlejder og følge med skibets sti
gning opad, her ledes vandet gennem
kanal uden om slusen, så man ikke
mærker nogen strøm. I de mindre slu
ser ledes vandet gennem små lemme i
sluseporten, men strømmen bliver ikke
stærkere, end at det klares fint på den

Torsdag d. 5/6.
Efter morgenkaffen, som vi nød i det fi
ne vejr, kom Jens på besøg, han fik en
kop med. På modsatte side lagede fis
kene i de korte siv, som svajede hver
gang fiskene svømmede forbi, her var
idyl og skøn natur. Vi blev enige om at
benytte det gode vejr som man havde
lovet i de kommende dage, og beslutte
de os til at sætte kurs mod syd. Jens vil
le gerne følge med og det blev en aftale,
at han passede sin fart med os.
Kl. 9.00 lettede vi fra Mem, vinden skif
tede 0 - 5 evt. senere torden og sjøbrise.
Vi satte storsejl og lod motoren gå med i
den flove luft. På østlig kurs kom vi i lø
bet af 3/4 time frem til det smalle løb
ved Eknøn, hvor den gamle Stegeborg
slotsruin med sine meget tykke mure
tegnede et godt billede af de gamle ti
der. Vi fortsatte på sydøstlig kurs ud i
Skansfjården med Traunø om stb. Ef
ter passage af øen styter vi sydlig kurs
til kosten ned mellem de to små øer,
hvorefter vi igen går på N.Ø. kurs ca. 1/2
sm. til vi har rundet næste kost. Igen på
sydlig kurs ned gennem det smalle løb
mellem Torona og øvre og nedre Yxnø.

TROLLHÅTTAN

HAJSTORP

BORENSHULT

HEDA

37,7 m

91,5 m

73,0 m

68,4 m

ULLA
EDET
6,3 m

VÅNERSBORG

SJOTORP

KARLSBORG

BERG

HULTA

43,9 m

63,2 m gi
(8:e s lussen)

88,0 m

32,5 m

27,3 m

MEM
0m

VIKEN
&1,8 m o h
(kanalens
hogsta punkt)

BOREN

»

ROXEN
VÅNERN
GOTEBORG

kom ind i den sidste sluse, hvor vi gled
langsomt ned i niveau med Østersøen.
Sluseportene åbnede sig for sidste gang
og vi kunne sejle ud, og vi fortøjrede ved
den gamle kaj. Vi bjærgede vore sluse
fendere og brædt, der havde været os til
stor hjælp, da vi kun havde fået en min
dre skramme i malingen, hvilket skyld
es, at vi i nogle af sluserne ikke havde fi
ret fenderne tilstrækkeligt langt ned,
idet vandstanden i slusen når vi sejlede
ind var op til en halv fod fra kaj kanten,

VATTERN

førstnævnte måde.
Alle sluserne var i år hydrauliske, med
undtagelse af to små sluser med lav løf
tehøjde, der blev betjent med håndspager, hvor besætningen skulle hjælpe til,
slusemesteren sagde, at man ønskede
at bevare det gamle system af hensyn
til turisterne.
Vejret var skønt, 24 graders varme og
solskin, så vi nød de skønne omgivelser
vel vidende, at nu havde vi hele den dej
lige skærgård foran os, med alle dens

STOCKHOLM

Vi sætter altid vor kurs ud mellem hver
kost, så er vi sikre på altid at ramme
dem. Vejret er fortsat fint, men heldig
vis udebliver både torden og ogsø sjøbrisen, så vi fortsætter for storsejl og
motor.
Efter passage af S. Finno om stb. og to
koste går vi på S.V. kurs ned langs Vågøen, derefter på sydlig kurs til vi når en
lille ø ved navn Kvarn, derpå igen S.Viig
kurs til kosten ved høstgrunden. Herfra
kan vi se vort bestemmelsessted FyFortsættes næste side.
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ruuden fiskerihavn, hvortil vi ankom
mer kl. 15.00. Vi lægger os ved siden af
en mindre fiskebåd med anker agterud.
Jens fandt en god plads langskibs. Vi
havde haft en meget smuk sejlads i den
østsvenske skærgård, udsejlet dist. ca.
32 sm. og krydset 24 koste af kortet.
Efter kaffen gik vi i land og handlede og
tankede benzin, den er heldigvis halv
anden krone billigere her i Sverige.
Vi var de eneste gæster i havnen indtil
kl. ca. 20.00, da vi sad ved aftenkaffen
kom en stor svensk Swan 44 listende
ind i havnen. Vi hjalp ham på plads
langs en større motorbåd. Skipperen
der var alene, blev budt på kaffe. Han
fortalte, at han var kommet fra Lim
hamn og var på vej mod Stockholm,
hvor båden skulle lejes ud i 3 uger. Sene
re kom hans hustru i bil med maden. De
sejlede ud igen og fandt en hyggelig an
kerplads, hvor de nød det skønne vejr.
Ved midnat kom de igen. Redningskrydseren for Grut skærgården har sta
tion her. Senere på aftenen måtte vi gå
ned i læ, da myggene begyndte at blive
påtrængende. Desværre var en enkelt
myg sluppet med ned, den drillede os
længe inden den fandt døden ved en
gammel avis.
Vejrmeldingen fra s.v. TV. kl. 21.30 love
de fint vejr næste dag, N.Ø. vind 4 - 8 m/
s.

Fredag d. 6/6.
Efter morgenkaffen lettede vi kl. 8.40,
fint vejr med svag N.Ø. vind, storsejl og
motor. Af og til kommer der mere luft,
så vi kan få glæde af genua. Vi går på sy
døstlig kurs til kosten klar af Flotskår.
Vi har besluttet os for Våstervik. Kl.
9.55 har vi passeret fyret Svartbådan,
fortsætter på sydvestlig kurs med den
lange fjord til Valdemarsvik om stb. Kl.
13.20 har vi fyret Stado. Vi møder af og
til en enkelt sejler og enkelte små
speedbåde, ellers har vi dette skønne
sejlerparadis næsten for os selv.
Kort før Våstervik møder vi to danske
sejlere, der går nordover for motor, de
fører en ivrig korespondance over VHF
tlf. P.4 om, hvor de skal gå hen, vi vinker
til de to første danske både, som vi har
mødt siden vi forlod Goteborg. Kl. 15.00
gik vi ind i Våstervik, hvor vi lagde os
ved benzinflåden, og tankede benzin.
Derefter forhalede vi over til gæstehav
nen ved slotsruinen, hvor vi fik en fin
plads langsskibs ved en lav pontonbro.
Vi gik en tur i land og handlede nye sø
kort ligesom vi besøgte systembolaget.
På broen blev der fisket strømling i den
helt store stil, 2-3 stykker af gangen. Vi
10

Akvedukt i Ljungsbro

fik en halv pos med strømling af en
svensker, der lå agten for os i sin svo
gers båd, han var hjemme på ferie fra
australien, vi kvitterede med drink og
kaffe ombord, og han fortalte om sin til
værelse ude.
Der var iøvrigt fest i byen, det var fest
dag i Sverige, flagets dag. Om aftenen
kom et stort hornorkester efterfulgt af
en masse studenter med hvide huer der
gik ud i det skønne terræn omkring
slotsruinen for at fejre dagen, senere
var der fest og bal i en restaurant tæt
ved. Utallige store brannerter, også
blandt mindreårige, der kom slæbende
med plasticposer fra systembolaget, de
fleste blev konfiskeret af politiet, der
havde en travl aften. Våstervik er en
stor fiskerihavn, der lå mange store fis
kekuttere, som Jens havde travlt med
at se nærmere på. Festen og larmen va
rede til kl. 01.30, før fik vi ikke ro til at
sove.
Vejrmelding kl. 21.30 lovede fint vejr
med N.Ø. vind 4-8.
Lørdag den 7.6.
Vi lettede kl. 8.00 og bestemte os for Oscarshamn. Fin N.Ø.-lig vind, så vi fik
glæde af vore sejl. Vi måtte ofte bomme
i den dejlige snoede skærgård. Kl. 9.28
havde vi Buusgrund og Ekø kl. 11.20, det
gik fint, og vi nød den dejlige natur, na
turligvis samtidig med, at vi nøje holdt
check på de mange koste og afmærk
ninger. Kl. 12.30 Grottlan og kl. 13.50
Krakelund fyr og røde 2-kost. Kl. 15.00
gik vi ind til Kolbergs viken, en skøn lil
le lystbådehavn et par sm fra Oscarshamn. Vi fandt en god plads ved bro og
bøje. Efter en tur i omegnen nød vi en
dejlig aften med myggespiral på kaffe
bordet.

Søndag den 8.6.
Kl. 8.20 lettede vi, vejrmeldingen lød på
skiftende vind 3 - 5 og sjøbrise. Vi satte
kurs 155 klar af Runnø Rødskår. Skiber
er grejet op, kaffen er skænket, vi slap
per af og nyder den dejlige sejlads. So
len blinker i vandet, og landet går ud og
ind i morgendisen. Den blå Jungfrun
har vi tværs om bb. Vi fører storsejl og
genua, men må støtte lidt med på mo
tor. Kl 10.00 sætter vi dørgen, vandet er
som silke. Forude en tysk sejler, som vi
senere overhalede. Kl 10.45 kosten
Kvislan tv af Valid. Fyret Dåmman har
vi kl. 11.12; herfra sættes kurs 200 mod
Kalmar og den lange bro mellem Øland
og fastlandet. Kl. 12.50 har vi Slottsbredan. Kl. 14.50 skraller vinden, og vi bjer
ger genua. Kl. 16.15 går vi ind i Gæsthav
nen, hvor vi finder en plads med bøje ag
terud. Medens Lotte går til bageren,
forhaler jeg til gæsteplads. Vi får besøg
af svensk Vegasejler Kaj med sit gode
skib »Sol«, som vi lå sammen med for 4
år siden i Falkenberg, hyggeligt gensyn,
og vi udveksler nyheder. Vor nabo var
radiomedarbejder; han havde et inte
ressant job med at sejle rundt og tilse
gæsthavnene for det svenske turistbu
reau. Han var meget interesseret i at
høre vor mening om forholdene i dans
ke og svenske gæsthavne. Kl. 19.00 gik
vi tur efter middagen og så på staden og
købte postkort. Gæstebådene er nu for
delt med lige mange tyske og svenske
sejlere. Der var to danske både: Shanty
og Lay River.
Mandag den 9.6.
Sjørapp. lover S.Ø. vind, 3-7. Vi letter
kl. 8.30, meget diset og svag vind, så vi
må støtte os til motoren, som altid er

en tank, der var åben, så jeg kunne få
mine 20 liter benzin. Da vi kom tilbage,
lå der en dejlig træ-Laurin, der kom fra
Stockholm. Vi så længe efter »Sol«, der
havde inviteret på en flaske vin. Han
kom først ved 21-tiden, han havde væ
ret på »God Nat« fyret. Vi hjalp ham
med at fortøje, og Kaj tog sine flasker
over til os, hvor kaffen havde ventet
længe. Senere kom havnefogedinden og
hendes mand om bord, og den hyg
gelige snak gik sent på kvållen.

Sjøtorp. Kanalsystemet.

villig. Kl. 9.04 har vi Skansegrund og kl.
12.10 Garpen tv. af Bergkvara. Vi
fortsætter og går ind til Kristianobel kl.
13.30, hvor vi lægger os langs kaj - god
plads. En meget smuk og dejlig plet,
kun to svenske gæstebåde. For første
gang så vi Jens smile, han syntes også
vældig godt om stedet. Senere kom tre
tyske både ind, og så var freden forbi.
De besatte straks et sted, hvor de loka
le beboere holdt til, så de måtte pænt
stå uden for og se på, at tyskerne grille
de pølser. Man kunne jo have spurgt
først. Vejrudsigten for de nærmeste da
ge er ikke så god, så vi afventer og sæt
ter telt for natten.
Tirsdag den 10.6.
Vågner op til en dejlig morgen og henter
morgenbrød på campingpladsen. Om
formiddagen vinker vi farvel til et
svensk sejlerægtepar med 2-måneders
forgast. De vil til Sandhamn 12 sm læn
gere mod syd.
Vejret er fortsat godt, så vi vasker båd
og tøj og får luftet godt ud overalt. Tys
kerne letter også, så nu kan vi igen høre
gøgen, stæreungerne og de små våger
ne. Senere på dagen kommer to svens
ke både ind, den ene er en Maxi 84, de
havde planer for at sejle lidt længere,
idet de ville til Portugal. Det talte vi
meget om over et glas, inden vi gik til
køjs.

Onsdag den 11.6.
Vi vågner op og kan høre vindens susen
ret agter ind, så vi beslutter at vende
180 grader. Vi henter friske rundstykker
og nyder vor morgenkaffe. Vi sludrer
med den svenske nabobåd. Efter mid
dag kl. 13.00 hører vi sjørapp. Vinden vil
i morgen blive ret kraftig, et lavtryk
over Tyskland, som de har ventet længe
på, har snydt dem. Vi beslutter at lette,
vinden er nu aftaget til ca. 4 m/s, så vi
lader motoren gå lidt med, vejret er
varmt og noget diset. Kl. 14.20 har vi
den første kost, Olsångs kulle, og den
næste kl. 15.15. Forude går to både med
spiler. Da vi kommer nærmere viser det
sig, at den ene er »Sol« fra Lomma. Vi
går på prajehold og aftaler at mødes i
Dragsjø havn i Karlskrona. Kl. 17.00 har
vi den sidste kost og kan nu gå op i fyrli
nien 307 grader mod indsejlingen til
Blekingeskærgården, der viser sig at
være meget smuk op gennem det smal
le snoede løb. Vi kommer frem til Meklesundbroen, der drejer 90 grader, så vi
kan passere igennem og ud på østra
fjården, hvor vi har 5 sm til vi når frem.
Vi finder en meget smukt beliggende
Dragsjø lystbådehavn, der hører til
Karlskrona Segelforening. Vi får anvist
plads nr. 100 af et ungt par, der lige har
fået deres første båd. De tilbyder at kø
re mig til nærmeste benzintank. Det
blev en hel sight-seeing, inden vi fandt

Torsdag den 12.6.
Vejrmeldingen lovede kuling, regn og
tordenbyger, så efter kaffen gik vi i bad i
klubhuset. Derefter sejlede vi i Jans
båd ind til byen for at handle og se på
med Kaj som guide. Vi fandt byens bed
ste småkager. Kaj gav kaffe på Bymu
seets konditori. Vi vendte tilbage kl.
14.30 og tog en god lur. Senere kom en
platgatter og lagde til på siden af os.
Det viste sig, at han skulle bytte båd
med Laurin coasteren, så begge både
fik travlt med at bytte grej. Platgatteren havde haft en meget hård tur fra
Semrishamn med kontrær vind. Om aftene kom en dansk båd ind. Det var den
gamle, kendte dragesejler Henning
Jensen, der var på vej til Finland for at
se Olympiadesejlads. Han havde også
haft en hård tur fra Semrishamn med
kryds over Hanøbugten. Efter en snak
om gamle dage gik vi til køjs, efter at ha
ve nydt aftenkaffen, idet det var blevet
noget køligt. Vejrmeldingen lovede fint
vejr til næste dag.
Fredag den 13.6.
Vi vågner op til fint vejr og god vind fra
sydøst, 3 - 7. Vi beslutter sammen med
Jens at benytte den gode vind og tage
direkte til Simrishamn og gemme
besøg på Hanø til en anden gang. Kaj
letter først, og vi følger efter. Vi vinker
farvel til »Sol«, der går inden om Torre,
og vi fortsætter ud til bøjen, som vi pas
serer kl. 9.20; herfra sætter vi kurs di
rekte på Simrishamn. Vi skifter til al
mindeligt storsejl og genua. Vejret er
fortsat fint, og vi nyder den dejlige luft,
vi møder enkelte sejlere, mest tyske.
Ved anduvning af Simrishamn viser det
sig, at vi af strømmen er forsat ca. en sm
nordover. Kl. 18.30 går vi i havn og finder
en ledig bøjeplads i en beskidt havn. Vi
spiste til middag, og efter en kort tur i
land nød vi aftenkaffen. Alle enige om,
at vi havde haft en god tur i det lange
stræk på 61 sm. Til køjs kl. 22.00. Vi sov
godt.
Fortsættes næste side
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Lørdag den 14.6.
Fortsat fin vejrmelding, østlig vind, 4-8.
Efter kaffen traver jeg med kørevognen
en lang tur efter benzin, og Lotte og
Jens handler og køber søkort. Kl. 9.30
letter vi og går langs kysten mod Sandhamn. Her møder vi mange sejlere, der
ligger på kryds, nogle sejlere går imod
for storsejl og motor. Efter passage af
Sandhamn kan vi spile forsejl, og med
motor på tomgang går vi ca. 5 sm. Skil
linge passeres kl. 10.35, og Sandham
meren tv. med 3-kosten kl. 12.00, og vi
sætter log. Vi møder et par danske sej
lere, ellers er det meget småt med at vi
se flag eller stander, man ser kun den
upersonlige vindpil i top sammen med
VHF antennen. Inde i bugten ser vi ty
deligt Ystad, som vi får tv. kl. 14.15.
Søen er lang og ret behagelig at sejle på,
selv om vi ikke får så megen støtte af
sejlene. Det høje punkt Hagen ses nu
tydeligt i 4 streger, og da vi har det lille
fiskerleje Abekås tv., viser vort bestik,
at vi går mere end 5 sm over grunden, da
strømmen er medgående. Vi bommer
en gang og fortsætter mod Smygehamn, som vi får tv. kl. 17.30. Vinden har
frisket noget på det sidste stræk mod
Gisløvslåge. Motoren er for længst
stoppet. Trelleborg ses ny tydeligt.
Kort før de to indsejlingsbøjer bjerger vi
sejl og gør klar til at gå i havn. Storsejl
bjerges med agterlig vind, da vi har
smurt masteskinnen med svensk fedt.
Vi kommer i læ af molerne og bliver an
vist plads ved pæle af havneopsynet.
Fortøjet kl. 17.45, udsejlet distance 46
sm. Jeg finder en plads længere inde i
havnen på lavere vand. Efter middagen
går vi tur i havnen. En Vindø fra Ka
strup er den eneste danske båd foruden
os, ellers er det mest tyske gæster og et
par enkelte svenske både. Vinden fri
sker yderligere, og det er blevet diset og
fugtigt. TV kl 21.30 lover regn og torden
og vind fra NV. Ved aftenkaffen måtte
Jens indrømme, at han var lidt træt. Til
køjs kl. 22.00.
Søndag den 15.6.
Det har regnet og tordnet det meste af
natten. Vejrmeldingen lover fortsat
regn og vinddrejning mod vest, så vi
beslutter at afvente. Efter morgenkaf
fen tanker vi vand, Lotte pudser mes
singlamper og motoren får et check. Ef
ter frokost tog vi en lang lur. Om efter
middagen gik vi tur og fik skyllet olietø
jet i den våde regn. Vi havde fået en fast
pensionær, en canadisk knortegås, der
jævnligt kom og bankede på fribordet
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for at tigge. I løbet af aftenen holdt reg
nen op, til køjs kl. 22.00.
Mandag den 16.6.
Vi stod op kl. 7.30, fortsat regn og vest
lig vind, så vi tog vor kaffe i ro og mag.
Da vi kom på dæk, opdagede vi, at Jens
og River Lady var væk fra sin plads og
ikke var til at finde andetsteds i hav
nen. Over kanal 4 fik vi kontakt med
ham. Han oplyste, at han var lettet kl. 4
om morgenen og nu befandt sig i nærhe
den af Rødvig, alt var vel om bord. Han
havde en del sø i begyndelsen, men el
lers afflovende vind. Han havde beslut
tet sig for Faxe Ladeplads, hvor han har
en datter boende.
Om formiddagen gik vi op og handlede i
den lille consum, og derefter bad i klub
huset. Fortsat regn.

fra bestyrelsen

SSF har modtaget en check på 3.000 kr.
fra Amagerbankens jubilæumsfond.
Pengene skal bruges til ungdomsarbej
de.
Bestyrelsen udarbejdede forslag til
førstkommende generalforsamling om
handlende kontingentforhøjelse.
Jens Green Jensen blev ved sidst af
holdte kredsmøde valgt som kredsfor
mand; som følge heraf indtræder han i
hovedbestyrelsen i Dansk Sejlunion.
Punkt 3 Havn og plads:
Renovering af Nord-Østmolen er påbe
gyndt. Havneudvalget meddeler endvi
dere, at alle skure er blevet forsynet
med numre, ligesom alle havnepladser
har fået nye numre påsat, hvilket kan
indebære, at nogle medlemmer har fået
andet nummer på deres havneplads.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Fastelavnsfesten gik fint med mange
deltagere.
Punkt 5 Sejlerskolen:
VHF-kursus i SSF har Brian Rasmus
sen fra Lyngby Radio som instruktør.
Der er 14 tilmeldt dette kursus.
Ultimo februar vil sejlerskolen holde instruktørmøde.

Referat af bestyrelsesmøde d. 7.2.89
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 alm. bestyrelsesmøde af
holdt den 9.1.89 samt protokol fra ek
straordinært bestyrelsesmøde afholdt
den 28.1.89 blev oplæst og efterfølgende
godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Bestyrelsen havde modtaget skrivelse
fra Jan Nielsens advokat omhandlende
Jan Nielsens udelukkelse af forenin
gen. Advokaten vil blive tilskrevet om
Jan Nielsens mulighed for at prøve sin
sag ved førstkommende generalfor
samling.

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Der er afholdt møde med ynglingesej
lerne, hvor dage og både er blevet for
delt. Yngling nr. 126 er kommet i våndet
og ligger p.t. i Hellerup, hvorfra træningssejladser starter hver lørdag.
Ynglingehuset har fra Sundby Stor
marked fået en del materialer, således
at færdiggørelsen af omklædningsrum
kan laves. Arbejdet med dette starter
tirsdag den 7.2. og udføres af brovagter
og ynglingesejlere.
Undervisningen går efter planen, og sej
ladserne om lørdagene er stadig i gang.
Punkt 7 Kapsejlads:
Forårets undervisning er i fuld gang;
SSF har mange tilmeldte på kapsejladsmedhjælperkursus.
Punkt 8 Joller:
Jollerepræsentanten anmoder om at få
støbt jolleslæbestedet er par meter ud i
vandet med samme fald som nu, såle
des at det kan benyttes om vinteren.
Havneudvalget mener, det vil blive et
stort problem at få en sådan støbning
til at holde, men de vil se på sagen.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet

til orientering

Punkt 10 Sikkerhed:
Intet

havn og plads

Punkt 11 Bladet:
Intet

Mødet slut kl. 22.45
sign.:
Klaus Akkermann
formand

u
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Punkt 12 Eventuelt:
Intet

Else Thuring
sekretær

fra medlemmerne

JUBILÆUM

Havnekontoret.

Til SSF
Kære Klaus Akkermann,
På vegne af »Det kolde Gys« vil jeg ger
ne sige hjertelig tak for det smukke
stormglas.
Først nu forstår jeg meningen med
storm i et glas vand; et sådant burde
mange være i besiddelse af, så kunne
det måske dæmpe gemytterne lidt.
Lola Nielsen
Formand

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

Efterlysning
Min slæbejolle, hvid Jofa Jolle, type
1250, ca. 2,5 m lang med nummeret
80174 er blevet stjålet fra Nordre Plads
lige inden for lågen.
Det er formentlig sket i tidsrummet
mellem Jul og Nytår.
Eventuelle vidne bedes kontakte plads
manden eller Dan Stockmann, tlf.
01 59 94 94 (»Agnete«).
Venlig hilsen
Dan Stockmann, medlem nr. 147,
Kirkegårdsvej 13, 2300 S.

t
Hermed en dybtfølt tak til SSF's
bestyrelse, hoplapiger og de
mange medlemmer, der deltog el
ler sendte blomster ved min
hustru, Lillis bisættelse.
Ligeledes ønsker jeg at sige tak til
Dansk Sejlunion, Københavns
Sejlunion, DMUK, Friluftsrådet,
Rivieraudvalget, S.B.B.U., Den
selvejende Institution Flakfortet,
Sejlklubben Lynetten, Sejlklub
ben Sundet, H/F Amager Strand
og Israels Sports Federation for
deres deltagelse.
Medlem nr. 796, Hans Guldager

Affald
Foreningens containere er nu istandsat
og anbragt på deres fremtidige pladser.
I de to store containere må der kun læg
ges brandbare materialer af maxi
malt lm. længde.
På nordre plads er anbragt en mindre
container til ikke brandbare materialer.
Spildolie hældes i tanken ved havne
kontoret.

25 år i samme seng

Skure.

Onsdag den 15. februar kunne to særde
les kendte medlemmer af SSF sammen
med en stor venneskare juble over, at
sølvbryllupsdagen endelig var nået.
Det kendte par var såmænd Lillian og
Jens Green Jensen.
Jens er tidligere næstformand og ju
niorleder i SSF og er for ganske få dage
siden valgt som Østersøkredsens ho
vedbestyrelsesmedlem i Dansk Sejlu
nion og som kredsformand.
Begge har de siden tidernes morgen
trådt deres barnesko i SSF.
Lillian er med i SSF's Hopla-piger, som
selvfølgelig mødte op på dagen med en
selvgjort sang.
Redaktionen har plukket et enkelt vers
herfra:
(Melodi ukendt for redaktøren)

Vi mangler stadig svar fra mange med
lemmer med hensyn til vores opfor
dring om at meddele skur-nr. medlemsnr. og navn til havneudvalget.
Vi gør opmærksom på at det er med
lemmernes pligt at sørge for at hav
neudvalget har de rigtige oplysninger
angående ejerforhold.
Eventuelle skure som vi ikke efter 1.
maj kan finde ejere til, vil blive solgt til
fordel for foreningen.

Lykkelige år nu foran parret står,
i en håndevending de sig et par unger får,
°S i fryd °S gammen mange år så går
i en slægt- og vennekreds, som vidt jo når.
»SUNDBY« blev for Jer symbolet på,
hvordan sande venner man for livet sig kan få,
og så kan vi sagtens da forstå,
at de hele Danmark prøver rundt at nå.

Til medlemmer
med fast plads i havnen.

Tillykke!

Eventuelt låneplads
Medlemmer der ønsker at komme i be
tragtning til eventuelle lånepladser, be
des venligst inden den 15. april meddele
dette til havneudvalget.

Ved du allerede nu, at dit fartøj ikke vil
komme i vandet, så giv havneudvalget
besked. Vi kan så hjælpe et medlem
uden havneplads med en låneplads den
kommende sæson.
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kapsejlads

TAK
En hjertelig tak til bestyrelse og de
mange medlemmer af Sundby Sejlfore
ning der var med til at gøre vort sølv
bryllup til en pragtfuld oplevelse.
Lillian og Jens Green Jensen

Vigtige datoer!
Sjælland Rundt den 23.-26. juni 1989
Fyn Rundt (Korshavn) d. 2. - 4. juni 1989

Kapsejladsudvalg:
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 4161
01 49 35 08
01 59 82 80

I øvrigt vil kapsejladskalenderen 1989
med samtlige stævneoplysninger fore
ligge i klubberne primo april.

NB!

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

OBS!

Det traditionelle formøde for nye og gamle kapsejlere

-SEJLERMØDETfinder sted i Pejsestuen, torsdag den 13. april 1989, kl. 19.30
Mød frem, og giv dit besyv med.

Ny udgave:
Kapsejladsregler 1989-92
En ny udgave af kapsejladsreglerne,
som skal gælde i de næste 4 år - 1989 til
1992 - er på vej og vil være gældende fra
og med den 1. maj 1989.
Der er både regelændringer og nye reg
ler, såvel som mange redaktionelle justeringe.
Det er - som sædvanligt - vigtigt, at
ALLE, der sejler kapsejlads på både
klub- og regionalt plan, såvel nationalt
som internationalt, anskaffer de nye
kapsejladsregler.
Reglerne kan købes fra DS' sekretariat:
Klubindkøb: kr. 55,- inkl. moms og
ekspedition, excl. porto.
Privat køb: kr. 75,-inkl. moms, por
to og ekspedition.
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FORNYELSE AF KLASSEBEVISER
til éntypekølbådsklasser
Hvorfor?
Dansk Sejlunion indfører nu EDB-registrering af klasse beviser til éntypekøl
bådsklasser. Grunden hertil er primært
at opnå en mere direkte grad af
»brugerbetaling« til det fælles kapsej
ladsadministrationssystem.

Hvem ?
For at kunne sejle kapsejlads i perioden
1989 og 1990 skal internationale, skan
dinaviske og nationale éntypekølbåds
klasser have fornyet deres klassebevi
ser ved hjælp af et særligt girokort ud
sendt af DS.

Desuden skal det hjælpe med til at si
kre den enkelte bådejers sejlklubmed
lemsskab, som krævet i kapsejladsreg
lerne.

Det drejer sig om følgende klasser:

Ds indfører også en 2-årig klassebevisfornyelsesordning for éntypekølbåds
klasser i lighed med den ordning, der er
gældende for de øvrige kølbåde, som
kapsejler under Dansk Handicap 88.

Drage, H-båd, IF-båd, KDY 15 m 2 ,
Knarr, Nordisk Folkebåd, Soling,
Yngling, 101 og 606.
Det er således kun de nye »EDB-klassebeviser«, som er gyldige for kapsej
lads i de pågældende bådtyper i perio
den 1989 og 1990.

Hvordan ?
Hvis du er medlem af en specialklub,
vil du direkte til din privatadresse få til
sendt girokortet via din specialklub.
Hvis du alene er medlem af en sejl
klub, kan du ved henvendelse til sejl
klubben få dit girokort.
Prisen for Klassebevisfornyelsen er kr.
150,- for den nævnte 2-års periode.

Husk også selv at underskrive klasse
beviset.

ynglinge

Der gøres opmærksom på, at du selv må
sørge for at få udleveret klassebeviset
fra din sejlklub.
Hvornår ?
Girokortene udsendes fra DS i begyn
delsen af januar 1989.

Når du har indsendt girokortet til DS
med de ønskede oplysninger på kortets
bagside, udsteder DS det nye klassebe
vis, som sendes til din sejlklub, hvor det
skal stemples og underskrives.

Den første udsendelse af klassebeviser
fra DS vil ske pr. 1/3 1989. Herefter vil
DS ugentligt sende klassebeviser til
sejlklubberne.

joller

sejlerskolen

YNGLIMGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik (Basse) Povlsen

Polensgade 11 ^
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

optimister
•—

Til jollesejlerne:

Sejlerskolen

I vinterens løb har jollepladsen funge
ret som byggeplads for reparation af
Nordre Østmole.
Det giver os muligheden for at flytte om
på ting og sager, men hvordan?
Kom og vær med til at lægge planen for
vor nye jolleplads på et møde, der afhol
des i jollehuset søndag den 2. april 1989
kl. 13.00.
Der bliver også lejlighed til at aftale
forårets sejladser og andre vigtige sa
ger.
Jørgen Rindal
Jollerepræsentant

Lørdag den 1. april kl. 10.00 i Pejsestuen
bliver det første møde med alle in
struktører og alle elever.
På mødet får du besked om holdindde
ling, arbejdet med klargøring af bådene,
en sæsonplan m.m.
DS' lærebog »Instruktion i praktisk sej
lads« vil kunne købes på mødet for kr.
45,-.
Vel mødt og velkommen til sæsonen
1989.
Skolechefen

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

t MØDE FOR TURSEJLERE
•

£

Torsdag den 30. marts, kl. 19.30

t VIL DU PÅ LANGTUR TIL LENINGRAD 1989
•
^

•
•

Finn Ejnar Madsen, SSF. fortæller videre om det spændende arrangement.

Vel mødt i PEJSESTUEN.

$
^

t

5
£
•
•

•••••••**************************^*******

15

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

Hempel's

L

NA

^ydfodynamisk • Slibefri • Bundmaling • Klare

Mille er blevet
forbedret
og hedder nu
Mille Dynamic,

Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 01 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 01 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 01 51 95 95.
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 01 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-19, lørdag 9-13.

Flligger byggefinish er en landsdækkende kæde,
som sælger maling, tapet og værktøj til gør-det-selv folk

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJLFORENING

Martha af SSF på vej gennem Kielerkanalen. Læs om turen på side 10

48. ARGANG

Medlemsblad for

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

01 50 35 80

Restaurationen

01 58 32 96

Havnekontoret

01 58 14 24

_;5-**» tkth \ s
X:^---;:|;

v.

&

Den danske opfinder,
Finn Hendil modtager her å.u
søsikkerhedspokal af direktøs>\
H C. Hansen, Sø-Finans.

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. 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 5B 39 78

Havneudvalg:
Arne Olsen

01 55 79 39

Jørgen Friland

01 38 15 41

Tilsynsførende
med klubhusai
- og testudvalg:
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

Motocfiadsrepræsentant:
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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HÆDER OG ÆRE
TIL FINN HENDIL SSF.
Den danske opfinder, akedemiingeniør
Finn Hendil modtog »Søsikkerhedspokalen« på bådudstillingen i Fredericia
for sin opfindelse af AP-navigatoren et epokegørende navigationsinstrument, som indtil nu har gjort livet til søs
lettere og sikrere for mere end 60.000
lystsejlere i hele Europa.
Prisen uddeles hvert år i forbindelse
med bådudstillingen på Fredericia og er
indstiftet af Sø-Finans.
Foruden hæder og ære modtog Finn
Hendil også et fornemt litografi af
Dronning Margrethe samt en check på
5.000 kroner, der straks blev doneret vi
dere til Dansk Handicapsejlsport som
hjælp til indkøb af yderligere en minitolvmeter.
Sikkerhed og tryghed til søs
Direktør H.C. Hansen, SØ-Finans, be
grundede valget af Finn Hendil som
modtager af Søsikkerhedspokalen
med, at sikkerhed og tryghed er den
centrale del af en sejlers hverdag.
- Den vigtigste forudsætning for at op
nå sikkerhed er brugen af sund fornuft.
Dernæst kommer naturligvis en række
hjælpemidler, der som oftest har været
kendt i generationer. Der er langt imel
lem virkelige fornyelser på dette områ
de, specielt når man taler om fornyel
ser, der på kort sigt er kommet indenfor
den almindelige sejlers økonomiske
rækkevidde. Med opfindelsen af ap-navigatoren har mangen en sejler kunnet
drage et lettelsens suk og fået en trofast
og sikker førerhund, udtalte H.C. Han
sen ved overrækkelsen.

Ap-navigatoren er på kort tid krøbet til
tops på sejlerens hitliste og vel at mær
ke for at blive der. De stadige forbedrin
ger og udvikling af instrumentet har
gjort det til det førende i den del af ver
den som kan nås af Decca-systemet og dermed gjort det sikrere at sejle på
havet, enklere at gå ind i fjordene og
medvirkende til forbedrede tider i kap
sejladser som Sjælland Rundt.
Den geniale og simple tankegang, der
ligger bag Finn Hendils opfindelse un
derstreges af, at netop hans instrumen
ter er udvalgt til at blive monteret i
samtlige deltagerbåde i dette års Ad
mirals Cup, hvilket betragtes som det
højeste udtryk for tillid til nøjagtighed
og driftssikkerhed.
Også til flytrafikken
Finn Hendil, som forleden fejrede sit 25
års jubilæum i Phillips-koncernen, har
også andre bedrifter bag sig end opfin
delsen af AP-navigatoren, som flytra
fikken på det sidste har taget en særlig
udgave af til sig.
TV-prøvebilledet, som seere i Dan
mark og næsten hundrede andre lande
ser på skærmen, er også hans værk. Det
var Finn Hendil som i sin tid satte
blyanten på papiret og tegnede billedet
og sidenhen omsatte det til det elektro
niske billede, vi alle kender.
Fælles for hans opfindelser er, at de hol
der gang i danske arbejdspladser og
øger eksporten. Som ivrig sejlsports
mand og engageret elektronikingeniør
glæder han sig hver gang han på havene
møder andre lystsejlere med den ka
rakteristiske navigator antenne - og
kipper gerne med flaget.

Bestyrelsen trådt tilbage i protest!
Ved generalforsamlingen den 19. marts 1989 afgik den samlede bestyrelse, da generalfor
samlingen ikke kunne give accept på, at Jan Nielsen skulle udelukkes af foreningen på grund
af et overfald på bestyrelsesmedlem Arne Olsen.
Efter en hed debat vedtog generalforsamlingen et forslag fra medlem 532, Leif Guldbech, der
gav de implicerede parter tre måneders karantæne hver. Flertallet af fremmødte medlemmer
må have ræsonneret som så, at begge parter måhave været lige gode om denne affære.
Denne afgørelse mente bestyrelsen ikke at kunne leve med, og formanden meddelte efter et
kort bestyrelsesmøde under generalforsamlingen, at bestyrelsen fratrådte, og at der ville bli
ve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 30.4.89 (hvilket senere er ændret til
mandag den 1. maj kl. 19).

Ekstraordinær
generalforsamling
Mandag den 1. maj
kl. 19.00
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Protokollen fra den ordinære generalforsamling
den 19. marts 1989
3) Ophævelse af den til Arne Olsen tildelte karantæne
4) Valg af bestyrelse
4a) Ordinært valg i henhold til vedtægterne af:
1. suppleant til bestyrelsen: Arne Olsen (Tryksen)
1. revisor: Frits Kleis
2. revisor: Jan Sejerbo (afgået p.g.a. rejse)
1. revisorsuppleant: Benny Gustaffson
1. redaktør: Hans Guldager
1. måler: Karl Thorup
2. måler: Frank Olsen

5) Eventuelt
Mød op til generalforsamlingen mandag 1. maj kl. 19.00

il

Referat af bestyrelsesmøde
den 27.2.89
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
herunder generalforsamlin
gen
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkeskrivelser.
Et medlem søgte om nedsættelse af
kontingent og pladsleje, idet han var
blevet pensionist. Da medlemmet op
fylder betingelserne jvf. foreningens lo
ve, bevilgede bestyrelsen nedsættelse
af både kontingent og pladslejel
Den 8. april afholdes kredsmøde.
Et medlem har skriftligt orienteret be
styrelsen om, at hans slæbejolle er stjå
let fra havneområdet i tiden mellem jul
og nytår, medlemmet anmoder om at få
jollen efterlyst gennem vort medlems
blad.
Sejlerdagen blev i år afholdt i Horsens.
Kapsejladschefen, formanden og næst
formanden deltog. I forbindelse med
Sejlerdagen var der etableret semina
rer, hvor man bl.a. diskuterede tursej
lerproblematikken. Her kom mange go
de forslag frem; bl.a. mente man, at tur
udvalget under DS burde arbejde på at
få flere DS-bøjer udlagt, at få Bø
gestrømmen opgravet samt få udbyg
get frihavnsordningen.
Frederiksværk Sejlklub havde stillet
forslag om, at Dansk Sejlunion skulle
nedsætte et havneudvalg, der kunne
stå til rådighed med råd og vejledning
for de klubber, der forhandlede med of
fentlige myndigheder og politikere i
forbindelse med omlægning eller udby
gning af fritidshavne. Der blev stillet et
ændringsforslag, der blev vedtaget.
Dette ændringsforslag gik ud på, at Sej
lerdagen pålagde Dansk Sejlunion at
udarbejde en plan til fremlæggelse for
Sejlerdagen 1990.
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Hans Guldager takkede bestyrelsen
samt SSF for venlig deltagelse ved Lilli's begravelse.

Generalforsamlingen:
Medlem nr. 109 og medlem nr. 1000 hav
de rettidigt indsendt forslag til
fremlæggelse under dagsordenens
punkt 6, »Andre forslag«.
Bestyrelsen fremlægger 3 forslag:
Et lovændringsforslag og 2 andre for
slag.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget oplyser, at der stadig
opstår situationer med strømsvigt på
Nordre Plads. Grundet dette vil hav
neudvalget nu gå i gang med en renove
ring af el-nettet.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Kirstine har anmodet om lov til at
forhøje priserne på spiritus med 10%.
Bestyrelsen skønnede denne prissti
gning for værende relevant og gav til
sagn til prisforhøjelsen.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Den 6.3. afholdes der towærkseksamen. Den 1.4. bliver der kaldt til
elevmøde på Sejlerskolen. Allerede nu
er tilmeldinger begyndt at komme ind
til skolebådene.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Overdækket på jollebroen havde i stor
men revet sig løs og var havnet omme
på stranden ved kilometerbroen. Nogle
juniorer og jollesejlere fik hentet dæk
ket og bragt det på plads.
Hver tirsdag bliver der arbejdet med re
novering af juniorhuset.
Der er på nuværende tidspunkt kom
met to ynglinge i vandet, ligesom »Bol
len« også er blevet søsat.

Punkt 7 Kapsejlads:
To udvalgsmedlemmer har deltaget i
møde med »Spækhuggerklubben« i for
bindelse med DM-klassemesterskab,
der skal afholdes i august.
Den 1.3. begyndte forårets andet regel
kursus med 11 deltagere fra SSF. Kurset
foregår i Kastrup med Ole Poul Peter
sen fra SSF og Jan Werge fra Lynetten
som undervisere.
Den 13.4. kl. 19.30 vil der blive afholdt
sejlermøde, formentlig med videofore
visning.
Kapsejladschefen slutter med at oply
se, at de nye kapsejladsregler først vil
komme i slutningen af marts.
Punkt 8 Joller:
Den 2.4. kl. 13.00 vil der blive holdt jollemøde. Her vil man planlægge forårets
aktiviteter.
Jollerepræsentanten er blevet indvalgt
som kasserer i Østersøkredsens opti
mistsektion.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 23.00.
sign.:
Klaus Akkermann
formand

Else Thuring
sekretær

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78

Generalforsamling forår 1989: Beretning
Det er med stor sorg og vemod, jeg igen
må meddele generalforsamlingen, at vi
har mistet et af vore betydningsfulde
medlemmer.
Den 16. februar mistede vi pludseligt og
uden nget varsel Lilli Guldager, et me
get aktivt og behageligt menneske, som
altid med stor iver og interesse deltog i
SSF's gøren og laden. Også uden for vor
forening var Lille meget aktiv, og man
kunne altid regne med hjælp og støtte
fra hende, selvom hun til tider ikke altid
selv havde det så godt. Jeg må bede ge
neralforsamlingen med mig mindes
dette dejlige menneske, som vi har mi
stet.
Ligeledes har vi mistet et af vore yngre
medlemmer, A 712 Keld Elling Peter
sen.
Æret være deres minde!

beløbet indtil videre.
I efteråret markerede generalforsam
lingen klart, at vort ophalersystem
skulle bibeholdes. Dette har bestyrel
sen selvfølgelig taget til efterretning, og
vi vil naturligvis arbejde på, at denne
ordning skal fungere så godt som mu
ligt. Bestyrelsen har drøftet, hvorledes
vi rent mandskabsmæssigt og økono
misk skal få dette til at virke og er kom
met til den holdning, at medlemmerne
naturligvis ønsker at deltage i op- og
nedsætning af deres egne fartøjer, og
derfor vil pladsmanden sammen med
medlemmerne kunne klare dette. Sam
tidig må der naturligvis betales en pris
for pladsmandens medvirken og til
fortsat drift af grejet. Jeg ønsker samti
dig at gøre opmærksom på, at vogn

manden er et helt naturligt alternativ,
og bestyrelse opfordrer til at bruge den
ne løsning, hvor det kan lade sig gøre.
Som de fleste måske har set, er der nu
opsat containere - tydeligt mærket,
hvad der må komme i. Jeg må kraftigt
henstille, at denne skiltning bliver
overholdt, og samtidig vil det kun kun
ne accepteres, at affald, som kommer
fra SSF bliver henkastet her, altså ikke
noget med at smide affald, som kom
mer hjemmefra, ud i SSF's containere.
Det betyder mange sparede penge til
renovation, hvis vi overholder dette. Vi
har været i gang med - og vil fortsat væ
re i gang med - at vedligeholde og reno
vere vor havn. Denne opgave har hidtil
gået særdeles godt. Hvis vi fortsat skal
løse de opgaver, som ligger, må vi nok
Fortsætter næste side

Vi er nu nået gennem vinteren, og sik
ken en vinter. Ved flere lejligheder i ja
nuar måned kunne man fristes til at tro,
at nu var tiden kommet til at begynde
at rode med det kære »skiv«, og hvis ka
lenderen ikke havde fortalt noget an
det, havde vor havn nok allerede været
fyldt op nu. Vi kan selvfølgelig glæde os
over, at det har været sådan og ikke med
megen is, som altid skader vor havn.
Dog måtte vi desværre i efteråret ople
ve flere kraftige storme, og her gik det
ud over den allerede svækkede Nordre
Østmole. Vi må således nu - og det er
allerede i gang - renovere denne mole.
Det havde ellers været tanken, at vi
skulle have set lidt på manglerne i land,
men, som før nævnt, er det dog vore kaj
anlæg, der kommer i første række. Vi
slap igennem året 1988 med et under
skud, som var langt under, hvad besty
relsen havde forventet, set i lyset af, at
vort ekstrakontingent kommer ind over
en længere periode, og at der ikke som
forventet kommer så mange penge ind,
som vi havde regnet med, og det skyl
des tildels udmeldinger og overgang til
passive. Derudover kom der også et ek
straordinært stort tilskud fra kommu
nen, som blev udløst af, at vor meget
omtalte 25-års regel nu var på plads troede vi - men det ser alligevel ud til,
at der mangler nogle procent endnu. Vi
vil, og er i gang med, at gennemgå med
lemslisterne en gang til, så vi kan behol
de de mange penge fremover. Hvis vi ik
ke opnår, at mindst 25 % af samtlige ak
tive er under 25 år, må vi tilbagebetale

Drammen bliver oi
nemt og trygt i
Til søs med Tryghedsgaranti - og rentegaranti i 3 år - når
Jyske Bank finansierer.
Vi gør os lidt mere umage. Det betyder, at hvad enten båden
er ny eller brugt, kan De få den finansieret i Jyske Bank, og det
gælder selvfølgelig også udstyret om bord.
Løbetid helt op til 10 år, og hos os slipper De oven i
købet for stiftelsesprovision. Er køber og sælger enige om
prisen, betragter vi vurderkig som overflødige
ekstraomkostninger for Dfn.
Dertil kommer vor IV; heds-garanti - d.v.s.
i ganske særlige
at forsikringen betaler lå
tilfælde.
Kig ind og få en bå
drømmen blive opfyldt

in i
•w... ml—H
... ' «

» »v

Amager
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tænke på, at alle i bestyrelsen arbejder
frivilligt og uden nogen form for beta
ling, og der bruges mere og mere tid på
disse opgaver. Derfor ønsker vi at træk
ke på så mange gode kræfter som mu
ligt, og her tænker jeg specielt på hav
neudvalget. Det fremgår derfor, at be
styrelsen ønsker at udvide havneudval
get, således at der vil være større fleksi
bilitet.
Som sædvanlig er vinteren i SSF ikke
en stille periode. Der holdes mange mø
der og dejlige fester, alt sammen til glæ
de og forberedelse til den kommende
sæson. Ligeledes holdes der traditio
nen tro flere kurser, og kapsejladsafde
lingen har her været meget aktive med
flere kapsejladsmedhjælperkurser og
regelkurser. Det er udmærket, at så
mange som muligt får kendskab til dis
se ting, og vi må også forberede os på
fremtiden.
Sejlerskolen har også afholdt de tradi
tionsrige kurser i tovværk og naviga
tion, og det er en glæde at se, hvor man
ge der i år har deltaget.
Som alle kan se, har vi i år gennemgået
klubhuset fra A-Z, der er blevet ren
gjort til den store guldmedalje, og sam
tidig er hele huset blevet malet, og flere
nødvendige reparationer er blevet
udført. Jeg ønsker at sige tak til hele
holdet, som tog en ordentlig tørn: Be
styrelsesmedlemmer og Hoplapiger og
specielt tak til hr. og fru Juhl Andersen,
som ikke alene deltog på holdet, men
sandelig også gik her i huset flere dage
og gjorde rent. Det skal I have mange
tak for!
Samtidig kan vi nu se en gennemgri
bende istandsættelse af Juniorafdelin
gens hus indvendigt. Vi har tidligere
gjort huset delvis i stand; nu kommer
det sidste, og der skulle således være
basis for, at vort gamle klubhus kan hol
de til vore ungdomsaktiviteter nogle år
endnu. Jeg ønsker at sige tak til Jer,
som arbejder med denne opgave: Ju
niorleder, juniorer og specielt tak til
Jørgen Rindal for indsatsen og tak for
de mange materialer, som du tilflyder
med.
Som traditione byder, skal vi igen her i
foråret hædre flere gode medlemmer
med det bevis, som både for dem selv og
også for os andre beviser, at der stadig
er dejligt at være i SSF.
Det er derfor en glæde at kunne uddele
disse beviser.
Tillykke til modtagerne!
Den opmærksomme læser af vort blad
vil kunne se en såkaldt aktivitetsplan,
trykt på bagsiden. Det er et tiltag, vor
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redaktør har taget, og alle kan herigen
nem på et meget tidligt tidspunkt
orientere sig om, hvad der skal foregå af
fællesaktiviteter i året, der kommer.
Det kan være dejligt at kunne planlæg
ge de forskellige ting. Kalenderen vil
blive genoptrykt i et senere nummer af
bladet, så vi ligesom får en husker.
Dansk Sejlunion afholdt den årlige sejlerdag i Horsens. Der var ikke i år de
store sager at tage op; dog var Frede
riksværk Sejlklub kommet med et for
slag om, at DS skulle oprette et hav
neudvalg (miljø og teknik). Dette for
slag støttede SSF og de fleste af
Østersøkredsens klubber udfra den be
tragtning, at vi ønsker DS mere med i

6 år. Østersøkredsen fik i år ny formand,
og vi kan her i SSF glæde os over, at at
ter en Sundby-mand fik denne vigtige
post. Det blev nemlig vor tidligere ju
niorleder, Jens Green, og jeg vil gerne
herfra ønske dig til lykke med valget,
selv om jeg har gjort det tidligere, og vi
regner med, at du vil varetage jobbet,
således at alle klubberne i vor kreds bli
ver tilgodeset, men selvfølgelig vil dit
hjerte ligge i SSF.
EDB alderen er nu kommet til SSF. Vi
har indkøbt et anlæg, som nu skal betje
ne os alle, og vi forventer, at dette vil
være klart til brug i efteråret. Der skulle
gerne komme en bedre service ud af
dette, hurtige svar på forskellige fo-

Årets tovværkselever får ved generalforsam
lingen uddelt beviser. Alle bestod.

de beslutninger, og vi ønsker, at DS med
deres store organisation skulle kunne
hjælpe de enkelte klubber, både med
hensyn til havnebyggeri, men specielt
også med forhandlinger med myndig
heder, hvor tingene udarter sig. Ligele
des kunne det være en hjælp, om DS på
forhånd var orienteret om lokalplaner
o.s.v.
Desværre blev forslaget ikke vedtaget,
og det passede vist nok HB udmærket;
dog skal det siges, at man havde afholdt
et seminar om lørdagen, hvor LM-udvalget tog flere af disse ting op, og vi
kan, hvis vi ønsker det, igennem L&M
få nogen hjælp. Derudover vil dette ud
valg nu aktivere sig, således at der i
fremtiden vil komme meget nyt fra det
te udvalg: Forslag om langture, fællesregattaer, DS-bøjer o.m.m. Vi i SSF kan
kun hilse denne forøgelse og den form
for aktiviteter velkomne.
På Sejlerdagen vælges der ligeledes nye
medlemmer til HB, og det er typisk
kredsformænd, som jo kun sidder max.

respørgsler og udsendelse af fortrykte
girokort.
Når jeg nævner en bedre service, kan
det måske være et spørgsmål, for hvem
giver en bedre service end vore kassere
rer Erna og Annie hver eneste torsdag,
næsten året rundt, men selvfølgelig er
denne investering også en stor hjælp til
denne post.
Bestyrelsen har modtaget et brev fra et
tidligere medlem, Kent Robin Schou.
Kent blev for nogle år siden eksklude
ret af vor forening, da han havde gjort
sig skyldig i tyveri. Kent Robin Schou
anmoder SSF om at genoptage ham
som medlem. Bestyrelsen har drøftet
denne sag og kan selvfølgelig ikke hver
ken tage stilling eller anbefale denne
genoptagelse, idet vore love og Dansk
Idrætsforbunds love klart siger, at er et
medlem først ekskluderet, er der ikke
mere at gøre.
Samtidig må jeg desværre orientere ge
neralforsamlingen om en episode her i
vinter, hvor der, som det måske er de

fleste bekendt, skete et overfald på vort
havneudvalgsmedlem Arne Olsen. Det
te udløste omgående en udelukkelse af
Jan Nielsen, den anden part. Det frem
gik klart, efter bestyrelsens mening, af
Arne Olsens udseende, hvorledes og
hvem, der var skyldig - og derfor denne
omgående reaktion fra bestyrelsen. Jeg
har bedt dirigenten om, at dette punkt
kommer selvstændigt umiddelbart ef
ter min beretning, således at general
forsamlingen kan tage stilling til sagen,
og således, at både Arne Olsen og Jan
Nielsen kan fremlægge deres sag over
for SSF's øverste myndighed, og den

myndighed herefter kan træffe beslut
ning om eksklusion. Jeg kan senere
orientere generalforsamlingen om det
forløb, sagen tog og har taget indtil da
to.
Vagtordningen forløber glat og uden
gnidninger. Vi har stadig godt en måned
tilbage, og det ser ud til, at vi igen i år
undgår
ubehagelige
indbrud
og
hærværk, så det kan endnu engang kon
stateres, at denne vagtordning er en
særdeles god idé, og flere klubber burde
måske efterligne os i SSF.
Ved enden af denne beretning ønsker
jeg at sige tak til bestyrelsen for det go

de samarbejde, vi har og fortsat må ha
ve. Tak til Kirstine; vi glæder os til dine
små skideballer i løbet af sommeren,
når vi ikke rydder ordentligt op eller be
stiller urimeligheder.
En hilsen til alle vore gode venner uden
for foreningen, med håb om, at det gode
samarbejde må fortsætte.
Jeg ønsker medlemmerne en god sæson
1989.
Herefter fremlægger jeg min beretning
for generalforsamlingen.
sig n Klaus Akkermann
formand

Referat af generalforsamlingen den 19. marts 1989
Dagsorden:
Punkt 1 Valg af dirigent
Punkt 2 Protokol og beretning
Punkt 3 Regnskab
Punkt 4 Valg
Punkt 5 Lovændringsforslag
Punkt 6 Andre forslag
Punkt 7 Eventuelt
Der blev udleveret 211 stemmesedler.
Punkt 1 Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen og udbad
sig emner til dirigentposten. Benny Gustaffson blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget, og da in
gen havde noget at indvende mod dags
ordenen eller indkaldelse, erklærede
han generalforsamlingen beslutnings
dygtig, jvf. vore love.

der skete den dag, Arne og jeg var oppe
og slås.
Arne havde sagt til pladsmanden, at jeg
ikke måtte smide fiskeaffald i vandet,
og samtidig havde han sagt, at jeg ikke
måtte tage min båd på land med motor
kranen. Jeg gik ud til Arne for at fortæl
le ham, at det ikke var mig, der havde
smidt affald i havnen. Han hidsede sig
mere og mere op, og til sidst tog han sin
skovl og langede ud efter mig. Hvad gør
man så? Man forsvarer sig! Jeg ramte
ham, og han faldt. Derefter løb Arne ind
til pladsmanden. Jeg var rystet, så jeg
tog min knallert og kørte en tur for at få

neralforsamlingen accepterede slags
mål i foreningen. Formanden bad gene
ralforsamlingen om at tage beslutning i
denne sag.
Ændringsforslag til bestyrelsens for
slag blev stillet:
A 243, Finn Petersen:
Kl. 13.15 blev generalforsamlingen gen
optaget. Formanden bad om ordet og
meddelte forsamlingen følgende:
bestyrelse, der vil komme, afspejler den
sammenhæng og det sammenhold,
som vi alle har haft glæde af«,
generalforsamlingen.
Jan Nielsen:
»Det er mig, der er blevet beskyldt for
det grove overfald, og da jeg ikke har
fået en chance for at blive hørt i besty
relsen, kan jeg kun her fortælle, hvad

Medlemmerne deltog ivrigt i den til tider fø
lelsesladede debat.

nerverne i ro. Jeg har ikke sparket Arne;
han har fået et »gok«, og jeg mener selv,
jeg har handlet i selvforsvar«.
Efter at Jan havde været på talerstolen
opstod der en livlig debat med mange

talere, der talte for Jan, på talerstolen.
Formanden pointerede meget skarpt,
at det ikke, jvf. vore love, er lovligt at slå
på hinanden; gør man det alligevel, er
der kun een vej, og det er ud. Han mente
i øvrigt, at han kunne fornemme, at ge
neralforsamlingen
accepterede
slagsmål i foreningen. Formanden bad
generalforsamlingen om at tage en be
slutning i denne sag.
Debatten fortsatte med mange talere.
Elo Nielsen bad forsamlingen om lov til
at lade dirigenten oplæse en skrivelse,
som en advokat på Jans vegne havde
sendt til generalforsamlingen. Dirigen
ten oplæste skrivelsen fra adv. Jan
Schultz Lorentzen, der gjorde opmærk
som på, at han på Jans vegne ville lægge
sag an mod SSF, hvis Jan Nielsen blev
udelukket eller ekskluderet.
Debatten fortsatte. Mange talere men
te, at begge parter burde udelukkes, da
der skal være to til at slås.
Formanden bad generalforsamlingen
huske, at den gang på gang havde gen
valgt Arne Olsen. Formanden fortalte
endvidere, at ingen af parterne var ble
vet hørt i bestyrelsen. Arne Olsen bar
tydelige mærker efter overfald. Besty
relsen valgte derfor at udelukke Jan
Nielsen indtil denne generalforsam
ling, der er SSF's højeste myndighed.
Michael Frænkel foreslog, at general
forsamlingen burde tænke på karantæ
ne i stedet for eksklusion, idet han men
te, at denne straf - eksklusion - er på
livstid.
Ryle Niels mente, der var sket en proce
durefejl fra bestyrelsens side, idet den
ikke havde indkaldt de implicerede par
ter.
Nogle medlemmer bad Arne Olsen om
at udtale sig. Dirigenten nedlagde ge
neralforsamlingen i 10 minutter for at
Fortsætter næste side
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få mulighed for at tale med bestyrelsen.
Da generalforsamlingen blev genopta
get, bad Arne Olsen om ordet for at give
sin forklaring om sagen.
Arne Olsen:
»Jeg vil gerne afgive min forklaring på
det overfald, jeg var udsat for på Nordre
Plads. Jeg var af mit firma Graae & Hil
mand blevet sendt ned for at fjerne nog
le jollestativer. Jeg gik og arbejdede, da
pladsmanden kom og spurgte om for
skellige ting. Jeg bad ham påtale over
for Jan Nielsen, at vi ikke vil have det fi
skeaffald smidt i havnen. Det har sene
re vist sig, at det er et andet medlem,
der har smidt affald ud. Jan burde være
kommet ud og have sagt, at det ikke var
ham, der havde gjort det, så havde det
været glemt. I stedet skete der det, at
da jeg havde sagt alt dette til Jan, bliver
han sur på mig. Det har længe gæret
mellem Jan og mig, men jeg mener, at
når vi i SSF har nogle love, skal de over
holdes!
Jeg har senere fået at vide, at det var
Maskin-Poul, der havde smidt affald i
vandet, og jeg beklager, at jeg beskyldte
Jan Nielsen for det.
Jeg er nu blevet beskyldt for at have
slået efter Jan med en skovl. Jeg står og
graver i jorden med en skovl, Jan tager
skovlen fra mig og slår efter mig med
den. Jeg beder ham lade være, samtidig
med, at jeg minder ham om, hvad det vil
indebære. Jeg fik først een, der ikke
ramte rigtigt. Så fik jeg een til, så hele
hovedet hævede. Jeg bukkede mig ned
og fik så to spark i siden, hvorefter Jan
tog sin knallert og kørte«.Formanden
gjorde herefter generalforsamlingen
opmærksom på, at bestyrelsen ikke kan
acceptere slåskampe. Hvis generalfor
samlingen mener, at Jan Nielsen skal
blive, kan bestyrelsen ikke fortsætte.
Man vil fortsætte som forretningsbestyrelse indtil en ekstraordinær gene
ralforsamling.
Hans Guldager påpegede, at man ikke
kan ekskludere Jan, idet der i vore love
står, at man kun kan ekskludere med
lemmer, der er fundet skyldige i tyveri.
Der kan kun blive tale om udelukkelse.
Henning Jensen henledte opmærksom
heden på, at man behandler denne sag
under formandens beretning, hvilket er
en kedelig ting, da det kan afstedkom
me, at bestyrelsen går.
Dirigenten forklarede, at han ved mø
det med bestyrelsen havde fået accept
til at tage sagen om Jan Nielsen ud af
formandens beretning, så dette blev et
selvstændigt punkt på dagsordenen.
Dette godkendte generalforsamlingen.
Bestvrelsen ændrede sit forslag ved at
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Jan Nielsen og Arne Uisen giver hånd på
opfordring af generalforsamlingen.

stryge ordet eksklusion og i stedet
indsætte udelukkelse.
Et stemmeudvalg, bestående af Orla
With, John Damhave og Tage Woltemath blev valgt.
Ændringsforslag til bestyrelsens fors
lag blev stillet:
A 234, Finn Petersen:
Det anmodes, at man bruger en afgræn
set udelukkelsesperiode - ude 12 måne
der - gældende for begge parter i denne
episode og i fremtiden altid begge par
ter, hvis ikke andet kan bevises.
A 859, M. Friss:
Efter det på generalforsamlingen fo
relagte anbefaler jeg, at sagen afvises
og anbefaler, at Arne Olsen trækker sig
fra bestyrelsen.
A 1054, Michael Fraenkel:
At eksklusion af Jan Nielsen ændres til
et års karantæne, gældende fra dags da
to.
A 445, Poul Olsen:
Straffen vedr. denne sag, mener jeg,
skal være, at begge får et halvt års ka
rantæne.
A 532, Leif Guldbech:
Undertegnede medlem foreslår 3 mrd's
karantæne til de to implicerede med
lemmer: Arne Olsen og Jan Nielsen.
Der blev forlangt skriftlig afstemning.
Først A 234, Finn Petersens forslag:
4 blanke, 23 ja, 163 nej, 8 ugyldige, i alt
198 stemmer

A 1054, Michael Fraenkel:
2 ugyldige, 1 blank, 37 ja, 157 nej, i alt
197 stemmer.
A 445, Poul Olsen:
2 blanke, 1 ugyldig, 74 ja og 112 nej, i alt
189 stemmer.
A 532, Leif Guldbech:
1 ugyldig, 1 blank, 63 nej og 135 ja, i alt
200 stemmer.
Leif Guldbechs forslag blev vedtaget.
Forslag fra A 859, M. Friss og bestyrel
sens forslag bortfaldt hermed.
Mens afstemningen foregik godkendte
forsamlingen protokol og beretning ved
håndsoprækning.
Umiddelbart efter endt afstemning bad
formanden dirigenten om at suspende
re generalforsamlingen i et kvarter kl.
13.00.
Kl. 13.15 blev generalforsamlingen gen
optaget. Formanden bad om ordet og
meddelte forsamlingen følgende:
Sundby Sejlforenings bestyrelse træ
der med øjeblikkeligt virkning tilbage.
Bestyrelsen vil fortsætte som forretningsbestyrelse indtil førstkommende
ekstraordinære generalforsamling, der
hurtigst muligt vil blive indkaldt til i
henhold til vore love.
Punkt 3 Regnskab:
Formanden gennemgik regnskabet, der
efterfølgende blev godkendt ved hånds
oprækning.

Punkt 4 Valg og
Punkt 5 Lovændringsforslag
blev taget af dagsordenen.
Punkt 6 Andre forslag:
Bestyrelsen trak sine forslag tilbage.
Medlemmerne A 109 og A 1000, Laila
Hansen og Finn Nielsen, havde stillet
følgende forslag:
Problem: Alle fartøjskategorier (sejl-,
motorbåde joller, surfere m.m., der be
finder sig på pladsen uden tilhørsfor
hold til SSF (uden gyldigt årsmærke).
Forslag:
Fremlysning i klubblad og Statstiden
de. Herefter Auktion over fartøjer, in
gen kendes ved (samme fremgangsmå
de som i Kastrup Sejlklub).
Oprydning på pladsen samt indtægt til
SSF ved auktionen.
Ovenstående forslag blev vedtaget ved
håndsoprækning.

Jens Green:
»Jeg har været her i foreningen i mange
år. Jeg har oplevet meget, men dette gør
ondt, at vi ikke i denne forening kan få
tingene til at hænge sammen. Jeg vil
appellere til Jer, at I fremover får sam
menhold; vi er en forening med mange
medlemmer, med hver vore interesser,
men vi skal respektere hinanden. Til
den afgående bestyrelse vil jeg sige:
Det er trist, I går. I har gjort et virkeligt
stærkt stykke arbejde, jeg håber, at den
bestyrelse, der vil komme, afspejler den
sammenhæng og det sammenhold,
som vi alle har haft glæde af«.
Formanden fik ordet for afslutning:
Han beklagede den situation, der var

opstået og sagde endvidere:
»Bestyrelsen har gennem mange år ar
bejdet godt sammen, men vi kan ikke
acceptere det, der er sket i dag«.
Han sluttede med at takke dirigenten.
Dirigenten takkede forsamlingen, og
der blev afsluttet med et trefoldigt leve
for SSF.
Generalforsamlingen slut kl. 14.00.
sign:
Benny Gustaffson
Else Thuring
dirigent
sekretær

Punkt 7 Eventuelt:
Finn Stålfoss syntes, bestyrelsen end
nu engang skulle overveje at blive sid
dende.
Maskin-Poul ville gerne vide, om ka
rantænen trådte i kraft fra dags dato.
Dirigenten gjorde det klart, at karantæ
nen trådte i kraft fra dags dato.

STANDERHEJSNING
OG FEST I KLUBHUSET
LØRDAG DEN 6. MAJ KL. 16.00
Dans til Finn Zieglers
Fire-mands orkester.
w

KOM TIL EN FESTLIG DAG
VED FLAGMAST & I KLUBHUSET
j^^SS2222SS235
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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 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns*Kommune.
Medlem nr. 891, Poul Christensen. Ejer af det
gode skib Martha, en ombygget redningsbåd
R-J 27.

Tyskland og Hollands kanaler
- er ikke længere væk end at det kan gø
res på 3 uger, men bedst er det selvføl
gelig hvis man har 4 uger eller mere,
men sådan er det jo altid.
Men så kommer det »sjove«.
Før jeg tog afsted sidste år (1988) blev
jeg mødt med en masse gode råd, løfte
de pegefingre og mange formanende
advarsler og skipperhistorier om store
undervandsstrømme og strømhvirvler
som får bådene til at vælte rundt mel
lem hinanden i sluserne når disse skal
fyldes eller tømmes for vand (skibet
skal hæves eller sænkes) for ikke at tale
om strømme i floder og kanaler så stær
ke at selv garvede søfolk med enddog
meget stor motorkraft skulle have væ
ret ved at opgive ævret, fælles for disse

Ems-floden ved lavvande. Martha er tørlagt.
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ting, er helt bestemt, at de må være
oplevet af sejlere der ikke har været
længere væk end Flakfortet.
Jeg har da også fået nogle mere seriøse
oplysninger, og lagt sammen med det
jeg selv har oplevet, vil jeg forsøge at
sætte tingene lidt på plads. Dette er
kun kortfattet og med mange modifika
tioner, men kan nok bruges til at fange
lidt interesse med.
Lad os tage sluserne, det er der hvor bå
dene bliver hævet eller sænket til et an
det niveau, det foregår normalt i et tem
po hvor alle kan være med, og uroen i
vandet er tit noget man ikke engang be
mærker. At der sker noget ses ved at
man skal slække eller fire lidt ad gan
gen på fortøjningen som normalt er
bundet på skibet og går løst om en pul
lert på land tilbage til skibet, men hol
des i hånden. Højdeforskellen svinger
fra få centimeter til et par meter de fle
ste steder.
I nogle af de store sluser er der i siden
en flydebro man fortøjrer til, som så føl
ger med vandet op eller ned. Det hele er
normalt ikke noget problem, og når
man har prøvet bare en sluse har man
en klar fornemmelse af det der foregår.
Derudover er der generelt en meget
stor hjælpsomhed fra slusemestre og
lokale, i alle tilfælde kan man spørge sig
for.
Det at sejle på kanalerne er normalt
meget behageligt, for der er ingen eller
meget lidt strøm, kanalerne er lukket i

begge ender eller mellem sluserne ne
top for at vandet ikke skal løbe ud.
I kanalerne er der almindelig højre tra
fik, ligesom på gaden, hvis andet ikke er
anført, så det er bare at sejle langs med
den styrbords bred hele, tiden og man
er endda fri for bølger, bortset fra passe
rende skibe, og næsten helt uafhængig
af vind og vejr, man skal dog tage hen
syn til tværgående strøm fra større
afløb, men de er som regi varslet med
skilte. At lystfartøjer til enhver tid viger
for erhvervsfartøjer er både en pligt og
en selvfølge.
En fordel i kanalerne er, at man kan
lægge til næsten alle steder hvor man
skulle få lyst, de steder det er forbudt er
der skiltet.
I floderne f.eks. Elben er det straks en
anden sag, for der er en del strøm. Jeg
har målt ca. 4 knob når den var stær
kest, men det er på grund af tidevand
udefra, så det skifter ca. hver 6 time, og
dette kan man med stor fordel udnytte,
ved at sejle med strømmen. Her er en ti
devandstabel en uundværlig ting (ca. 4
DM) og man kan udmærket sejle for
sejl. Jeg har adskillige gange set lokale
sejle mod strømmen.
Man skal også i floderne og andre ste
der med tidevand passe på at sejle i sejl
render, da man ellers kan sidde på
grund til vandet vender og kommer til
bage, tidevands forskel på 2,5 meter er
helt normalt og en sjov oplevelse når
man ikke har prøvet det før.

Men herude er der en fare der ikke er
overdrevet, og det er når kraftig vind og
strøm går mod hinanden, det giver nog
le meget korte og meget høje bølger, og
de er ikke rare at sejle i.
Spørg gerne lokale folk, og er du i tvivl
så vent på bedre vejr.

Udstyr til sådan sejlads er ikke ret me
get ud over det udstyr man jo altid har
med, men ekstra torwærk, et godt so
lidt ankergrej, hvis man midt i det hele
får brug for at ankre op, medens strøm
men løber den anden vej.

Vil du på langtur til Leningrad?

r
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Attaché ved Sovjet ambassaden, Vacili Sapetsko, der talte hemmeligt godt dansk.

Ved mødet torsdag den 30. marts i klub
huset, hvor også repræsentanter for
den russiske ambassade var til stede,
blev følgende slagplan lagt for det vide
re arbejde for sagen.
1) Der afholdes et sejlermøde 18. maj,
hvor den endelige sejlplan vedtages, og
hvor kort udveksles.
2) Sammensæt og vælg allerede nu dit
mandskab, afhent derefter selv visum
blanketter til hele besætningen i den
russiske ambassade, Kristianiagade 5,
Kbh. 0.
3) Beskrivelse af (Jin båd, samt foto.
4) Aflevér til Finn Ejnar Madsen:
Visumansøgninger for hele besætnin
gen, fotokopi af pas for hver person inkl.
foto, beskrivelse af båd samt foto af
denne.
Hele herligheden kan lægges i konto
rets postkasse. Herefter vil Finn Ejnar
Madsen foretage det videre fornødne.
Der var mødt omkring 50 medlemmer
og ikke-medlemmer op til denne lang
tursaften. Der blev vist en række gode
lysbilleder, og spørgsmålene var man-

Initivtageren til Leningrad-sejladsen, Finn
Ejnar Madsen, siger:
Den 15. juli er vi i Leningrad!

ge, men blev alle besvaret af Finn Ejnar
Madsen, gruppen omkring Next-Stop
Sovjet og den udmærkede, dansktalen
de repræsentant for ambassaden.
Flere medlemmer har spurgt, hvad
Next Stop Sovjet står for, og hvilke int
entioner denne bevægelse har.
Hvad er Next Stop Sovjet?
Det er en bred, upolitisk bevægelse,
som blev startet i 1986 af unge menne
sker, der var trætte af de gamle græs
rodsbevægelser, fordi de mente, at vi i
Danmark ikke kunne nøjes med at lave
demonstrationer og møder om atomvå
ben.
Next Stop lagde ud med at tage til USA
for at kontakte de forskellige organisa
tioner for at skabe forståelse for, hvor
vigtigt det er at få stoppet alle atomprø
vesprængninger.
Gruppen, der tog til USA i 1987, bestod
af 50 unge, og i 1988 tog ca. 250 unge til
Sovjet for at møde andre unge fra Sov
jet, hvorfra der var ca. 500. Alle mødtes
på en skole for at diskutere, hvordan
man skulle organisere et stormøde i
Moskva, september 1989, så alle fik et t
godt udbytte.

Og så: fendere til slusebrug, der kan
man udmærket klare sig med dem man
bruger til hjemmebrug, hvis det ikke er
små legetøjs fendere som man desvær
re tit ser store både med. Men fendere i
en god solid udførelse passende til båd
størrelsen, og uden på dem kan man
med fordel hængeet solidt brædt, til at
tage af for de ikke altid lige glatte væg
ge.
Det er ikke nogen god ide at bruge bil
dæk uden flydeemner, mange sluseme
stre vil ikke se dem, fordi de synker til
bunds hvis man taber dem, og de kan
der sætte sig i klemme i sluseporten så
de ikke kan lukke. Derudover er det en
god ide med 2 gode solide bådshager
med rimelig langt skaft, både til at hol
de fast og skubbe fra.
Jeg håber med dette at du har fået mod
på en tur på kanalerne, det er en god,
spændende og lidt anderledes sejleroplevelse som sagtens kan klares med lidt
omtanke og almindeligt godt sømand
skab.

I næste nummer af bladet giver Poul Chris
tensen nærmere anvisninger og forslag til
sejlads gennem de tyske og hollandske ka
nalsystemer.

Ny, tinfri bundmaling
Efter 3 års forsøg i praksis lancerer
Hempel nu for alvor den nye, tinfrie
»Mille Dynamic«.
Alene i Danmark deltog over 100 fritidsbåde i den praktiske afprøvning, og
af dem udtrykte 96% tilfredshed med
den nye bundmaling. 2% ligger endnu i
vandet og kun 2% var ikke helt tilfred
se, og deres både bliver nu inspiceret for
at finde årsagerne hertil.
Den nye »Mille Dynamic« afløser den
tinholdige kvalitet, men som det frem
går af testresultaterne, er det lykkedes
at videreudvikle de gode egenskaber.
»Mille Dynamic« fastholder et uhyre
tyndt lag vand. Derfor reduceres den
friktion, der opstår ved bådens sejlads da den sker vand mod vand.
Også den nye bundmaling er slibefri, og
den fås i en række rene, klare farver, der
holder hele sejlsæsonen. Den kan an
vendes ovenpå de fleste typer bundma
ling af den hårde eller selvpolerende ty
pe. Da den er kobberfri, bør den ikke an
vendes på aluminium.
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fra bestyrelsen

fra medlemmerne

Ved generalforsamlingen den 19. marts fik
følgende tildelt 25-40- og 50 års nåle.
Til lykke!

70 år

25 års jubilarer:
P 173 Henrik L. P. Christensen
A 275 John Damhave
A 980 Erik Larsen
A 198 Helmuth Larsen
A 217 John Olsson
P 28 Axel J. Sørensen
A 275 Robert Frederiksen

Til Sundby Sejlforening
Hjertelig tak for den smukke hilsen,jeg
modtog på min 70 års fødselsdag.
Alfr. May Jørgensen

Købes:

40 års jubilarer:
A 387 Ib A. Å. Andersen
P 70 Frode A. R. Hansen

APMK 4 eller MK 3 købes.
Tlf. 32 52 11 65
Medlem nr. 548, J. Jørgensen

70 år. Harry Trudsø, foreningens stationære
nattevagt, kunne lørdag den 1. april fejre sin
70 års dag. Adskillige medlemmer fandt vej
til klubhuset i den anledning for at hylde
fødselsdagsbarnet.
Harry påtænker i øvrigt at slutte nattevag
ten i denne sæson.
Harry siger, i anledning af ovenstående, tak
til SSF, medlemmer og venner for gaver og
fremmøde på dagen.

50 års jubilæum:
P 70 J. H. Espersen
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BÅD SERVICE
200
1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06
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En Børneopsparing
giver børnene en god start
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LYNETTENS BÅD SERVICE
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SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Amagerbanken

NOVRA!

til orientering

Advarsel
mod snustobak

08
Fra Rådhuset
Til Sundby Sejlforening
Tusind tak for hvert smil, hvert hånd
tryk, hver blomst og hver en gave i an
ledning af min afsked som Københavns
Overborgmester den 31. januar 1989.
Det var vemodigt at sige farvel, men
glæden den dag var overvældende og
fortrængte vemoden.
Endnu engang tak og de venligste hilse
ner
Egon Weidekamp

HUSK!!
Aftenkapsejladserne begynder i hen
hold til programmet onsdag den 10.
maj.
Til orientering for medlemmerne afhol
der vi ynglingestævne her i SSF lørdag
den 29. april og søndag den 30. april.
Der vil deltage ca. 50 fartøjer fra hele
landet. Medlemmerne bedes udvise
den sædvanlige udstrakte gæstfrihed
såvel før som efter sejladserne.

I de senere år har svenske idrætsfolk
anvendt snustobak iblandet glassmuld
i konkurrencesituationer i håb om at
øge præstationsevnen. En mængde på
en halv til en kubikcentimeter af denne
blanding anbringes bag under/overlæ
ben og bearbejdes med tungen, hvorved
glassmuldet laver smålæsioner i slim
hinden, således at optagelsen af det
virksomme stof nikotin bliver hurtige
re. Med den hurtigere optagelse af niko
tin fremkommer en rusvirkning, der
tolkes som en forøgelse af præstation
sevnen.
Foranlediget af, at denne praksis har
bredt sig til danske sejlere, skal jeg her
ved på det stærkeste advare mod denne
farlige anvendelse, der kan medføre
kræft i mundhulens slimhinder. Dette
bevirkes af snustobak og forstærkes
meget betydeligt af slimhindelæsio
nerne med indlejring af glassplinter.
Det er ikke muligt at øge præstation
sevnen med den anvendte metode.
Hvis det var, måtte det betragtes som
doping, og det vil sige unfair konkurren
ce. Man må i denne sag appellere til fo
rældre og idrætsledere om at hjælpe til
med at stoppe denne meget farlige
praksis.
Per Sejrs en
Dansk Sejlunions
Dopingkontroludvalg

De kendte mæiker. Denyeste
modener. De bedste tilbud.
Den perfekteservice.

FÆSTNINGSØEN

FLAKFORTET
TEGN DIG FOR ET
ÅRSMÆRKAT
KR. 80r

Der giver ret til gratis anløb
af Flakfortet hele året.
Indsend kr. 80,- på
girokontoen, og du får
tilsendt et årsmærkat.
Giro: 8 27 01 20

Eller ring til Sekretariatet
og tal med Glahn
tlf.: 02 93 38 83

DEN SELVEJENDE
INSTITUTION
FLAKFORTET

Båtklubben Malmohus
har spurgt, om de må besøge os i
Pinsen, hvilket vi selvfølgelig har
sagt ja til.
Motorbådsudvalget arrangerer,
som annonceret, en »Krebse
weekend« medio August til BkM.
Sidste år blev vi fantastisk godt
modtaget og beværtet, så tag godt
imod vore venner og hjælp til
med at anvise fortøjningsplads.
Motorbådsudvalget

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

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

VIDEO
HI-FI-TV

STØT

Amagerbrogade 55,
tlf. 01 54 40 00.

FESTUDVALGET

13

havn og plads

ÉÉÉÉ

\ /

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

Benzin- og oliesalg
Åben
Mandag
Tirsdag
Onsdag

Kl. 15-16

Ior*da9
Fredag

Kl. 14-18

Lørdag

Kl. 9-11

Gæstesejlere kan mod et depositum på
kr. 50,- få udleveret en nøgle der passer
til vores toilet og baderum samt låge.
Porten bliver låst kl. 16.00 på hverdage.

Til alle fartøjs
ejere og medlemmer.
Hjælp til med at holde havn og plads
ren, men gør det på en miljørigtig måde.
I skal sortere alt affald i brandbart og
ikke brændbart inden i kaster det i con
taineren.
På nordre plads og søndre plads er op
stillet store containere, i disse må der
kun lægges brændbart materiale, og
dette må ikke være over 1 meter langt.

På nordre plads er der opstillet en min
dre container til ikke brændbart. Spild
olie skal hældes i den opstillede tank
ved havnekontoret. Gamle akkumolatorer kan henstilles ved spildolietan
ken og kun dér. Madaffald og eventuelt
fiskeaffald skal lægges i den store con
tainer ved klubhuset, eller i de opstille
de skraldeposer. Der vil også blive op
sat kasser, hvor du kan lægge tomme
flasker.
Når dit fartøj er søsat, skal du sørge for
at dine bukke og klodser er mærket, og
henstillet på den af pladsmanden anvi
ste plads. Desuden har du pligt til at ryde op og fjerne alt affald hvor dit fartøj
har stået. Har du fast plads i havnen, så
vær venlig at holde ukrudt nede udfor
din plads. Har du skur så sørg for, året
rundt at holde dette fri for ukrudt og af
fald.
Husk at alle fartøjer skal være søsat in
den den 15. juni. Hvis ikke anden aftale
er indgået med havneudvalget.
Til de fartøjsejere med fast plads i hav
nen, der allerede nu ved at deres fartøj
ikke kommer i vandet i år. Bedes ven
ligst at meddele havneudvalget dette.
Der er mange medlemmer som meget
gerne vil have stillet en låneplads til rå
dighed for sæsonen.

Skure.
Vi mangler stadig svar fra mange med
lemmer med hensyn til vores opfor
dring om at meddele skur-nr. medlemsnr. og navn til havneudvalget.
Vi gør opmærksom på at det er med
lemmernes pligt at sørge for at hav
neudvalget har de rigtige oplysninger
angående ejerforhold.
Eventuelle skure som vi ikke efter 1.
maj kan finde ejere til, vil blive solgt til
fordel for foreningen.

BADLAN

Få en brochure
Ring på 02 99 6511
z&fr

PRIVATfinans
- et selskab i Privatbankgruppen

Orientering:
Vi gør medlemmerne opmærksom på,
at der på generalforsamlingen d. 10/1088 blev vedtaget følgende ændring af
ordensreglement.
Pladsen §5, Havnen §8 og §20.

Ordensreglement:
Pladsen - fartøjer og tilbehør,
§5

Alle fartøjer som henstår på SSF's
plads, skal være søsat senest 15. Juni.
Fravigelse fra dette kan kun ske med

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE.

KMS
\J

1/ /

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2 770 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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havneudvalgets godkendelse og efter
nærmere begrundelse.

joller

kapsejlads

Under henvisning til forslag om be
taling af havneleje for vinteroplæg
gere efter 1. maj, gælder følgende:
Der betales kr. 25 r pr. dag for fartøjer
uden plads i havnen efter 1. maj.

Vedrørende havnen:
§20
Vinteroplæggere betaler det af general
forsamlingen fastsatte beløb efter 1.
maj, såfremt fartøjet er søsat kan dette
henligge max. 8 dage efter denne dato.
Fartøjer på land samme takst.
Fartøjer/vinteroplæggere som søsættes
før 1. maj, henligger frit for tilrigning,
såfremt der er plads indtil 1. maj, heref
ter almindelig takst.
§ 8 Årsmærker.
Årsmærker til fartøjsejere med fast
plads i havnen, skal være afhentet på
kontoret og påsat fartøjet senest 15.
maj.
Køleskab
TV
Kogeplade
El-ovn/komfur

kr. 100 pr. år
kr. 100 pr. år
kr. 100 pr. år
kr. 100 pr. år

Såfremt ovennævnte el-apparater (220
volt) forefindes i fartøjer henholdsvis i
skure, uden at ovennævnte gebyrer er
betalt, vil det blive betragtet som tyveri
fra foreningen.

Opvarmning:
Brug af el-apparater til opvarmning er
forbudt. Forefindes disse apparater i
fartøjer eller i skure, vil det blive betrag
tet som tyveri fra foreningen.
Bestyrelsen kan give tilladelse til kort
varigt brug af el-opvarmning ved f.eks.
polyesterarbejde.

Havnepenge:
Gæstesejlere, som kobler på vort el-net
vil fremover blive afkrævet kr. 20,00 pr.
døgn.
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 5.
april 1988.

Havnetakster 1989
Både under 8 meter Både over 8 meter Brug af el.
dette gælder også for
havnsordning.

kr. 35,- pr. døgn
kr. 50,- pr. døgn
kr. 20,- pr. døgn
både med Fri-

Orientering til
Jolle- og Brætsejlere
På jollemødet den 2.4.1989 blev bl.a.
drøftet følgende:
Slæbestedet
Det nordlige slæbested vil blive bragt i
brugbar stand i løbet af april.
Broen
udsættes lørdag den 29. april. Vi gør det
selv, så mød op denne dag. Brodækket
etbleres, så snart det er muligt. Til affendring på siderne af broen anbringes
træplanker. (Jollesejlerne foretrækker
dette fremfor bildæk).
Renovering af pladsen
Pladsen retableres stort set, som den
var, og bådene flyttes tilbage til de gam
le pladser ca. 1.5.89.
Brætindhegningen
Der har været tyveri af master, og heg
net er beskadiget, hvor tyven brød ind.
Vi kan ikke indbrudssikre indhegnin
gen yderligere, og ideen om en contai
ner blev afvist af praktiske årsager, så
det foreslås, at brætsejlerne låser bræt
og bom fast med en kæde gennem
sværdkisten, og at de fastmonterer et
rør med bund og låg til mast og sejl. (Se
modellen i Kastrup ny Havn).
Skabe
Der er opstiller 4 ny skabe til interesse
rede jollesejlere. HUSK - kun et skab
pr. mand.
Træningssejladser
Også i år arrangeres der træningssej
ladser i samarbejde med juniuorafdelingen. Det bliver tirsdag eller torsdag
første start kl. 17.30 eller 18.00.
Ved tilstrækkelig deltagelse kan der
udlægges særlig bane for jollerne.
Jørgen Rindal
Jollerepræsentant

Kapsejladsudvalg:
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

ynglinge

Y
YNGLINGEUDVALG
Poul Zastraw
Messinavej 14 3
2300 København S
Tlf. 01 97 34 27
Erik (Basse) Povlsen

Polensgade 11 ^
2300 København S
Tlf. 01 54 41 61

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

Samisk • Slibefri • Bundmalii

Mille er blevet
forbedret
og hedder nu
Mille Dynamic.

Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 01 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 01 54' 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 01 51 95 95.
Møllegade 4, Dragor. Tlf. 01 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-19, lordag 9-13.

FlUgger byggefinish er en landsdækkende kæde,
som sælger maling, tapet og værktøj til gør-det-selv folk

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJLFORENING

rtanderhejsningen 6. maj 1989:
afgående formand Klaus Akkermann mod
ager SSF's hæderstegn af nyvalgte formand
treben Jacobsen.

JUN11989

Nr. 6

48. ÅRGANG

Medlemsblad for

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

....

31 59 35 80

Restaurationen

....

31 58 32 96

Havnekontoret

....

31 58 14 24

gznske enkelt
bedst

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

31 50 73 23

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

31 50 41 01

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

31 58 01 76

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

31 26 95 09

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

31 50 19 78

Næstformand:
Else Thuring

31 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Havneudvalg:
Herman Mortensen
Orla With

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Fung. Ole Poul Pedersen

31 24 57 59

Skolechel:
Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:
Leif Henriksen

W BAN K
Amagerbrogade 67
Tlf.01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf.01 97 00 22

31 54 46 34
31 55 28 70

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

i^JYSKE

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

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Fung. Jorgen Rindal

32 97 09 39

Motorbådsrepræsentant:
Michael Ronild

31 53 61 95

Malere:
Fung. Karl Thorup

31 58 43 11

Fung. Frank Olesen

32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

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

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

VIDEO
HI-FI-TV

Amagerbrogade 55,
tlf. 0154 40 00.

Kort fra den
ekstraordinære Generalforsamling. 30. April 1989
Som bekendt blev der her i bladet an
nonceret med en ekstraordinær gene
ralforsamling fastsat til den 1. maj. kl.
19.00. Tidspunktet og dagen den 1. maj.
var uheldigt valgt af det nedsatte for
retningsudvalg, men skyldtes en større
kapsejlads som SSF var arrangør af, og
da mere end 150 medlemmer skrev un

der på at ændre dato og klokkeslet til
søndag den 30. april kl. 9.00 tog forret
ningsudvalget dette til efterretning, og
udsendte pr. brev en ny indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling.
Hans Guldager blev valgt til dirigent,
der var mødt 285 stemmeberettigede
medlemmer og over 100 af underskri
verne var tilstede, dirigenten konstate

rede at formalia var i orden, og ved
hjælp fra medlemmerne lykkedes det
dirigenten at afvikle en saglig korrekt
generalforsamling på 2 3/4 time.
Punktet Arne Olsen, kunne ikke kom
me til forhandling da det ikke var med
taget i indkaldernes dagsorden.
Der blev valgt en ny bestyrelse, der fik
følgende sammensætning:

Formand Preben Jacobsen.
Sekretær Else Thuring.
Havneudvalg Herman Mortensen.
Havneudvalg Orla With.
Klubhus og Fester Bente Bang Christensen.
Klubhus og Fester Vagn Preisler.
Kapsejladschef Ikke besat (OP. fortsætter til 31. maj)
Skolechef Kent Nielsen.
Juniorleder Leif Henriksen.
Jollerepræsentant Ikke besat (Jørgen Rindal fortsætter til 31. maj)
Motorbådsrepræsentant Michael Ronild.
Revisorer Frits Kleis og Benny Gustaffson.
Målere Karl Thorup og Frank Olesen som fortsætter indtil videre.
Supleant til bestyrelsen Per Valin.
Redaktør Hans Guldager.
løvrigt henviser redaktionen til det udførlige referat fra sekretæren som bringes i næste nummer af bladet.
HG.
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OYNAM

"Hnamisk • Slibefri • Bundmattng • Klare W»

Mille er blevet
forbedret
og hedder nu
Mille Dynamic.

FlUgger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 01 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 01 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 01 51 95 95.
Møllegade 4, Dragor. Tlf. 01 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-19, lordag 9-13.

FlUgger byggefinish er en landsdækkende kæde,
som sælger maling, tapet og værktøj til gør-det-selv folk

o
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 30. maj kl. 19.00 i SSF
På begæring af 118 medlemmer og i henhold til
SSF's love, §9, indkaldes der hermed til ekstraor
dinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1.) Valg af dirigent.
2.) Ophævelse af Arne Olsens karantæne.
3.) Eventuelt.
•

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 30. maj 1989 i SSF.
I umidelbar forlængelse af ovennævnte ekstraordi
nære generalforsamling indkalder bestyrelsen til
yderligere en ekstraordinær generalforsamling
med følgende dagsorden:
1.) Valg af dirigent.
2.) Byggefondsmidlerne pr. dags dato overføres
til almindelig drift. (Østmolen).
3.) Eventuelt.
Bestyrelsen.
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Er du træt af trekantbanen?
Så prøv en 24 timers-sejlads!
Der findes to slags sejlere på denne jord:
De, der elsker 24 timers-sejladser og de, der endnu ikke kender til denne
form for distancekapsejlads
At sejle en 24 timers-sejlads er indbe
grebet af total sejleroplevelse. Banen er
»kridtet af« ; starten er gået. nu gælder
det om at opnå maksimal fart på båden;
om at sejle den længste distance; om at
udnytte de muligheder naturen giver
dig lige nu med højtryk og lavtryk og om
at komme hjem til tiden.
Er du træt af at blive dirigeret rundt af
dommerkommiteen på en mere eller
mindre vel tilrettelagt trekantbane ?
Er du træt af at et vindspring ødelægger
dine egne muligheder og favoriserer di
ne konkurenter?
Er du træt af at få flået fribordet op i
hundeslagsmålet om at ligge i bedste
startposition og alligevel får du bak
luften fra alle de andre? . . .
Så er 24 timers-sejladsen lige noget for
dig.
Her får du mulighed for at tilrettelægge
din sejlads mellem knap 40 forskellige
punkter i Sundet, nord og syd, samt
Kattegat og i Østersøen. Her vil et vind
spring ikke betyde en ødelagt sejlads
men blot en åbning af nye muligheder.
Starten sker behersket indenfor 15
minutter og de 24 timer tikker af i over
ensstemmelse hermed.
Hvis du hører til blandt »trekantsfanatikerne«, der ikke kan begribe, at en
kapsejlads kan sejles uden videoover
vågning og kontrolfartøjer ved hver ene
ste mærkerunding, så vil gruppen af 24
timers-elskere fortælle dig, at det kan
man sagtens. Man har nemlig den mest
ben-hårde form for kontrol der findes
på De syv Have: Gensidig deltagerkon
trol. Også om natten. Pludselig bliver
du »blinket op« og så er det bare med at
fatte stavlygten og blinke dit bogstav
tilbage, så du bliver bekræftet i logbogsbladet.
Var det forresten ikke Dig vi så ligge
med en timeglasformet spiler i Agersø
Sund sidste år på SJÆLLAND
RUNDT? Så har du på en 24 timerssejlads mulighed for at træne spiler
sætning og bjergning om natten uden at
skulle ligge i »close race« med konkur
renten eller storebæltsoverfarten for
den sags skyld.
Det var da også Dig, da der sidste gang
var »buler« på Kattegat, som kom ind
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til Hundested fordi besætningen var
»kørt flad« før tiden p.g.a. manglende
kendskab til hinanden og vagttørnen.
Ærgeligt ikke? SJÆLLAND RUNDT
er trods alt en dyr sejlads.
Derfor er 24 timers-sejladsen lige noget
for DIG. Her kan du træne besætningen
i at være sammen i mere end 40 minut
ter en aftenmatch tager. Her kan de, der
bliver søsyge om læ melde fra før de bli
ver til ubrugelig dødvægt i Kattegat.
Her kan du inddele i vagttørne og prøve
at lave mad under sejladsen.
Nej, det var ikke Dig, der stod på grund i
Grønsund? Nej vel? Men du kender
ham godt! Bare sejl efter de andre. Det
med at navigere og føre bestik det har vi
glemt eller også faldt det hele på dør
ken ligesom vi spidsede op rundt pyn
ten. Eller også var det noget med strøm
og afdrift og deviation, som man jo alli
gevel aldrig kender, eller også ... Eller
også skulle du prøve en 24 timers-sej

lads med navigation og hvad deraf
følger.
Der findes mange præmieformer i en 24
timers-sejlads. En af præmierne går til
den båd, der har været længst væk fra
starthavnen, og som er kommer hjem
indenfor de 24 timer. Det er en portvin,
der har en ganske speciel sødlig efters
mag. Det er sejrens sødme der smager.
Der er forresten 24 timers-sejladser i
1989 med starter i henholdsvei Svansmøllehavnen og Rungsted lørdag den 3.
juni kl. 15.00 og igen lørdag den 2. sep
tember kl. 15.00.
Se efter girotilmeldingskort fra 24 Ti
mers Udvalget i din klub eller hvis det
te svigter, da ring til Uffe Skadegaard
på 01 31 20 22 21.
Jeg regner med at vi ses.

Dementi.
Arne Olsen har bedt om en rettelse til
referat af den ordinære generalforsam
ling afholdt den 19. marts 1989, hvor
han fejlagtigt blev refereret at have sagt
at Jan Nielsen slog ham med skovlen,
der blev sagt: »Jan slog mig med næver
ne.«
Benny Gustaffson
Dirigent

Else Thuring
Sekretær

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV2-forstærkere m.m.

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .
Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89

Flest læsere,
flest købere
Vil du sælge båd? Politiken
er morgenavisen med flest
læsere på alle hverdage. Og
hvis du vil annoncere din
båd til salg, skal du selvføl
gelig gøre det, hvor flest
kan se den.
Politiken er blevet en
ny, stærk avis i fire sektio
ner på alle hverdage. Lør
dag hedder 4. sektion Bil &
Båd. Hér finder du Ship
O'høj, Danmarks største
bådmarked, og kuponerne
du skal bruge, når du vil
sælge.

Del båd
og udgifter

Ship O'høj Cup1989. Tilmelding nu
Den 26. august går starten på Politikens Ship O'høj Cup
1989. 99 sømil Lynæs-Ebeltoft tur/retur med start fra begge
havne. Sejladsen er en holdmatch, hvor klubbens 3 bedst
placerede både tæller i stillingen.
Pengepræmier for 36.000 kr. kontant tilfalder klubben.
Og der er præmier fra Raffel til vinderbådenes skippere:
6 Autoflug redningsveste og 6 sikkerhedsseler, SIGU 16 B.
Ring til Politiken, 33 11 85 11, lokal 597, og få tilsendt
informationsmateriale og tilmeldingsblanketter.

Ship O'højtryksspuler gratis
til låns

Det kan være dyrt at have
båd. Men udgifter og arbejde
med vedligeholdelse kan
blive mindre, hvis du deler
båden med andre.
Politiken har i samar
bejde med Valdemar Bandolowski udarbejdet en
standardkontrakt med de
vigtige fællesbetingelser
for båd-delere.
Få kontrakten gratis
hos Politiken Marketing,
tlf. 33 11 85 11, lokal 597.

Politiken har sikret sig 5
el-højtrykspulere til koldt
vand, som kan sætte tryk
på rengøringen af din båd.
En person fra din klub kan
til klubbens medlemmer
låne Ship O'højtrykspuleren for en uge ad gangen.
Ring til Politiken, hver
dage mellem kl. 9-15 på tlf.
33 1185 11, lokal 769,
og reservér.

Sejlerskole på
Mallorca-eller
ferie i Tyrkiet

Bianca Møn/Politiken Ship
O'høj Sejlerskolen har
masser af gode tilbud til
kommende og nuværende
sejlere. Få specialavisen
om det hele! Ring til
Holiday Charter Boat, tlf.
55 81 15 91.
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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 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns"Komnvnp.

Tyskland og Hollands kanaler

Medlem nr. 891, Poul Christensen, har med
båden Martha gennemsejlet de tyske og hol
landske kanaler og skriver her om de prak
tiske ting ved en kanaltur.

Forslag til tur gennem Tyskland og evt. nord holland
Med dybgang helst ikke over 1,20 ni og
højde ikke over 2,5 m, evt. med nedlagt
mast.
1. dag på vej til Kiel
2. dag på vej til Kiel
3. dag i Holtenau og turen til Rends
burg.
4. dag i Rendsburg
5. dag på vej til Brunsbiittel
6. dag i Brunsbiittel og turen til Ottendorf (mastekran her)
7. dag turen gennem Hadelner-kanal
til Bremerhaven
8. og 9. dag i Bremerhaven

Kan med rimelighed gøres på 3 - 4 uger,
eller man kan gøre som mange andre:
planlægge ferien med et andet hold, der
f.eks kan komme kørende, og så bytte
bil og båd og køre hjem. Det gør, at beg
ge parter kan komme meget længere.
At komme til Kiel skulle ikke være no
get problem, men lad os begynde med
ankomst til Holtenau lige før Kiel på
vestsiden af bugten. Her ligger de store
sluser til Kielerkanalen, »Nord-OstseeKanal«. Her kan man gøre første stop

og gøre de forberedelser til en god og
hyggelig kanaltur.
Det første er nok at gå op og ordne for
maliteterne med told og paskontrol.
Toldkontrollen ligger på den anden side
af sluserne, så det kan være en god idé
at tage sig tid til at se, hvordan sluserne
her arbejder med både meget store ski
be og lystfartøjer; så er man ikke helt på
bar bund, hvis det er første gang.
Selve byen er lille og hyggelig med di
verse forretninger. Midt inde mellem

Herfra kan man begynde hjemrejsen
over Hamburg og Elben-Liibeck-kanal
med diverse afstikkere, så det er en
rundtur.
10. dag turen til Oldenburg
11. dag i Oldenburg og til ElisabethFehn kanal
12. dag gennem Elisabeth-Fehn kanal
13. dag turen til Delfzijl i Holland
14. dag i Delfzijl
15. dag til Groningen
16. dag i Groningen
17. dag til Leeuwarden
18. dag i Leeuwarden
19. dag i Leeuwarden
20. dag eventuelt
21. dag eventuelt
22. dag eventuelt
23. dag bytte båd, besætning og bil,
hjemrejse
24. dag pakke ud m.m.
25. dag hvile ud på arbejdet???
i alt 3 uger
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Leuwander kanalen i Holland

sluserne ligger en forretning, hvor der
kan købes de fornødne søkort, tide
vandstabel og gæsteflag, hvis man ikke
har et sådant.
Nord-Ostsee-Kanal er ca. 98 km lang og
kan udmærket gennemsejles på een
dag, men gør man holdt i Rendsburg,
som ligger ca. 40 km inde på styrbord si
de, ligger der en lille hyggelig, privat
lystbådehavn, meget ugenert og hygge
ligt med skov og græsplæne, med grill,
bænke og borde samt et klubhus med
meget fine toilet- og badeforhold - og så
er der ikke overrendt!
Der er ti minutter til gode forretninger
og bus ind til selve Rendsburg. Man kan
også sejle lidt længere ind i bunden, dér
ligger en meget stor havn med tilsva
rende mange både og mennesker, men
det er til gengæld næsten midt i byen.
Rendsburg er en lille, venlig by med
bl.a. stort grønttorv, hyggelige fortovs
cafeer m.m.
Man kan jo også tage den på hjemvejen
og handle det ind, der skal købes med
hjem.
Efter et passende ophold tages videre
til den anden ende af Nord-Ostsee-Kanal til Brunsbiittel. Her ligger et mu
seum, man bør se, og her bør man hand
le ind til et par dage, inden man går gen
nem slusen og ud i Elben. Her skal man
bruge tidevandstabellen for at gå ud
med strømmen, ellers kommer man ik
ke ret langt!
Men tag til Ottendorff-slusen ved
Hdelner-kanalen. Det tager med
strømmen et par timer, men hold godt
øje med indsejlingen; den ligner slet in
gen ting og er afmærket med grene i
vandet. Til gengæld er de store bøjer i
Elben meget fint nummererede, så
man ikke kan tage fejl - og skulle man
komme så sent af sted, at der er for lavt
til at gå ind, så snyd ikke dig selv, men
vent for anker til vandet stiger igen.
Ved denne sluse er der ikke andet end et
kønt område og de store skibe på Elben
at se på og kun en kiosk, hvor der kan
bestilles frisk morgenbrød. Gå ned til
slusemesteren og spørg om, hvornår
denne åbnes.
Til gengæld er turen gennem hele kana
len en lang, hyggelig tur gennem mar
ker og enge med køer og får, liggende
ved kanten af vandet hele vejen til Bremerhaven. Bliv inden for slusen til næ
ste dag og gå en aftentur i den del af
byen.
Om morgenen, når slusen åbner, så tag
videre et godt stykke, næsten gennem
byen, så ligger der på styrbord side en
havn (?), bestående af en flydebro, der

hæver og sænker sig med tidevandet (vi
målte 2,5 m), fortøj roligt til broen, den
følger vandet, og er der for lavt, så få en
trosse ind og vent; at båden ved lavvan
de sætter sig i mudder har ingen anden
betydning end, at der kun kan sejles ud
ved højvande.
Stedet ligger meget tæt på centrum, og
det er vel nok største søfartsmuseum i
Europa; der er bl.a. en hel u-båd samt
en hvalfanger, hvor man kan komme om
bord.
Her kan man så vælge, om man vil ven
de hjemad, eller der skal sejles videre.
Tager man videre, så studér tidevandstabellen sammen med kortet og tag vi
dere ind forbi Eisflet og op til Olden
burg. Er du i tvivl om vejen, så gå ind til
kanten og spørg, ligesom man spørger
om en gade i København. Se byen! Der
er ikke noget særligt, men gå en tur alli
gevel og køb, hvad der skal købes.

Tag så videre til Elisabeth-Fehn-Kanal
og vent, til den åbner. Den består af
mange små sluser og broer, alle hånd
betjente, og der må gerne gives et nap
med. Det tager ca. 3 timer og er et helt
kapitel for sig selv. Når I er kommet
igennem, så gå op til den lille hyggelige
kro med de rimelige priser - for øvrigt
den eneste på stedet!
Herfra er der en hel dags rejse gennem
et meget kønt landskab hele vejen til
Delfzijl i Holland, men prøv at regne
med tidevandet, det begynder her igen.
Når I er kommet gennem slusen i Delf
zijl, så gå ind til tolden og få ordnet pa
pirerne; de ser meget strengt på dette,
men er absolut venlige.
Tag så lidt rundt i det nordlige af Hol
land, som man har lyst. Vi bankede

pænt på en hollandsk båd og spurgte os
lidt for. Da de opdagede, vi kom fra
Danmark, blev vi meget flot modtaget
og fik lagt en rute med diverse oplysnin
ger. Det tog 3-4 timer og adskillige
drinks. Den gæstfrihed blev vi mødt
med alle vegne i Holland.
Holland er på mange måder lidt spe
cielt. Der er ikke ret mange »havne«,
men man lægger sig, som man vil, og
hvor der er plads, hvis der ikke er skiltet
med et forbud, og det er ikke mange ste
der, drikkevand skal der ofte ledes efter,
strøm er svært at få fat i, og det er en
god idé at have toilet med hjemme fra.
Det hele er selvfølgelig lidt lettere, hvis
man ksn få plads i en »havn« - det er
som regel kun bådebroer, og disse er
meget overfyldte.
Vi oplevede, at der var to toiletter og to
baderum til ca. 100 både, så der var
travlt det meste af dagen.

Kanalsystemet i Tyskland, her max. højde
2,5 m.

Det, alle spørger om, er så: Hvad koster
det?
Det er nemt at svare på.
Madvarer er generelt lidt dyrere, men
til gengæld er havneafgifter gratis eller
ret billige, ca. 20 dkr. pr nat. Broer og
sluser er også gratis eller billige - fra
helt gratis til den dyreste, som var Kielerkanalen, med 16 DM, men ellers lå
de på 2 - 7 DM eller hollandske Gylden.
Benzin er billigere, men diesel har sam
me pris.
Men alt efter, hvilket prisniveau, man
vil sejle på, kan det være gennemgåen
de lidt billigere til lidt/meget dyrere
end at rejse i Danmark. Så i gennems
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nit kan der roligt planlægges efter dans
ke forhold. Noget er dyrere, og noget er
billigere, men det er min opfattelse, at
det udligner sig.
Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605
Brøndby, tlf. 02 evt. 42 45 55 55, har la
vet nogle udmærkede små hæfter med
gode oplysninger om sejlads i Holland
og Vesttyskland.
Husk også at tale med din forsikring;
den har sikkert en ydre grænse!!
God tur!
medlem 891, Poul Christensen

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

PREBEN JACOBSEN
_

3SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Telefon 01 50 19 78

Kapsejladsreglerne
1989-1992

Sølvbryllup
Kapsejladschef Ole Poul Pedersen og Mari
anne kunne den 2. maj fejre 25 års trofast
samvær. Mange fans og kapsejladsvenner
var mødt op på dagen for at gøre den så
festlig som mulig. Til Lykke!

Færdiggørelsen af de nye kapsejlads
regler er desværre blevet forsinket i år,
dels på grund af de originale engelske
tekster først blev fremsendt meget sent
fra I.Y.R.U. i London, og dels da ændrin
gerne og revisionen af den danske udga
ve har været langt mere omfattende
end tidligere.
De nye regler og de nye DS sejlbestem
melser skulle have trådt i kraft den
l.maj 1989, men på grund af forsinkel
serne, har DS vedtaget, at tillade sejl
klubberne evt. at anvende de gamle reg
ler indtil udgangen af juni måned med
henblik på internationale kapsejlad
ser.
Ved internationale kapsejladser an
vendes de nye regler fra og med den 1.
maj 1989, idet den engelske udgave af
reglerne foreligger.
D.v.s. at de nye regler vil træde i kraft
endeligt fra og med den 1. juli 1989.
Oversættelsesarbejdet er færdigt og

trykningen er i fuld gang, men desværre
går der yderligere et par uger før kapsejladsregelbogen er leveret, og sekreta
riatet kan distribuere i henhold til af
givne ordrer.
DS beklager mange gange den opståe
de situation, som vi i stor grad har væ
ret uden indflydelse på. Mange andre
lande, som skal foretage oversættelser,
har ligesom Danmark udsat ikrafttræ
delsen til senere; nogle endda til 1990,
hvilket vi dog ikke fandt rimeligt.

»Natdistancen«
9. juni 1989
Sejladsen indgår i Hollæn
der Cup. Afholdes af Ka
strup Sejlklub.

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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Arbejdet på nordre ydermole nærmer sig afslutningen
Arbejdet på nordre ydermole nærmer sig afslutningen.
En ny flot ydermole er i løbet af foråret blevet rejst som afløser for den gamle, der blev bygget i årene 1937-38. De sidste arbejder med det
indvendige plankedæk pågår i disse dage, og når dette er færdigt er flere års renovering af moler og midterbro afsluttet.

Gode tilbud hos
KRAMBODEN
BADLAN

Walkie til bil - båd-og hjem
kr. 700
Antenner, forstærker og netdel,
UHF-VHF.
Altid rimelige priser. Nye varer. Gratis katalog.
Husk svarporto: kr. 7,70.
Danmark 2
UHF forstærker, net, kabel, sendes
pr. post. Stort kendskab og brochure
for opsætning.

Få en brochure
Ring på 02 99 6511
PRIVATfmans
- et selskab i Privatbankgruppen

Alle tiders telefonsvarer
m. fjernbetjening - du kan lytte,
omforandre. Alt tilbehør.
1 års garanti, sendes pr. post, kr. 1.350
incl. porto.
Stort Walkie katalog medfølger.
Videobånd - 3 timers - kr. 25.

Kramboden • Istedgade 19 • Tlf. 31 24 35 89
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fra bestyrelsen

Referat af forretningsudvalgsmøde
den 3.4.89:
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. sygdom.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra sidst afholdte bestyrel
sesmøde var blevet godkendt af gene
ralforsamlingen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort. Et medlem søgte om frita
gelse fra vagtordningen, da han var
fyldt 68 år. Da han i øvrigt opfyldte be
tingelserne jvf. vore love, blev fritagel
sen godkandt.
Et medlem søgte om nedsættelse af
pladsleje og kontingent. Nedsættelsen
blev bevilget, da medlemmet er blevet
pensioneret og samtidig opfylder betin
gelserne i vore love.
Den ekstraordinære generalforsamling
blev tilrettelagt med dagsorden og dato
for afholdelsen den 1. maj kl. 19.00. Da
toen den 30.4. var først blevet foreslået,
men da SSF den 29. og 30. april afholder
ynglingestævne, der samtidig er udtagelsesstævne til VM, og da der i dette
stævne er mange medlemmer involve
ret, besluttede man at ændre datoen for
afholdelse af generalforsamlingen.
Punkt 3 Havn og plads:
Havnetakster for gæstesejlere vil i år
være uændret.
Mastekranen er renoveret.
Arbejdet på østmolen er godt i gang.
12

Punkt 4 Klubhus og fester:
Standerhejsning den 6. maj.
Pinsemorgen vil på sædvanlig vis blive
fejret fra jollehuset.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Arbejdet med klargøring af skolebådene er i fuld gang. Skolechefen meddeler,
at der der fuldt booket op alle dage på
begge skolebådene.
Sejlklubben Frem har anmodet Sjæl
land Rundt udvalget om lov til igen at
deltage i sejladsen med deres gaffelriggede skolebåde, og SSF er blevet
spurgt, om vi evt. også havde lyst til at
deltage med Øveballen. Hertil medde
ler skolechefen, at det kun vil være for
svarligt at deltage, hvis båden bliver
forsynet med overdækkede soveplad
ser.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Optimisterne er i fuld gang med klargø
ringen af jollerne. Jollehuset er blevet
malet og istandgjort indvendig. Den
11.4. vil man foretage kæntringsøvelser.
Fire af vore ynglinge er kommet i van
det, og træningen er i fuld gang.
Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladschefen meddeler, at man
forventer omkring 50 deltagende fartø
jer til ynglingestævnet den 29. og 30.
april. Den 13.4. vil man holde sejlermøde i klubhuset. Her vil kapsejladsche
fen orientere fremmødte medlemmer
om de nye sejladsbestemmelser. Aften
kapsejladserne begynder den 10.5.89.
Punkt 8 Joller:
Den 2.4. holdt man jollemøde. Her blev
man enige om at udlægge broforlænge
ren den 29.4. Jollelederen forventer, at
jolleslæbestedet er i brugbar stand i
midten af april.
Der er fra »Surfergården« stjålet en
mast. Medlemmer, der har deres grej
der, er blevet anbefalet at fastlåse bræt
og mast sammen. Der vil blive sejlet
træningssejladser på tirsdage og tors
dage sammen med juniorafdelingen.
Hvis der er god deltagelse af joller, vil
man udlægge særlig bane for dem.
Punkt 9 Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten meddeler,
at Bertil Mattson fra Malmo vil komme
herover den 15.4. for at tale om og tilret
telægge deres fællestur til SSF i Pin
sen.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet

Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 21.30
sign.:
Klaus Akkermann

Else Thuring

formand

sekretær

Referat af ekstraordinært forretningsmøde den 17. april 1989:
Dagsorden:
Behandling af 122 medlemmers begæ
ring om ændring af dato for den ek
straordinære generalforsamling, som
er indkaldt til den 1.5.89. Medlemmer
ne anmoder om datoen den 30.4.89.
Forretningsudvalget diskuterede sa
gen, og efter en afstemning, hvor fler
tallet gik ind for datoen den 30.4., be
sluttede man at ændre datoen. Dog øn
skede et enigt forretningsudvalg at
punktet vedr. Arne Olsen fortsat skulle
være et punkt på dagsordenen.
Da der kun var en dag at løbe på, blev
udvalget enige om at mødes igen den
18.4. for at pakke og afsende indkaldel
sen til generalforsamlingen.
sign.:
Klaus Akkermann

Else Thuring

formand

sekretær

Sundby Sejlforening byder
følgende nye medlemmer
velkommen.
A

21 Dorthe Hartvig Jensen,
Lergravsvej 5, 2300 S.

A

34 Ole Herluf Pedersen,
Kløvervænget 8, 2770 Ka.

A

56 Armin Vauk Jørgensen
Nyelandsvej 103, 2000 F.

A

57 Susanne Hansen,
Lerfosgade 10, 2300 S.

A

76 Nina Andersen
Italiensvej 63, 2300 S.

A

79 Dorthe Munch Thomassen
GI. Kongevej 124, 1850 Frb. C.

A

89 Benny Ib Jensen
Bevtoftegade 8, 1736 V.

A 101 Hanne Zahle
Set. Pedersstræde 10, 1453 K
A 149 Per Olsson
Ungarnsgade 35, 2300 S.
A 170 Kim Vangstrup
Vinkelhuse 43, 2770 Ka.

A 185 Allan Jensen
Brigadegården 3, 2300 S.

A 270 Kenneth Sand Andersen
Lergravsvej 17, 2300 S.

A 187 J.A. Langgaard Larsen
Leifsgade 15, 2300 S.

A 271 Ove Peter Thomsen
Vigerslev Allé 204, Valby

A 191 G. Butzback Jacobsen
Italiensvej 63, 2300 S.

P

A 201 Yvonne Walsh
Gunløgsgade 19, 2300 S.

P 102 Kitty Sell
Kong Volmers Vej 12, 2300 S.

A 208 Lars Jiirgensen
Husumgade 35, 2200 N.

J

A 247 Jørgen Dahm
Hovmålvej 95, 2300 S.

M 23 Casper Thorup Offenberg
Grundkær 4, Hvidovre.

56 Edith M. Hansson
Ryttervænget 87, Farum.

14 Christian Hørup Frege
Oxford Allé 46, 2300 S.

A 248 Bjørn Gamst
Ved Sønderport 19, 2300 S.
A 256 Jørgen Fenger
Sollystvej 6, 2930 Klamb.

Søsportsradioen
kanal Øresund

A 260 Aase Schou
Thyregodsvej 13, 2500 Valby

Søsportsradioen Kanal Øresund er ble
vet reddet. Radioen, der ledes af Louis
Sorgenfrey, havde ellers fået inddraget
sin sendetilladelse fra 1. april 1989, men
afgørelsen blev appeleret, og nu er der
truffet en definitiv beslutning om, at sø
sportsradioen skal beholde sin sende
tilladelse. Søsportsradioen sendes i
Københavns-området hver lørdag kl.
18-22 på frekvens 95,5.

A 261 Anne Lindberg
Helmer Søgårds Allé 20
A 265 Erik Breyt Joensen
Tingvej 69, 2300 S.
A 267 Anders Lund Overgaard
Willemoesgade 56, 0

Lordage

Jan

X

11-15

X

Febr

X

11-15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9 15

Mai

10 18

9- 15

9 15

Juni

10 18

9 15

9 15

Juli

10 18

9 15

X

Aug

10- 18

9 15

X

Sept

13 18

9 15 .

X

9 15

X

9-15

X

11-15

X

,

Nov

f=

Dec

13

18

13

18

- | 13 18

I april kunne æresmedlem og tidligere næst
formand/sekretær Reinhardt Hansen og fru
Vera fejre deres guldbryllup. Reinhardt har
gennem mange år - godt støttet af Vera
arbejdet for udbredelsen af Walkie-Talkie
radioen som sikkerheds og nødradio for min
dre fartøjer. Dette arbejde er lykkedes, i hvert
fald for Sundområdets vedkommende, hvor
der i dag er radioovervågning næsten døg
net rundt.
Til lykke til Vera og Reinhardt.

Son og
helligdage

Hverdage

Okt

Guldbryllup

LYNETTENS
BÅD SERVICE

En Børneopsparing
giver børnene en god start

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Amagerbanken
13

havn og plads

til orientering

ÉÉÉÉ
Fra Danmarks Motorbåds
Unions Københavnskreds.
Kredsgeneralforsamling
27/4-1989.
Formanden for kredsen Per Bruhn der
også er medlem af SSF. har efter flere år
på posten ønsket at trække sig tilbage,
det skortede ikke på opfordringer til at
fortsætte, men Per Bruhn har mange
andre tillidskrav bl.a. som næstfor
mand i den selvejende institution Flak
fortet, og som lærer ved navigations- og
førerprøveskolerne, og da familien også
gerne vil se ham ind i mellem stod Per
Bruhn fast ved sit fortsæt, og efter en
livlig debat valgtes Niels Andersen,
Bådklubben Broen i Kastrup som for
mand for DMUK
Niels Andersen har i en årrække været
næstformand i Bådklubben Broen og
har gennem et langt organisationsliv
haft flere ærefulde hverv.

optimister

\ /

Havnekontoret.
Havnefoged Bent Petersen træffes på
alle hverdage mellem kl. 15.00 og 16.00
på kontoret og i samme tidsrum på tlf.
31 58 14 24.

Benzin- og oliesalg
Åben
Mandag
Tirsdag
Onsdag

Kl. 15-16

Torsdag
Fredag

Kl. 14-18

Lørdag

Kl. 9-11

Gæstesejlere kan mod et depositum på
kr. 50,- få udleveret en nøgle der passer
til vores toilet og baderum samt låge.
Porten bliver låst kl. 16.00 på hverdage.

fra medlemmerne

HG.

Udtømning
af affald fra skibe
Fra og med 1989 er en ny bekendtgørel
se om udtømning af affald fra skibe m.v.
trådt i kraft internationalt såvel som i
Danmark. Bekendtgørelsen refererer
til Havmiljøloven og omfatter også lyst
fartøjer.
På dansk søterritorium må udtømning
af affald overhovedet ikke finde sted og
i Østersøområdet må kun udtømmes
levnedsmiddelaffald, når skibet er me
re end 12 sømil fra nærmeste kyst. løv
rigt refereres til bekendtgørelsen (nr.
802 af den 15/12. 1988).
Ved affald forstås enhver form for lev
nedsmiddel-, husholdnings- eller drift saffald, som forekommer ved skibets
normale drift. Overtrædelse kan med
føre bøde- og hæftestraf.
HUSK:
»Sejlsport - en REN fornøjelse!«

14

Sølvbryllup.
Vi siger tusind tak til alle for opmærk
somheden til vort sølvbryllup.
Mimi & Frank Olesen

Båddåb
Vi takker alle der var med til at gøre vor
es båddåb til en festlig dag.
Michael & Kirsten

(Mizar XPB9000)

Guldbryllup.
HJERTELIG TAK til Sundby Sejlfore
ning og til vennerne for venlig opmærk
somhed ved vort Guldbryllup, det gav
et ekstra gyldent skær over dagen for
os.
Vera & Reinhardt Hansen.

9
Optimistudvalg:
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Tlf. 31 58 28 10
Jørgen Rindal
Hollands Allé 27
2300 København S
Tlf. 32 97 09 39

Hej Optimister
Så er vi kommet godt i gang med sæso
nen 89.
I løbet af sommeren er der flere aktivi
teter både for begyndere og de mere
øvede. Ved de aktiviteter som er nævnt
nedenfor, sørger vi i Opti-afd. for at man
kan blive tilmeldt, og i et vist omfang
også for transporten.
Kastrup Cup
20 & 21-5
Kastrup A-B-C
Mc Donalds Cup
27 & 28-5
SSF A-B-C
Udt. til hold DM
26 & 8
Dragør A
Pondus Cup (kredsmesterskab)
2&3-9
Lynetten A-B-C
19 & 20-8
Frem A-B-C
Sommerlejr
Sommerlejr Balka Strand, Bornholm 3.
til 8. juli - 89, er for alle sejlere, pris kr.
700,- hvoraf klubben giver et tilskud på
kr. 150,- til transport af jolle.
Saltholm tur
Årets store udflugt m/mor & far, søster
og bror, er i år flyttet til før ferien nemlig
d. 17/6. Medbring også gerne bedste
mor/far så vi kan få en god og fornøjelig
dag sammen med andre »skøre« sejle
re.
Ferie
Vi holder ferie i hele juli og den første
uge af august.
Med sejlerhilsen
Jørgen & Leif.

Dead-line
Dead-line for bladet er altid første
mandag i hver måned, der gøres dog op
mærksom på at i juli udkommer bladet
ikke.
Stof til bladet kan indleveres i konto
rets postkasse eller sendes til redaktør
Hans Guldager og medarbejder ved
bladet Holger Møller.
Medlemmerne er velkomne med ru
brikannoncer om køb og salg eller lig
nende, der bringes gratis.

kapsejlads

ynglinge

Kapsejladsudvalg:

Ynglingeudvalg:

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

31 24 57 59
31 58 09 16
31 51 45 92
31 63 98 75
31 54 41 61
31 49 35 08
31 59 82 80

JUNI
T 1
F 2
L 3 ,
S 4
M 5 Grundlovsdag
T 6
O 7
T 8
F 9
L lol

Poul Zastraw
Messinavej 14 ^
2300 København S
Tlf. 32 97 34 27
Erik (Basse) Povlsen
Polensgade 11^
2300 København S
Tlf. 31 54 41 61

s ilICTTORB.FAKI/RR.-LØB
M12

T 13
O 14
" T 15
F 16
L 17
S 18
M19
T 20
0 21
T 22
F 23
L 24
S 25
M26
T 27
0 28
T 29
F 30

AKTIVITETSKALENDER 1989 FOR SSF.
Der gøres opmærksom på at følgende
ændringer har fundet sted:
Familiesejlads
Sejl- og motorbåde, fra den 10. til den 11. juni
Svagførerfesten
fra den 2. september til den 9. september.
JULI
L 1
S 2
M 3
T 4
o
T 6
F 7
L 8
S 9
M10
T 11
0 12
T 13
F 14
L 15
S 16

AUGUST
27

T 1
0 2
T 3

KONTORET ABNLR

F 4
L 5
S 6
KONTORET LUKKET
M 7
32
T 8
0 9
28 T 10
F 11
L 12
S 13
KONTORET LLKKET
M 14
33
T 15
0 16 AFTEN KAPSEJLADS
29 T 17 1 SPÆKHUGGER
T 18
F 18 MESTERSKAB
0 19
L 19 FAMILIESEJLAD6 TIL
T 20 KOKTORET LUKKET
S 20 MALMØ-KREPSEEEST
F 2l"
M21
34
L 22
T 22
S 23
0 23 AFTEN KAPSEJLADS
M24
30 T 24
T 25
F 25
0 26
L 26 n n_
T 27 KONTORET UKKET
S 27
.i
F 28
M28
35
L 29
T 29
S 30
0 30 AF ItN KAPSEJLADS
M31
31 T 31 |

si

M17

anrc cr ara

SEPTEMBER
F 1|
L 2 LARQMKT SEJLADS
S 3 LARQMKT SEJLADS
M 4
36
T 5
0 6
T 7
F 8
L 9 SVAQTOFEST.
S 10
Mil
37
T 12
0 13
T 14
F 15 SIDSTE DAG.KONTING
L 16
S 17
M18
38
T 19
0 20
T 21
F 22
L 23 RAAFSF.l ATK HK
S 24 PHRlFRfiF RUMJT
M25
39
T 26
0 27
T 28
F 29
L 30 Vfcbl IUK

OKTOBER
s 1
M 2
T 3
0 4
T 5
F 6
L 7
S 8
M 9
T 10
0 11
T 12
F 13
L14
S 15
M 16
T 17
0 18
T 19
F 20
L 21
S 22
M23
T 24
0 25
T 26
F 27
L 28
S 29
M30
T 31

23

NOVEMBER
1

0
40 T 2
F 3
L 4
S 5
M 6
T 7
FISKEKOMQJRREJCE
0 8
41 T 9
F 10
L 11
S 12
M13
T 14
0 15
42 T 16
F 17
L 18
S 19
børnepenge
M20
T 21
0 22
43 T 23
F 24
L 25
S 26
M27
T 28
0 29
44 T 30

3$;

25
SFTEN KAPSEJLADS
YM WNSFES?
26
AFTEN KAPSEJLADS
KONTERET LUKKET

DECEMBER

45

46

47

M
48

F 1
L 2
S 3
M 4
T 5
0 6
T 7
F 8
L 9 JULEFROKOST
S 10
Mil
T 12
0 13
T 14
F 15
L 16
S 17 JliTRÆ FCR
M18
T 19
0 20
T 21
F 22
L 23
S 24
M 25 Juledag
T 26 2 juledag
0 27
T 28

F 29
L 30
S 31

ss
49

50

B®N
51

52

XQNICRET 1 UKKET
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Administration/
Tilmelding:
Skive Søsports Havn
Strandvejen 26, 7800 Skive
Telefon 97 52 73 33
Formand:
Jan P. Mærsk-Møller
Violvej 61, 7800 Skive
Telefon 97 52 38 05

Regionale kontaktpersoner:
Øerne øst for Storebælt:
Benny Nielsen
Bådehavnsgade 19, vej 3.
2450 København SV
Telefon 31 16 61 94
Uffe Skadegaard
Kronprinsesse Sofiesvej 13,1. th.
2000 Frederiksberg
Telefon 31 19 60 54

Mærkater kan købes på SSFs kontor om torsdagen, såfremt
du har havneplads i SSF.
Deltagerhavne:
Jyllands vestkyst
1 Højer Bådeklub
2 Bådeklubben Vidå »LÆGAN«, Tønder
3 Ribe Sejlklub
4 Fanø Sejlklub
5 Esbjerg Søsportshavn
6 Varde Sejlklub
7 Bork Bådelaug
8 Stauning Bådklub
9 Ringkøbing Sejlklub
10 Hvide Sande Sejlklub
11 Thyborøn-Harboøre Bådelaug
12 Skaven Havn

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

Jyllands østkyst
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 Sejlklub
47 Haderslev Sejlklub
48 Haderslev Sejlforening
49 Aabenraa 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 Gråsten Havn
60 Kolding Syd

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

Mariager Fjord
76 Hadsund Sejlklub
77 Mariager Sejlklub
78 Mariager Kommunale Havn
79 Hobro Sejlklub
80 Kongsdal Baadelaug

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

Roskilde Fjord
106 Frederiksværk Sejlklub
107 Frederiksværk Motorbådsklub
108 Frederikssund Lystbådehavn
109 Kignæs Lystbådehavn, Jægerspris
110 Veddelev Strands Bådelaug
111 Jyllinge Lystbådehavn
112 Skuldelev Bådelaug
113 Jyllinge Nordhavn, Sejlklubben »Nord«
114 Neder Dråby Bådehavn, Jægerspris
115 Marbæk Lystbådehavn
116 Herslev Strand Sejlklub

Sjælland, Lolland, Falster
126 Færgestedets Bådelaug, Hørby Havn
127 Skælskør Amatør Sejlklub
128 Appenæs Bådelaug, Næstved
129 Nakskov Sejlklub
130 Toreby Sejlklub
131 Guldborgland Bådelaug
132 MBK »Guldborgsund«
133 Sakskøbing Bådelaug
134 Sejlforeningen »Vikingen«, Nyk. F.
135 Jungshoved Kirkehavn, Præstø
136 Yachtklubben »Furesøen«
137 Lergravens Sejl-og MBK, Nyk. F.
138 Holbæk Marina
139 Arresø Sejlklub
140 Blans Bådeklub, Maribo
141 Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn
142 Poulsvig Bådelaug, Ydernæs, Næstved
143 Langsø Bådelaug, Nakskov
144 Nysted Sejlklub
145 Rosnæs Bådelaug, Nakskov
146 Bisserup Sejlklub
147 Gåbense Bådelaug
148 Nyk. F. Fiskeriforening

Fyn:
Hans Heilbo
Bøgevangen 18, 5462 Morud
Telefon 65 96 49 40
Sverige:
Bjørn Nielsen
Barumsvågen 12, S 29 500 BromOlla
Telefon 0456 25 649
Tyskland:
Erwin Heiland
Ballastbriicke 22, D 2390 Flensburg
Telefon 0461 23 373

Københavnsområdet
166 Hvidovre Sejlklub, Suset
167 Københavns Motorbådsklub
168 Christianshavn Bådelaug
169 Sejlklubben »Lynetten«
170 Sejlklubben »Sundet«, Skudehavnen
171 Brøndby Strands Sejlklub
172 Bådelauget »Søhesten«, Skudehavnen
173 Sejlklubben »Øst«, Skudehavnen
174 Vallensbæk Havn
175 Svanemøllehavnen
176 »Gry«, Skudehavnen
177 Lystsejlerforeningen »Skudehavnen«
178 Kvindelig Sejlklub, Skudehavnen
179 Sejlklubben »Triton«, Skudehavnen
180 Hvidovre Jagtforenings MB-afd.
181 Fisketorvets Motorbådsklub
182 Sundby Sejlforening
183 Hundige Bådeklub, Sejlklubben
»Hundige Strand«
184 S/l Ishøj Havn
185 Kastrup Broforening l/S
186 Mosede Fiskerihavn
187 FDF/FPF's Bådelaug, Kalvebodsløbet
188 Birkerød Sejlklub
189 Sejlklubben Nordhavn

Sydhavnsklubberne
(Syd for Sjæll. Broen)
205 Bådelauget Stigboderne
206 Sejlklubben »Tokosten«
208 Bådeklubben »Molen«
209 Bådeklubben »Valby«
210 Bådeklubben »Havjægerne«
211 »De-To«
212 »Broen«
213 Bådeforeningen »Trekanten«
214 Sejlforeningen »Mellemfortet«
215 Kalvebod Bådelaug
216 MBK »Slusen«
217 MBK »Vest«
218 B.K.S. »Sjællandsbroen«
219 Sejlforeningen »Enighed«
220 Sejlforeningen »Syd«
221 Bådelauget »Syd-Vest«

Tyske havne
222 Flensborg Yachtclub
223 Segler Vereinigung Flensburg - Harrislee
224 Segel Sport Flensburg
225 Segel Club AHOI, Schleswig
232 Sylter Yacht Club
234 Wassersportclub, Flensburg

Svenske havne
226 Christianstad Segelsållskap, Åhus
227 Råå Helsingborg Segelsållskap
228 Foreningen SandO Hamn, Kungsbacka
229 Ostpirens Båtklubb, Landskrona
230 Edenryd Båtklubb, SOIvesborg
231 SOIvesborg Segelsållskap
232 Bua Båtsållskap
233 Limhamn Småbåts hamn
235 Lagunen, MalmO

Klar
til
VM 1989

Det påstås, at denne kvarttonner kun vejer
85 kg - uden mast, køl og udstyr.

JULI/AUGUST 1989

NR. 7-8

48. ÅRGANG

Medlemsblad for

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

31 59 35 80

Restaurationen

31 58 32 96

Havnekontoret

31 58 14 24

ganske enkelt
bedst

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

31 50 73 23

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

31 50 41 01

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

31 58 01 76

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup
Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0.

..

31 51 71 79

31 38 03 23

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand:
Else Thuring

31 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Havneudvalg:
Herman Mortensen
Orla With

31 54 46 34
31 55 28 70

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Skolechef:
Kent Nielsen

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene

31 56 05 41

På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

JYSKE
W BAN K

Amagerbrogade 67
Tlf.01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf.01 97 00 22

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

Juniorleder:
Leif Henriksen

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 28 88 71

Motorbådsrepræsentant:
Michael Ronild

31 53 61 95

Målere:
Fung. Karl Thorup

31 58 43 11

Fung. Frank Olesen

32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

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

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

VIDEO
Hlfl"TV

A magerbrogade 55,
tlf.0154 40 00.
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Standerhejsningen
Standeren blev sat lørdag den 6. maj
med sol og kulingsstemning. Efter for
mand Preben Jacobsens tale gik stan
deren til tops, fulgt på vejen af en flot
trompetsolo fra vort hornorkester.
Sundby Stormarked var atter den glade
giver af en Optimist-jolle til vort ung
domsarbejde. Jollen blev døbt HAMI af

fru Inge Rindal, gift med vort tidligere
bestyrelsesmedlem Jørgen Rindal.
Sundby Stormarked, der også er ejer af
HAMI på Amager, var repræsenteret
ved butikschef Niels Sørensen og frue.
Sundby Sejlforening siger tak, ikke ale
ne for den flotte båd, men også for de
mange daglige gaver, der tilflyder vore
juniorer fra Sundby Stormarked.
Ved den efterfølgende fest i klubhuset

Inge Rindal døber Hami med assistance af
Ole Jensen.

Bente blev efter 10 år i bestyrelsen hædersmedlem. Til lykke!

SSF skifter trykkeri.
Medlemsbladet der siden 1974 er trykt hos Arne Olsen Offset

A/S har med dette nummer af bladet skiftet tryksted.
Det er ikke på grund af utilfredshed med Arne Olsen Offset A/S
dette skifte har fundet sted, det er en kendt sag at Arne Olsen
har trykt vort blad uden form for fortjeneste, men tiderne skif
ter, nye trykmetoder i forbindelse med trykkeriets flytning og
omstilling til stordrift gør at vort blad oplagsmæssigt er for lille
til de store trykmaskiner, og i fuld forståelse med Arne Olsen
har vi derfor fundet frem til SM Offset, der er specialist inden
for dette område og kun trykker klub- og foreningsblade i
mindre oplag, og derfor til en mindre pris..
Vi siger tak til Arne Olsen for de mange års gode medvirken til
bladets drift og til den kvalitet det på hans trykkeri har opnået.
Redaktionen
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med dans til Finn Zieglers orkester blev
Bente Bang Christensen udnævnt til
hædersmedlem af bestyrelsen for 10
års godt og trofast arbejde i klubhus- og
festudvalget. (Hvad var Vagn uden hen
de??).
Festen sluttede for mange hen på de ly
se timer og atter var starten på en
sejlsæson løbet godt af stablen.
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LYNETTENS
BÅD SERVICE

En Børneopsparing
giver børnene en god start

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

KMK

\SSF

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Amagerbanken

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« Sejladsen går til MALMØHUS BÅTKLUB. Skippermøde kl. 10.30 i
« klubhuset. Fællessejlads kl. 11.30.
«

KREBSE- KALAS!
FÆLLESSEJLADS
LØRDAG D. 19. AUGUST

«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

SPISNING - MUSIK - DANS
i Malmøhus Båtklub kl. 19.00
Menu:

KREBS og SILD å la SVENSKA
drikkevarer medbringes
Der sejles hjem søndag - man returnerer efter eget ønske.
Deltagergebyr / spisning pr. person: kr. 50 r

«

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING:
FREDAG, D. 11. AUG. kl. 20.00

«
«

tilmeldingslister i mellemgangen ved kontoret. Alle er meget

I
•

UK

\

« velkomne - så husk datoen og mød op til en festlig week-end.
«
«

Motorbådsudvalget

«
« » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » ( ( » ( ( » ( ( » ( < » ( ( » < ( » ( < » ( < >> ( < » < ( » ( < » » ( < n ( < >> ( < >>
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Referat af ekstraordinær generalforsamling den 30.4.89.
Dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent
Punkt 2. Protokol fra den ordinære
generalforsamling
Punkt 3. Ophævelse af
Arne Olsens karantæne
Punkt 4. Valg til bestyrelsen
Punkt 4a. Valg
Punkt 5. Eventuelt
Der var mødt 284 stemmeberetigede
medlemmer op.
Punkt 1:
Benny Gusteffsson og Hans Guldager
blev begge foreslået til dirigentposten.
Hans Guldager blev valgt ved håndso
prækning.
Dirigenten takkede for valget, hvoref
ter han udpegede to hjælpedirigenter,
Hermann Mortensen og Henning
(Skæg Jensen) Fraenkel. Hermann Mor
tensen som stemmeformand og Hen
ning Fraenkel som ordstyrer.
Dirigenten kontrollerede herefter ved
opråb de indsendte underskriftslister
på de 122 medlemmer der havde begæ
ret ekstraordinær generalforsamling
afholdt. 84 var til stede, dirigenten er
klærede generalforsamlingen for lovlig,
da han ligeledes fandt den rettidigt ind
varslet.
Klaus Akkermann bad om ordet til for
retningsorden - han bad dirigenten
oplæse dagsordenen.
Dirigenten gjorde forsamlingen op
mærksom på, at forretningsudvalget ik
ke havde bemyndigelse til at ændre på
den begærede dagsorden. Punkt 3 blev
herefter strøget fra dagsordenen.
Punkt 2:
Da alle via medlemsbladet havde fået
tilsendt referat fra den ordinære gene
ralforsamling, var der ingen der ønske
de referatet oplæst.
Punkt 4, valg til bestyrelsen:
Et stemmeudvalg bestående af Jens
Green, Michael Ronild og Orla With
blev udpeget af dirigenten.
Til formandsposten blev Hans Gulda
ger, Ole Poul Petersen, Bent Knudsen
og Preben Jacobsen foreslået. Hans
Guldager, Ole Poul Petersen og Bent
Knudsen modtog ikke valg. Preben Ja
cobsen blev valgt til formand.
Sekretæren Else Thuring blev genvalgt
med aklamation. Kapsejladschefen Ole
Poul Petersen ønskede ikke genvalg, da
ingen ønskede denne post, lovede den
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afgående kapsejladsachef at varetage
posten indtil udgangen af maj. Skolechef Bjarne Larsen ønskede ikke gen
valg, Kent Nielsen blev foreslået og
valgt med aklamation.
Juniorlederen Ole Jensen ønskede ikke
genvalg, Leif Henriksen blev foreslået
og valgt med aklamation.
Motorbåds-repræsentanten ønskede
ikke genvalg, Michael Ronild blev fore
slået og valgt.
Et havneudvalgsmedlem Jørgen Fri
land ønskede ikke genvalg, der skulle så
vælges to medlemmer til havneudval
get. Hermann Mortensen, Henning
Fraenkel, Jørgen Rasmussen, Gunnar
Desler, Orla With og Torben Tipsmark
blev foreslået. Henning Fraenkel og Jør
gen Rasmussen ønskede ikke valg.
Der blev foretaget skriftlig afstemning.
Gunnar Desler fik 7 stemmer, Torben
Tipsmark 35, Hermann Mortensen 85
og Orla With 119 stemmer. Da ingen
havde fået 50% flertal blev der foreta
get omvalg mellem Orla With, Her
mann Mortensen og Torben Tipsmark.
Her fik Orla With 132 stemmer Her
mann Mortensen 85 stemmer og Tor
ben Tipsmark 13 stemmer. Orla With
blev valgt til havneudvalget indtil
marts 1990, og Hermann Mortensen til
oktober 1989.
Jollerepræsentanten Jørgen Rindal
ønskede ikke genvalg, og da ingen øn
skede at blive valgt til denne post, lo
vede Jørgen Rindal også at fungere ind
til udgangen af maj.
Til klubhusudvalget blev Bente Bang
Christensen og Vagn Preisler genvalgt
med aklamation.
Punkt 4a:
2. suppleant Arne Olsen var på valg, han
ønskede ikke genvalg, Per Wallin og Elo
Nilsen blev foreslået. Der blev foreta
get skriftlig afstemning Per Wallin fik
114 stemmer og Elo Nielsen 86 stem
mer. Per Wallin blev valgt.
Frits Kleis og Benny Gustaffsson blev
begge valgt som revisorer, revisorsup
pleant blev Per Kallesøe.
Redaktøren Hans Guldager blev gen
valgt.
Målerne Karl Thorup og Frank Olesen
ønskede ikke genvalg, da ingen stillede
op til disse poster, lovede Frank og Karl
at fungere indtil udgangen af maj.
Punkt 5, Eventuelt:
Ove: Jeg er lidt skuffet over at de der
hidtil har siddet i udvalgene ikke vil
fortsætte, man bør tænke på de unge

mennesker der skal fortsætte klubben
og som senere skal overtage de poster
som vi selv har siddet på.
Ove bad de afgående bestyrelsesmed
lemmer om at tænke sig om endnu en
gang.
Ove lovede at give en hånd med hvis det
kneb og hvis han havde tid.
Vagn Preisler: Jeg var med i revolutio
nen da »Bollen« overtog roret, Vi var
dengang i en ulykkelig situation, idag
syntes jeg det begynder at smage af lidt
af det samme. Igennem årene har den
siddende bestyrelse sørget for at få
SSF banket op, fra at være en lille sejl
forening til at blive en stor anerkendt
forening. Jeg håber at SSF igen kom
mer i smult vande.
Bjørka Schandorff: Som suppleant til
bestyrelsen vil jeg gøre jer bekendt med
nogle overvejelser jeg har gjort mig. Jeg
er på valg til efteråret. Jeg syntes det
har været urimeligt som tingene har
formet sig, jeg er ikke enig i mange af de
løsninger. Når jeg alligevel vælger at bli
ve siddende er det fordi jeg meget nødig
ser SSF sejle derud af. Jeg har mange
gode venner og kammerater og jeg syn- |
tes det er sjovt at være med i den ud
advendte aktivitet der er her. Jeg an
moder den nye bestyrelse eller andre at ;
råde bod på den uretfærdighed der er ;
overgået Arne Olsen.
Ryle Niels: Ryle Niels takkede dirigen
ten for ledelsen af generalforsamlin- j
gen.
Jeg skrev under på underskriftlisten ]
fordi punkt 3 var i bladet, jeg havde et I
ændringsforslag til dette. Jeg beder nu
om at SSF sætter sig sammen med i
Dansk Idrætsforbund og får nogle ret- J
oingslinier vedr. generalforsamlinger.
Ove Madsen: Jeg forstår godt de van- I
skeligheder der har været her på gene
ralforsamlingen med at sammensætte I
en bestyrelse. Det der er sket er at en I
mand som igennem omtrent en halv |
menneskealder har brugt en meget stor
del af sin fritid på foreningsarbejde, han
bliver udelukket uden at der er noget ]
som helst bevis for at han har gjort sig
skyldig. Arne fik nogle drøje skrammer, 1
hvorimod Jan Nielsen ikke fik så meget \
som en skramme.
Hermann Mortensen: Takkede for val
get samtidig med at han gav udtryk for
at han hellere havde set at de der har
forstand på tingene, havde fortsat.
Klaus Akkermann: Klaus beklagede
den opståede situation, og fortalte at
han gik af, af principielle grunde. Klaus
takkede slutteligt for det samarbejde
og opbakning han havde fået i sin formandstid.

Preben Jacobsen: Preben takkede for
valget. Tak til Klaus for den tid han hav
de været formand, Preben takkede lige
ledes den afgåede bestyrelse, samtidig
med at han beklagede at de ikke ville
fortsætte. Preben sluttede med at bede
forsamlingen om at tage godt imod Ar
ne når han kommer tilbage.
Dirigenten takkede generalforsamlin
gen for en seriøs afvikling og sammen
blev der udråbt et trefoldigt leve for
SSF.
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.05.
sign. Hans Guldager Else Thuring
dirigent
sekretær
Bestyrelsesmøde den 1. maj 1989.
Dagsorden:
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

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

Formanden indledte bestyrelsesmødet
med at byde velkommen til den nye be
styrelse.
Til næstformandsposten blev sekretær
Else Thuring foreslået og valgt.
Punkt 1, Protokol:
Protokol fra udvalgsmødet den 3./4. og
den 17./4.- 89. blev oplæst af sekretæren
og efterfølgende godkendt af bestyrel
sen.
Punkt 2, Beretning:
Formanden bad om orientering fra de
forskellige udvalg, bl.a. fra EDB-udvalget, hvor Jørgen Rindahl er repræ
senteret. Jørgen gjorde rede for EDBudvalgets arbejde samt om den arbejdslettelse man forventer at få ved
brug af EDB.
Formanden spurgte om ikke man skulle
gøre lidt mere PR for at få flere vinter
oplæggere ind i foreningen, hanmener
der må være plads til endnu 50 fartøjer.
Bestyrelsen diskuterede lidt omkring
foreningens fremtidige økonomi, men
da formanden endnu ikke havde fået
overdraget foreningens regnskab, blev

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78
man enige om at udskyde emnet indtil
d. 17/5, hvor man vil afholde et ekstraor
dinært bestyrelsesmøde.
Punkt 3, Havn og plads:
Havneudvalget blev bedt om at under
søge om der evt. kunne være behov for
en broformand på hver bro. Broforman
den kunne bl.a. rapportere tilbage til
havneudvalget om evt. mangler m.m.
på broerne.
Havneudvalget vil forsøge at finde et
medlem der kan stå for benzinsalget.
Havneudvalget meddeler at de har et
problem med en jolle der ligger i kana
len. Ejeren er ikke medlem af forenin
gen, og han har ikke betalt havnepenge.
Han er flere gange blevet bedt om at
forlade havnen men har ikke efterkom
met denne opfordring. Havneudvalget
blev bedt om at sørge for at jollen bliver
sat på land og at den bliver fastlåst, ind
til ejeren retter henvendelse og betaler
de skyldige havnepenge.
Punkt 4, Klubhus og fester:
Pinse morgen vil blive fejret på sædvan
lig vis fra jollehuset.
Punkt 5, Sejlerskolen:
Begge skolebåde er nu færdigriggede. I
uge 19 begynder man undervisningen.
Punkt 6, Juniorafdelingen:
Juniorudvalget holder møde den 5/589. Juniorlederen håber på godt samar
bejde.
Den 2/5 begynder træningssejladserne
for optimister.
Punkt 7, Kapsejlads:
Intet.
Punkt 8, Joller:
Jollebroen er udlagt. Bent Knudsen har
lovet at nordre slæbested vil være ior-

den i løbet af få dage. Søndre slæbested
vil blive renoveret snarest. Der vil blive
sat to vandhaner og to nye lysstandere
op på jollepladsen. Jollesejlerne lægger
selv træbrodækket på jollebroen.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Ildslukkerne vil snarest blive ophængt
på havneområdet.
Punkt 11, Bladet:
Redaktøren orienterede de nye besty
relsesmedlemmer om dead-line m.m.
for bladet.
Punkt 12, Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 22.15
sign. Preben Jacobsen Else Thuring
formand
sekretær
Referat af ekstraordinært
bestyrelsesmøde den 9.5.89.
På grund af 118 medlemmers under
skrifter indleveret den 7/5-89, med be
gæring om afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling, blev der indkaldt til
bestyrelsesmøde.
Begæret dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent
Punkt 2. Ophævelse af
Arne Olsens karantæne
Punkt 3. Eventuelt.
Bestyrelsen drøftede tidspunkt for af
holdelsen af ekstraordinær generalfor
samling og blev enige om at afholde den
d. 30/5-89, idet man ved at holde bladet
tilbage kunne nå at få indkaldelsen i, og
alligevel få bladet ud rettidigt jvf. vore
love vedr. indkaldelse til generalfor(fortsættes næste side)

samling, og samtidig spare en del pen
ge.
Efterfølgende foreslog formanden at
bestyrelsen i umiddelbar forlængelse af
denne ekstraordinære generalforsam
ling indkaldte til endnu en ekstraordi
nær generalforsamling. En enig besty
relse gik ind for følgende dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent
Punkt 2. Byggefonden overføres
Punkt 3. Eventuelt.
Mødet sluttede med en kontrollering af
de 118 underskrifter.
Mødet slut kl. 21.45
sign. Preben Jacobsen Else Thuring
formand
sekretær
Bestyrelsesmøde d. 17/5-89.
Dagsorden:
Punkt 1.
Punkt 2.
Punkt 3.
Punkt 4.
Punkt 5.
Punkt 6.
Punkt 7.
Punkt 8.
Punkt 9.
Punkt 10.
Punkt 11.
Punkt 12.

Protokol
Beretning
Havn og plads
Klubhus og fester
Sejlerskolen
Juniorafdelingen
Kapsejlads
Joller
Motorbåde
Sikkerhed
Bladet
Eventuelt.

Punkt 1, Protokol:
Protokollen blev henlagt til næste mø
de på grund af Else Thurings fravær
(meddelt).
Punkt 2, Beretning:
Formanden meddelte, at regnskabet pr.
1/1-1989 til 11/5-1989 var kommet fra re
visionen, men det var kommet samme

dag som mødet fandt sted, så der havde
ikke været tid til gennemgang. Besty
relsen besluttede, at regnskabet blev
duplikeret og givet til de tilstedeværen
de; øvrige bestyrelsesmedlemmer ville
få det tilsendt, således at det kunne
komme for på næste bestyrelsesmøde.
Fra Sejlforeningen Amager Strand var
der kommet en ansøgning, om at føre en
kloakledning igennem SSF på ndr. side
med reetablering bagefter. Det var der
enighed om i bestyrelsen, hvis vi uden
vederlag kunne blive tilsluttet samme
ledning; det ville formanden undersø
ge.

Punkt 6, Juniorafdelingen:
Leif beklagede, at hvis der var proble
mer med juniorerne, at det så fra anden
side blev kritiseret; det ville han ikke
acceptere, var der grund til at klage,
skulle vedkommende henvende sig til
ham, ellers ville et fornuftigt samarbej
de med juniorerne blive svært.
Nævnte, at bestyrelsen ikke måtte
glemme, at vi også skulle finde et ju
niorudvalg.

Punkt 3, Havn og plads:
Herman beklagede, at mange medlem
mer ikke havde hentet deres årsnummer for 1989, og flere, der gavde hentet
deres nummer, ikke havde sat numme
ret på deres både; andre igen havde sat
deres nummer, så det dårligt kunne ses;
det havde gjort det svært for havneud
valget at administrere, hvem der havde
plads i havnen.
Vedrørende toiletforholdene beklagede
Herman, at selv om Bente og Vagn ikke
var til stedé, at toiletforholdene både
indenfor klubhuset og udenfor var un
der al kritik.
Hans Guldager ankede over, at der ikke
blev taget referat af mødet, på grund af,
at Else ikke kunne være tilstede, og
blev der ikke valgt en referent, ville han
forlade mødet. Det blev besluttet, at
Herman skulle lave referat.

Punkt 8, Joller:
Jørgen meddelte, at jollepladsen næ
sten var færdig, kun manglede der
noget af dækket ved betonbroen.
Nævnte endvidere, at der også skulle
findes en ny jollerepræsentant; det blev
taget til efterretning.

Punkt 4, Klubhus og fester:
Intet, p.g.a. udvalgets fravær.

Punkt 12, Eventuelt:
Intet.

Punkt 5, Sejlerskolen:
Intet.

Ref. Herman Mortensen.

Punkt 7, Kapsejlads:
Intet, p.g.a. at Ole Pedersen deltog i
kapsejlads.

Punkt 9, Motorbåde:
Intet, p.g.a. Michael Ronilds fravær.
Punkt 10, Sikkerhed:
Intet.
Punkt 11, Bladet:
Hans meddelte, at han i fuld forståelse
med Arne Olsen havde taget kontakt
med et andet trykkeri med navnet SMOffset, der gerne ville trykke bladet til
en reduceret pris; det blev vedtaget af
bestyrelsen.

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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Referat af ekstraordinær generalforsamling den 30.5.89.
På begæring af 118 medlemmer og i
h.t. SSF's love, § 9 var der indkaldt til
ekstraordinær
generalforsamling
med følgende dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent
Punkt 2. Ophævelse af
Arne Olsens karantæne
Punkt 3. Eventuelt
Formanden bød velkommen og bad
efterfølgende om emner til dirigent
posten.
Hans Guldager blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget. Umid
delbart efter orienterede han forsam
lingen om at han var klar over at indkal
delsen var kommet en dag for sent ud.
Ingen uden Poul Olsen havde indsigel
ser mod dette.
Dirigenten bad forsamlingen til trods
for at indkaldelsen var for sent udsendt,
om at generalforsamlingen blev af
holdt. Forsamlingen accepterede og ge
neralforsamlingen blev afholdt.
Henning Frænkel blev af dirigenten ud
peget som meddirigent, endvidere ud
pegede dirigenten et stemmeudvalg be
stående af Keld Palmberg, Kurt Desler
og Jens Green Jensen.
Der var 221 fremmødte medlemmer.
Af de 118 afgivne underskrifter, var 82
til stede.
Punkt 2:
Ole Poul Petersen bad om ordet for mo
tivering og sagde:
Et slagsmål skal der to mennesker til,
dette handler om et overfald der er gået
ud over Arne Olsen, og man kan ikke
først blive slået ned og så bagefter få ka
rantæne. Vi må se at komme ud af alle
de skævheder som vi har oplevet. O.P.
sluttede med at anbefale at man gik til
en hurtig afstemning uden ændrings
forslag.
Dirigenten henstillede til forsamlingen
om at se bort fra ændringsforslag, der
var indkommet tre og så følge den dags
orden som de 118 medlemmer havde
begæret. Generalforsamlingen tilken
degav at de fulgte dirigenten og man gik
over til skriftlig afstemning efter at en
del talere havde været på talerstolen
for at tale for eller imod forslaget.
Der blev afgivet 217 stemmer: 106 ja og
108 nej der var 3 blanke.
Forslaget om ophævelse af Arne Olsens
karantæne blev forkastet.
Punkt 3 Eventuelt:
Orla With bad om at de medlemmer der
ikke endnu har hentet årsmærkater om
omgående førstkommende torsdag at

få dette bragt i orden, han fortalte at
der stadig var 67 fartøjsejere der ikke
havde afhentet mærkater.
Verner Geisler bad havneudvalget og
pladsmand om at sørge for at lågen er
lukket, der var blevet stjålet en båd fra
pladsen.
Dirigenten afsluttede generalforsam
lingen med at sige tak til forsamlingen.
I umiddelbar forlængelse af oven
stående ekstraordinære generalfor
samling havde bestyrelsen indkaldt
til endnu en ekstraordinær general
forsamling med følgende dagsor
den:
Punkt 1. Valg af dirigent
Punkt 2. Byggefondsmidlerne pr.
dags dato overføres til
almindelig drift
(Østmolen).
Punkt 3. Eventuelt
Dirigenten blev genvalgt og efterfølg
ende udpegede dirigenten samme
stemmeudvalg som til forrige general
forsamling.
Punkt 2:
Formanden for motivation: Af de papi
rer jeg har fået udarbejdet dels ved
hjælp af revisorer og dels ved hjælp af
Erna, tyder det ikke på at der er mange
penge i kassen. Bestyrelsen har ikke gi
vet lov til at gennemføre at der blev stil
let forslag om forhøjelser, som ellers var
stillet til den ordinære generalforsam
ling. Der mangler penge til den daglige
drift til resten af året. Formanden
orienterer herefter om at han havde i
sinde at nedsætte et økonomiudvalg
han sluttede med at bede forsamlingen
stemme for forslaget.
Poul Olsen bad forsamlingen stemme
for forslaget så formanden kunne få
penge til at arbejde med.
Ole Poul Petersen støttede ligeledes
forslaget, han kom med et ændrings
forslag der skulle medvirke til at ned
lægge byggefonden.
Birger fortalte at han ikke var negativt
indstillet, men at han savnede doku
mentation for udgifter og indtægter.
Jens Green Jensen fortalte at man i sin
tid havde nedsat byggefonden til brug
for et aktivitetshus på nordre mole.
Man havde da regnet med billig ar
bejdskraft gennem ung i arbejde, men
dette kan ikke idag lade sig gøre.
Ove spurgte om ikke det var poster man
kunne skære ned på. Vagn Preisler er
klærede at han var klar over at forenin

gens økonomi var dårlig, men han ikke
kunne gå med til kontingentforhøjelser,
han mente at men istedet skulle tage et
langfristet lån, så også nye medlemmer
kommer til at bære byrden.
Herman Mortensen orienterede om at
bestyrelsen ikke havde fået forelagt no
get regnskab og derfor havde bestyrel
sen bedt om ventetid indtil dette forelå,
idet man ikke mente at man kunne gå
med til forslag om yderligere forhøjel
ser før.
Formanden syntes ikke Vagns argu
mentationer var relevante, og han slut
tede med at fortælle at redaktionen
havde fundet et trykkeri der der kunne
trykke bladet til en pris der ligger under
den pris vi i øjeblikket betaler ... endv.
at juniorerne havde lovet at gå med til
en sparekampagne, endv. at bestyrel
sen ville nedskære på omkostningerne
ved standerhejsning og afriggergilde.
Ove mente at man burde bruge en næn
som hånd når man lavede besparelser
hos juniorerne.
Forslaget blev vedtaget ved håndsop
rækning.
Punkt 3, eventuelt:
Formanden oplæste brev som forenin
gen havde modtaget fra »Det kolde
Gys«, hvori man anmoder vore med
lemmer om at respektere den gule afmærkningsbøje og sejle udenom den, og
langsommere.
Endvidere bad formanden medlem
merne om at rydde op efter sig på plad
sen, han bad iøvrigt frivillige om at mel
de sig til oprydning. Han fortalte også
at man ville sætte samtlige telte ved si
den af hinanden. Han sluttede med at
bede medlemmerne om at benytte de
rigtige containere til køkkenaffald.
Pladsmanden havde igen måttet bruge
en del tid på at sortere affald.
Hermand Mortensen bad også om at
medlemmerne fik sat deres årsmærka
ter på, dette vil lette havneudvalget i
deres arbejde ved uddeling af låneplad
ser.
Da der ikke var indtegnet flere talere
erklærede dirigenten generalforsam
lingen for afsluttet, og man udråbte et
trefoldigt leve for Sundby Sejlforening.
Generalforsamlingerne slut kl. 21.20.
sign. Hans Guldager Else Thuring
dirigent
sekretær
Læs i øvrigt Dansk Sejlunions Ordensog Amatørudvalgets kendelse på side
10 vedrørende Arne Olsens og Jan Niel
sens karantæner.
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Arne Olsen/Jan Nielsen
sagen
Dansk Sejlunions Ordens- og Amatør
udvalg har behandlet sagen og er kom
met med følgende afgørelse, som der

ved annullerer de beslutninger, der er
taget ved den ordinære generalforsam
ling af 19. marts 1989 og ved den ek
straordinære generalforsamling den 30.
maj 1989.
Afgørelsen er sålydende i sin fulde ord
lyd:

KENDELSE
afsagt af Dansk Sejlunions Amatør- og Ordensudvalg den 31. maj 1989 i sagen Arne Olsen
og Bent Knudsen, medlemmer af Sundby Sejlforening, mod Sundby Sejlforening.
På Sundby Sejlforenings bådeplads
skete der den 27. januar 1989 et »opgør«
mellem Arne Olsen og Jan Nielsen, der
bevirkede, at Arne Olsen fik forskellige
beskadigelser og måtte under lægebe
handling.
Den 28. januar besluttede bestyrelsen i
Sundby Sejlforening at udelukke Jan
Nielsen.
Udelukkelsen skete i medfør af regler
ne i § 14 i Sundby Sejlforenings vedtæg
ter, der er sålydende:
»Et medlem, der overtræder eller tilside
sætter foreningens love, ordensregle
ment, eller ved umoralsk adfærd, eller
ved grov tilsidesættelse af, hvad man
kan kræve af enhver sejlsportsmand, og
ikke efter bestyrelsens påtale ophører
hermed, kan ved bestyrelsens flertals
beslutning pålægges en karantæne af 3 12 måneders varighed.
I grovere tilfælde eller efter tidligere ka
rantæne kan bestyrelsen ved flertalsbes
lutning udelukke medlemmet fra fore
ningen.
Et udelukket medlem skal dog have ret
til at få afgørelsen prøvet på den først
kommende generalforsamling.
En person, der er udelukket eller eksklu
deret af foreningen, er pligtig til om
gående at fjerne sit fartøj og øvrige effek
ter fra foreningens område.

Et medlem, der er pålagt karantæne, og
som har fartøj i havnen og ikke kan få et
andet medlem til at føre tilsyn med dette,
skal straks tage fartøjet på land.«

Jan Nielsen begærede udelukkelsen fo
relagt for generalforsamlingen, der af
holdtes den 19. marts 1989, uden at
spørgsmålet om Jan Nielsens eksklu
sion var blevet optaget som selvstæn
digt punkt på dagsordenen.
På generalforsamlingen opstod der en
omfattende debat med forskellige af
stemninger, der fik det resultat, at såvel
Arne Olsen som Jan Nielsen fik karan
tæne for en 3-måneders periode.
Herefter trak hele bestyrelsen i Sundby
Sejlforening sig tilbage.
Generalforsamlingens afgørelse er ble
vet indbragt af Arne Olsen og et andet
medlem for Amatør- og Ordensudvalget -

Efter at parterne har haft lejlighed til
skriftligt at udtale sig over for Amatørog Ordensudvalget, skal vi udtale føl
gende:
Udelukkelsen og karantæne af et med
lem bør først vedtages af en bestyrelse,
efter at denne har haft lejlighed til at
høre begge parter i en sag.
Bestyrelsens udelukkelse af Jan Niel
sen burde herefter være optaget som et
selvstændigt punkt på generalforsam

lingens dagsorden, når dette blev for
langt af Jan Nielsen.
En generalforsamling kan ikke antages
at træffe bestemmelse om udelukkelse
eller karantæne, uden at denne forud
gående har været vedtaget af sejlklub
bens bestyrelse. Generalforsamlingens
beslutning om karantæne af Arne
Olsen vil derfor allerede af denne grund
være at ophæve. Arne Olsen må derfor
anses at være fuldgyldigt medlem af
sejlklubben uden karantæne.
For så vidt angår bestyrelsens og den
senere generalforsamlings beslutning
om udelukkelse eller karantæne af Jan
Nielsen, findes denne at være behæftet
med væsentlige formelle mangler, der
ved at bestyrelsen ikke forud har hørt
begge parter og senere undladt at opta
ge spørgsmålet som et selvstændigt
dagsordenspunkt på generalforsamlin
gen den 19. marts 1989. Generalforsam
lingens beslutning om karantæne bør
derfor også ophæves. Dette skal ikke
være til hinder for, at sejlklubbens be
styrelse desuagtet skal være berettiget
til at træffe ny bestemmelse om disci
plinære foranstaltninger over for Jan
Nielsen, som i givet fald så skal have ret
til at få denne afgørelse prøvet ved den
førstkommende
gereralforsamling,
hvor spørgsmålet i givet fald må opta
ges på dagsordenen.

Thi bestemmes:
Generalforsamlingsbeslutningen i Sundby Sejlforening om karantæne for Arne Olsen
ophæves.
Bestyrelsens beslutning om udelukkelse af Jan Nielsen og den efterfølgende generalfor
samlingsbeslutning om karantæne for Jan Nielsen ophæves ligeledes.
København, den 31/5 - 1989.
Ole K. Jeppesen

Eskil Trolle Ib Asboe Jørgensen

Summa summarum:
Efter dette må det konstateres, at både
Jan Nielsen og Arne Olsen har deres
rettigheder og pligter fra samme dato i
SSF. Arne Olsen er dog ikke mere be
styrelsesmedlem.
HG
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100% radiodækning over VHF dag og nat.

BESØG ERLING

Oversigt over VHF-anlæg
ved Blåvand, Lyngby, Rønne, Skagen
og Torshavn Radio

(Svino)

I

De anførte tal er arbejdskanaler
Alle anlæg er desuden udstyret med kanal 16
men opkald skal først forsøges på den pågældende
arbejdskanal
Cirklerne angiver anlæggenes
omtrentlige rækkevidder

»KRAMBODEN«

(Suderø)
Skagen Radio

[4-83

Hirtshals)

66-85

Istedgade 19 • København V

Hanstholm)

1-19

LEVERER:

(Freilev)

Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

(Anholt)

m

(Fornæs)

'i..5/

(Bovbierg)

2)

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

WNWPP
65

• ø Lyngby Haato

(Rosnæsl f-=

Blavand Radio

(København)

Sælger:

-26-66

Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .
(Karleby).

28-63-61;

Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m. m.

(Møn«

2-64

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i
(Arsballe)

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89

Rønne Radio

100 km

Oversigtskort for VHF radiostationer
ne i Danmark.
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Teleinspektionen når det drejer sig
om radioanlæg, tilladelser adresseæn
dringer, og radiotelefonistcertifikater.
Tlf.: 31 54 47 96.
Oplysninger om trafikforhold, ekspeditionsforhold og takster samt ønsker
man at købe de nødvendige tjenestedo
kumenter, rette henvendelse til Sta
tens Teletjeneste. Telefon: 42 52 91 11.

>300000000000000000

Walkie talkie dækning
i Øresund Nord
S.M.A. står for Søsportens Maritime
Alarmsystem.
Hvad er det? Hvad laver vi?
Frivillige - der hjemme eller på fyrtårne
langs de danske kyster - hjælper dig
over WT. privatradioen kanal 11A og
11 FM, når du færdes på vandet.
Du skal blot være i besiddelse af en
klubkontakt. Indstil den på tonekombi
nationen »A4« og send den på en af de

4-7-23

ovennævnte kanaler, hvis du får brug
for hjælp.
- Vi alarmerer ved ulykker, havari etc.
- Vi ringer til pårørende om forsinket
ankomst
- Vi hjælper dig med kontakt til andre
både
- Vi hjælper pårørende i land med kon
takt til dig
- Vi giver information om vejret
- Vi udsender vejrvarsling og evt. navigationsmeddelelser (fem minutter
over hel hver ulige time)
- Vi hjælper dig med at få afprøvet din
klubkontakt
- Vi udsender meddelelse om savnede
både med personer

radio

Vi er til for at hjælpe dig og gør det frivil
ligt for din skyld og dit liv.
Vær derfor ikke bange for at hjælpe os.
Her i området kan kontakten ske til:
S.MA sekretariatet
v/John Hansen
Willemoesgade 13, st.tv.
2100 København 0.
Telefon 35 43 14 09
(Indmeldelser, klubkontakter, støtte
m.v.).
Fartøjeberedskabet »F.B.« - Øresund
Nord
FLAKFORTET (2/6-22/10 1989:
S.MA
Jørgen Danshøj
Falkonér Allé 60, 1. tv.
2000 Frederiksberg
(Kontortid 19 - 20, hverdage)
Telefon 31 70 81 31 (dag)
Telefon 35 37 86 86 (aften & nat)
(Informationer, varslinger, underret
ninger, alarmeringer m.v.)
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til orientering

Hold afstand til bøjen,
skal du kigge så brug din
kikkert.

Bro over Limfjorden
lukker midlertidigt

Nu får børnene
godkendte veste

DSB projekttjenesten har igangsat ar
bejdet med en totalrenovering af klap
pillen på Oddesundbroen. For at udføre
dette arbejde skal der forinden foreta
ges uddybningsarbejder omkring pil
len, og herefter skal der rammes en
spunsvæg omkring pillen i en afstand
på 3,5 meter.
I sommeren 1989 vil der være følgende
midlertidige spærringer af Oddesund
broen i perioden indtil den 29. septem
ber fra søndag kl. 22.00 til fredag kl.

Dansk Varefakta Nævn har godkendt
de første svømmeveste til børn, so vejer
30-40 kg. Nu kan man altså sikre selv
de mindste Optimistsejlere med god
kendte veste:
Indtil nu er tre typer godkendt, nemlig
»Columbus« fra Columbus Trading og
»Elvstrøm Spinnaker« samt »Elvstrøm
Sport« fra Helly-Hansen.
»OOOOOOOOOOOOOOOOfl

21.00:

Bestyrelsen har modtaget fra Vikinge
foreningen Det kolde Gys.
I min egenskab af formand for Det Kol
de Gys tillader jeg mig at skrive til Jer
angående et lille problem, jeg er gjort
opmærksom på af nogle af mine med
lemmer.
Det drejer sig om, at nogle både nok fra
Sundby Sejlforening glemmer at sejle
den rigtige vej rundt om den gule bøje.
Vi har jo en tradition for et godt forhold
mellem de to foreninger, og vi ønsker
bestemt ikke, at dette forhold skal bela
stes på nogen måde.
Jeg håber, at henvendelsen bliver opfat
tet i den rette positive ånd.
Med venlig hilsen
P. René Andersen

yOOOODODODOOOOOOOOO

Nye positioner for DS-bøjer
DS' Langturs- og Motorbådsudvalg har
været glade for den meget positive til
bagemelding fra sejlklubberne om DSfortøjningsbøjerne. Følgende nye bøjer
er kommet til:
TærøN
54° 57'4N
Hovsør Havn 56° 59'4N
Feggerøn 0
56° 58'4N

12°04'60
8° 50'10
8° 56'20

Desuden er der en del bøjer, der har væ
ret så populære, at det har været nød
vendigt at dublere dem:
Harre Vig, Livø Øst og Æbelø 0.
Endelig er der enkelte bøjer, der har
fået ændret position af praktiske grun
de.
Kort med positionsangivelser forefin
des i udvalgets publikation »DANSKE
HAVNE 89«.
For at undgå misforståelser gør vi op
mærksom på, at DS-bøjerne ikke er for
beholdt danske sejlere:
Også udenlandske gæstesejlere har ret
til at bruge dem.
12

kl. 22.00-05.50
kl. 12.10-15.00
kl. 06.00-08.50
kl. 15.10-18.00
kl. 09.00-12.00
kl. 18.10-21.00
Opmærksomheden henledes på, at åbningsperioderne ikke bliver forlænget
på grund af for sent anløbstidspunkt.
OOOMODOOOOOOOOOOOt

Kære Frihavns-venner!
Hermed supplementsliste over havne
m.v., tilmeldt efter trykningen af årets
plakater med kort og deltagerfortegnel
se.
Halmstad Segelsållskap, Halland
(Kattegat).
Fahrdorfer Segler-Verein, Slesvig
(Slien)
Kramnitze Havneforening, Lolland
(Østersøen)
Hvidovre Bådelaug, Sjælland
(Køge Bugt)
Nordstrander Wassersportverein,
Slesvig (Vadehavet)
Båtklubben Malmohus, Skåne
(Øresund)
Egernsund (De tre), Sønderjylland
(Flensborg Fjord)

Atter Pinse i
Sundby Sejlforening
Traditionerne lever, og Pinsemorgen kl.
8.00 mødes de morgenfriske fra SSF for
sammen med vore svenske venner plus
dem fra Helsingør i et utrætteligt årligt
forsøg på at se solen danse. Til trods for
vort hornorkesters forsøg på at opildne
forsamlingen, og vore Hoplapigers ind
sats ved det kulinariske og udskæn
kning af en enkelt dram, lykkedes det
heller ikke i år, trods denne ihærdige
indsats, for nogen at se den berømte
pinsesol give en polka.

Udmeldt er: Birkerød Sejlklub.
På FH-89 kort og deltagerfortegnelse er
der konstateret følgende fejl:
Bua Båtsållskap og Sylter Yacht Club
er i fortegnelsen begge forsynet med
samme løbenummer, 232. På kortet er
Sylt angivet med nr. 234 og desuden an
bragt på Sylts nordende. Klubben lig
ger i Hornum på Sylts sydlige ende. Nr.
232 står i bunden af Slien, det skal være
nr. 225. I bunden af Flensborg Fjord er
angivet nr. 222 til 225, skal være 222 til
224 -I- 234. Bua (Halland) må få løbe
nummer 236.
Med venlig hilsen
Skive Søsports Havn
J. P. Mærsk-Møller

Formand for bestyrelsen

Køen var lang ved jollehuset
til solen.

og med ryggen

fra medlemmerne

65 år.

60 år.

En af SSF' kendte medlemmer, tidlige
re bestyrelsesmedlem Holger Nielsen
kunne den 4. maj fejre sin 65 års fød
selsdag hvilket foregik under stort
fremmøde og sædvanligvis fremragen
de stemning, både hos fødselaren og de
mange fremmødte medlemmer og gæ
ster.

En stor tak til bestyrelse og medlem
mer af SSF. for alle de flotte gaver fla
sker og blomster, samt til Robert og
Savfører for musik og sange, og ikke
mindst det store fremmøde på søndre
mole der gjorde denne dag uforglemme
lig for mig.
Tage Woltemaht.

60 år.
Hjertelig tak for al opmærksomhed på
min 60 års fødselsdag.
Solveig Hansson

(Kristines Solveig)
+ Arnes!

Sølvbryllup

Motorbåds Holger siger i den anledning
tak til alle for de mange gaver og hilse
ner på dagen, det store fremmøde og
det hjertelige humør alle lagde for da
gen. Ligeledes tak til SSF for gaven, ud
taler Holger.

Kære allesammen i SSF!
Det var nogle fantastiske dage den 2. og
3. maj.
Vi vil gerne takke alle Jer, som har væ
ret med til at gøre disse dage til et vær
difuldt minde.
Intet manglede!
Granportal - hornorkester - gaver blomster - vin - chokolade - sange - ta
ler - højt humør.
Sundby Sejlforening skal have tak for
den ualmindelig smukke blomsterde
koration og de kønne sølv-plaquetter.
O. P. og Marianne

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

u
w

r

Havnekontoret
Havnefoged Bent Petersen træffes på
alle hverdage mellem kl. 15.00 og 16.00
på kontoret og i samme tidsrum på tlf.
31 58 14 24.

Benzin- og oliesalg åben:
Mandag til torsdag
Fredag
Lørdag

kl. 15-16
kl. 14-18
kl. 9-11

Gæstesejlere kan mod et depositum på
kr. 50, - få udleveret en nøgle, der passer
til vort toilet og baderum samt låge.
Porten bliver låst kl. 16.00 på hverdage
og lørdage kl. 11.00.

Hvis strøm tages fra SSFs
el-net, skal der betales
følgende:
Køleskab
TV
Kogeplade
El-ovn/komfur

kr. 100 pr. år
kr. 100 pr. år
kr. 100 pr. år
kr. 100 pr. år

Såfremt ovennævnte el-apparater (220
volt) forefindes i fartøjer eller i skure og
er tilsluttet uden at ovennævnte geby
rer er betalt, vil det blive betragtet som
tyveri fra foreningen.

mest tænkt som en vejledning for den
meget store del af Dansk Sejlunions
medlemmer, som anser tursejlads for
at være deres vigtigste sejlinteresse.
Hæftet skal hjælpe med til at finde de
havne, der er særlig attraktive og må
ske undgå det modsatte. Oplysninger
ne vedrørende takster m.v. er i de fleste
tilfælde indhentet direkte hos sejlklub
berne og ikke hos havnene, da Langturs- og Motorbådsudvalget har ønsket
sejlernes egen vurdering. Desværre er
ikke alle oplysningerne helt aktuelle, da
f.eks nye havnetakster ikke altid har
været fastlagt, da oplysningerne blev
indhentet.
I publikationen er desuden medtaget
oplysninger, der kan være til nytte for
navigation og sikkerhed, f.eks. vedr.
vejrmeldinger, VHF-anlæg med arbejdskanaler, radiofyr og lokalradio
frekvenser. Endvidere findes kort og
oplysninger om samtlige DS fortøjningsbøjer.

Fra havneudvalget:
Efter en rundgang på havnen har vi kon
stateret, at mange endnu ikke har fået
årsmærkerne sat på deres både. Det
henstiller vi til medlemmerne at få
bragt i orden.
Endvidere kan vi gøre opmærksom på,
at nordre side og pladsen ud mod
Strandvejen ligner en losseplads. Her
henligger flere både uden mærkat og i
en sådan forfatning, at de aldrig kom
mer i vandet.
Ligeledes henstår 12 trailere til småbå
de uden at være mærket. Det vil vi ger
ne gøre noget ved, men må have hjælp
af medlemmerne, -så vi kan finde
ejermændene. Hvis dette ikke lykkes,
bliver effekterne fjernet.

kapsejlads

Til SSFs bestyrelse
På generalforsamlingen den 30. april
gav jeg udtryk for, at jeg ville fungere
som kapsejladschef indtil en anden var
fundet, men ikke ud over 31. maj 1989.
Den tid er kommet nu.
Mit eventuelle tilsagn om at fortsætte i
kapsejladsudvalget som menigt med
lem var afhængig af generalforsamlin
gen i går, og jeg har nu besluttet, at jeg
heller ikke fortsætter her.
Jeg vil derfor snarest (formentlig næste
tirsdag) foretage en nødvendig opryd
ning i kapsejlads-skabet, hvorefter nøg
ler og præmier m.v. vil blive afleveret.
Af hensyn til bestyrelsens planlægning
m.v. af annoncerede kapsejladsarrange
menter følger hermed en kort oversigt
over de tiltag, som haster mest:
1) Larchmont-stævnet 2./3. sept. 89:
Indbydelser skulle have været udsendt
i maj måned.
2) Klassemesterskab for Spækhuggere
17.-20. august 89:
Opstilling af budget - videre planlæg
ning og udsendelse af indbydelser til de
enkelte medlemmer af spækhugger
klubben.

Oprydning, tak!
Når dit fartøj er søsat, skal du sørge for,
at dine bukke og klodser er mærket og
henstillet på den af pladsmanden anvi
ste plads. Desuden har du pligt til at
rydde op og fjerne alt affald, hvor dit
fartøj har stået.
Har du fast plads i havnen, så vær ven
lig at holde ukrudt nede udfor din plads.
Har du skur, så sørg for, året rundt, at
holde dette fri for ukrudt og affald.

Hent »Danske havne« gratis
i klubben
Dansk Sejlunions Langturs- og Motorbådsudvalg har netop udsendt sin
populære publikation, »DANSKE
HAVNE 89«, til alle landets sejl- og motorbådsklubber. I alt 20.000 eksempla
rer er distribueret gratis til alle klub
berne, og medlemmer kan afhente dis
se gratis i klubhuset.
DANSKE HAVNE er først og frem
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Advarsel mod
Halon brandslukkere
Falcks Redningskorps har netop med
baggrund i nogle erfaringer med omfat
tende skader på maskinerne i nogle fi
skekuttere advaret fiskekuttere, lyst
fartøjer såvel som biler mod at bruge
luftarten Halon som brandsluknings
middel. Halon er kommet under mis
tanke for at kunne ødelægge maskiner
ne, idet luftarten har den kedelige
egenskab; at den ved kontakt med
ophedede ting kan spaltes til giftige sy
rer og gasser. Disse ødelægger tilsyne
ladende metaloverflader samt oliens
smøreevne.
Falck råder til, at man efter evt. anven
delse af Halon brandslukkere straks får
al olien på maskinen skiftet og desuden
får den gamle olie analyseret.

3) Old Boys Cup 26./27. aug. 89:
Ansøgning om lån af fartøjer hos Sø
værnet.
4) Familiesejladsen 11/6-89:
Planlægning - indkøb og afvikling.
5) Forterne Rundt 16./17. sept. 89:
Trykning og udsendelse af indbydelser
til tidligere deltagere og andre sejlklub
ber (senest 9./10. august 1989)
Jeg er selvfølgelig villig til at bistå min
efterfølger med eventuelle gode råd,
som han/hun måtte have behov for,
men altså ikke at deltage i kapsejlads
udvalgets arbejde.
Venlig hilsen
Ole Poul Pedersen

Sejlerskolen

ynglinge

optimister

Optimistudvalg:
Sejlerskolen
Lørdag - søndag d. 5 - 6. august 89 afhol
des sejlerskolens årlige fællestur.
For at få en så vel tilrettelagt tur som
muligt, bedes elever og instruktører al
lerede nu afklare om de ønsker at delta
ge, og om de sejler i båd eller ej. Turens
mål vil afhænge lidt af antal deltagere,
en del af vejret og mest af de ønsker del
tagerne måtte have.
Det henstilles til holdene, at man koor
dinerer provianteringen i nogen grad
med henblik på den fælles spisning, vi
plejer at have.
Ideer og forslag iøvrigt er meget vel
komne.
I håbet om en dejlig tur, med venlig hil
sen.

kapsejlads

Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S
Det har været et spændende forår, som
nu er slut. Sportsligt har det for A-sej
lerne været en succes, mens B- og Csejlerne ikke har været særlig aktive på
kapsejladsbanerne. Til gengæld er det
glædeligt at kunne byde mange nye vel
kommen til SSF.
Vore A-sejlere har været vidt omkring
og virkelig vist, at her på Amager kan vi
også sejle og endda sejle godt.
Kredsudtagelse til DM blev igen i år et
rent SSF-opgør. Vi tog alle fire pladser,
og kun fordi Jackie er nyudnævnt pen
sionist kom der en sejler med fra frem
med havn (Frem); et stort til lykke til
Henrik, Einar, Joen og Jackie og god
vind ønsker vi alle i SSF.

Sundby Sejlforenings
kapsejladskomité afholder:

McDonald's Cup:

Ynglingeudvalg:
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S

Kent Nielsen

skolechef

BADLAN

17.-20. august:
Klassemesterskab for
Spækhugger.
2.-3. september:
Larchmont - stævne.
16.-17. september:
Forterne Rundt.
Stævneleder: Jens Green,
kredsformand
medlem af S.S.F.

Få en brochure
Ring på 02 99 6511
^

PRIVATfinans
'et selskab i Privatbankgruppen

På trods af visse vanskeligheder med at
få indbydelserne sendt ud kom der
mange sejlere, endda langt fra KBH
(Holbæk og Nykøbing Sj.), hvilket bevi
ser, at vi bare er gode til det her med
stævner. Vore egne sejlere var med
fremme på alle tre baner, hvilket var en
god præstation af alle sejlere (flot flot!).
Når dette læses, har vi forhåbentlig
haft en god dag på Saltholm sammen
med en masse andre sejlere og ikke-sejlere imellem hinanden.
Ferien nærmer sig også kraftigt, og vi
holder ferie fra den 29. juni til 7. august,
hvor vi starter på en travl og forhåbent
lig god efteråresæson.
God ferie!
Jørgen & Leif

ANNONCEPRISER I SSF's MEDLEMSBLAD:

Helside:
Halvside:
Kvartside:
Ottendedel side:

Kr. 900,- -I- moms pr. nummer
Kr. 450,- -I- moms pr. nummer
Kr. 900,- + moms pr. nummer
Kr. 900,- + moms pr. nummer

10% rabat ved annoncering et helt år.
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Ship O'Højtaleren
Flest læsere,
flest købere
Vil du sælge båd? Politiken
er morgenavisen med flest
læsere på alle hverdage. Og
hvis du vil annoncere din
båd til salg, skal du selvføl
gelig gøre det, hvor flest
kan se den.
Politiken er blevet en
ny, stærk avis i fire sektio
ner på alle hverdage. Lør
dag hedder 4. sektion Bil &
Båd. Hér finder du Ship
O'høj, Danmarks største
bådmarked, og kuponerne
du skal bruge, når du vil
sælge.

Del båd
og udgifter

Ship O'høj Cup 1989. Tilmelding nu
Den 26. august går starten på Politikens Ship O'høj Cup
1989. 99 sømil Lynæs-Ebeltoft tur/retur med start fra begge
havne. Sejladsen er en holdmatch, hvor klubbens 3 bedst
placerede både tæller i stillingen.
Pengepræmier for 36.000 kr. kontant tilfalder klubben.
Og der er præmier fra Raffel til vinderbådenes skippere:
6 Autoflug redningsveste og 6 sikkerhedsseler, SIGU 16 B.
Ring til Politiken, 33 11 85 11, lokal 597, og få tilsendt
informationsmateriale og tilmeldingsblanketter.

Ship O'højtryksspuler gråtis
til låns

Det kan være dyrt at have
båd. Men udgifter og arbejde
med vedligeholdelse kan
blive mindre, hvis du deler
båden med andre.
Politiken har i samar
bejde med Valdemar Bandolowski udarbejdet en
standardkontrakt med de
vigtige fællesbetingelser
for båd-delere.
Få kontrakten gratis
hos Politiken Marketing,
tlf. 33 11 85 11, lokal 597.

Politiken har sikret sig 5
el-højtrykspulere til koldt
vand, som kan sætte tryk
på rengøringen af din båd.
En person fra din klub kan
til klubbens medlemmer
låne Ship O'højtrykspuleren for en uge ad gangen.
Ring til Politiken, hver
dage mellem kl. 9-15 på tlf.
33 11 85 11, lokal 769,
og reservér.

Sejlerskole på
Mallorca-eller
ferie i Tyrkiet

Bianca Møn/Politiken Ship
O'høj Sejlerskolen har
masser af gode tilbud til
kommende og nuværende
sejlere. Få specialavisen
om det hele! Ring til
Holiday Charter Boat, tlf.
55 81 15 91.

Carl Nielsen in memoriam

Nordkaperen
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Medlemsblad for

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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

-ganske enkeit
bedst

31 59 35 80

Restaurationen

31 58 32 96

Havnekontoret

31 58 14 24

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

31 50 73 23

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

31 50 41 01

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

31 58 01 76

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup
Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . .

31 51 71 79

31 38 03 23

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand:
Else Thuring

31 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Havneudvalg:
Herman Mortensen

31 54 46 34

Orla With

31 55 28 70

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Skolechef:
Kent Nielsen

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene

31 56 05 41

På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

jyske
Wbank

Amagerbrogade 67
Tlf.01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf.01 97 00 22

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

Juniorleder:
Leif Henriksen

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 28 88 71

Motorbadsrepræsentant:
Michael Ronild

31 53 61 95

Malere:
Fung. Karl Thorup
Fung. Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

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

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

O

VIDEO
HI-FI-TV

Amagerbrogade 55,
tlf. 0154 40 00.

Leningrads »grønne« bølge
I anledning af den netop overståede sejlads fra SSF til Leningrad har vi fra Attaché Vacili
Sapetsko modtaget følgende indlæg.

Miljøgrupper er skudt op som pad
dehatte i Sovjetunionens næststør
ste by. Græsrødder og etablerede
miljøorganisationer er ved at finde
sammen i aktioner mod spildevand
sudledning og andre trusler mod
miljøet.

- Nogle ingeniører har hjulpet os med
at få fremstillet en speciel stopinstalla
tion, sagde Anton Lustberg.
- Ved hjælp af den har vi allerede gen
nemført vores første aktion, at stoppe
en spildevandsledning. Virksomheden
blev nødt til at indstille udledningen, i
hvert fald for en tid - ellers ville det ha
ve været umuligt at fjerne proppen ba
gefter. Måske kan dét lære dem ikke at
udlede urenset spildevand i vores flo
der og søer.
I den overfyldte sal bølgede den første
klapsalve op mod Anton Lustberg, le
der af gruppen Grin Khipp. Alle klappe
de: både de adstadige professorer, de
fremtrædende specialister, de hæder
kronede forfattere og de unge - alle,
som var samlet i et af Leningrads kul
turhuse til det økologiske forum
»Østersø-88«, som var arrangeret på
initiativ af en forening, der kalder sig
Delta.
Grin Khipp, Delta og andre sammens
lutninger indgår i Ungdomsinspektionen til naturens beskyttelse i USSR, i
russisk forkortelse MIOP. I den sidste
tid har MIOP i højere grad arbejdet
sammen med ungdomsprotestgrupper
og de frivillige naturbeskyttelsesorganisationer ved Leningrads fysiske og ju
ridiske fakulteter og den fagtekniske
skole nr. 130, og med andre sammen
slutninger.

søer, der er forbundet af vandløb, her
har floden Oredesj sit udspring. Ene
bærkrat strækker sig langs Karstsøernes bredder, og i krattet møder man en
enorm mængde orkideer, praktisk taget

situation i Nevabugten, som er frem
kaldt af byggeriet af en dæmning, der
skal forhindre oversvømmelse af Le
ningrad. Realiseringen af dette projekt
påbegyndtes i 70'erne uden en behørig
gennemgang af de mulige følger for mil
jøet. Resultatet er, at vi nu betaler for
stagnationen i samfundet med stagna
tion i Nevabugten, som dæmningen har
omdannet til et gigantisk afløbsreservoir for millionbyen.
Opinionen vågner

alle arter af disse eksotiske planter,
som vokser på Leningrad-egnen. En
stor del af dem findes i Den røde Bog
over truede plantearter.
Det er lykkedes de unge, aktive at opnå
noget: Sommergæsterne har måttet
rømme halvdelen af området. Kampen
for at få resten af området fredet fort
sætter.
Dæminigen over Nevabugten

Blandt byens uofficielle økologiske
sammenslutninger indtager Delta en
særstilling, selv om den kun er et par år
gammel. Lederen af Delta, Pjotr Kosjevnikov, har formået at samle de men
nesker, der bekymrer sig for vandveje
nes skæbne i Leningrad og omegn. I
denne sammenslutning arbejder de un
ge under ledelse af erfarne miljøeksper
ter. Gruppen koncentrerer sin opmærk
somhed om den ulykkelige økologiske

Alle disse og andre problemer er adskil
lige gange blevet drøftet af engagerede
eksperter på konferencer som Delta
har taget initiativ til. Delta arbejder i
kontakt med andre naturbeskyttelses
grupper: Kommisionen Grøn Fred un
der Leningrads Fredsråd, miljøudval
get under Leningrads Forfatterforening
og med MIOP. På et år har Delta lavet
fire sådanne arrangementer og vænnet
vor by til åbenhed om miljøspørgsmål.
De har samtidig udrettet en hel del
konkrete ting. Således deltog Sergej
Kselerov, medlem af Delta, sammen
med et medlem af forfatterforeningens
miljøudvalg, Anatolij Sterlikov, i en in
spektion af vandcirkulationssystemet
på byens kobber- og aluminiumsværk.
Der er lavet arbejdsdage, hvor frivillige
har ryddet op på Smolensk-kirkegården. Med sine elever ved årerne har læ
reren Aleksander Tjistjakov været ude i
sin båd og hjælpe Delta med at under
søge Nevabugten. Stadig flere borgere i
Leningrad forstår, at vi kun med for
enede kræfter kan løse vor bys økologis
ke problemer. Netop dæmningen har på
mange måder været katalysator for en
bred miljøbevægelse, der bliver stærke
re dag for dag.

Naturområde fredet

Hovedopgaven for de frivillige ungdom
sorganisationer i Leningrad er at bes
kytte særlig bevaringsværdig natur og
De historiske og kulturelle mindes
mærker, der ikke er underlagt fredning.
Således har man i fem år kæmpet for
bevarelse af området Dontsy, et ene
stående naturområde, som er beboet af
sommerhusentusiaster. I dette område
på omkring 300 hektar springer dusin
vis af kilder, som danner et væld af små
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Læs dette før du bliver brændt af!!
Dette er en kort sammenfatning af re
sultatet af arbejdet i Søfartsstyrelsens
udvalg omkring madopvarmnings
anlæg i fritidsfartøjer.

Det er op til dig selv at efterleve be
stemmelserne. Er du sløset, kan straf
fen blive den værst tænkelige ....
dødsstraffen!

Gas, sprit og petroleum
Gasudvalget har arbejdet med anlæg

Udvalget

til madopvarmningsformål om bord i
fritidsfartøjer. Disse simple anlæg må
brugeren selv opbygge under forudsæt
ning af, at forskrifterne fra Søfartssty
relsen følges. Ligeledes er der ikke krav
om tilsyn fra autoriserede personer for
så vidt angår de simple gasanlæg til
madlavning.
Gasanlæg til rumopvarmningsformål,
varmt vand eller køleskabe indgår i en
kategori af større gasanlæg, der kun må
installeres af autoriserede fagfolk, da
disse anlæg ved flere lejligheder har
forårsaget dødsulykker (overvejende
kulilte) eller brande om bord. Udvalget
har vurderet brændstofferne: Flaske
gas, sprit, petroleum og er kommet til
den konklusion, at spritapparater, hvor
spritten er under tryk, er særdeles farli
ge at anvende, hvorfor det fremover vil
være forbudt at benytte den slags
spritapparater om bord i fritidsfartøjer.
Som noget nyt på gasanlæggene indfø
res en lækage-tester, ligesom der nu
også er visse sikkerhedszoner med hen
syn til materialer i brændernes nærhed,
som gælder uanset brændstoffets art.
De nye regler, der erstatter Handelsmi
nisteriets bekendtgørelse nr. 327 af 7.
august 1970, er netop udsendt af Sø
fartsstyrelsen som »teknisk forskrift«
nr. 2 af 13. marts 1989. Dette hæfte kan
købes hos
Iver C. Weilbach & Co A/S
Toldbodgade 35, Kbh. K.
Tlf. 31 13 59 27,
men vil også komme som informa
tionshæfte fra »Søsportens Sikker
hedsråd«.
Er du netop i færd med at aptere en båd,
skal du vide, at reglerne gælder fra 1.
maj 1989. Har du allerede et installeret
anlæg, som kun anvendes til kogning,
stegning eller bagning, så er der tid
frem til 1. maj 1990 til at bygge om.
Overtrædelse af regelsættet kan straf
fes med hæfte eller bøde.
Husk, at dette er lavet for at højne
sikkerheden til gavn for dig og din
familie ombord.
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Undertegnede, der bl.a. er Udvidet
Maskinmester, har haft fornøjelsen at
være Dansk Sejlunions repræsentant i
samarbejdet med forsikringsselskaber
ne, Søsportens Brancheforening, Dan
marks Gasmateriel Prøvning, Dan
marks Motorbådsunion og Søfartssty
relsen. Jeg må sige, at til trods for, at
der kunne være firmainteresser på spil,
har alle parter været yderst objektive i
arbejdet, og ingen kan siges at have
forsøgt at »slå mønt« af de nye regler i
form af ekstra udstyr m.v.
Materiellet
Jeg har forsøgt - med held - at argu
mentere for, at tilsyn med installerede
anlæg ikke højner sikkerheden, ligesom
det skal være muligt at installere sit ga
sanlæg selv til madlavningsformål. Der
har hersket kaos inden for det materiel,
der kan og må anvendes, men nu går det
mod ordnede forhold. Det kom bl.a.
frem, at fittings til olierør ikke er stær
ke nok til gasanlæg. Derfor er det meget
vigtigt, at det rigtige materiel bruges i
de rigtige og sammenhørende dimen
sioner. Misforstå ikke ovenstående!
Der skal stadig føres tilsyn med gas
anlæg om bord, men det er sejleren selv,
der gør det. Man kan godt betale en
fremmed mand mange penge for at se
på ens anlæg; man kan også få en attest
på det, men den er intet værd, når »eks
perten« har forladt fartøjet. Man er kun
blevet fattigere, og pengene var bedre
brugt til at udskifte en slange eller købe
rustfrie spændebånd for. Lidt sulfosæ
bevand, smurt på rørsamlingerne, vil
med sæbebobler afsløre lækager.

Det lykkedes at holde elektronisk sik
kerhedsudstyr ude af billedet. Der er
dog indført en »manuel« lækage-tester,
som placeres umiddelbart efter gas
flaskens reduktionsventil og inde i det
»gassikre rum« (se tegningen). Denne
lækage-tester vil vise bobler i et lille
skueglas, når den med et tryk på toppen
aktiveres. Dette udstyr er standard i de
øvrige nordiske lande, hvorfor den nu
også kommer med i Danmark. Jeg må
erkende, at det kræver plads og lys at
kunne benytte den, og nogle må nok af

finde sig med at skulle bruge spejl og
lygte for at kunne se noget som helst i
skueglasset.
For første gang er der nu udarbejdet en
komponenttegning med monterings
vejledning, således at folk med lidt tek
nisk indsigt og evne til at holde på en
skruetrækker og en skiftenøgle vil være
i stand til at sætte anlægget sammen
selv.
Der skal fortsat være afløbsrør til det fri
(over vandlinien) fra bunden i »gaskas
sens« rum. Hvis du har gasflasken i en
hertil indrettet kistebænk eller måske i
kædekassen forude (hvor der er afløb i
forvejen), må du ikke også have stikkon
takter (f.eks. strømtilslutning fra land),
der kan give gnister.
Brændstoffer og ildslukkere

Du må max. have 6 kg flaskegas om
bord, fordelt på højst to flasker. For
sprit gælder max. 6 liter spril i flydende
form (sprittabletter er altså undtaget).
For petroleum er der ingen begrænsnin
ger i mængden.
Ildslukkere skal være af pulvertypen
med min. 2 kg pulver og manometer for
aflæsning af drivgassens tryk. Slukke
ren skal være DS eller CEN mærket.
Sprit må kun påfyldes på frit dæk og må
altså kun anvendes i trykløse brænde
re, hvor spritten brænder fra en væge el
ler lignende. Spritdampene er særdeles
brandfarlige. De større ulykker, der har
fundet sted omkring fritidsfartøjernes
kogeapparater, er alle forårsaget af
sprit.
Hvad nu ?

Hvis du har gasanlæg ombord, hvor gas
sen bruges til andet end madlavning
(f.eks. køleskab og vandvarmer), så er
det med at finde en autoriseret instal
latør, der kan godkende det. Vær glad
for den tid, der er gået godt.
Er gasbrænder med tændblussikring
»sort tale« for dig, så er det her, du skal
starte allerede nu. Du har nemlig været
bagud siden1970. Tændblussikring, der
automatisk lukker for gassen, hvis
flammen blæser ud, er absolut den vig
tigste enkeltkomponent i gasanlægget.
Du kan få det rigtige udstyr og vejled
ning i at installere det hos din bådudstyrsforhandler.

Har du petroleum, fortsætter du som
hidtil. Væskens lugt skal nok sørge for,
at man skal få tørret den spildte petro
leum op. Pas på høje flammer! Her kom
mer sikkerhedszonerne ind i billedet.
Husk også slukkeren.
Hvis du synes, at dette bare er for me
get, så er der kun kold mad og varme
pilsnere tilbage. Søsportens Sikker
hedsråd udgiver nu:
Sikkerhed i fritidsfartøjer,
Gas, Sprit og Petroleum.
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Det er ikke det rene gas!
Med sejlerhilsen
Jens Ludvigsen
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Der er i øresund mellem Skåne og Sjæl
land nedlagt højspændingskabler i 2 ka
belfelter, som fremgår sammen med
båkeplaceringerne af søkortet - kopi af
udsnit af søkortet med kabelfelterne
indtegnet.
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1. Mellem Helsingør og Sofiero (på

svensk side) er placeret i alt 4 stk. 132
kV søkabler - 2 ejet af Elkraft, Dan
mark, de to øvrige tilhører Sverige.
2. Mellem Ellekilde og Kristinelund
(syd for Viken på svensk side) er place
ret i alt 7 stk. 400 kV søkabler - de 4
sydligste tilhører Sverige og de 3 norligste tilhører Elkraft, Danmark.
Alle disse kabelforbindelser anvendes
kontinuerligt og en skade på bare ét af
kablerne kan medføre store økonomis
ke tab og delvis mangel på strøm i et af
landene.
Uanset det gældende ankringsforbud
har der i tidens løb været forårsaget
mange ankerskader på søkablerne. Iføl
ge en svensk undersøgelse over skader
på nogle af de svenske søkabler har an
krende fartøjer i perioden 1974-1986
forvoldt skader for over 25 mill. sv. kr.
på disse.
Ved en dykkerundersøgelse i 1986 blev
der alene ved 4 af kablerne observeret
40 ankre af forskellig størrelse, som sad
fast i kablerne, endvidere konstatere
des et stort antal mærker eller andet
som har været i kontakt med kablerne.
Ankre fra små skibe kan normalt ikke
rive et kabel over, men der er stor risiko
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Helsingør
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for, at en ankerskade ødelægger kablets
yderkappe, således at indtrængende
fugt med tiden forårsaget så store ska
der på kablets indre, at en reparation er
nødvendig.
NESA understreger det vigtige i, at ankringsforbudet overholdes, men med
deler samtidig til Dansk Sejlunion, at
hvis der trods alt alligevel fastgår et an
ker i nogle af de danske kabler, bedes
skadevolderen lade ankeret ligge og
snarest melde sig til NESA med anker
positionen. NESA vil da enten betale

ankeret, eller selv tage det op og bringe
det tilbage til ejeren. Ved at kappe an
keret og lade det ligge, kan en skade på
det pågældende kabel i langt de fleste
tilfælde minimeres.
NESA's hovedkontor
har TLF.: 01 62 41 41.

Sejlere bør iøvrigt, uanset hvor i vore
farvande en sådan hændelse måtte ske
træffe samme forholdsregler, idet ska
derne som nævnt kan blive ganske be
tragtelige.
5
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Nedlæggelse af tågesignaler
Dansk Sejlunions Langturs- og Motorbådsudvalg har haft forhandlinger
med Farvandsvæsenet, og på baggrund
heraf er nedenstående besluttet vedrø
rende de planlagte nedlæggelser af tå
gesignaler.

B. Følgende tågesignaler vil uanset

tidligere meddelelser blive holdt i
drift:
Ndr. Røse Fyr
Sjællands Rev N Fyr
Skjoldnæs Fyr
Møn Fyr
Dueodde Fyr
Drogden Fyr
Hals Barre Fyr
Christiansø Fyr

Følgende tågesignaler er genopstartet:
Thyborøn anduvning
Hirtshals Fyr
Læsø Rende Fyr
Sletterhage Fyr
Hirsholm Fyr
Hammerodde

C. Følgende tågesignaler er herefter
permanent nedlagt:
Kronborg Fyr
Stevns Fyr
Keldsnor Fyr
Skagen W Fyr
Lushage Fyr
Vesborg Fyr
Spodsbjerg Fyr
Svaneke Fyr
Fornæs Fyr
Ovenstående må anses for at gælde
indtil videre, idet Farvandsvæsenet
fortsat må henholde sig til de interna
tionale aftaler, efter hvilke tågesignaler
efterhånden skal nedlægges. Signaler
på broer og havne dog undtaget.
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Sol og sommer over fæstningsøen Flakfortet

FLAKFORTET
Den bedste sommer i mands minde har
bevist, at fæstningsøen Flakfortet midt
i Øresund - kun en sømil fra natio
nalgrænsen til Sverige - er det ideelle
éndagsudflugtsmål.
Dette ikke alene for sejlerfolket, men
for 100.000 af mennesker i det østdan
ske område, der her får en storslået na
turoplevelse - lidt Danmarks-fæst
nings-historie fra omkring 1900 -1916 og
i tilgift en masse frisk luft og rent vand.
Det er bestyrelsens håb, at det store ar
bejde, der er udført gennem de sidste
fem år - med redningen af ydermolerne
- kan blive færdigt i løbet af dette ef
terår. Til den tid vil der være udlagt ca.
7000 af de såkaldte »dolos«, hvilket er
ca. 1000 mere end beregnet.
Merforbruget skyldes, at en del af de
gamle sænkekasser ikke var forsynet
med en overdækning af beton, og at der
fra projektets start - og til nu - har fun
det en yderligere nedbrydning sted fra
naturens hånd.
Med afslutningen af denne redningsak
tion kan der nu gives sikkerhed for, at
Flakfortet ikke ender som en sandrevle
i Øresund, som ellers påstået i 1975, da
sejlerorganisationerne lejede Flakfor
tet af Forsvarsministeriet.
I anledning af denne pragtfulde som
mers store besøgstal opsender Flakfor
tet en stille bøn til alle - men selvfølge
lig specielt til sejlerfolket - om at passe
på Flakfortet ved at være os behjælpelig

med at forhindre yderligere nedbryd
ning af selve fortkernen - og i det hele
taget passe godt på Flakfortet.
Det kan gøres ved - indledningsvis at
overholde de givne ordensregler - og
herudover bl.a. ved at skåne skrænter
ne og bevoksningen, undlade at ødelæg
ge de tildækninger, der findes over ka
nonfundamenter og indgange, samt ved
at behandle smertensbarnet - toilet
terne - på »sejlermanér«.

Husk ligeledes at tage affaldet med
hjem, eller læg det i containerne.
Flakfortet er endnu et såkaldt primitivt
udflugtsmål, og flere års arbejde skal
endnu udføres, før fortet kan blive til
virkelig glæde for den danske befolk
ning.
Selv om der modtages støtte fra mange
sider, er en havneafgift selvsagt nød
vendig. Den er i 1989 40 kroner pr. anløb
eller 80 kroner for et årsabonnement.
Ønsker man at tegne det sidste, kan
dette ske ved at girere beløbet til
Sekretariatet, giro 8 27 01 20,
Finlandsvej 17 A, 2800 Lyngby.
Den selvejende institution Flakfortet
Hans Guldager

formand

BADLAN

DSB rabat
Dansk Sejlunion meddeler, at DSB har
fornyet aftalen om rabat på ne
denstående færgeoverfarter:
Halsskov-Knudshoved
Kalundborg-Århus
Bøjden-Fynshav
Rødby Færge-Puttgarden
Gedser-Warnemiinde
Helsingør-Helsingborg
Esbjerg-Fanø

Få en brochure
Ring på 02 99 6511
^

PRIVATfmans
- et selskab i Privatbankgruppen

5%
15 °/o
15°/o
10%
10%
10%
10%

Rejser du på disse ruter, så gem billet
ten og læg den i SSF's postkasse, og ra
batterne vil komme klubben til gode.
NB! Der ydes ikke rabat ved køb af
»Rabatbillet til 10 enkeltrejser for per
sonbil« samt »10-turs Eksklusivkort«.
Bemærk, at DSB ikke accepterer bil
letter, der er mere end et halvt år gamle.
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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 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns"Komrnvne.

Carl Nielsen in memoriam
Vort æresmedlem, jordomsejler og for
fatter til rejsebogen »Jorden rundt med
Nordkaperen«, Carl Nielsen, er død i ju
li måned, 81 år.
For en årrække siden skabte Carl Niel
sen sig et nyt hjem i Jyllinge nær hav
nen og blev hurtigt her stærkt tilknyttet
Jyllinge Sejlklub, der netop havde fået
bygget ny havn og et godt klubhus. Han
deltog aktivt i klubbens arbejde, og
for nogle år siden blev han også her til
delt æresmedlemskab.
Carl Nielsen blev i sin tid kendt for den
jordomsejling, han foretog sammen
med vennerne Poul Larsen og Knud
Larsen i sejlbåden »Nordkaperen« i
årene 1946 til 1948. »Nordkaperen« blev
i krigsårene og det første efterkrigsår
totalt istandsat så godt, at mange år ef
ter kunne eventyreren Troels Kløvedal
atter lade »Nordkaperen« foretage en
jordomsejling uden de helt store og
kostbare reparationer på skibet.
Carl, Poul og Knud stod den 23. juni
1946 ud fra Langelinie med Sundby
Sejlforenings store stander i mastetop
pen for, som de første efter krigen, at
ville foretage en jordomsejling tværs
gennem gamle minefelter og forbi ver
denshistoriens største krigsskueplad
ser.
Det var med de forhåndenværende na
vigationsinstrumenter en imponeren
de sejlads, der få år senere resulterede i
udgivelsen af bogen »Jorden rundt med
Nordkaperen«, dengang enhver sejlers
håndbog, ikke blot herhjemme, men i
mange lande jorden over.
Under krigen drev Carl Nielsen sam
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men med svogeren en guldsmedebutik i
Rådhusstræde, og han og Poul Larsen
deltog aktivt i modstandsbevægelsen.
Jordomsejlingen og de oplevelser, den
medførte, gjorde ham til et værdigt
medlem af Eventyrernes Klub.
»Nordkaperen« så vi aldrig i Sundby
Sejlforening, dertil var dybgangen for
stor. Som medlem og senere som æres
medlem så vi gennem årene meget til
Carl Nielsen - eller »Carl Jorden
Rundt«, som han naturligt blev kaldt.
Og indtil for få år siden mødte han ger
ne op til årets standerhejsning for at
træffe gamle venner.
Bogen »Jorden rundt med Nordkape
ren« blev første gang udgivet i 1949.
Den sidst trykte udgave er fra 1980 og er
stærkt revideret, hvilket ifølge Carl
Nielsen skyldes, at ikke alle oplevelser
egnede sig til at komme på tryk i første
omgang.
Bogen kan stadig købes hos boghand
lerne.
At Carl, Knud og Poul var rigtige Sundby-sejlere fremgår klart af første kapi
tel af bogen. Når en bog om de fanta
stiske sejladser bliver anmeldt eller
beskrevet, er det normalt altid heltenes
kamp mod havet eller de eksotiske
oplevelser, der bliver beskrevet. Vi har
derfor tilladt os i redaktionen at bringe
1. kapitel som en sidste hilsen til vort
æresmedlem, Carl Nielsen.
Dette kapitel handler om købet, kam
pen for at redde skibet fra den alt om sig
ædende rust, genskabelsen og de første
sejladser med skibet.
Læs selv!

Jorden rundt
med Nordkaperen
Kapitel 1
Jeg traf Knud på hans stamværtshus,
hvor han sædvanligvis nød sin fyraf
tensbajer. Han arbejdede som maskin
arbejder på B&W. Jeg vil gerne beskrive
Knud så godt, jeg formår, da han spille
de en stor rolle i »Nordkaperen«s histo
rie.
Knud og jeg havde været venner fra vor
tidligste ungdom og havde tilbragt det
halve af vort liv i Sundby Sejlforening.
Når vi var lidt øllede, havde vi altid ud
vekslet drømme om langturssejladser
og Sydhavet, og så havde vi det dejligt.

„NORD KAPEREN, s ,
JORDOMSEJLING
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Knud var spinkel. Han havde sort hår
og brune øjne, og hans bevægelser var
langsomme og beherskede. Han talte
ikke meget, men når han sagde noget,
var ordene velovervejede og hans stem
me dæmpet. Blandt venner blev han of
te kaldt »Den tavse Dansker«. Jeg
modtog hans sædvanlige invitation:
Sæt dig ned Calle, og lad os dele to baje
re .. .
Det var bitterlig koldt udenfor. Jeg
gned mine hænder og sagde noget om,
at det ville være dejligt, hvis man be
fandt sig i Sydhavet i eget skib.
- Nå - nu igen. Du er skør . . .
Ordene var ledsaget af et medlidende
blik og hovedrysten.
-Ja, måske, men teoretisk kunne . . .
- Ja, teoretisk kan man flyve til månen,
afbrød han mig.
Det viste sig senere, at begge teorier
holdt.
Min kone, Mimi, og jeg havde været gift

tø

i mange år og havde et par dejlige dren
ge på henholdsvis otte og tolv år.
Selv om vi ofte kom i sejlklubben og sej
lede i de forskellige både, vi har haft,
havde vi formået at oparbejde en virk
somhed, der efterhånden gav noget me
re end til dagen og vejen. Virksomhe
den, en guldsmedeforretning med
tilhørende værksted, gav brødet til en
snes medarbejdere.
Da der også skulle opkøbes - eller sæl
ges - ædelstene og guld, måtte jeg ofte
deltage i forretningsfrokoster på for
skellige restaurationer, ogjeg gled lang
somt ind i det lettere liv. Jeg blev besat
af en kvinde og kom ind i en heksering,
som selv min bedste vilje og kærlighed
til kone og børn, ikke kunne bryde.
Gang på gang prøvede jeg at komme fri
og lovede Mimi bod og bedring. Men en

Et par dage efter, da jeg var sikker på
planens holdbarhed, opsøgte jeg Knud
på hans stamværtshus.
Gennem vinduet så jeg, at han sad ved
det sædvanlige bord. Jeg tøvede lidt og
trak vejret dybt, før jeg åbnede døren.
Jeg skulle af med den spænding, der
fyldte mig.
Der var gået lange tider, siden jeg havde
snakket om langture med Knud, og han
vidste intet om mit privatliv.
- Davs Knud, skal vi dele to bajere?
- Tak den som byder. Det er ellers læn
ge siden, vi har set hinanden.
Jeg bænkede mig, og vi talte om ligegyl
dige ting. Til sidst måtte jeg ud med
det, der rørte sig i mig.
-Nå, Knud - jeg har planlagt at købe en
langtursbåd og stikke sydover. Jeg
mangler bare noget mandskab.

AT LAN TE, Rj

HAVET
CAD MMitnil

HAVET

mtrrr

kælen stemme i telefonen hypnotisere
de mig og gjorde mig viljeløs.
Min forstående kone ogjeg havde man
ge og lange samtaler om problemet, og
en dag foreslog hun en løsning, der se
nere viste sig at være effektiv.
- Hvad om du købte en langtursbåd og
fik din drøm om Sydhavet opfyldt? - Vi
har råd til det. Du kan nok finde et par
venner, der gerne vil med. Vore folk og
jeg skal nok klare foretagenet her, ogjeg
skal holde dig underrettet ved brev
veksling. Gør det og find dig selv. Vi skal
alle tre nok vente på dig.
Det var i store træk, hvad hun sagde.
Den løsning kom så overraskende, at
den fuldkommen forvirrede mig Men
min kones storsind og drømmen om
Sydhavet vandt. Hekseringen var be
gyndt at miste sin kraft.
Mimi ogjeg talte om planerne hele nat
ten, ogjeg så fremtiden i et meget lyse
re skær.

- Calle, du er stadig skør.
Jeg forklarede ham, at min kone havde
givet mig ferie et år eller to, og økono
mien kunne bære, hvis jeg kunne få en
båd til den rigtige pris.
- Vil du med, Knud?
Han stirrede længe på mig med et uud
grundeligt blik.
Så længe - at jeg blev - eller synede utålmodig.
Jeg masede min cigaret ud i askebæge
ret, drak den sidste slat øl og rejste mig.
Jeg skubbede stolen ind under bordet.
Nå - farvel Knud, jeg finder nok en an
den, der vil med.
Jeg begyndte at gå mod døren, da jeg
hørte den tavse Danskers hævede røst.
- Hvem fanden har sagt, at jeg ikke vil
med? Kom og sæt dig og lad os dele to
bajere.
Jeg havde blot lavet en skinmanøvre.
Vi delte flere »to bajere«, og i den time
blev begyndelsen til »Nordkaperen«s

historie skabt.
\ i planlagde ruter og anløbshavne og
blev enige om, at når vi skulle til Sydha
vet, kunne vi lige så godt sejle Jorden
rundt. En spændende og travl tid kom,
og jeg var begyndt at finde mig selv.
Knud ogjeg rejste land og rige rundt for
at finde en båd, der egnede sig til formå
let. Vi fandt en \ awl i Helsingør, der var
til salg, og vi syntes begge om den. Efter
et flygtigt gennemsyn, opsøgte jeg sæl
geren i København, ogjeg fik den - efter
mit skøn - til en rimelig pris. Af skibs
papirerne fremgik det, at båden var
bygget i 1905 i Østtyskland et sted. Den
var oprindelig døbt »Santa Maria«. Alle
sejlene, som ejeren havde opbevaret
hjemme, viste sig at være i topfin stand.
Jeg fik at vide, hvor den øvrige rig var.
Delvis i et skur og på en græsplæne nær
kajen. Sejlene til båden var det eneste
gode. Det meste af rigningen var stjålet,
og master og rundholter var så medtag
ne af opholdet under fri himmel, at vi
lod det ligge. Senere viste det sig, at
Yawlen var et sminket lig. Men det kun
ne ikke stanse vore planer. En fiskebåd
bugserede nyerhvervelsen og os til Kø
benhavn tæt forfulgt af et tysk marine
fartøj. Sæt vi nu stak til Sverige.
Vi lagde til i Christianshavns Kanal og
begyndte ovenbordsarbejdet. Det viste
sig, at det halve dæk skulle fornyes, og
under dæk var det ikke bedre. Den store
motor, der nærmest var en rustklump,
fik vi med besvær lempet op på kajen.
Jeg havde en aftale med en mekaniker,
jeg kendte. Han skulle hente motoren
den næste morgen for at give den et
gennemgribende eftersyn. Da han stil
lede næste morgen med sin vogn var
motoren væk. Den var stjålet i nattens
løb.
Knud var gået i gang med at banke rust i
bunden af båden. Han fik pludselig en
kraftig vandstråle i hovedet. Vi fik tæt
net lækagen og blev enige om at få bå
den på land så hurtigt som muligt. Den
blev halet på land i Nordhavnen på et
mindre bådværft. Efter et nøjere efter
syn blev vi enige om at engagere et fir
ma, der skulle sandblæse båden udven
digt. Da operationen var overstået, lig
nede omegnen et klitlandskab, og bå
den var fuld af sand, der var blæst lige
igennem bundpladerne under vandli
nien.
En trøst i al elendigheden var, at det vi
ste sig, at kølen bestod af syv tons dej
ligt bly. Jeg kunne nu sælge båden med
en god fortjeneste, men afstod fra det,
selv om båden nu fremstod som et ske
let med et halvt dæk og uden aptering.
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Men der var hjælp på vej. Det var i slut
ningen af de forbandede år, dengang vi
kom hinanden ved og holdt sammen.
En stor lastvogn fra B&W rullede en
dag op på siden af båden. Den var lastet
med skrot. Gamle, tærede jernplader,
der skulle køres til omsmeltning. Men
under rustbunken lå alle de dejlige pla
der, vi havde brug for. Kontrollen var
blevet snydt.
Ad hemmelige kanaler fik vi master og
træ fra Orlogsværftet. Uden om tysker
nes kontrol. Den daværende direktør
for Nordhavnsværftet sendte et sjak
skibsværftsarbejdere over til os med
værktøj. De 4 - 5 raske mænd stod os bi
med deres ekspertise og arbejdskraft.
Rygterne om vort forehavende var ef
terhånden sivet ud i vore kammeraters
kreds, og mange stillede op for at give et
nap med, og båden var efterhånden
genfødt.
En dag kunne Knud og jeg sidde i en
hyggelig kahyt og dele »to bajere«, og vi
begyndte at lede efter et navn til båden.
Vi mente begge, at »Santa Maria« var
for overrendt, og vi prøvede at finde et
andet navn. Jeg foreslog »Kaperen« el
ler »Sydkaperen« og en del andre nav
ne, og Knud kom også med flere forslag,
men vi gik helt i stå. Pludselig klarede
Knuds ansigt op.
- Calle, du sagde noget om »Sydkape
ren« Jeg ved, der findes en mindre hval i
det nordlige Ishav, der kaldes Nordka
per.
- Bang - sagde det inde i os begge, der
var navnet. Vi drak en ekstra øl på
»Nordkaperens« vegne.
Vi skulle have en tredie mand, og jeg
havde bestemt mig for min svoger Poul,
som var Mimis broder. Vi ventede ham
snart hjem fra Sverige, hvor han var bri
gader. Hans liv var vand, vind og sejl.
Poul var en meget dygtig kapsejler, og
når jeg sejlede med ham, var jeg den evi
ge toer. Som femtenårig knægt præste
rede han at sejle en 15-meter kutter fra
Randers til København i et stræk. Helt
alene. Han var en charmerende fyr,
godt sat sammen. Han havde en god
røst og gjorde sig aldrig kostbar, når han
blev opfordret til at synge en sang. I reg
len var det sange, der handlede om
søen. Poul var den type, der levede i
nuet og var glad. Han havde også en
udstråling, som mest kvinder kunne
fornemme - opdagede jeg senere. Knud
og Poul var så forskellige som dag og
nat.
Da han omsider ankom, gav han et godt
nap med ved de sidste forberedelser.
Han havde lært en masse svenske viser

og sange og anskaffede sig en guitar,
og selv om han kun kunne bruge tre
greb, slap han godt fra det.
»Nordkaperen« var blevet stærk som
en tønde, og det viste sig senere, at den
var meget hurtigsejlende. Den var 50
fod lang og 11 fod bred, og dens store
dybgående - ca. 8 fod gav den bid i van
det. Den havde strøget dæk, dvs., at der
ikke var dækshus eller kahyt, der rage
de op. Rorgængeren måtte sidde i fri
luft uanset vejret.
Under dæk var der tre hyggelige kahyt
ter, hvoraf den midterste var »fælles
stuen«. Der var også blevet plads til toi
let og kabys, og helt forude fandtes et
rum til forskelligt grej. Båden var regi
streret til 18 ton.
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Begivenheder på rejsen. Tegnet afforfatteren

Under dørken var der blevet plads til en
lille motor, der af og til gav os hoved
pine. Den løb tit fuld af vand.
Længst agterude blev der plads til
ferskvandstank og benzintank.
Efter vi havde prøvesejlet »Nordkape
ren« nogle gange i Kattegat i hårdt vejr
og trimmet den, var vi klar til start.
Skibsapoteket, jeg havde bestilt hos en
apoteker på Nørrebro, var helt perfekt.
Der fandtes alt fra hostesaft til morfin
plus forbindingsstoffer. Vi skulle be
tragte sendingen som en gave, sagde
den sejlsportsinteresserede apoteker.
Af vor navigationslærer, der havde her
set med os de lange vinteraftener, fik vi
et splitflag og fra Sundby Sejlforening
en stor stander. Vi ville holde amatør
status.
Indkøbsseddelen havde vi ordnet for
længst, og pakker, dåser og flasker væl

tede om bord dagen før afgangen.
Mimi forærede mig et smukt skakspil
(til Knuds og min fornøjelse) samt en
læderindbundet gæstebog, som senere
blev guld værd. Søkort, strøm- og vind
kort samt kort over de minestrøgne ren
der fra Danmark til Vestindien - via
Maderia - havde vi forlængst anskaffet.
En ældre sekstant og et endnu ældre
kronometer var det vigtigste i vort navi
gationsudstyr.
Kronometeret tabte konstant 2 sekun
der i døgnet, men det kunne vi korrigere
for. Bortset fra en lille brugt transporta
bel radiomodtagerjeg havde købt for 45
kroner, havde vi ikke andet radioudstyr.
En ældre sejlmager, der havde været
matros i sejlskibenes tid, havde hjulpet
os med at ændre sejlene og havde leve
ret os en del sejldug. Han bestyrkede
min tro på foretagenet.
Jeg bad ham om regningen, og han sva
rede, at den havde han sandelig ikke
klar. Den kunne jeg få, når vi kom tilba
ge.
Det var planen at sejle nord om Skagen,
men på vejen skulle vi besøge Frede
rikshavn, Knuds fødeby. Den 23. juni
1946 startede vi fra Nordhavnen. Det
var min fødselsdag. Foruden Mimi hav
de vi nogle venner med på første trip.
Der var mødt mange venner og bekend
te op for at vinke farvel til os.
Vi sejlede langs den smukke nordsjæl
landske kyst i en let brise og rundede
Kronborg hen ad morgenstunden. Vi
fulgte nøje de minestrøgne render op
gennem Kattegat, for selv om »Nordka
peren« var blevet afmagnetiseret, var
der også forankrede miner at tage hen
syn til.
Vi landede i Frederikshavn i god be
hold, og vore venner hjalp os med de
sidste forberedelser. Der skulle takles
her og der, og der skulle sys rebtjavser i
sejlene.
Så oprandt det store øjeblik, da vi ka
stede fortøjningerne fra den sidste
danske havn. Afskeden var især svær
for mig.
Jeg vinkede og vinkede til en rød prik,
der blev mindre og mindre. Det var en
rød bluse, min kone havde på. Så for
svandt den.
Vi stævnede ud i Kattegat, og vi var ale
ne i vor lille verden. Vi havde en for
nemmelse, som om vi skulle springe ud
fra en 10-meter vippe for første gang.
Foruden det lille apotek, havde vi også
det store, som Poul dykkede ned i og
kom frem med nogle ufortoldede varer.
En skål for hver af os rystede vemod og
den spændingsfyldte følelse af os.

Referat af bestyrelsesmøde d. 6.6.89.
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
På baggrund af en orientering om som
merens stævner, som afgåede kapsej
ladschef havde sendt til formanden,
havde han indkaldt det tidligere kap
sejladsudvalg.
Formanden informerede om, at det ik
ke havde været muligt at finde en egnet
og villig kapsejladschef.
Kapsejladsudvalget fastholdt, at de ik
ke ville fortsætte. Hans Guldager fore
slog, at man udpegede en kontaktper
son, der koordinerede de praktiske ting
omkring de planlagte stævner og så be
de det afgåede udvalg om at være
behjælpelig med det praktiske omkring
kapsejladserne.
Kapsejladsudvalget
bad om betænkningstid.
Per Wallin, der er valgt som suppleant,
var blevet indkaldt til mødet. Per Wal
lin blev indsat som jollerepræsentant
indtil førstkommende generalforsam
ling.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra bestyrelsesmøderne, af
holdt den 1.5., 9.5. og 17.5., blev oplæst
af sekretæren og efterfølgende god
kendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden foreslog, at bestyrelsen
nedsatte et økonomiudvalg bestående
af Preben Jacobsen, Hans Guldager,
Herman Mortensen, revisorsuppleant
Bjarne Kallesøe, Ib Petersen og Grethe
Jacobsen.
Herman påpegede, at udvalget var for
stort, idet han mente, at der ikke burde
være mere end tre personer i udvalget,
nemlig Hans Guldager, formanden og
Herman. Dette forslag tilsluttede Hans
Guldager sig. Bestyrelsen blev sluttelig
enige om at nedsætte et økonomiud
valg bestående af Hans Guldager, Her
mann Mortensen, Bjarne Kallesøe og
formanden.

Kirstine har klaget over, at loftet er ved
at falde ned i køkkenet. Klubhusudval
get lovede at se på det.
Formanden foreslog, at man opførte
endnu en skurrække ud mod Strandvej
en, idet mange spørger efter skur.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget meddeler, at der ligger
mange joller og ophalervogne på plad
sen. Disse joller og vogne er tilsynela
dende efterladt. En notits er blevet sat i
bladet; man gør her ejermændene
opmærksom på, at joller og vogne vil
blive fjernet, hvis de ikke bliver afhen
tet inden for en rimelig tid. Der har
meldt sig flere frivillige medlemmer,
der vil give et nap med at rydde havne
pladsen op.
Formanden foreslår, at man bygger en
aflåst gård, hvor man kan stille de far
tøjer, der ikke har betalt pladsleje. Hav
neudvalget vil finde en plads, hvor det
er mest hensigtsmæssigt at opføre en
sådan gård. Havneudvalget meddeler
videre, at en del medlemmer er begyndt
at spærre deres havneplads med
tovværk, inden de sejler ud på weekend.
Dette spærrer for gæstesejlerne, og
SSF får ikke havnepenge ind. Havneud
valget vil påtale dette for de omhandle
de medlemmer.
Havneudvalget har indhentet tilbud på
nedbankning af 5 pæle, tilbud 3.500 kr.
Da det er nødvendigt, gav bestyrelsen
tilsagn til, at arbejdet blev udført
omgående.
Havneudvalget meddeler, at de har
tænkt at dele arbejdet på havnen mel
lem sig, sådan at en tager sig af bådene,
og en tager sig af vedligeholdelsen af
havnen.
Havneudvalget er af bestyrelsen blevet
bedt om at se på de skure, der har VHFantenner påsat. De skal fjernes, idet de
bl.a. påvirker foreningens mikrofon
anlæg.

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Optimisterne er nu færdige med udtagelsessejladserne til DM og VM. SSF
har sat sig på de fire pladser, som kred
sen har. Den 17.6. sejler optimisterne
fællestur til Saltholm.
Ingen optimistsejlere fra SSF deltager i
år i kredssommerlejren.
Juniorlederen fortæller, at juniorerne
nu er blevet flinke til at rydde op efter
sig.
Der vil blive opsat nye sejlreoler i ju
niorhuset.
Juniorlederen beklager sig over, at rum
met, hvor man tørrer sejl, bliver brugt
som knallertparkering. Dette lover hav
neudvalget at se på.
Juniorudvalget er for tiden nedlagt,
men juniorlederen vil efter ferien prøve
at få det retableret.
Juniorafdelingen har stoppet alt
indkøb af nyt grej.
Punkt 7 Kapsejlads:
Familiesejladsen vil blive sejlet med
bestyrelsen som arrangør.
Førstkommende onsdagssejlads vil bli
ve arrangeret af Braskerne, Kim Stef
fensen samt Else og Hans.
Punkt 8 Joller:
Intet, da Per Wallin lige er tiltrådt.
Punkt 9 Motorbåde:
Den 19.8. vil der blive afholdt fællestur
til Malmøhus, der byder på krebsefest.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 22.10.
sign:
Preben Jacobsen
formand

Else Thuring
sekretær

Punkt 4 Klubhus og fester:
Klubhusudvalget meddeler at Set.
Hans Aften bliver fejret med musik og
bål.

Oprydning

Punkt 5 Sejlerskolen:
Den 5.8. og 6.8. sejler skolen på deres år
lige fællestur. Nogle elever har bedt om
at få lov til at træne spilersejlads under
kyndig instruktion på fredage, hvor
skolebådene alligevel ikke sejler. Dette
er der givet lov til af skolechefen.
Øveballen vil deltage i sejladsen for
»Gamle Træskibe«.

Vi skal have ryddet op på pladsen!
Hvem vil hjælpe frivilligt?
De fornødne redskaber og værktøj
(kran) vil være til rådighed.
Få en hyggelig, aktiv og nyttig dag/
dage sammen med sejlerkammera
terne i SSF.
Skriv dig venligst på lister, der er
hængt op i mellemgangen.
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Familiesejladsen blev i al hast arrange
ret af den på stående fod nedsatte dom
merkomité, bestående af: Per Wallin og
kone, Kent Nielsen, Else Thuring og
Hans Guldager.
Vejret var strålende, og vinden kom fra
alle retninger uden styrke, og da sejlad
sen var åben for alle sejlførende fartøjer
med og uden målerbreve, blev banen
udlagt mellem Sundby Sejlforening og
Drogden.
Ved hjælp af diverse tricks som at sejle
baglæns over mållinien, påsætte bov

Skolebåden nåede også ind til tiden

spryd på en Yngling, rigge ekstra sejl på
og smide besætninger i vandet, lykke
des det de fleste både at komme over
mållinien til tiden.
Da det var umuligt for dommerkomi
téen at afgøre, hvem der havde vundet i
dette virvar, blev der uddelt store og
små præmier til alle.

Ynglingen »Marius« med påmonteret
bovspryd og ekstra fok

Den perfekte start

Hallo - hallo!!!
Sundby Sejlforening indbyder til
Old Boys Cup 1989
Hvornår? Lørdag den 26.-27. august 1989
Hvor? Vi mødes i klubhuset lørdag kl. 10.00
Hvem kan deltage ? Alle friske mænd over 40 år
Hvad med kvinder? Alle kønne kvinder over 30 år
Skal der absolut kvinder med ? Ja, mindst en i hver båd
Hvad skal man lave ? Sejle kapsejlads i ynglingebåde
Er det helt sikkert? Nej!
Kan man vinde noget? Ja, Kirstines old-boys vandrepokal m.m
Er der fest bagefter? Ja, festmiddag i klubhuset kl. 19.00
Med dans og sådant noget? Ork ja, til fed musik
Hvordan kommer man med ?
Udfylder tilmelding i klubhus
Er der nogen dead-line?
Ja, senest 24. august kl. 19.00
Var det så alt???
Ja, vi ses til Old Boys Cup

Hej!
Sejladsleder

Kim Steffensen
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Besøg i Borstahusens
Segel Såliskap

Hverdage

Lordage

Son og
helligdage

Jan

X

11 15

X

Feb'

X

1115

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9 15

Mai

9 15

9 15

9 15

9 15

Juli

O OO
OD CX> OD

Set i Borstahusene.
Kaj Travolta i bikini fremviser stolt, at
det virkelig hænder, at der sker mere i
de danske klubber.

9 15

X

Aug

10 18

9 15

X

Sepl

13 18

9 15

X

Juni

Okt
Nov
Dec

,.:i 13
rr! 13

18

18

13 18

9 15
9 15

x

11 15

X

10 -12 motorbåde besøgte atter i år den
hyggelige svenske havn Borstahusene,
hvor de blev vel modtaget af den stedli
ge sejlklub. Som altid, når Sundbyer ta
ger en samlet udflugt, medbringes der

vældige bjerge af god mad og en enkelt
læskedrik, og i det gode sommervejr var
der al mulig grund til at samles på hav
nekajen til et kammeratligt, hyggeligt
samvær.

Det hyggelige samvær må åbenbart ha
ve imponeret vore svenske venner, for i
Borstahusens Segel Såliskaps klub
blad kan under dette billede læses føl
gende tekst:

Der hånder mycket mer i de danska
båtklubberna. Åtminstone verkar det
så. Hår ett glatt gång fra Sundby Sejlfo
rening på utflykt till Borstahusens
hamn, fotograferade vid sin gemensamma middag på norra piren.

LYNETTENS
BÅD SERVICE

En Børneopsparing
giver børnene en god start

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

Amagerbanken
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fra bestyrelsen

Nye medlemmer bydes
hermed velkommen i SSF
A
A
A
A
A
A
A

86 Ole Wind
Backersvej 43, S.
280 Hans Juhl
Sindshvilevej 18, F.
284 Claus Villadsen
Finlandsgade 19, S.
288 Michael Steen Sørensen
Fabrikvej 2, F.
291 Claes Eriksson
Njalsgade 8, S.
292 Stefan Celinder
Augustagade 11, S.
293 Per Kofod
Eskildsgade 52, V.

A 336 Elisabeth Christensen Greger
sen
Backersvej 108, S.
A 343 Jakob Henning Jensen
C.M.Larsens Allé 19, Ka.
A 350 Rolf G. Nielsen
Ungarnsgade 27, S.
P
6 Ebba Hillers
Bavnevolden 16, Måløv
P 78 Helga Jacobsen
Skottegården 12, Ka.
P 93 Edel Mortensen
Ved Sønderport 9, S.
P 105 Yvonne V. Jensen
Reberbanegade 23, S.
J 18 Bo Steffensen
Fælleddiget 81, S.
J 41 Karina Groth Jørgensen
Bygrænsen 44, Ka.
J 46 Jeppe Anders Kallesøe
Italiensvej 83, S.
J 47 Jacob Brydenfelt
Ridder Stigs Vej 16, S.
J 50 Martin Brydenfelt
Ridder Stigs Vej 16, S.
J 53 Morten Ole Petersen
Gyldenrisvej 8, S.

A 294 Elin M. Brinkland
Hyben Allé 58, Ka.
A 300 Glenn Jørgen Ingdam
Tårnbyvej 12, Ks.
A 305 Christian Nielsen
Suensonsgade 9, K.
A 307 Erik Thorn Hillers
Bavnevolden 16, Måløv
A 319 Niels Torben Volqvartz
Pallevej 27, S.
A 321 Leif Brydenfelt
Ridder Stigs Vej 16, S.
A 324 Finn Gert Møller
Sorrentovej 10, S.
A 332 Johnny Schubert
Hornbækgade 11, N.
A 333 Helle W. Boysen
Husumgade 37, N.

radio

ssssssssssssssssssssssssssss

joller
Juni 1989

Supplement og rettelser til VHF-radiolisten fra 1988

Bedre forhold
på jollepladsen
I medlemsbladet nr. 6, side 12, står der i
referatet fra forretningsudvalgsmødet,
at »Jollelederen forventer, at jolleslæbestedet er i brugbar stand i midten af
april«. Den 23. maj kom så to håndvær
kere og reparerede de store huller i cementslidsken, medens de desværre
undlod nogle længdelækager og flere
småhuller. »Brugbar stand« betød
åbenbart kun de allernødvendigste lap
perier efter flere års slid på selve slids
ken. Risikoen for en forvreden fod i en
af længderevnerne eksisterer altså sta
dig.
Forholdene ved slæbestedet vanske
liggøres i øvrigt af glasskår, rustne søm
og murstensrester m.m., og jeg ved ik
ke, hvor mange punkteringer jeg skal
have i år, men rekorden for mit vedkom
mende på 4 jollevognspunkteringer i
sidste sejlsæson håber jeg ikke bliver
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Medl.nr.
A 796
A 1054
A 290
A 824
A 259
A 147
A 920
A 417
A 929
SSF

Navn
Guldager, Hans
Fraenkel, Michael
Lassen, Fini
Olsen, Hans
Ricardo, Jørgen
Stockmann, Dan
Desler, Gunnar
Jacobsen, Preben
Østergaard, Per
Klubbåden

Fartøj
»Havkat«
»Mizar»
»Alice«
»Trille«
»Lue«
»Agnete«
»Fransiska«
»Medete«
»Maj«
»Bollen«

slået i år. En asfaltbelægning omkring
slæbestedet og til slæbestedet samt et
helt nyt cementlag på bunden af slæbe
stedet må efter min mening være et ri
meligt forlangende nu.
Eksempelvis har vor nabosejlklub efter
det færdiggjorte molearbejde fået deres
slæbested og tilkørselsforhold i tip top
stand. På klubbens vegne er jeg da glad
for det omfangsrige stenmolearbejde,
der lige er udført hos os, selv om jeg ikke
helt forstår nødvendigheden heraf. Jeg
er kommet her siden 1949 og som med
lem af SSF siden 1967, men min vejrforståelsessituation har ikke rigtigt fat
tet havnens faretruende situation - så
længe Helgoland og det flade marine

Kaldesignal
XPA 8453
XPB 9000
XPB 8703
XPB 8570
XPA 2166
OU 3343
XPA 5931
XP 5806
XPA 7516
XP 7778

Selcall
77436

Priv. telf.
31 50 73 23
31 57 61 26

78561
77441
86850

31 59 94 94
31 49 72 20

forland foran molerne giver SSF en tryg
beskyttelse.
Optimist-, bræt- og jollesejlernes sam
lede medlemstal kender jeg ikke, men
skønsmæssigt er vi nok omkring 10 % af
de aktive SSF-medlemmer, hvorfor vo
re adgangsforhold til Øresund også bør
forbedres.
Til slut endnu en grund til asfaltering af
jollepladsen:
Optimistsejlernes joller i stativerne på
grus- og stenbelægningen undgår såle
des også »grusangreb« på deres joller i
stærkt blæsevejr.
Med venlig hilsen
Poul Erik Clausen
Medl. nr. 737.

»Tryksen« har holdt flyttedag

fra medlemmerne

t

t
Tak!
Vi takker for venlig deltagelse ved
vor far, Erik Jørgensens (Kent) be
gravelse.
Vivi og Inge Jørgensen

t
Hjertelig tak for den venlige delta
gelse ved KENT's bisættelse.
På familiens vegne
Anna Olsen

50 år
Til vennerne
Tak for opmærksomheden ved min 50
års fødselsdag.
Venlig hilsen
Leif (Stepdanseren)

Bryllup
Mange tak for opmærksomheden ved
vort bryllup.
Trille og Niels
P.S. Det er umuligt at holde noget hem
meligt for Jer.

60 år
Tømmermanden blev 60 i juni måned.
Han blev af sine forældre døbt det bor
gerlige navn Bent Povlsen.
I den anledning ønsker Tømmerman
den at sige tak til de mange, der mødte
frem i det gule telt og fik en festlig efter
middag ud af det i den lune sommer.
Ligeledes tak til medlemmerne, SSF og
venner for de mange rare gaver.
Tømmermanden
medl. nr. 232

Erik Jørgensen, med spidsgatteren
»Kent, er ikke mere blandt os.
I flere år kendte jeg kun Erik som
brormand fra midterbroen. Her var
vi flere, der fulgte hans omsorg for
hans smukke og velholdte båd. Og al
tid sejlede Erik, når tid og vejr tillod
det.
Senere flyttede Erik over til os på
søndre bro. En dag gjorde han os
opmærksom på, at han ikke hed bror
mand, men hed Erik. Og det respek
terede man naturligvis.
Erik var nok noget af en ener. Altid
sejlede han, når arbejde og vejr tillod
det. Som efterlønner udnyttede han
hvert minut, oftest alene.
Det sidste arbejdsår på Holmen
måtte Erik gennem en øjenoperation, der blev et pres for ham med
hensyn til båden. Men snart eftervar
Erik igen på havet, for snart efter at
opleve sin kone Grethes sygdom og
død.
Dette tog mere på Erik, end han lod
sig mærke med. Og der skulle ikke gå
lang tid, før Erik måtte igennem en
svær operation, der medførte, at den
mest velholdte og mest sejlende båd
i SSF en tid lå stille.
De sidste år kom jeg ganske tæt på
personen Erik og kendte ham som en
god og hjælpsom ven, der altid havde
en frisk replik.
Min sidste dag med Erik i SSF følte
jeg, som SSF langsomt mistede no
get af sig selv.
Dybt savnet, æret være dit minde.
København, den 23.7.89
Niels O. Nielsen
»Ryle Niels«

Vi flytter ned på jorden!
Efter 15 dejlige og spændende år på 4.
sal i Århusgade er pladsen blevet for
trang og forholdene for upraktiske til et
moderne trykkeri.
Efter nogen tids søgen har vi været hel
dige og fundet de helt ideelle lokaler i ét
plan, som passer perfekt til vores virk
somhed - oven i købet med en meget
central beliggenhed på Amager.
Vi har nu afsluttet flytningen og er
100% funktionsdygtige i vore nye loka
ler.
Arne Olsen Offset A/S
Engvej 151, 2300 København S.
Telefon: 32 84 32 84
Telefax: 32 84 01 00

60 år
Set på søndre mole:
Jørgen Danris kunne under stort
fremmøde fejre sin 60 års dag, hvilket
foregik 10 meter fra skibet og med hjælp
fra vennerne, der havde fremtryllet de
bedste forhold for de mange fremmød
te medlemmer og venner.

Nye medlemmer
SSF har igen åbent for tilgang af nye
medlemmer. Såfremt nogen skulle
have interesse i at blive medlem, er I
meget velkomne.
SSF kan tilbyde disse medlemmer:
Sejlerskole, kurser i tovværk, VHF
m.m. og sidst, men ikke mindst vin
terplads på bevogtet område til de af
generalforsamlingen fastsatte pri
ser.
Kom ind på kontoret torsdage
mellem kl. 19 og 20.30, og lad os få
en snak om det.

Set på søndre mole, her næstformanden i et
hyggeligt kram ved overrækkelsen af for
eningens gave.

Kirstine mangler sine flasker
og glas!
Når du har hentet øl og vand med og
uden glas, og du har taget dem med i bå
den eller måske i skuret eller bare hen
på græsset, skal de afleveres igen hos
Kirstine.
Der mangler flere tusinde, siges der, så
kig efter i gemmerne!
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BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«

• Bådtransport •

Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

Søsætning — Optagning

OPS/ETTER:
TV-antenner • TV2-forstærkere m.m.

Sælger:

| Sejl- og motorbåde indtil 5 tons]

Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved .
Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m.m.

PREBEN JACOBSEN

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 80

KRAMBODEN

Telefon 01 50 19 78

31 24 35 89

<§l

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

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

°-/o/
*

y

\
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u
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Storm over SSF's Old Boys Cup søndag
den 27. august (læs side 10).
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Medlemsblad for

EFTERLYSNING!

BÅDLÅN

SUNDBY SEJLFORENING

Hvem har set en person, hvis specia
le er at ridse og ødelægge bilerne på
P-plads og inde på SSF's område ???

Amager Strandvej, 15 2300 København S.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

DUSØR GIVES

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Få en brochure
Ring på 02 99 65 11

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

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

31 50 73 23

PRIVATfmans
- et selskab i Privatbankgruppen

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

31 50 41 01

.

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup
Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . .

31 58 01 76

31 51 71 79

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R

31 38 03 23

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen ....

31 50 19 78

Næstformand:
Else Thuring

31 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

i

Kasserer:
Erna Christensen ....

31 59 39 78

Vagn Preisler

Hos D:E:R kan du bade kobe og

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video og Hi Fi nyheder fra

det f.eks. blot til at justeres en

topmærker som Bang & Olufsen,

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

Finlux, Philips, Pioneer, JVC m.fl.

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

til tilsvarende splinternyt.

4,
31 51 75 30
31 54 58 44

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og

5.

Fri ret til at bytte

mø

D:E:R's lejekontrakt binder dig

H1F1 måned for måned. Det gi'r

ikke til een model. Du kan om

dig mulighed for at afprove udsty

bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
Hlfl-TV

Skolechel:
31 56 05 41

Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.

Juniorleder:
Leif Henriksen

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger

leje. Du kan starte med at leje dit

Kapsejladschef:

Kent Nielsen

2.

tilbage, og vi ombytter det du lejer

31 54 46 34
31 55 28 70

Tilsynsførende
med klubhuset
- og testudvalg:
Bente Bang Christensen

Lej med fuld kobsret

en stor del af det sidste års leje

Havneudvalg:
Herman Mortensen . . .
Orla With

Motivation:
I starten troede man, at det var folk
udefra, der gjorde det, men de sidste tre
skader på biler er forvoldt inde på SSF's
område - vel at mærke på dage, hvor
porten var aflåst!
Altså: Det kan være et medlem - eller
et barn uden opsyn.
Vedrørende dusøren:
Henvend dig til formanden!

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 28 88 71

Motorbådsrepræsentant:
Michael Ronild

31 53 61 95

Målere:
Fung. Karl Thorup
Fung. Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

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

ANNONCEPRISER I SSPs MEDLEMSBLAD:
Helside:
Halvside:
Trediedel side:
Kvartside:
Ottendedel side:

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

900, 450, 350, 325, 190,-

+
+
+
+
+

moms
moms
moms
moms
moms

10% rabat ved annoncering et helt år.

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

nummer
nummer
nummer
nummer
nummer

Kassen er tom! Men fest alligevel!!!
Bestyrelsen har som et led i sine
bestræbelser på at få styr på økono
mien vedtaget ved sit møde mandag
den 4. september at bryde med mange
års traditioner omkring det årlige afriggergilde.
Det er besluttet denne ene gang at sløj
fe alle indbydelser til spisning for gæ
ster udefra, bestyrelse og udvalgsmed
lemmer, og de, der i løbet af året har
gjort en fortjenstfuld indsats for fore
ningen.
Men dagen og afslutningen på den offi
cielle sejlsæson skal alligevel fejres, og
derfor inviteres alle medlemmer til at
møde op ved standeren kl. 17.00, hvor
formanden holder en tale, og standeren
nedhales på behørig vis.
Derefter samles alle i klubhuset til en
gratis øl eller vand og til det kammerat
lige samvær, som vi alle i SSF holder
højt i hævd.
Et mindre orkester er indforskrevet til
lejligheden, og der vil være dans fra kl.
18.00 til kl. 24.00.
De, der ønsker at spise Kirstines sæd
vanlige gode varme retter eller overdå
dige smørrebrød, kan bestille bord for
egen regning i forvejen.
Bestyrelsen håber, at så mange som
muligt møder op til denne festdag.
HG

STANDERNEDHALING
lørdag den 21. oktober kl. 17.00
Alle medlemmer er velkomne i klubhuset til afslutningen på sæsonen.
Der udskænkes gratis en øl eller vand pr. person.
Dansen til levende musik starter kl. 18.00 og varer ved til kl. 24.00.
MØD OP TIL EN GLAD OG MUNTER AFTEN I DIT KLUBHUS!!
Medlemmer, der ønsker at spise til festlighederne kan bestille bord hos
Kirstine i restauranten eller på telefon 31 58 32 96, senest dagen før!
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Bronce VM til Joker SSF
Team Joker's vej til DM og VM.

Bronceholdet fra SSF: Bo Seiko, Michael Empacher og Henrik Bonnerup.

Efter endte udtagelsessejladser, som
blev kvitteret med en sammenlagt
2. plads, lagde vi ud med at tage til DM i
Århus og derefter til VM i Tønsberg i
Norge.
Vi havde igen i år Handelsbanken som
sponsor, men det var ikke den eneste.
Vi fik før afrejsen en glimrende aftale
med JNT vægtgruppen, som også done
rede en sum penge.

Vægtgruppen er en af Danmarks stør
ste. De forhandler alle former for vægte
og vejesystemer, og det ligger her på
Amager. Til slut kom overborgmester
Jens Kramer Mikkelsen med en check
og ønskede os held og lykke med sejlad
serne. Alt dette var nok til, at vi kunne
få en fantastisk god tur.
Desværre havde vi et problem med bi
len. Men Dana Ford kom med en hjæl

pende hånd og gav os nøglerne til en
Ford Sierra, det var skønt!
Så nu var det op til os, om vi kunne vise
flaget.
Vi kom til Århus - Marselisborg Havn den 1. juli. Det var en havn, der nærmest
lignede en byggeplads, fordi den langt
fra var færdig, men klubbens mange
medlemmer modtog os med åbne arme
og en fantastisk gæstfrihed. De forkla
rede, at det var deres første stævne af
den karat, de skulle afvikle, og selv om
de havde en skurvogn som klubhus, så
ville de gøre alt for, at det skulle blive et
godt stævne.
Arrangementet forløb fantastisk med
stort telt og discorytmer til langt ud på
natten.
Derimod var vejrguderne ikke med os.
Der var 30 grader, sol og næsten ingen
vind, og det var med hiv og sving, at vi
fik gennemført fire sejladser, men det
gik.
For vort vedkommende gik sejladserne
lidt op og ned. Vi vandt første sejlads og
førte 3. sejlads, men desværre var vejr
guderne ikke med os og snød os geval
digt på sidste opkryds, hvor vi måtte se
os passeret af 10 både; det var ikke så
godt, men pyt - vi var ikke bedre - og
var tilfredse med vores 5. plads.
Vores anden Sundby båd, Dracula, med
brdr. Brask og Jan Knudsen, som inden
DM havde sejlet fra alt og alle, lignede
en DM favorit, men uheldet fulgte dem
fra start til slut, og de endte langt nede i

Generalforsamling
Søndag den 29. oktober kl. 9.00 i Klubhuset
DAGSORDEN:

FØLGENDE ER PÅ VALG:

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

Formand, Preben Jacobsen
Kapsejladschef, NYVALG
Juniorleder, Leif Henriksen
Repræsentant for klubhus og fester, Vagn Preisler
Havneudvalgsmedlem, Herman Mortensen
Jollerepræsentant, Per Wallin (suppleant)
Kasserer, Erna Christensen
Kasserersuppleant, Annie Lindquist
1. suppleant, Bjørka Schandorff

Valg af dirigent
Protokol og beretning
Valg
Lovændringsforslag
Andre forslag
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på general
forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 8/10-89, kl. 9.00.

rækkerne. De havde virkelig fortjent
bedre, men som nybagt far har Claus
Brask og Co. gjort det flot i år.
Torsdag den 6. juli rejste Joker og deres
filmhold alias Karen Voss til Norge.
Da vi nåede Tonsberg efter at have lagt
discoteket på færgen ned, var vi
dødtrætte.
Vi blev indlogeret på et motel et stykke
fra Tønsberg. Det hed Hvasser Motel
og var simpelthen luksus.
Vi fik bådene i vandet, efter at de var
blevet målt og vejet.
Ved åbningsceremonien var den norske
protektor efter endt tale uheldig, da
han skulle afskyde en kanon og officielt
erklære stævnet åbent. Ved affyringen
af kanonen skød han simpelthen hul i
det norske flag til stor jubel for alle.
Vi havde derefter nogle fantastisk
spændende sejladser.
Det danske sejlerhold havde fået
landstræner Per Baagø med til Norge.
Han fungerede som træner for os alle.
Det var simpelthen en succes. En time
før alle andre drog på vandet lå Per ude i
sin motorbåd og checkede vejr, strøm
og lignende, og når så vi kom ud på van
det, fik vi alle de informationer, vi nor
malt ikke kan nå at få.
Per Baagø gav så ris og ros, og hvad der
til hører, til os alle, og det viste sig at gi
ve bonus til mange af os i den sidste en
de. Så en stor tak til Per Baagø, der har
en stor andel i danskernes guld-, sølvog bronce.
Til slut endte det med en broncemedalje til Joker, og det var vi utrolig lykkelige
for. Det er det bedste resultat, vi sam
men har lavet på Joker!
Vi vil endnu engang takke Handelsban
ken på Amager, Amagerbladet, JNT
Vægtgruppen, Aqua Dress, overborg
mester Jens Kramer Mikkelsen og Da
na Ford.
Team Joker
Bo Silko,
Michael Empacher,
Henrik Bonnerup.

Joker på vej til broncemedaljen.

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

Sælger:
3SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .

Set i fjernsynet:
Jesper Klein, der lørdag den 29. juli kl.
20 medvirkede i »Sommer på sten
broen«, der blev optaget på den kendte
restaurant Ravelinen.
Jesper Klein havde sit SSF-slips på, og
det under hele udsendelsen. Fin rekla
me for SSF og tak til Jesper Klein for
den gode underholdning fra Ravelinen.

Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89
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Dansk Sejlunions klassemesterskab for Spækhuggere
I dagene 18. - 20. august 1989 afvikledes
DS-klassemesterskab for Spækhugge
re med 36 deltagende både.
Endnu engang havde Sundby Sejlfore
ning påtaget sig at være arrangør af et
mesterskabsstævne.
De mange både og deres besætnings
medlemmer skabte liv og aktivitet i da
gene, mens stævnet stod på.
Det startede om torsdagen, hvor delta
gernes sejl skulle kontrolleres om de
overholdt de fastsatte mål.
Fredagen startede med skippermøde
og Gammel Dansk, hvorefter sejladser
ne startede på en bane, udlagt i et af
Øresunds bedste kapsejladsområder
mellem Flakfortet og Saltholm. Det var
i programmet planlagt at sejle to sejlad
ser pr. dag, hvilket er det maksimale an
tal ifølge DS' statutter.
Sejladserne på alle dage blev afviklet i
solskinsvejr med vindstyrker, vekslen
de fra let vind om morgenen til frisk
vind om eftermiddagen.
Både fredag og lørdag var protestkomi
téen i arbejde. Specielt ved mærkerun
dingerne opstod situationer med kolli
sioner til følge, når der ikke var plads
nok til både, som forinden havde over
lap og dermed skulle have plads ved
mærket.
Hver dag blev uddelt en præmie til da
gens vinder. Denne præmie var sponse
ret af Bang Sails, Kastrup Marine

Service og stilladsfirmaet Triumf, som
også havde udlånt en container til brug
for deltagernes turgrej, mens de sejle
de.
Til fredagens »sociale indslag«, Grill
aften, havde SSF's formand, Preben Ja
cobsen, lånt AGAs personalegrill, en
stor jernsag, som let indeholdt 30 - 50 kg
trækul og gav god plads til »bøfferne«
til de 100 deltagere, der fik sig en hyg
geaften og nød godt af Kirstines øvrige
traktement.
Afslutningen på sejladserne blev uhyre
spændende, idet to både havde lige
mange points og havde samme place
ringer i sejladserne, og dermed siger
DS' regler, at det er den båd, som har
den bedste placering i den sidste sej
lads, som har vundet.

1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

17
33
232
65
75
252
133
256

Hans Erik Ortving
Klaus Lange
Eggert Schrøder
Peder Skogstad
Søren Michelsen
Per Gregersen
Jens Lillegaard
Hanne Skovbjerg

Hans Erik Ortving i midten sammen med sine gaster, vinder af klas
semesterskabet. Skipperen er i øvrigt formand for Spækhuggerklub
ben.
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Vinder af stævnet og dermed klasseme
ster 1989 blev båd nr. 17 med Hans Erik
Ortving som skipper og gasterne Bjakni
Jensen, Sundet, og Henrik Almegaard,
Lynæs, med mindst mulige marginal,
idet vinderbesætningen havde en
1. plads i sidste sejlads foran sidste års
vinder, båd nr. 33, med Klaus Lange,
Sundet og gasterne Bjarne Lindquist,
Enigheden, og Karsten Hørløch Jen
sen, ØSF.

Stævnets gennemførelse fik megen ros,
som kan tages til indtægt af dommer
teamet, protestkomitéen samt bu
reauets to piger.
På sejlernes og officials vegne
Jens Green Jensen

SS
SS
KDY
SS
Snekken
Vordingborg ØSF
Vedbæk
KVS

Points
11,7
11,7
29,4
40,7
58,0
59,0
63,4
67,7

Overdommer Ole Poul, SSF.

The Larchmont Yacht Club Cup
Denne overskrift er navnet på en pokal,
som er skænket af Mr. H. Struckmann,
New York, til Københavns Amatør Sejl
klub i 1927. Den er af giveren bestemt
som en stadig vandrende præmie for
holdsejlads.
Sejladserne har gennem årene været
sejlet i forskellige bådtyper.
I de senere år har det været Nordisk
Folkebåd, som har været den anvendte
bådtype.
Reglerne siger, at det kun er Øresundsklubber, som kan deltage. Endvidere fo
reskriver reglerne, at sidste års vinder
skal arrangere det efterfølgende års sej
ladser.
Da Sundby Sejlforening vandt i 1988,
var SSF arrangør af sejladserne i week
enden den 2.-3. september 1989.
Der havde tilmeldt sig 7 klubber:
Kastrup Sejlklub
Sundby Sejlforening
Søværnets Sejlsportsudvalg
Øresunds Sejlklub
Frem
Københavns Amatør Sejlklub
Rungsted Kyst Sejlklub
Helsingør Amatør Sejlklub

Resultatet blev:
I
Kastrup Sejlklub: Total 91 points
- 1032
3p
5p
3p
8p
- 777
6p
13p
7p
14p
~ 727
9p
9p
5p
9p
18 p

27 p

15p

31 p

II Rungsted: Total 106 points
- 743
4p
lOp
19p
13p
- 864
12p
15p
lOp
lOp
- 880
2p
4p
4p
3p
18p
III
IV
V
VI
VII

29 p

33 p

26p

Sundby: Total 109 1/4 points
Helsingør: Total 119 points
Frem: Total 167 1/4 points
Søværnet: Total 183 points
KAS: Total 187 points

ganske enkelt
bedst

Det ulige antal tilmeldte klubber bevir
kede, at der ikke kunne sejles ren hold
sejlads, men statutterne foreskriver
nøjagtigt, hvordan der skal sejles under
sådanne omstændigheder.

Sejladserne foregik i let springende
vind.
Efter fredagens sejladser førte SSF,
men et stabilt sejlende Kastrup-hold
vandt for første gang pokalen og er der
med arrangør af næste års sejladser.

En del diskussion og meningstilkende
givelser kom frem som følge af de må
ske lidt forældede statutter, som ikke
helt har fulgt med tidens udvikling,
hvilket nok bør tages op til overvejelse
inden næste års sejladser.
Da statutterne ligeledes foreskriver, at
hver klub skal møde med en dommer el
ler et protestkomitémedlem, giver det
mulighed for en udbytterig meningsud
veksling mellem de forskellige klubbers
deltagere.
Jens Green Jensen

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

i^JYSKE
Wbank

Amagerbrogade 67
Tlf.01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Hf. 01 97 00 22
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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 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Bliver det fiasko eller succes denne gang?
Nu også skat på
Fritidsfiskeri fra 1990!
Mange af vore medlemmer har som en
lille fritidsfornøjelse lidt fiskeri med ru
ser og garn. Dette kommer nu til at ko
ste 250, - kr. - sikkert som en begyndel
se. De, der fisker med snøre og stang,
slipper indtil videre.
Til oplysning for vore fritidsfiskende
medlemmer bringer redaktionen derfor
uddrag af Knud Johnsens artikel i Mor
genavisen Jyllandsposten.
Fritidsfiskere er den kategori af lyst
fiskere, der fanger deres fisk i garn og
ruser fra kysterne. Der skønnes at være
omkring 25.000 af dem, og for dem kom
mer det fra årsskiftet til at koste 250
kroner pr. år at drive deres fritids
beskæftigelse, der hidtil har været gra
tis.
Ordningen blev vedtaget i folketinget
umiddelbart før sommerferien, og det
er hensigten, at pengene skal bruges til
udsætninger af fisk. Officielt kaldes be
talingen en afgift, og den har intet at gø
re med det, som Danmarks Sportsfis
kerforening i mange år har ønsket: Et
fisketegn.
Sportsfiskerne eller lystfiskerne (dem
der fisker med stang og snøre) fra ky
ster og i vandløb skal fremdeles ikke be
tale nogen statsafgift.
Afgiftsordningen for fritidsfiskerne be
tyder samtidig visse ændringer i frem
gangsmåden. Indtil 1978 var fritidsfi
skeriet totalt frit. Der måtte fiskes med
lige så mange ruser og garn, som udøve
ren magtede at bruge. Men det år kom
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Kurt Johnsen

så en lov, hvorefter hver fritidsfisker
maksimalt måtte bruge tre ruser, tre
garn eller 300 kroge, og hvert redskab
skulle samtidig forsynes med et gult
mærke i plastic, der udleveres hos fi
skerikontrollen landet over.

Fiasko
Den ordning har været udsat for en søn
derlemmende kritik, ikke mindst fordi
det kun i yderst begrænset omfang har
været muligt for fiskeribetjentene at
kontrollere, om der er de gule mærker
på fangstredskaberne. Fra januar bliver
det sådan, at der må fiskes med 6 kaste
ruser, hvoraf den ene må være en så
kaldt pæleruse, eller seks garn eller
med 600 kroge. Altså kun seks redska
ber mod nu ni. Samtidig forsvinder de
gule plasticmærker, og fritidsfiskerne
får i stedet pligt til at forsyne deres ru
ser eller garn med navn samt det num
mer fra postgirokortet, der viser, at de
250 kroner er indbetalt. Altsammen til
hjælp for fiskeribetjentene, når de ryk
ker ud til kontrol, hvad de efter fiskeri
ministeriets udsagn vil gøre noget hyp
pigere, end de har gjort hidtil, fordi fi
skerikontrollen
mandskabsmæssigt
forøges.
Fritidsfiskerne er organiseret i hen
holdsvis Amatørfiskerne og Jydsk Fri
tidsfisker. Sidstnævnte forening, hvis
formand er Karl Laigaard i Løgstrup,
har i sidste weekend på et møde med
formændene for alle lokalforeninger
drøftet den nye ordning, som der ikke er
udelt tilfredshed med. Utilfredsheden

Flot pighvar, fanget på stang - stadig
tefri. SSF 1987.

går især på, at der ikke er lempet på be
stemmelsen om, at fiskegarn generelt
ikke må stå nærmere kysten end 100
meter. Fritidsfiskerne mener ikke, der
er biologisk baggrund for det over hele
landet, og de er af den opfattelse, at det
er Danmarks Sportsfiskerforbund, der
har fået fiskeriministeriet til at få den
bestemmelse igennem. Karl Laigaard
sagde på mødet, at man har mange ek
sempler på, at lystfiskere kan ses med
stang og snøre på kystområder, hvor der
netop er udsat fisk, og han er derfor af
den opfattelse, at Danmarks Sportsfi
skerforbund ikke selv respekterer fredningsgrænsen for de 100 meter på ky
sten.
Men enighed hos fritidsfiskerne om be
talingsordningen er der dog ikke. På det
omtalte møde fremsatte en lokalfore
ning fra Sydthy forslag om totalboykot
af den nye ordning. Men skal bare fiske
los efter de nuværende ordning og lade
være med at betale afgiften på de 250
kroner. Det blev motiveret sådan:
Hvis vi alle skal betale 250 kroner, kom
mer der så mange fisk, at vi simpelthen
ikke kan overkomme at fange dem.
Det fik formand Laigaard til at sige, at
hvis der blev flertal for det, ville han ik
ke mere være formand, men det er han
fremdeles. Der kunne ikke tilnærmel
sesvis samles flertal for tankerne fra
Thy.

Den kommende nye ordning for fritids
fiskeriet kommer også til at betyde, at
udlændinge nu ikke mere må fiske med
redskaber i Danmark. Det har navnlig
betydning for sommerhusejere, der le
jer deres sommerhuse ud til eksempel
vis tyskere. Sommerhusejeren har i sit
redskabsrum måske et rødspættegarn,
som ha giver den tyske lejer lev til at
bruge. Det må den tyske turist lovligt
efter den nuværende lovgivning, men
ikke efter den kommende.
Udøvere af garnfiskeri skal have bopæl
i Danmark.

ssssssssssssssssssssssssssss

Girokort vedlagt
i dette blad!

Torsk, 4 kg, fanget 3. september 1989 af Vagn
Preisler, skipper på Bollen ved fisketuren 7.
oktober - stadig skattefri!

Af uransagelige årsager kom der ikke
girokort vedrørende kontingentbetalin
gen, som skulle være indbetalt inden
den 15. september, i forrige nummer af
bladet.
Bestyrelsen og kasserer Erna beklager
sammen med redaktøren dette. Det
kan meddeles, at ingen, der af den
grund har glemt at betale, vil blive
afkrævet den normale bøde på 100,- kr
før efter den 1. oktober. Så vedlagte gi
rokort er en påmindelse om - såfremt
du ikke har betalt endnu - at få det gjort
inden den forlængede frist udløber.

69é9é9é96969696969é9696§69696969é9696969696969é9696969é969é§§

FISKETUR

Lørdag den 7. 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,Middag (skipperlabskovs) i klubhuset kl. 18.00.
Spisebilletter fås hos Kristine til kr. 35,- 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.
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Old Boys
mesterskab 1989
i kulingsvejr!
15 bådehold havde meldt sig til den le
gendariske Old Boys Cup, hvor ingen
mand må være under de 40, og hvor alle
kvinder skal være kønne og over de 30,
hvilket gør udvælgelsen ret umulig med
alle de pragtfulde kvinder, vi har i Sund
by Sejlforening.
Samtlige Ynglingebåde i SSF var ind
forskrevet, foruden at Søværnet bered
villigt stillede et antal fartøjer til rådig
hed.
Og der blev virkelig sejlet, og ikke - som
ved sidste års Cup - spillet minigolf ef
ter dommerkomitéens hjemmegjorte
regler på grund af vejrligs-bestemmelserne.
Lørdagens sejladser blev en nydelig op
visning af de erfarne gamlinge, der alle
mesterligt kunne tumle Ynglingen, som
var det deres egen. Ud af dette mange
sidede bådebytteri blev der to klare fa
vorithold, der næsten sejlede som pro
fessionelle elitesejlere uden det sæd
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vanlige reklamegas på skib og kasket.
Søndagen begyndte vejrmæssigt stille
og fredeligt; der var dog enkelte tøm
mermænd hist og pist, hvilket ikke hav
de noget med vejret at gøre, men deri
mod med lørdagsaftens-festen til den
overmåde fede musik og Kirstines kal
vesteg med den berømte sovs.
Det rolige vejr var roligt til første sej
lads næsten var gennemført, heldigvis
med de to favoritbesætninger: Ole og
Anni Juul samt Leif Guldbeck, og Jør
gen Friland-Violet med gasten Niels
Peter. Efter total vindstille og med
samtlige både drivende nordover rejste

vinden sig til 17 cm i timen. Det lykke
des for alle at bjerge sig i havn og med
sømandsmæssig manér tumlede alle
deres både, så der ingen skader skete
hverken på havn eller mastekran.
Ud af disse gæve pigers og drenges tum
len af vore berømte fartøjer kunne der
nu kåres de endelige Old Boys mestre,
som blev Ole og Anni Juul - Leif Guld
beck, der i behold til næste år har Kir
stines evige vandrepræmie og den
berømte stok med sølvskiltene.
En dejlig og oplevelsesrig lørdag/søn
dag for såvel deltagere som tilskuere.
Hans Guldager

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

PREBEN JACOBSEN

LYNETTENS
BÅD SERVICE

Telefon 01 50 19 78

En Børneopsparing
giver børnene en god start

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING

Amagerbanken

Mor og far skal lære
at lægge bøjer ud
»Forældrekursusgruppen« under DSO
og uddannelsesudvalget - Ingelise Lau
ritsen, Bjarne Robl, Niels Bægaard (al
le Århus), Leif Egelund (Roskilde) og
Henning Hansen (Fåborg) kunne sidste
år præsentere det med spænding imø
desete oplæg til hjælpeinstruktørkur
sus (»Forældre Orientering«).
Meningen er, at oplægget (som er et
hæfte) skal bruges på lokalt og regionalt
plan i kredsene. Gerne i forbindelse
med en generel snakomjuniorarbejdet.
Svanemøllekredsen og Østersøkredsen
har taget tyren ved hornene og har fået
stablet et juniorlederseminar på bene
ne, hvor man informerede hinanden om
nyeste tiltag, bl.a. om forældrekurset.
Og det blev ikke ved snakken:
Østersøkredsens DSO-kredsformand,
Bjarne Hansen, tog med et par medinstruktører til Bornholm, hvor de indvie
de Tejn Sejlklubs interesserede foræl
dre i hjælpeinstruktørkunstens hem
meligheder.
Godt skuldret, venner - både undervi
sere og forældre. Der er altid brug for
endnu et par instruktører eller endnu et
par praktiske hænder.
Opmærksomheden omkring kurset er
nok blevet skærpet af ovenstående teg
ning, som Østersøkredsen brugte som
blikfang:

Vinterpladsleje: Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 -I- moms
kr. 7,15, ialt kr. 39,65. Mindste pladsleje min. 3 kvm. kr. 175,- -(- moms kr. 38,50,
ialt kr. 213,50.

Hæftet »Forældre Orientering« købes
hos DS for 40 kr. plus porto.

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 -I- moms kr. 13,53, ialt kr.
75,-.

m|\

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,-.

Mini-juniorer: (0-9 år) Kr. 15,Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Bådpladsleje pr. år pr. kvm.: Kr. 65 r -I- moms kr. 14,30, ialt kr. 79,30.

Haveleje: Kr. 49,18 + moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.

i?

ÅRLIG UDFLUGT TIL MOTORBÅDSKLUBBEN WEST

$

Lørdag d. 30 september 1989 kl. 12.00

&

Morgendram i SSF's klubhus kl. 9.00, derefter sejles
gennem Københavns Havn, så vi kan mødes ved Sydhavnsslusen kl. 11.00. Derpå sejles der samlet ind til
»WEST«. Slusen åbnes igen kl. 17.00 til hjemturen.
Tag forkosten med, eller køb den i WEST.

^
^
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MUSIK, DANS, FEST, LOTTERIER

*

Har du mast på, tag bus - bil - eller cykel

ik

ik
n

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde den 7.
august 1989.
Fraværende efter afbud: Else Thuring
og Hans Guldager.
Fraværende i øvrigt: Bente Bang Chri
stensen, Vagn Preisler og Per Wallin.
Holger Møller deltog som suppleant for
Hans Guldager.
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:
Protokollen fra forrige bestyrelsesmø
de blev oplæst og godkendt efter et par
supplerende oplysninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden mindedes tre medlemmer,
der var døde i den forløbne tid siden sid
ste bestyrelsesmøde: Kurt Olsen, Erik
Jørgensen og vort æresmedlem Carl
»Jorden Rundt« Nielsen. Der var enig
hed om fremtidig at forsyne kranse ved
begravelser med fortrykte bånd.
På grund af en del hærværk på parke
ringspladsen havde formanden tre for
slag:
1. EDB-styret, fremrykket port.
2. Nuværende port EDB-styres.
3. Parkering inde på området, hvortil
portnøgle udleveres mod deposi
tum. - Sidstnævnte løsning kan
medføre, at porten ikke bliver luk
ket. Ved de to første løsninger er por
ten selvlukkende. Spørgsmålet ta
ges op igen, når økonomiske konse
kvenser foreligger.
Rundkørslen foran klubhuset vil blive
reguleret. To meter tages af.
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Molerne på sydsiden af kanalen begyn
dende ved broen skal sikres alt efter
muligheder og økonomi - delvis ved
pladsmand og egen arbejdskraft.
Træer ved søndre bassin mellem klub
hus og slæbested skal fældes på grund
af »Elmesyge«. Allan undersøger erstatningsplantning. Træet ved teltet
skal beskæres.
Kommunen skal ansøges om tilladelse
til at opføre en række skure mere på
søndre plads. Skurene skal tildeles ef
ter anciennitet efter avertering i bladet.
Vagtordningen drøftedes med henblik
på omlægning af aflønningssystemet.
Tages op påny.
Det indkøbte EDB-system var util
strækkeligt. Der blev givet grønt lys for
indkøb for yderligere 1.400 kr. Henrik
Jacobsen bistår Erna.
Falcks Redningskorps vil komme med
et tilbud om samlet abonnement.
Jørgen Hermansen fra Kastrup havde
luftet en idé om at overtage benzinsal
get, eventuelt udvidet med begrænset
salg af maling m.v. I den forbindelse
kunne der blive tale om opstilling af en
skurvogn eller udvidelse af motorsku
ret.
J.H. havde lovet mere detaljerede
oplysninger inden mødet i dag, men der
var intet modtaget. Der afventes videre
udspil.
Der vil blive sat en annonce i bladet om
tilgang af nye medlemmer.
Formanden orienterede om fakturaer
for reparationerne på nord- og østmole.
Et medlem har tilbudt at finansiere et
motorspil på mastekranen. Havneud
valget ser på sagen.
Punkt 3 Havn og Plads:
Der skal ryddes op på pladsen. Annon
ce sættes i medlemsbladet om frivillig
arbejdskraft. Der bliver stillet kran,
værktøj og redskaber til rådighed.
Der er problemer med skydepramme,
der ligger til gene for sejladsen.
Det går nogenlunde med indbetalingen
af havnepenge fra gæstesejlere.
De lovede skinner til nedramning af
pæle savnes.
Der havde været et problem med ejeren
til et fartøj, der var væltet på bedding
vognen. Videre forløb afventes.
Mastekranen skal evt. sikres med stop.
Vandhanerne skal gennemgås. Evt. la
ves en ny fremgangsmåde ved lukning
om efteråret og åbning om foråret.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Michael Ronild orienterede om svagfø
refesten. Der var udsendt 145 invitatio

ner, men der kommer sædvanligvis en
del afbud. Indsamling var i gang.
Regnskabet skal føres gennem kassere
ren.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Sejlerskolen har 5. og 6. august afholdt
den årlige weekend tur, som i år gik til
Råå. Grundet en ikke alt for god vejrud
sigt havde mange, ikke mindst blandt
instruktørerne, besluttet sig for at blive
hjemme. Således var der kun tre delta
gende både. Det blev dog en fin tur, hvor
selv vejret artede sig bedre end forven
tet.
Sejlerskolen afholder prøve den 30. sep
tember med 1. oktober som reservedag.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Saltholmturen var blevet aflyst på
grund af manglende tilslutning (kun tre
børn var tilmeldt).
En Yngling, der ikke er i forsvarlig
stand, er taget på land. Føreren vil blive
kaldt til møde om sagen.
Søværnets idrætsforening har lånt tre
Ynglinge til NM.
Vore Ynglinge havde gjort en pæn figur
ved DM.
Punkt 7 Kapsejlads:
Der havde været møde om Larchmontsejladsen. Alt er i orden.
Old-boys-sejladsen og Spækhugger
stævnet går planmæssigt.
Punkt 8 Joller:
Intet
Punkt 9 Motorbåde:
Båtklubben Malmohus har indbudt til
klubfest den 19. august. Det overvejes
at lave en grillfest fælles for motorbåde
og sejlere.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet sluttet kl. 23.15.
sign.:
Preben Jacobsen
Holger Møller
formand
referent

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!!
Kan du af en eller anden
grund ikke selv gå dine
2 nattevagter, så spørg
et andet klubmedlem, el
ler snak med pladsman
den, der er foreningens
vagtchef.
Tag dine nattevagter så
hurtigt som muligt!!

Nattevagter!!!
I Hvad er dog dette?
[ Ikke alle har forstået selve idéen med
[ nattevagtordningen, og enkelte prør ver at smutte udenom.
[Det lykkes sjældent!
[For en bedre forståelse af hele proiblematikken gengives her hele
r vedtægtsbestemmelsen, idet det kan
* tilføjes, at vor vagtordning har haft
»en præventiv virkning så det batter
jpå hovedstadens lovløse individer.
[ I øvrigt har 8 andre sejl- og moI torbådsklubber direkte kopieret vor> es ordning med tilsvarende gode rei sultater.

Bestyrelsen vil til førstkommende
generalforsamling stille forslag om,
at gebyret for ikke at gå sine natte
vagter skal sættes op til 500 kroner pr.
vagt, altså i alt kr. 1000, -, idet det ikke
kan være meningen, at foreningen
skal have direkte udgifter på vagt
ordningen.
Så tag vagten, eller arrangér dig med
et andet medlem.

Vedtaget på generalforsam
lingen den 31. oktober 1978,
med senere ændringer.
Der etableres en vagtmandsordning i
tiden fra den 1. oktober til den 1. marts.
Vagtordningen skal omfatte alle med
lemmer under 65 år, der har fartøj i hav
nen eller har fartøj stående på land på
foreningens område.
Hvert medlem skal melde sig til mindst
2 nattevagter, og hvert vagthold skal
bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf
den ene skal opholde sig i klubhuset ved
telefonen, og mindst to skal patruljere
på havn og plads. Både den indeværen
de og de udegående vagter skal være
forsynet med walkie-talkie. Vagterne
skal ikke foretage anholdelser, men
skal alene ved deres tilstedeværelse og
ved overvågning virke præventivt.
Patruljerende vagter, der observerer no
get unormalt, skal straks via W.T. rap
portere til indeværende vagt, som da
straks skal tilkalde politi.
Vagterne må ikke være i besiddelse af
våben eller andre genstande, som er i
strid med dansk lovgivning om våben
besiddelse.
Vagterne skal fungere i tiden fra kl.
22.00 aften til 6.00 morgen. Vagtmæn
dene må ikke forlade klubhuset alene;
der skal være mindst to i følge.
Foreningens næstformand leder og for
deler vagterne og skal i videst mulige
omfang tage hensyn til medlemmernes
ønsker om vagternes afvikling. Tilsyn
med vagternes rettidige fremmøde og, i
tilfælde af forfald, tilkaldelse af afløser,
skal udføres af bestyrelsens medlem
mer på skift efter en nærmere fastlagt
plan.
Medlemmer, som ikke kan eller ikke
ønsker at deltage i vagtordningen, skal
betale et gebyr på 250 kroner til afhol
delse af udgifter til en stedfortræder.
Pensionister kan dog fritages herfor ef
ter aftale med bestyrelsen. Nærmere
vagtregler udarbejdes af bestyrelsen.
Motivering:
Belært af erfaring fra tidligere års mør

ketider vil vi forsøge på, på billigste må
de, at dæmme op for de mange indbrud
i klubhus og skure og ikke mindst den
meningsløse ødelæggelse, der ofte fin
der sted på vore fartøjer.

ssssssssssssssssssssssssssss

Oprydning!!!
Onsdag den 30. august var der mødt
mange frivillige. Der blev gået til den
med frisk mod og godt initiativ. Mange
vrag blev flyttet over i det vestlige hjør
ne, og de vil senere blive ekspederet vi
dere, efterhånden som vi finder de tidli
gere ejere.
Et par dage forinden var der en meget
hård østenstorm, og den gamle »Rosa«
endte på stensætningen. Tre mand
brugte dagen til at fjerne det gamle
skib. Intet kunne bruges.
To syge elmetræer blev skovet til stor
fortrydelse for nogle medlemmer, som
mener, at det er forbudt at fælde træer,
men det var blevet diskuteret med vo
res gartner og afgjort, at de desværre
måtte væk.
Stor TAK til alle de frivillige. Vi håber
på endnu en dag i nær fremtid for at
fortsætte, hvor vi slap, og listen vil igen
blive sat op i mellemgangen til klubhu
set.
Preben Jacobsen
formand

fra medlemmerne

t
Hjertelig tak for den venlige delta
gelse ved Kurt S. Olesens bisættelse.
På familiens vegne
Anna Olesen

Guldbryllup
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed
ved vort guldbryllup.
Jonny og Svend Christensen
»Geir«
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fra bestyrelsen

sejlerskolen

Slettede medlemmer
pr. 1.8.89.
A
A
A
A
A

Nye medlemmer
bydes velkommen i
Sundby Sejlforening

A
A

A 181 Olafur K. Magnusson
Melabraut 30,
170 Seltjarnarnes, Island
A 203 Jens Carsten Kjær
Røde Mellemvej 94 A, S.
A 226 Ole Max Møller
Blekingegade 6, S.
A 317 Niels Bagge Larsen
Vermlandsgade 84, S.
A 365 Flemming Schubtrt
Serbiensgade 16, S.
P 122 Bente Baun
Ejsingvej 6, Herlev
J
7 Christian Kjær Jensen
Røde Mellemvej 94 A, S.
J 55 Søren Holm Jensen
Sortedam Dossering 91, 0.
J 56 Christian Steen Laursen
Italiensvej 88, S.

A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
J

5 Allan Grundahl
Hessensgade 23, S.
35 Ove Ladebye Johnsen
Signelilvej 4, S.
47 Thomas E. M. Pedersen
Lyshøjgårdsvej 75-4, Valby
114 Lars Steglich-Petersen
Willemoesgade 43, S.
129 Stig Rene Poulsen
Maltagade 6, S.
153 Søren Davidsen
Amsterdamvej 4, S.
169 Åge Benny Pedersen
Tyrolsgade 10, S.
252 Kurt Ervin Schmidt
Hollænderdybet 28, S.
310 Lars Buhl
Amager Strandvej 386, Ka.
353 Erwin Bjerregaard
Ved Kløvermarken 3, S.
362 Per Jønsson
Lindevej 27, Dragør
567 Torben Juul Nielsen
Prags Boulevard 16, S.
842 Ib Kristiansen
Hotelstien 5, Vedbæk
970 Leif Jørgensen
Ved Amagerbanen 29, S.
22 Birthe Lindhardtsen
Rialtovej 9, S.
108 C. R. Hansen
Vestergaardsvej 6, NV.
178 Niels P. Hansen
Frankrigsgade 84, S.
7 Eva Høier Mogensen
Japanvej 32, S.

Sejlerskolen meddeler:
Nu er det på tide at tænke på vinterens
undervisning.
Der påregnes, at der vil blive arrangeret
kurser i navigation og towærksarbejde.
Ligeledes vil andre kurser kunne arran
geres, dersom der er interesse blandt
medlemmerne. I denne forbindelse er
forslag meget velkomne.
Undervisningen i navigation kommer
til at foregå på Peder Lykke Skolen på
mandage kl. 19.00 - 21.40 til en pris af kr.
575,- (Pens. kr. 365,-)
Tilmelding snarest og senest 1.10.89 til
undertegnede eller på den opsatte liste
i mellemgangen. Det er meget vigtigt
med hurtig tilmelding.
Undervisningen i towærksarbejde
kommer til at foregå i »Skipperstuen«
på xxxdage kl. 19.00-2100. Der må på
regnes en mindre udgift til materialer.
Tilmelding snarest og senest 1.10.89 til
undertegnede eller på den opsatte liste
i mellemgangen.
Kent Nielsen
skolechef

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE*.

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

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af 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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ynglinge

havn og plads

i motorbåde

c

—

! ! , ||

I Krebs til den lyse morgen
1 Sejladsen til vor venskabsklub Malmo[ hus Båtklub var en mægtig oplevelse.
[ Der var 16 fartøjer med i alt 41 personer,
i som fik krebs med flydende gemyse >. så meget, der kunne spises - og lidt til.
[ Dansen gik til den lyse morgen. Allere) de kl. 10 søndag morgen var der dækket
) op til kaffe og morgenmad for kun 3.00
I kr. Brændevin var gratis.
I Det var alle tiders tur til vore venner på
) den anden side af Sundet. Vi håber, at
3 endnu flere vil deltage til næste år.
Motorbådsudualget

I Dead-line
' Dead-line for bladet er altid første
[ mandag i hver måned, der gøres dog opi mærksom på at i juli udkommer bladet
i ikke.
1 Stof til bladet kan indleveres i kontot rets postkasse eller sendes til redaktør
[Hans Guldager og medarbejder ved
f bladet Holger Møller.
[Medlemmerne er velkomne med ruf brikannoncer om køb og salg eller liginende, der bringes gratis.

\ /

Havnekontoret
Havnefoged Bent Petersen træffes på
alle hverdage mellem kl. 15.00 og 16.00
på kontoret og i samme tidsrum på tlf.
31 58 14 24.

Benzin- og oliesalg åben:
Mandag til torsdag
Fredag
Lørdag

Ynglingeudvalg:
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S

optimister

kl. 15-16
kl. 14-18
kl. 9-11

Gæstesejlere kan mod et depositum på
kr. 50, - få udleveret en nøgle, der passer
til vort toilet og baderum samt låge.
Porten bliver låst kl. 16.00 på hverdage
og lørdage kl. 11.00.

Hvis strøm tages fra SSFs
el-net, skal der betales
følgende:
Køleskab
kr. 100 pr. år
TV
kr. 100 pr. år
Kogeplade
kr. 100 pr. år
El-ovn/komfur
kr. 100 pr. år
Såfremt ovennævnte el-apparater (220
volt) forefindes i fartøjer eller i skure og
er tilsluttet uden at ovennævnte geby
rer er betalt, vil det blive betragtet som
tyveri fra foreningen.

Optimistudvalg:
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S

kapsejlads

<9

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Århusgade 88 • 2100 København 0 • Telefon 01 26 95 09
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^åde over 100.000

Deres annonce indrykkes i Politiken 6 på hinanden følgende
lørdage for 300 kr.
Når perioden er udløbet - eller båden solgt - modtager De en
giroblanket på annoncebeløbet - altså 300 kr.
Bliver båden solgt, inden periodens udløb, ringer De til tlf.
(01) 118511, beder om Ship O'høj, så standser vi Deres annonce - og
fakturabeløbet vil stadig være 300 kr.
De kan skrive op til 25 ord i annoncen. Er teksten over 25 ord,
forbeholder Politiken sig ret til at forkorte.
Sæt kryds ved den ønskede rubrik.

• Sejlbåde
• Motorsejlere

• Motorbåde
• Andre fartøjer

Ønsker De et gratis 'Til salg-skilt' til at sætte på båden, bedes
De sætte kryds i dette felt Q
Kuponen sendes til Politiken, Ship O'høj, Rådhuspladsen 37,1585
København V. Afleveringsfrist torsdag kl. 13.00.
Bådmodel:

Pris:

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

$

POLITIKEN LORDAG

Forsvarsminister Knud Enggaard og over
borgmester Jens Kramer efter at have lagt
de sidste Dolos på plads på Flakfortet.

NOVEMBER 1989
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Medlemsblad for

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

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
2,
3.
i
Lej med fuld kobsret

Fri service samme dag

Kæmpe udvalg

Hos D:E:R kan du bade kobe og

Gar dit TV i stykker eller trænger

Vælg TV, Video og HiFi nyheder fra

leje. Du kan starte med at leje dit

det f.eks. blot til at justeres en

topmærker som Bang & Olufsen,

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

Finlux, Philips, Pioneer, jVC m.fl.

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, og vi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

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

31 50 73 23

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og

HiFi måned for måned. Det gi'r

5,

dig mulighed for at afprove udsty

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

31 50 41 01

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

31 58 01 76

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder dig
ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup
Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0.

4,

.

VIDEO
Hlfl-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.

31 51 71 79

31 38 03 23

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen ....

31 50 19 78

Næstformand:
31 53 59 64

Else Thuring

Sekretær:
31 53 59 64

Else Thuring

Kasserer:
....

31 59 39 78

Herman Mortensen . . .
Orla With

31 54 46 34
31 55 28 70

Erna Christensen

Havneudvalg:

ANNONCEPRISER I SSFs MEDLEMSBLAD:
Helside:
Halvside:
Trediedel side:
Kvartside:
Ottendedel side:

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

900, 450, 350, 325, 190,-

+ moms pr. nummer
+ moms pr. nummer
+ moms pr. nummer
4- moms pr. nummer
+ moms pr. nummer

10% rabat ved annoncering et helt år.

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Skolechef:
Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:
Leif Henriksen

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 28 88 71

Motorbadsrepræsentant:
Michael Ronild

31 53 61 95

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

Malere:
Fung. Karl Thorup
Fung. Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

Billige kvalitetstryksager

31 59 88 18

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

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag. - Kataloger - Fakturaer - Kuverter - Etiketter - Brochurer Brevpapir - Prislister - Bøger. - Alt i bogbindenarbejde. - Omslagsbøger - Kataloger Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning. - Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og
nedfotografering. - Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

SMQffsettryk
v/ Tina og Søren Moller

SALTVÆRKSVEJ 134 - 2770 KASTRUP - TELEFON 31 51 71 79

SSF svagførefest — atter en succes bragt i havn.
For snart 30 år siden startede denne år
lige svagførefest for Amagers og SSF's
handicappede. Dengang som et arran
gement for knapt 30 deltagere. Det har
siden udviklet sig, så der i dag er alt
hvad klubhuset kan bære, og med årligt
omkring 130 inviterede, bliver der truk
ket veksler på både medlemmernes of
fervilje og assistance, leverandører og
andres velvillighed, som der heldigvis
ikke er mangel på.
Også i år var der mødt mange kunstnere
og optrædende frem, som sammen med
vort hornorkester og hoplapiger satte
humøret op med adskillige grader hos
vores gæster. Gennem bladet skal der
fra de handicappede lyde en varm tak
til alle som deltog fra SSF. Hjemme
værnet, Arbejdersammariterne og ikke
mindst Vagn og Bente for en dejlig ople
velse, som alle håber på at få lov til at
deltage i til næste år.

Klubhuset fyldt til sidste plads.

Formand Preben Jacobsen byder gæsterne
velkommen.

SSF-medlemmer havde travlt med at klare
serveringen.

% -

vhlJJ
Også SSF-medlemmer var på scenen.

Sngerinden Ulla Pia optræder sammen med
en af de handicappede gæster.

$ <4

* **

1
Vort medlem Harry Trudsø var blevet hentet
på Bispebjerg.

3

Sild! sild og
atter sild.
Lørdag den 7. oktober afholdte SSF. sin
årlige fiskekonkurrence med 81 velfor
beredte deltagere, der præcis kl. 9.00
mødte op til morgenbønnen, og med
næsten samme præcision kom ud af
havnen kl. 10.00.
De hurtigste tog turen helt op til Hven
eller ned til Drogden. De mere adstadi
ge holdt sig mellem Middelgrunden og
Røsen.
Resultaterne af de ihærdige anstren
gelser vendte op og ned på begreberne
om fiskelykken. Det viste sig at sildene
holdt til oppe under Hven i store mæng
der, og torskene plus lidt sild og andet
godt, svømmede mageligt rundt lige ud
for Sundby Sejlforening.

Fiskerikommiteen takker
følgende sponsorer for ga
ver til konkurrencen.

1. præmie: Bør. Og Bente, der køres væk af
den glade vinder, Teater Preben.

A.C. Schmidt, Krimsvej / Bak
ker, Torvegade / Petersen,
Strandgade / AL. Sport, Torve
gade / Hans Guldager, Fliigger
Byggefinish A/S, Holmbladsgade 25 / Lyon Blomster, Lyonga
de / Tastesen, Prags Boulevard /
Poul Suhr, Krimsvej / Kastrup
Marine, Saltværksvej / Kajs Vin
stue, Østrigsgade / Elsings
Blomster, Kastrupvej / Winer
Nyt, Amagerbrogade / Bryggens
01-vand, v/Flemming / Otto's
Blomster, Kastrupvej.

Resultatet af vejningen
gav følgende resultat:
Største fisk 1. præmie
og Kristines vandrepræmie:
Torsk. 2,4 kg.
Vundet af båden »Norma«.

Næst-største fisk 2. præmie
Torsk. 2,4 kg.
Vundet af båden »Havkat«.
Tredie-største fisk 3. præmie
Torsk. 1,8 kg.
Vundet af båden »Ann«.

c l t.

Mest sjældne fisk
En makrel.
Vundet af foreningens båd »Bollen«.

1. præmien gik også til en, der trak torsk i
land. Tegning af Ib Christensen, SSF.

Længste fisk
En hornfisk
Vundet af båden »Chip«.

Mindste fisk
En Hvilling eller noget i den retning.
Vundet af båden »Britt«.

Flest fisk
1/4 ton sild (mindst), taget ved Hven.
Vundet af båden »Tøsen«.
Dagen sluttede i klubhuset med skip
perlabskovs for de trætte deltagere, de
fleste med damer der var knap så træt
te, uheldigvis. Musikken var ikke den
mest sindsoprivende der er hørt i klub
huset, og stod slet ikke mål med de
oplevelser de mange deltagere kunne
berette om efter dagens kamp mod ele
menterne og de mange fisk.
Et fint arrangement, arrangeret af motorbådsrepræsentant Michael Ronild
med assistance af Bente og Vagn fra
Festudvalget.
HG.
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Redaktøren (t.v.) fremviser stolt den næst
største fisk, hvordan det sd end gik til.

Generalforsamling
Søndag den 29. oktober kl. 9.00 i Klubhuset
DAGSORDEN:

FØLGENDE ER PÅ VALG:

1. Valg af dirigent

Formand, Preben Jacobsen

2. Protokol og beretning

Kapsejladschef, NYVALG

3. Valg

Juniorleder, Leif Henriksen

4. Lovændringsforslag

Repræsentant for klubhus og fester, Vagn Preisler

5. Andre forslag

Havneudvalgsmedlem, Herman Mortensen

6. Eventuelt

Jollerepræsentant, Per Wallin (suppleant) (modtager valg)
Kasserer, Erna Christensen
Kasserersuppleant, Annie Lindquist
1. suppleant, Bjørka Schandorff (modtager ikke genvalg)
2. suppleant, Per Wallin

Forslag til Generalforsamlingen
Forslag fra bestyrelsen til dagsordenens punkt 5.
1.) Byggefondsmidlerne pr. d.d. overføres til almindelig drift.
Byggefonden nedlægges herefter, og betaling til byggefonden ophører.
2.) Kontingentet for aktive juniorer og passive forhøjes med kr. 50,- pr.
halvår med virkning fra 1. januar 1990.
3.) Vagtmandsordningen. (Vedtaget på generalforsamling d. 31. okt. 1978).
Bestyrelsen foreslår at gebyret for de medlemmer som ikke kan eller
ikke ønsker at deltage i vagtordningen forhøjes fra kr. 200,- til kr. 500,-.
Nærmere motivering for forslagene forelægges for generalforsamlingen.

HELLERS IACHTVÆRFT 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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Lotterier blev der solgt i stribevis af

Turen til West.
Den årlige sejltur for dem uden master
eller for høje antenner, gik traditionen
tro til Motorbådsklubben West i Syd
havnen, med sejltur gennem Køben
havns havn og slusen ved Sjællandsbroen.
Der var mødt til festlighederne, ca. 50
medlemmer, der havde en hyggelig og
fornøjelig dag med kammeratlig sam
vær, musik og dans til et godt orkester
med det mærkelige navn »Saven«.
Denne udflugt trænger efter flere med
lemmers mening, til lidt fornyelse, og
da de fleste godt kan navigere sig frem
til både »Enighed« og Motorbådsklub
ben Slusen, eller sågar til Sejlklubben
Syd, var dette måske ikke nogen dårlig
idé til næste år.
HG.

Alle var kommet til tiden, godt sultne.
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Velkendte ansigter i orkestret.

Den tænksomme og den muntre var også med.

Denne nedsættelse af den officielle
vanddybde fra 2,7 m til 2,3 m er sket, ef
ter at der hidtil ikke har været klager
over manglende dybde i området selv i
de perioder, hvor dybden har været af
taget til ca. 2,2 m.
Dansk Sejlunion har med tilfredshed
noteret, at man har fået medhold i, at
der er behov for en fortsat oprensning af
den gravede rende i Bøgestrømmen, og
at det lykkedes at opretholde et rødt/
hvidt sømærke med lys i sejlsæsonen til
erstatning for den tidligere lystønde
»Bøgestrømmen Anduvning«.

Kritiske situationer
skal torebygges.

Dansk Krydserklub.
Et af de ønsker, der fremkom fra mange
sider ved den store tursejlerworkshop i
februar, var, at Dansk Sejlunion blev i
stand til at yde en mere direkte service
til tursejlerne. Dette har været diskute
ret indgående, og der er nu dannet en
speciel arbejdsgruppe, som udelukken
de skal arbejde med at færdiggøre et
oplæg med forslag til struktur, opgaver,
kommunikation og økonomi for en
egentlig »Dansk Krydserklub« (DXK)
tilknyttet Dansk Sejlunion. Dette skal
danne grundlag for fremsættelse af
forslag til Sejlerdagen 1990.
Det store flertal af tur- og fritidssejlere
er allerede i dag medlemmer af DSklubberne, og det er væsentligt for DS,
at en krydserklub i Danmark allerede
fra starten vil blive en naturlig, integre
ret del af Dansk Sejlunion, og at DSklubberne samt DS også fortsat er tur
sejlernes naturlige tilholdssted.
Hvilke opgaver skal en krydserklub
beskæftige sig med? Det skal afgøres i
de kommende år, men det centrale er,
at brugernes ønsker kan imødekommes
- f.eks. »Danske Havne« direkte til den
enkeltes privetadresse, tilbud om køb
af publikationer til favørpriser (med
lemstilbud), forlagsvirksomhed, forsi
kringsaftaler, eskadresejlads m.v.

Vanddybden i
Bøgestrømmen.
Den officielle vanddybde i Bøgestrøm
men er permanent nedsat til 2,3 m,
principielt gældende fra næste sæson.

Med baggrund i en episode i somme
rens løb vil vi en ekstra gang rette sej
lernes opmærksomhed på dagsignaler
nes og signalflags betydning for forbyggelse af kritiske situationer til søs.
En af Marinehjemmeværnets patrulje
fartøjer udførte en bugsering af et andet
af værnets fartøjer til værft i Svend
borg. Slæbets længde oversteg ikke 200
meter, hvorfor der ikke skal føres dagsi
gnaler i form af signalfigurer. Man valg
te for god ordens skyld alligevel at sæt
te flag »DELTA« for at gøre den øvrige
skibstrafik opmærksom på de begræn
sede manøvremuligheder i det snævre
farvand og inden for det afmærkede løb.
Alt for mange lystsejlere respekterede
ikke i tilstrækkelig grad bugseringen,
og det bugserende patruljefartøj måtte
flere gange foretage undvigemanøvrer.
Et par gange var det tæt på påsejling.
Det kunne være en nyttig idé for mange
at bruge den kommende vintersæson til
en opfriskning af søvejsreglerne. I dette

tilfælde var det specielt dagsignalernes
og signalflags betydning samt søvejs
reglernes regel 9(a) og (b)!

Selv om vi har vagter i SSF,
skal der alligevel passes
på!
Havnetyverier er et stigende pro
blem. Alene i år venter forsikrings
selskaberne at skulle udbetale 10
mill. kr. i erstatning.
Sejleren er et let offer nå båden ligger i
hjemhavnen. Det er ingen kunst at bry
de ind i en båd, og det er svært og bøvlet
at tømme den for værdier, hver gang
man forlader den.
Forsikringsoplysningen gør opmærk
som på, at man dels bør tage sine penge
med sig når man forlade båden, dels
aflåse den. Havnene virker dragende på
tyve, fordi bådene normalt er så lette at
gå til.
Tyveri af personlige effekter bliver nor
malt erstattet af familieforsikringen,
hvis tyveriet er sket ved indbrud i luk
ket eller aflåst rum på båden. Er båden
kun i brug i week-enderne, betragtes
den som ikke beboet i den mellemlig
gende periode. Det betyder i henhold til
almindelig assurandørlogik, at hvis ty
veriet sker om onsdagen fra en båd der
kun bruges i week-enden, så dækker
indboforsikringen ikke tyveri af person
lige effekter. Kontante penge, værdipa
pirer og smykker er under ingen om
stændigheder dækket.
Hvis båden er kaskoforsikret vil løst in
ventar og sædvanligt udstyr til båden
være forsikringsdækket, men kun hvis
tingene er taget fra et lukket rum, så det
er synligt, at der har fundt indbrud sted.
HUSK DET!!
HG.

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. 200,-.
Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Mini-juniorer: (0-9 år) Kr. 15,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,- + 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. 60r.
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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 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Undskyld jeg forstyrrer
- men din båd er ved at synke!
Af: Gitte G. Andersen, DMU. Danske Fritidssejlere.
Med tilladelse bringes det
te indlæg i Motorsøsport og
SSF' blad samtidig.

medsøstre gav en trøstende kaffetår.
220 V strøm, populært kaldet »land
strøm« som de fleste fritidssejlere går
på jagt efter i enhver overnatningshavn,
er vanskelig at opdrive på Flakfortet det er jo en ø uden mange af fastlandets
facilliteter. Og der skulle bruges strøm
til den kraftige pumpe, der skulle have
en chance for at holde hende flydende.
»Hende« er en 33 fods Coronet motor
båd med 2,130 Hk Volvo Penta motorer.
Et dejligt skiv, familiens »åndehul« i en
travl tilværelse som selvstændige er
hvervsdrivende. Derfor bliver »hun«
også passet og plejet. »Jeg checker alt
efter, grundigt om foråret inden søsæt
ningen og som løbende vedligeholdelse.
Derfor kunne jeg ikke begribe hvor
utætheden stammede fra. Vi kunne ik
ke umiddelbart finde nogen årsag.« for
tæller Søren. »Mit forsikringsselskab Hafnia/Hånd i Hånd blev kontaktet og
telefonsvareren meddelte et tlf. nr. til
havarikonsulent John Kristensen, som
vi tog kontakt til. Han fik efter nogen
vanskelighed, kontakt med s, så vi
kunne aftale det videre fornødne.
Hvad var så årsagen, Søren:
Det viste sig at være et fiskenet med en
6 mm line, der havde viklet sig rundt om

m
Det begyndte som en helt almindelig
lørdag morgen, starten til en week-end
for to fortravlede mennesker. Derfor
var sejlturen op gennem Københavns
Havn, i det smukke sensommervejr, en
lise for sjælen.
Et par gode venner var blevet inviteret
med, for denne week-end ville nok blive
sæsonens sidste, så den skulle nydes i
fulde drag.
Strandparkklubberne havde et fælles
arrangement med sejlads til den lille ef
tertragtede sejler-ø i Sundet »Flakfor
tet«, og et af indslagene i festlighederne
var spidstegt gris! og det lød også dej
ligt, så hvorfor ikke deltage?
Men det gik ikke helt efter forventnin
gerne, fortæller Inge.
Nej, det tør man vist nok sige. Vi havde
lige anløbet havnen på Flakfortet, hav
de fået fortøjet og sad nu og nød en god
velfortjent frokost, da en anden fritidssejler gjorde os opmærksom på, at der
trængtes til at få båden lænset.
På denne opfordring, svarede min
mand, at man da ikke må lænse i en
havn, og hvad han da forøvrigt mente
med det? - Jo, sagde han, »Nu har jeg
siddet og holdt øje med vandlinien, og
på en halv time er den sunket ca. 10
cm.«.
8
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Det kan nok være det var et argument,
der kunne få fart i os. På få sekunder
forsvandt stole og bord med samt dets
glæder op på kajen og lemmene til mo
torrummet blev nærmest flået op!
»Det var et grimt syn der mødte os.«
fortæller Søren, skipperen selv, »Sø
vandet stod kun få cm. fra lemmene, så
højt at begge motorer var helt under
vand. Batteriet var kortsluttet og syre
holdigt vand havde allerede tæret det
strømførende ledningsnet, så vigtige
forbindelser var afbrudt.«
Der fulgte nogle travle, forvirrende og
ængstlige timer, hvor mange hjælpende
hænder og gode praktiske råd fløj gen
nem luften. Inge sad ængstlig på kajen
med familiens indbo, og forstående

akslen, hvilket bevirkede at garnet ved
akslens rotation, blev presset op i pak
dåsen, så denne blev utæt og fra denne
læk sivede vandet ind. I starten lang
somt, men da vi kom til at ligge så lavt,
at vandet udenfor lå lige med de selvlænsende åbninger, gik det meget hur
tigt. Faktisk så hurtigt, at vi måtte have
en trosse under kølen og fortøje til en
nærliggende bro.
Bugseringen hen til denne bro var tem
melig dramatisk, idet et mindre fartøj
var igang med at bugsere os, da skippe
ren på et væsentligt større og kraftigere
fartøj, poå vej ud af havnen, observere
de at denne bugsering vist ikke gik hur
tigt nok til, at det kunne holde os fly
dende tids nok til at nå broen, hvorpå

han resolut lagde roret om, og sejlede
hen til os.
Når et så stort og hurtiggående fartøj,
foretager en sådan manøvre, kan der,
som bekendt, opstå en generende hæk
bølge. Det gjorde der desværre også i
dette tilfælde, hvilket forårsagede ube
hagelig søgang for de nærmestliggende
både. Men manøvren var til stor fordel
for os. Vi nåede hen til den før omtalte
bro, og ved hjælp af trosserne under kø
len til broen og en kraftig generator og
pumpe, kunne vi holde os flydende.
Vi var af gode grunde nød til at overnat
te i båden, og det blev en utrolig lang og
klam vågenat.
1 løbet af søndagen ankom havarikon
sulent John Kristensen med et bugseringsfartøj og en effektiv pumpe. Vejret
var i løbet af formiddagen blevet gråligt
og kraftigt blæsende og vores stakkels
gæster, der skulle opleve fritidssejlerlivets glæder, blev søsyge på de knap 5
sømils sejlads til skudehavnen hvor vi
skulle på værft.
- Du har heldigvis forsikret, hvad ko
ster en forsikring egentlig til din stør
relse båd?
- Den koster os kr. 18.000 pr. år.
- Det lyder da af meget.
- Ja, det er fordi båden er udstyret med
2 udenbordsdrev. Til sammenligning
kan jeg nævne at en 33 fods Nauticat
motorsejler koster kr. 9.000 pr. år!
- Har du så haft søvnløse nætter på
grund af alt dette?
- Vi har haft, men vi har netop idag fået
»grønt lys« fra forsikringsselskabet
Hafnia/Hånd i Hånd. Så nu bliver mo
torerne taget ud, skildt ad og renset for
eventuelle spor af vand. Hele det elek
triske system skal udskiftes for batteri
syren »åd« alt hvad der var af kobber
tråd.«
Vi mener helt bestemt, at vores dejlige
båd nok skal blive helt i orden igen. Det
var en grim forskrækkelse og vi priser
os lykkelige for at det ikke skete på vej
over Østersøen. Vi vil meget gerne be
nytte denne lejlighed til at sende en
varm tak til alle de mange der gav os en
hjælpende hånd i week-enden 26/27 au
gust 89, samt en undskyldning for at
skabe røre og forvirring i Strandpark ar
rangementet.
Hilsen og tak fra Inge og Søren Hildegaard - Vallensbæk Sejlklub.

Hvad siger Flakfortet?
Det gik godt - Men at Flakfortet er en ø
uden fastlandets faciliteter, stod denne
weekend lysende klart, og hvis nu ikke
der havde været mulighed for at låne sig

frem til både generator og pumpe hos
en af deltagerne i arrangementet, ja så
havde der nu ligget en 33 fods Coronet
på bunden af havnen på Flakfortet.
Denne tildragelse leder nu tanken hen
på de sikkerhedsforanstaltninger, eller
mangel på samme, der er for øen. Det er
en eftertragtet og meget søgt havn i og
uden for sæsonen - et sted hvor mange
mennesker er samlet på få kvadratme
ter, og det er i en sådan forbindelse man
kan gøre sig nogle uhyggelige tanker!
Hvad nu hvis der bliver storbrand - er
der slukningsmateriel på øen, og hvor?

af Danmarks mest primitive større
havne, der takket være lejerne (den
selvejende institution Flakfortet) ikke
endnu er endt som en sandrevle i Øre
sund.
Man kan så spørge! hvem er de lejere,
det er dig og mig, og alle andre organise
rede sejlere og fritidsfolk, som ved
hjælp af små midler og ved hjælp af den
eksisterende lovgivning holder fortet
oven vande.
Hvad så med ejeren. Ja det er formo
denligt dig og mig og alle de andre hårdt
ramte skatteborgere der dog kan glæde

Sikringen af fæstningsøen Flakfortet er fuld
ført. Den sidste 1500 kg tunge Dolos lægges
her på plads af overborgmester Kramer Mik
kelsen.

Hvor der er mange varme og tørstige
mennesker samlet, kan små gnidninger
give gnister - hvem har så myndighedsbeføjelser som havnefoged - der skal
dog betales havneafgift?
Og hvad gør man hvis et fartøj springer
læk - er der pumpefaciliteter - Falck
har trods alt 1 times sejlads derud?
Det kunne være interessant at få Flakfortledelsen til at give en redegørelse
her på disse sider!

JA!
Hvad siger Flakfortet?
Til de stillede spørgsmål må jeg indled
ningsvis bemærke at fæstningsøen
Flakfortet, i al sin skønne og brutale nø
genhed, fuldstændig mangler moderne
og for os naturlige hjælpekilder og faci
liteter, og for at nævne nogle få!. 220/
380 volt strøm, ferskvand og hæderlige
toiletter, ordentlige fortøjningsmuligheder, telefon og fastansat havnefoged
med overenskomstmæssig aflønning,
og assistent med samme rettigheder.
Anløber man Flakfortet anløber man en

sig over at vi gennem 15 års indsats, har
ikke alene reddet men også i ikke uvæ
sentlig grad forbedret ejerens ejendom.
Så derfor er Flakfortet stadig en primi
tiv havn at anløbe, og hvor næsten in
gen hjælpekilder forefindes uden en
selv, og heldigvis alle på stedet værende
fritidssejlere, der i dette tilfælde uanset
at skaden er stor og alvorlig, takket væ
re en helhjertet indsats, fik reddet far
tøjet.
Svar på de stillede spørgsmål:
1) Storbrand. Nej der findes intet
brandmateriel på øen der kan slukke en
storbrand.
Der forefindes ildslukkere i restauran
ten, og i rummet for det frivillige hav
neopsyn.
2) Den øverste myndighed på øen er
såfremt der ikke er et bestyrelsesmed
lem fra den selvejende institution Flak
fortet på stedet, restauratør Bjarne Pe
tersen.
Med hensyn til havnepenge, er dette en
symbolsk betaling der går udelukkende
til den fortsatte istandgørelse, for kr.
80,- får man tilsendt en mærkat, der gi(fortsættes næste side)
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ver ret til gratis anløb et helt år.
Flakfortets girokonto er 8 27 0120.
Ønsker man ikke den ret, kan man ligge
på fortet for kr. 30,- om dagen.
3) Kommunikation med omverdenen i
tilfælde af nød. I restauranten er instal
leret VHF radio til havnetjeneste med
kanalerne 16, 12 og 13 (godkendt af
P&T). SOK er landet på øen 20 minut
ter efter nødopkald til Lyngby Radio,
medbringende læge.
I restauranten er der opsat biltelefon
med pengeautomat.
4) Med hensyn til pumper, forefindes
der ingen på øen egnet til formålet.
Findes der en glad giver, til en 220 V
dykpumpe med benzindrevet generator
er det en velkommen gave.
Til de nævnte spørgsmål kan det tilfø
jes, at vi i øjeblikket arbejder på at skaf
fe de fornødne midler til fastansat hav
nefoged med den fornødne myndighed,
og såfremt dette falder på plads, allere
de fra foråret 1990.
Til alle danske fritidssejlere. Velkom
men på fæstningsøen Flakfortet i den
kommende sæson, din 0.

Dansk Sejlunions formand bliver
den øverste chef ved det kommende OL, 199::(
Dansk Sejlunions formand, John Chris
tensen, er af Dansk Olympisk Komité
udpeget til chef for hele det danske OLhold ved De Olympiske Lege i Barcelo
na i 1992.
John Christensen er i dag medlem af
bestyrelsen for Dansk Olympisk Komi
té og har deltaget som leder for sejlerne

ved OL i 1984 og 1988. Formandsperio
den i Dansk Sejlunion udløber i 1991.
Ved Ol i Barcelona vil alle idrætsgrene
for en gang skyld være samlet på et sted,
idet den olympiske by opføres på hav
nen.

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

PREBEN JACOBSEN
Telefon 01 50 19 78

Hans Guldager, formand

L or da g e

Son og
helligdage

Jan

X

11 15

X

Fet>'

X

11 15

X

Marts

10 18

9 15

X

April

10 18

9 15

9 15

9 15

9 15

9 15

9 15

9 15

x
*

Juli

O O O

OC 00 00

Hverdage

Auq

10 18

9 15

Sepl

13 18

9 15

X

; j 13 18

9 15

X

9 15

x

11 ,5

X

Mai
Juni

Okt
Nov

•!

1 3

Dec

:

13 18

.

1 8

*

LYNETTENS
BÅD SERVICE

En Børneopsparing
giver børnene en god start

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

LYNETTENS BÅD SERVICE

SÅ TÆT
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Amagerbanken

fra bestyrelsen

Referat af
bestyrelsesmøde
den 4/9-89.
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
Punkt 7
Punkt 8
Punkt 9
Punkt 10
Punkt 11
Punkt 12

Protokol
Beretning
Havn og plads
Klubhus og fester
Sejlerskolen
Juniorafdelingen
Kapsejlads
Joller
Motorbåde
Sikkerhed
Bladet
Eventuelt.

Punkt 1, Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2, Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Et medlem hvis båd væltede på ophalervognen, har tilskrevet bestyrelsen.
Medlemmet rejser erstatningskrav
over for SSF. idet hans båd fik en del
skader. Han har ingen skadesforsikring
på sin båd. Bestyrelsen var enige om at
medlemmet skriftligt skal orienteres
om at da der i hændelsesøjeblikket ikke
var nogen af SSF's personel til stede, og
da der i vore vedtægter står at brug af
foreningens grej er på eget ansvar, kan
SSF ikke gøres ansvarlig.
Et medlem med 13 års ancienitet klager
over, at et andet medlem har fået tildelt
større havneplads, uden at have behov
for den, idet hans båd godt kunne ligge
på den plads han havde.
Samme medlem skriver endvidere, at
han er vidende om at andre medlem
mer med mindre ancinitet har fået til
delt låneplads.
Havneudvalget lover at se på de omtal
te sager.

SSF skal nu søge om klaptilladelse, idet
vor indsejlirgsrende er stærkt tilsan
det. Man tilstræber opgravning ultimo
marts.
Formanden slutter med at fortælle at
SSF i øjeblikket forhandler med kom
munen om en kloakering fælles med
SAS-sejlklub. Sagen vil blive forelagt
generalforsamlingen.
Punkt 3, Havn og plads:
Formanden orienterer bestyrelsen om
at man ved hjælp af frivillig arbejds
kraft, har fået ryddet op på havneplad
sen. Havneudvalget siger ligesom for
manden tak for hjælpen.
En del medlemmer er utilfredse med at
man har låst tømmerskuret, man har
derfor fundet et medlem der har ind
vilget i at holde skuret rent så skuret
forbliver ulåst.
Koblingen på traktoren skal renoveres.
Havneudvalget anmoder sluttelig om
at de der benytter »Bollen«, rengører
den efter brug.
Punkt 4, Klubhus og fester:
Bestyrelsen drøftede afviklingen af
afriggergildet. Formanden pointerede,
at vi er nødt til at spare. Et bestyrelses
medlem foreslog at foreningen invite
rer alle medlemmer på en øl, at vi ikke
inviterer gæster, at alle selv betaler for
evt. mad, at foreningen betaler for et
danseorkester. Bestyrelsen stemte om
dette forslag. Fem stemte for og fem
imod. Forslaget blev vedtaget, idet for
mandens stemme var afgørende.
Svagførefesten er tilrettelagt.
Den 30/9 sejles der fællestur til West.
Punkt 5, Sejlerskolen:
Vinterundervisningen begynder nu
med navigation og towærkskursus.
Endvidere vil man, hvis der er tilslut
ning nok, etablere kursus i radio- og mo
torlære. Sejlklubben Frems ældste
øvelsesbåd har 50 års jubilæum, i den
anledning vil »Øveballen« deltage i de
res jubilæumssejlads.
Punkt 6, Juniorafdelingen:
Ved kredsmesterskabet for optimister,
der blev sejlet i Lynetten, klarede vore
sejlere sig ikke så godt.
Den 19 & 20/9 sejledes der om klubme
sterskabet for optimister. SSF har vun
det holdmesterskabet og skal følgelig
deltage i J.DM/OH, i Struer, hvilket vil
koste 3.175,- kr.. Juniorlederen anmoder
bestyrelsen om betaling, hvilket blev
bevilget.

vundet af Kastrup sejlklub, SSF blev
nummer 3.
Old-Boys sejladsen blev afviklet fint
med stor deltagelse.
Punkt 8, Joller:
Slæbestedet på jollepladsen er tildels
blevet renoveret. Jollesejlerne har ytret
ønske om at få støbt på jollepladsen.
Bestyrelsen blev enige om at tage øn
sket op igen, når foreningens økonomi
var blevet bedre.
Der mangler nøgler til surfergården.
Jollerepræsentanten lover at se på sag
en.
Jollerepræsentanten mener, at det
elektriske spil der forefindes på jolle
pladsen er livsfarligt, det vil blive nød
vendigt at anskaffe et andet spil til
næste år.
Jollesejlerne vil selv gå igang med at
male jollehuset.
Havneudvalget lover at tømme mønt
telefonen hyppigere, der er klaget over
at den ikke kan benyttes p.g.a. at den er
overfyldt.
Punkt 9, Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten orienterer
om, at den årlige fiskekonkurrence af
vikledes den 7/10.
Punkt 10, Sikkerhed:
Bestyrelsen besluttede at det fremover
skal koste 500r kr. for en ikke gået nat
tevagt. Årsagen til stigningen er, at
mange medlemmer ikke har taget de
res vagter, d.v.s. at der er mange nætter
uden medlemsvagt, på disse nætter er
SSF nødt til at købe vagtmandskab,
hvilket vil koste de mange penge.
Punkt 11, Bladet:
Redaktøren fortæller, at der ved fejl ik
ke var blevet indlagt girokort i det med
lemsblad der udkom i august. Girokort
vil blive indlagt i bladet der udkommer i
september.
Punkt 12, Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 23.30
sign.
Preben Jacobsen

Else Thuring

formand

sekretær

Punkt 7, Kapsejlads:
Sejladsen om Lachmontpokalen blev
11

fra bestyrelsen

P 36 Timm Lindebod Kristensen,
Røde Mellemvej 94, S.
M 28 Julian Hougård Knudsen,
Langbakken 19, Ka.
M 29 Daniel Blicher Holst,
Langbakken 19, Ka.

Nye medlemmer i
Mini-Juniorafdelingen.
Nye medlemmer

bydes hermed
velkommen i Sundby Sejlforening.

A
A
A
A
A
A
A
A

5 Birgit Hylbæk Christensen,
Halgreensgade 5, S.
35 Ulla Riisz Jørgensen,
Prags Boulevard 12, S.
47 Ove Karlsen,
Hollænderdybet 37, S.
114 Erik Klein,
Valmuevej 21, S.
129 Hans Eriksson,
Bergthorasgade 15, S.
153 Flemming Nielsen,
Vilh. Birkedalsvej 5, NV.
169 Birger Å. Andersen,
Ingolfs Allé 29, S.
200 Jørgen Bjerregaard,
Svinget 17, S.

Her medlem nr. M 28.
Julian Hougaard Knudsen.

Meld dine børn, børnebørn eller hvad
du nu har, ind i Sundby Sejlforening.
Deres medlemsskab er uvurderligt,
indskud kr. 30,- som dækker et helt års
kontingent.

Mini juniorernes første
forsøg på ikke at blive
søsyge.

Her medlem nr. M 27.
Nadia Bindslev Christensen.

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV2-forstærkere m.m.

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .
Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89
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KRAMBODEN

31 24 35 89

fra medlemmerne

joller

havn og plads

u
50 år
Til venner og bekendte!
Tak for opmærksomheden ved min 50
års fødselsdag.
Med venlig hilsen
medl.nr. 667
Erling Jørgensen
(La Gua Gua)

Havnekontoret.

Jollepladsen og broen.

Benzin- og oliesalg.
Åben mandag til torsdag
mellem kl. 15.00 og 16.00.
Fredage, find havnefogden
inden kl. 14.00.
Lørdage og søndage lukket.

Traditionen tro skal jollebroen bjærges
inden vinteren sætter ind.
Datoen er derfor fastsat til lørdag den
28. oktober kl. 10.00. Jollesejlerne bedes
møde talrigt op til denne festlige dag på
jollepladsen.
Per Wallin

Jollerepræsentant

Vagtordningen.

Uha uha.
Herman Mortensen er blevet anmeldt
til toldvæsenet for ikke at have betalt
moms af sin motorbåd, da denne efter
anmelderens mening skulle være ind
købt i Sverrige.
Toldvæsenet har undersøgt sagen og
har konstateret at båden er købt i Ly
netten den 12/8 1983 med en lovforme
lig købekontrakt og sælgeren er P. Rei
mer Hansen. Herman har ønsket at
kontrakten bliver aftrykt her i bladet,
hvilket vi hermed har forsøgt på.

PS. Forsøget mislykkedes,
men alle er velkomne til at
se resultatet hos
redaktionen.

Alle spørgsmål angående vagtord
ningen og eventuel betaling rettes til
havnefoged Bent Petersen på havne
kontoret.
Tilmelding til vagt findes som tidligere
i klubhusets mellemgang. Tilmeldinen
lægges i klubhus-kontorets brevkasse.

Lystfiskeri for
medlemmerne.
Havnefoged Bent Petersen arrangerer i
efterår- og vintermånederne fisketuren
med foreningens båd »Bollen« på lør
dage mellem kl. 10.00 og kl. 15.00 så
længe sejlads er mulig.
Tilmelding finder sted ved at udfylde
en »vagtslip« som findes i klubhusets
mellemgang, og lægges i kontorets
brevkasse. Max. 6 personer kan deltage
pr. gang.

Joller uden betaling.
Følgende joller befinder sig på jolle
pladsen uden årsmærkat, eventuelle
ejere skal henvende sig på kontoret for
at få afklaret forholdet og afhente bå
dens mærkat.
Følgende fartøjer er i faresonen:
Hobycat 14.
470 jolle.
Nauticjolle.
Lanceijolle.
Funcat.
Flipper.
Rød slæbejolle.
OK jolle.
Holder 12.
Wayfarer.
Sejlbrætter.
Hvis mærkat ikke er påsat inden 15. no
vember 1989 vil bådene efter de sæd
vanlige foranstaltninger blive solgt på
auktion til fordel for foreningen.

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

Nyt fra Sejlerskolen.
Sommersæsonen er nu ved at være for
bi, og undertegnede vil derfor udnytte
lejligheden til at takke alle instruktører
og elever for en dejlig sommer, og ud
trykke håbet om at næste sommer vil
forløbe lige så tilfredsstillende, omend
vi skal være mere end heldige for at op
nå en ny sommer med et lige så godt
vejr som sommeren 89.
I den forløbne sæson har sejlerkolen
deltaget i adskillige arrangementer ud
over almindelige øvelsesaftener. Vi har
således haft en week-end-tur, deltaget i
Familiesejladsen, Old Boys sejladsen,
klassemesterskabet for spækhuggere,
DFÆL's kapsejlads, Frem I's 50 års fødselsdagssejlads og Forterne Rundt. I de
fleste tilfælde har udbyttet været stort
sportsligt og/eller socialt. I et enkelt til
fælde lå udbyttet dog mest på det per
sonlige erkendelsesmæssige plan.
Det må være passende på dette sted at
udtrykke håbet om, at vi i den kommen
de sæson vil kunne deltage i mindst lige
så mange arrangementer og helst flere.
Sejlerskolens afslutningsfest fandt
sted den 6/10-89. og forløb hyggeligt
med bl.a. et interessant og muntert ind
læg om »Mettes« tur til Leningrad.
I år var det nye, at eleverne selv skulle
stå for arrangementet, en detalje som
ikke fungerede hundrede procent. Alli
gevel er det tanken at udbygge denne
idé til næste år. Der vil således blive
oprettet et egentligt elevudvalg (repræ
senterende hver øvelsesaften) som
sammen med skolechefen skal komme
med ideer til arrangementer i sæsonens
løb. Udvalget vil blive valgt/udpeget på
den første mødedag.
I skrivende stund er bådene blevet af
rigget og vil blive taget på land i løbet
af uge 41.
Arbejdet med afrigning er fordelt over
to week-end'er. Ved den første var frem
mødet af elever meget begrænset. Det
te skal der rådes bod på ved den anden,
ellers får det konsekvenser for de dovne
14

(dog kun dem som har fået dette at vi
de). Naturligvis kan der være grunde
som forhindrer enkelte i at komme, i så
danne tilfælde kræves der dog behørigt
afbud. Mødepligten gælder også for ele
ver, der netop har bestået prøven.
Fremover vil beviserne ikke blive ud
leveret til elever, der »glemmer« de
sidste arbejdspligter.
Den resterende del af sæsonen omfat
ter undervisning i navigation, tovværksarbejde og evt. andet. Kurset i na
vigation har haft nogle startproblemer
med deltagerantallet (fritidsloven kræ
ver mindst 12). Disse problemer synes
dog nu løst.
Kurset i towærksarbejde starter tirs
dag d. 31/10-89 kl. 19.00. Man kan såle
des endnu nå at melde sig. Det forven

tes at 12-15 elever vil deltage.
Til slut erindres der om at tilmeldings
blanket til sejlerskolen 1990 vil blive
bragt i martsnummeret af medlems
bladet. Alle skal udfylde en tilmelding
både nye og gamle elever.
I håbet om en god 1990 sæson
Kent Nielsen

skolechef

Klubhuset.
Kristine i køkkenet meddeler at hun
har været nød til at sætte priserne op
med kr. 5,- på de varme retter og øl med
en krone.

ganske enkelt
bedst

Med Totalkonto far
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det betyder færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoudtog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte,

JYSKE
W BAN K
Amagerbrogade 67 Sundbyvester Plads 1
Tlf. 01 58 60 22

Tlf. 01 97 00 22

ynglinge

Ynglingeudvalg:
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S

Y & Q afd.
Kære sejlere,

Sæsonen '89 er nu slut, det har været en
mærkelig sæson, som vi har mærket har
der været en del uro i klubben, som bl.a.
medførte at jeg tiltrådte som juniorle
der ved sæsonens begyndelse, derudo
ver har der været nogle kiksere, som og
så må tilskrives den uro, der har været.
Ellers har der været mange gode og po
sitive oplevelser i løbet af sommeren,
der udover det gode sejlvejr, også bød på
mange sportslige resultater, som alle
i har været med til at gøre vores klub
kendt og agtet rundt om i det ganske
[ land.
Ynglingene har på trods af et vist man» defald, været særdeles aktive, især 31
» og 126 har været til mange stævner,
[ med et positivt resultat til følge, men
; alle juniorer i Y-afd. har været med til
i at holde gang i bådene. Samtidig er I
[ blevet helt gode til det med orden i Yng[ lingehuset, det vil jeg gerne takke jer
t for.

optimister

Optimistudvalg:
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S

Dpti-afd.

igen været en god sæson tor vores optiafdeling. Alle har gjort en god indsats,
til gavn og glæde for alle her i SSF, det
gælder både vore dygtige sejlere, som
alle de hjælpsomme voksne, uden deres
hjælp ville I ikke kunne sejle »unger«, så
der skal lyde en stor tak til alle hjælpere
for i år, og jeg håber at i vil være til rådig
hed næste år.
Sejlere har der desværre ikke været nok
af i år, så tag gerne vennerne med her
ned, så de også kan se hvor godt vi har
det i SSF's opti-afd. Men de sejlere der
har været her i år, har til gengæld været
meget dygtige og ikke mindst flittige,
hvilket kan ses af de mange og gode re
sultater i har hjemført til vores klub.
Da jeg ikke kan huske alle de enkelte re
sultater, vil jeg her nøjes med nogle en
kelte, bl.a. kredsudt. til D.M. hvor vi tog
de 4 pladser vi havde i kredsen, og som
resulterede i 4 eode placeringer, både i
Karrebæksminde v/VM 1. udt. og i
Ringkøbing ved D.M. sluttede alle 4 i
den bedste ende. Kredsens plads ved
Hold-DM tog vi os også af, så 3 sejlere +
1 leder drog til Struer, hvor de hjem
bragte en fornem 8. plads, faktisk den
bedste placering kredsen har haft i
mange år.
Til sidst vil jeg lige nævne, at en dygtig
SSF-sejler hjembragte kredsmester
skabet hvilket er 3. gang i træk at en af
vores gode sejlere tog sig af den sejlads.
Udover de her nævnte stævner, har der
været en lang række andre stævner
rundt om, hvor SSF har været godt re
præsenteret, det gælder både A+B+C
baner, tillykke til jer alle med de fine
placeringer og tak fordi I gider gøre SSF
kendt rundt omkring.

Dead-line
Dead-line for bladet er altid første
mandag i hver måned, der gøres dog op
mærksom på at i juli udkommer bladet
ikke.
Stof til bladet kan indleveres i konto
rets postkasse eller sendes til redaktør
Hans Guldager og medarbejder ved
bladet Holger Møller.
Medlemmerne er velkomne med ru
brikannoncer om køb og salg eller lig
nende, der bringes gratis.

BADLAN

Få en brochure
Ring på 02 99 6511
PRIVATfinans
- et selskab i Privatbankgruppen

F

Vinterundervisning:
Som jeg har givet udtryk for, mener jeg
ikke, at der er relevant stof nok, til hver
lørdag vinteren igennem, derfor kunne
jeg tænke mig at lave en række alterna
tive ting.
Da jeg ikke er alvidende, ville jeg gerne
starte op lørdag d. 4. november kl. 10.00
i klubhuset, hvor vi, børn & forældre, i
fællesskab kan planlægge vinterens ak
tiviteter, ligeledes håber jeg at en del fo
rældre vil give et nab med, da jeg ikke
kan overkomme det hele.
Tak for en god sæson!
Leif Henriksen.

»CARAMBA«
28' KRAGEJOLLE (1910)
52 kvm gaffelrig - røde sejl
smukt teakdæk, lagt 1987
mahogniapteret
m. 4 store køjer
VHF og ekkolod
20 HK Bukh diesel
og meget mere
En båd, der tiltrækker sig
opmærksomhed i havnene!

Pris kr. 125.000,Henvendelse:
Claus Hornbech
tlf. 31 85 37 87

Den netop afsluttede sæson '89, har
15

^de over 100.000 fe

Deres annonce indrykkes i Politiken 6 på hinanden følgende
lørdage for 300 kr.
Når perioden er udløbet - eller båden solgt - modtager De en
giroblanket på annoncebeløbet - altså 300 kr.
Bliver båden solgt, inden periodens udløb, ringer De til tlf.
(01) 118511, beder om Ship O'høj, så standser vi Deres annonce - og
fakturabeløbet vil stadig være 300 kr.
De kan skrive op til 25 ord i annoncen. Er teksten over 25 ord,
forbeholder Politiken sig ret til at forkorte.
Sæt kryds ved den ønskede rubrik.

• Sejlbåde
[U Motorsejlere

• Motorbåde
LU Andre fartøjer

Ønsker De et gratis 'Til salg-skilt' til at sætte på båden, bedes
De sætte kryds i dette felt [
Kuponen sendes til Politiken, Ship O'høj, Rådhuspladsen 37,1585
København V. Afleveringsfrist torsdag kl. 13.00.
Bådmodel:

Pris:

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

$

POLITIKEN LØRDAG

y

Æ

Spileren er sat, med kurs mod Leningrad på »Vahine« af SSF. (læs side 8 inde i bladet)
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej, 15 2300 København S.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Der er også sport
i en god økonomi

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

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

31 50 73 23

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

31 50 41 01

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

31 58 01 76

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

31 51 71 79

Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. O.

31 38 03 23

..

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand:
Else Thuring

A

385
SVrtb

TT

31 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

k

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78
~ x \

Havneudvalg:
Jørgen Rasmussen
Orla With

Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til os
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

31 59 41 67
31 55 28 70

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen

31 51 75 30

Vagn Preisler

31 54 58 44

l£

PPI
Amager
banken

Amagerbanken

Kapsejladschef:
Jørgen Haar

42 90 20 34

Skolechef:
Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:
Leif Henriksen

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 67 89 75

Motorbådsrepræsentant:
Michael Ronild

31 53 61 95

Målere:
Fung. Karl Thorup

31 58 43 11

Fung. Frank Olesen

32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 6 tons

PREBEN JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78

Strålende afriggerfest
- selv om foreningens kasse var tom!

For godt 180 fremmødte medlemmer
kunne formanden nedhale standeren i
den dunkle efterårsaftens disede kølig
hed.
Formanden sagde i sin tale blandt an
det:
»Det, at være Sundby Sejler, er en livs
stil, og det glæder mig meget, at der er
mødt så mange op i dag.
Vi skal hale vor stander ned, og det er
nok lidt vemodigt, men netop i år med
den dejlige sommer har vi alle mange
gode minder om de timer og dage, vi har
tilbragt i og omkring vore både.
Vi har sejlet vandene tynde - nogen har
endda banet vejen til nye mål ved at
sætte kursen mod Leningrad. Andre
har sågar været helt i Paris gennem ka
nalerne for at overvære 200 års festlig
hederne for revolutionen. Dette har det
gode skib „Martha" gjort.
Jeg skal ikke på denne aften komme ind

på foreningens aktiviteter i den for
gangne sæson, men blot nævne, at det
går fremad, og at denne sommer gerne
må efterfølges af flere lignende somre.
Jeg vil endnu engang takke Jer alle for
det store fremmøde og ønsker Jer alle
velkommen til en festlig og fornøjelig
aften i vort klubhus«.
Der blev herefter udråbt et trefoldigt
leve for SSF.
Aftenens festligheder startede med, at
alle tilstedeværende på foreningens
regning fik en øl eller sodavand, og der
efter var resten på egen regning. Klub
huset var fuldt besat, og Kirstine havde
for et rimeligt beløb sammensat en me
nu, der bestod af en fiskeanretning som
forret. Hovedretten var sprængt kalv og
kalkun med grøntsager og til slut en
pragtfuld dessert, som ikke kan beskri
ves.
og vennerne var

Annie - 25 år for S.S.F.

Klubhuset fyldt til sidste plads.

Erna, »Årets S.S.F.'er«

til at levere musikken, hvilket de gjorde
med stor succes. Ved passende ophold
under middagen fik formanden lejlig
hed til at tildele Erna Christensen den
evigt vandrende pokal, der tildeles en
god SSF'er. Erna har fortjent den og fik
mange hurra'er med på vejen.
Ernas gode hjælper og tidligere kasse
rer, Annie, havde 25 års jubilæum som
fast støtte ved regnskabet og ved bla
dets ekspedition. Til trods for den tom
me kasse blev der alligevel råd til et flot
lågkrus med inskription og blomster.
Også til Annie var der et taktfast trefol
digt SSF-hurra.
Hanne og venner kunne i løbet af afte
nen løfte den i forvejen gode stemning
adskillige oktaver, og der blev danset og
festet til langt ud på natten på vor sæd
vanlige Sundby-manér.
HG
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Det var en rolig og fredfyldt generalforsamling der blev
afholdt i Sundby Sejlforening hin søndag den 29.
oktober 1989.
Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget
med stort flertal. Og om valg til besty
relsen, som der helt naturligt var en vis
spænding omkring, når man tænker på
de mange generalforsamlinger der har
været i årets løb, fik kun en svag op
varmning omkring havneudvalgsposten, hvor der efter en debat blev opstil
let Jørgen Rasmussen og Ole Hansen
mod Herman Mortensen der genopstil

lede. Jørgen Rasmussen vandt valget
med et flertal af stemmerne.
Kapsejladschef-posten blev atter besat
med valget af en af vore dygtige folkebådssejlere Jørgen Haar, der før har væ
ret i bestyrelsen som juniorleder.
Per Wallin der som suppleant har be
stridt posten som Jollerepræsentant
blev valgt med akklamation til denne
stilling i bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes Janus Simon
sen som afløser for Bjørka Schandorff
der ikke ønskede genvalg.
2. suppleant var indtil valget Per Wallin
der jo blev valgt til bestyrelsen og som
følge deraf skulle vælges et nyt medlem
som blev Grethe Jacobsen.
Øvrige valg var genvalg.
Formandens beretning bringes i dette
nummer af bladet, og referatet af gene
ralforsamling i det næste nummer. . .

Nyvalg til bestyrelsen

Per Wallin.

Jørgen Rasmussen.

Jørgen Haar.

Beretning til generalforsamlingen den 29. oktober 1989
Det er med tungt hjerte, at jeg må med
dele forsamlingen, at vi har mistet tre
af vore gode medlemmer.
Erik Jørgensen - også kaldet Kent måtte give op efter en lang og smerte
fuld sygdomsperiode.
Næsten til det sidste var Erik at finde
på havnen, og en enkelt sejltur blev det
da også til, men sygdommen var for
hård, og midt i sommeren var det slut.
Vi vil savne ham for hans altid venlige,
hjælpsomme facon, og det er trist ikke
mere at se Erik i vandet som en af de
første og møde ham hver dag på hans
daglige sejltur.
Carl Nielsen - også kaldet Carl Jorden
Rundt - er også kommet ud på sin sidste

sejlads. Mange vil huske hans tur jor
den rundt og hans bog om samme em
ne. Carl Nielsen var æresmedlem her i
foreningen.
Kurt Olesen har været syg i flere år, og
alle kunne se, hvor det bar hen. Når
Kurt en sjælden gang blev kørt rundt i
SSF, var det svært at genkende den før
så raske sejler.
Æret være deres minde!
Det var med blandede følelser, at jeg i
foråret overtog formandsposten. Der
var kun een vej, og det var fremad.
Jeg prøvede at starte med pengene,
som jeg havde et lille forhåndskend
skab til, og her fik jeg hænderne fulde -

ikke af kroner, men af regninger og atter
regninger. Det stod mig helt klart, at
der måtte handles hurtigt.
Revisorerne var på pletten og gik straks
i gang sammen med Erna, som havde
samlet alle tingene frem.
Efter en gennemgribende revision kom
vi frem til et tal på omkring 800.000 kro
ner i skyldige beløb. Jeg startede med
at henvende mig til de største kredito
rer og fik en afdragsordning i stand.
Dette gav lidt luft, og vi blev i bestyrel
sen enige om at lave en sparekampag
ne.
Her vil jeg lige benytte lejligheden til at
fremhæve mit samarbejde med Erna.
Uden hende og hendes altfavnende vi

den om medlemmer og foreningen var
det ikke gået så godt.
Redaktøren kom med det første spare
forslag på bladet på ikke mindre end
40.000 kr., og dernæst må jeg nok
fremhæve juniorerne med juniorleder
Leif Henriksen i spidsen.
De har været meget påpasselige med
deres indkøb og er i den grad gået ind
for genbrugsmetoden. En helt særlig
tak til juniorerne, og her tænker jeg spe
cielt på ynglingebådførerne.
Nogle små episoder vil jeg gerne have
lov til at fortælle.
Claus manglede nogle møtrikker til sin
køl. De skulle købes i Norge for en mas
se penge, men da vi havde en aftale om,
at man skulle komme først til mig med
problemerne, fik vi løst møtrikproble
met hos Harry Schultz, som lavede
dem for hundrede kroner til kaffekas
sen.
En anden situation var, da der gik et
bakstag. Så gik man i rodekassen og
fandt dele, som kunne bruges.
Tak for Jeres samarbejdsvilje; det er jo
ikke sådan, at vi bare skal spare, vi skal
også sørge for, at vort grej bliver fornyet
hen ad vejen, så vi ikke kommer ud for,
at det hele er brudt sammen på samme
tid, for så bliver det endnu dyrere.
De ca. 200.000 kroner, vi fejlagtigt hav
de fået (og brugt) fra Magistratens 1. af
deling i tilskud, har vi nu endelig fået en
ordning på.
Vi skylder stadig pengene, men har fået
lov til at afdrage beløbet med 50.000 kr.
om året, fratrukket det beløb, vi skal ha
ve, ialt over 4 år. Det er en smuk gestus
fra Magistratens side. Vi har forhandlet
os frem til en rimelig måde at udregne
vort tilskud på.
Blandt andet er vi blevet opfordret til at
gøre mere for de små fra ca. 5 år og opef
ter. Det vil sige, at vi også skal melde
vore børnebørn ind. Her vil vi forsøge
med en billig løsning for alle unge under
25 år.
Jeg glemte vist at fortælle, at afdrags
ordningen med Magistraten er rentefri!
Kloakken på nordre er stadig ikke ende
lig afgjort. Man vil have, at vi skal delta
ge med 130.000 kr. for tilslutning. Det
kan ikke accepteres, så vi venter på nyt
udspil fra kommunen.
Hvordan er så vores økonomi i dag?
Det er nok det, I helst vil have på det
rene.
Det ligger således, at vi i øjeblikket
skylder 540.000 kr. væk. Gælden er ble
vet mindre, og det er fordi, vi har fået
flere medlemmer, som også ligger her
om vinteren - og så naturligvis spare

kampagnen. Jeg håber, det bliver en
fornøjelse at kunne fremlægge regnska
bet til foråret.
Kapsejladser var et andet stort pro
blem.
For uden kapsejladschef går det ikke!
Vi var nogle stykker, som prøvede at
holde liv i onsdagssejladserne, og det
gik da også helt godt lige til sommerfe
rien, men så var det slut. Der var ikke
flere medlemmer at trække på.
I den forbindelse vil jeg indtrængende
opfordre til, at vi i dag får valgt en kap
sejladschef, da kapsejlerne ellers ikke
får mulighed for deres udfoldelse.
Vore tre store sejladser tog Jens Green
sig af på en særdeles professionel og
gennemarbejdet måde, og efter de mel
dinger, jeg har fået, også tilfredsstillen
de for deltagerne.
Tak, Jens, fordi du hjalp SSF og kapsej
ladsudvalget.
Det var en rigtig Sundbyer i funktion!
Vi har nu tal på vores havne- og molear
bejder:
Der er brugt ca. 1,7 million på midterbro
og østmoler. Det er flot arbejde, der er
udført, og de indgivne tilbud har holdt.
Problemet er blot, at pengene ikke var
der, så vi halter lidt bagefter med beta
lingen, men også det får en ende, og
først i det nye år skulle det være i orden.
Tilbage står så de nye arbejder. Her
tænker jeg især på molekanterne i ka
nalen. Dem vil vi prøve at renovere ved
pladsmandens og evt. frivillig hjælp.
A propos frivillige: Vi har i sensomme
ren forsøgsvis prøvet med oprydning,
og der var mange, som gav et nap. Vi fik
samlet gamle vrag og andre rariteter,
fældet et par syge elmetræer til stor for
trydelse for enkelte medlemmer, der si
ger, man ikke må fælde træer på SSF's
område. De syge træer skulle væk, og vi
planter nogle nye. Hvis jeg her må kom
me med en personlig betragtning, kan
jeg fortælle, at det generede mig at
brænde gamle ROSA på bålet. Nå, men
sådan er der nu så meget.
Rundkørslen har Allan truet med at gø
re mindre i flere år. Nu er det sket. Allan
har igen gjort et kæmpe stykke arbejde
for os, hvilket han skal have tak for.
Rundkørslen skal asfalteres, og det ar
bejdes der med i øjeblikket med diverse
tilbud.
Bent Petersen har i 1984 lavet en teg
ning over vores landpladser, og efter et
par møder har vi fundet frem til at bru
ge denne plan, hvor pladserne samtidig
er blevet opmålt. Vi vil så komme til at
stå nogenlunde samme sted hvert år.
Det vil også hjælpe på flytning af bukke,

klodser og lignende. Naturligvis vil der
blive taget hensyn til specielle ønsker
om at stå i nærhed af skur og lignende.
Vi har forsøgt at hverve nye vinter
oplæggere, og det ser ud til at lykkes.
Det giver en bedre udnyttelse af land
pladsen og flere penge i skuffen.
Der har gennem de sidste år været en
medlemsflugt, og hvis vi skal oprethol
de kontinuiteten, er vi nødt til at få nyt
vand i stranden.
Nye skure vil vi prøve at få tilladelse til
og ligeledes om, hvad de koster. Det vil I
høre nærmere om i medlemsbladet.
Med hensyn til havnepladserne er der
efter den grundige gennemgang fundet
15 ledige små pladser.
I den forbindelse foreslår vi, at vi, når vi
alligevel skal have et rammeslag herud
for at slå nye pæle i, også ved samme
lejlighed får flyttet et par både og hevet
nogle pæle op, så vi får flere store plad
ser på omkring tre meter. I øjeblikket
kan man nemt få en havneplads, hvis
man har en båd under 2 meter, og det er
jo ikke i overensstemmelse med vore lo
ve, når alle de, som har været medlem i
13 -14 år ikke kan komme hjem til Sund
by.
I sin tid, da pælene blev plantet, kan
mange huske, at der fra talerstolen blev
sagt, at så kunne vi regulere pladserne
ved at flytte pælene, og det er det, vi nu
agter at gøre.
Klaptilladelse til udgravning af vores
rende er der i øjeblikket gang i. Det er
Hovedstadsrådet, vi ansøger. Men da
det er deres sidste sag, inden de bliver
nedlagt, skal vi videre til Miljø.
Man er dog kommet så langt, at man sy
nes, det er lidt galt, at vi graver op, og
kommunen fylder på Amager Strand.
Vi skal muligvis have vores opgrav til
undersøgelse for at konstatere, om det
er sand fra Amager Strand. Det har vi
selv længe kunnet se på vort kendte
luftfoto af havnen. Der er stadig ingen
klar besked, men et tilsagn om, at vi sik
kert får lov til at grave til marts 1990.
Et medlem, Jørgen Hermansen, har
skriftligt ansøgt om at lade shoppen
genopstå.
Bestyrelsen ser med velvilje på sagen,
og et udvalg bestående af Hans Gulda
ger, Orla With, Jørgen Hermansen og
mig vil prøve at udarbejde en kontrakt,
der ikke generer Kirstine. I shoppen
skulle vi igen kunne købe maling og alt
til klargøring til favorable priser.
Benzinsalget skulle shoppen ligeledes
tage sig af.
En gammel sag om et ekskluderet med
lem er videresendt til Dansk Sejlunion,
(fortsættes næste side)
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og vi afventer Amatør- og Ordensudvalgets kendelse.
Vagtordningen vil vi senere drøfte. Her
vil jeg blot indtrængende anmode Jer
om at gå Jeres vagter og nøje følge li
sterne om, hvornår der mangler vagter.
Det vil også lette pladsmandens arbej
de, og jeg kan ikke kraftigt nok anmode
Jer om, at vores vagtordning skal være
effektiv. Der står mange værdier på
spil!
Sejlerskolen hører man ikke så meget
til. Det er fordi den bare fungerer. Vi ser
klubbådene sejle ind og ud af havnen
hver aften med skiftende besætninger.
Tak til Kent Nielsen og hans store stab
af hjælpere.
Da vi ikke fik valgt en jollerepræsen
tant i foråret, trådte suppleanten, Per
Wallin, beredvilligt til.
Ved Lailas hjælp blev der foretaget en
gennemgribende oprydning, og mange
joller fandt deres respektive ejermænd.
Resten af ukendte joller vil blive fjer
net.
Flakfortet er blevet indviet officielt.
Jeg var forhindret i at deltage, men min
stedfortræder fortalte, at det var en
pragtfuld dag med sejltur fra Amalieha
ven samt rundvisning, og kendte folk
lagde de sidste tre dolos på plads.
Håndmadder i restaurationen og festli
ge taler.
Jeg vil gerne takke Hans Guldager for
det store, filantropiske arbejde, han har
udført for den selvejende institution
Flakfortet.
Festerne er afholdt planmæssigt.
Pinsemorgen var meget hyggelig med
en kop kaffe og en lille én. Fint regnskab
fra Bente.
Set. Hansaften forløb også godt med et
fint regnskab fra Bente.
Krebsefesten i Malmohus: Det var en
dejlig weekend med en meget flot mod
tagelse med et skilt ved indsejlingen
med et velkommen til SSF.
Westturen er også en tilbagevendende
fest, som formodentlig gik, som den
plejer.
Fisketuren med de mange flotte præ
mier, som Bente igen i år tryllede frem.
Svagførefesten, som i år måtte undvæ
re Harrys stor-indsamling. I stedet var
Harry med som deltager.
Henry Plambech stod for indsamlin
gen. Det gjorde han udmærket; man
behøver ikke at slå rekorder hvert år.
Når jeg nu nævner Plambech, vil jeg ik
ke glemme at takke ham for det arbej
de, han laver hver dag for os, det være
sig med flaget, reparationer og maling
og selvfølgelig gaskammeret, og sidst,
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men ikke mindst, hans kontor på nor
dre mole. Så glemte jeg at fortælle om
hans lille sorte bog, der rummer med
lemmernes mærkedage.
Annie Lindquist har været kasserer og
kasserersuppleant i SSF i 25 år. Vi fejre
de hende på behørig vis ved afriggergildet. Endnu engang tak til Annie.

Alle de festklædte medlemmer gjorde
deres til, at det blev en uforglemmelig
aften med dans til kl. 3.
Festens udgift var kr. 6.568,50.
Så har vi et dejligt indslag i min beret
ning, nemlig alle vore jubilarer, og vi vil
starte med 60 års medlemskab. Der har
vi indført noget nyt, nemlig en flot nål,
og da vi har to 60-års jubilarer, som har
været her i 66-67 år, vil jeg bede Svend
Geir og Carl Jensen om at komme her
op.
Ligeledes vil jeg bede den i år 60-års ju
bilar, Alf Andersen, om at komme frem
på arenaen.
De tre jubilarer modtog et nystiftet 60års tegn.

Masser af vandrepræmier til juniorerne.

Afriggerfesten blev en klar succes med
fuldt klubhus og dejlig mad fra Kirstine
og hendes hjælpere og som indslag den
dejlige tradition at kåre Årets Sund
byer. Det blev Erna Christensen, som
har brugt hele sin sommer på at få Jer
alle sammen kodet ind på EDB.

25 - 60 års jubilarerne.

Følgende modtog herefter 25 og 40 års
tegnet.
25 års jubilarer:
Medl. nr. A 169, Jan Jordan
Medl. nr. A 376, Rolf Buus Nielsen
Medl. nr. A 348, Per Olsen
Medl. nr. A 243, Robert Hartmann
Poulsen
Medl. nr. A 379, Axel Schaldemose
Medl. nr. P 162, Karl Chr. Tipsmark
Medl. nr. A 349, Hans Frederik
Andersen
Medl. nr. A 255, Jørgen Friland
Medl. nr. A 370, Mogens Hauschultz
Medl. nr. A 380, Karl Johan Jensen
Medl. nr. A 381, Ove Bernhard
Jeppesen
40 års jubilarer:
Medl. nr. P 141, Vilhelm Lindemann
Medl. nr. P 126, Ib Schultz
Da jeg første gang kom ind på kontoret
som formand, fik jeg en glædelig over-

raskelse. Man havde købt en EDB mas
kine. Det har jeg været talsmand for i
årevis, og på det første bestyrelsesmø
de spurgte jeg, om den kørte. Svaret var,
at det gjorde den ikke. Jeg var som sagt
fyr og flamme, for vidunderet kunne jo
hjælpe os med så mange ting. Selv har
jeg ikke forstand på uhyret, og jeg tilbød
straks, at min søn Henrik kunne hjælpe
til. Nej, det må han ikke, det er jo ikke
noget familieforetagende, og der har
været 5 medlemmer på kursus for at va
retage maskinens mysterier. Jeg talte
med Erna flere gange om maskinens
drift, og hun var i fuldt sving med at ta
ste medlemmer ind.
Men efter tre måneders forløb kom Er
na og bad om professionel hjælp til at
komme videre, og hun bad om Henriks
hjælp, og efter samtale med Henrik gik
de to i gang med problemerne. Det viste
sig, at programmet var galt, og dette
blev byttet ud, og nu gik det - ikke over
stok og sten, men med møjsommeligt
slid, og i dag er medlemslisten en reali
tet.
Pladserne i havnen skulle ligeledes på
plads i maskinen. Det var et rent sorte
ringsarbejde på masser af timer, og for
at Erna ikke også skulle arbejde forSSF
om natten gik Grethe i gang med at
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ikke altid de rigtige både lå på de rigtige
pladser - og så fremdeles. Målene på
bådene var heller ikke rigtigt å jour før
te, og derfor bestemte havneudvalget
og jeg, at bådene skulle måles op. Det
har vakt nogen harme rundt omkring:
Stolede vi ikke på medlemmerne osv.
Det havde intet med det at gøre, for
formålet var at fodre maskinen med de
rigtige tal for ikke at skulle rette alt for
meget, og når I nu, kære venner, får Je
res nye giroopkrævning, kom så endelig
ind på kontoret om torsdagen og få ret
tet eventuelle fejl.
Fremtidens medlemskort bliver giro
kort, udskrevet på EDB. Der bliver
selvsagt fejl, som jeg håber, I vil bære
over med og hjælpe til at få rettet.
Skurene og bådnavne skal også gerne
indføres, så der bliver også nok at gøre i
den kommende tid for vores EDB-hold.
Afslutning
Sparekniven er moderne i vort samfund
på højt og lavt plan, og vi vænner os jo
nok til den hen ad vejen.
Det er også en slags sport, og for at
komme på førstepladsen i den disciplin
må man ikke alene spare, men også sør
ge for at få mest muligt for de penge,
man bruger.
Tak!

hjælpe. Må jeg her indskyde, at hun
også hjælper mig, som hun altid har
gjort.
Havnepladserne voldte en del kvaler.
Det var ikke altid, de rigtige numre stod
ud for de rigtige pladser. Det var heller

BADLAN

Få en brochure
Ring på 02 99 6511
PRIVATfinans
- et selskab i Privatbankgruppen
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK 1432 Kobenhavn K
Tlf (01) 57 61 06

LYNETTENS BÅD SERVICE

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPSÆTTER:
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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 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.
Finn Ejnar Madsen.

Sejlturen til Leningrad
Finn Ejnar Madsen, mangeårigt
medlem af Sundby Sejlforening
var initiativtager i SSF. til som
merens sejlads, der åbnede vejen
for sejlerne til Leningrad.
Finn Ejnar har sejlet i over 30 år,
og har bl.a. taget turen i en junior
båd helt til Sørlandet i Norge
med en besætning der bestod af
sine børn. Anne på 4 år, den 7 årige Carl og 11 årige Anders.
Selv om Finn Ejnar bor helt i Fa
rum og har sit arbejde på Amager,
er hans faste tilhørsforhold
Sundby Sejlforening, som han er
glad for at være medlem af.

Af Finn Einar Madsen
Siden anden verdenskrig har sejlere i
Østersølandene ønsket friere bevæge
lighed.
Realiteterne har været angst for at
overskride usynlige grænser og de uoverskuelige repressalier, dette even
tuelt medførte. En gammel ven af mig,
lægen Svend Heiberg fra Bornholm,
måtte således tilbringe et års tid i øst
tysk fængsel, da han kort efter krigen
sejlede til DDR i sin jolle.
Da vi i Next Stops ånd lancerede idéen
om at sejle til Leningrad, kom der god
tilslutning, selv om få af de interessere
de var vant til at sejle så langt. Der er
trods alt lige så langt som til Færøerne.
Vi fik kontakt med Leningrads sejlsportsunion og havde delegater derovre
for at ordne formaliteterne og eventuel
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le problemer. Vi fik klare løfter og skrift
lig invitation. Vi ville være i Leningrad
den 15. - 22. juli. Fra Sovjet-ambassaden
i København fik vi tilknyttet en særlig
repræsentant til vort projekt, og han
forsikrede os, at alt ville lykkes.
Vi slog på tromme for at sejle til Lenin
grad. Flere og flere ønskede at deltage.
Men pludselig viste det sig, at alt slet
ikke var i orden. Man skal helst være in
viteret af nogen for at kunne rejse til
Sovjet, og 14 dage før vi skulle af sted
meddelte sejlunionen i Leningrad over
rumplende, at den slet ikke ville invite
re os alligevel. Formanden for unionen
mente pludselig, at besøget ikke var
forberedt godt nok, og at det rigtige ville
være, at der bare kom »ledende repræ
sentanter« for vores initiativ derover i
år med henblik på et større besøg i 1990.
Vor mand på ambassaden i Kristianiagade rasede mod bureaukraten i Lenin
grad. Vi gik i gang med intensiveringen
af andre sejlerkontakter i Rusland. Og
selv om der vel næppe var 50% chance
for at det hele ville blive til noget, fort
satte vi alle de strategiske forberedel
ser, som er nødvendige for en længere
sejltur til ukendte farvande og uden
hvilke, det er ganske umuligt at gen
nemføre en sådan sejlads. Nedtællin
gen fortsatte, selv om ingen vidste, om
det hele sluttelig ville blive aflyst.
Bådene sejler med meget forskellig ha
stighed og' må derfor afgå med stor
spredning for at være fremme samtidig.
Ingen havde visum til Sovjetunionen,
da den første båd sejlede afsted mod
Leningrad. Vi meddelte de efterhånden
afgående skibe, at der var mødested i

Helsinki før indsejlingen til sovjetisk
territorium. Vi håbede så, at een hjem
mefra ville kunne flyve derover, med
bringende visa til alle sejlerne. Da 20 ud
af de 25 tilmeldte var på søen med kurs
mod Leningrad, kom formaliteterne i
orden.
Spådomme
Jeg havde også praktiske problemer:
Vindroret, som jeg gerne ville have ope
rationsdygtigt til turen. Men det var ik
ke så let, og da jeg også fik travlt med
formaliteterne, måtte jeg se i øjnene, at
turen til Leningrad skulle gennemføres
uden vindror.
Min lidenskab for vindroret skyldes
mest min mistillid til andre mennesker,
men jeg blev overrasket, da alle mødte
op i SSF torsdag den 6. juli ved 10-tiden.
Dagen gik med proviantering og småre
parationer, den forventede afgang var
om aftenen ved 6-tiden.
Provianteringen til turen var en større
affære. Jeg havde besluttet, at der skul
le være nok af de fleste væsentlige mad
varer til besætningen på 4 mand i tre
uger - en uge derover - en uge derovre og en uge hjem. Mine erfaringer er, at
man bør købe ind i Aldi eller Netto for
200 kr. pr. mand pr. uge, og derfor laste
de vi sådan ca. 3 store indkøvsvogne
mad. Der var god plads i båden til ma
den og vandet (2,5 liter pr. mand/dag,
ialt 210 liter). Pladsproblemer opstod
kun, fordi vort kvindelige besætnings
medlem havde tre gange så megen ba
gage med, som anbefalet.
Besætningen: Mig selv og min 15-årige
søn Anders, som har sejlet almindelig

feriesejlads 3 uger hvert år gennem sin
barndom. Marie, som netop afsluttede
sin studentereksamen, og som har sej
let med sin far i sommerferierne. Desu
den Søren, som er mere rå end de fleste
- pædagogstuderende - har sejlet over
Atlanterhavet et par gange med småbå
de.
Vi lavede to, antageligt jævnbyrdige
hold. Anders og mig på det ene, Marie
og Søren på det andet. Søren, der havde
mest erfaring i langturssejlads, be
stemte, at der skulle vagtskiftes hver
fjerde time hele turen igennem. Det he
le virkede meget fornuftigt.
Der var slet ingen vind, og vi sad derfor i
den smukke sommeraften i båden i
SSF og drak øl af kolde, høje glas. De
fleste øller blev vistnok hentet af Ma
ries kæreste, som deltog i selskabet.
Vejrudsigten var elendig ud fra et sejlersynspunkt, og jeg var lidt bekymret for,
om vi ville nå frem til det planlagte tids
punkt.
Flere SSF'ere passerede forbi os og gav,
som det er skik i SSF, kyndige råd om
alt muligt, og de forudsagde - som det
også er skik, når nogen gør noget, som
man ikke plejer - vores fiasko. Turen
var for lang, besætningen for lille til at
arbejde non-stop i 9 døgn, og uden mo
tor ville vi nok blive låst fast i vindstille,
som man allerede nu i denne aften ane
de det.
Det blev mod midnat, og selvom man
skulle vrikke båden ud gennem hav
neindløbet, anbefalede Søren stærkt
afgang. Han havde tidligere udtalt, at
han ikke ville afsted en fredag, det skul
le give ulykke, og det lykkedes ham fak
tisk at få os afsted lige før midnat.

Vi var enige om, at sådan måtte det væ
re at sejle i Middelhavet.
Vagterne skiftede rutinemæssigt. Jeg
kom op, efter at have sovet, midt om
natten ikke langt fra Sandhammeren,
som er nærmeste punkt på svenskeky
sten mod Bornholm. Det var ved at bli
ve vindstille. Jeg havde en ærgerlig
vagt, hvor jeg heksede for at få dyret til
at sejle, men det lykkedes mig ikke, for
di alt var i bevægelse af småbølgerne ef
ter den lette vind, som snart havde
blæst et døgn. Jeg ærgrede mig over at
se en tysker med større skib og højere
mast sejle hurtigere end mig selv. Det

Derudad ...
Der kom alligevel lidt vind, da vi kom
ud mod Nrd. Røse. Båden sejler glim
rende på bare en sekundmeter, når der
ikke er bølger. Vinden viste sig at være
sydøstlig; den tiltog jævnt, men vejrud
sigten sagde, at det måske ville blive
helt vindstille. Vi kunne netop holde
tæt uden om Falsterbo på bagbords hal
se, og nu gik det med 5 knob dernedad.
Jeg havde dårlige erfaringer med vind
stille ved den svenske sydkyst og be
sluttede mig til ét langt kryds mod Rygen. Her regnede jeg med stærkere og
jævnere vind. Det kom til at holde stik,
hørte jeg senere i radioens vejrobserva
tioner. Vi vendte, da jeg på transistorra
dioen ganske svagt hørte Bornholm,
Hammerens radiofyr, tværs for vores
kurs. Vi fortsatte i det vidunderlige vejr
med 5 knob, bidevind, styrbord halse.

var en jammerlig nat! Til og med var
Anders søsyg, jeg skulle klare alt selv og
endda nusse lidt om ham.
Der kom lidt vind, og i løbet af formid
dagen rummede den, så vi kunne gå
over til spiler. Bornholm forsvandt ag
terude. Vi skulle ikke se land i næsten
fire døgn.
Den sejlads, som fulgte, skulle blive en
af turens dejligste. Atter op mod 5 knob
på en fuldstændig bølgefri havflade.
Skinnende, diset sol. Anders prøvede
ved sovning på dækket at komme sig af
søsygen, så jeg sejlede stadig alene på
mine vagter. Det var ikke let at vænne
sig til 4-timers rytmen, men vi havde
vejret med os - det var som at sejle luk
susliner.
Denne herlighed hørte op ved Olands
sodra grund, hvor jeg havde min mest
forbandede vagt på turen. Efter tilta

gende vind atter 4 timers vindstille, alt
skvulpende rundt. Jeg tog genuaen ned
en tid og satte storsejlet helt stramt for
at stabilisere i bølgegangen. Værre var
det, da jeg alligevel følte mig fristet til
at forsøge sejlads og skvulpede nogle få
kabellængder afsted. Natten var til og
med buldermørk, og disen sænkede sig.
Den skulle holde helt op i den Finske
Bugt.
Vinden kom. Jeg ønskede et kompro
mis mellem den kortest mulige sejlads
rute og den, hvor jeg kunne forvente den
bedste vind. Derfor ville jeg have Got
land godt om bagbord. Jeg havde i det

Som at sejle luksusliner på Middelhavet.

britiske admiralitets »Baltic Pilot« fået
en fornemmelse af, at jeg pænt til søs
ville have større chance for jævne, syd
vestlige vinde. Når man sammenligner
vore oplevelser med de andre Lenin
grad-fareres, tror jeg også, men må sige,
at det kom til at passe.
Vi sejlede foran for tværs, styrbords
halse, østnordøst-over, så vi havde ra
diofyret på Gotlands sydspids, Hoburg,
mere og mere til bagbord. Det var ble
vet usigtbart, og den følgende nat fik vi
lidt regn, mens vi uden at sigte Gotland
gik gennem temmelig meget trafik
uden om Gotlands sydspids. Snart steg
vinden og blev ganske stærk. Trafikken
tog af, sigtbarheden forblev ringe. I det
næste par døgn så vi kun klar himmel
nogle få minutter og så længe, at jeg lige
præcis kunne tage en solhøjde på solen i
øst, hvorved jeg bekræftede den anslåe
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de, uds-ejlede distance. Bortset herfra
var vore navigationsmidler først og
fremmest transistorradioen og listen
over radiofyr (vi ser bort fra kompas,
kort og de tegn vi tog i de for det meste
ret få forbipasserende handelsskibe).
Situationen var imidlertid ikke util
fredsstillende, for selv om vi ikke havde
nøjagtige krydspejlinger, gav radiopej
lingerne aligevel fuldt brugbare positionsfornemmelser. Jo nærmere man
kommer de kritiske punkter, jo bedre
formår man med radiopejling på de der
satte fyr at fastslå sin position. Og ra
diofyrene lå som perler på en snor gen
nem hele det område, vi besejlede. For
det meste sejlede vi altså bare fra ét fyr
og mod det næste på ruten.
Alene midt i Østersøen
Vinden var nu stærk - mellem 9 og 15
sekundmeter - hele vejen op gennem
Østersøen til fyret »Ristna« på hjørnet
af Dago, før man skal østpå, ind i Fins
kebugten. Trafikken er imidlertid gan
ske tynd herude, og i mere end et døgn
så vi slet ingen skibe. Vi havde bare den
grå dis liggende hele vejen rundt og den
varierende vind hele tiden med os. Bøl
gernes størrelse voksede jævnt. Vi sej
lede med den største genua spilet til
luv, men gennemgående var det for
hårdt vejr til at føre spiler. Vores største
genua er af ret let stof, men vindpresset
forekom mig alligevel i lænssejladsen
ikke for stort. Farten var i et par døgn i
nærheden af 7 knob. Båden rullede jo
noget, men var alligevel stabiliseret af
kraftigt satte nedhal i både storsejlsbom og spilerstage.
Søsygen blev værre og værre. Anders
havde nu været næsten permanent sø
syg siden vor afgang. Da vi havde sejlet
godt et døgn læns, begyndte jeg også at
føle mig dårlig tilpas. Jeg troede ellers,

at jeg ikke rigtig kunne blive søsyg, men
snart var jeg klar over, at jeg måtte ka
ste håndklædet i ringen. Grunden var
vist stress. På andet hold gik alt glat,
der kunne den ene styre skibet (og der
skulle styres en del i den store sø),
mens den anden serverede og under
holdt. Derimod skulle jeg, foruden at
sejle, passe Anders op. Jeg havde
forsøgt med autoritære midler at få
ham til at virke, men det slog fejl. Efter
at have taget min vagt skulle jeg så sør
ge for andre småting, spisning osv. Og
hertil kom, at navigationen alene lå på
mine skuldre. Jeg måtte af og til være
opmærksom, selv når jeg havde lagt
mig til at sove.
En eftermiddag gik det imidlertid ikke
så stærkt. Sigtbarheden var ringe, vi
havde ikke set andet skib i et døgn
(sejlbåde havde vi ikke set i 2 1/2 døgn),
og Søren påstod nu pludselig, her i »the
middle og nowhere«, at han så en
sejlbåd agterude. Den var underhold
ningsstoffet om bord i de næste 8 timer.
Han sejlede stærkere end os, men det
var altså den tid, det tog ham at passere
gennem vort synsfelt. Han kom nærme
re, og vi så, at det var en stor båd, som
gik med spilet genua som vi, trods det,
at vinden netop på dette tidspunkt var
svag nok til spiler. Vi syntes, at båden
så ud som en finsk konstruktion, men
en times tid efter så vi det røde flag ag
ter, og nu mente jeg, der måtte være tale
om en russer, som nok var på vej mod
samme mål, som vi.
Lidt efter ser jeg noget lyst i flaget. Er
det mon en tysker? Nej, det er hvidt,
det må være en dansker. Han kommer
atter lidt nærmere, og nu er det tyde
ligt, at han også vil se, hvem vi er. Fanme, han har endda et »Next Stop«-flag
på, ligesom vi har! Det er altså en fra
vores flåde, en til af dem, der skal til Le

ningrad. Der er faktisk ikke andre mu
ligheder, end at det er Stormfuglen, og
det bekræftes da også lidt efter.
»Stormfuglen« er et ret stort stålskib
fra Helsingør, den eneste foruden os,
som selv medbragte visum til Sovjetu
nionen, fordi han var den eneste anden
båd, som sejlede sent nok til at få papi
rerne med. Mødet beskæftigede os le
vende på vagt efter vagt. Vi fandt det så
fantastisk, at vi i al ensomheden netop
fandt et skib i samme ærinde som vort.
Han sejlede forbi os, og for god ordens
skyld bad jeg ham meddele vores af
stand fra og retning til Ristna. Resulta
tet svarede nøje til min egen fornem
melse.
Han råbte, at vi sås i Leningrad. Han
skulle ikke ind til Helsinki, Vi drøftede,
om han mon ikke ville komme for tidligt
til Leningrad og blive smidt ud af rus
serne, fordi han endnu ikke havde tilla
delse til at være i Sovjetunionen. Det vi
ste sig senere, at han var løbet ind i en
lille finsk havn for at vente med at sejle
ind i russisk farvand til tiden var inde.
Vi falder af
Vi kom til at overveje vor egen stilling.
Mens vi rundede Ristna, blev det os jo
klart, at også vi for alt for hurtigt frem.
Skulle vi af hensyn til rigtig ankomsttid
gå ind til Helsinki, som hele resten af
flåden gjorde det? Af meget forskellige
grunde ville alle om bord dog helst
fortsætte direkte til Leningrad. Anders
for at få det hele overstået, så han ikke
skulle ud at søsyge sig igen, jeg selv for
over for mig selv og andre at kunne pra
le med, at vi havde gjort turen i eet hug.
Imidlertid fastholdt jeg, at vi måtte
vente med at træffe beslutning, indtil vi
passerede Helsinki (indsejlingsfyret
ligger næsten på vejen til Leningrad).
Søen lagde sig ikke væsentligt efter

HELLERS VACHTVÆRFT 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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Ristna, bølgerne blev måske efterhån
den lidt mindre, men søerne nok så
krappe. Kort før Helsinki ændrede vi,
som et løsningsforslag fra Søren på mit
og Anders' problem med søsyge, vagt
plan, således at Anders udgik af vagt
planen, mens vi andre nu holdt vagt på
skift. På det tidspunkt var jeg for omtå
get til, at jeg nu kan gengive planen med
nøjagtighed.
Der var ikke gået 5 døgn fra SSF, da vi
fik Helsinkis indsejlingsfyr i sigte. Vi
var på kanten af onsdag den 12. juli,
hvor alle skulle mødes i Helsinki for at
ordne de videre formaliteter. Med den
alt for tidlige ankomst til Leningrad i
sigte besluttede jeg at gå ind i Helsinki.
Og mens det grumsede vejr veg for den
dejligste morgen, og vinden faldt til det
svage, sejlede vi de 13 mil ind i Helsinki
fra indsejlingsfyret.
Turen Sundby-Helsinki varede 5 døgn
og 5 timer.
Nyelåndska Segelselskapet
Indtil dette punkt havde vi kunnet klare
os med et Shell-kort og en radiofyrstabel. Nu blev de kort, jeg trods alt havde
anskaffet, lidt utilstrækkelige. Vi liste
de frem, vejledt af et par store færger,
som også var for indadgående. Dagsly
set kom, og indsejlingsfyrene slukkede.
Nu brugte vi ret lang tid til at sejle
rundt i Helsinkis havn for at finde det
sted, Svend Erik Sokkelund ved telefo
niske opkald til Helsinki havde fastlagt
som mødested.
Herlig var det pludselig at stå blandt de
allervenligste danskere på en lille
skærgårdsø med udsigt over Helsinkis
havn. Det viste sig, at omkring halvde-

Gang i den ved Ristna.

ganske enkelt
bedst

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

i^JYSKE

BAN K
Amagerbrogade 67
Tlf. 01 58 60 22

Sundby vester Plads 1
Tlf. 01 97 00 22
len af vores flåde var nået frem; mange
flere nåede frem i løbet af dagen. Man
sansede at være meget længere mod
nord end Sundby m.v., himlens lyseblå
farve, den lange, lyse nat. Det var som
altid dejligt at have fast grund under
fødderne, at mærke de varme klipper
under de bare fodsåler og at få klaret
rigtigt op og luftet de sure hynder plus
diverse andre fugtigheder.
Vi var landet i Nyelåndska Segelselskapets havn. Selskabet var et hæderkro
net foretagende med et smukt og affæl
digt træslot som klubhus og en historie
fra 1860'erne, hvor den russiske zarisme
skulle spørges om alting, og man skulle
have en eller anden protektor for at få
lov til at lave sportsklub. Og til en tid,
hvor de forsøgte sig med en spag natio
nalismes lokale farver i deres klubflag,
og hvor protektoren var den lokale pen
gemagt, bryggeren, som lod klubhuset
opføre for egne midler.
Fortsættes i næste nummer.
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Ingen tursejlere
til Østtyskland!
DS' langturshæfte om Polen - det sjet
te i rækken - har vundet stor populari
tet blandt sejlerne, som søger nye og
spændende langtursmål.
I den anledning har Dansk Sejlunion
forhørt sig hos DDR's myndigheder,
hvorvidt det er muligt for danske tur
sejlere at besejle det østtyske farvand
og anløbe østtyske havne.
Dette har desværre ikke kunnet lade sig
gøre, og DDR's ambassaderepræsenta
tion i København har meddelt sejlunio
nen, at det principielt ikke er muligt at
sejle ind i østtyske territorialfarvande
eller anløbe østtyske havne med priva
te både. Undtagelser er hidtil kun fore
taget i forbindelse med betydningsful
de internationale arrangementer, med
deles det fra ambassaden.
Dansk Sejlunion er i 1989 fra nogle sej
lere blevet orienteret om, hvordan man
temmelig håndfast og ultimativt har
beordret lystbåde til omgående at for
lade østtysk territorialfarvand. En af
bådene var endda havareret med en
rorskade og anmodede om mulighed for
at anløbe med henblik på udbedring af
skaden, men der var ingen pardon!
RS. Lad os se, hvad fremtiden bringer?

Atter en mini junior som
medlem.
Her har vi medlem nr. M29 Daniel Bli
cher Holst fra Kastrup der endnu ikke
har skiftet bilen ud med en båd. Daniel
bliver snart 4 år.
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fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 9.10.89
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning/generalforsamling
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev godkendt af bestyrelsen
Punkt 2 Beretning/generalforsam
ling:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Den 23.9.89 blev der holdt officiel ind
vielse af Flakfortet. Ved den lejlighed
udlagde forsvarsministeren, overborg
mesteren samt en repræsentant fra
Miljøministeriet de sidste 3 dolos.
Flakfortet er nu sikret hele vejen rundt.
Ved receptionen var SSF repræsenteret
ved næstformanden samt ved Grethe
Jacobsen. Sidstnævnte overrakte en
check på 500 kr. som hjælp til fortets vi
dere vedligeholdelse. De 500 kr. havde
formanden selv fået som bjærgeløn for
en båd.
Generalforsamlingen:
Formanden forespurgte de bestyrelses
medlemmer, der er på valg, om de øn
sker genvalg: Juniorlederen Leif Hen
riksen, et klubhusudvalgsmedlem Vagn
Preisler, et havneudvalgsmedlem Her
man Mortensen samt suppleant Per
Wallin, der p.t. sidder som jollerepræ
sentant.
Alle ønskede at genopstille. Per Wallin
er villig til at opstille til posten som jol
lerepræsentant. Bjørka Schandorff, der
har været l.-suppleant, ønsker ikke gen
valg.
Yderligere to medlemmer, nemlig Jør
gen Rasmussen og Ole Hansen, har
begge givet udtryk for, at de ønsker at
opstille til havneudvalget.
Et medlem har stillet forslag til gene

ralforsamlingen: Der opsættes et skilt
med påskrift »Al fortøjning forbudt for
enden af midterbroen«.
Havneudvalget meddeler, at de vil sør
ge for, at et sådant skilt bliver opsat.
Forslaget vil derfor ikke blive forelagt
generalforsamlingen. Medlemmet vil
blive orienteret om dette.
Kent Robin Skov har skriftligt anmodet
om at få sin sag (eksklusion) prøvet ved
generalforsamlingen. Kent har ikke før
bedt om dette. Kent har samtidig anket
sin sag til Dansk Sejlunion. Bestyrel
sen var enige om, at man vil afvente
Dansk Sejlunions afgørelse p.g.a. §14 i
vore love, hvori der står: »Et udelukket
medlem skal dog have ret til at få afgø
relsen prøvet på den førstkommende
generalforsamling«.
Der var ikke fra medlemmer kommet
yderligere forslag.
Bestyrelsen foreslår, at byggefonden
ophæves, endvidere at kontingentet
hæves med de 50 kr. halvårligt.
Bestyrelsen foreslår endvidere, at der
fremover betales 500 kr. for en ikke gået
vagt p.g.a., at der er flere nætter vinte
ren igennem, hvor der ingen vagter er
tilmeldt. SSF må da købe en vagt ude
fra, hvilket koster mange penge.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget efterlyser de lovede
jernbaneskinner. De skal bruges som
pæle. Motorbådsrepræsentanten vil
sammen med formanden hente skin
nerne.
Flere medlemmer har spurgt, om deres
familie må tage en vagt. De er alle ble
vet orienteret om, at kun aktive med
lemmer må gå vagt.
Havnefogeden har fundet en båd og
fandt ud af, at den hørte til i Ishøj. En
glad ejer fik sin båd tilbage.
Formanden mener, at der er 16 små hav
nepladser ledige. Han vil sammen med
havneudvalget se på, om det vil være
hensigtsmæssigt at flytte nogle pæle,
for på den måde at få nogle større hav
nepladser til rådighed.
En person har tilskrevet bestyrelsen,
han ønsker at åbne en ny shop på hav
nen. Vedkommende har i 5 år drevet en
grillbar i Kastrup Havn.
Formanden vil sammen med Hans
Guldager tage en samtale med ansøge
ren og så efterfølgende fremlægge sa
gen ved næste bestyrelsesmøde.
Jollebroen er under sidste storm blevet
stærkt beskadiget. En del af broen er
væk. Årsagen til den store beskadigelse
er, at stadsgartnerens ponton havde re
vet sig løs og blev skyllet ind i jolle
broen. SSF har nu rejst erstatnings
krav.

Skolechefen spørger, om der er sket no
get i sagen omkring den ekstra
skurrække, man havde påtænkt at opfø
re. Formanden lover at se på sagen.
Skolechefen efterlyser endvidere listen
over de medlemmer, der har fået tildelt
havneplads. Havneudvalget blev pålagt
at udfærdige en sådan liste.

Den 7.10. var der klubmesterskab for
ynglinge. Kun to både var tilmeldt.
Tonny Povlsen med besætning vandt.
To af vore ynglinge skal repareres i lø
bet af vinteren.
Vinterundervisning for optimister er
ved at blive tilrettelagt i samarbejde
med forældrene.

Punkt 4 Klubhus og fester:
Afriggergilde afholdes den 21.10, gene
ralforsamling den 29.10.

Punkt 7 Kapsejlads:
Sejladsen Forterne Rundt gik fint med
84 deltagende fartøjer. Bestyrelsen tak
ker arrangørerne.

Punkt 5 Sejlerskolen:
Den 6.10. holder Sejlerskolen afslut
ning med bl.a. en beretning fra turen til
Leningrad.
Begge skolebåde bliver nu taget på land.
Skolecheferne beklager sig over, at
nogle af eleverne ikke har været flinke
til at hjælpe til med afrigningen.
Der er ikke elever nok tilmeldt til navigationskurset, men skolechefen mener,
han kan rekrutere det antal, der er nød
vendigt for at starte kurset.
Towærkskursus begynder den 3.10.
med Erik Povlsen og Frank Olesen som
instruktører. Der er 13 elever tilmeldt.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Den 19. og 20.9. blev der afholdt klub
mesterskab for optimister med ef
terfølgende fest for både børn og foræl
dre.

Punkt 8 Joller:
Intet
Punkt 9 Motorbåde:
Fisketuren gik fint med 81 deltagere.
Punkt 10 Sikkerhed:
Juniorlederen efterlyser redningsveste
i »Bollen«. Formanden lovede, at der vil
blive lagt veste ud.
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 23.30.
sign.:
Preben Jacobsen

Else Thuring

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i

Lej med fuld kobsret
Hos D:E:R kan du bade kobe og
leje. Du kan starte med at leje dit

2.

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger
det f.eks. blot til at justeres en

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og v

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video og HIFI nyheder fra
topmærker som Bang & Olufsen,
Finlux, Philips, Pioneer, JVC m.fl.

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, og vi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

4.

Lej måned for måned
HosD:E:R kandu leje TV. Video og
HiFi måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5.

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder dig

hf'

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du-beslutter die.

VIDEO
Hlfl-W
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.

sejlerskolen

Nyt fra sejlerskolen
Vintersæsonen er nu godt i gang med
kurser i navigation og towærksarbejde.
Det er derfor på tide at tænke på, om
der eventuelt skal startes flere kurser.
Tidligere år har skolen arrangeret ra
diokurser. For at afklare, om et radio
kursus var en idé igen i år, bliver der
snarest opsat en liste i mellemgangen.
Interesserede kan så skrive deres nav
ne på denne liste, og hvis der kan sam
les 10 -12 interesserede, kan vi starte et
kursus formentlig i januar eller februar.
En anden ting, som kunne være af inter
esse, ville være en orientering om mo
derne navigationsudstyr. I første om
gang tænkes der på Decca-baseret ud
styr, men også udstyr til GPS, som er
baseret på satellitter, kan tænkes i lø
bet af få år at komme ned i et prisleje,
hvor almindelige lystsejlere kan være
med.
Derfor vil undertegnede undersøge mu
lighederne for at arrangere et sådant
orienteringsmøde, eventuelt i samar
bejde med det i gang værende navigationskursus.
Begge både står nu i teltet og venter på
forårets komme og det sædvanlige
klargøringsarbejde. Ud over dette ar
bejde skal det allerede nu nævnes, at
der bliver et par ting mere end sædvan
ligt at klargøre, idet et stativ på hjul er
anskaffet til »Tyveknægten«. Hertil
kommer, at skurene ikke nåede at få en
gang træbeskyttelse i dette efterår,
hvad de trænger til.
Sejlerskolen er i den heldige situation
at råde over en række stabile instruktø
rer, som gennem mange år har bidraget
til, at alt fungerer godt til glæde for ele
ver og instruktørerne selv. Dette er især
af betydning i en tid, hvor flere af fore
ningens andre afdelinger er inde i en
brydningstid.
Et par af instruktørerne har vist sig at
være stabile i mere end én henseende,
idet de i dette efterår har kunnet fejre
sølvbryllup sammen med ægtefæller,
som naturligvis også har været elever
på sejlerskolen; til lykke med det!
Med venlig hilsen
Kent Nielsen, skolechef
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havn og plads

fra medlemmerne

50 år
Jeg siger tak for de hjertelige hilsener,
og det store fremmøde til min fødsels
dag.
Kurt Hvilson
(Et skvat 01)

Havnekontoret.

25 år for SSF.

Benzin- og oliesalg.
Åben mandag til torsdag
mellem kl. 15.00 og 16.00.
Fredage, find havnefogden
inden kl. 14.00.
Lørdage og søndage lukket.

Til SSF.
En hjertelig tak til bestyrelsen og med
lemmerne for opmærksomheden og
hyldest ved mine 25 års arbejde i SSF.

fra bestyrelsen

Hilsen
Annie

Vagtordningen.
Alle spørgsmål angående vagtord
ningen og eventuel betaling rettes til
havnefoged Bent Petersen på havne
kontoret.
Tilmelding til vagt findes som tidligere
i klubhusets mellemgang. Tilmeldinen
lægges i klubhus-kontorets brevkasse.

Sølvbryllup
Kære allesammen i SSF.

Vi vil gerne herigennem takke alle vore
gode venner som medvirkede til at vort
sølvbryllup blev til et værdifuldt minde
for os.
Tak ligeledes til juniorafdelingen for et
par dejlige flasker samt en tak til Sund
by Sejlforening for den kønne sølv-plaquette.
Lis & Ole Jensen
(Lange Ole)

Kirstine i Restauranten meddeler:
Klubhuset lukker i vinterperioden således:
Mandag/tirsdag/onsdag - kl. 18.30
Ingen ændringer de øvrige dage.
1. juledag og Nytårsdag: Lukket hele dagen.
Juleaften åben mellem kl. 9.00-14.00.
2. juledag åben mellem
kl. 10.00-18.00.
1. nytårsdag åben mellem kl. 9.00 -16.00.
I perioden fra den 8 januar til og med den 27. januar
1990, er klubhuset lukket på grund af reparationer,
rengøring og ferie.
I den øvrige tid er vi på stikker i køkkenet med
vores gode mad.
Hilsen Kirstine
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Nye medlemmer bydes
hermed velkommen.
A 112 Poul Børge Hansen
Backersvej 122, S.
A 214 Morten Juncker Brønnum
Cumberlandsgade 9, S.
A 252 Carsten Ivar Pedersen
Prinsessegade 85, K
A 297 Flemming Bak
Christmas Møllers Plads 5, S.
A 310 Lene Nielsen
Christmas Møllers Plads 5, S.
A 353 Sven Grønqvist
Kirkegårdsvej 20, S.
A 362 Poul Birch
Sundparken 6, S.
A 366 Jan John Petersen
Messinavej 22, S.
A 367 Søren Jacobsen
Sundholmsvej 43, S.
A 371 Kenny Pedersen
Sundholmsvej 1, S.
A 374 Claus Olsen
Frankrigshusene 6, S.
r \ 387 Christen Peter Christensen
Set. Annægade 11, K
A 404 Ole Larsen
Englandsvej 220, S.
A 407 Jen Erik Aastradsen
Hørhusvej 2, S.
A 408 Erik Rene Bjørn
Hyben Allé 68, Ka.
A 410 Kenneth Henke
Vigerslevallé 159, Valby
A 416 Erik Ole Secher-Hansen
Kollerødvej 10, Allerød
J 58 Kim Hasselmann
Høje Gladsaxe 21, Sø.
J 75 Max Pfeiffer
Bremensgade 48, S.

optimister

9
Optimistudvalg:
Leif Henriksen
Birgitte Akkermann

31 58 28 10
31 59 79 95

Opti
Så, kære unger, er vi gået i gang med det
lange, mørke vinterhalvår. Som I kan se
på nedenstående aktivitetsplan, sker
der en hel del for Jer vinteren igennem,
og da jeg ved, at I er vågne, vil I straks
se, at planen ikke er komplet. De oplys
ninger, der mangler, vil fremkomme se
nere. Bemærk, at udflugten til Orlogs
museet og skovturen i januar er vel
egnede som familieudflugter.
For alle ture gælder det:
Husk varmt tøj og madpakker!
Alle ture starter i SSF. Angående turen
til Flakfortet, husk redningsvest.
Vinteren igennem er der teoriundervis
ning. Det vil i et vist omfang foregå ved
fremmede lærere, som har et indgåen
de kendskab til specielle emner inden
for sejlads.
Som en glædelig bemærkning kan jeg
oplyse, at der er ved at blive etableret et
Opti-udvalg, hvilket kun kan forbedre
forholdene i vores afdeling, idet jeg ikke
kan magte det hele alene.
I den forbindelse vil jeg gerne takke Jør
gen Rindal for den store indsats, han
har gjort i juniorafdelingen, og jeg hå
ber, at han fortsat vil være at finde i Opti-afdelingen.
Husk juletræet den 17.12. kl. 14.00.
Billetter afhentes hos Kirstine.
God vinter og på gensyn
Leif

Junioralder
ved mesterskaber
DS' hovedbestyrelse besluttede i be
gyndelsen af oktober, at man fortsat vil
anbefale over for Skandinavisk Sejlerforbund at fastholde en minimunsalder
(12 år) for deltagelse i junior nordiske
mesterskaber. Endvidere besluttede
hovedbestyrelsen, at denne mini
mumsalder tillige fremover skal gælde
for udtagelsen til internationale me
sterskaber, f.eks. optimistjollernes EM

og IODA-regatta. Dette tages op til for
nyet drøftelse om 2 år.
Skandinavisk Sejlerforbund besluttede
på sit årsmøde ultimo oktober at fast
holde en minimumsaldersgrænse for
deltagelse i junior nordisk mesterskab,
hvilket betyder, at man fremover kan
deltage heri fra og med dét kalenderår,
hvori man fylder 12 år.
Skandinavisk Sejlerforbund anbefaler
samtidig de enkelte lande ligeledes at
anvende denne minimumsalder for
børns deltagelse i andre internationale
mesterskaber. Endvidere besluttedes
det, at Skandinavisk Sejlerforbund
fremover skal arbejde internationalt for
at skabe en diskussion omkring børns
deltagelse i internationale aktiviteter.
Endvidere besluttede Skandinavisk
Sejlerforbund at indføre en ny maksimumsaldersgrænse for juniorer, såle
des at deltagelse i junior nordiske me
sterskaber fremover generelt kan finde
sted til og med dét kalenderår, hvori
man fylder 18 år. Dette er i øvrigt nu
identisk med den internationale junior
alder.
Klasser vil dog efter ansøgning evt.
kunne få godkendt en egen maksimumsaldersgrænse, som er lavere eller
højere, såfremt gode argumenter taler
herfor.
P.S. Altså ingen plads for mini-juniorer!

ynglinge

Y
Ynglingeudvalg:
Leif Henriksen
Kastrupvej 14
2300 København S

Juniorafdelingen
Vinterprogram:
1989
11/11 kl. 10 Oprydning
på jollepladsen
18/11 kl 9 Svømmehal
(Frankrigsgade)
25/11 kl. 10 Sejltur med Bollen
til Flakfortet
2/12 kl.
Orlogsmuseet.
Start fra SSF
9/12 kl. 9 Svømmehal
16/12 kl. 10 Film i Pejsestuen
(Juleafslutning)
1990
6/1 kl. 10 Teori
13/1 kl. 9 Svømmehal
20/1 kl. 10 Udflugt
(Husk madpakke)
27/1 kl. 10 Teori
3/2 kl. 9 Svømmehal
10/2 kl. 10 Teori
17/2 kl. 10 Teori
24/2 kl. 10 Teori
3/3 kl. 9 Svømmehal
10/3 kl. 10 Teori
17/3 kl. 10 Teori
24/3 kl. 10 Teori
31/3 kl. 9 Svømmehal
7/4 kl. 10 Fordeling af joller/film
14/4
Påske - ingen aktivitet
21/4 kl. 10 Klargøring af joller
28/4 kl. 10 Klargøring af joller
Første sejldag bliver:
30/4 1990 kl. 17.30.

kapsejlads

Kapsejladsudvalg:
Jørgen Haar
Jens Peter Skov
Henning Lauritsen

42 90 20 34
31 50 98 39
31 51 05 37

Billige kvalitetstryksager
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag. - Kataloger - Fakturaer - Kuverter - Etiketter - Brochurer Brevpapir - Prislister - Bøger. - Alt i bogbinderiarbejde. - Omslagsbøger - Kataloger Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning. - Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og
nedfotografering. - Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

SMQffsettfyK
v/ Tina og Søren Moller

SALTVÆRKSVEJ 134 - 2770 KASTRUP - TELEFON 31 51 71 79
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Lørdag den 9 ende & søndag den 17'ende december.

Jeg glæder mig i denne tid...
- Julefrokost Og ikke uden grund - Vi afholder nemlig julefrokost
lørdag den 9. december, anno 1989, kl. 13.00 i klubhuset.
Hver deltager medbringer en julegave til en værdi af
omkring kr. 25r. Overskudet går til børnenes juletræ.

Det store kolde bord koster kr. 95r
Tilmelding foregår hos Kirstine, senest den 8/12-89
"k

- Børnenes juletræ 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. 17. december 1989, kl. 14.00.

Husk, entréen for voksne er kr. 15r
som gives ved indgangen
Billetter til børnene kan, mod forevisning af medlemskort,
hentes gratis hos Kirstine. Dog senest den 15. december.

PS. Hanne og vennerne spiller begge dage.

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84

