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Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

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

SM(fflsettfyUj
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • @ 31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:

31 50 19 78

32 52 25 44

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

31 57 13 40

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 59 39 78

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Næstformand og Motorbådsrepræsentant:
Ib Petersen

Sekretær:
Elo Nielsen

Kasserer:
Erna Christensen

Havneudvalg:

31 59 49 24
31 95 36 89

Rasmus Bech
Holger Nielsen

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:

31 51 75 30
31 54 58 44

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

Kapsejladschef:

31 59 79 95

Birgitte Akkermann . . .

Skolechef:

31 95 73 49

Jørn Hansen

Juniorleder:

31 57 43 36

Poul Christensen

Jollerepræsentant:

ingen tit.

Laila Hansen

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06
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Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

mo

Preben Jacobsen

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

Målere:

31 58 43 11
32 52 23 10

Karl Thorup
Frank Olesen

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S

31 58 75 76

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

Oplag: 1500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Amagerbrogade 263 A
2300 København S

TELEFON 31 50 43 54

HUSK! SPAR PÅ VANDET!!!

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde den
29.10.1990
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
Fraværende: Bente Bang Christensen
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde d. 10.9.90
var blevet oplæst på generalforsamlin
gen den 28.10.90 og godkendt der.
Punkt 2 Beretning:
Formanden indledte med at byde vel
kommen til Vagn Preisler og håbede, at
samarbejdet ville fungere bedre end i
sidste bestyrelsesperiode.
Derefter orienterede han om vandaf
gift. Havneudvalget havde konstateret,
at Sandøen, Sejlklubben Amager
Strand og Kajakklubben i mange år
havde fået gratis vand fra SSF. Bimålere vil nu blive opsat til Kajakklubben og
Sandøen. Bimåler vil også blive opsat i
klubhuset. Problematikken omkring
vand og afledningsafgift vil blive klar
lagt i løbet af vinteren.
Endvidere vil bestyrelsen i løbet af vin
teren se på, hvad man til næste år skal
prioritere højest vedrørende reparation
og vedligeholdelse af de forskellige
ting, der trænger. Etablering af toiletter
til alle må have 1. prioritet. Derefter må
vi gå tilbage og få de andre baderum
istandgjort. Derefter må vi se, hvad der
trænger sig rigtigt kraftigt på, hvad har
man inden for hver sin afdeling, som
trænger utrolig meget til at blive pep
pet op!

For eksempel at få klubhuset gået igen
nem og se, hvor meget der står og ven
ter. Og skønne, hvad der inden for en
årrække absolut skal laves, så det ikke
synker i grus omkring ørerne på os. Det
samme med de andre bygninger.
Punkt 3 Havn og plads:
Gravemesteren er færdig med skinner
ne, men han kunne ikke fuldsvejse dem
ude. Men sagde god for det til optag
ning af både. Han kunne ikke se for
mudder, som skal spules væk først. Så
de er blevet punktsvejset, som skulle
være lige så stærkt.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Der er ingen aktiviteter i november må
ned. Julefrokost for medlemmerne fin
der sted den 15. december. Børnenes ju
letræ er sat til den 16. december. For
manden foreslog, at festudvalget arran
gerede et bankospil. Det vedtoges at
starte åbningen af klubhuset den 27. ja
nuar 1991 med et bankospil, der skulle
sige spar to til det hele og trække forhå
bentlig mange medlemmer og deres fa
milie samt venner herned.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Skolechefen meddelte, at han på et tid
spunkt ville indkalde alle instruktører
ne, fordi der kommer nogle nye regler
fra næste år.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Juniorlederen ville prøve at samle nog
le kontakter, så han kunne komme i
gang med arbejdet. Overdragelsesfor
retningen fra den tidligere juniorleder
havde været »papirløs«.
Poul Zastrou og Erik Offenberg havde
tilbudt sig som underudvalg vedrøren
de ynglingene.
Vedrørende vintersejlads for ynglinge
er sidste tilmeldingsfrist den 4. novem
ber.
Juniorlederen deltager i et kursus 17. og
18.11.90 i Grenå.
Punkt 7 Kapsejlads:
Birgitte Akkermann ønskede oplysning
om kapsejladsbudget, hvor meget, der
var brugt, og hvad der var tilbage. Bud
get for 1990 er 15.000 kr.
Der vil i løbet af vinteren blive arrange
ret et en-dagsseminar vedrørende løbssammensætning, hvor det bliver kur
suskontaktmanden for Østersøkred
sen, der leder mødet.
Birgitte forespurgte, om det var rigtigt,
at Bollen skulle hen og ligge ved slæbe
stedet. Havneudvalget prøver at arbej

de med sagen for at finde ud af, om det
kan lade sig gøre.
Vedrørende sejladser i Østersøkredsen:
SSF har sat sig på tre eksterne stævner,
som bliver McDonald, Folkebådsstævne og Forterne Rundt, som er flagski
bet. Udover de nævnte tre stævner bli
ver der også tre interne sejladser, og det
bliver Old Boys, Familiesejlads og et
stort, fælles Klubmesterskab. Derud
over vil der blive afholdt onsdagdsejladser.
Birgitte underretter selv Dansk Sejlu
nion om de personer, der skal have til
sendt materiale fremover.
Under dette punkt oplæste formanden
et brev fra et medlem, som tilbød sig
som hjælpefører på Bollen. En enig be
styrelse vedtog at tage imod tilbuddet.
Punkt 8 Joller:
Jollebroen er taget ind. Der kom ikke
mange mennesker for at tilbyde deres
hjælp, så det var lidt hårdt.
Det nye slæbested er sat i. Angående
spil fra Poul Suhr er det klar til afhent
ning og vil blive sat op i nær fremtid.
Punkt 9 Motorbåde:
10 klubber var repræsenteret ved
DMU-K's efterårskredsmøde, se refe
rat under rubrikken »Motorbåde«.
Sydhavnsklubberne, herunder West og
Slusen, har købt broerne af Havnevæ
senet og lejet området i 30 år.
Punkt 10 Sikkerhed:
Eksplosivt og brændbart nødudstyr vil
blive indsamlet og afleveret til rette
myndighed.
Ildslukkerne bliver taget ind fra broer
ne i den rækkefølge, bådene kommer på
land.
Punkt 11 Bladet:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 12 Eventuelt:
Her blev det drøftet, om det var en idé
at deltage i det juleoptog, der går ned
gennem Amagerbrogade, for på denne
måde at reklamere for foreningen og
måske få nogle unge mennesker til at
melde sig ind.
Vagn Preisler kontakter Handels
standsforeningen for at høre, om det i
det hele taget kan lade sig gøre.
Mødet slut kl. 22.30.
sign.:
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den
19.11.1990.
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
Fraværende: Vagn Preisler, Jørn Han
sen og Ib Petersen p.g.a. arbejde.
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den
29.10.1990 blev oplæst og godkendt
uden bemærkninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden orienterede om brev fra
Amagerbanken. De tilbyder foreningen
gode betingelser. En enig bestyrelse
vedtog, at vi takker for tilbuddet og
fremover benytter Amagerbanken.
Ved et møde i SSF den 6. nvember 1990
mellem formanden i SSF og vicekon
torchef Erik Paustian, Institutionsafdelingen, blev det aftalt, at de 60.000
kroner, som er SSF's andel i anlægsud
gifterne ved etablering af det fælles
kloakanlæg, skal betales til Institutionsafdelingen med 30.000 kr. inden 15.
november og de resterende 30.000 kr.
inden 10. januar1991. Dette er en meget
fin ordning for foreningen. En enig be
styrelse vedtog dette.
Vi har stadigvæk en sag kørende vedr.
et medlem, der ikke har betalt kontin
gent samt pladsleje, men stadigvæk har
båd stående i SSF. Vi har kontaktet Kø
benhavns Retshjælp, som medlemmet
har henvendt sig til, og bedt dem om at
komme med en løsning inden 14 dage.
Havneudvalget har bedt om at få en
planer ind i underudvalg. Han skal
bearbejde bl.a. pladsmandens kontrakt
og planlægning. Hans navn er Mogens
Iversen.
En enig bestyrelse vedtog dette.

Punkt 3 Havn og plads:
Afhentning af årsmærker kan ske fra 1.
marts 1991, og mærkerne skal være af
hentet inden 15. april 1991 iflg. vore lo
ves § 8. Er dette ikke sket, vil medlem
met blive opkrævet 200 kr. ekstra. Disse
tilfalder foreningen.
Krudthuset trænger til en kraftig op
rydning.
ASS klubben havde henvendt sig og
bedt om nøgle til porten og havde fået
udleveret en. Men samtidig bad de om
lov til at benytte SSF's faciliteter hele
vinteren. Dette kan der ikke gives tilla
delse til. Vi skriver til dem og fortæller
dem grunden samtidig med, at vi
selvfølgelig stadigvæk er villige til at
stå til rådighed, når det er stævner, det
drejer sig om.
Slæbestederne er blevet renoveret og er
færdige.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Bente var meget utilfreds med, at jule
frokosten, som hun selvfølgelig på
nuværende tidspunkt havde arrangeret
alt det praktiske omkring såsom musik
o.s.v, uden videre var blevet flyttet,
uden at hun var blevet spurgt først. Nu
står hun d.d. uden julemand og musik.
Klubhuset vil være lukket fra den 7. ja
nuar til den 26. januar 1991.
Fastelavnsfesten finder sted den 10. fe
bruar.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Øveballen er i fuld gang med at blive re
pareret med de bord, der var revnet.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Juniorlederen havde i weekenden væ
ret i Grenå. Det havde været meget in
teressant og lærerigt.
Der er indkaldt til møde i ynglingeafde
lingen lørdag den 24.11.90.
11 førere er indkaldt pr. brev med møde
pligt. De, som arbejder i udvalg under
juniorlederen, er ligeledes indkaldt.
Opti'erne er startet på vinterarbejdet,
ingen har deltaget endnu.
Med hensyn til underudvalg i junioraf
delingen har Lillian Green og Mette
Green tilbudt deres hjælp. En enig be
styrelse godkendte dem.
Juniorlederen har lavet en optælling af
optimistjoller, idet der ikke fandtes en
sådan. Han er kommet til det resultat,
at vi er i besiddelse af 17 optimistjoller.
Derudover er der bortblæst 4 den
7.10.90.

Punkt 7 Kapsejlads:
Birgitte og Ole Poul har deltaget i prangermøde i Øst den 14.11.90, og alt forløb
fint, der var ingen problemer. Vi fik pla
ceret vore kapsejladser, som vi havde
planlagt, vi ville.
I Kredsmøde den 16.11.90 deltog Birgit
te og Ib. Referat kommer senere. En
ting, man havde oppe ved kredsmødet
var, at man godt kunne tænke sig, at de
fire Amager-klubber, i hinandens klub
blade, annoncerede for de kapsejladser,
der kommer i løbet af sæsonen. Det
vedtoges.
Der vil blive afholdt nogle regelkurser.
Disse finder sted de fire onsdage i fe
bruar. Prisen er 175,- kr. Orientering
herom i klubbladet under kapsejlads.
Punkt 8 Joller:
Der er støbt en sliske på det nye slæbe
sted. Det nye spil er kommet.
Punkt 9 Motorbåde:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 10 Sikkerhed:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 11 Bladet:
Januar/Februar udgaven af medlems
bladet vil blive slået sammen og ud
komme i december 1990.
Punkt 12 Eventuelt:
Poul Christensen gennemgår alle vore
forsikringer sammen med forsikrings
selskabet, og vi håber derved at få or
den på dette område, så vi hverken er
over- eller underforsikret.
Sign.:
Preben Jacobsen
formand

OBS! Kontoret er lukket
i januar måned.

Formand og bestyrelse, kasserer Erna og Annie ønsker alle medlemmer
og venner af SSF en god og fredfyldt jul og et godt nytår.
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Elo Nielsen
sekretær

En tryg
fremtid
Hvad vil vi?
Hovedstadens Privatskoler er kristne friskoler på
folkekirkelig grund. Vi er åbne for alle og stiller ikke
krav om kirkeligt tilhørsforhold hos elever eller
forældre. Vi ønsker at drive skole under trygge og
ikke alt for store forhold, således at undervisningen
foregår i faste pædagogiske rammer i en kristen ånd.
Dette medvirker til en god start i tilværelsen for
eleverne.

Hvad kan vi tilbyde?
Der lægges vægt på fagene dansk med skrivning,
regning/matematik, kristendomskundskab, frem
medsprog samt naturfag. Skolerne lægger desuden
også vægt på at udvikle de kreative og praktiske
sider af mennesket gennem musik og formning. Vi
råder over gode klasse- og faglokaler og har et godt
miljø. EDB indgår i undervisningen og tilbydes som
valgfrit fag i 8.-10. klasse.

Fritidsordning
Der er tilknyttet fritidsordning til skolerne. Fritids
ordningen er i skolens lokaler og har åben alle
skoledage fra kl. 11.

Timetallet følger i princippet den offentlige skoles, og
skolerne er ikke eksperimentalskoler. - Skolernes
undervisning i kristendomskundskab giver eleverne
et fyldigt kendskab til de bibelske skrifter, således at
Bibelens budskab og dets troværdighed ikke drages i
tvivl.

Fritidsordningen sikrer alle elever i børnehaveklas
sen, 1., 2. og 3. klasse plads og er der ud over åben for
alle.

FILIPSKOLEN
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Amager Strandvej 124 A
2300 København S
Tlf. 31 55 47 11
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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 persioner af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Øst-Tyskland og Polen! - Spændende nye
sejladsmål i 1991:
Hans Guldager og Else Thuring sejlede med motorsejleren Havkat af SSF gennem det
østlige Østtyskland 3 uger efter møntreformen og imens den østtyske stat DDR endnu
eksisterede.
Af Hans Guldager/Else Thuring.
Meget vil være anderledes i 1991 end i
disse sidste måneder af diktatursta
tens liv, hvor vi gennemsejlede den øst
lige del af DDR og derefter sejlede vide
re til Folkerepublikken Polen, et land
med et endnu bestående planøkono
misk system, godt nok på falittens
rand, menfor vesterlændinge et system
der gør opholdet næsten gratis. (Polen
beskrives i en senere artikel).

DDR juli/august 1990.
Beslutningen om at bruge sommerfe
rien i 1990 på et forsøg på at besejle Øst
tyskland blev taget omkring Set. Hans.
Sejlunionen havde ganske vist udsendt
pressemeddelelse om at sejlads i Øst
tysk område ikke var muligt, og kunne
være forbundet med risiko og proble
mer såfremt man alligevel anløb øst
tyske havne og farvand. Henvendelse
til den Østtyske Repræsentation i Dan
mark, gav modstridende oplysninger,
den ene dag var vi særdeles velkomne,
ugen efter var oplysningen, at vi ville
blive eskorteret ud i internationalt far
vand hvis vi gjorde forsøget. I den
Østyske stats rejsebureau blev vi forsy
net med stakkevis af brochurer om
kommuniststatens herligheder og iøv
rigt besked på at samtlige rejseområder
fra Rugens vestlige punkt og til den
polske grænse var forbudt område, men
da visumtvangen mellem DDR og Dan
mark nu var ophævet, kunne vi frit be
sejle landet?
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DMU danske fritidssejlere kunne deri
mod i Bladet Motor Søsport fortælle, at
danske sejlere var særdeles velkomne
og at et af deres medlemmer enddog
havde gennemsejlet DDR's kanalsy
stem helt til Tjekoslovakiet.
Modsigende oplysninger! Men medde
lelsen om møntunionen med Vesttys
kland var vedtaget gældende fra 3. juli,
gav stødet til at vi fastsatte afsejling fra
SSF til mandag den 30. juli.
Erfaringer efter rejser i Østlande - Sov
jet og Sibirien - Israel og steder med to
talitært styre, sagde os at dokumenter,
skrivelser og kvitteringer og helst med
så store stempler som muligt, var sagen
i denne situation. Altså gik vi igang med
at fremskaffe nye Told- og skibspapirer
på alt af en vis værdi i det gode skib
Havkat, plus papir på den mere tvivl
somme værdi af egne personer.
Søkort er et problem af store dimensio
ner, også fordi vi havde tænkt os at anlø
be Polen. Weilbach hjalp os med stor
velvillighed, de kunne fortælle os at vi
skulle bruge hele 7 søkort plus det dans
ke oversigtskort over den sydlige Øster
sø, hvis vi ville besejle DDR fra Rugen
vest og til Kolobergserk i Øst (Polen)
incl. floder og kanaler. Problemet var
bare at Weilbach kun havde 2 af disse
kort, begge dækkende det polske områ
de. De øvrige kort skulle rekvireres i
Hamburg og London, samt Gdansk i
Polen, sidste kort dækkede Oderfloden
frem til Szczecin. Kortene ville komme

hen af vejen, de sidste fik vi fem dage før
den fastsatte afsejling fra SSF.
Søkortene ankom punktligt fra Weil
bach til de fastsatte tider. De viste sig
alle at være på størrelse med et spise
bord til 6 personer, og hvilket mageløst
skue. De Østtyske søkort fra Rugen og
østpå, viste sig at dække over et kæm
pemæssigt indsø-område forbundet
med kanalsystem helt til Berlin, ja vi
ste enddog en vandvej til Polen uden at
vi behøvede at skulle tilbage til Øster
søen, endnu en overraskelse var, at ef
ter kortene at dømme, måtte det være
verdens bedste søafmærkning, alle gra
vede render og ruter igennem søsystemet var afmærket med tusindvis af bø
jer og utallige fyr så snart man var in
denfor den af DDR selvbestaltede 12
sømilsgrænse. Med nogen undren kon
staterede vi også, at mange afmærknin
ger og gravede render /sejlløb, førte til
land pænt og nydeligt, men at hverken
havne eller byer var aftegnet eller
nævnt. Der var flere pudsigheder ved
disse Østtyske søkort. De fleste områ
der ved Østersøen var »gesperrt« eller
»verboten«, og kun ved at følge bøje-sy
stemet kunne man komme indenfor.
Enkelte områder var afspæret fra den1/
12 til den 30/11, hvordan den skal for
stås?
Sejlruten kunne nu lægges, den ideelle
rute ville være vest om Rugen igennem
søerne g kanalerne til Stralsund, den
største havneby i det østlige DDR. Der
fra videre til Wolgast i det indre vand
vejs-system, for til slut at anløbe en el
ler anden havn inden den store sø, der
danne grænse mellem DDR og Polen.
Her ville vi så udklarere fra DDR, og
sejle i det afmærkede grænsefelt til
Swinoujgcie for indklarering til Polen.
Aviserne havde skrevet om forsynings
situationen og forurenet drikkevand i
DDR og Polen. Det stod os klart, at

»Havkat« og os måtte påregne at skulle
være selvforsynende på alle områder...
Der blev følgeligt købt madvarer og
drikkevarer til 3 uger, idet vi påregnede
at det så ikke kunne gå helt galt. Havkat
blev forsynet med 2 x 501. tromler diselolie, så vi ialt havde 280 liter. Vandtan
ken kunne klare 2001. fra SSF haner, og
yderligere 501 vand i dunke gjorde, at vi
fandt også dette rimeligt tilfredsstil
lende. Således vel forberedt var vi klar
til afsejling mandag den 30. juli.

Uddrag af skibsdagbogen:
30. juli kl. 05.00 morgen afsejlede SSF i
en frisk vind og morgensol for motor og
sejl. Vejrudsigten lovede stabil vestlig
vind, så kursen blev direkte mod Ru
gens vestfyr Dornbusch.
Efter Drogden blev selvstyreren sat på
165° som efter beregning af fart og af
drift skulle holdes i 10 timer. Havkats 2
kompasser og selvstyreren var blevet
justeret kort forinden for en sikkerheds
skyld, en afvigelse på een sømil, ville fø
re direkte ind i DDR's afspærede søteritorium, som efter vor opfattelse fak
tisk ligeså godt kunne være et minefelt.
Falsterbo Rev Fyr passeres i 1/2 sømils
afstand kl. 8.55. Efter kl. 10.00 sås intet
sejl eller skib, ingen ruteafmærkninger
- fiskebøjer, kort sagt den totale tom
hed...
Kl. 14.00 måtte vi være i Østtysk far
vand. På dette tidspunkt ret forude
blinkede lystønden GELLEN der angi
ver sejlruten mellem de afspærede om
råder og øen Hiddensee. Vi havde fore
stillet os at et patruljefartøj eller ka
nonbåd ville møde os for fuld fart, men
intet skete. Kl. 15.00 dukkede konturer
ne af et bjerg op til øst i soldisen 3 streg
er til bagbord »Rugen« den fra Dan
markshistorien sagnomspundne 0...
Kl. 16.00 DORNBUSCH tværs, vi syn
tes selv det var meget godt ramt, ca. 100
m forkert efter godt og vel 111/2 times
sejlads på samme kurs. Havkat er jo ik
ke udstyret med navigator, da vi godt'
kan li' god gammaldags navigation.
Kl. 17.00 går vi ind i renden mellem Ru
gens små øer på bagbord og Boch til
styrbord. Her er en enkelt sejlbåd og
nogle små joller hist og pist.
Barhofter Rinne er fantastisk godt af
mærket med nummerede store bøjer
for hver 100 m. Forude sås en stor grå
masse, der måtte være et vagtskib. Vi
gør vores papirer klar - det østtyske
gæsteflag er hejst. Vi kommer nærmere
og opdager, at det der i vore solforblændede øjne lignede et krigsskib, var et
kæmpemæssigt gråt østtysk uddybningsfartøj.

»Havkat« godt parkeret i sejl- og motorbådsklubben Wolgast.

Barhoft, første havn i DDR. I baggrunden
patruljebåde.
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3 sm, og efter at have rundet øen Boch
sejlede vi direkte ind i den østtyske søgrænsestation. Venligt modtaget af
folkepoliti i fuld ornat.
Overraskelsen var stor på begge sider,
mest vores. De andre havde sikkert
fulgt os på radaren i flere timer. Vi hav
de besluttet at ligge for anker natten
over, da nærmeste havn på kortet var 10
sømil borte.
Vores ankringssted viste sig at være po
litipostens anløbsbro. Vore papirer og
pas blev besigtiget på broen og frem
kom stemplerne, store flotte i rød, blå
og sort. Vi var første danskere efter vi
sumtvangens ophævelse på dette sted,
en korrekt og høflig velkomst. Vi driste
de os til at spørge, om vi kunne ligge til
broen natten over. Det kunne vi ikke,
området var »gespært« for udlændinge,
men vi kunne sejle over i patruljebådshavnen Barhoft 1/2 sm borte. Vor mis
tænksomhed blev vakt, vi kunne godt
se havnen på afstand fyldt med anten
ner og fartøjer. Spørgsmålet om hvor
længe vi kunne eller skulle ligge der,
blev besvaret med så længe vi havde
lyst, men »I bliver der sikkert kun til i
morgen«. Kl. 19.00 anløb vi så Barhoft
efter 82 sm sejlads hjemmefra. Bortset
fra 5 store bevæbnede patruljebåde lå
her 6 østtyske lystfartøjer af mere eller
mindre selvkomponeret oprindelse,
samt 3 vesttyske super-sejlbåde. I hav
nen lå der en helt ny flydebro af svensk
fabrikat, det private initiativ havde
holdt sit indtog - 5 DM var prisen uden
el og vand - de var på vej kunne vi se.
Den lokale befolkning var som i alle an
dre havne på mole-ræs, ivrigt studeren
de den vestlige verdens vidunderfartø
jer. Vor fjernsynsantenne i mesanmasten blev udlagt til at være spionsatelitsender for NATO.
En ældre mand spurgte os på tysk om vi
var danske. Han var født i Sønderborg i
1920, hans forældre var tysksindede
sønderjyder. 1 1934 var de emigreret til
Hitlers forjættede Stor-tyskiand. I krig
ens ragnarok var han selv og hans 2
brødre og forældre kommet væk fra hin
anden. Forældrene havde han ikke set
siden, og hans brødre var nu bosat i Kor
sør. Han selv var blevet boende i Øst
tyskland, var blevet kontorist på en vå
benfabrik og havde ikke set sine brødre
i 47 år. Det var ham forbudt bare at skri
ve til dem. Nu var visumtvangen ophæ
vet, han havde fået vesttysk pas, og i
september skulle han atter se sine brø
dre.
Vi talte med østtyske sejlere om sej
ladsforholdene, de skulle være fine hele
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vejen igennem. Broerne ville være et
problem, de åbnede 3 gange daglig, bå
de for lastskibe og lystfartøjer, hvorfor
opdagede vi senere. Alt i alt en lang og
begivenhedsrig dag. Vi opdagede iøvrigt hvorfor vi kun ville blive her en dag
ifølge folkepolitibetjentens udsagn, her
var milioner af myg, de kom som store
sorte skyer i solnedgangen. Østtysker
ne havde, meget praktisk, alle mygge
net for skylight og åbninger. Vi sprøjte
de det bedste vi formåede med de god
kendte midler hjemmefra, virkningen
var minimal.

Tirsdag den 31. juli:
Afgang fra Barhoft kl. 10.50 med kurs
mod Stralsund. Vi havde fået at vide, at
der i Stralsund lå en mindre sejl- og motorbådsklub syd for broen. Havnen i
Stralsund var urolig at ligge i. Proble
merne var at komme igennem broen til
rette tid. En østtysk sejler i en gammel
krage-jolle viste os nogle splinternye
sejlsportskort fra et trykkeri og forlag i
Arnis, Sydslesvig, genialt, hvorfor hav
de vi ikke fået dem istedet for disse
kæmpestore vi sejlede rundt med?
Sejladsen til Stralsund knap 9 sm over
KUBITZER Bodden, et smukt lavvan
det område med et rigt fugle- og fiske
liv. - Vi anløb Stralsund i god tid inden
broåbningen og benyttede ventetiden
til en havnerundtur med Havkat, og
hvad måtte vore øjne skue, pånoget der
minder om Langelinie lå en del russiske

lystfartøjer og her midt i flokken lå de
længe savnede i SSF. 2 russiske sejlfar
tøjer FREGAT og FORTUNA II med
signalflag over top og balalajkamusik
på dækket. Denne mystik ville vi under
søge senere.
Broen skulle åbne kl. 13.25, hvilket den
efter vor mening også forsøgte på, det
tog den 25 minutter at komme på høj
kant ikke helt lydløst, og gennemsejlingssignalet kunne gives. Bemærkel
sesværdigt, så ventede mindre dampe
re og kanalpramme til lystfartøjerne
var kommet igennem. Vi forstod nu be
dre de få åbningstider på broen. 25 min
utter op, 45 minutters åbning og 25
minutter om at komme ned, en udslidt
sag, lappet sammen efter krigen af de
forhåndenværende midler, og ikke si
den fornyet.
Vi fandt den omtalte lystbådehavn på
styrbord side, ret op af et stort skibs
værft. En velordnet havn lidt mindre
end Sundby og med god plads. Her var
toilet og bad. Bad dog kun for herrer. El
se tog en rask beslutning og okkuperede
baderummet til stor forundring for de
lokale sejlere.
Om aftenen tog vi til byen, en gammel
Hansestat, der under krigen blev lagt i
ruiner. Huse og gader virkede nedslidte
og her og der stadig spøgelsesagtige rui
ner, og så de alle steds nærværende
osende Trabanter.
Nye tider er på vej i denne stund for vort
besøg, alt hvad vesten kan præstere af

25 min. op, 45 min. åben og 25 min. ned.

luksus, nyttige som unyttige ting og sa
ger, gøgl og fiduser er kørt her østpå.
Den nylige møntreform; 1 DM for 2
ØstMark har gjort, at der er penge og
købelyst blandt befolkningen, i hvert
fald for en kort stund, indtil den barske
virkelighed kommer for dagen.
De statsejede varehuse og butikker er i
fuld gang med at udskifte varer, og nye
butikker skyder op over alt.
Et besøg i havnen hvor Fortuna II og
Fregat lå sammen med 7-8 andre rus
siske både, byder på overraskelser. Be
sætningen synes at føre et luksusliv
ombord, alle går i nyt vestligt-udseende
tøj. Og nydelige russiske piger er her og
så, nam nam!
Med noget besvær kommer vi til at tale
med lederen, øjensynlig den eneste der
kan engelsk. Efter præsentationen hil
ser vi fra Københavns Overborgmester,
Sundby Sejlforening og vores formand.
Situationen bliver lidt pinlig for begge
parter. Vi får en forklaring om manglen
de papirer, stempler og manglende
udrejsetilladelse fra Sovjet. De havde
anløbet Kaliningrad (tidligere Koningsberg nu russisk) og havde her fået afs
lag. Vi blev inviteret til party senere, ly
sten var ikke stor. Vi følte at vore infor
mationer hjemme sagde, at alle papirer
var iorden. Et eller andet var galt, var
det vejret eller hvad? En påfaldende
tanke kunne være denne, at den russis
ke rubel i forbindelse med møntrefor
men nu kunne veksles til DM i østtysk
land frem til de 2 tysklandes endelige
genforening i oktober.
En aften i en østtysk by er ingen fornø
jelse. Gadebelysningen slukkes kl.
21.00 og alle skal åbenbart være i køjen
kl. 22.00.
Fortsættes side 10.

Skønne gamle byer langs kanal og flod
systemet.

Bankospil!
Klubhuset genåbner med et bankospil søndag den
27. januar 1991.
Nærmere om dette ved opslag i klubhuset.
Festudvalget

• Bådtransport Søsætning - Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 6 tons |

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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Bundgarn atter en gang...
Den nye lysafmærkning kan være mere
vildledende end vejledende!
Af Poul Møller
Sejlersæsonen er ved at være slut, og
der er vel ikke så mange fritidssejlere
ude på vandet til, at der bliver en række
tilfælde af deres sammenstød med
bundgarn - enten disse så er afmærke
de eller ej.
Dette emne, der har været stærkt de
batteret i sommerens løb, har vist sig at
være vanskeligere at tackle, end man
havde troet, da man fastsatte en be
kendtgørelse om en form for afmærk
ning fra årets begyndelse.
En af dem, der har fået problemerne ind
på livet, er fiskeriinspektør Runi Viberg, Roskilde, hvis område omfatter
Sjælland og Bornholm, herunder det i
denne henseende specielle område ved
Stevns, hvor enhver sejler ved, at det
ganske enkelt vrimler med bundgarn på
såvel nord- som sydsiden af halvøen.
Runi Viberg gør opmærksom på, at der
er afmærkning med grønne lys på syv
rækker bundgarnspæle blot på stræ
kningen omkring Rødvig havn, regnet
fra øst mod vest. Men der er ingen anduvningsbøje eller ledefyr ind til Rød
vig havn, og i sæsonens løb er tre fritidssejlere sejlet ind i bundgarnene, fordi de
tog fejl af lysene. Der skete skade på
bundgarnene, og der er anlagt erstat
ningssag mod lystsejlerne, hvis både ik
ke selv tog skade.
»Min værste anelse blev desværre op
fyldt«, siger Runi Viberg, »der er for
mange grønne lys og ingenting, der
klart markerer, hvor man skal sejle ind i
Rødvig havn. Der er en skov af grønne
lys, og der burde egentlig være en anduvningsbøje med lys eller ledefyr ind
til Rødvig. Som lystsejler og navigatør
kan jeg sige, at lysafmærkning af bund
garn er udmærket, men det hjælper ik
ke bare ukritisk at forsyne bundgarn
med lysafmærkning«.
Runi Viberg kan tilføje, at Fiskeriin
spektoratet har haft meget få henven
delser om lysafmærkning fra lystsejle
re. Hver henvendelse er undersøgt
m.h.t., om der har været problemer med
påsejling, men det har ikke vist sig at
være tilfældet. De, der har henvendt
sig, har bare ment, at der skal lys på
bundgarnene. Men man er klar til at ta
ge sig af videre henvendelser.
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I Fiskerikontrollen understreger man,
at det kun er denne institution, der kan
pålægge ejeren af en bundgarnsrække
lysafmærkning. Man modtager en ræk
ke sager fra Farvandsvæsenet - i sin tid
Fyr- og Vagervæsenet - og hvis man
skønner, at det er nødvendigt at pålæg
ge fiskeren lysafmærkning, ja, så gør
man det.
Problemer ved Djursland
Et andet område med mange bundgarn
er Djursland.
Fiskeriinspektør Mogens Clausen,
Randers, oplyser, at man har påbudt
grøn lysafmærkning ved Grenå, hvor
nogle bundgarn står meget tæt på ind

sejlingen til Grenås nye lystbådehavn.
Der har været to tilfælde, hvor sejlere
ramte pælene, men ikke garnene.
Ved den maritime ferieby Øer, syd for
Ebeltoft, har man påbudt grøn ly
safmærkning ved nogle bundgarn, der
har stået der siden 1962 - ret så tæt på
en sejlrende ind til havnen.
Men Mogens Clausen gør opmærksom
på, at en eventuel udlægning af en anduvningsbøje - som han personligt ville
hilse velkommen - er et spørgsmål for
Farvandsvæsenet, og dette spørgsmål
er til høring hos flere parter, herunder
naturligt nok fiskere og sejlere.
Kilde: Berlingske Tidende

fOOOOOOOOOODDOOODOOOOOODDDOOOOOOOQOOOO«
Østtyskland fortsat.

1. august:
Ligger over i Stralsund. Går på indkøb
og besøger havnemester og klubfor
mand en efter en. De får overrakt Sundby-stander og et krus, som formanden
Preben Jacobsen havde været så venlig
at forsyne os med. På havnens flagmast
vajrer nu Dannebrog nyt og flot. For
manden beklagede at de ingen stander
havde - men til næste år!

2. august:
Afgang kl. 9.00, kurs sydøst i det østtys
ke kanal- og søsystem.
Vi sejlede nu i ferskvand, en ting der
stadig undrer os, til trods for forfald og
luvslidthed, virker her overraskende
rent og pænt overalt, såvel i vandet som
på gader og stræder. Her ligger ingen
plasticposer, flasker eller andet ragelse,
intet flyder i vandet, ja vi hankede en
dog op i os selv og smider ikke ét ciga
retskod, uden at det er på et autoriseret
sted, - sådan Måske er vandet forgif
tet så det basker, det skriver de jo da i
hjemlige aviser, her fiskes på livet løs,
små og store ferskvandsfisk (er fersk
vandsfisk mere sejlivede end salt
vandsfisk?). Børn og voksne bader uden
de tilsyneladende tager skade, måske
er man mere sejlivet i et østland. Vor
fornuft sagde os, at uanset de 35 gr. i ka
hytten, soles bagende stråler og van
dets overvældende fristelse, så hold dig
fra det.

Sejladsen byder på frisk vind og fin
start for sejl og motor over den store
Greifswalder sø. Ruten går gennem det
store sømilitære Peenemiinde område,
masser af krigsragelse i alle vige og bug
ter, ja enddog en formation af russiske
kamphelikoptere stryger lavt hen over
mastetoppen, og i nogen afstand tegner
konturerne sig af atomkraftstationen
Spandower Hagen sig.
I den smalle rende midt i Peenefloden
bliver vi overhalet af 5 østtyske raket
fartøjer. Vi prøver det gamle trick hjem
mefra med at kippe med flaget, det gør
sin virkning også her i det østtyske, der
kippes på alle skibene og mandskabet
hilser kammeratligt på os.
Flodsejlads bliver sløvende og naturligt
sejler vi efter de østtyske krigsskibe
frem for at følge søkortet, pludselig is
ner det gennem kroppen, cigaren tabes
i vandet, Havkat befinder sig midt i
havnen på en marinebase, vagter over
alt, pigtråd og vagttårne, hvad gør vi?
hvordan kommer vi hurtigst muligt ud
herfra?
Problemet løses, en patruljebåd kom
mer os til undsætning, venligt og uden
provokation viser de os vej ud, i en kas
kade af vand! Et system der sandelig
har undergået forandringer.
Havkat har atter stævnen den rette vej,
det er som om vi sejler lige ind på en
mark, floden slår et skarpt sving og
byen Wolgast kommer til syne. Også

her en af de langsomme broer. Havnen
ligger på 'den anden side af broen, og
broen åbner først næste dag, her 4-5
mils strøm. Hvad gør vi nu? En sejlbåd
kommer tilsyne bag en skovbeklædt ø.
Vi tager chancen og sejler Havkat lang
somt ind mellem siv og holme, foran os
kommer en sø og byen frem som ved et
trylleslag, og her er en række broer med
sejl- og motorbåde samt et par bøjer af
ubestemmelig art, dybde ca. 1,5 m.
Vi sejler langsomt nærmere og bliver
prajet af en sømandsklædt herre, som
viser sig at være den lokale klubfor
mand. Han fortæller at vi med forsigtig
hed kan stikke bovsprydet ind på den
yderste bro, et dejligt sted at anløbe, et
mindre klubhus bygget af flere omgan
ge, i hver sin stilart. Her var toiletter og
bad til begge køn, noget antikt, men
rent og pænt. Flinke mennesker, også
her kom et ny-syet dannebrog på flag
masten i en fart. Stander fra Sundby og
krus til formanden, også her en und
skyldning for ikke at kunne give igen.
Området var afspæret med hegn og lå
se, dette var et fristed for den lokale be
folkning, eller måske for dem der havde
nydt godt af systemet.
Havneafgiften var 10 DM en billig for
nøjelse. Vi betalte for 2 dage. Besøger
byen, den sidste større by inden den
polske grænse. Går på folkerestaurant,
også her er den vestlige kulturs herlig
heder indført, masser af spilleautoma
ter. Den mere satte del af gæsterne plus
os bliver henvist til baglokalet.

Domkirken i Stralsund.

3. august:
Afgang fra Woldgast kl. 13.15, broen åb
ner kl. 13.35, vort mål er at finde en havn
umiddelbart inden indsejlingen til den
store sø Zalew Szczecinski (på tysk
Stettiner Hafen). Grænsen mellem
Østtyskland og Polen går tværs gennem
søen. Alle havde fortalt, at det kunne
lade sig gøre denne vej, det skulle gå an
derledes!
Endnu en bro skal besejles til tiden, og
under aften når vi frem til en lille havn
mindre end Nyord, ret op og ned af en
sønderskudt bro, der endnu lå som om
krigen ikke var slut endnu. Der var kun
plads til én båd af Havkats størrelse og
ingen mulighed for havnemanøvrer, alt
så fart og kurs lige på kajen, en østsejler
stod allerede parat og råbte »fuld fart«,
på perfekt engelsk. Vi troede at der stod
en fed strøm i det lille havneindløb der
var indsejlingen, men nej, det var mud
der, Havkat ramte plet og stod klippe
fast kun en meter fra kajen, fin landing,
fortøjningen kunne stille og roligt ka
stes i land.

Gågade i Stralsund.
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Sejleren viste sig at være læge. Hans
båd var en tidligere kæmpe rednings
båd fra Svenska Amerika Liniens
»Stockholm«, der var blevet ophugget i
østtyskland. Stockholm var den båd,
der stødte sammen med Andre Doria
uden for New York havn, hvorved 260
mennesker omkom.
En tur i landsbyen Kamp om aftenen
bragte os i muntert selskab med en fa
milie, hvis søn var blevet hjemsendt fra
militæret. Festen varede til langt ud på
natten i rigtig Sundby Sejlforening
stemning.

4. august:
Morgenbesøg hos familien fra aftenen
før, de så lidt klatøjede ud, mor og svi
gerdatter var de eneste der var oppe. Et
spørgsmål om hvor der lå en forretning,
blev besvaret med at der var 20 kilome
ter til den nærmeste.
Vi manglede brød, ost og vin. Efter kaf
fen og sønnernes tilbagekomst, kom
moderen med en række gaver, hjemme
bagt brød, ost og vin, det hjalp ikke vi
sagde nej tak, eller at vi ville betale, det
var gaver, til gengæld røg endnu et krus
fra Sundby som tak.
Vi satte kursen mod kontrolposten på
den anden side af floden for udklarering
efter at have sejlet igennem vragdele
fra den sønderskudte bro.
Her meddelte grænsepolitibetjenten at
sejlruten til Polen var lukket for udlæn
dinge, hverken visum og udrejsedoku
menter til Polen hjalp her. Sejlruten til
Polen denne vej var spæret af polakker
ne for udlændinge fortalte man os, ene
ste vej var tilbage ud i Østersøen igen.
Han kendte dog en smutvej igennem
det afspærede område 60 sømil kun.
Der var intet andet at gøre, vi ville be
nytte os af hans smutvej og se hvad det
indebar, for til Polen ville vi.

Dannebrog på flagmasten i Kamp Sejl
klub.

Næste afsnit:
Polen en duft af skønhed og sortbørs.

Sandsynlige forhold
i Østtyskland i 1991:
Valuta Vest mark.
Priser Som i Vesttyskland.
Visum Ikke påkrævet.
Pas Påkrævet.
Toldbog
på båd Påkrævet.
Køb af
toldfrie
varer Som i Vesttyskland.
Søkort Søsportskort kan nu be
stilles hos Nautische
Veroffentlichung, Lange
Strasse 95. 2341 Arnis,
West Germany.
Tlf.: 04642/3172.
Pris: 98 DM.

Klipperne på Rugen.
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Proviant Overalt som i Vesttysk
land.
Brændstof Svært at finde i havne,
find den nærmeste tank
på land, stil dig op i
køen og vent.
Vand Det frarådes at drikke
vandet uden kogning
først.
El Intet i havnene.
Plads- Efter vort skøn i det øst
forhold lige Tyskland: I hvert
fald rigeligt med anløbs
plads, mindre fritidshavne er nu under bygning
og ankring kan foretages
mange steder.
Broåbning 3 til 4 gange om dagen.
Forhør dig hos lokale
sejlere.
Af- Overalt fine nummereremærkning de bøjer såvel i kanaler
og floder som på søerne.
Hans og Else.

Tur til Østtyskland
weekenden den 14.-17. sept. 1990

Finn Ejnar Madsen.

Båd: 27' platgatter uden motor
Besætning: 2 voksne, Finn og Stig og
Martin, 14 år.
Mål: Stralsund, beliggende under øen
Rugen, 80 sm SSØ for Kastrup Gamle
Lystbådehavn.
Søkort: Dansk nr. 188, Østersøen og
tysk nr. 141, købt hos Weilbach for kr.
158,-.
Efter at have fablet en tid om at nå Øst
tyskland pr. sejlbåd netop i denne som
mer inden vestens lyksaligheder totalt
overtager hverdagen, i denne sarte
overgangsfase, hvor befolkningen for
tumlet fumler med alt det nye, lykke
des dette efter en hurtig beslutning
onsdagen før weekenden.
Aftalt afgang fra Kastrup Gamle
Lystbådehavn: Fredag kl. 13.00.
Finn kom fra Sundby havn kl. 12.40,
men havde problem med nogle spræng
te kordeler i styrbords undervant. Vi
enedes om at ordne det; der var kuling
varsel for Østersøen, NW-W, 10 -15 m/s,
så dette undervant ville få en hård op
gave. Kastrup Marine Service lavede et
nyt på 20 minutter, så kl. 14.00 var vi
ude af havnen.
Kurs 170 grader til Falsterbo, hvor søen
var ret skrap, derefter 165 grader lige på
Rugen. Vinden var frisk W, men øgedes
efterhånden til kuling. 15 sm N for Ru
gen drejede vinden til NW og aftog lidt,
det klarede noget op.
Kl. ca. 24 var vi ud for Rugens N-spids
(øen Hiddensee) ved fyret Dornbusch,
som er et meget kraftigt lynfyr. Af to
muligheder for anløb havde vi valgt den
sydlige i håb om at kunne sejle til Stral
sund endnu i nat. 65 sm på 10 timer
fortæller om god vind.

Det gik fint at finde fyret Gellen og le
defyrene til rendens første del, men så
hørte festen også op. Ledefyrene til næ
ste del af renden var der ikke, så vi måt
te famle os fra mærke til mærke. De
stod med ca. 2 kabellgd. afstand. Vi tab
te sporet og baksede rundt, dybere og
dybere ind mellem grundene og stran
den.
Vi opgav at finde renden igen og beslut
tede at kaste anker for lige at overveje
situationen. Vinden var øget igen til ku
ling. Grundene dæmpede søen noget,
men udsigten til en nattesøvn ganske
tæt på en kyst med pålandskuling var
ikke lovende.
Ankergrejet viste sig at være glimren
de, et tungt dræg med 25 m kæde.
Da Finn havde droppet ankeret, så jeg
lige ved båden noget stort og sort, et
styrbordsmærke. Vort forehavende var
alligevel lykkedes, så vi havde ankret
midt i renden. Vi besluttede imidlertid
at blive her til morgengryet, en vildfa
relse længere inde bag grundene ville
kunne føre til forlis.
Finn og Martin sov, og jeg tog ankervag
ten. Hvert 25. minut var jeg oppe og få
håret blæst igennem og konstaterede,
at der ikke var skibe i sigte, og at mær
ket lå, hvor det lå. Vi rokkede os ikke ud
af stedet.
Ved morgengryet, mens vi gjorde klar til
at kæmpe med at få ankeret op, kom der
alligevel an kanaltanker mosende ind
gennem renden mod os. Der var plads
til dem, og de rev ikke vores ankerkæde
med sig, men de gloede godt på os i for
bifarten.
Med stort besvær fik vi ankeret fri, men
i søgangen havde storsejlsfaldet slået
sig rundt om saling og mast. Den bru
sende strand var højst 1 kabellgd. fra os
op med fokken, dreje skibet med an
keret hængende over bunden. Vi dalre
de ind gennem rækken af tønder.
Ind i sølæ bag øen, gennem det krumme
løb forbi de to ledefyr, der ville have
kunnet lede os sikkert ind bag øen, hvis
de ellers havde været tændt. . .
Forbi nogle store sandpumpere i fuld
gang med uddybning, og forbi en lille
havn.
Videre ad den gravede rende gennem
vidtstrakte grunde så lave, at mågerne
stod på højben over vandet. Tæt forbi
nydelige engdrag, siv, buskadser og lun
de, meget lig indsejlingen til Præstø, vi
dere ud i åbent sund, hårdt drej med
renden mod Stralsund, der viste sig fo
rude med store tårne og flotte bygnin
ger.

Ind i den store industrihavn, sammen
med en lille færge, der langtuede for at
vise os sin magt og få os til at humme
os. En lille rundtur i havnen, ind foran
den igen tudende færge, og hen ved nog
le småbroer ved ydermolen, hvor der lå
østtyske lystbåde og sågar en enlig
svensker.
Vi fortøjede og rendte straks op i byen,
som er lidt forfalden, men ganske flot.
En stor del af byen er omringet af en
kraftig fæstningsmur, sikkert fra stor
hedstiden som Hansestad.
Forretningerne bugner allerede af vest
lige lyksagligheder til vestlige priser. Vi
så kalendere med nøgne piger, en utæn
kelighed for 1 år siden. Det er dog stadig
muligt at købe østtyske produkter til
østtyske priser, men den kikkert, jeg var
ude efter, var udsolgt.
Vi fandt også en bådudstyrsforretning
med et uhyre begrænset vareudbud,
udelukkende importerede varer. Det vi
ste sig, at indehaverne varto unge vest
tyskere.
Finns akkumulator var blevet flad på
turen, og bådudstyrsfolkene tilbød
straks at hente akkumulatoren og brin
ge den tilbage søndag morgen kl. 6.30 i
opladet tilstand. For dette krævede den
flinke mand den fyrstelige sum af 10 Dmark, altså knap 40 kr. Med det service
niveau må de have en stor fremtid. Det
skal nævnes, at priserne i forretningen
lå på linie med de danske.
Aftensmaden blev spist på et lille
værtshus ved havnen, hvor en halv snes
unge gutter varmede op til aftenens
udskejelser i byen. Bockwurst med kar
toffelsalat uhyre beskedent og billigt.
Der var to video-spillemaskiner, tyde
ligvis hastigt indkøbt og opsat. Natur
ligvis med brutale krigsspil. Musikken i
værtshuset var klassisk af Beethoven,
og det så de unge mennesker ud til at
trives fint med.
Søndag morgen kl. 07.00 stod vi ud af
havnen med beslutning om at gå hele
vejen »indenskærs« til Rugens N-spids,
en tur på 16 sm gennem utallige snævre
løb. Vinden var stik N, så i en motorfri
båd betød det utallige kryds med veks
lende slaglængde, Der er lange stræk
med render på kun 30 meters bredde.
Vi passerede spændende og fristende
landskaber, over spændende vande
med lave grunde og dybe bredinger. Det
hele minder om Roskilde- og Isefjord,
Fortsættes næste side.
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men kun omgivet af smalle bræmmer af
land. Det gør det så frisk og giver løfter
om pregtfulde sommeroplevelser med
havluft og havbade trods »indenskærs«
sejlads.
Vi så indbydende småhavne, der kaldte
på snarlig besøg, mens vi flintrede
rundt mellem de meget tætplacerede
og omhyggeligt nummerede tønder.
Om dagen er her absolut intet problem,
men om natten kan man kun komme et
stykke ind, før lystønder og ledefyr hø
rer op. Til gengæld er der gode ankringsmuligheder ved anløb om natten,
når man anløber gennem Libben, altså
0 om Dornbusch.
En fejllæsning i søkortet medførte et
dump over grunden, men vi hang ikke i.
Endelig nåede vi den sidste snævring
før åbningen mod Østersøen. Her var så
tydeligvis årsagen til de slukkede overeetfyr ved den anden indsejling. For
her var grænsestedet, et lille broanlæg
med duc d'alber og en stor sort/hvid
motorbåd. Idet vi vendte lige foran mo
torbåden, sprang en mandsperson i
hvid ærmeløs undertrøje op og kiggede
på os ud af ruden. Vi vinkede til ham, og
så vinkede han til os, og vi krydsede vi
dere ud af renden. Dette var vores ene
ste, og jeg gentager, absolut eneste mø
de med de østtyske myndigheder.

Vores omhyggeligt medbragte pas blev
ikke vist til nogen, ingen viseringer eller
klareringer, det var næsten nemmere
end en sverigestur. Og ikke eet krigs
skib så vi.
Så hørte heldet også op. Ca. 8 sm. N for
Dornbusch svandt vinden ind til intet,
og vi lå fra kl. 13.00 til kl. 01.00 stort set
uden at røre os. En svag brise begyndte
fra S-SW, og vi satte spileren og gled
mod møn, hvis fyr længe havde lavet et
lysskær i horisonten, og hvis sorte kon
tur var tydelig i den stjerneklare nat.
Mens vi gled afsted i natten, mødte vi et
grufuldt syn.
En slæbebåd i det fjerne viste sig at
komme trækkende med en uhyggelig
tingest, som nærmere på viste sig at
være et kæmpemæssigt betonmonster
af ubeskrivelig form og med ufatteligt
formål.
Vi kunne med begge parters ringe frem
drift have smuttet foran, men vi valgte
at vige, mest af frygt for at blive sejlet
over af monsteret, hvis vi pludselig gik i
stå foran ekvipagen.
Slæbebåden lyste agterud på uhyret
med store projektører, hvilket gav det et
spøgelsesagtigt skær, som blev ræd
selsvækkende ret bagfra. Vi forestillede
os, at en sovende, der netop i dette øje
blik kom op og så monsteret, ville blive

fuldstændig vanvittig af skræk over
dets truende størrelse og form, og med
det gyselige lysskær omkring sig, uvi
dende om, at det ikke nærmede sig.
Det gakkede fata-morgana i denne sor
te vandørken gjorde os helt elendige af
grin, vi hulkede i lang tid, mens synet
forsvandt i S-lig retning.
Kl. 05.30 anløb vi Klintholm Havn i svag
S-lig vind. Den er såmænd meget pæn,
dog ikke 150 kr. pr. overnatning værd, og
vi forlod den kl. 07.00 efter en telefono
pringning.
Vi gled for spiler tæt forbi Møns Klint,
der lyste hvidgult i morgensolen, et fan
tastisk smukt syn.
Vinden øgede langsomt, og hjemturen
endte med temmelig frisk vind, spile
ren røg først ned ved anduvningsslikke
pinden ved Sundby Havn kl. 16.00.
En pragtfuld tur, et lille eventyr, et mø
de med et nyt sejlerparadis. Østersøen
er for os skrumpet til det lille indhav,
den reelt er, men ikke har kunnet få lov
til at være p.g.a. bureaukratiske og mili
tærhysteriske forholdsregler gennem
årtier.
Det var det værd at få balladen for ude
blivelsen fra arbejdspladsen på en høj
hellig mandag...
Stig Ekblom.

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i.

Lej med fuld kobsret
Hos D:E:R kan du bade kobe og

2,

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger

leje. Du kan starte med at leje dit

det f.eks. blot til at justeres en

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

3,

Kæmpe udvalg
VælgTV, VideoogHiFi nyhederfra
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
Hos D:E:R kan du 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

W

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
Hlfl "TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.
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Fra »Fritid til søs«

Bådejer efterlyser
sit skibs »rødder«
Jeg er den lykkelige ejer af en køn, vel
plejet træmotorbåd på ca. 30 fod, hvis
oprindelse, byggeår, konstruktør, byg
gested med videre, jeg meget gerne vil
have oplysninger om.
En del af bådens historie kender jeg,
men der mangler nogle eksakte oplys
ninger fra tiden før begyndelsen af
60'erne.
Båden, som nu er hjemmehørende i Ka
lundborg under navnet »Tollia«, købte
jeg i 1978 i Næstved/Karrebæksminde,
hvor den lå under navnet »Lolita« og
havde tre samtidige ejere. Før den tid
havde båden været ejet af Knud Brodka, Tappernøje (hjemhavn ukendt),
som havde købt den af Jørgen Christianson (vistnok Hvidovre), som hav
de givet den navnet »Lolita«.
Christianson havde købt båden i
Sundby Sejlforening, hvor den i be
gyndelsen af 60'erne lå under navnet
»Ibella« og ejedes af gas- og vandme
ster Ib Ellis Sørensen, der dengang
boede i Vårmlandsgade 70.
Af en lystfartøjstoldseddel, som jeg er i
besiddelse af, fremgår det, at Sørensen
formentlig har forevist en bygningsattest - lever Ib Ellis Sørensen stadig?
Og findes attesten endnu? - men
desværre fremgår hverken byggeår el
ler -sted af toldsedlen, som er udstedt i
1961.
På et tidspunkt fik jeg ved et tilfældigt
møde med en mand i Fredericia at vide,
at båden skulle være bygget i Svend
borg i 1958, at dens første ejer skulle ha
ve været i radiobranchen (måske fabri
kant), og at dens første navn var »Rex«.
Disse oplysninger har jeg imidlertid ik
ke kunnet få bekræftet, og jeg vil derfor
være meget taknemmelig for alle hen
vendelser, der kan hjælpe mig til at få
den resterende del af bådens historie
på plads.
Efter sigende skulle der et sted i landet
findes en båd nøjagtig magen til min,
idet de blev fremstillet som »tvillin
ger«, så måske oplysninger fra den side
kan hjælpe også - hvis den findes ?
Skriv venligst til:
Hans Ole Hansen
Fjordbakken 22
4400 Kalundborg

Kan nogen af læserne hjælpe Hans Ole
Hansen, Kalundborg, med oplysnlngei
om denne klassiske motorbåd?

Ligner det ikke Georg's (Lillefedt) båd?

Økonomisk slæbetov
til »strandede« både
Ny låneform skal hjælpe bådejere, der
er kommet i pludselig likviditetsman
gel, f.eks. på grund af en sam
menbrændt motor.
Rundt om i danske havne ligger hun
dredevis af »strandede« lystbåde, som
ejerne ingen glæde har af, og som i bed
ste fald først kommer ud at sejle til næ
ste sæson.
Det er både, der er strandet på et akut
økonomisk behov, f.eks. fordi en motor
er brændt sammen og skal udskiftes, en
mast er knækket - et stel sejl er blæst
ud i en tordenbyge - et skot, der er rev
net - eller måske blot en kapsej
ladsbåd, der trænger til nyt grej, og hvor
ejeren ikke orker at stille op til flere
tærsk og derfor lader båden blive lig
gende i havnen.
Økonomien hos ejerne af disse »stran
dede« både fejler ikke noget. Men hvor
mange sejlere står klar med 20 - 30 eller
måske 50.000 kr. til uforudsete udgifter
til bådens drift ?

Pengene i hånden på 24 timer
Et »Her&Nu«-lån er en kredit, der gi
ves helt på oplysninger om bådejerens
økonomi. Hvis han eller hun er kunde
hos Sø-finans i forvejen, så tager det
kun 24 timer at få pengene udbetalt.
Hvis man er ny kunde, tager det lidt
længere.
Lånet løber over maximalt fem år, og
det kan bruges til hvad som helst, der er
relevant i forbindelse med båden.
Nærmere oplysning om »Her&Nu«lån på telefon 80 30 13 20.

Fastelavnsfest
med tøndeslagning
10. februar 1991
kl. 12.00

¥
Festudvalget

»Bjergningsselskabet« Sø-Finans
Det var disse strandede bådejere, som
Sø-Finans havde i tankerne, da man op
fandt det nye »Her&Nu«-lån, hvor
bådejeren lynhurtigt kan låne op til
50.000 kr. og komme på havet igen uden
omkostninger til registrering, tinglys
ning o.l., simpelthen fordi der ikke ta
ges pant i det købte.

HUSK! SPAR PÅ VANDET!!!
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70 år
Jeg vil hermed takke Sundby Sejl samt
alle vennerne for de mange gaver og
blomster, jeg modtog på min 70 års dag.
Venlig hilsen
Erna Larsen

Hellerup, november 1990
Kære Sundby Sejlforening!
Hjertelig tak for de smukke blomster og
for flagstangen og standeren, vi modtog
ved vort jubilæum
Med venlig hilsen
Bjarne VI eng
Til bestyrelsen for SSF
Hjertelig tak for valget til årets SSF'er
og for de meget smukke blomster.
Sejlerhilsen
515, Juul-Andersen

Erna Larsen 70 år! Det er ikke til at se det,
hvis man ikke lige ved det.

Der er også sport
i en god økonomi

HEMPEL

købes med fordel
hos
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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...

Fliigger byggefinish
Hans Guldager a/s

TT

Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14

l£

Amager
banken

Amagerbanken

havn og plads
f

K

HMl^L

KAPSEJLADS 1991
KAPSEJLADSER I SSF.
D. 8 maj

kl. 19.00 Starter onsdags sejladsen.

D. 16 juni
D. 18 august

kl. 10.00 Familiesejlads.
Klubmesterskab for alle bådtyper*

D. 24/25 august

Old Boys.*

*) Kan ændres.

EXTERNE STÆVNER I SSF.
Husk!
McDonald stævne (optimist).
Afhentning af årsmærke! D. 25/26 maj
Kan afhentes fra 1. marts 1991 og skal
være afhentet inden 15. april 1991 iflg.
vore loves § 8.
Hvis man ikke afhenter ovennævnte
inden 15. april, vil medlemmet blive
opkrævet 200 kr., som tilfalder fore
ningen.
Bestyrelsen

fra bestyrelsen

Nye medlemmer:
A
A
A
A
A
M

140 Anders Andreassen
Torslunde Bygade 43, Ishøj
292 Kim Jensen
Saxogade 20, V.
448 Stephen Troels Nielsen
Genuavej 20, S.
539 Finn Strangholt
Hveensvej 18, S.
567 Thorleif Ejdesgaard Jeppesen
St. Kongensgade 25, K.
1616 Line Steffensen
Dansborgallé 1, g, Hvidovre

Fundne sager!
En plastpose med forskelligt
værktøj, bl.a. en 2 m tomme
stok mrkt. »K«, er fundet ved
mastekranen.
Rette ejer kan henvende sig
hos pladsmanden.

D. 8/9 juni

IF/NF stævne.

D. 21/22 september

Weekendstævne (Ballad - A-Express - Accent).

D. 22 september

Forterne Rundt.

FORELØBIG AFTALTE SEJLADSER I ØSTERSØKREDSEN.
Dato

Klub

Sejlads

Bådtype

26. april

Dragør

St. Bededagsstævne

Optimist

5-6. maj

Kastrup

Pacific Boat Cup

Hobie Cat

11-12. maj

Kastrup

Kastrup Cup

Optimist

12. maj

Dragør

Saltholm Rundt *

DH-88

25-26. maj

Kastrup

KD Cup (T)

Folkebåd m.m.

25-26. maj

SSF

McDonald's Cup

Optimist

26. maj

Lynetten

Lynettecup (D)

DH-88, klasse

7-8. juni

Kastrup

Natdistancen *

DH-88

8-9. juni

SSF

Klassebådsstævne

Folkebåd m.m.

15. juni

Dragør

Kredsmesterskab

Duesejlads

3-4. august

Kastrup

Martini Cup

Folkebåd

17-18. august

Dragør

Hold-udtagelse

Optimist

24-25. august

Lynetten

Pondus Cub

Optimist

31-1. september

Dragør

Amagerbank Cup (D+T)

DH-88

1. september

Dragør

Mesterskab

Nord. Fam. båd

7-8. september

Lynetten

Klassebådsstævne

H-båd m.m.

14-15. september

Lynetten

Hovedkapsejlads *

DH-88, klasse

21-22. september

SSF

Weekendstævne (T+D)

Ballad m.m.

22. september

SSF

Forterne Rundt *

DH-88, klasse

28-29. september

Kastrup

Larchmont Cup

Folkebåd

12-13. oktober

Dragør

Klassebådsstævne

H-båd m.m.

26. december

Lynetten X-mas Cup

DH-88, klasse

*) Indgår i Hollænder-Cup

Kapsejladsudvalget ønsker alle en god jul og et godt nytår.
Birgitte
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ynglinge

Årsberetning for
Ynglingeafdelingen 1990
Som noget nyt vil vi i Ynglingeafdelin
gen skiftes til at skrive i bladet om vore
ture, kapsejladser og andre ting, som vi
laver i løbet af sæsonen. Deved kan an
dre interesserede medlemmer følge
lidt med i, hvad vi foretager os og hvor
megen glæde vi får af de penge, som bli
ver skudt ind i ungdomsarbejdet.
Vinteren 89/90 var, som de foregående,
isfri. Det var vi nogle stykker, der nød
godt af, da vi kunne vintertræne sam
men med andre aktive ynglingesejlere i
Hellerup Sejlklub, der hver vinter ar
rangerer vintertræning for joller og
mindre kølbåde.
For at få aktiveret resten af Juniorafde
lingen afholdt vi en juniorfest. Det var
et enormt arbejde at få stablet en sådan
fest på benene, men det lykkedes. Der
kom omkring150 mennesker, og der var
tryk på, indtil Kirstine ikke kunne me
re.
Påskestævnet var, traditionen tro, star
ten på vores kapsejladssæson. Der del
tog vi med to både: D 31 med Claus Zastrow, Martin Iversen, Nicolaj Clausen,
og D126 med Tonny Povlsen, Anders
Rønsholt og Lars Rønsholt. Det var et
udmærket arrangeret stævne, hvor der

var ca. 60 ynglinge til start. Steen Mohr
fra KDY vandt, medens D126 og D31
blev placeret henholdsvis som nummer
29 og 30.
Efter påskestævnet er der fire VM udtagelsesstævner. Der deltog SSF med
D24, D31 og D126; de fleste ind imel
lem eksamenerne.
Vinden i de stævner var lige fra svag og
op til ca. 26 m/s, og vi klarede os da også
rimelig godt. Det var i særdeleshed i det
sidste VM udtagelsesstævne i Ishøj,
der var luft. Der stod i programmet, at
der måtte beregnes en halv times sej
lads til baneområdet, men det viste sig,
at man kunne flyve dertud på ti minut
ter med spiler. Det hårde vejr tog da
også på både kræfter og grej; flere både
havde havari, og en enkelt blev bordfyldt.
Vores næste store stævne var så junior
DM i Helsingør. Vi lavede en tur ud af
det og tog et par dage før derop. Turen
derop varede ikke mindre end 8 timer,
da der var svag vind, og vi lå parkeret ud
for Snekkersten i en times tid. Vi boede
i telte på midtermolen i Helsingør nord
havn - det var en våd omgang, fordi det
regnede 20 timer i døgnet.
Maden, vi fik serveret, var meget elen
dig (selv om man i Helsingør mener no
get andet!).
Aftensmaden den første dag var noget,
der skulle forestille gullash. Jeg har kun
set noget lignende engang på en som

merlejr, hvor vi spiste ISO's skipper
labskovs på dåse.
Madpakkerne, vi fik med ud på vandet,
indeholdt kun det halve af det, en sejler
kunne spise.
Sejladserne blev afholdt i frisk vind - til
tider måske lidt for frisk. Det var hårdt,
og Sundby bådene undgik heller ikke
materielle skader, men alle planlagte
sejladser blev sejlet. D126 blev num
mer 6, D 31 blev nummer 9 og D 24 num
mer 48 ud af 52 tilmeldte både.
DM blev afholdt af Lynæs Sejlklub med
51 tilmeldte både. Suzette Offenberg
var med i D 24, og vi sluttede på en sam
let 50. plads, da der også i dette stævne
var meget luft.
Pigeholdet i D 24 sluttede på en flot 11.
plads og nåede lige med i den bedste
halvdel, da der var 22 deltagende pige
hold.
Det var lidt af det, der er foregået i løbet
af 1990-sæsonen. Det har måske ikke
været den mest travle sæson, jeg har
oplevet, da vi har manglet klubbens
ugentlige aftenmatcher og godt kunne
bruge nogle flere aktive juniorer i Yng
lingeafdelingen.
Men alt i alt kan man konkludere, at vi
er nogle stykker, der har haft nogle gode
oplevelser sammen.
Tonny Povlsen

Redaktionen af SSF-bladet ønsker i anledning af jul og det nye år at takke
medlemmerne for gode og saglige indlæg/artikler og billeder, der i årets løb er
tilflydt os og har muliggjort vort mål: At skabe sammenhold og kammerat
skab trods divergerende meninger.
Ligeledes ønskes vore annoncører og læsere af bladet en god jul og et godt
nytår.
Holger og Inger

<§l
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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TILMELDING TIL FRIHAVNSORDNINGEN1991
11990 solgte vi kun ca. 1/3 af de indkøbte Frihavnsmærkater, og SSF fik således et tab. Derfor skal interesserede medlemmer til
melde sig ordningen for sæson 1991.
PRIS PR. MÆRKAT KR. 50r
TILMELDING SENEST DEN 10. JANUAR 1991.

FRIHAVNSORDNING 1991

Pris: Kr. 50,00

Navn:
Medl.nr.:

Plads nr.:

Tilmelding lægges i brevkassen til kontoret, eller sendes pr. post.

Bestyrelsen

SKUR-REGISTRERING
Oplysninger om ejerforhold vedr.: skur er ikke opdateret, så derfor skal alle aktive medlemmer, der har skur aflevere neden
stående kupon.
INDLEVERES SENEST DEN 10. JANUAR 1991.

Bestyrelsen

SKUR-REGISTRERING 1991

Dato:

Navn:
Medl.nr.:

Skur nr.:

DIN FØDSELSDAG TIL SSF
Som vedtaget på sidste generalforsamling skal vi opgive samtlige medlemmers fødselsdag til Dansk Sejlunion. Dette skal bru
ges i forbindelse med tilskud til SSF.
OBS! Kun dato, måned og årstal.

FØDSELSDAGSOPLYSNING 1991
Navn:

Navn:

Medl.nr.:

Medl.nr.:

Dag/mdr.:

År:

Dag/mdr.:

Navn:

Navn:

Medl.nr.:

Medl.nr.:

Dag/mdr.:

År:

Dag/mdr.:

År:

År:
Bestyrelsen
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HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYR
INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING

<^°£rO

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

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

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

Tlf. 31-500504

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017

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 7. januar til og med den 26. januar 1990
er klubhuset lukket på grund af reparationer
rengøring og ferie.
I den øvrige tid er vi på stikkerne i køkkenet
med vores gode mad.
Hilsen Kirstine

HUSK!

SPAR PÅ VANDET!!!

Havnen er halvtom, men ih, hvor vi glæder os til den endelig bliver fuld igen.

MARTS 1991

NR. 3

50. ÅRGANG

Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

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

SMQffsettryk
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand og Motorbådsrepræsentant:
Ib Petersen

32 52 25 44

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

31 57 13 40

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 59 39 78

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Sekretær:
Elo Nielsen

Kasserer:
Erna Christensen

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 59 49 24
31 95 36 89

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

31 51 75 30
31 54 58 44
31 59 79 95

Skolechef:
Jørn Hansen

31 95 73 49

Juniorleder:
Poul Christensen

31 57 43 36

Jollerepræsentant:
Laila Hansen

31 59 09 77

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1991.
1991

Kapsejladschef:
Birgitte Akkermann

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

Hverdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Lørdage

10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18

13-18
- £ 13-17
|* 13 " 17
- 13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helligdage

9-15
9-15
9-15
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N
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E

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Målere:
Karl Thorup
Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

FRA REDAKTØREN

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48, 1.tv., 2300 S

31 58 75 76

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. . .

GODT FISKEGREJ
SÅ ER DET:
Dead-line for indlevering af stof til
bladet er fredag den 1. marts 1991.

BUNKET

31 51 71 79

OBS!
31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer

Amagerbrogade 263A
2300 København S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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TLF.: 31 50 43 54

Hvis din klub savner SSF bladet, skyl
des det måske, at vi ikke modtager jeres
klubblad. Så hvis I fremover ønsker at
få tilsendt SSF bladet, modtager vi ger
ne jeres, og I vil derefter få tilsendt vort
blad.
Redaktøren

fra bestyrelsen

Havneudvalget meddeler i øvrigt, at
Bollen er taget på land for vinteren.
Prammen vil foreløbig blive liggende i
havnen.
Taget på motorskuret er utæt. Hav
neudvalget undersøger mulighederne
for at få det repareret.

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.90
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
Fraværende: Birgitte
p.g.af arbejde.

Punkt 4 Klubhus og fester:
Til Banko-spillet søndag den 27.1.91 kl.
16.00 er der trykt 1000 fjernstyrede bankobilletter til en pris af 5 kr. pr. stk.
Fastelavnsfest vil blive afholdt i lighed
med tidligere år.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Øveballen er under reparation, og alt
forløber planmæssigt.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Den ene af ledsagebådene er kommet
på land. Motorerne vil blive sendt til
vinteropbevaring og -service.
Nye sejl for ca. 20.000 kr. vil blive ind
købt.
I Juniorhuset vil der blive opsat nye
hylder til sejlene, så der kan komme
bedre orden i sejlene.

Akkermann,

Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde 19.11.90
blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden meddelte, at KSU har ind
kaldt til generalforsamling den 6.1.91.
Fra SSF deltager næstformanden, Ib
Petersen.
Et medlem anmoder om nedsættelse af
kontingent. Da han iflg. vore love opfyl
der betingelserne, blev dette imøde
kommet.
Endvidere bad et medlem om fritagelse
fra vagtordningen. Dette blev god
kendt.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget anmoder de medlem
mer, der benytter masteskuret, om at
anbringe deres master m.m. på en or
dentlig måde og ikke bare smide dem
tilfældigt ind og derved optage mere
plads end nødvendigt.
Masteskuret trænger til at blive repare
ret; det vil indgå i næste års budget.
Havneudvalget vil endvidere undersø
ge, hvor mange både der kommer op
med vogn, idet vi har to slæbesteder,
som er ret dyre at vedligeholde, og vi
kunne måske klare os med et. Dette vil
le give en væsentlig besparelse.

Punkt 8 Joller:
Spillet vil blive opsat i løbet af vinteren.
Punkt 9 Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten vil i løbet af
marts måned afholde en klubaften,
hvor der vil blive inviteret en repræsen
tant fra DMU, der skal fortælle lidt om
fordelene, og hvad man kan opnå ved at
blive medlem af DMU. Og endvidere vil
han vise en film, der blev optaget sidste
år ved Norsk Motorbådsunions 100 års
jubilæum.
Punkt 10 Sikkerhed:
Der er indkøbt tre nye stiger til midter
broen.
Punkt 11 Bladet:
Unifinans ønsker ikke længere at an
noncere i bladet.
Punkt 12 Eventuelt:
På nordre mole vil der blive opsat en ry
geovn.
Sign.:
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær

Punkt 7 Kapsejlads:
Der var intet under dette punkt.

H

* sy848"1

25 %
Yach
UNDER
VEJLEDENDE
UDSALGSPRIS

hos
Dinesen & Dinesen
Godthåbsvej 62A • Frederiksberg • Tlf.: 3186 00 31
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Referat af berstyrelsesmøde d. 21.1.91
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 5 Sejlerskolen:
VHF-kursus starter den 17. februar.
Der er indkøbt nyt storsejl til »Ty
veknægten«.
Teltet vil i løbet af foråret blive repare
ret, og der vil blive lagt et fast gulv af SF
sten, som vi kan købe billigt af Prøve
stenen.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Tre Ynglinge vintertræner i Hellerup.
Optimistundervisningen starter igen
til februar.
Fray Tak i Skovshoved har foræret fore
ningen to optimistsejl.

Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den
17.12.90 godkendtes uden bemærknin
ger.

Punkt 7 Kapsejlads:
Bjarke Hansen fra Østersøkredsen an
moder om lov til at låne Pejsesalen den
9.3.91 til afholdelse af et regelkursus.

Punkt 2 Beretning:
Formanden meddelte, at der fra Dansk
Sejlunion var kommet en hel del mate
riale vedrørende et nyt projekt om tur
sejlads.
Dansk Sejlunion anmoder de lokale
sejlklubber om at bidrage med et
indlæg til en håndbog om tursejlads.
SSF indbydes til at deltage i det første
arbejdsmøde den 28.1.91, og fra forenin
gen deltager næstformanden Ib Peter
sen.

Punkt 8 Joller:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 3 Havn og plads:
På sdr. mole ved den lille låge er et HFIrelæ rustet fast. Havneudvalget vil nu
gå i gang med at undersøge, hvor mange
bimålere, der skal opsættes.
Oplysningerne vedrørende nummer på
medlemmernes skure er ved at være
færdigbehandlet. På nuværende tids
punkt ser det ud til, at omkring 10 af vo
re medlemmer er i besiddelse af mere
end det ene skur, som de betaler for.
Disse forhold vil blive undersøgt nøjere,
og derefter vil havneudvalget tage stil
ling til, hvad der yderligere skal foreta
ges i de enkelte tilfælde.
Skurleje for jolleskure er fordoblet, jfr.
generalforsamlingsbeslutning.
Støvsuger vil blive indkøbt til rengøring
af vagtlokalet.
Vindmåler vil blive opsat på klubhuset.
Punkt 4 Klubhus og fester:
I løbet af foråret vil der blive opsat nye
bænke på terrassen. Skipperstuen vil få
nye gardiner.
Til bankospillet har foreningen fået
foræret 7 trafikspil samt et islandsk
lammeskind.
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Punkt 9 Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten havde del
taget i KSU's generalforsamling. Her
havde det været diskuteret, om KSU
skulle fortsætte med de aktiviteter, de
har, eller korte dem ned. Alle var enige

om, at KSU's store projekt Flakfortet
skulle fortsætte, men man besluttede,
at det skulle lægges ind under DS
Østersøkreds og Svanemøllekreds i lø
bet af året, så de på et tidspunkt kom
mer til at stå som lejere af fortet sam
men med Københavns Motorbåds Uni
on. Så KSU vil i løbet af et års tid blive
nedlagt.
Punkt 10 Sikkerhed:
Bestyrelsen vil fremkomme med et æn
dringsforslag til generalforsamlingen
vedrørende vagtordningen.
Punkt 11 Bladet:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 12 Eventuelt:
Regnskab for 1990 forelagt og viste et
flot resultat: Driftsoverskud på 84.000
kr.
Generalforsamling vil blive afholdt
søndag den 24.3.1991.
sign.:
Preben Jacobsen
Elo Nielsen
formand
sekretær

HEMPEL
købes med fordel
hos
Hugger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14

Jul i Sundby
Sejlforening
Det er ikke særlig aktuelt at fortælle om
juletræet nu, da vi gudskelov nærmer os
foråret, men alligevel vil vi gerne vise
jer de dejlige billeder fra et dejligt jule
træ for børnene.
Der var fyldt med spændte børn og
voksne med, for den sags skyld... da
julenissen kom, så og sejrede.
Det var et brusende hav af børn der fut
tede med toget, vaskede og strøg deres
tøj og i det hele taget fulgte julemanden
i tykt og tyndt. Så godteposerne som al
tid gør lykke. Sodavand og boller, for så
til sidst mætte, glade og trætte råbe
hurra for alle de flinke mennesker som
havde gjort det muligt for SSF at få en
succes i hus.

Følgende er på valg:
Sekretær:

GENERALFORSAMLING
Søndag den 24. marts
kl. 9.00
i klubhuset

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

SUST

Jørn Hansen
Et medlem af havneudvalg:

Et medlem af klubhus- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:
Ib Petersen
Suppleant:
Grethe Jacobsen
1. revisor:
Frits Kleis
2. revisor:
Per Kallesøe
Revisor suppl eant:
Benny Gustafsson
Redaktør:
Inger Pfeiffer
To målere:
Karl Thorup & Frank Olsen
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal indleve
res til kontoret senest søndag den
3. marts 1991, kl. 9.00.
Bestyrelsen
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BANKO-SPIL
Det var med blandede følelser vi gik
igang med årets bankospil. Var der no
gen der gad komme? Vi samledes for at
tilrettelægge spillet og benytte os af
Elos ekspertice, da han var den, der
bedst kunne fortælle om fordums suc
cesrige bankospil i Strandjagtforenin
gen.
Vi var enige om at prøve samt enige om,
at det skulle være om ikke overdådigt
så ihvertfald flot. Vi var ialt 9 personer
som fik fordelt opgaverne og så gik vi el
lers igang.
Vagn købte flotte stege og det dertil hø
rende, vi andre blev sat til alle diverse
ting. Elo og Vagn satte sig sammen og
gjorde status over præmiefordelingen,
Bente og Preben planlagde opstillingen
perfekt, vi skulle jo ikke stå med for få
præmier til sidst. Birgitte kom med den
flotteste morgenmad som er set til da
to, det skulle være ekstrapræmier.
Birgitte og Grethe pakkede ind, så ikke
al kødsaften kom på tøjet, og Lars var i
fast rutefart med at bære færdigvarer
ind til det efterhånden fyldte bord.
Bente var den udfarende kraft, der kør
te efter glemte varer. Jørn gik til hånde
både her og der, og efter 4 timers hårdt
og intenst arbejde sad vi klar og vente
de, ville der mon komme nogen?
Grethe og Jørn satte sig til rette med
billetter og plader.
Alle var spændte og først kl. 15.45 blev
vi overbevist om at sundbyerne ville
være med til dette eksperiment med at
åbne klubhuset efter ferie og hovedren
gøring med at spille banko.
Salen blev fyldt med spilleglade gæster
og efterhånden som spillet skred frem
kunne vi mærke at folk var glade for de
flotte gevinster, sidegevinster og side
gevinsters sidegevinst.
Og da tre store spil løb af stabelen kun
ne vi mærke at den var i hus. Og her
hvor alle troede det var slut, kom der et
gratis spil, hvilket fald i umådelig god
jord med ialt 3 præmier hvor bordet
blev ryddet.
En stor TAK til vore sponsorer!
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Et overflødighedshorn af præmier ved bankospillet, (det er synd det ikke er
i farver).

Hvor var Bøgestrømmen uden DMU:
Tilsandet og ikke uddybet?

En festlig åbning
Søndag den 27. januar åbnede klubhus
og restaurant igen efter en meget grun
dig rengøring.
Festudvalget havde fået den gode idé at
åbne med et bankospil.
Det blev en succes - der var mødt ca.
150 medlemmer op, så der var ved at
være trængsel om pladserne.
Gevinsterne til spillene var linet op på
store borde; det var en meget flot
opsætning, som de ansvarlige sandelig
kan være stolte af.
Efter lidt forvirring om nummererin
gen af adgangsbilletterne - dem var der
også lodtrækning på - gik spillene i
gang, og de glade vindere fik meget flot
te præmier: stege, kyllinger, vine, blom
ster, ananas, spegepølser og meget an
det; sågar et skindtæppe var der!
Der var, som sædvanlig, knas på højtta
leranlægget, så Vagn måtte klare sig
uden forstærker det meste af tiden,
men der sidder jo heldigvis en god, kraf
tig stemme på den mand.
Også Preben måtte som kontrollant rå
be højt, men det gik også fint.
Det var en meget hyggelig eftermiddag.
Måske skal vi starte lidt tidligere næste
år, hvis dette går hen og bliver en tradi
tion - det er helt sikkert en festlig start
på et nyt klub år.
- en af de heldige deltagere -

DMU er ikke kun motorbåde. Organisa
tionen optager alle ejere af fritidsfartø
jer som medlemmer.
Kom ned i din klub den 27. marts 1991
og få en hyggelig aften i kammeratligt
samvær.
Motorbådsudvalget

DMU - danske fritidssejlere, motorbådsudvalget
indbyder til:

motorbåde

Klubaften i SSF, onsdag den 27.
marts kl. 19.00.
Videofilm
Vi har lånt videofilmen: »Verdens læng
ste småbåt sejlads«, optaget af Konge
lig Norsk Motorbåds Forbund på deres
1300 sømil lange jubilæumssejlads i
1989 fra Oslo til Nordkap.
Forsikring
DMU kan tilbyde »Danmarks billigste
fritidsbådsforsikring«.
Vi låner et par medlemmers policer og
dokumenterer forskellen.
Debat
Har vi brug for paraplyorganisationer ?

Fartøjsberedskab
Sejlklubben Lynetten er under DS' vej
ledning i gang med at oprette et fartøjsberedskab i Sundet Syd.
I starten vil SSF »hægte« sig på Lynet
tens initiativ og styring.
Hvis du er interesseret i at stille dit
fartøj til rådighed for denne gode sag, så
henvend dig venligst til
Ib Petersen eller Reinhardt Hansen.

Hvor var cyklisterne uden Dansk Cyk
listforbund: Henvist til kørebanen
uden cykelstier?
Hvor var SSF uden Rivieraudvalget:
Fyldt op med slagger?

Bådtransport
Søsætning - Optagning
[ Sejl- o g m o t o r b å d e i n d t i l 6 t o n s ]

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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Sundby Sejlfbrenings regnskab fra 1.1.90. til 31.12.90
INDTÆGTER:
YDELSER FRA MEDLEMMER:
Indskud
Indbetalte vagter
KONTINGENTER:
Aktive
Bøder
Passive
Juniorer
PLADSLEJER:
Aktive
Vinteroplæggere
Nye pladser
Afgift skure + haver
Overført byggefond
UDGIFTER:
HAVN OG PLADS:
Skatter og afgifter
Materialer
Traktor
Hegn og låger
El forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Telefon
»Bollen« & »Kirstine«
Toilet ndr. mole
Lønninger
-5-brug af spil
Indkøbt brændstof
-4- Solgt brændstof
Arbejde
Joller
Uddybning af sejlrende
Kloarkering, ndr. mole å conto
Molearbejde
Refunderet energiafgift
Havnepenge
KLUBHUS:
Fornyelser og reparationer
Istandgørelse
Tag
Forsikring
Ejendomsskat
-s-Lejeafgift
BLADET:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
-s-Annonceindtægt
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FESTER:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Svagføredag
-5-Indsamling
Hornorkester

51.225,00
51.437,90
390.834,20
2.900,00
50.607,50
21.610,00

465.951,70

386.602,00
69.725,86
11.400,00
36.756,86

504.484,72

1.073.099,32
4.432,27
1.077.531,59

151.426,71
30.077,86
5.448,65
682,51
52.070,64
10.515,99
22.897.50
1.459,36
46.828,36
15.651.51
200.161,00
-s-12.418,14
65.071,55
-60.387,43

ADMINISTRATION:
Telefon
Honorar
Frimærker m.m
Frihavnsmærker
Kontingenter
Gaver og blomster
Kontorartikler
Generalforsamlinger
Møder -I- rejsepenge
Fortæring
A.T.P. + Arbejdsmarkedsbidrag
Målerbreve
Depositum for udlånte nøgler..
Indkøbte varer
-5-solgte varer
Tilskud fra kommunen
RENTER:
BESTYRELSESMØDER:

4.684,12
18.664,74
5.194,92
82.406,75
24.590,17
84.355,55
-5-21.576,00
-5-23.686,28

699.435,92

31.402,00
20.018,15
25.113,88
14.715,50
295,24
-5- 97.400,00

5.855,33

121.021,91
14.644,54
1.631,27
-5- 33.301,68

103.996,04

SEJLERSKOLE:
Undervisning
Fornyelser & reparationer
Materialer
Forsikringer
Kontingenter
JUNIOR:
Fornyelser & reparationer
Materialer
Brændstof
Startpenge
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Kursus
-5-Gaver
KAPSEJLADS:
Materialer
Møder + fortæring
Diverse kapsejladser
Kursus
Trænerordning
+ Årets overskud

Status pr. 31-12-89
8.759,25
5.821,00
4.177,30
2.182,85
700,00

21.640,40

12.681,53
18.000,00
15.247,00
490,00
34.814,49
4.901,31
10.562,65
5.078,50
7.336,50
8.714,00
8.529,23
H- 350,00
-r- 1.100,00
6.414,91
-s- 59.662,00

71.078,12
27.077,62
8.993,50

285,20
4.767,02
3.924,20
3.827,00
510,00
6.903,85
10.911,33
5.752,50
5.135,00
12.361,00
960,00
587,50
2.539,00
-j-6.375,00
6.639,89
2.151,50
1.519,30
3.483,00
1.050,00

13.313,42

38.775,18

14.843,69
993.298,56
84.233,03
1.077.531.59

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

1.302,21
2.361,52
9.346,09
101.946,18
6.012,47

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

1,00
1,00
1,00
1.300.000,00
1.676.593,47

PASSIVER:
Skolefond saldo pr. 1. 1. 90
+ renter
Brandforsikring saldo pr. 1.1.90
+ renter
Byggefond saldo pr. 1.1. 90
-r- Overført til drift
Hoplakonto saldo pr. 1.1. 90
+ renter
Lån Idrætsparken
saldo pr. 1.1. 90
-r- afdrag
Bankgæld
Skyldig skat
Skyldig A.T.P.
Moms saldo pr. 1.1. 90
+ indgået moms
-i- udgået moms
Gæld til kommunen saldo 1.1.90
-r- afdrag
Depositum A.S.A
Reguleringskonto:
saldo pr. 1.1. 90
+ Årets overskud

Erna Christensen
Kassererske

120.968,47
1,00

8.925,03
421,05
93.988,67
7.957,51
4.432,27
4.432,27
5.709,40
303,07

9.346,08
101.946,18
0,00
6.012,47

60.000,00
^-8.000,00

16.862,30
173.715,23
161.544,19
177.829,00
59.662,00

52.000,00
250.860,50
4.410,00
972,00
H-

4.691,26
118.167,00

1.000,00
1.052.337,47
84.233,03

1.136.570,50
1.676.593,47

Medlemstal:
Aktive: 869 Passive: 170 Junior: 56 Mini 38

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger og
bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
København januar 1991

Fritz Kleis
revisor

Bjarne Kallesøe
revisor
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ynglinge
I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1990 har vi foretaget en
analyse af, hvorledes indtægter er brugt i det forløbne år.

INDTÆGTER:
Ydelse fra medlemmer
Overført byggefond
Havnepenge m.m
Klubhus
Tilskud fra kommunen

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 er steget med.

Fritz Kleis
revisor

Sø-Finans fortæller....
Med de mange tusinde både, Sø-Finans
igennem årene har finansieret, er det
klart, at vi kommer tæt på køber og sæl
ger i de bådhandler, vi har med at gøre.
Det er naturligt, at alle, der handler
båd, ønsker at gøre en god handel, hvad
enten man er køber eller sælger, men
det er vor erfaring, at en god handel er
en handel, hvor både køber og sælger fø
ler, at han har afsluttet en god handel.
Gennem vor indsigt i de bådhandler, vi
finansierer, vil Sø-Finans fortælle om,
hvorledes du gør din båd klar til salg,
enten gennem mægler eller ved selv at
annoncere, - og vi vil fortælle om slut
seddel - målebrev - garanti og ansvar.
For den, der skal købe båd, fortæller vi
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1.073.099,32
4.432,27
36.104,42
97.400,00
59.662,00
1.270.698,01

735.540,34
91.544,67
103.996,04
21.640,40
130.740,12
27.077,62
8.993,50
13.313,42
38.775,18
14.843,69

57,9%
7,2%
8,2%

1,7%
10,3%
2,1%
0,7%

1,0%
3,1%
1,2%

1.186.464,98

1,0%

13.089,64
67.662,00
29.660,67

Vintertræning i Hellerup

5,3%
84.233,03
1.270.698,01

2,3%

Bjarne Kallesøe
revisor

om de krav, man bør stille som køber hvilke papirer og dokumenter, der er
nødvendige - og om, hvorledes man
skal besigtige den båd, man er interes
seret i.
Det er for de fleste sejlere en stor inve
stering at anskaffe båd, og det gælder
om at se sig godt for, og det er ikke altid,
det er prisen, der er det afgørende for,
om det er en god handel, man har gjort.
Det er et gammelt mundheld, der siger:
»Ærgrelsen over at have købt dårlig
kvalitet varer ved længe efter, at glæ
den ved lav pris er glemt«.
Disse emner vil Sø-Finans holde fore
drag om og vise lysbilleder i din sejlklub
den aftalte aften i 1991.

Efter en god sommer med rimelige re
sultater er vi nu i fuld gang med vin
tertræningen. Dette foregår i Hellerup,
hvor Team Danmark har sit hovedcen
ter øst for Storebælt.
Hver lørdag drager 30-40 både ud på
Sundet. Det er bl.a. Starbåde, Flying
Dutchamn, Ynglinge og forskellige tomandsjolier.
Ynglingene er en af de mest aktive klas
ser; der møder ca. 10 stykker op hver
lørdag. Sundby har tre Ynglinge med:
D-24 med Sussette Offenberg, Henrik
Heger og Henrik Sharff.
D-31 med Claus Zastrow, Nicolaj Clau
sen og Martin Iversen, og
D-126 med Einar Persson, Lars Grøn
bech og Tonny Povlsen.
Træningen foregår på en speciel træ
ningsbane, der består af et kort opkryds, slørsejlads, hvor man bommer
rundt om to slagmærker og til sidst et
lille opkryds. Dette gør, at man kan få
mange sejladser på en dag og derved få
trænet de enkelte manøvrer mange
gange.
Efter træningen er der bad og sauna, så
man kan få varmen igen efter trænin
gen, da det ikke er helt varmt.
Claus Zastrow

Sakset fra Berl. Tidende 26. jan. 91.
v/Poul Møller
Danmarks Søsports Radio Kanal Øre
sund med den dynamiske, utrættelige
chef Louis Sorgenfrey har fået nye sen
detider.
Radio Øresund Lyngby-Tårbæk på
107,4 MHz sender nu hver lørdag for
middag kl. 8.00 -12.00 - i vinterhalvåret
kl. 9.00-12.00 - om søsport, skibsfart,
erhverv, familie og kultur, blandet med
musik for alle årgange.
Radio Øresund København på uændret
95,5 MHz sender hver mandag kl. 17.30 18.30 og hver lørdag kl. 18.00-20.00.

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.

Polen - en duft af skønhed og sortbørs
Hans Guldager og Else Thuring sejlede med motorsejleren Havkat af SSF
gennem det østlige Østtyskland tre uger efter møntreformen (beskrevet i for
rige nummer) og derfra videre til folkedemokratiet Polen.
Af Hans Guldager/Else Thuring
Bedst som vi troede at have fundet den
geniale genvej til Polens land, blev vi
stoppet i vort forehavende af det stadig
effektive østtyske folkepoliti ved kon
trolposten i flodmundingen til den
kæmpestore sø med det polsk klingen
de navn Zalew Szczecinski.
Søen er delt på midten af de to nationer
- eller var det russerne, der delte den
for dem, da man efter anden verdens
krig flyttede rundt på Europas græn
sepæle ? Ja, sådan var det! Vi måtte sej
le på den østtyske del af søen, vi måtte
lægge til i alle småhavnene, men kom vi
blot een meter forbi stakittet med
grænsebøjerne ville vi blive skudt af de
stadig kommunistiske polakker, fortal
te man os. Hverken visum, bestikkelse
eller det gode danske splitflag ville
hjælpe.

komme igennem på denne dag. Herligt
vejr, ca. 35 grader i kahytten. Der var 20
minutter til broåbningen, som kunne
skimtes lige bag småøerne, og vi var i
god tid, hvis det altså ikke lige var fordi
Havkat på grund af Elses fødselsdag og
måske de små hvide, vi havde fået efter
de store, sejlede i det østre løb af floden
- et smalt løb gennem en enorm sivskov
med retning direkte syd ind i midten af
Honeckers mønsterstat! Et kig i kortet
- altså landevej skortet - viste, at flo
den på et tidspunkt ville skifte navn til
Havel og løbe direkte gennem Berlin.
Broen blev selvfølgelig ikke nået, selv
om den stod åben i de obligate 45 mi
nutter. Det tog nogen tid at få Havkat
vendt i det smalle flodløb, og det foregik
ved at løbe bovsprydet ind i et træ ved
sivkanten og så lade strømmen skubbe
båden rundt, hvad gør man ?
Havkat er 10 meter lang, og flodløbet er
9 meter bredt!

Ude i hovedløbet kastede vi ankeret der var fire timer til næste broåbning,
og under solsejlet til akkompagnement
af de osende Trabanter, der halsede op
ad broen, måbende landkrabber og
forstående østsejlere, holdtes der fød
selsdagsfest på Havkat.
Under aften anløb vi ved det åbne hav
den lille by Kroslin, der ligger i det
stærkt befæstede Peenemiinde og
Spandower område.
Der var marked på kajen, ragelse og Coca Cola, billig plastic og østtysk øl, men
alle opførte sig eksemplarisk på den lil
le kaj. Havnepengene beløb sig til 9
DM, uden bad, strøm og toilet. Kvitte
ringen bestod i gamle overstemplede
østfrimærker, genbrug ud over alle
grænser.
En overraskelse: Vort gamle sort/hvide
fjernsyn, købt på et loppemarked i
Nykøbing Sj., kunne både tage Born
holm, Polen og samtlige tyske statio
ner. Vor VHF radio gik fint igennem til
Rønne; de søgte oplysninger om en
svensk motorbåd.
(fortsættes næste side)
Ruteafmærkninger i Zalew Szczecinskie.

5. august
Til Polen ville vi, og vor gode folkepoliti
mand fortalte os, at han kendte en
smutvej gennem den afspærrede del af
kanalsystemet, og sammenlagt med
strækket i Østersøen ville det være en
distance på 60 sømil.
Det var Elses førselsdag, og det var tid
ligt på morgenen, så vi tog i den anled
ning et par af de store, skarpe, og det he
le blev ligesom lidt festligere.
Nå! 60 sømil med ca. 6 til 7 knobs fart
var vel ikke noget at tale om.
Vi sejlede i Peene flodens nedre løb, et
deltalignende område, med kurs mod
den ene af de to broer, vi skulle nå at
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6. august
Tidligt på morgenen rundede vi det
afspærrede område ved Gånzegrunden.
Kursen blev sat direkte sydøst langs
den østtyske og polske kyst; vi var atter
ude i Østersøen, solskin, blå himmel og
en opfriskende vind fra vest-nordvest,
22 sm til den store havn Swinoujscie.
Kysten så ubeboet ud, store klitrækker
og hist og her en mindre udgave af
Stevns Klint, og som en selvfølge med
jævne mellemrum de sædvanlige
vagttårne.
I stærkt tiltagende vind sejlede vi ind i
polsk søterritorium ca. 2 sm fra kysten,
og med det rød-hvide polske gæsteflag
under salingen kunne vi kl. 12.30 sejle
ind gennem ydermolerne til Swinoujs
cie. Her var en livlig trafik af fragt- og
passagerbåde, førende flag fra hele ver
den. Havnen er en af de største udskib
ningssteder for hele Østeuropa, og
Oderfloden har sit udløb her, hvilket
kunne mærkes på en stærk udadgående
strøm.
Vort spørgsmål til hinanden på samme
tid var: Hvor finder vi told-, pas- og vi
summyndigheder i dette virvar. Vi hav
de kaldt over VHF i god tid på tysk og
engelsk, og der var også svaret med no
get, der lignede et okay og en masse
polske brokker.
Vi kunne have sparet os ulejligheden,
for pludselig lyste to store, blå projektø
rer fra hver sin bred på os, selv om det
var midt på dagen, og en signallampe
blinkede som rasende. Hans havde i
1972 sammen med daværende formand
Svend Larsen bestået den udvidede
VHF prøve i SSF. Kravet var 60 morsetegn i minuttet. Den havde han med
nød og næppe lige klaret og siden glemt
alt om.
Endnu en række rasende blink fra ven
stre bred fra et tårn tydede Else som et
signal til at komme her og nu, hvilket jo
sikkert i denne situation uden tvivl var
rigtigt. Problemet var, at vi ikke kunne
se nogen kaj eller anløbssted.
Efter at have passeret en bøje, malet i
en os ukendt farve, var der godt gemt en
anløbsbro, polstret med utallige
bildæk, hvilket var et held, for Havkat
ten svajede hele vejen rundt i den stær
ke strøm og ramte med et ordentligt
brag kajen, så det knagede. Det må ha
ve set genialt ud på afstand.
Vort første møde med ordensmagtens
håndhævere var ganske interessant og
afspejler måske den polske folkekarak
ters styrke til at overleve/spille teater
og samtidig udvise en tyrkertro på Po
lens evige beståen.
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Der er livlig trafik i floderne,
Efter nogen tids forløb kom tre perso
ner ned fra tårnet, en camouflageklædt
gorillasoldat med en Kalajnikow ma
skinpistol, en typisk klædt tolder med
stor mappe, og til sidst en lille, godt
pumpet dame i en komposition af tøj fra
det amerikanske overskudslager og
Daells Vareskur og en lille mappe.
De trampede ned i Havkat, så dørken
gyngede. Vi tiltalte dem på engelsk og
bød dem ind i det, vi kaldet salonen.
»We only speak polish« sagde gorilla
soldaten, hvorefter de okkuperede hver
sin del af sofaen.
Tolderen råbte på dokumentoz, damen
på valutoz og soldaten smed Kalajni
kow geværet op i vinduet og ville have
visum.
Der foregik nu en rivende palaver og ud
veksling af dokumentoz imellem den
fremmødte komité for ordensmagten
og os, vi talte alle i munden på hinanden
på hver sit tungemål, vi kom efterhån
den frem til valutaen, der bestod af
dansk, tysk, svensk og ægte amerikan
ske dollars. Else måtte tælle først, så
kom turen til Hans, der kiggede over
skulderen og skrev det samme som El
se, derefter kom turen til gorillasolda
ten, der skrev det samme som Hans, så
tolderen, der skrev som soldaten og til
sidst den pumpede dame, der meget
grundigt ikke kunne få det til at passe
og derfor skrev noget, vi i hvert fald ikke
kunne læse, hvorefter hun højt og brysk
ville have at vide, hvem der var kapitanozzen. Hans kiggede på Else, der hur
tigt skiftede ansigtsfarve og pegede på
Hans, der havde sin kasket på og derfor
måtte være kapitanozzen. De store
stempler kom nu frem og blev brugt
med øredøvende flittighed på alt; dejli

ge store stempler i passene og kapitanozzens underskrift alle vegne. For en
gangs skyld følte Hans sig virkelig som
kaptajn på sit skib.
Til vor overraskelse sagde gorillasolda
ten på godt engelsk, at vi var velkomne i
Polen og frit kunne sejle hvorhen vi vil
le. De havde fulgt os på radaren i lang
tid og undret sig over, at vi kom vestfra
langs kysten. Danskerne kommer altid
fra Bornholm, sagde de. Forklaringen
om, at kapitalismen nu var nået helt til
den polske grænse, og at vi derfor nu
også kunne komme derfra, syntes de,
var mægtig god.
Hjemme havde man fortalt os, at når
formalia var på plads, var det koutume
at byde på en dram til staatsmagtens
repræsentanter, og tolderen fik nu ta
lefærdigheden på gled, de var villige til
at drikke alt, bare det ikke var russisk
vodka, og whisky'en skulle i hvert fald
ikke være tysk, ak ja; det meste af en
Four Roses og dertil en række gode
danske øller samt en Grape Tonic til
damen kom hurtigt på plads, og det var
godt givet ud. De fortalte, at lystbåde
havnen var for lille, og vi kunne få mere
glæde af at sejle op i centrum af byen,
som er delt i to dele. På venstre bred lig
ger trafikhavnen og færgelejerne plus
hele industrien, på højre bred ligger den
gamle by med utallige forlystelser, pi
ger og den sædvanlige sorte børs.
Yderligere en række oplysninger om
havne, floder og kanaler sugede vi til os,
inden fortøjningerne blev hevet ind. Et
par ekstra øller til ham, der havde vag
ten i tårnet faldt i god jord med slut
bemærkningen om at undgå den mis
farvede bøje, vi var sejlet hen over - dér
lå nemlig en sunket russisk trawler.

Swinoujscie! - eller på tysk: Swinemiinde, er en gammel tysk handels- og
fiskeriby ved Oderflodens udløb i
Østersøen. Byen er godt gemt af vejen
på højre bred, og al trafik til og fra byen
og det øvrige Polen foregår med utallige
kanalfærger, der uafbrudt piler frem og
tilbage. Vi fandt den omtalte kaj nær
centrum, masser af nysgerrige hjalp
med fortøjningerne, godt placeret mel
lem småfærger og nogle polske lyst
fartøjer af en ubestemmelig ældre race.
Vi måtte drikke en del øller med
bolværksmatroserne, der alle havde set
København og Øresund (?) fra et koøje
på polske fisketrawlere. Der var et
muntert natteliv i byen, men vi venter
til i morgen!
(fortsættes næste nummer)

optimister

Kære optimister!
Til jer der ikke kommer.
Sidste år da sejlsæsonen sluttede, hav
de vi lavet en plan for det vi kalder vin
terundervisning. Der var udsendt en lil
le folder der fortalte lidt om emnerne,
og en plan over mødedagene. Da vi des
værre kun havde et deltagerantal på
mellem 0 og een, blev vi enige om at
stoppe indtil videre.
Meningen med det er, at vi på en hygge
lig og sjov måde skal beskæftige os med
noget af alt det, som I rent faktisk skal
bruge, når I skal sejle i optimistjollerne
til sommer, derfor kan man godt sige, at
det er en god idé, for jer at møde op og
være med.

t
Torsdag den 24. januar mistede Sundby Sejlforening en af sine mangeårige
og populære mdlemmer.
Jytte Jensen måtte opgive kampen mod en håbløs sygdom, en kamp hun
havde ført med aldrig svigtende mod og lyssyn.
Jytte ejede det fine talent at lade alle hverdagens trivialiteter få en lille,
grotesk humoristisk drejning, så problemerne blev lettere at bære for os al
le.
Hoplapigerne har mistet en god og dejlig veninde, som vi vil savne utrolig
meget.
Æret være Jyttes minde!

Nu har jeg godt nok hørt nogen sige »det
er sgu' ikke nødvendigt, det kan vi i for
vejen« det er da også rigtigt, men man
kan da altid lære noget mere. I kan da
også vente til sommer, der skal i jo alli
gevel ned til bådene, ja; det er da også
rigtigt, men vil I så ikke meget hellere
sejle, end at lære teori???
En anden vigtig ting er, at vi ved at mø
des jævnligt, hvor vi kan lære noget nyt,

stille spørgsmål, lege, pjatte og meget
mere, virkelig kan lære hinanden at
kende, det er også vigtigt, når I skal ud
at sejle til sommer. Altså, mød op, der er
mange gode grunde til at komme.
begyndte
Vinterundervisningen
igen lørdag d. 16. februar.
Poul Christensen
Juniorleder

Der er også sport
i en god økonomi
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...

TT

£

Amager
banken

Amagerbanken
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havn og plads

M I M

Efterlysning!

u
W

r

Ved afhentning af
årsmærke, HUSK
forsikringskvittering!
Husk!
Giv havneudvalget besked, hvis du
ikke skal bruge din bådplads, så den
kan lånes ud.

Denne 25 fods kragejolle, sortmalet, har været efterladt i kanalen ved klubhuset.
Formand samt havneudvalg har gentagne gange lænset båden, da den var ved at
synke. Den er nu sat på land på søndre plads.
Ejeren, eller personer, som kan genkende denne, bedes henvende sig på kontoret in
den 15. marts 1991.
Hvis ingen melder sig, må bestyrelsen tage sine forholdsregler.
Bestyrelsen

PLadsmoerke Sibr

HUSK!
Afhentning af årsmærke!
Kan afhentes fra 1. marts 1991, og skal være afhentet inden den 15. april 1991 iflg. vo
re loves § 8.
Hvis man ikke afhenter ovennævnte inden den 15. april, vil medlemmet blive afkræ
vet 200 kr., som tilfalder foreningen.
Bestyrelsen

<3
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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til orientering

DU VED JO GODT at det er ubruge
ligt, så hvorfor er der denne uvilje mod
at rydde op. Vi vil jo gerne, at der ser or
dentligt ud i SSF - eller vil vi?
Det er en bådeplads, siger nogle, ja,
men ikke en losseplads, og det er besty
relsens mening, at det ej heller skal lig
ne en losseplads, så man vil helt enkelt
starte med at henvise til lovene og slå
ned på enhver, der ikke rydder op efter
sig. Det gælder også skurene - både
udenfor og specielt under!
Alt
det rådne og mugne træ, der ligger,
Ja, hvor kommer det dog fra???
Fra skolechefen:
kan på kort tid totalt ødelægge dit skur
Fra medlemmerne? Ja, desværre!
Nu nærmer tiden sig så småt, hvor vi
og måske også dine naboers, så i contai
Hvorfor smider I dog ikke jeres affald i
skal til at tænke på sejlsæsonen 1991.
nerne med det.
containerne?
Der vil, som tidligere, komme tilmelUnder
ordensreglementet, lovene,
Iflg. vore love og ordensreglement un
dingssedler til Sejlerskolen i bladet, så
ophaling/udsætning,
stk. 4, står der
der pladsen, stk. 2 står, citat: »urenlig
tænk allerede nu på, om du vil deltage.
vedrørende
bukke
og
klodser,
citat:
hed på pladsen er strengt forbudt. Af
Sidste frist bliver den 15. marts.
»Dette
grej
skal
være
tydeligt
mærket
fald og ubrugelige ting skal anbringes i
Øveballen er ved at få udskiftet de de
ejerens
medlemsnummer
og far
med
de anbragte affaldsbeholdere«, citat
fekte bord, en ny bom og rorpind ligger
tøjets
navn.
slut.
klar, så vi skal nok nå det.
Om foråret skal grejerne anbringes på
Kort og godt - intet at tage fejl af Et VHF-kursus starter 20. marts - se
en af pladsmanden anvist plads.
og dog har pladsmanden nu igen samlet
nærmere i mellemgangen.
Grejer, der ikke er jernet inden 8 dage,
enorme mængder affald, som ligger og
Der ligger stadig uafhentede dueligvil blive sat på plads for ejerens reg
flyder, sammen. Helt almindelige ting
hedsbeviser. Disse kan afhentes om
ning«, citat slut.
som plastposer, pap, ubrugelige presen
torsdagen i kontortiden.
Det
sidste »inden for 8 dage ... og for
ninger, halvrådne bukke, brædder, sti
Med sejlerhilsen
ejerens
regning« vil for fremtiden også
ger m.m., som det for den enkelte ikke
Skolechefen
gælde
for
oprydning, specielt omkring
kan være noget problem at smide i con
bådene
efter
søsætning.
taineren.
Så, kort og godt, fat trillebør og rive og
gør noget ved det for dig selv og for alle
os andre og husk: Bestyrelsen holder
øje med dig og vil slå ned, hvor den fin
der det nødvendigt.
Fra dags dato og indtil den 15. marts kan du tilmelde dig til Sejlerskolen ved at
Bent Petersen
udfylde og indsende nedenstående kupon til kontoret.
pladsmand

sejlerskolen
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Affald - affald - affald

Tilmelding til Sejlerskolen
2. års elever og elever fra vinterens kursus vil få de første pladser.

Sejlerskolen 1991

dato:

Navn:

Person-nr.:

Adresse:

Telefon:

Har du deltaget før?

Medl.nr.:

joller

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Hvilken ugedag vil du sejle?

Alternativ dag

Bemærkninger

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

Hej, Surfere!
Nu er der mulighed for at starte sæso
nen med træning hver anden weekend
sammen med vores naboklub ASS.
Henvendelse til ASS, hvis du er inter
esseret.
Laila
J ollerepræsentant
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HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYR
INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING

^
<^or *\>*

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

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

Hf. 31-500504
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i.

Lej med fuld kobsret
Hos D:E:R kan du både kobe og

2,

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger

leje. Du kan starte med at leje dit

det f.eks. blot til at justeres en

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

3.

Kæmpe udvalg
VælgTV, VideoogHiFi 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
Hos D:E:R kan du 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

W

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
Hlfl-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.

Husk! Generalforsamling den 24. marts 1991 klokken 09.00. Husk!

Kattekongen Bo »soler sig« i vinterkulden.

APRIL 1991
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Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15,2300 Kebenhavn S.

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

31 59 35 80

Restaurationen

31 58 32 96

Havnekontoret

31 58 14 24

SMQffsettfyk
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:
Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand og Motorbådsrepræsentant:
Ib Petersen
32 52 25 44

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSR er vi måske den mest erfarne.
Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

Sekretær:
Elo Nielsen

31 57 13 40

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Havneudvalg:
Rasmus Bech

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

31 59 49 24

Holger Nielsen

31 95 36 89

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

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Birgitte Akkermann

31 59 79 95

Skolechef:
Jørn Hansen

31 95 73 49
31 57 43 36

Jollerepræsentant:
Laila Hansen

31 59 09 77

Milere:
Karl Thorup
Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S

31 58 75 76

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.

Åbningstider for 1991.
1991

Juniorleder:
Poul Christensen

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Hverdage

Lørdage

10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S» 1 3 - 1 7

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

I! 13-17
13-17

GODT FISKEGREJ
SÅ ER DET:

9-15
9-15
9-15

Ll
Y
ND
ES
T E
T R
E VI
NC
S
E

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Fra redaktøren
Dead-line for indlevering af stof til
bladet er fredag den 29. marts 1991.

SUN
<*

31 51 71 79

OBS!
..

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer

Amagerbrogade 263A
2300 København S

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

TLF.: 31 50 43 54

Hvis din klub savner SSF bladet, skyl
des det måske, at vi ikke modtager jeres
klubblad. Så hvis I fremover ønsker at
få tilsendt SSF bladet, modtager vi ger
ne jeres, og I vil derefter få tilsendt vort
blad.
Redaktøren

Fastelavnsfest i SSF
Fastelavnsfesten forløb igen i år på
årets koldeste dag, syntes Vagn, som
måtte deltage i nedslagningen af samt
lige tønder.
Tænderklaprende nød alle deltagere
incl. forældre det enormt morsomme,
når bunden gik ud af børnenes tønder,
og alt slik og appelsiner væltede ud på
jorden.
Intet nyt under solen - eller sneen om
man vil; det er en af de sjove traditioner,
vi holder fast ved i SSF.
Knap så mange deltagere i år som tidli
gere - var det mon vejret, der afskræk
kede nogle fra at komme i klubben?
Bagefter havde vi som sædvanlig en
hyggelig eftermiddag med diverse un
derholdning.
Festudvalget

De skulle lære at fryse med anstand.

Her er vinderne 1991:
Små børn
Bundkonge
Kattedronning
Kattekonge

Simon
Stina
Trine

Store børn
Bundkonge
Kattedronning
Kattekonge

Brian
Mark
Bo

Damer
Bundkonge
Kattedronning
Kattekonge

Kirsten
Birgitte
Christa

Herrer
Kattedronning
Kattekonge

Kennet
Michael

Det var kattens.

To søde piger, især »Trykkeline«.
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fra bestyrelsen

forsynet med skurnumre og ikke med
lemsnummer. Havneudvalget vil uden
yderligere varsel fjerne de numre på
skurene, som er medlemsnumre.
Frihavnsordningsmærkater vil i år ko
ste 50,- kr.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Højttaleranlægget i klubhuset er blevet
repareret.

Referat af bestyrelsesmøde d. 18.2.91
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 5 Sejlerskolen:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Der var intet under dette punkt.

kort ud på, at Dansk Sejlunion vil udar
bejde en håndbog om havnefaciliteter
og turbeskrivelser. De lokale klubber
skal deltage i udarbejdelsen, herunder
SSF.
Punkt 10 Sikkerhed:
Fartøjsberedskab i Sundet Syd.
Lynetten forventer at starte beredskab
i år og inviterer klubber og organisatio
ner i området til at deltage.
Punkt 11 Bladet:
Jyske Bank har opsagt deres annonce
ring.

Punkt 8 Joller:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 12 Eventuelt:
Et skilt på porten vedrørende kontorets
og portens åbningstider samt andre re
levante oplysninger vil blive opsat.
Porten holdes åben på torsdage i kon
tortiden.

Punkt 9 Motorbåde:
Motorbådsudvalget har deltaget i et
møde vedrørende Dansk Sejlunions
nye flagskib, tursejlerprojektet. Det går

Mødet slut kl. 20.30
sign:
Ib Petersen
næstformand

Punkt 7 Kapsejlads:
Der var intet under dette punkt.

Elo Nielsen
sekretær

Fraværende: Preben Jacobsen p.g.a. fe
rie, Jørn Hansen p.g.a. arbejde.
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den 21.1.91
blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2 Beretning:
Foreningen har modtaget et brev fra Di
rektoratet for Stadens Faste Ejendom
me om, at de ikke kunne komme til at
tømme containerne på grund af mang
lende snerydning.
Et medlem anmoder om fritagelse fra
vagtordningen p.g.a. sygdom. Dette
blev imødekommet.
Et medlem søger om nedsættelse af
kontingent. Vedkommende opfylder
betingelserne jfr. vore love, så dette
blev bevilget.
Fra Forsikringsselskabet Hafnia har
foreningen modtaget erstatning for de
optimistjoller, der under efterårsstor
men blæste væk.
Amagerbanken har fra en af deres ju
bilæumsfonde givet 2.000 kr. til ung
domsarbejdet i foreningen.
Punkt 3 Havn og plads:
Traktoren var, da den skulle benyttes
til snerydning, uden kost, som var i
stykker. Dette havde den i øvrigt været i
4 år. Dette er nu blevet ordnet.
Havneudvalget gør medlemmerne
opmærksomme på, st skure skal være
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DMU - danske fritidssejlere
og motorbådsudvalget
indbyder til

KLUBAFTEN I SSF
onsdag den 27. marts kl. 19.00

FILM

*

FORSIKRING

*

DEBAT

DMU er også for sejlere!
Kom ned i din klub og få en hyggelig aften
i kammeratligt samvær.

GENERALFORSAMLING
Søndag den 24. marts
kl. 9.00
i klubhuset

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

Følgende er på valg:
Sekretær:
Elo Nielsen
Skolechef:
Jørn Hansen
Et medlem af havneudvalg:
Rasmus Bech
Et medlem af klubhus- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:
Ib Petersen
Suppleant:
Grethe Jacobsen
1. revisor:
Frits Kleis
2. revisor:
Per Kallesøe
Revisorsuppleant:
Benny Gustafsson
Redaktør:
Inger Pfeiffer
To målere:
Karl Thorup & Frank Olsen

7. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen til
generalforsamlingen:
Punkt 6, andre forslag:

Ved fremmøde af kun to medlem
mer skal kun området omkring
klubhuset afpatruljeres.

Vagtmændene må ikke forlade klubhu
set alene; der skal altid være to i følge.
Haveleje:
Vagterne skal og må ikke foretage an
Haveleje, kr. 60,00 pr. år forhøjes til kr. holdelser, men skal alene ved deres til
120,00 pr. år.
stedeværelse og ved overvågning virke
præventivt.
§ 7 skure:
Patruljerende vagter, der observerer no
Første afsnit, sidste stykke ændres til: get unormalt, skal straks via W-T rap
Skuret skal være forsynet med num portere til indeværende vagt, som da
mer, som påsættes af havneudvalget. straks skal tilkalde politi.
Det påhviler ejeren at vedligeholde Vagterne må ikke være i besiddelse af
skuret, dog leveres træbeskyttelses våben eller andre genstande, som er i
middel af foreningen.
strid med dansk lovgivning om våben
besiddelse.
Vagtmandsordning:
Vagterne skal fungere i tiden fra kl.
Der etableres en vagtmandsordning i 22.00 aften til kl. 06.00 morgen.
tiden fra den 1. oktober til den 30. april. Foreningens næstformand leder og for
Vagtordningen omfatter alle medlem deler vagterne og skal i videst mulige
mer under 65 år, der har plads i havnen omfang tage hensyn til medlemmernes
eller har fartøj stående på land på fore ønsker om vagternes afvikling.
ningens område.
Tilsyn med vagternes rettidige
Hvert medlem skal melde sig til to nat fremmøde og - i tilfælde af forfald - til
tevagter, og hvert vagthold skal bestå af kaldelse af afløser skal udføres af be
tre medlemmer, hvoraf den ene skal styrelsens medlemmer på skift efter en
opholde sig i klubhuset ved telefon, og nærmere fastlagt plan.
to skal patruljere på havn og plads. Bå Medlemmer, som ikke kan eller ikke
de den indeværende og de udegående ønsker at deltage i vagtordningen, skal
vagter skal være forsynet med walkie- betale et gebyr på 500 kr. pr. nattevagt.
talkie.

Pensionister og andre medlemmer
under 65 år, der af fysiske eller hel
bredsmæssige årsager ikke mener at
kunne påtage sig vagttjeneste, kan fri
tages herfor.
Ansøgning om fritagelse tilsendes fore
ningen, og afgørelse tages efter med
lemmets personlige fremmøde på
førstkommende bestyrelsesmøde. Fri
tagelse gælder kun for een vagtsæson
og skal således fornyes hvert år.
Nærmere vagtregler udarbejdes af be
styrelsen.
Ovennævnte er revideret efter følgende
generalforsamlingsbeslutninger:
November 1984:
Vagtperioden udvidet fra 1. marts til 30.
april.
Marts 1985:
Een nattevagt udvidet til to pr. medlem
og gebyr 200 kr. pr. vagt.
November 1989:
Et vagthold skal bestå af mindst tre
medlemmer (fire var accepteret) æn
dret til: »bestå af 3 medlemmer«. Ge
byr ændret til 500 kr.
Ændringsforslag til denne general
forsamling:
2. afsnit:
under 65 år, der har fartøj i
havnen, ændres til: plads i havnen.
4. afsnit: Skal ikke foretage anholdel
ser, ændres til: skal og må ikke ...
Næstsidste afsnit om fritagelse: Tekst
ændret og tydeliggjort.
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fra bestyrelsen

Sejlerdag 1991
Der er sket mange ting i Dansk Sejl
union, siden jeg sidst var med først i fir
serne. Det var en anden, noget mindre
højtidelig tone, der var lagt an. Der var
væsentlig flere piger med inden for alle
ledende kategorier. Det nye var bl.a
Tursejlerudvalget, der skal tilgodese
den brede masse, og der mener jeg, at vi
hos os får noget nyttigt for de 30 kr. pr.
medlem, vi betaler til DS.
Vi startede om lørdagen med to semi
narer.
Det første om tursejlere med en ny
håndbog med alle de oplysninger, vi kan
ønske os og også selv bidrage til med go
de idéer.
Dette seminar blev ledet af Jens Green
Jensen på glimrende vis.
Det andet seminar var om struktur i
klubberne, og der kom vi i grupper med
andre klubber, og det var meget interes
sant og lærerigt. Det var ledet dygtigt af
Hans Guldager.
Om aftenen var der fest for alle med god
mad, godt larmende orkester og Ama
tøroptræden, og der må vi nok sige:
»Hvad skal vi med professionelle, når
amatører kan gøre det så godt!«
Søndag skulle vi så holde det væsentli

1^ %

• Bådtransport Søsætning - Optagning
og motorbåde indtil 6 tons

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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ge, nemlig Dansk Sejlunions årlige ge
neralforsamling kl. 10.00 præcis, og det
kneb lidt, for det havde været alle tiders
sejlerfest aftenen før, men pligterne
kaldte.
De forskellige punkter på dagsordenen
skred frem, og det kan fortælles andet
steds, men så kom vi til valg af ny for
mand.
For Dansk Sejlunion har vi nu fået en
formand, der er medlem af SSF siden
1967. Han er hyggesejler, kommerciel
og filantrop i samme person, og han er
lettere at gå udenom end at springe
over, H.C. kaldet i daglig tale.
I kender ham, når I ser op til ham. Det
er direktør H.C.Hansen fra Søfinans,
som gerne låner penge ud til nye både.
H.C. har i mange år deltaget i arbejdet i
KDY og DS. Søfinans har været spon
sor til utallige ting og arrangementer i
sejlsporten. Det varsler godt for sejler
ne i de kommende 6 år, hvor H.C. leder
denne store organisation.
Til lykke til H.C. og ikke mindst til alle
os, hvis livsstil er at sejle.
Preben

Formand for Dansk Sejlunion:
Direktør H.C.Hansen, Søfinans.

^

SSF hornorkester 10 år
Sundby Sejlforenings hornorkester fyl
der 10 år i dette forår.
Det har vi tænkt at fejre ved en række
arrangementer i Pinsen 17.-20. maj.
I de dage får vi besøg af vort tyske venskabsorkester »Die lustigen Kirchdorfer«, ca. 14 m/k fra Hamburg.
Vi vil som sædvanlig spille ved »Morge
nandagten« på nordre mole pinsemor
gen, i år med to orkestre, både enkeltvis
og samlet. Desuden er der fødselsdags
koncert 17. maj i klubhuset, evt. koncert
med begge orkestre 18. maj.
Mere om det, når programmet er faldet
på plads.
SSF's hornorkester tæller i dag13 med
lemmer, når vi alle er samlet, men da
flere er offentligt ansatte med skæve
arbejdstider, kan det være svært at
samle hele orkestret til hver øvelse.
Formanden gi'r en øl, når alle er samlet
til øvelse; det er han ikke blevet ruine
ret af.
Til sidst vil vi takke dem, der i sin tid
tog initiativet til oprettelse af orke
stret: Willy, Leif og Teater Jørgen.
De spiller ikke mere, men vi er er da
nogle, der har været med fra starten, og
andre har 7 - 8 års anciennitet.
Vi håber, at mange vil møde op til vore
koncerter.
H. Bøge

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.

Polen - en duft af skønhed og sortbørs
Hans Guldager og Else Thuring sejlede med motorsejleren Havkat af SSF
gennem det østlige Østtyskland tre uger efter møntreformen og derfra videre
til folkedemokratiet Polen.
(fortsat fra forrige nummer)
Af Hans Guldager/Else Thuring
7. august
Vi trængte ærlig talt til et bad, og meget
praktisk viste det sig, at en gammel
morlil på den modsatte side af gaden
havde lavet sit køkken om til to bade
rum. Der var hele morgenen en jævn
strøm til hendes lille, private forret
ning, ikke alene fra de forskellige både i
havnen, men også folk fra nabolaget. Vi
mødte her for første gang det polske
prisniveau, ca. 2.200 zloty, hvilket sva
rer til ca. 1,35 kr. for at kunne bruge hen
des baderum så meget, vi ville.
Vandet var forrygende, kogende varmt,
utroligt - et kig ud i gården afslørede
damen i fuld gang med at fylde kul på en
oldsag af en fyrkedel, og den fik ikke for
lidt.
Byen var et mylder af småhandlende og
lokale markedspladser, hvor alt kunne
købes og sælges. Regeringen havde for
nylig revurderet zloty'en for at komme
sortbørs og tuskhandel til livs og gjort
den konvertibel med andre valutaer.
Resultatet var fremragende: Hvor der
før næsten ingen varer var i statsbutik
kerne, bugnede disse nu med alt fra
sydfrugter til kød - efter polske forhold
i rimelig kvalitet. De sorte valutahand
lere var blevet arbejdsløse, og de vestli
ge herligheder i dollarbutikkerne var ik
ke billigere end andre steder, og så kun
ne der nu betales i zloty. Resultatet af
regeringens indgreb havde til gengæld
skabt arbejdsløshed og pengemangel.
Men humøret er højt, ja næsten syd
landsk på markedspladserne og de små
caféer. Vi vekslede 900 danske kroner i
en officiel vekselstue og fik 1,5 million
zloty i nye og udslidte sedler og mønter.

Værdierne var utallige, det lignede rent
kaos, men ærligheden var åbenbart ud
bredt her; det nemmeste var at tage po
sen frem og lade den handlende selv
ordne affæren.
Byens forlystelsespark ligger nord for
byen, umiddelbart før de første klitræk
ker. Brede boulevarder, flankeret af spi
sesteder, gøgl af den værste slags og høj
kulturel udfoldelse af symfoniorkestre i
Beethoven og Chopin klassen, og, ja,
det ser utroligt ud, her optræder også en
amerikansk vækkelsesprædikant med
et kor af syngende unge mennesker i
bedste Gospel-stil. Tilskuere var der
nok af, deriblandt mange russiske sol
daterfamilier, der også gav deres besyv
med.

Lokal markedsplads, åben fra kl. 7.00
til 21.00.

Bliver man sulten, skal man ikke regne
med, at der ligger en Burger bar i nær
heden. Her er statslige boder med fisk,
kød og kartofler i forskellige afskygnin
ger samt utallige ølboder - også med
udenlandsk øl.
Hans skulle prøve en privat pølsebod.
Den udvalgte pølse fra trækulgrillen
blev vejet på en brevvægt, ligeledes brø
det. Det så dyrt ud i forhold til omgivel
serne: Pris for en 300 g pølse med brød
65 øre!
Else syntes, den så utilnærmelig, uspi
selig ud, og efter flere forsøg måtte
Hans give hende ret, han hævder ellers,
han kan spise alt fra honningbikroppe
til Mongol-yougurt.
En festlig, fornøjelig, lang dag blandt
mennesker, der tilsyneladende har en
udbredt frihed, et livligt humør og et
sprog, vi ikke forstår.

(fortsættes side 8)
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8. - 9. august
Efter yderligere en liggedag i Swinoujscie afsejlede vi tidligt den 9. august. Nu
skylder vi måske læserne at fortælle, at
her i denne by er det gratis at ligge ved
kajen midt i byens centrum. Der er
langt til toiletter, og el er der intet af.
Tør man bruge vandet, leverer badeda
men på den anden side af gaden både
slange og vand uden betaling.
Vort næste mål er Szczecin, der ligger
ca. 26 sm inde i landet, oppe i selve
Oderfloden, og er Vestpolens største by.
Havkat stævnede gennem den 6 sm
lange kanal Plastowski. Her er en livlig
trafik af flodbåde, lastdampere og bug
serbåde med op til tre pramme enten på
slæb eller på skub. Enkelte lystfartøjer
ses også hist og pist. Kanalen er ca. 100
meter bred, så det glider gelinde.
Vi kommer atter ud i den store sø Zalew
Szczecinski - den, vi blev forhindret i at
passere af østtyskerne. Midt i søen bli
ver vi anråbt af en mindre politimo
torbåd, der vil have vort næste anløbs
sted at vide. De ville bare sikre sig, at vi
ikke ville sejle til den østtyske del af
søen, for så ville vi blive opbragt og in
terneret af folkepolitiet.
Da de fik fortalt, at præcis det samme
havde folkepolitiet sagt om polakkerne,
slog latteren os i møde, vi kunne jo prø
ve at kontakte dem og så få konstateret,
at det ikke var dem, der ville gøre os no
get.
Ja, efter dette må vi jo være tilfredse
med, at det eneste, der skiller Danmark
og Sverige, er spørgsmålet hund eller
ikke hund ombord.
Til vor overraskelse sejler vi pludselig
igennem en større kapsejlads på godt
og vel 50 fartøjer af alle mulige kon
struktioner, mange med bomuldssejl.
De har det ikke nemt med erhvervstra
fikken og næsten ingen vind. Det min
dede faktisk en hel del om Sjælland
Rundt ved Helsingør søndag eftermid
dag.
De polske kort er meget fine at sejle ef
ter. I modsætning til de østtyske skjules
her ikke noget, og afspærrede områder
er der ikke mange af, i hvert fald ikke på
kortene. Også her kommer det polske
humør og sans for det exceptionelle til
sin fulde ret: Samtlige bøjer har nemlig
navne, og når der til denne dags sejlads
er ikke mindre end 91af dem, har fanta
sien fået frit løb, hør blot: Bøje 4, Snob,
bøje 12 Drab 1, nr. 13 Drab 2, nr. 72 Plaza
Milenska, nr. 87 Radeksi, nr. 88 Egypskie, nr. 90 Gum - et berømt varehus i
Moskva.
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Et stykke inde i Oderfloden ved Odrazanska ser vi noget, der ligner en Mari
na og et stort klubhus i to etager med
flagmast. På kortet er der afmærket
med tre meter vand i havnen og 1,1 me
ter udenfor. Vi kan se et par master og
nogle store både på land. Vi tager chan
cen og anløber havnen Trzebiez i liste
fart. Det gik godt, og vi anløb alle tiders
havn, selv efter vestlige forhold.
Havnen var på størrelse med Sundby
Sejlforening, men her lå kun 30 fartøjer,
alle fortøjet agten til hvidmalede kæm
pebøjer. En hvidklædt, yngre havneas
sistent anviste os bøje nr. 2, og her gik
det galt med vores havnemanøvre. Det
med knuder og bådshage og tovværk,
der kun er 20 meter langt, duede ikke i
dette sejlerparadis. I løbet af et øjeblik
havde vi fået tovværk i skruen og rundt
om bøje nr. 3, incl. fortøjninger til en
tysk båd ved bøje nr. 5. Vi sad fast som i
en skruestik.
Tyskeren, der var en venlig fyr, kom
først til hjælp med en lang kniv. Mere
tovværk blev halet frem, og flere knuder
blev bundet, og på kajen kunne fire
mand med besvær hale os ind - ikke til
bøje 2, men efterhånden til bøje 4.

Vor unge havneassistent, der hurtigt
blev vor ven, talte flydende engelsk.
Han var lægestuderende og tjente til
studierne ved at arbejde her, også som
sejlerinstruktør. Han fortalte, at det var
der mange, der lavede første gang. Kort
tid efter fik vi set hvor flot, det kan gø
res. En polsk træbåd kom ind for sejl,
tog en runde i havnen, en kvinde strakte
sig en halv meter ud over båden, slog en
stor karabinhage i øjet på bøjen og gav
den 30 meter tovværk, sådan!
Hvor mange har forresten prøvet at
fortøje til bøjerne ud for B & W i Køben
havn??
Vor nye ven havde noget dykkerudstyr,
og i løbet af aftenen havde han fået os
befriet for tovværket i skruen. Det blev
en lang aften, hvor han fortalte om Tr
zebiez Marina, om sit liv og familie, og
om det polske folks besværligheder.
Trzebiez havnen blev bygget i 1940, ef
ter ordre af Hitler, som træningscenter
for Hitler Jugend og den tyske sejlerungdom. Et udsøgt sted her i nærhe
den af den store sø. Huset, der er på tre
etager, var beregnet til undervisning og
beboelse for lærere og officerer. Flot
germansk så det ud med tre meter højt
(fortsættes side 10)
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købes med fordel
hos
Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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granitfundament, søjler og skodder.
Huset slap igennem krigen uden en
eneste skramme til trods for, at nogle af
de blodigste kampe fandt sted her langs
floden.
Stedet var nu underlagt sportsministe
riet og udlagt som nationalt trænings
center for al polsk ungdom, der har lyst
til at blive sejlere. 300 unge mænd og
kvinder var der i øjeblikket på 3-ugers
kursus, de fleste fra minebyerne i det
sydlige Polen. Mange af dem havde al
drig set havet. Eleverne skulle betale et
mindre beløb for opholdet; var deres
forældre medlem af en fagforening, be
talte denne både rejse og ophold.
Inden vi gik til køjs, kom havnekaptaj
nen - en ældre søofficer - også i hvid
uniform. Prisen pr. dag 23 danske kro
ner, og her var både el på kajen og mas
ser af toiletter og baderum. Området
var afspærret og bevogtet. Kaptajnen
påbød mig som skipper, hver morgen kl.
8.00 at stå ret på dækket eller ved flagmasten, når det polske flag, Dannebrog
og øvrige nationalflag blev hejst. Det
var en tradition og koutume, når der var
elever på skolen!
- det skulle vi prøve i Sundby -

Moderne katolsk klosterbygning.

Der er også sport
i en god økonomi
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...

Å
I
L

to

i

Sigma Anti Fouling bundmaling til
glasfiber- og træbåde, rødbrun:
Pris' 100,00 kr. pr. liter
ved køb af 20 liter.
Kan leveres efter samtale på
telefon 53 8217 93

\
A

TT

Spørg efter
Amager
banken

Amagerbanken
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SIGMA COATINGS

Trine Holm
eller
Henrik Christensen

10.-11. august
Kl. 8.00 morgen stod Hans, 10 lærere,
300 elever og 8 andre skippere ret, me
dens flagene gik til tops på den største
flagmast øst for Sundby Sejlforening.
Dannebrog, det svenske og østtyske, et
flot skue i den lune morgenstund.
Trzebiez Havn har flere funktioner ud
over at være træningscenter. Den er
også transithavn for lystfartøjer fra
Berlin. Det eneste sted, de må anløbe
gennem det polske kanalsystem og
Østersøen. Her kan master tages af og
på med kran for 5 DM. Der er en lang
række broer over Oderfloden på vejen
til Berlin, og det er en sejlads på ca. 150
sm. Alligevel kom her hver dag en 8 -10
fartøjer.
Vi besluttede at lade Havkat ligge
»stand by« og i stedet tage bussen gen
nem landet til Szczecin, en strækning
på 35 km gennem skov og landbrugs
områder. Busserne er meget præcise og
billige, 1,50 danske kroner for de 35 km.
Byen, der er på størrelse med Køben
havn minus Amager, klarer sit kollekti
ve, lokale trafikbehov ved hjælp af spor
vogne, masser af sporvogne til den ri
melige pris af 25 øre pr. billet.
Her er et folkeliv på alle boulevarder og
gader, så man føler sig hensat til Paris.
Vi spiste på byens flotteste restaurant,
suppe, steg og dessert, vin og kaffe med
likør til den eventyrlige pris af 95 kr. for
to personer, incl. 10% i drikkepenge.
Her kan alle være med.
Det blev langt ud på aftenen, inden vi så
Havkat igen, så vi tog en bestemmelse
om, at vi blev i Trzebiez en ekstra dag.
Denne dag blev brugt til besøg hos de
lokale handlende, lidt fest og samvær
med sejlere og til køb af en frisk fisk på
tre kilo, en karpe, i en lille fiskerihavn.
Vi havde jo hørt hjemme, at floderne er
fyldt med gift af alle arter, men her var
fiskeri i stor stil, og tilsyneladende slip
per alle godt fra at spise fisk.
Hans tilberedte fisken efter alle kun
stens regler og slap godt fra det efterføl
gende måltid. Else slap også godt fra
det - hun spiste en god dansk dåsebøf.

må3

Else prøver lykken ved et af de man
ge gadelotterier.

PS. 11 gange vandt hun retten til at
prøve en gang til.

Klubhus og flagmast i Trzebies Mari
na.
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12. august
var en søndag, så den dag kunne vi na
turligvis heller ikke sejle. Polakkerne er,
til trods for de marxistiske tilstande, et
troende, katolsk folkefærd, så alt er luk
ket om søndagen - også havnekontoret.
Til gengæld er kirkerne overfyldte af
mennesker, der i en tåge af røgelse, sved
og hvidløg, deltager i alle de kirkelige
handlinger, som kan være ret så festli
ge.
Der var også gang i de små private jord
lodder på størrelse med en dansk kolo
nihave. Her dyrkes naturligvis de stør
ste tomater, de største kartofler og de
største rødbeder, der er den polske na
tionale spise (de kommer rødbeder i de
fleste retter).
13. august
Nu havde Hans stået ret for flaget hver
morgen i fire dage, så nu var det på tide
at sige farvel til havnekaptajnen og vor
unge ven, der havde travlt med sejlerundervisningen.
Kaptajnen tog imod i sit kontor, ståen
de bag et kæmpemæssigt skrivebord af
tydelig nazistil-oprindelse.
Jeg havde forsynet mig med den sidste
SSF-stander og krus. Kaptajnen blev
tydeligt overrasket, han gjorde honnør
og bukkede. Jeg blev lige så overrasket,
forsøgte at gøre flot honnør og bukkede
endnu dybere. Vi havde lidt tilfælles sprogproblemer - så efter at have kys
set på begge mine kinder kom der en
række polske gloser, og en flot polsk
stander blev halet frem af skabet. Så
var det min tur til at kysse på kinder, jeg
valgte at tale på dansk, det var jeg bedre
til.
Vor unge, polske ven, der var med, hav
de ikke sagt et ord. Nu gjorde han
honnør og bakkede mod udgangen, jeg
gjorde ligeledes honnør og bakkede ud
lige som ham, og da døren var bred nok,
kom vi begge ud på en gang.
Vor ven fortalte, at kaptajnen, der under
krigen havde ført en russisk korvet i
Østersøen, var god til russisk, han ville
ikke tale tysk, og han var ikke særlig god
til at tale engelsk. Vor ven fortalte, at
kaptajnen på polsk havde sagt, at alle
danske sejlere var særdeles velkomne
her, og at jeg skulle bringe en hilsen til
alle i vor klub. Det er hermed gjort.
Det var med vemod, vi stod ud af hav
nen med kurs mod en lille fiskerihavn
højere oppe ad floden. Her kunne vi tan
ke.
Vi anløb noget, der på kortet hedder
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Rækken af skolefartøjer i Trzebiez
Marina.

Port Parkowy Police, og fandt det lokale
tankanlæg. Pumpen på anlægget kunne
kun give os 30 liter ad gangen og efter
lidt massage atter 30 liter indtil, vi hav
de indtaget 150 liter å 90 øre pr. liter.
Olien lignede sardinolie fra Brugsen,
men motoren åd det uden at gøre knu
der - lidt ekstra os måske.
Havkat havde atter stævnen nordpå.
Efter den store sø og Kanal Plastowski
sejlede vi ad Staka Svina til, en lille
havn i nærheden af Galeriowa. Efter
med besvær at have passeret et mindre
vrag viste det sig, at havnen var altfor
lille. Vi måtte bakke ud gennem indsej
lingen. Vi besluttede at sejle ind i Swinoujscie centrum til damen med det
varme badevand.
14. august
Vejret er godt, solskin og svag vind. Vi
havde oprindeligt planlagt at sejle vide
re op ad kysten til Kolobrzeg, en distan
ce på ca. 50 sm og så derfra til Born
holm, men vejrudsigten for de kom
mende dage lød ikke godt, så i stedet
sejlede vi til Sassnitz i Østtyskland på
Rugens østkyst.
Havkat blev udklareret uden større for
maliteter, i hvert fald ikke større end
ved indklareringen.

Vi anløb Sassnitz ved solnedgang. Det
var en stor fiskerihavn, hvor man er ved
at bygge noget af havnen om til lystbå
dehavn. Her er god plads, 4 meter mel
lem de nyslåede jernpæle. Sassnitz er
en gammel by næsten på toppen af Ru
gen. Luften her er tyk af bilos fra de
mange Trabier. Else er en besvimelse
nær, så vi søger hurtigt tilbage til hav
nen.
15. august
Vi ligger yderligere en dag for at afvente
godt vejr. Hans besøger en lokal havne
barber og kommer i løbet af ti minutter
af med sit, syntes han selv, pragtfulde
hår, han bliver nærmest tyskerklippet.
Barberen havde været barber ved Øst
fronten, det fik vi meget sjov ud af.
16. august
Vi fik et ok fra den lokale folkepolitibe
tjent, og så satte vi kursen mod Præstø.
Efter at Havkat var kommet fri af Ru
gen, er vejret for hårdt, så kursen bliver
lagt over mod Sverige, hvor vi anløber
Falsterbokanalen ved aftenstid efter en
begivenhedsrig tur over Østersøen.
17. august
Hjemme igen i Sundby for at indtage
forsyninger - vi kan lige nå at komme til
den årlige krebsefest i Malmohus Båt
klub.

En konklusion på sejlads i Polen:
1) Et venligt folk med humør og en næ
sten sydlandsk sans for familieliv og
samvær.
2) Alt er meget billigt på grund af, at
der ingen, eller næsten ingen skat el
ler beskatning er. Sortbørs er snart
en saga.
3) Landet er ret flot med store skove og
sø-områder. Der er kollektiv tran
sport i rimeligt omfang og særdeles
billig. En togtur til Warszawa tager
en god dags tid fra det vestlige Po
len.
4) Der er som i Østtyskland forbavsen
de rent, intet ligger og flyder. Floder
og kanaler ser ligeledes rene ud, om
de er det, ved vi ikke. Andre steder i
Polen kan forholdene være anderle
des.
5) Indklarering kan være en oplevelse,
som beskrevet. Det har været sæd
vanlig praksis i mange år at indføre
alt fra vesten - fra værktøj til det re
ne luksus og derefter sælge det på
det sorte marked.
6) Militær ses næsten ikke, bortset fra
en russisk flådebase under afvikling
og enkelte russiske forlægninger i
land.
Valuta:
Zloty - 10 kr. giver ca. 1.650 zloty. Vek
seltvang er ophævet.
Priser:
Alt er meget billigt, omregnet i vor valu
ta. Polakkerne synes, det er alt for dyrt,
hvilket skyldes de lave lønninger.
Proviant:
Der er rigeligt med fødevarer i butik
kerne, og køerne er ikke længere end
hos Brugsen i myldretiden. Alt kan med
fordel købes på de lokale markeder.

Fiskerihavnen i Sassnitz på Rugens
østkyst.
Brændstof:
Det er svært at finde et tankanlæg i
havnene. Spørg hos de lokale fiskere, el
ler gå til en tankstation. Pris ca. 90 øre
literen.
Vand:
Det frarådes at drikke vandet, køb det i
butikkerne.
Havneforhold:
Kun få lystbådehavne, men masser af
plads over alt. Besøg de mindre havne,
det er en oplevelse. Der er kun få havne
langs Østersøkysten, der på visse tids
punkter kan være som vor Vesterhavskyst i stormvejr. El, bad og toiletter
skal du være glad for, hvis det er der.
Besejling:
Der må tilsyneladende sejles over alt,

og har du først været igennem told-, vi
sum- og pasmyndighederne en gang, er
det nok at fremvise de mange stempler.
Afmærkning:
Over alt fine og store afmærkninger og
nummererede bøjer, også i kanal- og
flodsystemet.
Broer:
Der er få broer, og kun enkelte kan åb
nes. Påregn at lægge masten ned, om du
har en sådan, allerede ved den første
bro.
Udførsel:
Alt kan udføres undtagen virkelige an
tikviteter og damer.
Ellers god tur!
Hans og Else

<§l
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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havn og plads

Placering af bukke,
klodser og vugger
efter søsætning
Fik du læst artiklen i forrige nummer
om affald? Ellers find bladet frem og
læs den!
Denne gang er der nyt om placering af
bukke, klodser og vugger efter søsæt
ningen. Husk at mærke alt med
medl.nr. og fartøjets navn.
foukKe,

er markere.t

2m
xoa

Som det vil fremgå af skitserne, skal du
i princippet skubbe dit grej frem, så det
står pænt og 2 m fra hegn, hæk, skure og
vej, eller i midten, hvor fartøjerne mø
des stævn ved stævn »sildeben«. Nogle
motorbåde står hæk mod stævn, men
skitserne skulle klargøre, hvad menin
gen er. Efter placering af grej har du så
rengøring af vinterpladsen, som nævnt i
forrige nummer af bladet.
De, der har jern- eller træbure til telt
overdækning af fartøjer, men som ikke
kan skille dem ad, kan placere disse op
ad træet ved det gule telt.
I øvrigt er det vigtigt, hvis du er i tvivl, at
du kontakter havnefoged eller hav
neudvalg og får rigtig besked om place
ring af dit grej. Bestyrelsen vil fasthol
de det, der står i lovene under ophaling/
udsætning, stk. 4, citat: »Dette grej skal
være tydeligt mærket med ejerens
medet

medl.nr. og fartøjets navn. Om foråret
skal grejerne anbringes på en af plads
manden anvist plads. Grejer, der ikke er
fjernet inden 8 dage, vil blive sat på
plads for ejers regning«, citat slut!
Placering af bukke, klodser og vugger
for sommeren betyder ikke, at du skal
stå på samme sted næste år. Det
afhænger helt af den rækkefølge, både
ne tages op, men du kan godt regne med
at stå på det område, hvor du nu er pla
ceret.

Fra Havneudvalget:
På grund af registrering af skure på
EDB behøver vi ikke længere at have
medlemsnummer på vore skure, så
havneudvalget fjerner disse numre fra
skurene, således at der fremover kun
står skur-nr. på skurene.
Havneudvalget

X

H vor fartøjer er laget
op på skinner.
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Hvor fartøjer slår
stævn mod stævn.
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Wvor f o r t ø j e r s i a r i
for Længe Ise af hThancten

kapsejlads

Sejlermøde
Torsdag den 11.4.91 inviterer kapsejlad
sudvalget til et orienteringsmøde
vedrørende den kommende sæsons sej
ladser i SSF.
Mød op og se, hvem du skal dyste med
om onsdage.
Mødet afholdes i Skipperstuen kl.
19.00
Birgitte Akkermann

Interesserede Sundby-sejlere opfor
dres til at kontakte kapsejladschefen,
Birgitte Akkermann, for yderligere
oplysninger (tlf. 31 59 79 95).
Hvis interessen er rigtig stor, kan vi
måske afholde lokalt udtagelses- og
taktikstævne. Der vil også være mulig
hed for gennemgang af Match race reg
lerne ved tidligere kapsejladschef Ole
Poul Pedersen.
Sidste år var vi ikke med - men nu er
vi! Ikk?

til orientering

08
Nye medlemmer
A

fra medlemmerne

31 Frank Halvor Severin
A. Henriksensgade 2B, S.

A 149 Anne Larsen
Livjægergade 18, 0.

HUSK!!
Gamle årsmærker skal fjernes!
Havneudvalget

Duel-sejlads
(Match race)
Sidste år havde SSF ingen besætninger
med i kredsens udtagelsesstævne til
DM i Match race.
Det skyldes måske, at ingen var inter
esserede, men den korte tidsfrist kan
også være grunden.
I år har vi igen chancen bl.a. til at vise,
at Lynetten ikke er de eneste, der »kan
det der«!
Derfor har vi tilmeldt SSF til Hafnia
Cup 1991, der er Dansk Sejlunions Dan
marksmesterskab i Match race.
De øvrige klubber fra Østersøkredsen,
som har tilmeldt sig, er Rønne, Dragør,
S.A.S., Kastrup og Lynetten.
Hver klub kan stille med een besæt
ning, og foreløbig er der planlagt udta
gelsesstævne i Dragør lørdag den 15. ju
ni 1991, hvorfra vinderen går videre til
regionsfinale med Sydstævnekredsen,
Køge Bugtkredsen og KDY.
Udtagelsesstævnet vil (formentlig) fo
regå i klubejede Yngling-både (med 3
mands besætning), mens regionsfinalerne vil foregå i 30 til 38 fods både, som
Hafnia stiller til rådighed.
Vinderne af de 4 regionsfinaler sejler til
sidst i finalen om Danmarksmesters
kabet, hvorfra vinderen går videre til
det nordiske mesterskab, der afholdes i
Rungsted den 20. til 22. september
1991.
Når kredsen kun afholder udtagelse i 3mands både, og der senere sejles i både
med en besætning på 5-6 mand, er det
af praktiske årsager, der betyder, at
eventuelle vindere må suppleres med
andre fra samme klub.

Tak!
Tak!
Vi takker for opmærksomheden
ved mor, Jytte's bisættelse.
Helle, Pia og Michael

En stor tak til Claus fra Bageriet Napoli
for jule- og fastelavnsboller.
Også en tak til alle hjælpere for deres
indsats med rengøringen af klubhuset.
Klub- og festudvalget

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i,

Lej med fuld købsret
Hos D:E:R kan du både kobe og

2.

leje. Du kan starte med at leje dit

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger
det f.eks. blot til at |usteres en

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

måned. Kober du så senere, far du

loser dit problem samme dag.

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video og H I F I 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
Hos D:E:R kan du 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

w

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
HI-FI-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.
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HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYR
INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING

^

HELLERS Y^CHTVÆRFT KASTRUP

<>•

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

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

Hf. 31-500504
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017

Hempel's
Yacht System

hos
Dinesen & Dinesen
Godthåbsvej 62A • Frederiksberg • Tlf.: 31 86 00 31

Dette havde den store interesse på generalforsamlingen!
S HOVEDBANE
GÅRDEN—'

BELLA
CENTRET

SALT
HOLM

MALMO^

T&RNBY
J ERM BANE
I GRAV *'f
LANGS
MOTORVEJ
AVEDØRE
HOLME

LIMHAMN

DRAGØR

SÆNKE
TUNNEL

KUNSTIG

32mi:

LERNACKEM
HØ) BROER

Øresund eller Pløresund ?

MAJ 1991
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50. ÅRGANG

Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

Foreningens telefoner:
31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

SMQffsettryk
vi Tina og Søren Møller
SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:
31 50 19 78

Preben Jacobsen

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef:
Ib Petersen
32 52 25 44
Sekretær:
Elo Nielsen

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 59 39 78

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Havneudvalg:
31 59 49 24
31 95 36 89

Rasmus Bech
Holger Nielsen

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

31 57 13 40

Kasserer:
Erna Christensen

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:

Åbningstider for 1991.
1991

31 51 75 30
31 54 58 44

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

Kapsejladschef:
31 59 79 95

Birgitte Akkermann

Skolechef:
31 95 73 49

Jørn Hansen

Juniorleder:
31 57 43 36

Poul Christensen

Jollerepræsentant:
31 59 09 77

Laila Hansen

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Hverdage

Lørdage

10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

IS~ 13-17
W-17

Søn- og
helligdage

9-15
9-15
9-15
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Refshalevej

200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Målere:
31 58 43 11
32 52 23 10

Karl Thorup
Frank Olesen

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S

31 58 75 76

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.

..

SÅ ER DET:

BLINKET

31 51 71 79

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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GODT FISKEGREJ

Amagerbrogade 263A
2300 København S

TLF.: 31 50 43 54

Fra redaktøren
Dead-line for indlevering af stof til
bladet er fredag den 3.5.91.

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 4.3.1991.
Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og plads
4. Klubhus og fester
5. Forberedelse af generalforsamling
6. Eventuelt
Fraværende: Laila Hansen p.g.af bar
selsorlov.
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde af 18.2.91
godkendtes uden bemærkninger.
Punkt 2 Beretning:
Foreningen har modtaget et brev fra et
medlem, der under sin nattevagt mener
sig dårligt behandlet af et andet med
lem, der opholdt sig i skipperstuen. For

il j

ji

j

manden har givet det pågældende med
lem en advarsel, og sagen betragtes
herefter som afsluttet.
Der er indkaldt til generalforsamling
den 20.3.91 i Riviera-udvalget. Forman
den deltager.
Formanden orienterede om Sejlerdagen.
Lørdag: Seminar ved Jens Green om
bl.a. en tursejlerhåndbog.
Derefter et seminar ved Hans Guldager
om organisation og tilskudsordninger
samt strukturen i sejlklubber om bl.a.,
hvornår det var rimeligt at tage børn
ind. Var det rimeligt at registrere dem,
før de blev født, skulle man sige 5 år, el
ler skulle man højere op?
Dansk Sejlunion valgte ny formand, det
blev H.C.
Desuden vedtoges det, at der fremover
kun skulle være Sejlerdag hvert andet
år.
Streamers, hvor der står: »Bliv opti
mist i SSF«, er indkøbt til udlevering til
medlemmerne med henblik på at lave
lidt reklame for at få flere unge men
nesker til at indmelde sig i klubben.

også været i stykker, men er blevet re
pareret.
Foreningen har indkøbt værktøj til
pladsmanden for 8.000, - kr.
Punkt 4 Klubhus og fester:
SSF's hornorkester fejrer 10 års ju
bilæum pinselørdag. I den anledning vil
et tysk orkester besøge klubben i pin
sen og underholde vore medlemmer.
SSF er vært ved en middag for hornor
kesteret samt deres tyske venner lør
dag aften.
Punkt 5 Forberedelse af generalfor
samling:
Der var ikke indkommet forslag til
dagsordenen til generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremsætter et ændrings
forslag til vagtordningen.
Punkt 6 Eventuelt:
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 22.30.
sign.:
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær

Punkt 3 Havn og plads:
Traktoren er atter i stykker og er under
reparation. Den lille fejemaskine har

Ji „ i ^

^

STANDER
HEJSNING
Lørdag den 4. maj, kl. 16.00.
Til de fremmødte serveres 1 øl eller vand i klubhuset, ganske gratis. - SSF's Hornor
kester spiller. - SSF's Hopla Piger optræder. - Dans til orkester resten af aftenen.
Bordbestilling hos Kirstine i klubhusets restaurant.

KOM TIL EN FESTLIG DAG og AFTEN VED FLAGMAST OG I KLUBHUSET
Redaktøren

%

i

Statens Lufthavnsvæsen har gravet
vedrørende oliepipeline og vil gøre ar
bejdet færdigt.

Forårsgeneralforsamlingen 24.3.91.

Formandens beretning
Det er med sorg i sinde, at jeg må med
dele, at følgende medlemmer er afgået
ved døden:
Aktivt medlem nr. 79, John Frank Pe
tersen, der havde en LM21 i kanalen,
døde pludseligt, kun godt 50 år gammel.
Finn Petersen var heller ikke ældre.
Finn havde længe været syg og har nu
fået fred.
Vi vil savne ham på barrikaderne, han
kæmpede for sine synspunkter, og vi vil
savne ham på talerstolen ved vore ge
neralforsamlinger.
Jytte Jensen - et af vore mangeårige
medlemmer, også kaldet Mikkel Ræv,
Foxen, ja, kært barn har mange navne.
Jytte var med i Hoplapigerne fra korets
start, men det er ikke blot Hoplapiger
ne, der vil savne hende, det vil alle vi,
der kendte hendes mange påfund og
særlige humor. Det var altid en glæde
og fornøjelse at møde Jytte. Det barske
sygeleje, Jytte fik, klarede hun til det
sidste. Vi føler med hendes familie og
takker for den tid, vi havde hende her i
SSF.
Jeg vil bede forsamlingen sammen med
mig mindes disse medlemmer.
Vinteren har været travl for vort hav
neudvalg. Holger og Rasmus har gjort
deres bestyrelsesposter til deres dagli
ge arbejde og møder hver morgen for at
tilse havnen. Jeg vil prøve at fortælle
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blot noget af det, de har lavet.
Bollen - der er indkøbt ny skrue, idet
den gamle ikke passede og aldrig har
gjort det. Båden har været på land i vin
ter, og der har vi sparet nogle forsikringspenge og vel også nogen slitage.
Der er fast bådfører på Bollen, og han
har lovet at deltåge, når den skal bru
ges.
Havneudvalget har lovet at sørge for at
sætte nye plastrør på de pæle, hvor så
danne manglede.
Ligeledes er der sat spærrebomme på
de yderste pladser og på midterbroen.
Og så har havneudvalget ryddet op i
Krudthuset sammen med Bernhardt og
Juul. Her kan det nok være, der var
samlet til bunke. Der var ufremkomme
ligt af forgangne tiders skrammel og go
de sager, blandet i en skøn forvirring,
men gutterne gik i gang og sorterede fra
en ende af, og resultatet blev bortkørsel
af to læs. Tak for det!
Slæbestederne er repareret, og der er
svejset nyt jern på, og på Nordre er der
sat stop på skinnerne ude i vandet.
Der er en del skæve pæle i havnen. Dis
se vil blive rettet.
Kajen ved Kanalen er også en af de ting,
der presser sig på, og det er et af de næ
ste punkter, der tages op.
Masteskuret trænger til nye vindske
der og er også med i kommende arbej
der.
Kloaken er sluttet til på Nordre mole og
klar til brug.

Skure: Havneudvalget har været samt
lige skure igennem og har fastslået di
verse ejerforhold. Under dette arbejde
er der dukket en del skure op, der ikke
er betalt leje for i adskillige år. Bl.a. er
der medlemmer med dobbeltskur, som
kun har betalt leje for et enkelt skur.
Bestyrelsen har besluttet, at der i disse
tilfælde skal betales skurleje med
nuværende takst tilbage til overtagelsestidspunktet. For skure, hvor tids
punktet for ejerskift ikke kan dokumen
teres, hverken af medlemmet eller af
foreningen, betales leje for 5 år.
Med hensyn til jolleskure er det et pro
blem for nye jollesejlere at få et skur.
Havneudvalget har en venteliste, som
de ikke kan afhjælpe.
Skurene er specielt bygget til jollesejle
re, men når en jollesejler lægger op eller
køber et større fartøj, beholder vedkom
mende enten skuret selv eller sælger
det til en ikke-jollesejler. For at afhjæl
pe dette problem har bestyrelsen be
sluttet, at et jolleskur fremover kun kan
sælges til foreningen (til 1978-prisen).
Foreningen vil ikke sælge disse skure
videre, men udleje dem til nye jollesej
lere til en forhøjet leje.
Fejemaskinen er blevet repareret. Der
kom jo pludselig sne, og så måtte den jo
frem af mølposen, men ak! Den duede
ikke! Desværre gik den i stykker een
gang til, men er nu lavet for anden gang.
Den tohjulede fejemaskine er ligeledes
blevet repareret.
Bisse-Jørgen har lavet borde og bænke
til at sætte op forskellige steder i hav
nen, og det bliver godt at have forskelli
ge samlingssteder.
Også grillovne og en rygeovn er i støbe
skeen.
Der er forhandlinger i gang om en ny
kontrakt til pladsmanden.
Tanken er åben i sommerhalvåret i
pladsmandens kontortid. Dette skyl
des, at pladsmanden naturligvis skal
have overtid for at holde åbent torsdag
aften og lørdag formiddag, og derved
bliver driften aldeles urentabel. Men
finder vi en løsning, kommer det som
opslag og naturligvis i bladet.
Uddelinger af havnepladser vil ske i
april, der er i alt 7 - 8 stk, det er ikke sær
lig mange, så derfor håber vi, at de, som
ikke skal bruge deres pladser i denne
sæson, hurtigst muligt vil meddele hav
neudvalget dette, så man kan uddele lå
nepladser til de pladsløse.

Jeg vil her takke havneudvalget og de
res hjælpere for dette store arbejde.
Klubhus og fester: Atter i år er klubhu
set blevet gjort hovedrent i januar må
ned. Det var igen frivillige fra Hoplapi
gerne, Lotte og Juul samt bestyrelsen.
Der blev malet i køkkenet og andre ste
der, lagt nyt gulv på de slidte steder.
Igen vore flinke, frivillige medlemmer
Flemming, Kent, Per og Carsten.
Elo har repareret disken og sat nyt ind,
hvor det gamle var råddent.
Strømmen gik pludselig før klubhusets
åbning, og i hast blev der tilkaldt en
elektriker, som fandt en del fejl og ud
bedrede disse.
Bankospil var den nye start på klubhu
sets åbning. Det blev efter manges me
ning en succes, og også et lille overskud
blev det til. Bankospil vil vi fremover
prøve at gøre til en tradition, blot vil vi
prøve at starte lidt tidligere på dagen.
Julefrokost, juletræ for både børn og
voksne, fastelavnsfest er gået efterpla
nen.
Her skal lyde en tak til B ente, Vagn, alle
sponsorer og hjælpere, der har gjort alt
dette muligt.
Sejlerskolen klarer sig godt. Der er købt
nyt storsejl til Spækhuggeren.
Vinterundervisningen er ved at være
tilendebragt, og der mangler kun en en
kelt eksamen.
Nye og gamle elever starter med at gøre
skolebådene i stand til sommerens un
dervisning.
I den forbindelse vil jeg ikke undlade at
fortælle, at Øveballen har fået nye bord,
og der har Lars Schaldemose og Lille
Svend taget et ordentligt tag. Tak for
det.
Tak til hele holdet med Jørn og hans
hjælpere i spidsen for dette gode arbej
de.
Juniorafdelingen: Optimisterne har ik
ke lavet ret meget i vinter, de har holdt
vinterferie, men nu er de første kurser
startet, så det er da en god begyndelse.
Anderledes ser det ud for Ynglingene.
De har sejlet hele vinteren i Hellerup.
Det er nogle raske unge, der vil noget.
Til dem er der købt nye sejl, da vi er
nødt til at holde vort grej vedlige, så vi
ikke kommer ud for kæmpeinvesterin
ger lige på een gang.
Den gamle Dory vil blive lavet i stand,
og påhængsmotorerne er blevet efter
set og forårsklargjort.
Tak til Poul og hele gænget, der gør den
ne afdeling mulig.
Kapsejlads: Birgitte er i fuldt sving
med at tilrettelægge sommerens sej
ladser. Så hvis I mener det alvorligt, sej

lere, så kom ud af busken og bak op om
kring bl.a. onsdagssejladserne. Tak til
Birgitte.
Joller: Jollepladsen fik lavet vinterudsætningsbro i efteråret, men der er
vist ikke mange, der har benyttet den.
Det nye spil er kommet, og Elo vil støbe
fundament derude, lige så snart vejret
tillader det.
I øvrigt har vi en sensation her i SSF's
bestyrelse. Vi har fået et barn, en dejlig
pige på 7 pund. Vi har fulgt moderen på
hvert bestyrelsesmøde fra hun fortalte
os, at hun ventede sig. Det er naturlig
vis jollerepræsentant Laila, der har
barslet med en førsteudgave. Kort sagt:
Det er første gang et bestyrelsesmed
lem her i SSF har fået et barn. Til lykke
til Laila og tak for dit arbejde.
Motorbåde: I den kommende sæson vil
der blive arrangeret Familiesejlads,
Malmøtur, Fisketur og - hvis der er in
teresse - Pålidelighedsløb.
På onsdag den 27. marts er der arrange
ret klubaften med film, forsikring og
DMU vil redegøre for fordelene ved at
være medlem. Alt dette varetager Ib.
Mød op og få en god aften ud af det!
Ved siden af at være motorbådsrepræsentant er Ib næstformand og står for
bl.a. vagtordningen, ligesom han er
behjælpelig mange andre steder.
En stor tak til Ib.
Fartøjsberedskab: Sejlklubben Lynet
ten er i fuld gang med start af et bered
skab i Sundet Syd og har kontakt med
SOK og Sundets Marinedistrikt, som
kun vil have een partner i samarbejdet.

Man satser på mindst tre fartøjer fra
SSF. Der er nogle betingelser for at del
tage, bl.a. VHF, duelighedsprøve, fartøj
ets sødygtighed, 3 mand om bord under
redningssejlads, redningsudstyr og
slæbetov.
Der vil blive afholdt et orienteringsmø
de i Lynetten den 22. april, så er du in
teresseret: Henvend dig på kontoret og
bliv skrevet op og tilmeldt mødet.
Bladet: Er der noget, man kan diskute
re, så er det bladet.
Når man møder folk ude omkring, har
de altid en eller anden kommentar til
vort blad. Det er nok, fordi man interes
serer sig for SSF, men også fordi der
mange gange har været sprængstof i
bladet. Vore interne problemer kom
mer ud til vide kredse, og det er ikke al
tid rart at blive konfronteret med gam
le, folængst glemte sager.
Vi har nu forsøgt at sortere lidt i det
gamle kartotek, og hvis der er nogle, der
ikke får bladet som tidligere og gerne vil
have det, kan de henvende sig til blad
udvalget. Der ligger en stor besparelse
i denne sortering af udsendelser.
I øvrigt er bladet blevet meget billigere.
Inger gør et stort arbejde, bistået af
Kurt, som altid er på pletten, når der
skal fotograferes.
Tak til jer!
Sejlerdag: Det var en interessant og
spændende Sejlerdag. Der er sket man
ge ting, siden jeg sidst var med først i
firserne.
Sejlerdagen består af lørdag med ak
tuelle seminarer og søndag med det
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egentlige, nemlig generalforsamlingen.
Der var to seminarer:
1. Tursejlerudvalg:
Det er her, der ligger en nytænkning for
alle de medlemmer af Dansk Sejlunion,
der ikke er kapsejlere.
Med andre ord: Der kan alle vi ganske
almindelige sejlere få glæde af de 30, kr pr medlem, vi betaler til Sejlunionen.
Jens Green var leder af dette udvalg og
forelagde en ny Tursejlerhåndbog, hvor
alt, hvad man har brug for, kan samles.
Ligeledes kan man indsende gode idéer
til Tursejlerhåndbogen. Den kan købes
gennem DS, og medlemmer af DS får
den billigere.
I denne håndbog vil også være de nye
bøjer, som skal lægges ud på steder,
hvor der er godt at ligge. Men alt dette
er Jens bedre til at forklare end jeg.
2. Strukturudvalget:
Dette var ledet af Hans Guldager.
Vi blev samlet i grupper med andre sejl
klubber for at diskutere flere medlem
mer i klubberne m.m., og her var det
morsomt at høre andre klubbers me
ning om strukturen. Der er meget stor
forskel på, om klubberne selv har havn
eller ligger i kommunal havn.
Her i gruppen enedes vi om at være ue

nige. Et godt, lærerigt seminar.
Generalforsamlingen om søndagen be
handlede flere emner. Jeg vil ikke dvæle
ved andet end, at da der blev talt om ty
veriforsikring, følte jeg, at vi her i fore
ningen er på forkant med situationen.
Vi har en vagtordning, men vores vagt
ordning har været fremført på Sejlerdagen tidligere.
Og så dagens store punkt på dagsorde
nen:
Valg af ny formand for de næste seks år.
Det blev en meget morsom happening,
hvor et vittigt hoved gik på talerstolen
og fortalte, at han havde tænkt sig at
stille op som modkandidat til H. C.
Hansen. Der var jo talt om medlemskab
i klubberne ved undfangelsen, og da
han var gen-splejser, var det ikke noget
problem at blive valgt, da han stod med
et glas i hånden med nok til 65.000 nye
medlemmer i DS.
Han trak under stor jubel sit forslag til
bage, og forsamlingen valgte H. C. med
bragende bifald.
H. C. er mangeårigt medlem her i SSF. I
kender ham godt. Han er direktør for
Sø-Finans og har været sponsor for
utallige ting inden for sejlsport.
Selv har jeg haft stor fornøjelse afH. C.,

da vi byggede Lynetten, og jeg måtte
også en tur ind til ham, da jeg skulle kø
be anden båd. Personligt venter jeg mig
meget afH. C.s formandskab. Han er, li
gesom de fleste, tursejler, men derfor
ikke mindre interesseret i, hvad der fo
regår hos den sportslige del.
Økonimoen vil jeg vente med at kom
mentere til regnskabet.
Så vil jeg slutte min beretning og håbe,
jeg har fået det meste med.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke
bestyrelse, udvalg, sponsorer og frivilli
ge hjælpere. Her må jeg fremhæve to,
som gør et fantastisk, uegennyttigt
stykke arbejde her i SSF. Det er gartner
Allan, tak til Allan, og så er der Plambech. Han har krævet havnepenge ind
sidste sommer, og, hvadenten man kan
lide det med havnepenge eller ej, han
fik skrabet en del penge ind til forenin
gen af de mennesker, der ikke var med
lem af frihavnsordningen. Plambech
hejser flag og ordner terrasse, han er al
le steder, han er ikke til at undvære. Tak
til Plambech.
Kort sagt: Tak til alle jer, der gør det
muligt, at vor klub kan fungere bedst
muligt.
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BKM Båtklubben Malmohus
Vore krebsevenner
har igen i år pinsetur til SSF

Hvidovre Yachtforenings MB-afd,
har ligeledes fået accept på pinsetur til SSF

Ta' vel imod vore gæster
N S E P I N S E P I N S E P I N S E P I N S E P I N S E P I N S E P I N S E P I N S E P I N S E P I N S E P I N S E
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Referat af general
forsamling 24.3.1991
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

il:

Formanden bød velkommen til forårsgeneralforsamlingen.
Punkt 1 Valg af dirigent:
Formanden udbad sig forslag til diri
gentposten. Hans Guldager blev fo
reslået og valgt.
Herefter konstaterede dirigenten, at
generalforsamlingen iflg. vore love var
lovlig indkaldt.
Punkt 2 Protokol og beretning:
Protokol fra sidste bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren.
Formanden aflagde sin beretning ved
lagt protokol.
Traditionen tro blev 40 års jubilarer og
25 års jubilarer hyldet.
Derefter gik formandens beretning til
debat:
Jens Peter Schou:
Formanden brugte ordet miljø, og han
snakkede om at kigge på fugle, og det er
jo dejligt altsammen. Lad os nyde det,
så længe vi nu kan. For med de erfarin
ger vi har fra Storebælt, når vi har sejlet
rundt dér og set det svineri, der er lavet
ved anlægsarbejderne til Storebælts
broen, så kan vi jo godt have vore
betænkeligheder ved det, der skal til at
ske sydpå. Det vil uden tvivl få vide
konsekvenser for os her i SSF, der vil
sikkert ske en masse ting omkring
strømforhold,
omkring
vandgen
nemstrømning i det hele taget. Vi har
fået at vide fra vor kulturminister, at
edderfuglene bare kan flyve et andet
sted hen, så lad os nyde jagten så længe,
vi kan. Og det, jeg gerne vil ind på, er et
spørgsmål til bestyrelsen: Har besty
relsen overhovedet overvejet, hvilke
konsekvenser et kommende bro-/tunnelbyggeri vil have for miljøet her om
kring os. Har man prøvet at lave noget
samarbejde med Rivieraudvalget, evt.
strikke en udtalelse sammen omkring
den katastrofe, som jeg mener, det er.
Hvis I ikke har tænkt over disse ting, så
vil jeg bede jer om at tage det op for at
se, om vi eventuelt kan gøre noget ved

Dirigenten Hans Guldager og formand
Preben Jacobsen.
det, kan komme med udtalelser og i det
hele taget prøve at gøre vores indflydel
se gældende omkring den sag.
Formanden:
Jeg er vildt imponeret, tænk sig engang
at jeg skulle opleve at være enig med
Jens Peter Schou. Det havde jeg ikke
troet nogen sinde skulle overgå mig. Vi
har tænkt på det, men nu skal du få en
briefing. Hans Guldager vil med glæde
orientere dig om, hvad vi har foretaget
os.
Hans Guldager:
Som formand for Rivieraudvalget er
det nok mest naturligt, at jeg svarer på
det; man skal ellers ikke blande sig i de
batten som dirigent. Jeg kan fortælle,
at det, der vil ske under grave- og tun
nelarbejdet ude ved lufthavnen, er, at
ved nordgående strøm vil der ligge en
kalk-, sand- og dyndfane, som man reg
ner med vil strække sig helt op til Mid
delgrunden, Flakfortet og til Ben
zinøen, en mudret pøl, som ikke kan
bruges til badevand - dårligt nok til at
sejle i.
Når gravearbejdet efter 6 år er færdigt,
har man beregnet, at såfremt strøm
men var lige ens i den nordgående ret
ning, vil der lægge sig 2 cm kalk og dynd
fra opgravningsstedet og op til de om
talte steder.
Dette er de kolde, nøgne kendsgernin
ger. Vi har konsulteret de ingeniørfir
maer, der på Miljø- og Trafikministe
riets vegne har beregnet dette, og de
har været rimeligt neutrale. Vi har
spurgt dem, om de har undersøgt de re

gulære strømforhold, så man måske
kunne beregne, at det, der var i vandet,
ikke ville ligge ensartet over det hele,
men derimod følge strømmen, så det
måske bliver til at gå på langs Amagers
kyst, eller om der bliver 10 cm sand og
dynd ud for SSF og ikke noget ovre ved
Middelgrunden.
Man har ikke lavet sådanne beregnin
ger, men derimod noget skrivebordsarbejde, og man vil så senere gå i gang
med nogle meget dyre modelforsøg (detailforsøg). Hvis det viser sig, at disse
forsøg giver nogen resultater, som væ
sentligt afviger fra det uundgåelige,
dvs, hvis det er kysten, der bliver mud
ret til og ikke nogen andre steder, må
der foretages betydelige indgreb, og det
er man enige om. Man er enige om at
beskytte så meget som muligt af natur
og fauna (mennesker).
Om forholdene bliver, som her beskre
vet, kommer meget an på de bygge- og
opgravningsmetoder, man vil bruge,
men der er ingen tvivl om, at for os og al
le de andre klubber ned langs kysten
bliver det ikke særlig rart i den periode.
Men man vil fra Det offentliges side,
det har man gentaget gang på gang, gø
re alt for at lette besværlighederne, for
man er selvfølgelig også bange for, dels
folkets ønsker og krav og også for de
store miljøorganisationer, som deltager
i det her, at modstanden skal blive så
stor, at man måske kan knække det, der
hedder en bro/tunnel til Sverige.
Vi skal ikke her tage stilling til, om den
bro/tunnel skal bygges, men derimod
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sørge for, at forholdene bliver så tålelige
og så gode som muligt under byggepe
rioden.
Tage Woltemann:
Jeg vil takke formanden for en virkelig
god og lang beretning. Jeg synes, det
var virkelig godt, det han kom frem med
fra Sejlerdagen om, at vi nu får nogle
bøjer herude, dem har jeg selv og flere
andre haft gavn af rundt omkring i lan
det.
Der var en ting, jeg savnede, når vi nu
har haft to repræsentanter til Sejlerda
gen: Der var intet om frihavns ordnin
gen! Frihavnsordningen er til endnu
større gavn for tursejlere.
Angående det med broen er jeg meget
godt tilfreds,jeg forstår bare ikke, hvor
for SSF ikke har reageret for lang tid si
den over det svineri, der finder sted lige
uden for vores havn på det område, der
hedder urent område - også kaldet los
sepladsen.
Da jeg startede hernede, var der over to
meter på det område, og det var et dej
ligt område at sejle ind over, når man
sejlede kapsejlads, fordi der var slægt
vande, som man siger, der var ikke så
meget strøm. Nu kan man, hvis man
sejler ind over, komme ud for, at der på
nogle steder kun er 70 cm vand, og der
ligger nogle store, beskidte brokker.
Det må i hvert fald lave nogle ændrede
strømforhold i området.
Dér skal vi også gøre en indsats, hvis
der skal gøres nogen indsats.
Jeg kunne tænke mig, at Jens Green,
som nu er i udvalget under DS vedrø
rende tursejlads, gjorde en virkelig ind
sats for det, der hedder frihavnsordnin
gen, sådan så vi fik nogle flere havne. Vi
er mange medlemmer, som har god
brug for dem, og jeg kan da sige så me
get, at næsten alle svenske havne her i
Øresund er medlem af ordningen. De,
der ikke er medlem af den, f.eks. Lands
krona og Limhamn, har sagt: Det gider
vi ikke, men I kan ligge her frit, vi vil ik
ke have nogen havnefoged, der går og
kræver penge ind. Bare kom, I får en
nøgle til toiletter osv, og der er virkelig
rene toiletter og badefaciliteter.
Formanden:
Det glæder mig, du har haft fornøjelse
af bøjerne rundt omkring. Vi gør, hvad vi
kan, for at få rettet op på den fejl, der
har været lavet her fra klubberne i Sun
det og håber, det snart bliver i orden.
Vi har diskuteret lidt, bl.a. fordi vore
famøse russere fra sidste år havde store
problemer med at komme ind her. Det
er store både, men det er almindelige
mennesker, og det er en lidt anden
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struktur, russerne har, med hensyn til
både og sejlads.
Klubberne har nogle store både, og dem
sejler man med.
Jeg har tænkt mig, om vi ikke kunne
lægge en stor bøje her uden for SSF
med mærket SSF på, så de kan ligge på
reden og komme ind og besøge os. Det
er noget, der er i støbeskeen i øjeblik
ket.
Vedrørende frihavnsordningen bekla
ger jeg, at du ikke har fået at vide, at
mærkerne er modtaget.
Med hensyn til lossepladsen: Det er et
stort problem, og vi ved det godt, men
jeg tror ikke, vi kan gøre ret meget ved
det. Den sorterer under Miljøkontrol
len.
Frihavnsordningen er opstået i Skive
Sejlklub og i Limfjordsområdet, og
gradvis er alle andre klubber kommet
med i den, men det er en privat ordning,
der er startet af en sejlklub i tidernes
morgen, og den har altså ikke noget at
gøre med Dansk Sejlunion endnu, men
det kan da være, at den på et senere
tidspunkt måske kommer ind i Dansk
Sejlunions regie - og så kan vi nåske
komme til at præge den lidt.
Birger Andersen:
Jeg synes ikke, der er talt nok om Øre
sundsforbindelsen, og der er to konkre
te ting, jeg vil spørge om:
1. Hvis brobyggeriet betyder øget til
sanding af indsejlingen til SSF, så bli
ver vi påført nogle ekstra omkostninger
til uddybning; det mener jeg, vi skal væ
re meget på vagt overfor.
2. En anden ting er, at vi ved forskellige
strøm- og vindforhold oplever, at vand
standen i havnen ændres. Nede i Ka
strup havn ved jeg, at der måske bliver
endnu større problemer på grund af den
måde, indsejlingen er lavet dér. Hvis
man bygger det der yderligere næs man snakker bare om et næs ude ved
lufthavnen - hvad betyder det så for
vandgennemstrømningen ned langs
kysten lige her ved vores sejlklub. Bety
der det en øget ændring af vandstanden
ved forskellige vind- og strømforhold?
Så kan vi også blive påført nogle helt
praktiske problemer. I grelle tilfælde
kunne man måske ligefrem forestille
sig, at vi skulle have sluse for at holde
en ensartet vandstand i havnen.
Jeg synes, at bestyrelsen skal være
opmærksom på sådant nogle helt prak
tiske ting, ellers kan det blive svært for
os at være sejlere fremover.
Formanden:
Ja, det er også et af vore store proble
mer, det med gravearbejdet. Det har,

såvidt jeg forstår af de gamle referater,
helt tilbage til Bollens tid ogfør Bollens
tid, været et problem med tilsanding af
vores sejlrende. Vi får af kommunen i
øjeblikket 10.000 kr. om året til vedlige
holdelse af vores sejlrende.
Der er ingen, der kan sige, om det er æn
drede strømforhold ude fra lufthavnen
med det kunstige land, der er lavet der
ude, eller det er det sand, der bliver kørt
hen på Amager Strand til sommerba
degæsterne, som ryger ud og sejler hen
og ned i vores rende. Det er det pro
blem, vi har, og det har vi måttet slås
med i mange år. Jeg har spurgt, om det
kunne lade sig gøre, at vi satte en fly
despærring op. Det må vi ikke for kom
munen!
Tage Woltemann:
Jeg kom til, at jeg ikke fik noget svar før,
da jeg spurgte formanden: Hvad gør
SSF for frihavnsordningen. Nu har der
været nogle medlemmer henne og op
fordre mig til at bede bestyrelsen gøre
en øget indsats for at fremme frihavns
ordningen.
Der er langt flere tursejlere end kapsej
lere. Kapsejlerne koster os næsten
100.000 kr om året, hvorimod tursejler
ne og frihavnsordningen ikke koster en
skilling. Vi betaler selv!
Ryle Niels:
Efter klapsalverne er jeg godt klar over,
at jeg havde skuffet meget, hvis jeg ikke
var gået på talerstolen. Er der noget, jeg
ikke vil, så er det at skuffe alle de gode
venner, vi har hernede.

Ryle Niels

For at begynde med det sidste:
Øresundsbroen!
Nu er jeg jo så gammel, at jeg måske
kunne være ligeglad, men jeg har jo også
efterkjmmere, og jeg vil godt sige, at
enhver må da kunne se, at når Volvo fa
brikkerne har bestemt, at den bro skal
være der, så kommer den jo også.Men vi
skal være klar over, at fremtidens Kø
benhavn, som de siger, kan leve af den,
og det vil simnpelthen gøre, at de kan ri
ve Christiansborg ned, og så kan de lave
en parkeringsplads dér, for hvor skal el
lers alle de biler være, der skal besøge
København? Derfor synes jeg, det er
godt, hvis man vil protestere imod det.
Og så det mere hjemlige, der også er
mere nærværende for mig. Vores for
mand kom i det dilemma, at han ikke
vidste, hvad han skulle gøre med vores
gartner. Jeg kan godt fortælle ham,
hvad vi kan gøre: Det er jo et dilemma
for Allan, at han, når han klipper hække
og laver alt det andet, så skal gå og flyt
te alt det, medlemmerne bare smider
derhen. Jeg synes i hvert fald, at når
nogle gør et stort stykke arbejde, kan vi
andre også sørge for, at der er ryddet,
der hvor man skal til.
Og så vil jeg sige tak til havneudvalget,
som nu har fremlagt så tydeligt, at alle
kan forstå det, hvordan man placerer
tingene hernede, så der nemlig også er
fri hele vejen rundt. Ligeledes har jeg
oplevet det, som jeg har ventet på i
mange år, at der er blevet lidt plan for,
hvor man skal sætte bukkene. Det er jo,
som mange siger: Man må godt kunne
se, at det er en sejlforening, men derfor
må der godt være ryddet op.
Jens Green:
Skive-folkene vil godt lave det arbejde
om frihavnsordningen, og det skal de
have lov til at gøre. Jeg ved, de har pro
blemer, for de havne, det er vanskeligt
at få lavet frihavnsordninger med, er de
kommunale og de statslige havne. Det
bliver noget af en nød at knække at få de
institutioner til at gå ned i indtægt, for
selvfølgelig er det sådan, at de penge,
der kommer ind, bliver brugt til vedlige
holdelse, og jeg har tidligere sagt det
her: Jeg har et vist forhold til det med
frihavnsordningen; det er en meget fin
ordning, men havnene skal jo holdes
vedlige, og hvis man ikke får nogle
indtægter, så bliver det jo altså havne
lejen, der i de enkelte klubber bliver hæ
vet i stedet for. Pengene skal jo på en el
ler anden måde komme ind. men når
man er ude i den enkelte havn på en tur
sejlads eller en sommertur er det jo rart

ikke at skulle slippe penge. Men så må
den enkelte klub jo prøve at få skrabet
dem ind hos deres egne medlemmer i
stedet for. Men det var så lidt om fri
havnsordningen. Det er i hovedsagen
meget vanskeligt at få stats- og kom
munalhavne til at gå ind i den ordning.
Formanden:
Jeg kan ikke sige, hvor glad jeg er for, at
Ryle Niels kommer op og siger sådan
nogle pæne ord til os, det varmer mig
dybt, Niels, det skal du have mange,
mange tak for. Det glæder i hvert fald en
bestyrelse at få sådant et skulderklap,
som du giver os.
Herefter gik protokol og formandens
beretning til afstemning og blev god
kendt.
Derefter blev der uddelt 40 års og 25 års
nåle:

25 års jubilarer:
Kirsten Bech
Mogens Christensen
Carl Jensen
Johannes Løwe
Preben Manhart
Hans Jørgen Sørensen
Fritz Kleis
40 års jubilarer:
Bernt L. Hansen
Ivan Frisch

Endvidere blev der udddelt eksamens
beviser i towærkskurser:
Henning Kjær
Hanne Lindberg
Ole Vallin
Carsten Pedersen

25- og 40-års jubilarerne.
Punkt 3 Regnskab:
Som dirigent skal jeg konstatere, at det
aftrykte regnskab er revideret og fun
det i overensstemmelse med forenin
gens bøger og bilag, og de anførte be
holdningers tilstedeværelse er konsta
teret i januar af revisorerne.
Formanden:
Det er altid spændende med det her
regnskab. Vi har i året 1990 fået ca.
120.000 kr mere ind end året før, og det
er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre,
det er 10% mere i indtægt uden at øge
kontingentet nævneværdigt.
Det skyldes bl.a. 50.000 kr. fra vagtord
ningen, idet der var en del mennesker,
der ikke kunne gå deres vagter, hvorfor

der i sagens natur var en del vagter, som
ikke blev gået, uheldigvis med et tyveri
sidste år i januar måned til følge.
Men bortset fra tyveriet har historien
gentaget sig i år, idet vi har manglet en
del vagter. I bestyrelsen blev vi enige
om, at hvis nogen ville gå vagter for for
eningen, ville vi betale disse vagter, så
vi i hvert fald havde vagter.
Vi har fået ca. 30 nye medlemmer, og
der er indskudt 800 kr. plus kontingent,
og i langt de fleste tilfælde er det med
båd, så der kommer også havneplads.
Derudover er der kommet ekstra ind på
skurlejen.
Dernæst er der en stigning på havne
penge fra 16.000 til 23.000 kr.
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Udgravning af havnen, betaling af gam
mel gæld, en hel del reparationer på
»Bollen«, slæbested og vogne.
Renter af gæld er faldet fra 54.000 til
27.000 kr.
Udgifter til bladet er også faldet bety
deligt.
Rent administrativt går det ganske
udmærket.
Lillian Green:
Det er et helt principielt spørgsmål til
regnskabet. Det er den indtægt, der
hedder: indbetalte vagter, og jeg har et
spørgsmål, om det virkelig er klubbens
intentioner at tjene penge på de vagter,
for så er der altså noget, jeg har mis
forstået.
Formanden:
Det er jo ikke altid nemt at dele sol og
vind lige. Hvis man ikke vil leve op til en
generalforsamlingsbeslutning, så fal
der fars (foreningens) hammer, og så
må man betale sig fra sin vagt, hvis man
ønsker det, for ellers må man melde sig
til vagterne.
Det er det, der er vore intentioner. Det
er ikke vor intention, at vi skal tjene på
vagtordningen. Vi ville allerhelst have,
at vagtordningen fungerede helt gnid
ningsløst, 3 vagter hver aften, færdig,
slut, og så ikke al den pengepolitik, hvis
samtlige vagter bliver gået, så der ikke
mangler een eneste vagt.
Men når vagterne ikke bliver gået, og vi
har næsten 4 uger, hvor der ikke er gået
vagt, så bliver vi nødt til at sige: Jamen
så skal der også betales for det, for der
skal da være nogen økonomi - det kan
da ikke være meningen, at det skal ko
ste os penge!
Lillian Green:
Jeg har bestemt ikke noget imod vag
terne, jeg kan bare ikke forstå, det skal
give overskud, fordi man skal da betale
dem, der går de vagter på en eller anden
måde. Og ellers synes jeg, der er lige i
overkanten at skulle give1.000 kr., for vi
skal ikke gøre os til dommer over, hvem
der ikke kan gå deres vagter.
Tage Woltemann:
Ja, det var det punkt, der hed havne
penge. Den indtægt på 23.000 kr, hvad
går de penge til?
Ja, det er selvfølgelig alle dem, der
kommer og besøger vores havn og nyder
godt af de fine toiletforhold, vi har. Vor
Herre bevares! Jeg ville nødig komme
og besøge denne her havn og så komme
ud på sådant et baderum derinde møgbeskidt simpelthen - det kan vi ik
ke være bekendt at kræve havnepenge
for, og når vi har et overskud på 23.000
kr, kunne vi godt ofre 10.000 kr på at få
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dem gjort rene.
Formanden:
I princippet er vi nok enige tilsidst, Lil
lian, men det er svært at komme op, så
det rammer nøjagtigt. Vi har udgifter i
år ved vagtordningen, det er ikke gjort
op endnu hvor meget, vi har betalt ud.
Selvfølgelig bliver der overskud på det,
det er klart, men jeg siger endnu en
gang: Hvis alle vagter var gået, og der
var mennesker, der ikke kunne komme
til at gå deres vagt, så havde de trukket
frinummer, hvis der havde været fyldt
helt op. Sagen er den, at når der er men
nesker, der siger: Vi venter til april, og
der så ikke er plads, så falder fars ham
mer, det er det, jeg mener med det.
Til Tage vil jeg sige: Ja, vi er steget fra
16.000 til 23.000 kr, og så kan jeg altså
ikke forstå alt det der med toiletterne,
der er så snavsede. Hvem er det, der
bruger toiletterne, så de bliver så snav
sede? Rengøringen skal nok blive bedre
i løbet af sommeren.
Henry Plambech:
Jeg havde i sin tid jobbet som havnefo
ged, og der havde jeg samtidig det lille
sidehverv at kigge på toiletterne, fordi
jeg var en af de første, der kom her om
morgenen. Men det tabte jeg fuldstæn
dig interessen for. Det var helt utroligt,
som folk svinede.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4 Valg:
Følgende var på valg:
Sekretær Elo Nielsen
Skolechef Jørn Hansen
Havneudvalg: Rasmus Bech

Klubhus- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Motorbåds- og sikkerhedsrepr.
Ib Petersen
Suppleant Grethe Jacobsen
Revisor Fritz Kleis
Revisorsuppl. Benny Gustafsson
Redaktør Inger Pfeiffer
Ovennævnte blev genvalgt - alle med
akklamation.
To målere:
Karl Thorup ønskede ikke genvalg.
Svend Heger blev foreslået og valgt
med akklamation.
Frank Olsen - genvalgt med akklama
tion.
Formanden:
Karl Thorup, du har været måler i man
ge år og har altid gjort det med stor om
hyggelighed og med meget stor entu
siasme, og jeg vil gerne her fra talersto
len sige tak for det stykke arbejde, du
har ydet i SSF som måler. Jeg håber, du
på et senere tidspunkt får mod på at
komme ind igen, måske på en anden
gren af eventuelt bestyrelsesarbejde,
fordi du er meget omhyggelig med dit
arbejde. Det skal du have mange tak for.
Tak til Karl Thorup.
Punkt 5 Lovændringsforslag:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 6 Andre forslag:
Haveleje: Forslaget blev vedtaget.
Skure:
Forslaget blev vedtaget.
Vagtmandsordningen:
Efter en del debat blev forslaget vedta
get.

Punkt 7 Eventuelt:
Jens Green:
Under formandens beretning opfordre
de han mig til at komme med nogle
kommentarer om det arbejde, der fo
regår i Tursejlerudvalget under Dansk
Sejlunion. Det vil jeg prøve at gøre me
get kort. Sejlunionen har i mange år
stået for mange medlemmer som en by
i Rusland, en der ikke har været kendt.
Den har primært i flere år været kon
centreret meget om kapsejlads, og det
har vi ligsom fået på plads med måler
breve. I de senere år har Unionen
beskæftiget sig meget med de her træ
ningscentre, og det er også kommet på
plads. Nu er det så vores tur, det jeg kal
der de almindelige sejlere. Som en på
seminaret udtrykte: Vi er allesammen
sejlere, vi benytter bare nogle forskelli
ge fartøjer til at dyrke vores sport i.
Det første, der skete her, var, at der blev
valgt det, der hedder tursejlerkreds

repræsentanter, og det er sådan, at i
vores kreds, der består af Amagerklub
berne, har vi 3 repræsentanter. Det er
vores opgave at gå tilbage i klubberne
og få nogle kontakter, og det ved jeg, der
foregår.
Blandt andet er det sådan, at fra vores
forening her er det Reinhardt Hansen
og Ib som bl.a. er begyndt at arbejde
med den såkaldte beredskabsplan. Det
er et praktisk stykke arbejde, og der er
det sådan, at en gruppe under tursejler
udvalget har udarbejdet retningslinier
for, hvordan man skal lave fartøjsberedskab. Det er nemlig sådan, at det
skal laves i fællesskab mellem de to
unioner Dansk Gruppe ... og Dansk
Sejlunion, og det er simpelthen SOK i
Århus, der siger, at skal man lave så
dant noget, vil man ikke have, at hver
union laver sine egne regler. Det skal
være sådan, at tingene skal være sam
menført.

Tursejlerhåndbogen:
I, der har haft 40 års jubilæum i dag kan
måske huske, at Dansk Sejlunion for
mange år siden havde en håndbog, og
det er lige præcis det, der skal arbejdes
med nu. På Sejlerdagen og seminaret
var det sådan, at vi kunne vise nogle
prototyper, og det bliver et A5 ringbind,
og det vil sige, at man har mulighed for
at udskifte sider. Hvert år vil der være
aktuelle sider, såsom de sider, I ser ligge
i korridoren, Bl.a. havnetakster, bøjerne
osv. Intentionen med den Tursej
lerhåndbog er altså, at vi hver især kan
abonnere på en sådan bog, således at
man kan samle alle sine data i denne
bog. Det er en håndbog med havnereg
lementer og masser af andre ting, hvor
vi allesammen har muligheder for at
komme med udspil til, hvad der skal
være i den bog.

Få et forårseftersyn nu og se
frem til en problemfri sommer
Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer.
Forårsklargøringen omfatter:
* Affedtning af motoren med OMC
motoraffedtningsmiddel
* Olieskift i gearkasse
* Alle bevægelige dele gennemsmøres
* Rensning af karburator og filter
* Check af tændingssystem
* Motoren testes i prøvekar
* Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2 - 5 HK kr. 385,6-10 HK kr. 425,12-25 HK kr. 460,26 - 45 HK kr. 525,46 - 75 HK kr. 650,80-120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52,
tlf. 31 57 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran.
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer,
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres.
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Formanden:
Det er jo ganske nemt for mig, jeg ved
ikke, hvor meget mere svar du vil have,
Tage, men hvis jeg nu siger: Da frihavnsordningen startede, omhandlede
den 8 interne klubber i Limfjorden. Den
har vokset sig stor og stærk nu, så den
omhandler de fleste private havne i
Danmark. Der er faktisk ikke flere ste
der at udbrede den i. Alle kender frihavnsordningen, jeg kan ikke se, der er
mere arbejde ud over at administrere
den til fuld glæde og tilfredshed for
dem, der sejler meget og sejler Dan
mark tyndt.
Dirigenten:
Så er generalforsamlingen ved at nær
me sig sin afslutning, og jeg vil som diri
gent takke for ualmindelig god ro og or
den - og gudskelov at mikrofonanlæg
get holdt til hele generalforsamlingen det lover godt for fremtiden, tak!
Formanden:
En dejlig dag og en god generalforsam
ling med - som dirigenten sagde - god
ro og orden; det er jo absolut kendeteg
net for SSF, og det skulle gerne være så
dan fremover.
Tak til dirigenten, som har ledet gene
ralforsamlingen fint, og jeg ved ikke, om
jeg fik sagt tak til alle, som gør et stykke
arbejde for SSF, men det skal hermed
gøres.
Generalforsamlingen slut kl. 13.00.
sign.:
Hans Guldager
Elo Nielsen
dirigent
referent

• Bådtransport Søsætning - Optagning
[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons ]

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYR
INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING

^

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup
Hf. 31-500504

HELLERS Y\CHTVÆRFT KASTRUP
• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons
- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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HORNORKESTERETS
10 års FØDSELSDAGS
PROGRAM
Fredag den 17. maj kl. 19.30:
Koncert med Hornorkesteret i Klub
huset.

&

Lørdag den 18. maj kl. 19.00 spiller
vores tyske venskabsorkester »Die
lustigen Kirchdofer« fra Hamburg,
og det kan altid lokke ein Bier, oder
zwei ned.

r

M'fW;

Pinse-morgen medvirker begge
orkestre ved morgenandagten på
nordre mole.
Vel mødt
Hornorkesteret
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EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i.

Lej med fuld kobsret
Hos D:E:R kan du både kobeog
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 vi

måned. Kober du så 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
Hos D:E:R kan du 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 di

ø

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
Hlfl-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.
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Skal du og din gamle træbåd til fest?

æi
Kender du fornemmelsen, når foråret
nærmer sig?
Solen begynder at skinne og fuglene at
fløjte. Du begynder at få uro i kroppen,
for du ved, at nede på bådpladsen står
hun og venter. Det klør på hende, og du
kan næsten ikke vente. Hun skal kløes
med skrabejernet, og hun skal gnubbes
med sandpapiret, og endelig skal hun
stryges med penselen, så hun bliver
flot og skinnende.
I mellemtiden er alle polyesterkrydser
ne blevet vasket med opvaskebørsten
og kylet i vandet. Det er til sidst kun
dig, der er tilbage på bådpladsen.
Så kender du også stoltheden, når hun
endelig ligger og vugger i vandet som en
svane, nypudset, blank og skinnende.
Kender du også DeFæle - eller rettere
Dansk Forening for ældre Lystfartøjer?
D.F.Æ.L. er foreningen for alle os, der
har lystbåde af træ, der er mere end 25

år gamle, lige fra Juniorbåde til 12 me
ter R-både. Motorbåde, der opfylder aldersbetingelserne, og som fremstår
som stort set originale, er selvfølgelig
også velkomne.
Hvert år samles vi til stævne den 2. uge i
juli måned, hvor vi mødes med alle an
dre ligesindede, der glædes ved at sejle
og vedligeholde de gamle både til glæde
for sig selv og andre.
I år mødes vi i Svanemøllehavnen ved
København den 11.-14. juli, hvor Kjø
benhavns Amatør Sejlklub, der fylder
100 år, vil være vores vært.
PROGRAM:
Torsdag den 11/7
Bådene ankommer i løbet af dagen.
Stævnet åbner.
Sejleraften med levende musik.
Fredag den 12/7
Vurdering af bådene.
18.00 Årsmøde.

Alm. samvær med levende musik.
Lørdag den 13/7
Kapsejlads/Præsentationssejlads.
Festaften med spisning.
Uddeling af vurderingspræmier.
Jazzbal.
Søndag den 14/7
Præmieuddeling for lørdagens
kapsejlads.
12.00 Stævnet slutter.
Tilmeldingsblanketten vil være at fin
de i næste nummer af DeFæle's med
lemsblad.
Dansk Forening for ældre Lystfartøjer
er selvfølgelig en forening, du er med
lem af ved siden af din daglige sejlklub.
Meld dig ind nu. Medlemskabet koster
kun 160, - kr. pr. år, og du vil få tilsendt
medlemsbladet med tilmeldingsblan
ketten, så du kan nå at deltage.
Indmeldelse kan ske ved at rekvirere en
indmeldelsesblanket hos KDY, Langeliniepavillonen, 2100 København 0,
som stiller deres sekretariat til rådig
hed for os.
Vi glæder os til at se dig og din båd.
Med venlig hilsen

^^Dzujsk^Foieriiijgfor*
ældre clyStfartøjert

€1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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til orientering

BP skriver:
Kære lystsejler,

08
Orientering til klubbladet:

Danmark Rundt
Morgenavisen Jyllands-Posten og Kon
gelig Dansk Yachtklub har indgået en
samarbejdsaftale om at videreføre
Danmarks længste kapsejlads under
navnet »Sejl Danmark Rundt med
Morgenavisen Jyllands-Posten«.
Alle danske sejl- og motorbådsklubber
vil modtage en invitation til at deltage i
den 640 sømil lange styrkeprøve rundt
om stort set alle danske øer.
Idéen i »Sejl Danmark Rundt med Mor
genavisen Jyllands-Posten« er, at del
tagerne kan starte nårsomhelst og
hvorsomhelst i Danmark, de vil. De
skal blot følge samme rute rundt om
Bornholm, op gennem Øresund til
Læsø og ned igen gennem Lillebælt.
Eller den anden vej rundt.
Man kan selv vælge, om man vil satse
på at sætte rekord på distancen, eller
om man blot vil bruge sejladsen til en
form for meningsfuld sejlferie.
Vinderne i de fire forskellige klasser bli
ver de både, som uanset starttidspunkt
og -sted hurtigst gennemtrawler di
stancen.
Der sejles i fire klasser, nemlig i énskrogsbåde og motorsejlere samt serie
fremstillede motorbåde og seriefrem
stillede flerskrogsbåde.
Sidste år var der 12 både med i sejlad
sen, hvoraf de syv gennemførte. Hur
tigst var den sidste deltager: »Den rul
lende Roulade«, der var fire døgn, to ti
mer og 29 minutter om gennemsejlin
gen. Den var 14 timer hurtigere end trimaranen »Cetelco Dragonfly«.
I år har to énskrogsbåde været turen
igennem, og den fynske Impala 33
»Hansine« har været hurtigst med ti
den fire døgn, 19 timer, 31 minutter og
55 sekunder.

Bestemmelser for gasinstallationer i
fritidsfartøjer.
Lever din båd op til de skærpede krav,
meddelt af Søfartsstyrelsen i medde
lelse nr. 4, 1989 ?
Grunden til de skærpede krav er, at fla
skegas, som er tungere end luften, i
tilfælde af utæthed i gasinstallationen,
vil søge mod fartøjets bund, hvor den vil
kunne antændes af selv den mindste
gnist med katastrofale konsekvenser til
følge.
For at leve op til kravene skal der i fri
tidsfartøjer tilføjes en gaslækagetester
samt en afspærringsventil mellem gas
regulatoren og det gasforbrugende ap
parat. Såfremt der er en lækage i instal
lationen, vil denne vise sig i form af luft
bobler i lækagetesterens glas.
I forbindelse hermed har BP Gas sam
mensat et installationssæt, (Varenr.
31200), der til fulde lever op til Søfarts
styrelsens bestemmelser, og det er na
turligvis godkendt af DGP. Sættet må
monteres som »gør det selv« og koster
kr. 695,00 incl. moms.

Sættet består af:
1 stk. lækagetester
1 stk. afspærringsventil med tilslut
ning for kobberrør og slange
2 stk. slanger å 75 cm
4 stk. slangebindere
5 stk. støttebøsninger
1 stk. skotforskruning (for korrekt gen
nemføring)
4 stk. gummiclamps (rørbøjler)
samt udførlig monteringsvejledning og
brugsanvisning.
Vi kan naturligvis også tilbyde: Marinekogeapparater med 2 blus, grydeholde
re, balanceophæng (slingregrej) samt
gas i flasker.
Ring til BP Gas, tlf. 86 28 77 00, og få
anvist nærmeste forhandler.

Der er også sport
i en god økonomi
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...

i
j \ 1- i-1
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J
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Amager
banken

Amagerbanken
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radio

SEJLET I

Wåh

CENTRUM'^
Du læste sidste år i Bådnyt, at
Karen Boa blev udlært som Dan
marks første kvindelige sejlmagersvend.

Nu er Karen på banen igen. Sejlcenteret
er åbnet.
På Rygårds Allé 131 i Hellerup har
hun indrettet sit eget store moderne
sejlloft - det hedder værkstedet, selv om
det i dette tilfælde ligger i underetagen.
Computerdesign og
traditionelt håndværk

Sejlmagerfaget er inde i en rivende
udvikling. Det er nødvendigt at tage
computeren til hjælp, når sejlene skal
designes for at få den optimale aero
dynamiske virkning. Der er nemlig stor
forskel på, om sejlet skal skæres til en
tung turbåd med en stiv rig eller det
skal bruges til en let hurtig racer med
alle muligheder for at trimme masten
undervejs.
Den hårde konkurrence inden for kap
sejladssejl udvikler til stadighed nye
dugtyper. De eksotiske materialer Kevlar, Mylar o.s.v. har vist sig særdeles
effektive, hvor behovet først og frem
mest er formstabilitet.
Som noget nyt fremstiller Sejlcenteret
også smarte sejlertasker, toilettasker og
lignende. Så det vil også være en god
idé, at kigge indenfor, selv om du ikke
står over for at skulle købe nye sejl.
Du kan måske finde en god gaveidé.
Forlæng levetiden på dine sejl

Du skal også have gået dit gamle sejl
igennem inden sæsonen. Dit gamle vel-

Ny radiotelefonliste

Karen Boa er aktiv sejler i
Øresunds Sejlklub Frem,
hvor hun sejler en Larsen 28.
tjente storsejl kan gøres meget bedre,
samtidig med at du forlænger dets leve
tid ved at få syet gennemgående sejlpin
de i. Faconen bliver meget bedre, og du
undgår at sejlet står uroligt, dvs. at du
får større effekt og mindre slidtage.
Mange sejlere ved ikke, at solen er
sejlenes store fjende. De efterlader deres
båd med sejlet pakket pænt på bommen,
men uden beskyttelse for sol og regn.
Læg altid en pressenning over, når du
ligger i havn!
Åbningsstilbud

Som åbningsstilbud i februar og marts
tilbyder Sejlcenteret gennemgående
sejlpinde i dit storsejl på op til 25 m2, for
850 kr., hvis sejlet er større skal du af
med 1000 kr.
Du kan i samme periode få syet en
bompressenning for 400 kr. pr. løbende
meter. Priserne er inklusiv moms.
Også den store flotte farverige spiler
kan du få lavet hos Sejlcenteret. Firma
logo, bomærke og specielle tegninger
kan også overføres.
Hvis dit store ønske er tre hvide duer
eller noget mere eksotisk i sejlet, så kom
bare an!

Siden sidste udgave af
Kaldesignaler til både med VHF-radio i SSF, 1988
er der kommet flere medlemmer til, og
efter det nys afsluttede VHF-kursus
kommer der nok flere til.
Det påtænkes derfor at udarbejde en ny
udgave af telefonlisten.
Som tidligere oplyst: Listen udleveres
kun til medlemmer af SSF, som er op
taget i listen, samt til bestyrelse og hav
nefoged. Listen må ikke overdrages til
udenforstående.
Interesserede kan optages i listen ved
at udfylde en blanket, som findes på
tavlen for klubmeddelelser i mellem
gangen ved kontorlugen.
Blanketten udfyldes med medlems
nummer - navn - fartøjets navn - kal
designal - evt. selcall-nummer og, om
det ønskes, eget telefonnummer.
Medlemmer, der er optaget i listen,
men som har skiftet fartøj, radio, eller
af anden årsag har fået nyt kaldesignal,
bedes også udfylde en blanket med de
nye oplysninger.
Skriv venligst tydeligt, så det også kan
læses af andre end dig selv.
De udfyldte blanketter lægges i den
dertil anbragte kasse, senest den 1. juni
1991.
Reinhardt Hansen
Radiokontaktmand

NU SKAL VI VÆRE

SLANGETÆMMERE

fordi: Vores vandforbrug er meget stort.
SPAR PÅ VANDET!!
Medlemmerne må ikke lade slangerne ligge og løbe ud i havnen, og der skal væ
re pistolgreb på slangerne... Det kan købes hos f.eks. AC Schmidt på Krimsvej.

HUSK!!! SPAR PÅ VANDET!!!
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ONSDAGSSEJLADS
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Den 8/5 kl. 19.00

Dommer: Erik - Frank

A

D

Den 15/5 kl. 19.00

Dommer: Henning - ?

D

S

Den 22/5 kl. 19.00

Dommer: Claus - Tonni

S

Den 29/5 kl. 19.00

Dommer: Johnny - Solvej

K
A
P

Vi glæder os til at se rigtig mange sejlere på vandet.
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Mc'DONALD STÆVNE

E

Den 25-26 maj. Mc'Donald er igen i år sponsor ved et OPTIMIST-stævne i A, B og C klassen.
Birgitte
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Hempel's
Yacht System

Ynglinge
Efter endt vintertræning i Hellerup be
gyndte vi i Ynglingafdelingen at klargø
re både til Påske-stævne, årets første
kapsejlads.
Et stævne for Drage, H-både og Ynglin
ge med både, tilmeldt fra Norge, Sveri
ge, Tyskland, Holland og Finland, ialt
90 både.
SSF Ynglingafdeling havde tre både
med:
D24, D31 og D126.
Vinden og vejret var temmelig svingen
de under stævnet - lige fra vindstille og
solskin til kulde og vind til at afblæse
sejladserne. Men under alle omstæn
digheder var det en lærerig oplevelse.
Vort program i marts måned stod på en
juniorfest den 9. og kapsejladsteori ved
Claus Brask Thomsen den 14.
Vores juniorfest forløb fint. Vi planlag
de selv festen med lyd og lys, og så fik vi
hjælp ved døren af vore professionelle
udsmidere: Susie Hegler og Birgitte Offenberg.
De skal have stor tak for interessen.
Claus Brask Thomsen underviste os
den 14. i, hvordan man kravler op ad
ranglisten. Det vil han ligeledes gøre
den 4. april.
Suzette Offenberg

hos
Dinesen & Dinesen
Godthåbsvej 62A • Frederiksberg • Tlf.: 31 86 00 31
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motorbåde

havn og plads

u
Klubaften
SSF/DMU den 27. marts
Vi havde indbudt næstformand i DMU
Ib Rasch Petersen og Michael Schrøder
fra Hafnia.
Vi fik gennemgået Hafnias standard
program om bl.a., hvad der er dækket og
ikke mindst, hvad der ikke er dækket af
en almindelig police.
Derefter gik vi over til Hafnias aftale
med DMU.
SSF havde fremsendt 6 medlemmers
policer uden oplysning om præmierne,
og besparelsen lå på 430 kr. i gennems
nit.
Da vi var trætte i hovedet af tal, så vi en
god film om Kgl. Norsk Motorbådsunions 1300 sømil lange eskadresejlads
fra Oslo til Nordkap. Der var omkring
50 deltagende fartøjer, så turen var no
get af en succes.
Til sidst var der debat, og her blev det
oplyst, at Hafnia giver 5 % rabat for vor
vagtordning og også går ind på »pak
keløsning« under DMU-ordningen,
hvor der gives 20% rabat på andet end
bådforsikring.
Konkrete eksempler på kaskoforsikre
de SSF-fartøjer:
Albin 25, værdi 110.000 kr.
Besparelse pr. år: kr. 384, -.
IF m. påhængsmotor, værdi 105.000 kr.
Besparelse pr. år: kr. 319,-.
Motorbåd i træ, værdi 85.000 kr.
Besparelse pr. år: kr. 513,Albin Ballad, værdi 200.000 kr.
Besparelse pr. år: kr. 498,-.
Ovennævnte er dokumenteret med til
bud og er i forhold til bådenes nuværen
de forsikringer.
Med et årskontingent i DMU på 150 kr.
er der penge at spare, og bemærk, at du i
tilgift får bladet »Fritid til søs« hver
måned (løssalg kr. 25,50).
Er du interesserer i ordningen, så kom
ind på kontoret en torsdag og bliv meldt
ind i DMU eller tag din police med, så
vil SSF få et præmietilbud på netop din
båd.
Ib Petersen
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Priser for ophaling og affiring på
slæbested:
Under 20 kvadratmeter
kr. 75,00
20 - 30 kvadratmeter
kr. 100,00
over 30 kvadratmeter
kr. 150,00
Ovennævnte takster er inklusive fore
ningens pladsmand inden for normal
arbejdstid.
Aflønning af medhjælp ved optagning/
udsætning er foreningen uvedkommen
de.
*

Havnefoged Bent Petersen
Telefon: 31 5814 24
Kontortid:
Mandag til torsdag
kl. 14.30-15.30
Fredag
kl. 14.00-15.00
Lørdag og søndag: lukket.
Ellers: Find havnefogeden på pladsen
- eller brug postkassen.

Havnetakster:
Frihavnsordning:
Gyldig mærkat fritager for betaling iflg.
gældende regler - dog ikke el - se ne
denfor.
Havnepenge:
Pr. døgn under 8 meter
Pr. døgn over 8 meter

kr. 35,00
kr. 50,00

Forbrug af strøm:
Pr. døgn
kr. 20,00
(Dette gælder også frihavnsordningen)
Opkrævning finder sted dagligt mellem
kl. 8.00 og 10.00.
Ellers kontakt havnefogeden på plad
sen eller brug postkassen.
Port og dør:
Åben mandag til torsdag kl. 8.00-15.30
Åben fredag
kl. 8.00-15.00
Lørdag og søndag: lukket.
Nøgle til dør kan udleveres mod deposi
tum på kr. 50,00 - samme nøgle passer
til toiletter/bad.
Brændstofsalg:
Mandag til torsdag
kl. 14.30-15.30
Fredag
kl. 14.00-15.00
Find eventuelt havnefogeden.
Lørdag og søndag: lukket.
(Dog mulighed for salg lørdag/søndag,
kontakt Henry Plambech).
Havnefogeden
Priser for optagning og udsætning
ved brug af foreningens materiel:
Under 20 kvadratmeter
kr. 125,00
20 - 30 kvadratmeter
kr. 175,00
over 30 kvadratmeter
kr. 250,00

*

*

*

*

Pris for trykspuling, når fartøjet spules
på slæbestedet i forbindelse med op
tagning:
Uanset størrelse:
kr. 75,00
Ovennævnte beregnes grundet den ek
stratid/ventetid, som en spuling varer
ved optagning.
Gebyret beregnes derfor også, hvis eje
ren selv foretager spulingen.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 24.
marts 1991.
IP
Gebyrer for brug af strøm i Sundby
Sejlforening:
Betaling senest den 15. maj 1991.
Køleskab
kr. 100,00 pr. år
TV
kr. 100,00 pr. år
Kogeplade
kr. 100,00 pr. år
El.stegeovn
kr. 100,00 pr. år
Dybfryser
kr. 200,00 pr. år
Såfremt et eller flere af ovennævnte
elapparater (220 volt) forefindes i
fartøjer eller skure, skal gebyrerne be
tales.
Brug af el.apparater til opvarmning er
forbudt.
Bestyrelsen kan give tilladelse til kort
varig brug af el.opvarmning ved f.eks
polyesterarbejde.
*

*

*

*

*

HUSK!!
Gamle årsmærker skal fjernes!
Havneudvalget

fra medlemmerne

Sælges:
Marieholm 16, Seacat
pæn, sødygtig sejlbåd, rød, forårsklargjort, næsten nyt storsejl, diverse sejl,
spiler.
Udstyr: Ekkolod, anker, diverse.
Påhængsmotor, 5hk Mariner, skal efter
ses.
Pris kr. 26.000,Beliggenhed: SSF's nordre plads.

Købes:
Enkelt-skur, helst på nordre mole, da
min jolle ligger der.
Ring venligst på tlf. 31 55 93 40.
(Telefonsvarer, hvis jeg ikke er hjemme)
Peter Nielsen, medl nr. A810

Formand Preben Jacobsen ønsker Chri
stian »Blik« til lykke på 60 års dagen.

Tak!
60 år.
Mange tak for opmærksomheden til
SSF og vennerne ved min 60 års fød
selsdag. Det glædede mig meget.
Venlig hilsen
Christian »Blik«
50 år.
Tak til SSF for den fine gave jeg fik til
min 50 års fødselsdag. Den blev jeg me
get glad for.
Venlig hilsen
Mogens Fuglsang
Medl. nr. A698

HEMPEL

købes med fordel
hos
Flugger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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Ship O'Højtaleren
•:

Ship O'høj
- Danmarks
største båd
marked.

ZJSiL

Så til søs!
Stå til søs med Ship
O'høj Sejlerkurser i Dan
mark, der byder på en
række nye spændende
aktiviteter. Udover trimkursus, grund- og havsej
lerskole kan du deltage i
flotille-sejlads, kvindesej
lerskole, yacht-skipper
kurser, sejlads med andre

bådinteresserede m.m.
Du kan også leje både
på weekend- og ugebasis
til favorable priser.
Ring og få brochuren om
Ship O'høj Sejlerkurser's mange nye tilbud
på tlf. 66 12 54 78, ved
Jan Helles.

Hver lørdag letter Dan
marks største bådmarked
anker i Politiken. I Ship
O'høj finder du flest til
bud på skibe, både og
grej - og velorienteredejournalister bringer desu
den spændende artikler
fra hele verden om alt,
der har med sejlsport at
gøre.
Ship O'høj er mødestedet
for alle, der interesserer
sig for sejlerlivets glæder.

Ship O'højtryksspuler
til låns gratis!
Det er snart tid for forårsrengøring af båden. Hos
Politiken kan sejlerfolket
kvit og frit låne el-højtryksspulere til at sætte

tryk på rengøringen af
båden i en fart. Sejlklub
ber kan benytte Ship
O'højtryksspuleren i en
hel uge ad gangen.

Ring til Politiken, hver
dage mellem kl. 9-15 på
tlf. 33 11 85 11, lokal 775,
og få en Ship O'højtryksspuler til låns.

i

Gudmoder, Ellen Karlsen, døber op
timistjollen »Gottfried« til stander^
hejsningen.

JUN11991
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Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

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

SMQffsettryhi
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef:
Ib Petersen

32 52 25 44

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

31 57 13 40

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 59 39 78

Med venlig hilsen

Sekretær:
Elo Nielsen

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 49 24
31 95 36 89

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

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Birgitte Akkermann

31 59 79 95

Skolechef:
Jørn Hansen

31 95 73 49

Juniorleder:
Poul Christensen

31 57 43 36

Jollerepræsentant:
Laila Hansen

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Lise & Klaus Schlichter

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

31 59 09 77

Åbningstider for 1991.
1991

Hverdage

Lørdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S> 13-17
| ! 13-17
•S= 13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helligdage
X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X

e
L A
Y D
N
E S
E
T R
T
E V
N 1
Sc
E

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Målere:
Frank Olesen
Svend Heger

32 52 23 10
31 59 66 93

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48, 1.tv., 2300 S

31 58 75 76

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. . .

GODT FISKEGREJ
SÅ ER DET:

BLINKET

31 51 71 79

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer

Amagerbrogade 263A
2300 København S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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TLF.: 31 50 43 54

Fra redaktøren
Dead-line for indlevering af stof til
bladet er mandag den 3.6.91.

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 22.4.91
Dagsorden:
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
Fraværende:
Bente Bang Christensen p.g.a. arbejde,
Ib Petersen p.g.a. møde i foreningens
regie.
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den 4.3.91
blev oplæst på generalforsamlingen og
godkendt af denne.
Punkt 2 Beretning:
Foreningen har modtaget et brev fra
Amager Strand Sejlklub vedrørende
deres benyttelse af Sundby Sejlfore
nings areal til transport til og fra Ama
ger Strand Sejlklub. Amager Strand
Sejlklub har en kontrakt med SSF helt
tilbage til 1976, og ifølge denne har de
ret til kørsel på SSF's arealer med varer
m.m. Formanden vil i nær fremtid
forsøge at få et møde med Amager
Strand Sejlklub for at få nogle klarere
retningslinier vedrørende deres færd
sel på vort område samt deres brug af
vort vand.
Foreningen har modtaget et brev fra et
medlem, som forespørger om mulighe
derne for at få installeret et handicap
toilet. På nuværende tidspunkt må be
styrelsen stille sagen i bero indtil vide
re, da det er en ret dyr investering.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget mangler stadig ejere til
ca. 10 skure. Har disse ikke meldt sig in
den 14 dage fra udgivelsen af juni-nummeret af SSF bladet, vil skurene overgå
til foreningen.

Bollen er klar til at komme i vandet.
Grillstegning må kun ske på de af hav
neudvalget anviste grillsteder - altså
ikke på midterbroen!
Nøgler til porten vil kun i ganske få
tilfælde kunne udleveres til medlem
mer. Ansøgning herom til bestyrelsen.
En jollesejler følte sig ikke helt tryg ved
det på generalforsamlingen fremførte
afsnit, hvori formanden i sin beretning
omtalte, at jolleskure fremover, når
man ikke var jollesejler mere, skulle
overgives til foreningen til 1978-prisen.
Et udvalg undersøger dette, da jollesej
lere naturligvis ikke skal miste penge
på at afgive deres skur til foreningen.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Pinsefesten er planlagt.
Klubhusudvalget vil sørge for, at låsene
på dametoiletterne bliver lavet.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Alle vinterens kurser er vel overstået.
Skolebådene er klar og forventes at væ
re i vandet til standerhejsningen.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
I ynglingeafdelingen går det godt.
Optimistafdelingen har ikke den store
tilgang. Der har meldt sig 6, der vil sejle
aktivt, men der er ingen hjælpere.
Punkt 7 Kapsejlads:
En af sejlerskolens skurvogne vil blive
afgivet til kapsejlads.
To israelere beder om at få lov til at låne
en af vore følgebåde. Dette godkendtes.
Bestyrelsen har drøftet mulighederne
vedrørende udskiftning af motorerne
på følgebådene til 10 HK. Dette, fordi
bestyrelsen skønner, at de motorer, der
sidder på, er for store. Derved opstår
der de store skader på følgebådene, og
disse skader skulle gerne fremover
undgås, da det efterhånden er en kost
bar affære at vedligeholde følgebådene
med alle de skader, der opstår.
Der har været afholdt sejlermøde den
11.4.91 med 25 deltagere.
Punkt 8 Joller:
Der er indmeldt tre nye jollesejlere.
Opkørslen fra betonslæbestedet vil bli
ve repareret.
Det andet slæbested vil også blive repa
reret, da pladen går ned i vandet og er
brækket af.
Punkt 9 Motorbåde:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 10 Sikkerhed:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 11 Bladet:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 12 Eventuelt:
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 23.00.
sign.:
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær

Møde torsdag den 2.5.91
på foranledning af en kreds af medlem
mers ønske om svar på den nye prisstig
ning på optagning og søsætning med
klubbens grej.
Til stede var:
Verner Poulsen, A540,
A. Schaldemose, A379,
Jørgen Rørly, A1062,
Juul Andersen, A515,
Havneudvalget: Holger Nielsen og Ras
mus Bech, næstformand Ib Petersen og
formand Preben Jacobsen.
Preben indledte mødet og bad de
fremmødte om deres redegørelse for
problemet om betalingen, og Jørgen
Rørly indledte med, at det var en geval
dig stigning, når man selv satte båden i
og op. Verner supplerede med, om det
skulle være en forretning for SSF, og om
han skulle påtvinges pladsmand, for el
lers kunne han gøre det billigere.
Juul A. foreslog, at man betalte plads
mandens timeløn, for det var kun til
kørsel med traktor, han blev brugt.
Preben forklarede, at det var meget
dyrt at vedligeholde bedding og traktor,
og at betaling skulle stå i et rimeligt for
hold til udgifterne, men at han godt
kunne forstå netop det problem, at de
medlemmer, som selv lavede alt ar
bejdet skulle betale mindre end dem,
der fik hele arbejdet udført.
Efter en god, saglig diskussion enedes
man om, at medlemmer, der selv klarer
hele arbejdet med påsætning på vogn,
udlægning af skinner o.s.v, skulle betale
efter kategori - affiring - nemlig den
gamle pris. På forespørgsel om, hvor
mange det drejer sig om, der selv laver
det meste, var svaret mellem 10 og 20
medlemmer. Alle andre skal betale for
kategori op- og udsætning.
Schaldemose anbefalede, at man hver
vinter nedtog mastekranen for efter
syn, og det, var alle enige om, var en god
idé.
Juul takkede for den gode modtagelse,
de havde fået, og var tilfreds med afgø
relsen, og Preben kvitterede med at si
ge, at var der problemer en anden gang,
ville han være glad for at få et praj, så
problemerne kunne løses til alles til
fredshed.
ref.: G. Jacobsen
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En våd standerhejsning

To juniorer får hjælp af formanden
Preben Jacobsen og næstformand Ib
Petersen med standeren.

Direktør Tage Nissen fra Schenker &
Co A/S sammen med formand Pre
ben Jacobsen.
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Lørdag den 4.5.91 startede SSF sin 68.
sæson i silende regn.
Hornorkestret spillede festligt op, og
Preben Jacobsen fortalte lidt om aktivi
teterne i den kommende tid og minde
de os om onsdagssejladserne, som vist
led en krank skæbne sidste sæson.
Så gled standeren til tops, hjulpet af
Suzette Offenberg, forklædt som sand
wichmand, der reklamerede for aktivi
tetsdagene 1. og 2. juni - læs mere her
om andetsteds i bladet.
Firma Schenker, repræsenteret ved di
rektør Tage Nissen, har skænket Sund
by Sejlforening en ny, flot optimistjolle.
Den skulle jo døbes, og det klarede El
len Karlsen, selv ansat hos Schenker i
21 år, på fineste vis med en pæn lille ta
le, hvor Ellen fortalte, at båden kom
mer til at hedde »Gottfried« efter fir
maets grundlægger.
Ellen udtalte:
»Kære lille optimistjolle! Jeg døber dig
Gottfried, og navnet kommer fra man
den, som for over100 år siden grundlag
de Schenker Transport i Wien. Hans
navn var: Gottfried Schenker.
Kære Gottfried, jeg håber, du vil være til
glæde og fornøjelse for mange unge
Sundby-sejlere«.
Der blev udråbt et leve for Gottfried og
SSF.
Vi sluttede denne våde del af festen
med at synge: »I Sundby har vi båd« på
melodien »I Danmark er jeg født«.
Det ville være dejligt, hvis Hornorke
stret ville lære sig denne melodi til næ
ste år.
Nu var klubben vært med en øl eller
vand, så vi skyndte os alle ind i tørvejr.
Kl. 17 startede musikken. Det var mu
siksmeden Chr. Seger, og danseglæden
var stor allerede fra starten. Forman
den fortalte på et tidspunkt om fordele
ne for klubben ved, at vi køber vor fy
ringsolie hos firma Graae & Hillmann,
idet firmaet giver et beløb for hver 1000
liter olie, købt af et medlem.
Senere underholdt »Hoplapigerne«
med et lille program og fik salen til at
synge med på en fællessang. Da de var
færdige, overraskede Preben dem med
en yndig buket blomster til hver samt
pæne ord.
Resten af aftenen forløb på bedste
Sundby-vis - en god standerhejsning vejret til trods.

I silende regn holdt formanden sin
tale.

Klubben får overrakt en check fra
Graae & Hillmann for medlemmer
nes køb af olie hos Q 8.

Hoplapigerne får overrakt blomster
af Grethe Jacobsen.

Der blev danset, og man morede sig
hele aftenen.
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Vitaminindsprøjtning!
Hoplapigerne er efterhånden en flok
halvgamle tanter - vor gennemsnitsal
der tør vi slet ikke regne ud - så derfor
mener vi, at vi trænger til en vitamin
indsprøjtning.
Er der et par friske piger, der kan li' at
synge - stå tidligt op pinsemorgen dække borde og servere til svagførefe
sten - gøre rent i januar i klubhuset og
ellers ha' det rigtig sjovt til nogle pigeaf
tener, så kontakt en af os på havnen el
ler ring til:
Else Thuring
Anni Hiljander
Lillian Green
Rita Sauffaus

tlf. 31 53 59 64
tlf. 31 67 49 42
tlf. 31 50 63 65
tlf. 31 59 41 97

Vi glæder os til at høre fra jer ... .
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Vandspild
ved lækage
1 minut
1 time
1 dag
1 uge
1 måned
En dråbe pr. sekund

0,29 cl
17,74 cl
4,26 I
30,28 I
128,69 I

1 minut
1 time
1 dag
1 uge
1 måned
To dråber pr. sekund

0,89 cl
59,14 cl
13,88 I
98,41 I
378,50 I

1 minut
1 time
1 dag
1 uge
1 måned
Fra dråber til strøm

5,91 cl
3,79 I
90,84 I
662,38 I
2.649,50 I

1 minut
1 time
1 dag
1 uge
1 måned
1,6 mm vandstrøm

22,17 cl
13,25 I
317,94 I
2.176,38 I
9.462,50 I

1 minut
1 time
1 dag
1 uge
1 måned
3,2 mm vandstrøm

68,01 cl
41,64 I
984,10 I
6.813,00 I
29.523,00 I

1 minut
1 time
1 dag
1 uge
1 måned
4,8 mm vandstrøm

1,15
68,13
1.608,62
11.355,60
48.258,75

I
I
I
I
I

1 minut
1 time
1 dag
1 uge
1 måned
6,4 mm vandstrøm

2,45
147,62
3.501,13
24.602,50
104.560,62

I
I
I
I
I

Almindelig vandhane:
Langsomt dryp:
ca. 7 m3/år
Hurtigt dryp:
ca. 30 m3/år
Løber foroven - dryp: ca. 100 ms/år
WC-cisterne:
Løber så det næppe ses: 100 m3/år
Løber så det tydeligt ses: 200 m3/år
Løber så det giver uro:
400 m3/år

FAMILIEREGATTA
afholdes søndag den 16. juni
for alle foreningens sejlførende fartøjer
med fast køl

DET ER KUN FOR SJOV!
Bikuben!

Bikuben!

Bikuben!

Æresdommer: Jens Boldreel
Kastrup Marine Service
Skippermøde kl. 9.00 i klubhuset med morgenandagt.
Specialløb for motorsejlere og B.skøjter. Præmie til hvert
deltagende fartøj, ingen startpenge.
Men tag familien med.
Efter sejladsen er der fællesspisning og præmieudde
ling på søndre mole.
Tilmelding foregår ved skippermødet.
Ekstra præmier til fartøjer med ren pigebesætning, ud
sat af Sven Malm, »Hov-hov«

Regattakomitéen
Hans og Else
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»Navigare necesse est«
»Hele Danmark ligger ned til havet«

SSF-Juniorerne holder åbent hus

Af Jens Green Jensen, medlem af Dansk
Sejlunions hovedbestyrelse/kredsfor
mand Østersøkredsen.
»Vor natur og geografi betinger den sto
re interesse for det fascinerende liv på
havet på alle planer: Fra samværet i fa
milien, med venner og til den højeste
internationale konkurrence«, citat Kai
Holm, DIF's formand.
Dansk sejlsport er på mange fronter in
de i en ny og meget spændende periode,
og selv om det nu er mere end 75 år si
den, at dansk sejlsports hovedorganisa
tion: Dansk Sejlunion, blev dannet, så
er der faktisk stadig masser af dynamik
i »den gamle dame« takket være de 230
sejlklubber og ca. 61.000 medlemmer,
som i dag nyder livet og fritiden i klub
berne og på vandet på mange forskelli
ge måder.
Sejlsport på verdensplan
Når offentligheden tænker på sejlsport,
er det oftest, når man glæder sig over
vore topsejleres imponerende præsta
tioner ved olympiske samt internatio
nale mesterskaber og konkurrencer,
hvor de dygtige sejlere har høstet utro
lig mange triumfer.
Navne som Ole og William Berntzen,
Aage Birch, Hans Fogh og Paul
Elvstrøm og mange flere har siden
Olynpiaden i 1948 markeret Danmark
som en af verdens førende sejlsportsnationer. 170'erne og 80'erne har næste ge
neration fulgt op på de stolte traditio
ner. Nutidens vikinger, Poul Richard
Høj Jensen, Valdemar Bandolowski,
Lasse Hjortnæs, Jørgen Bojsen-Møller,
Jesper Bank og mange flere »hærger«
rundt omkring på de internationale
kapsejladsarenaer.
Men det er ikke kun i de olympiske dis
cipliner, at vi gør os gældende. Flere
danskere har været med i det interna
tionale sejlbræt World Cup miljø, hvor
de gør en strålende figur - Tim Aage
sen, Thorkild Christensen, Torben Kor
num m.fl. - og på havkapsejladsfronten
har Danmark ikke mindst gennem
80'erne skabt stor respekt omkring sig
med adskillige verdensmesterskaber i
1/4-ton, 3/4-ton og 1/1-ton, og ved de se
neste to Admirals Cup sejladser har det
danske hold markeret sig som et af ver
dens bedste, senest med en 2. plads.
Men ikke nok med alt det allerede om(Fortsættes side 13)
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Lørdag den 1. og søndag den 2. juni hol
der juniorafdelingen i SSF åbent hus begge dage mellem kl. 10 og 16.
Forud for selve dagene har unge og
voksne lagt et stort arbejde i at oplyse
om arrangementet i lokalområdet. Der
er lavet en flot plakat til formålet, og
den vil blive ophængt forskellige steder
på Amager.
Der er lavet en brochure, som fortæller
om, hvad det indebærer at være junior
medlem i SSF, og der bliver malet skilte
i selve åbent-hus dagene.
Alt dette gøres som et fremstød for at få
flere juniorer meldt ind i vores klub. Al
le børn og unge mellem 9 og 16 år kan på
de nævnte dage møde op i klubbens ju
niorhus på nordre mole og blive indviet
i sejladsens mysterier under kyndig
vejledning af vore egne dygtige juniorer.
Der bliver lejlighed til at prøve at sejle i
optimistjolle samt i yngling. Det nød
vendige sikkerhedsudstyr kan lånes,
men man må selv sørge for passende
påklædning. Der vil være folk, man kan
spørge om både praksis og teori, og specialklubben for ynglinge, DYK, vil også
være repræsenteret.

Da juniorafdelingen jo er grundlaget for
de fremtidige seniormedlemmer, vil
det glæde arrangørerne, om klubbens
øvrige medlemmer vil bakke op om
fremstødet, dels ved at komme ud og se
på aktivitererne, og dels ved at tage fa
milie og venner med - gerne i de lidt yn
gre aldersklasser, måske også ved at
yde et mindre, kontant vederlag til af
holdelsen af de sparsomme, men nød
vendige udgifter ved et sådant arrange
ment.
Vi serverer kaffe og kage uhørt billigt på
dagen.
Allerede da Lillian Green omtalte
åbent-hus dagene på generalforsamlin
gen i marts, meldte de første sponsorer
sig. Det bliver man bare glad over, så
når nogle juniorer i tiden fra stander
hejsningen og til selve dagen kommer
rundt med »sponsorlisten«, så tag vel
imod dem, hvad enten dit bidrag er
stort eller lille.
— og kom så selv den 1. og 2. juni og vær
med til at gøre dagene til en god ople
velse for alle - ikke mindst for de man
ge gæster, vi håber vil komme for at bli
ve.
På arrangementsudvalgets vegne:
Bjørka

-I

SEJLSPORT

SEJLSPORT

SEJLSPORT

SEJLSPORT

SEJLSPORT

SEJLSPORT

SEJLSPORT

SEJLSPORT

Er du mallern 9 og 16 é t ?
Kumte du tænke cSig

r du mellem 9 og 1S &?
Kunne du tænke dig
at satle?

& du mellem 9 og 18 åd
Kunne du tænke dig
at sejle?

Er du meilem S og 16 år ?
Kunne du tøenke dig
at sejle?

Er du metiem 9 og !6 år?
Kunne du tænke dig
at sejle?

Er du mellem 9 og 16 år?
Kunne du tænke dig
at sejle?

Er du mellem 9 og 16 år?
Kunne du tænke dig
at sejle?

Er du mellem 9 og 16 år?
Kunne du tænke dig

PRØV DET!

PRØV DETS

PRØV DET!

PRØV DET!

PRØV DET!

Lørdag d,I juni
Sendag d, % juni
mellem 10.00 og 18.00 i
Sundby Sejiforening

1juni
Søndag d £ juni

Sendag d. £ juni
mellem 10.00 og 18.00 i
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
(bus 18,13 og 37)
Vi har grej og Instruktorer.

Lørdag d. t juni
Sandag d jt juni
mellem 10.00 og 18.00 i
SundOy Sejltørening
Amager Strandvej 15
(bus 12.13 og 37)
Vi hat grej og instruktorer
Og så er det:

t.ordag d.I juni
Søndag d. Jf juni
snetiem 10.00 og 18.00 i
Sundby Sejiforening
Amager Sfrsndvej 15
(bus tZ, 13 og 37)

(bus 12.13 og 37)
Vi har gmj o$ instruktører.

GRATIS

Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 1S
(bus 12,13 og 3?)
Vi har grej og instruktorer.

Tea an

GRATIS

»aer lamiMen med

- t- juni

GRATIS

Tag m ven e8®f

med

Og så er det:

GRATIS

GRATIS

Ts# en ven eHer lem; Men med

Tag en ver? eHer hamlen med

PRØV DET!
Lørdag d, t juni
Søndag d. % juni
meSSern lO.OO og 18.00 i
Sundby Sejl forening
Amager Strandvej 15
(bus 12,13 og 37)
har grej og instruktører.
Og så er det;

Vi

GRATIS

PRØV DET!

PRØV DET!

Lørdag d. t juni
Søndag d % juni
mellem 10.00 og 18.00 i
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
(bus 12,13 og 37)
Vi hsr grej og instruktorer

lørdag d t. juni
Søndag d. ^ juni
mellem 10,00 og 18.00 i
Sundby Sejiforening
Amager Strandvej 15
{bus 12,13 og 37}
Vi har grej og instruktører
0§ så er det

GRATIS

en ven efter far«il:«?? med Te$ er? ven esfer feni Hen med

GRATIS
Tag en ven «li»r tamilen med

w

&

4t sejle eratkxeø

<å

DELTAG I SUNDBY SEJLFORENINGS
ONSDAGSSEJLADSER
FA EN FAST SEJLERAFTEN OM UGEN
Du skal blot tilmelde dig inden kl. 20.00 tirsdag aften
Hvad kan jeg opnå ved det??
Få trimmet din båd
Lær at sejle bedre
Lær dine sejlervenner bedre at kende
mellem trekant bane eller
langdistancebane
Mød op med den båd, du har, du finder sagtens en, du
passer fart med
Sejler du ikke i egen båd, så benyt dig af
GASTEBØRSEN
Der er PRÆMIEOVERRÆKKELSE
hver gang KL. 21.30.

ALT DETTE KAN DU OPNÅ
OG MEGET MERE
Og husk det er GRATIS AT VÆRE MED
PS. gastebørsen findes på opslagstavlen i mellemgangen på
sydsiden af klubhuset. ^
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retten til overtagelse af havneplads, fremtidig havne

Vagtmændene må ikke forlade klubhuset alene, der

plads, skal indgives til bestyrelsen senest 1/2 år efter

skal altid være to i følge.

dødsfaldet.

Vagterne skal og må ikke foretage anholdelser, men

Pladsen:

overvågning virke præventivt.

skal alene ved deres tilstedeværelse og ved

§6

Patruljerende vagter, der observerer noget unormalt,

Fartøjer og tilbehør, afsnit 1 og 2.

skal straks via W-T rapportere til indeværende vagt,

Alle fartøjer, som henstår på SSF's plads, skal være

som da straks skal tilkalde politiet.

søsat senest 15. juni. Fravigelse fra denne dato kan

Vagterne må ikke være i besiddelse af våben elleran-

kun ske med havneudvalgets godkendelse og efter

dre genstande, som er i strid med dansk lovgivning

nærmere begrundelse.

om våbenbesiddelse.
Vagterne skal fungere i tiden fra kl. 22.00 aften til kl.

Skure:

6.00 morgen.

§7

Foreningens næstformand leder og fordeler vagter

Første afsnit, sidste stykke, ændres til:

ne og skal i videst mulige omfang tage hensyn til

Skuret skal være forsynet med nummer, som påsæt

medlemmernes ønsker om vagternes afvikling.

tes af havneudvalget. Det påhviler ejeren at vedlige

Tilsyn med vagternes rettidige fremmøde og - i

holde skuret, dog leveres træbeskyttelsesmiddel af

tilfælde af forfald - tilkaldelse af afløser skal udføres

foreningen.

af bestyrelsens medlemmer på skift efter en nærme
re fastlagt plan.
Medlemmer, som ikke kan eller ikke ønsker at delta

Vagtmandsordningen:
Der etableres en vagtmandsordning i tiden fra den
1. oktober til den 30. april.
Vagtmandsordningen omfatter alle medlemmer un
der 65 år, der har plads i havnen eller harfartøj ståen
de på land på foreningens område.
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, og
hvert vagthold skal bestå af tre medlemmer, hvoraf
det ene skal opholde sig i klubhuset ved telefon, og
to skal patruljere på havn og plads. Både den in
deværende og de udegående vagter skal være for
synet med Walkie-Talkie. Ved fremmøde af kun to

ge i vagtordningen, skal betale et gebyr på 500,00 kr.
pr. nattevagt.
Pensionister og andre medlemmer under 65 år, der
af fysiske eller helbredsmæssige årsager ikke me
ner at kunne påtage sig vagttjeneste, kan fritages
herfor. Ansøgning om fritagelse tilsendes forenin
gen, og afgørelse tages efter medlemmets personli
ge fremmøde på førstkommende bestyrelsesmøde.
Fritagelse gælder kun for een vagtsæson, og skal så
ledes fornyes hvert år.
Nærmere vagtregler udarbejdes af bestyrelsen.
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medlemmer skal kun området omkring klubhuset af
patruljeres.
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Et medlem, der er pålagt karantæne, og som har
fartøj i havnen og ikke kan få et andet medlem til at fø
re tilsyn med dette, skal straks tage fartøjet på land.
Uønskede personer kan til enhver tid bortvises fra
foreningens område.

§12
Nyt afsnit efter afsnit 1. Børn under 9 år kan dog opta
ges som Mini-juniorer.
Nuværende afsnit 9 ændres:
Medlemmer deles i aktive, passive, juniorer og mini
juniorer.
Efter afsnittet om juniorer indsættes:
Mini-juniorer overflyttes til juniormedlemskab ved
det fyldte 9. år.
Nuværende afsnit 16 omformuleres:
Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en anden
betales forskellen mellem de respektive indskud.
Mini-juniorer tilskrives ikke anciennitet til opnåelse
af havneplads.
Tilføjelse til §10, overflytning, 2. afsnit:
For juniorer, der ikke opfylder denne betingelse, re
duceres indskuddet med 1/8 for hvert hele år, ved
kommende har været medlem.

Dansk Sejlunion:
DS har ret til at få udleveret vore medlemmers fød
selsdata.
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(Fortsat fra side 8)

talte. Danmark vil også være med ved
næste America's Cup, som tegner til at
blive den mest spændende nogensinde:
Ny bådtyper og et større antal nationer
og hold end nogensinde tidligere.
Ungdom og familie
Men sejlsport er andet og meget mere
end sport på verdensplan. Sejlklubber
ne over hele landet danner rammen om
et sundt og opdragende miljø for unge
mennesker, samt fritidsfornøjelser og
konkurrencer for hele familien og på al
le planer.
Ungdommen lærer at færdes på havet,
respektive at nyde naturen. De har mu
ligheden for, sammen med andre unge,
at nyde en stor del af deres fritid, både
når det gælder tur- og fritidssejlads og
på konkurrenceplanet, hvor de kan ud
vikle sig til kapsejlads på lokalt, regio
nalt, nationalt og internationalt plan.
Denne blanding af konkurrence og ikke-konkurrenceprægede aktiviteter er
netop en af sejlsportsmiljøets virkelig
stærke sider, som giver en alsidig profil
i klubberne og en mulighed for, at sejl
sporten kan blive en livslang idræt og
fritidsfornøjelse, fuld af oplevelser og
nydelser for hele familien.
Dansk Sejlsport er ude i verden nu også
kendt for at have et konkurrenceniveau
på breddeplan, som er helt unikt med
6-7000 fartøjer i et fælles handicapsy
stem, samt nogle af verdens største
breddekapsejladser »Sjælland Rundt«
og »Fyn Rundt«.
Tusinder af familier i store og små
sejlbåde, motorsejlere og motorbåde
nyder hvert år weekender og ferier i de
dejlige danske farvande og kystbyer, li
gesom mange gæster vore nabolande
Sverige, Norge, Tyskland. Men lysten
til at begive sig ud på længere ture i
Østersøen og Den Botniske Bugt til Po
len, de Baltiske stater og Finland eller
vest- og sydpå til Storbritannien, Hol
land, Belgien og Frankrig er stærkt sti
gende, ligesom stadig flere begiver sig
ud på langture til fjernere have og ver
densdele.
Dansk Sejlunion har tidligere primært
beskæftiget sig med konkurrence- og
ungdomsmiljøerne, men der er netop
startet et tursejlerprojekt, som i fremti
den skal være med til at sikre en service
og nogle gode tilbud til den store skare
af tursejlere, som er tilknyttet alle lan
dets sejl- og motorbådsklubber.
Derved er Dansk Sejlunion ved at få ud
bygget organisationen og serviceappa

ratet, således at man stort set dækker
alle medlemsområders interesse med
henblik på ungdom, uddannelse, tek
nisk service, kapsejlads, tursejlads og
med et vidt forgrenet kontaktnet på na
tionalt og internationalt plan.
Fremtiden
Der kommer stadig flere klubber til
Dansk Sejlunion familien, men den sto
re medlemstilgang gennem 70'erne og
80'erne - fra 26.000 til 61.000 - har nu
stabiliseret sig.
En af årsagerne hertil er, at ungdomsår
gangene er faldet fra ca. 90.000 til ca.
55.000 pr. årgang, mens fritidstilbudene
til de unge er mere mangfoldige end no
gensinde tidligere. Dansk Sejlunions
Ungdomsudvalg har derfor lagt op til en
hvervekampagne »Ud og sejl«, som skal
skaffe flere unge til klubbernes junior
afdelinger. Dette sker i forlængelse af
den »Ud og sejl«-kampagne, som Sø
sportens Brancheforening gennemfør
te i fjor i samarbejde med nogle sejl
klubber og Dansk Sejlunion, hvor ad
skillige tusinde mennesker fik en intro
duktion til sejlerlivets alsidige mulig
heder.
Ude i klubberne er der en stigende akti
vitet med deciderede pigesejladser, og

vore piger tager i stadig højere grad del i
klubbestyrelser og -udvalg. For at ud
bygge denne positive tendens har
Dansk Sejlunion samlet en gruppe sejlerpiger fra hele landet, og da pigerne i
dag kun andrager 15% af sejlerne, ja så
er der stadig plads til mange.
Og sammen med ungdomsrekrutteringen er dette en af de meget vigtige opga
ver for klubberne og unionen i 90'erne,
således at vi kan fastholde og styrke
dansk sejlsport som et af de største spe
cialforbund under Dansk Idræts-For
bund med en meget bredt sammensat
medlemsskare, aktivitetsmæssigt som
aldersmæssigt.
I de sidste fire år har Dansk Sejlunion
arbejdet med forskellige projekter med
henblik på integration af fysisk handi
cappede sejlere i vore klubmiljøer. Opstartsprojektet med Mini-12 metere i
Holbæk Sejlklub fik stor succes og satte
skub i denne udvikling, som i dag har
betydet, at Dansk Sejlunion er gået ind
i et samarbejde med Dansk Handicap
idræts Forbund om et fremtidigt pro
jekt på denne front. De fysisk handicap
pede kan lære at styre en båd og gebær
de sig til søs på lige fod med ikke-handicappede, både når det gælder konkur
rence og oplevelser og nydelser.

Der er også sport
i en god økonomi
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...

Amager
banken

Amagerbanken
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Sammen med de andre skandinaviske
lande arbejder vi for, at sejlsporten
snarligt vil være på programmet ved
Handicap-OL, sandsynligvis i 1996.
Kontakten til offentlige myndigheder
er også stigende, og det er positivt, at
Dansk Sejlunion bliver hørt og betrag
tet som seriøs part i forhold, som måske
kan påvirke vores sport. Unionen vil
styrke og udbygge det samarbejde, vi
har, med mange myndigheder og of
fentlige instanser. I dag er vi repræsen
teret i og har nære kontakter til Søfarts
styrelsen, Farvandsvæsenet, Kort- og
Matrikelstyrelsen, Søsportens Sikker
hedsråd, Friluftsrådet, Komitéen Blå
Flag og Danmarks Turistråd. Endvide
re har vi også et godt forhold til Søspor
tens Brancheforening.
Internationalt har Dansk Sejlunion et
nært og værdifuldt samarbejde med al
le de nordiske lande, som blandt andet
er medvirkende til at sikre, at vi sam
men har en stærk repræsentation i IYRU - International Yacht Racing
Union. Et helt nyt initiativ er et ufor
melt samarbejde mellem nationale
sejlunioner i hele Europa, som skal sik
re endnu større gensidig forståelse for
vigtige internationale spørgsmål. End
videre er sejlunionerne i de 12 EF-lande
ved at etablere et fælles samarbejde,
specielt for at stå stærkere over for EForganisationer, når det gælder områder,
der kan berøre vore idrætslige aktivite
ter. På det mere tekniske område sam
arbejdes allerede via European Boating
Association.
Arbejdet med vore elitesejlere vil yder
ligere blive intensiveret, specielt i sam
arbejdet med Team Danmark. Kernen
i dette arbejde vil blive elitetrænings
centrene - hvor Kaløvig-Centret er det
ene - samt udvikling af en stab velkva
lificerede trænere, der kan støtte og
hjælpe såvel vore talenter som nuvæ
rende elitesejlere. Sejlklubberne har
her et stort, måske det største ansvar
for uddannelse og rekruttering, når eli
tesejlads er et af vore mål. Når unge
M/K'ere viser offervilje og engagement
ud over gennemsnittet for unge i dag,
har klubberne et stort ansvar for at ska
be såvel fysiske som økonomiske mu
ligheder for at bringe unge frem til det
niveau, hvor de kan blive potentielle
emner til elitetræningscentrenes bruttogrupper.
Der er således ved at blive skabt gode
rammer, som kan sikre de bedst mulige
træningsbetingelser, hvilket er afgøren
de for, at dansk sejlsport kan bibeholde
sin position i internationale sam
menhænge.
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Sponsering
»Investér i dansk sejlsport - det er guld
værd«
Både på internationalt topplan, på na
tionalt, regionalt og lokalt plan har sejl
sporten meget at byde på, hvilket sta
dig flere sponsorer har fået øjnene op
for.
Sejlsporten kan tilbyde sponsorater
vedrørende individuelle sejlere, besæt
ninger/både og arrangementer, som kan
bruges aktivt i virksomhedernes mar
kedsføring. Der skal lægges vægt på, at
virksomheden i lige så høj grad kommer
til at høste - om ikke guld - så i hvert
fald resultater, der er guld værd for virk
somheden.
De kan udnytte den professionelle ind
stilling og de sunde egenskaber, som
kendetegner dansk sejlsport på alle ni
veauer til profilering af virksomheden.
En moderne sponsoraftale er en inve
stering, hvor begge parter får et betrag
teligt udbytte, og virksomheden kan
udnytte de muligheder, som sejlspor
ten tilbyder, aktivt i deres markedsfø
ring.

Kommunikationen DS/sejlerne
Her har unionen haft problemer i at nå
helt ud til den enkelte sejler og få bragt
tanker, idéer, mål og politikker, resulta
ter og nyheder frem over for offentlig
heden. Området bearbejdes netop i år
intensivt, og med en nyopbygget resul
tatformidling skulle vi kunne bringe
top-præstationerne frem til mediernes
redaktioner inden for de nødvendige
deadlines og dermed få mere offentlig
hed om aktuelle resultater. Men også
kommunikationen fra unionen til med
lemmerne er genstand for vor opmærk
somhed for tiden. Unionens arbejde,
Sejlerdagenes beslutninger og dermed
sejlsportens fremtidige linier er næppe
kommet meget længere end til klubber
nes formand/bestyrelee. Det er natur
ligvis ikke tilfredsstillende for hverken
unionen eller medlemmerne og giver
ofte anledning til forundring over be
slutningerne, når baggrunden for disse
ikke er kendt. Blandt andet derfor, men
også på baggrund af de tiltag, der er un
der planlægning inden for tursejladsområdet bliver en kommunikation di
rekte til medlemmerne for tiden over
vejet og vurderet. Det blev det også til
bage i '86, men i dag er der næppe tvivl
om behovet.
Af denne grund bringes dette indlæg til
en forhåbentlig uddybning af, hvad
Dansk Sejlunion er og arbejder med -

og så ikke mindst for at puste lidt liv i
debatten i Kredsen.

Sakset fra »Jyllands-Posten«

Vrøvl om redningsveste
Frits Bo Jørgensen, tidligere medlem af
DS' hovedbestyrelse, skriver:
I Jyllands-Posten 17.4. skrev hr. Hen
ning Kristensen, at det burde være en
pligt for lystsejlere at bære redningsve
ste. Det er det sædvanlige sludder, der
kan sammenlignes med, at det er nok at
have sikkerhedssele på, når man kører
bil, så skidt med førerbeviset.
Redningsvesten redder ingen fra kul
dedøden, og det er den, den overbord
faldne dør af i danske farvende.
At redningsvesten er en livsforsikring,
er rent vrøvl. Fiskere og andre færdes
normalt om bord uden vest, for det er
ikke muligt at arbejde sikkert iført vest.
Det er viden om at færdes til søs både i
teori og praksis, der skaber sikkerhed,
og her er der meget store mangler også
dybt ind i det maritime hjemmeværn.
Det ved jeg af bitter erfaring.
Lad dem, der synes, det er smart, eller
dem, der føler sig lidt trygge ved at gå
med en spraglet vest, gøre det, men bild
dem ikke ind, at deres sikkerhed øges.
Nej, det, der skal til, er viden om sejlad
sens vilkår og opøvelse i sikker færden
om bord under alle vejrforhold.
Kun det kan reducere antallet af ulyk
ker.
Søsportens Sikkerhedsråd burde udgi
ve en pjece om, hvordan man under
vanskelige vilkår bjærger en overbord
falden; det er meget mere kompliceret,
end man almindeligvis forestiller sig,
og selv i tilfælde, hvor man har tag i den
overbordfaldne, er det hændt, at ved
kommende er død trods vest på grund
af kulde, fordi ombordværende ikke
magtede at tage vedkommende op.
Slogan'et bør hedde:
Kun en tåbe respekterer ikke vejret!

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.

Sommertogt med »Frida« 1989
af Verner Poulsen
30. juni
Afgang fra Kastrup Lufthavn kl. 16.00
sammen med Bjarne. Mellemlanding i
Prag, hvor vi skiftede fly til Athen. Lan
dede i Athen og fandt en taxa, der kørte
os til et hotel, hvor der var bestilt værel
se, og det var oven i købet betalt.
Der var meget støjende og meget
varmt, selv om det var midnat.
Vi gik til det nærmeste værtshus og fik
et par kolde øller til at sove på.

Der var nul Hardy, og båden var låst, så
vi tog vore penge og pas med os og gik op
og fik en kold fadøl på en taverna, hvor
vi kunne holde øje med Frida. Vi fik dår
ligt nok sagt skål, før Bjarne sagde: »Nu
er han s'gu ombord«, og ganske rigtigt.
Vi fik ham råbt an, og han var lidt over
rasket, for han havde først ventet os da
gen efter, men der er noget med, at der
kun er 30 dage i juni, og Hardy syntes,
der skulle være 31.
Vi var så med oppe på hotellet og hilse
på Lone og sønnen Willy, og vi gik sam
men ud og spiste til aften, hvorefter vi
sagde farvel til Lone og sønnen, da de
skulle rejse til Danmark næste dag.
2. juli
Bjarne og jeg sov længe og kunne så kun
vente på, at Hardy havde fået sendt Lo
ne og Willy af sted og sagt farvel til ho-
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1. juli
Vi stod sent op, så morgenmaden kom
til at gælde for frokosten også. Vi kørte
til indenrigslufthavnen, hvor vi var kl.
15.10, og flyet skulle afgå kl. 16.15, men
det var 50 minutter forsinket, så vi hav
de god tid.
Vel ankommet til Heraklion lufthavn på
Kreta tog vi en taxa til havnen, som lå
ca. 1 kvarters kørsel vestpå. Den var
stor og beskidt og lignede slet ikke det

^ And ros

Så mos

Kimolos

kønne postkort, som Hardy havde

sendt mig, og hvorpå han havde sat et
kryds, hvor Frida lå. Dette kort lå
desværre derhjemme!
Her stod vi nu med en chauffør, der kun
talte græsk, og der var nul Frida. Bjarne
var oppe på havnekontoret og tale med
havnepolicen, men der var ikke og hav
de ikke været en dansker ved navn Har
dy Burgel i en yacht ved navn Frida.
Vi blev så enige om at køre østpå til den
nærmeste havn, som lå ca. 20 km fra
Heraklion. Der i Hersonisos fik vi så øje
på Frida og åndede lettede op.
Der var langt at bære vores bagage og
ca. 32 grader i skyggen. Hardy havde
været på grund i havnen, så han lå aller
yderst, lige inden for molen.
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tellet, hvor de havde boet i 14 dage. Da
Hardy kom, gik vi ud og provianterede.
Der var åbent flere steder, selv om det
var søndag. Der var ingen vand i hanen
på havnen, og der skulle også siges far
vel til forskellige mennesker, da Frida jo
havde ligget i havnen siden 16/6. Blandt
andet kom fruen fra hotellet samt hen
des søn og en niece ned for at sige farvel
til Hardy, og vi fik en god sludder og
hyggekaffe om bord på Frida.
3. juli
Vi fik provianteret færdig og fik med
megen tålmodighed fyldt vore ferskvandsdunke, da der var meget lidt tryk
på vandet. Vi fik hevet ankrene og
strukket sejl lidt før middag, og vi havde
udset os en lille bugt på kortet, og her
landede vi kl. 17.00 efter en dejlig sej
lads med den store, grønne genua og
fuldt storsejl på.
Det var så de første 22 sømil med lidt
slæk på skøderne. Bugten hedder Spina
Longas, og vandet var rigtig dejlig
varmt, jeg vil tro ca. 27 - 30 grader - lige
noget, vi kunne bruge.
Hardy og Bjarne med Kreta i bag
grunden.

Den urolige havn på Kasos.

16

4. juli
Næste morgen var vandet stadig varmt,
men det var heller ikke ret dybt. Vi hev
ankeret kl. 8.25 for at sejle rundt om
Kretas nordspids og se på en bugt med
palmer, hvor der skulle have været lavet
filmoptagelser til »Mytteriet på Boun
ty«.
Vi fandt også bugten efter at have haft
fuld sejlføring og halv vind 1- 3 s/m. Der
stod en enkelt palme, og så var der en
campingplads med larmende radioer,
så vi sejlede tilbage til en lille rar bugt,
vi havde passeret 5 sømil før, og her
droppede vi krogen kl. 19.00. Derefter
afslapning med svømmetur og aftens
mad oven på en herlig dag. Vi fik påsat
det nye solsejl, som Bjarne havde lavet,
og det passede bare perfekt.
5. juli
Næste morgen stod vi tidligt op for at
sejle til Kasos. Vinden var frisket op i
løbet af natten, så det gik afsted ved 8tiden for den nye genua III, vi havde
haft med ned, og to reb i storen. Vel klar
af revet ved Kretas nordspids satte
Hardy vindroret til, og det virkede fint,
selv om vi havde halv vind, og der rend
te en ret grov sø.
Der er små 400 meter dybt og fint vand
helt over til Italien, så vi undgik heller
ikke at få tre grønne over, så vi blev lidt
våde i røven, men det gør jo ikke så me
get, når temperaturen er 25 - 30 grader.

Vi ankom til Kasos kl. 14.45, og havnen
var fyldt op med fiskerbåde. Den var
meget lille og meget urolig, så vi opgav
at komme til kaj og lå for svaj midt i
havnen i nærheden af et par græske
småbåde.
6. juli
Afslapperdag med badning og i land
med gummibåden for at spise aftens
mad på en taverna. Det kostede hele
kr. 41, - pr. snude for hovedmåltid med
græsk salat, 2 flasker Retzina vin, kaffe
og en cognac, så det var til at holde ud.
(Fortsættes i næste nummer)

fra bestyrelsen

Få et forårseftersyn nu og se
frem til en problemfri sommer
Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer.
Forårsklargøringen omfatter:
* Affedtning af motoren med OMC
motoraffedtningsmiddel
* Olieskift i gearkasse
* Alle bevægelige dele gennemsmøres
* Rensning af karburator og filter
* Check af tændingssystem
* Motoren testes i prøvekar
* Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2 - 5 HK kr.385,
6 - 1 0 HK kr. 425,
12-25 HK kr. 460,
26 - 45 HK kr. 525,
46 - 75 HK kr.650,
80 -120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52,
tlf. 31 57 37 72.

Nye medlemmer:
A

56 Loui Henrichsen
Amagerbrogade 175, 4., S.

A

60 Lennart Nordsted Hansen
Hessensgade 40, S.

A

106 Poul G. Jeppesen
Stolemagerstien 18, S.

A

293 Kim Chr. Madsen
Woltersgade 6, S.

A

341 Thomas Ian Benzon
Fredericiagede 36, K.

A

474 Per Chr. Svendsen
Peder Lykkes Vej 99, S.

A

487 Stig Lolk Larsen
Bøhmensgade 10B, S.

A

576 Dorte A. Hansen
Messinavej 20, S.
579 Tony Ludvigsen
Oldbuen 10, Alb.

A
A

581 Henrik Blom
Helsingborggade 2, 0.

A

592 Birte Lindhardtsen
Rialtovej 9, S.

J 1524 Nina Christiansen
Ladefyldvej 17, Hvidovre

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran.
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer,
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres.

Priser for målinger pr. 01.04.1991:
Komplet måling (rig, sejl, skrog & vejning)
Komplet standardmåling (rig, sejl, fribord)
Komplet skrogmåling (skrog & vejning)
Rig & sejl mål
Alle sejl
Et sejl
Få ændringer på skrog eller rig

Små både

Store både

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

325,00
250,00
250,00
200,00
150,00
50,00
75,00

350,00
275,00
275,00
200,00
150,00
50,00
75,00

Tillæg til ovennævnte priser:
Penge til målerbrev, Dansk Sejlunion, p.t. kr. 150,00.
Islåning af sejlknapper, pr. stk. kr. 70,00.
Eventuel udgift til vognmand afregnes med det samme.
Der bliver fortrinsvis målt på tirsdage.

Målerne
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Vedrørende toiletforhold

Båddåb i SSF

På generalforsamlingen blev det påtalt,
at vore toiletter simpelthen var en
skændsel, men her i forårssæsonen har
man altså opdaget, at nogle medlem
mer vasker pensler i håndvasken på toi
letterne, og hvis det opdages, hvem der
hælder malingsrester/vasker pensler
på toiletterne, vil de blive indstillet til
bortvisning fra SSF, da det vil blive be
tragtet som hærværk.
Klubhusudvalget

havn og plads

u
Fra havneudvalget:
Alle jollevogne og trailere med og uden
nummerplader skal have årsmærke.

Store Bededag holdt Hans Guldager
båddåb. Hans datter, Bolette, døbte
båden »Loup de Mer«.
Det betyder »Havkat« på fransk!

Ingen vand-alisme!
Der SKAL være pistolgreb på slanger
på broerne!!!
Masteskuret skal ryddes op, og alt, der
ikke er mærket med navn og medlems
nummer, kommer ud!

Efterlysning af skure:
Skur nr. 52
Skur nr. 389
Jolleskure:
nr. 706 tidligere nr. 6
nr. 711 tidligere nr. 11
nr. 712 tidligere nr. 12
nr. 724 tidligere nr. 24
Hvem ejer disse skure???
Havneudvalget

OBS!
Brætsejlere må ikke skylle deres drag
ter af under bruserne på toiletterne på
nordre mole, da sand tilstopper afløbe
ne.
Havneudvalget

18

Hans Guldager takker alle gæsterne
for gaverne.

sejlerskolen

kapsejlads

fra medlemmerne

Sejlerskolen

Kapsejlads i juni

Sælges:

Når dette læses, er sæsonen jo godt i
gang. Vinterens kurser er afsluttet og
skolebådene i fuld gang.
Jeg har stadig uafhentede duelighedsog examensbeviser liggende. I bedes af
hente disse torsdage i kontortiden.
Ligeledes må det indskærpes, at vil
man sejle med sejlerskolen, skal man
også deltage i klargøring og tilrigning.
Dette er en betingelse, så det ikke kun
er Tordenskjolds soldater, vi ser i teltet
om foråret.
Gør jer selv og instruktørerne den tjene
ste, da det jo ikke er dem, der skal lave
jeres arbejde.
Når dette er sagt, vil jeg ønske alle i SSF
en god sæson.
Med sejlerhilsen
Skolechefen

Den 4. maj holdt Willy Hansen båd
dåb. Sonja døbte båden »Søs«

Onsdagssejladser Dommer:
Den 5. juni
Henning
Den 12. juni
Erik - Frank
Den 19. juni
Claus - Tonny
Den 26. juni
Johnny - Solvej
Husk at tilmelde dig til onsdagssejladserne, gerne for en hel sæson.

Familiesejlads
søndag den 16. juni.

IF/NF stævne i SSF
den 8r 9. juni 1991.

Marieholm 16, Seacat
pæn, sødygtig sejlbåd, rød, forårsklargjort, næsten nyt storsejl, diverse sejl,
spiler.
Udstyr: Ekkolod, anker, diverse.
Påhængsmotor, 5hk Mariner, skal efter
ses.
Pris kr. 26.000, Beliggenhed: SSF's nordre plads.
Ring til:
Willy Hansen, telefon 3158 25 25
eller
Erling Hansen, telefon 31 58 81 36

Tak!
Tak til SSF for venlig opmærksomhed
ved min 50 års fødselsdag.
Det glædede mig meget.
Venlig hilsen
Carl Jensen, medl. nr. A279

Mange tak for den flotte moder/barn
buket jeg fik efter fødslen af min datter
Katja Maria.
Venlig hilsen
Laila, jollerepræsentant

HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYE

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP

INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING
Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE

aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

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

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

Hf. 31-500504
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017

HEMPEL
købes med fordel
hos
FILigger byggefinish

Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

Foreningens telefoner:

Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

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

SMQffsetttylj
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • ® 31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:

31 50 19 78

Preben Jacobsen

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef:
Ib Petersen

32 52 25 44

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

31 57 13 40

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 59 39 78

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Sekretær:
Elo Nielsen

Kasserer:
Erna Christensen

Havneudvalg:

31 59 49 24
31 95 36 89

Rasmus Bech
Holger Nielsen

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:

31 51 75 30
31 54 58 44

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

Kapsejladschef:

31 59 79 95

Birgitte Akkermann

Skolechef:

31 95 73 49

Jørn Hansen

Juniorleder:

31 57 43 36

Poul Christensen

Jollerepræsentant:

31 59 09 77

Laila Hansen

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Hf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1991.
1991

Hverdage

Lørdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S> 13-17
13-17
- 13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helliqdaqe
X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X

L?
A
YD
NS
EE
TR
T
E V1
NC
SE

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon
31 57 61 06

Målere:

32 52 23 10
31 59 66 93

Frank Olesen
Svend Heger

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S

31 58 75 76

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.

. .

GODT FISKEGREJ
SÅ ER DET:

31 51 71 79

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer

Amagerbrogade 263A
2300 København S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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TLE: 31 50 43 54

Fra redaktøren:
Dead-line for indlevering af stof til
bladet er mandag den 5. august 1991.
Jeg henstiller, at man overholder da
toen for dead-line, da man ellers ik
ke kan regne med at få indlæg i det
blad for den måned.

Pinsemorgen 1991
Traditionen tro var foreningen vært ved
»en lille morgenbitter« og lidt brød pin
semorgen.
I sandhedens tjeneste skal det dog
oplyses, at bageriet »Napoli« var den
glade giver af de mange rundstykker,
som de flittige »Hoplapiger« smurte i
de meget tidlige morgentimer.
I år havde vort eget hornorkester besøg
fra Hamburg af et orkester, som villigt
stillede op og spillede sammen og skif
tevis med vore egne.
Det lød meget flot, og det var et smukt
syn med solen glimtende i vandet og i
de velpudsede instrumenter.
Efter afsyngning af »I Østen stiger so
len op« stillede man op i lange køer for
at afhente brød og snaps. Det tog lang
tid, men der var dog nogle, der nåede tu
ren flere gange.
Det blev en herlig morgen. Alle hyggede
sig, og Bente fik som sædvanlig solgt
nogle lotterier til os.
Ved lodtrækningen var vi helt interna
tionale, idet gevinstnumrene blev be
kendtgjort på både svensk, tysk, en
gelsk og dansk, ja sågar kinesisk.
Da vejret jo var så fint varede »morge
nandagten« flere timer.
Senere på dagen kunne man iagttage
flere glade frokostborde rundt på hav
neområdet, så vi tror, at både gæster og
»Sundbyere« hyggede sig.

Elo sælger øl og vand.

Herover: Hornorkestret fra Hamburg underholdt.

Herunder: Hvem siger, vi ikke har
køkultur ?

SSF's hornorkester
spillede
»I østen stiger
solen op«.

3

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 21.5.91
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
Fraværende:
Jørn Hansen p.g.a. arbejde
Vagn Preisler p.g.a. arbejde
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den 22.4.91
blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden indledte med at oplæse
takkeskrivelser. Dernæst blev det fo
reslået af formanden, at vi for fremti
den lavede nogle regler for, hvad vi vil
låne ud af foreningens fartøjer til andre
foreninger, når de har stævner m.m.
Det samme gælder for foreningens høj
tryksspuler.
Regler inden for hver afdeling og lægge
forslag i rammer vil blive udarbejdet,
sådan at vi har nogle retningslinier at
gå efter.
Punkt 3 Havn og plads:
Toiletterne i klubhuset er ikke i pæn
stand; der må inden for nær fremtid ar
rangeres en ordning med hensyn til
rengøring. Rørene under klubhuset fra
toiletterne er forskudt og skal repare
res. Bestyrelsen indhenter 2 tilbud på
reparation.
Rundt om på havnepladsen mangler
der stativer til skraldeposer. Disse vil
blive indkøbt eller skaffet på anden må
de.
Masteskuret og juniorhuset trænger til
nye dækbrædder. Disse vil blive
indkøbt og opsat i nær fremtid.
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Ved slæbestedet på nordre mole har der
været dykkere nede, og de har konstate
ret, at der mangler tre sveller, d.v.s., at
der ikke er nogen understøtning ude i
vandet.
Faktura på de skure, som nogle af vore
medlemmer har haft i flere år uden at
betale for det, vil nu blive udsendt.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Pinsefesten forløb fint med mange gæ
ster fra Helsingør, Hvidovre og Sverige.
Besøget af det tyske hornorkester var
en stor oplevelse for mange pinseglade
medlemmer. Der blev danset til den ly
se morgen. SSF forærede orkestret et
askebæger eller krus som tak for deres
store indsats.
Ny mønttelefon vil blive opsat i klubhu
set.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Der var intet under dette punkt.

tur til Lynetten ca. kl. 24.
Torsdag den 23. maj er der undervis
ning/kursus i førstehjælp, og mandag
den 27. maj er der kursus i radiokom
munikation i forbindelse med red
ningsaktioner.
SSF mangler nogle skippere og »løse«
besætningsmedlemmer til beredska
bet. Kom ind på kontoret, hvis du er in
teresseret.
Punkt 11 Bladet:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 12 Eventuelt:
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 22.30.
sign.:
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær

JOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 7 Kapsejlads:
Onsdagsstævnerne er i fuld gang, og der
har været en pæn tilslutning. Dags dato
er der tilmendt 30 til McDonald stæv
net.
Bollen vil fremover ikke blive lånt ud til
andre klubber.
Derimod vil vore Dory'er kunne lånes
ud til Lynetten, Kastrup og Dragør, når
de har stævner. Tilsvarende låner vi
også deres Dory'er, når vi har stævner.
Punkt 8 Joller:
Jollebroen er sat ud.
Kantlisten rundt om betonbroen vil bli
ve efterset for diverse søm m.m., der
stikker ud.
Spillet er ved at være klar til brug.
Det sidste slæbested vil inden for kort
tid blive sat ud.
Punkt 9 Motorbåde:
Tursejlerprojektet:
Der har været afholdt afsluttende mø
de den 4. juni 1991. Desværre bliver der
kun 70 sider angående turbeskrivelser i
første udgave. I vort område er udpeget
3 »perler«, og det er Flakfortet, Dragør
og et sted på Bornholm.
Det er kun »perlerne«, som kommer i
bogen.
Punkt 10 Sikkerhed:
Fartøjsberedskab:
Onsdag den 15. maj blev der afholdt en
lærerig mørkesejlads med ankomst re

SÅDAN
dræber du din klub!
Der er mange effektive måder at slå din
klub ihjel på.
Fra Motorbådsklubben Wests ju
bilæumsskrift har vi hentet de følgende
ni drabsmetoder:
1. Kom ikke til klubmøder og sammen
komster.
2. Hvis du kommer, så kom for sent.
3. Dersom vejret ikke passer dig, tænk
ikke på at gå, men bliv hjemme.
4. Hvis du er til stede, så find fejl hos
bestyrelsen og medlemmerne.
5. Tag ikke imod tillidshverv, det er let
tere at kritisere end at gøre noget
selv.
6. Bliv gal i hovedet, dersom du ikke
vælges ind i bestyrelsen.
Bliver du valgt, så lad være at komme
til bestyrelsesmøderne.
7. Det kan være farligt at give sin me
ning til kende i en vanskelig sag, ti
hellere stille. Men efter mødet bør du
fortælle alle og enhver, hvordan sa
gen burde være ordnet.
8. Gør ikke mere end det absolut nød
vendige. Hvis andre medlemmer
smøger skjorteærmerne op for at tage
en tørn, hyl da op om, at sagerne bli
ver ordnet af en bestemt klike eller
syltet hen, så sagen glemmes.
9. Vent med at betale kontingent så
længe som muligt, eller betal ikke.

SSF juniorhold
udtaget til VM 1991
Da vi i vinter trodsede kulden for at dyr
ke den sport, vi alle tre nyder, nemlig
sejlsport, havde vi som målsætning at
blive udtaget til VM 1991.
Træningen foregik i Hellerup hver wee
kend, hvor vi trænede i en af Sundbys fi
re Ynglinge.
Der gik nogen tid, inden vi fik lært hin
andens små særpræg at kende, da vi al
le tre havde hver vores individuelle må
de at sejle på. Hen på foråret, nærmere
betegnet april måned, begyndte det dog
at gå bedre.
Vort første stævne havde intet med VM
udtagelsen at gøre. Det blev arrangeret
af Hellerup Sejlklub i Påsken, og det bli
ver af de fleste betragtet som opvarm
ning til de efterfølgende VM udtagelsesstævner.
Stævnet var præget af en række uheldi
ge episoder med Ynglinge, der sank på
grund af misligholdelse. Vi var heldig
vis forskånet for den slags uheld, da
vores juniorleder, Poul Christensen,
prioriterer sikkerhed og vedligeholdel
se af klubbens Ynglinge højt.
14 dage senere skulle det vise sig, om vi
kunne leve op til vore ambitioner.
Desværre viste det sig, at der stadig var
nogle begyndervanskeligheder, som
skulle overvindes. Ud af de 45 både blev
vores placering nr. 25, og da den danske
VM kvote kun er på 15 både, var det ikke
en tilfredsstillende placering.
I de efterfølgende dage op til næste
stævne blev der trænet mange timer på
Sundet, og der blev rettet op på de fejl,
der var blevet begået.
Taarbæk Sejlklub stod som arrangør af
det næste stævne. Vi vidste på forhånd,
at vi skulle placere os blandt de 15 før
ste i stævnet for stadig at kunne gøre os
forhåbning om at blive kvalificerede.
Sejladserne blev afviklet i frisk til hård
vind fra øst og store bølger ud for
Taarbæk havn. Det viste sig at være til
vores fordel, da det blev til en 8. plads i
det ret stærke felt.
På dette tidspunkt var vores placering i
udtagelses-serien nr. 16, og da vi havde
to fratrækkere til gode i to stævner, som
vi ikke havde sejlet sidste efterår, så det
efterhånden ganske godt ud.
Vejret var perfekt til sejlads, da vi to
uger senere skulle sejle det næstsidste
stævne ud for Skovshoved Havn. For
ventningerne var derfor store til dette
stævne. Sejladsserien blev også

udmærket, men efter en diskvalifika
tion i sidste sejlads sluttede vi totalt i
stævnet som nr. 17. Denne diskvalifika
tion finder vi dog ukorrekt. Vi har derfor
appelleret protesten til Dansk Sejl
union.
Efter det sidste stævne, som blev af
holdt i Greve Strand, sluttede vi sam
menlagt som nr. 15.
Verdensmesterskabet afholdes i år i
Holland, og vort største problem i øje

blikket er ganske enkelt at skaffe penge
til turen. Vi håber på gennem denne ar
tikel at gøre medlemmerne opmærk
somme på vort problem og søger deres
hjælp og vejledning, så denne tur kan
blive en realitet.
Så derfor: På forhånd tak for den hjælp,
vi allerede har fået og den, som vi håber
på at få.
Med sejlerhilsen YD-126
Einar, Lars og Tonny
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Juniorafdelingens

»Åbent Hus«
arrangement
Fra idéen til »Åbent Hus« opstod, og til
den reelt løb af stablen i weekenden 1.
og 2. juni, er gået mange måneder.
Men hvilke måneder og hvilke positive
oplevelser vi har fået!
I februar måned bestemte vi datoerne,
og en PR-gruppe blev etableret. Her be
gyndte idéerne nu at tage form og sla
gets gang tilrettelagt.
Søren Schandorff og Suzette Offenberg
foreslog at fabrikere Sandwichmanden,
som de brugte til standerhejsningen
som blikfang og indsamling af spon
sorstøtte.
Det blev til en del kontanter til køb af
sodavand, kaffe og eengangsservice
samt tilsagn om bagning af kager.
Vi bestemte, at der skulle udformes en
plakat, som vi regnede med at vi selv
skulle male, men ved generalforsamlin
gen, hvor vi anmodede om sponsorering
af materiale til dette brug, meddelte
Jørgen Sauffaus, at han var villig til at
forestå trykningen af plakaterne.
Mette Green og Ole Sauffaus designe
de en superflot plakat, som blev bragt
ud til alle skoler på Amager, biblioteker
- ungdomsklubber - diverse banker og
forretninger, der havde relation til sejl
foreningen og tillige til et par store ar
bejdspladser.
Alle stederne var omhyggeligt udvalgt
og plakaterne overbragt personligt.
På plakaten - som var afbildet i vort
sidste medlemsblad - var der små
afrivningsslipper med oplysninger om
tid og sted, hvilket vi syntes var rigtigt
smart, idet plakaten således kunne bru
ges igen.
Bjørka skrev pressemeddelelser, der
blev sendt til Amagers lokalblade samt
til Radio Amager.
Arne Olsen »Tryksen« fabrikerede de
flotteste skilte, der viste vej til »Åbent
Hus« fra Øresundsvej.
Selve dagene var valgt ud fra udelukkel
sesmetoden, idet der ikke den weekend
var stævne for hverken yngling- eller
optimistsejlere, så alle klubbens fartø
jer var hjemme.
Ti dage før »dagene« holdt vi møde,
hvor opgaverne blev fordelt blandt unge
og ældre hjælpere.
Og så oprandt dagen - Plambech havde
hejst signalflagene, og der blev sat flag
på ydermolen. Optimisthuset var ble
vet hovedrengjort, og der var etableret
en lille café, hvor børn kunne få so
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Grethe Steffensen instruerer en »optimist«.

davand og kage efter »prøveturen«, og
hvor der blev smurt »klapsammenmadder« til hjælpere.
Martin K og Lars A havde i ugens løb
vasket og poleret 8 optimistjoller og
gjort dem sejlklare, medens Jackie hav
de fået den sidste yngling klargjort, og
Preben Vognmand klarede at flytte af
faldet fra pladsen, så der så pænt ud.
Alle skiltene blev hængt op, bådene lined op og rigget til - 4 ynglinge og 8 op
timister lå klar sammen med to Dory'er
og en masse redningsveste.

Michael Empachers nye yngling stod
med signalflag på land sammen med
den nye optimistjolle »Gottfried« fra
Schenker.
Indendørs var der etableret informationsborde. Vi havde udformet en »fol
der«, der indeholdt oplysninger om
medlemskab af foreningen samt diver
se praktiske oplysninger, ligesom vi
havde udstillet lånte plancher og skrift
ligt materiale fra Dansk Yngling-Klub,
Søsportens Sikkerhedsråd og DS.
Udendørs havde vi lånt nogle af klub-

bens nye borde med Hans Guldagers fi
ne parasoller. Her kunne forældre og
pårørende nyde en forfriskning og stille
spørgsmål.
Rita solgte nogle flotte T-shirts, der var
blevet trykt med logoet bygget op del
vist over plakaten til arrangementet.
Bluserne vil kunne købes fremover - så
længe lager haves - og hvis interessen
er der, er Jørgen Sauffaus frisk til at be
stille nogle flere.
Prisen er meget human, nemlig kr. 75, -,
og det er en rigtig god kvalitet.
Allerede inden kl. 10 stod de første fri
ske piger, der ville prøve at sejle yng
ling, og i løbet af formiddagen kom der
ca. 25, fordelt mellem opti- og yngling
sejlere. Nogle havde prøvet det en en
kelt gang, andre havde aldrig siddet i en
båd.
Det friskede meget i løbet af formidda
gen, og de unge mennesker blev meget
våde, men ikke bange.
Da der samtidig var en del sø fra NØ,
prøvede vi at sejle optimistjollerne ind i
havnen; men efter nogle meget vold
somme pust og en enkelt kæntring måt
te vi slutte ca. kl. 12.30 den dag.
Vore egne »gamle« optisejlere syntes,
at det var rigtigt »mandevejr«, så de
måtte lige prøve en ekstra tur, da både
ne skulle tilbage fra bassinet til jolle
broen.
Søndag var det heldigvis bedre vejr solen skinnede, vinden var gået i vest
uden sø og var let til frisk. Alle var igen
klar til at tage imod, og det var dejligt at
se en del forældre og bedsteforældre fra
foreningen med børn ved hånden. Man
ge af disse børn har ikke rigtigt haft
mod til at melde sig til selv - men sådan
en dag, hvor der er mange ligestillede,
er det lidt lettere. Der var også en del,
der ikke er helt gamle nok - men sikkert
klar til næste år.
De lidt større fik en tur i Yngling lige
som de prøvede at sejle optimistjolle og
en tur i Dory'en.
De helt små, der ikke turde sejle selv,
fik enten en forældre eller en »gammel«
junior med sig i båden, f.eks. var Grethe
Steffensen meget populær som sejlpæ
dagog.
En pudsig oplevelse fra en tur i Yngling
oplevede Suzette, idet hun meddelte
besætningen, at de skulle »falde af«,
hvorefter en lille pige forskræmt så ud
over kanten og sagde: »Nej, jeg vil ik
ke«.
I løbet af weekenden havde vi besøg af
ca. 100, og der var »run« på bådene næ
sten hele søndagen. Ca. 20 meldte sig
til et introduktionsmøde nogle dage se

nere, hvor man vil prøve at fordele de
unge mennesker samtidig med, at man
skal fordele de instruktører og hjælpe
re, man har til rådighed.
Både om lørdagen og om søndagen hav
de Claus og Gitte fra bageriet »Napoli«
i Holmbladsgade sponsoreret en stor,
flot lagkage, hvor der var nok til alle. En
stor tak til dem.
Til sidst en tak til alle, der har været
med til at realisere »Åbent Hus« arran
gementet og gøre dagene til en succes.
Tak til »fruerne«, der bagte, til unge og
modne piger i caféen, til alle de unge ju
niorer, som gjorde en stor indsats for at
få det sejladsmæssige til at klappe, til
dem, der blev på land for at informere
og være pædagogiske, og ikke mindst til
sponsorerne, der hjalp os, så også øko
nomien hang sammen.
På arrangementskomitéens vegne
Lillian
Salget af bluser gik strygende.

lililil i;;':
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Fra DS nyhedsbrev nr. 1,1991 sakser
vi:

Pas på med bådens navne
markering ved sejlads i
Tyskland
Flere danske sejlere har tilsyneladende
fået sig en overraskelse, når de er blevet
opkrævet en bøde, fordi de kun har nav
net på båden stående på hækken. Ifølge
det tyske »Wasserschutzpolizei« skal
bådens navn også stå på hver side af bå
den.
DS' Tursejlerudvalg har været i kontakt
med
Wasserschutzpolizeistation
Molln, og problemstillingen er, at det
lader til at være et almindeligt fore
kommende problem, at danske gæste
sejlere ikke har sat sig ind i de regler,
som gælder for sejlads på de såkaldte
»Binnengewåsser«.
I modsætning til i Danmark har man i
Tyskland 2 sæt lovgivninger, ét for så
kaldte »Hochsee« områder, og ét for
sejlads på de indre tyske farvande,
benævnt »»Binnenschiffsfahrtsstrassen-ordnung«.
Danske sejlere, som vil besøge tyske
farvande, bør for god ordens skyld sæt
te sig ind i de regler, som gælder for sej
lads i de respektive områder. Regle
mentet vedrørende navne på bådsider

ne har specielt til formål at give sluse
mestrene mulighed for at rapportere,
hvilke skibe der passerer, og i det fore
liggende lovsæt er der i bogstaveligste
forstand hjemmel til at give mindre bø
der - en »verwarnung« - såfremt man
ikke har sit bådnavn behørigt placeret.

DSB færgerabataftalen
forlænget
Det er glædeligt at kunne meddele, at
Dansk Sejlunion igen har fået forlæn
get vores færgerabataftale vedrørende
en række overfarter til og med den 31.
marts 1992. Aftalen gælder følgende
overfarter i det kommende år:
Halsskov - Knudshoved
10%
Kalundborg - Århus
15 %
Bøjden - Fynshav
15%
Rødby Færge - Puttgarten
10%
Gedser - Warnemunde
10%
Esbjerg - Fanø
10%
Aftalen gælder ved overførsel af alle
personbiler og varebiler indtil 6 meters
længde og med eller uden trailer - max.
højde 1,95 meter - på nævnte overfar
ter.
Der ydes ikke direkte rabat ved køb af
billetten, men rabatten kan refunderes
via din sejlklub, såfremt den påtager sig
at administrere ordningen for medlem
merne med refusion via DS. I så fald
kan klubben købe specielle refusionsblokke fra DS' sekretariat.
Der ydes ikke nedsættelse ved køb af
»Rabatbillet til 10 enkeltrejser for per
sonbil« eller »10-turs Eksklusivkort«.
Det er endvidere en forudsætning for
en fremtidig fortsættelse af denne afta
le for opnåelse af rabat, at det årlige
samlede billetkøb for alle DS-medlem-

mer/via klubberne har udgjort mindst
kr. 25.000, men dette har indtil nu ikke
været noget problem.
Der er medlemmer/klubber som synes,
at det er for besværligt at få refunderet
rabatten - eller ikke umagen værd men så lad os videregive en idé, som en
hel del klubber efterhånden benytter
sig af:
Få jeres medlemmer til alligevel at
samle billetter sammen og give dem til
klubbens juniorafdeling eller et andet
godt formål. Det kan faktisk blive et
helt pænt tilskud hvert år, hvis det bli
ver sat lidt i system - f.eks. med en lille
»Billet-postkasse« placeret ved klub
bens officielle opslagstavle (eller ved
baren).

Tyverisikring af lystbåde
Det kriminalpræventive Råd nedsatte i
1990 en arbejdsgruppe, der fik til opga
ve at udarbejde oplysningsmateriale
om teknisk sikring af lystbåde og havne
for lystbåde.
Dansk Sejlunion blev inviteret til at
deltage i dette arbejde og udpegede Jør
gen Ulm til at varetage sejlernes inter
esser.
Arbejdsgruppen besluttede at undersø
ge bl.a. omfanget af kriminalitet og be
hovet for yderligere oplysningsmate
riale. I denne undersøgelse blev forsik
ringsselskaberne spurgt om antallet af
anmeldte skader i forbindelse med ty
veri og indbrud i og af lystbåde. Endvi
dere blev sejlklubberne spurgt om de
res kendskab til omfanget af tyveri og
indbrud, samt om deres behov for yder
ligere oplysningsmateriale.
Der blev udsendt et spørgeskema til
samtlige sejlklubber, hvoraf vi fik 88 yd-

• Bådtransport Søsætning - Optagning
( Sejl- og motorbåde indtil 6 tons ]

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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fyldte skemaer tilbage. Tak for det.
Undersøgelsen viste følgende:
- Materialet omhandlende OPERA
TION MÆRKNING er godt kendt i
klubberne, men det er ikke blevet for
delt til medlemmerne.
- Der er foretaget mærkning af både i
de fleste havne, men det er gen
nemgående kun få både i hver havn,
som er mærket.
- Der finder årligt gennemsnitligt 510 tyverier/indbrud sted i hver havn.
Dog er der 8 havne, som er helt fri for
denne form for kriminalitet.
- Gennem de sidste 5 år har kriminali
teten været nærmest uændret, dog
har man nogle steder set en svag stig
ning.

Sakset fra »Fritid til Søs«

Søkort - ret selv!
Flytning af sømærke
I Øresund har Farvandsvæsenet bebu
det, at man i midten af juni måned flyt
ter Lous Flak lystønde ca. 0,9 sømil i
syd-sydøstlig retning.
Søopmåling
finder i år sted i Køge og Fakse Bugt
med opmålingsfartøjerne SKA 13 og
SKA 15 samt lejlighedsvis med opmålingsmotorbåde af O-klassen.
Derudover foregår opmålinger omkring
Hjelm og farvandet NE for Samsø med
SKA 14 og SKA 16, ligeledes i perioder
med O-både.
Søopmålingerne foregår fra april til me
dio oktober, og skibsfarten anmodes om
at udvise forsigtighed og passere fartø
jerne med nedsat fart.
Samtlige fører, når de udfører opmå
lingsarbejde, de i de internationale sø
vejsregler foreskrevne signaler for
opmålingsskibe.
Nye søkort
Der er udkommet den længe ventede
nye udgave af:
Nr. 161, Smålandsfarvendet østlige del,
Bøgestrøm, 3. udgave. Trykt marts
1991.
Det betyder, at alle tidligere udgaver er
annulleret og skal kasseres. De må ikke
anvendes til navigation, brug dem i ste
det til dekoration eller til indbinding af
skolebøger.
Rettelser
Søkort nr. 112, Århus Bugt
I Ebeltoft Vig er der hvert år etableret
et kapsejladsområde i perioden 1. april

til 15. november. Centrum er
56°12,75'N. 10° 38,30'E.,
og radius er 0,5 sømil.
Afmærkningen består af gule kapsej
ladsmærker, udlagt i begrænslinien og
på nævnte position. (541).
Søkort nr. 131, Sundet, nordlige del
Vinkelfyret på Vedbæk Havn er ned
lagt. Indsejlingsfyrene er nu et Fl.G. 3s
(0,75 + 2,25) på Nordmolen og et
Fl.R.3s (0,75 + 2,25) på Østmolen.
(492).
Søkort nr. 158, Lille-Bælt, Snævrin
gen
Fyret på Fredericia Vesthavn på
55°33,56'N.9°44,87'E. har ændret ka
rakter fra F.R. til Fl.R. 3s.
OBS: Denne rettelse skal også indføres
i søkort nr. 151, Lille-Bælt, nordlige del.
(475).
Søkort nr. 161, Smålandsfarvendet
østlige del, Bøgestrøm
Som nævnt ovenfor er søkortet kom
met i en ny udgave, og det betyder, at
der kan være ændringer fra tidligere ud
gaver, som ikke har været bekendtgjort,
derfor det sikreste - anskaf et nyt kort.
Her er så de første rettelser til dette nye
søkort: Den sort-rød-sorte tønde med
topbetegnelse på
55°02,33'N.12°10,70'E. er flyttet tilba
ge til
52° 02,03'N. 12° 11,27'E. (598).
I Ulvsund ved Kalvehave er de to kabelbåker Ulvsundbroen N. bag- og
forbåke fjernet og udtages af søkortet.
(564).
Søkort nr. 162, Smålandsfarvendet
østlige del, Grønsund
Ved indsejlingen til Stubbekøbing
Havn er den sort-gule stage med N.-topbetegnelse på
54°12,64'N. 56° 02,78'E.
permanent inddraget.
Det trekantformede område mellem de
to sejlløb til havnen samt 4,5 m områ
det i det W-lige havnebassin er uddybet
til 5 meter. (599).
Den sort-gule spirtønde på
54° 58,42'N. 11° 57,54'E.
er inddraget.
Den grønne spidstønde på
54° 57,91'N. 12° 06,33'E.
er inddraget.
Den sort-gul-sorte spirtønde på
54° 57,93'N. 11° 57,90'E.
er flyttet til
54° 57,88'N. 11° 58,02'E.

Den grønne spidstønde på
54° 58,12'N. 12° 05,79'E.
er flyttet til
54° 58,08'N. 12° 05,80'E.
På 54° 58,48'N. 11° 56,33'E. er udlagt en
gul-sort-gul spirtønde med Wrtopbetegnelse, YBY.
På 54° 57,62'N. 12°03,67'E. er udlagt en
gul-sort-gul spirtønde med W-topbetegnelse, YBY.
På 54° 57,48'N. 12°02,83'E. er udlagt en
grøn spidstønde.
På 54°58,26'N.12°05,26'E. er udlagt en
grøn spidstønde.
Den gul-sorte spirtønde på
54° 57,63'N. 12° 03,34'E.
er ombyttet med en rød stumptønde.
(563).
Søkort nr. 190, Fakse Bugt
Hvert år i perioden 1. april til 15. novem
ber er udlagt 8 gule kapsejladsmærker
på følgende positioner:
1) 55°09,50'N. 12°03,39'E.
2) 55°09,31'N. 12°02,42'E.
3) 55°09,92'N. 12°02,31'E.
4) 55° 10,03'N. 12°03,57'E.
5) 55° 10,33'N. 12°04,37'E.
6) 55°09,71'N. 12°04,46'E.
7) 55°09,23'N. 12°04,38'E.
8) 55°09,13'N. 12°03,28'E.
(590).

Roden til alt ondt
ligegyldigheden
Jeg har dræbt flere mennesker, end der
er faldet i noget slag i krigen.
Jeg har ødelagt flere hjem end spiritus
sen.
Jeg har ødelagt flere ægteskaber end
utroskaben.
Jeg har ødelagt flere foreninger, end no
gen bestyrelse har gjort.
Jeg har ødelagt mere kammeratskab,
end nogen enkeltperson har gjort.
Jeg har ødelagt flere sejl, end der er
blæst i stykker i nogen storm.
Jeg har ødelagt flere motorer, end der
er slidt op på en sommer.
Jeg har ødelagt flere skibe, end der er
strandet på nogen kyst.
Jeg er LIGEGYLDIGHEDEN.
(Citat fra »Lænsepumpen«s
nummer 1950)

februar
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ONSDAG DEN 22. MAJ FYLDTE VORE
ALLESAMMENS KIRSTINE 70 ÅR. Dl
VAR NU IKKE TIL AT SE PÅ HENDE, C
HUN FRISK OG VELOPLAGT BØD I
MORGEN
KAFFE KL.
9. PEJSE
STUEN VAR
FULD AF
GLADE SUNDBY'ER, FO
RRETNINGS
FORBINDEL
SER, PER
SONALE OG
EN SØD VE
NINDE, DER
KOM FRA
VEJLE FOR
AT FEJRE KIR-

RESTAURATRICE. OM DET VAR HOPL
DAGENS CLOU ER SVÆRT AT SIGE,
DEN FORBINDELSE MÅ IKKE GLEMMI
LYS I SOM EN AF PIGERNE SELV HAV!
KEDE FOR DET GODE SAMARBEJDE
HARMONIKAMUSIK OG DEJLIG STEN
DAG BÅDE FOR FØDSELSDAGSBAF
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STINE.
FRISK MORGEN
KAFFE DEJLIGT BRØD OG
PÅLÆG OG EN LILLE EN VAR
TRAKTEMENTET. PREBEN HOLDT
EN TALE OG FORTALTE OM KIRSTI
NES RY OG BIKSEMADEN, DER ER
<ENDT OVER HELE DANMARK. SELV
)M HUN VAR HÆDERSGÆST KNEB DET
OR HENDE AT SIDDE STILLE OG IKKE
IJÆLPE TIL, MEN VI VAR DOG HELDIGE
Kl FÅ ETBILLEDE? HVOR HUNSAD NED.
DET VAR EN MEGET DEJLIG FORMID
DAG MED MANGE FLOTTE BLOMSTER
OG GAVER. MEN DET VAR NU IKKE
DET HELE, FOR OM EFTERMIDDA
GEN VAR DER IGEN ÅBENT HUS
OG FOLK MYLDREDE TIL
FOR AT HYLDE VOR
POPULÆRE

IGERNE ELLER TINAS PIZZA DER BLEV
EN DET VAR TO HØJDEPUNKTER OG I
DEN KÆMPESTORE LAGKAGE MED 70
LAVET. HANS HOLDT EN TALE OG TAKE HAVDE HAFT I HANS FORMANDSTID.
ING, JO DET VAR EN RIGTIG FØDSELS
ET OG OS.
GRETHE

11

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.

Sommertogt med »Frida« 1989 t—f"-"*1-'-""""-'
af Verner Poulsen

7. juli
Vi var tidligt oppe og gøre klar til at sejle
til Karpathos, hvor vi havde udset os
en lille, beskyttet bugt, der hed Tristonia, for overnatning. Vi kom ud af hav
nen kl. 8.00 for genua III og to reb i storen, vindstyrken 6-8 Beaufort, og det
gik godt i 2 1/2 time, men det var tem
melig vådt i den grove sø. Da vinden
friskede yderligere, måtte Hardy op og
skifte til stormfok, og da vinden samti
dig drejede ret i tuden, måtte vi have
motoren til hjælp. Det blev en meget
våd omgang, og da havbunden samtidig
går fra 375 meter til 100 meter og til 50
meter, er det en meget ustyrlig sø. Jeg
stod og kiggede søkort oven på motor
kassen og skulle lige til at fortælle Bjar
ne noget, da Frida faldt ned i et hul efter
en grov sø, og jeg nåede ikke at fange no
get at holde fast i, så jeg faldt ned oven
på skottet og kortbordet. Det gav en
blåstemplet røvbalde, som det gjorde
lidt ondt at sidde på, men det var værre
med ribbenet, som åbenbart har fået et
ordentlig gok.
Der gik et par dage, hvor jeg intet mær
kede, man så skulle jeg nyse, og det
gjorde ligesom at få en kniv i ryggen.
Det har givet mig en 3 - 4 søvnløse næt
ter, men Bjarne havde nogle smertestil
lende piller, som har hjulpet.
Indsejlingen var ret spændende, da den
kun var 25 meter bred, og der var ret
grov sø, men den kom ret agten fra igen
nem hullet, og så var det ligesom at sej
le på Sortedamssøen. Det var ligesom
at ligge i en gryde med bjerge hele vejen
rundt, som sendte nogle hidsige kaste
vinde ned.
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(fortsat fra forrige nummer)

8. juli
Vi stod tidligt op og kom ud af hullet
ved 8-tiden. Vinden var moderat og dre
jede ned i vest, så da vi havde passeret
nordspidsen af Scarpanto og sejlet i en
times tid derfra, kom vi til at snakke
spiler, og da Hardys gamle Staffordspiler ikke havde været ude af posen i et
par år, var der lige tjans til at få den luf
tet. Den kom op kl. 10.45, og så gik det
strygende indtil hjørnet ved Khalkia,
hvor Hardy efterhånden sejlede bide
vind med spileren. Men vinden skralle
de og flovede, så vi fik spileren ned og
gik for motor resten af vejen til Symi,

Tristonia.
På vej ud efter overnatning.

9. juli
Overliggerdag, så vi spadserede op over
bjerget over til Symi by og havn, som
ligger meget kønt, men en ret urolig
havn med megen trafik af passager- og
udflugtsbåde og vandski-både. Bjarne
havde fået drukket sig mod til at prøve
at stå på vandski, for det havde han al
drig prøvet før, så han smed sine shorts
og stillede op i underbukser og under
holdt os med sin optræden som under
vandsbåd. Han kom vistnok op at stå en
enkelt gang. Hovedsagen var, at han
morede sig herligt, og det samme gjorde
vi.
10. juli
Overliggerdag - men da vi skulle se at
komme videre, tog vi med bus over til
Symi for at proviantere til nogle dage

fremover. Turen hjem foregik i taxa, og
aftensmaden indtog vi på en lille, hyg
gelig taverna. Forøvrigt dansede de fol
kedans lørdag og søndag i Pedi.
11. og 12. juli
Vi kom fra Pedi kl. 8.15 på vej til Niseros. Vind vestlig, fulde sejl fra start,
men senere motor og genua III og storen. Ankomst kl. 19.40. Havnen var
temmelig urolig og ikke ret stor. Vi fik
ankeret ud og et par ender over på et par
arbejdsmotorbåde, som sagde, at de
sejlede kl. 7.00 næste dag, og at der kom
en stor rutebåd kl. 4.00, som gjorde hav
nen meget urolig med sit skruevand.
Den kom nu først kl. 6.00, men ellers var
det rigtigt nok. De sejlede kl. 7.15 og vil
le først komme tilbage kl. 16.00, og der
havde vi lovet at være væk. Efter en lille
smule proviantering og et godt måltid
på en taverna, hvor vi fik skrevet et par
kort hjem, gik vi ombord for at sejle over
til Kos. Vi kom afsted kl. 14.00, og der
var NV-lig vind, d.v.s., lige ret i snuden,
så vi havde et herligt kryds i en dum sø,
11 sømil på 5 timer, men alligevel en dej
lig sejltur. Ved sydenden af Kos var der
en flok delfiner, der legede omkring os i
ca. 8 minutter. Der var stærke kastevin
de tæt på øen, så det gik for fokken ale
ne det sidste stykke. Kl. 19.00 lod vi an
keret gå i Kamares Bay på Kos. Vi lave
de aftensmad og hyggede os ombord,
glade for at ligge for svaj igen.
13. juli
Overliggerdag. Der var hele tiden mas
ser af frisk luft og masser af turister fra
et stort hotel, der lå længere nordpå i
bugten. De stod på sejlbrætter og sejle
de i katamaraner, så der var hele tiden
nok at kigge på. Hardy og Bjarne gik i
gummibåden for at skaffe vand og die
selolie. Det havde været noget af et pro
blem med vand de fleste steder, og det
kostede flere steder 10 - 20 Dracmer pr.
liter, men på Kos er der masser af vand,
og derfor benyttede vi også chancen og
fik fyldt op, og Hardy lavede storvask
ombord, og vi nød at få et fersk bad på
fordækket.
14. juli
Vi hev ankeret kl. 8.15 og sejlede for en
gammel fok III alene indtil sydenden af
Kos, hvor der kom nogle hidsige pust
ned fra bjergene. Kl. 9.30 satte vi storen
med to reb, og vi kunne næsten holde
kursen 270 gr. til nordenden af Stampalia, hvor vi skulle rundt om og ned i en
lille beskyttet bugt, der hedder Vathi.
Vinden skrallede dog, så vi prøvede at

Symi. Hardy og Verner som bolværksmatroser.
krydse som rigtige sejlsportsfolk, men
med en sindssyg gammel sø og skiften
de vindstyrke og retninger måtte vi ta
ge forsejlet ned og starte motoren. Vi
kom efterhånden rundt om hjørnet og
fandt også Vathi bugten, som lå dejligt
beskyttet for NV-vinden, som næsten
altid blæser hårdt på denne årstid. Vi
droppede ankeret kl. 17.20 på ret lavt
vand, men da det ligesom hoppede over
bunden, måtte vi også have det andet
anker ud. Hardy dykkede ned og fandt
ud af, at det var en meget dårlig holde
bund, så han brugte en time til at hente
sten til at lægge oven på ankrene, så vi
kunne sove roligt uden ankervagt, og
han fik en lille en til snuden for at få var
men igen, da han kom op. Vi spiste til
aften på en lille taverna, som vi sejlede
ind til i gummibåden. Til køjs ved 11-tiden efter en dejlig dag, udsejlet 39 sømil
og i alt sejlet 269 sømil siden starten.
15. juli
Slappedag med svømmeture og siesta
samt lave småting ombord. Planlæg
ning for næste trip i morgen og lunch
ombord, men vi spiste aftensmaden i
land som sædvanlig.
16. juli
Vi lettede anker kl. 8.10 for at sejle de 30
sømil til Amargos. Vinden var svag fra
nordvest, altså ret i snuden, så den hed
motor hele vejen. Der var meget kønt i
bugten, der hed Ayios Annas, men da
vinden friskede op om aftenen, kom der
en del dønning ind lige på tværs af vind

retningen, så det var lige før vi trillede
ud af køjerne. Det blev en meget urolig
nat.
17. juli
Vi fik provianteret og kom afsted kl.
10.07 og havde 25 sømil ret vest at sejle.
Vinden var fra nordvest, 4 - 6 Beaufort,
så vi kunne lige holde op; det gik meget
fint med to reb i storen og genua III. An
kom tilSkhinoussa kl. 16.30 efter en dej
lig, frisk sejlads. En lille siesta og så på
taverna for at spise aftensmad.
Livet er s'gu dejligt!
18. juli
Afslapperdag. Bjarne og jeg spadserede
op over bakkerne til den lille by for at
proviantere, og Hardy blev om bord for
at ordne forskellige småting, for han
havde taget turen lige efter vor an
komst, mens vi holdt siesta. Det var
meget varmt at gå derop, men det var
turen værd, meget køn beliggenhed
med fine udsigter.
Lunch ombord, siesta og svømmeture.
Hardy har været inde og finde søpind
svin, som vi skal smage. De smagte
forøvrigt udmærket, men der skal man
ge til et måltid. Jeg var for øvrigt ved at
have dårlig mave - uvist af hvilken
grund, men søpindsvin skulle jeg dog
smage. Jeg sprang aftensmaden over og
spiste paraghurtpiller, som skulle være
gode mod diarré. Jeg måtte op og ofre
om natten og samtidig på potten med
myldrebæ et par gange, men så gik det
ligesom bedre, og jeg begyndte at få ap
petitten igen.
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19. juli
Hev ankeret kl. 8.05 for at sejle 26 sømil
til en bugt, der hed Despotico Bay; det
gik for motor og rebet storsejl i starten
indtil kl. 10.05, hvor vi kunne stoppe
motoren og hive genua III for en god
nordvestlig vind, kurs 280. Vi droppede
krogen kl.13.35. Der var dejligt, rent ba
devand, og bugten var godt beskyttet
for Meltemien, som er den fremhers
kende vind her i sommermånederne.
Den blæser op til 6 Beaufort og nogle
gange lidt mere, og da vores kurs er
mest NV-lig for at komme til Laurion,
er det mest spids vind eller kryds. Vi
spiste lunch og holdt siesta og badede,
undtagen jeg, da maven virkede lidt
nervøs endnu og mit ribben ikke kan li
de at ligge på venstre side, som ellers er
min foretrukne side at falde i søvn på.
Hardy svømmede i land og fandt ud af,
at der var to tavernaer blandt de 6-8
huse, vi kunne se, så vi pumpede gum
mibåden op, så den var klar til aftens
maden i land.Vi fik en sammenkogt ret
med ris til, som smagte ganske dejligt,
og jeg var spændt på, hvad maven sagde
til det, men jeg var i bedring, for det gik
godt.

Byen Skhinoussa, hvor trafikken ik
ke var voldsom.

20. juli
Overliggerdag. Slappede af og tog en tur
ud til indsejlingen i den venstre ende af
bugten for at se, om det var muligt at
sejle den vej ud, men det var for risika
belt, da der var meget smalt og mange
sten, og han, der havde skrevet lodsbo
gen, havde heller ikke turdet prøve.
Efter siestaen spiste vi aftensmad på
den anden taverna, hvor der var lige
som mere gammel græsk hygge. Man
dansede lidt med hinanden, og maden:
fyldte tomater, smagte udmærket.
Vi kom om bord ved 23-tiden og ville af
sted næste morgen.
21. juli
Men det blev til endnu en overligger
dag, for nu var det Bjarne og Hardys tur
til at have maveonde, og det tog hele da
gen at komme til hægterne igen. Den
hjemmelavede Retzina, vi havde fået
på tavernaen fik skylden for de dårlige
maver.
(fortsættes i næste nummer)

Despotica Bay. Hardy hygger sig.
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Sakset fra »Fritid til Søs«

Forbud mod
vandscootere og jetski
under høring
Vi har fået utrolig mange klager over
støjende adfærd til søs. Og i fjor var
vandscootere årsag til ulykker, hvor ba
dende blev kvæstet ved Bornholm.
Det har fået Bornholms Amt til at bede
os gøre noget ved sagen.
De lokale politivedtægter gør det nem
lig kun muligt at udstede forbud mod
den slags adfærd 200 meter til søs.
Derfor arbejder vi på et udkast til en
landsdækkende bekendtgørelse, der
forbyder eller begrænser sejlads med
vandscootere, jetski og luftpudefartøj
er, siger Vibeke Kiel fra Friluftskontoret under Skov- og Naturstyrelsen.
Et foreløbigt udkast med forbud og
begrænsninger er allerede sendt ud til
høring hos landets Statsskovdistrikter.
Vi kan bl.a. forestille os, at den slags
støjende fartøjer henvises til f.eks. ned
lagte grusgrave, og at der lægges
begrænsninger på støjniveauet.

Et forbud vil under alle omstændighe
der forbyde færdsel med disse fartøjer i
nærheden af fuglereservater og po
pulære badestrande.
Foreløbig er sagen, som sagt, i hørings
fasen, hvor vi indhenter materiale hos
en række relevante myndigheder som
f.eks. Søfartsstyrelsen. Men vi håber, at
vi kan fremsætte forslag om forbud og
begrænsninger, inden badesæsonen for
alvor sætter ind, siger Vibeke Kiel.
DMU-danske fritidssejlere har fuld
forståelse for, at de populære bade
strande fredes for vandscootere og jet
ski, men vil på det kraftigste protestere
mod generelle forbud mod disse søsportsgrene. Derfor gør organisationen
sin indflydelse gældende - blandt an
det gennem Friluftsrådet, hvorfra der
allerede ligger en indbydelse fra rådets
direktør, Jan Eriksen, til at drøfte sa
gen.

Bestyrelse
og
redaktion
ønsker
alle medlemmer
en god
sommerferie!

Kontoret er lukket i hele juli måned
Bestyrelsen

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i.

Lej med fuld kobsret
Hos D:E:R kan du både 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 vi

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video ogHIFI nyheder fr;
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
Hos D:E:R kan du 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

HP

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
HI-FI-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.
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Gæstesejlere bydes velkomne i Gåbense nye, lukkede havn
Sakset fra »Fritid til Søs«
Gåbense Bådelaug blev stiftet i 1974.
Indtil 1990 har laugets havnefaciliteter
bestået af to fortøjningsbroer mod SØ
med udgangspunkt fra den gamle fær
gemole.
Med vind fra NØ, 0 og SØ har der været
ret uroligt i havnen. Med kuling fra dis
se vindretninger har laugets medlem
mer holdt nattevagt, og mange ekstra
fortøjninger er blevet fastgjort i tilfælde
af, at den permanente skulle briste.
Af gode grunde har det derfor længe væ
ret et ønske at skabe en dækmole mod
øst til at give læ for de drilagtige vind
retninger og gøre det mere attraktivt
for gæstesejlere at anløbe havnen.
Mange helhjertede forslag har set da
gens lys uden at kunne realiseres - ho
vedsagelig som følge af manglende øko
nomisk formåen og manglende opbak
ning fra Nørre Alslev Kommune.
I 1990 viste chancen sig for at gen
nemføre dækmolen som et beskæftigel
sesprojekt med uddannelsessigte (i
henhold til lov nr. 877 af 23. december
1987).
Grundet uddannelsessigtet blev der
udarbejdet et projekt til en anløbsbar,
lodret tre meter bred dækmole, udfyldt
med betonbrokker og med brodæk på
toppen.
Dækmolen er udformet som et »L«
med den korteste del mod NØ og læng
ste del mod SØ. Dækmolen er i alt 150
meter lang. Indsejlingen er 15 meter
bred, og vanddybden i havnen er to me
ter.
Fra bådelaugets klubhus til dækmolen
er der etableret en 65 meter lang forbindelsesbro. Vinkelret på dækmolens

længste del er der etableret 26 nye båd
pladser.
De nye bådpladser er hovedsageligt be
regnet for gæstesejlere, idet antallet af
hjemmehørende både maksimalt må
udgøre 50 både. Denne begrænsning
skyldes primært baglandets manglen
de parkeringsmuligheder for efterladte
biler.
Gåbense Bådelaug råder hermed over
en B-klassificeret havn med ideelle besejlingsforhold fra Storstrømmen. Her
fra tager det kun kort tid at nå Gåbense,
men tre-fire gange så lang tid at nå Vor
dingborg.
Bådelauget håber derfor, at en del af
gæstesejlerne, der klumper sig sam
men i Vordingborg, vælger Gåbense,
hvor der er god plads og nu en beskyttet
havn.

HELLERS

Det næste, der nu står på bådelaugets
ønskeseddel, er at kunne tilbyde gæste
sejlerne mulighed for bedre toiletfor
hold og brusebad. I øjeblikket er der kun
ét toilet med håndvask til rådighed.
Dette toilet vedligeholdes og rengøres
dagligt i højsæsonen af Nørre Alslev
Kommune.
For en gæstesejler er der i dag ca. 1400
meter at gå til det nærmeste minimar
ked, som er en kiosk på en DK-benzinstation. De fleste gæstesejlere regner
ikke dette for noget problem.
På trods af disse begrænsninger regner
bådelauget med et stigende antal gæ
stesejlere, hvis betaling af havnepenge
vil gøre det muligt hurtigt at realisere
de sidste ønsker, siger Tom Larsen formand for Gåbense Bådelaug.

LACHTVÆRFT KASTRUP

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

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

<§l
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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kapsejlads

Ladies Cup 12. maj 1991. Resultatliste
1 .

Ingen kapsejladser i juli!
Kapsejladser i august:
Onsdag den
Onsdag den
Onsdag den
Onsdag den

7. august
14. august
21. august
28. august

Lørdag den 17. august vil der blive af
holdt klubmesterskab for alle bådty
per.
Mere herom senere.

Kapsejladsafdelingen
ønsker alle en god sommer
med masser afvind i sejlene
Husk OLD BOYS SEJLADS
den 24.-25. august 1991
En besætning skal bestå af 2 mænd,
som skal være fyldt 40 år og 1 pige, som
skal være fyldt 30.
Alle kan deltage, det er kun for sjov!
Hvis man ikke har lyst til at sejle, men
er til det sjove, kan man deltage i mid
dagen eller 60'er festen den 24/8.
Middagen er selvfølgelig for egen reg
ning, og man giver 10 kr. til musikken.
Tilmelding til sejladserne vil blive op
sat på klubbens opslagstavler om ca. 1
måned.

Åben 60'er fest
efter OLD BOYS SEJLADS
den 24. august.
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LØB
NR.

DELT.
NR.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42

BÅD
NAVN

Freja
Frem III
Frem I
Tatterrat
Frem II
J. Gocart
Fru Madsen
Mille
Slingrevalsen
Sofie
Killeloch
Frisbee
Capella
La Barca
Taro
Trojka
Halfn'half
Good-Bad-Ugly
Fame
Team Sif
Jade
Rygvind
Chiang Mai
Matak
Hajo
Sytten
Amalie
Knudsen
Nelly
Den Røde Løber
Nauja
Ram-Ib
Peder Most
Pondus
Sørine
Spækuline
Klumpen
Peanuts
Godtnok
Malice
Tjaldur

DELT.
NR.

8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

BÅD
NAVN

Mallemuk
Helios
Festihval
Urd
Babuska
Troldrosen
Jetpost
Rattier
Capriccio
Elvira
Xanthippe
Mopo
X'eren
Sørensen & Co.
X-kæresten
Natacha
Duo
Rasmine
Jesco
Olesnyeautobil
Maj-Britt
Chess
Sjus
Touche
Havhesten
Marie-Louise
Pegasus
Ups!
Koral
Louise
New West
Alice
Røde Orm
Crescendo
Joybird II
Sabrina

T

A

BÅD
TYPE

Gaffelrigger
Gaffelrigger
Gaffelrigger
NF
IF
Jensen 20 Racer
Nordisk Snekke
Passat 26
Nordisk Snekke
Polaris Drabant
L 23
L 23
Caprice
Fenix
Bianca 28
H-båd
H-båd
H-båd
H-båd
RJ-85
Maxi Magic
INT 806
INT 806
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Spækhugger
Drabant 24
Drabant 24
Drabant 24
Drabant 24
2 .

LØB
NR.

S

S

T

A

BÅD
TYPE

Grinde
Grinde
Larsen 25
Contessa 32
UFO 31
OE 32
Dynamic 2000
MG 26
Capriccio
Signe 38
X-95
Maxi 99
X-79
X-79
X-79
Larsen 28
Larsen 28
Larsen 28
Aphrodite 101
Karavel
Contrast 36
X-102
BBlOm
BBlOm
Concorde 38
Luffe 37
Dynamic 35
Dynamic 35
Cayenne Int.
X-99
X-99
X-99
All Aboard 12
Molich X
Diva 39
All Aboard 12

R T
MÅL
TAL

SEJL
TID

PRÆMIE
TID

4,55
4,75
4,90
4,50
5,00
5,10
5,35
5,50
5,65
5,40
5,45
5,45
5,60
5,75
5,85
5,70
5,70
5,70
5,70
5,85
5,90
5,95
5,95
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
5,55
5,55
5,55
5,55

7:14:55
Ej start.
6:54:20
6:48:00
6:19:02
Ej start.
Ej start.
6:48:20
Ej start.
6:23:17
5:59:43
5:59:29
5:58:27
6:01:00
6:17:50
6:05:58
6:07:39
5:52:09
5:54:13
6:01:59
6:01:42
5:51:44
5:53:51
5:47:34
5:53:18
5:48:09
5:53:42
5:33:58
5:50:21
Ej start.
5:51:48
5:47:29
5:57:21
5:52:56
5:54:12
Ej start.
5:51:20
6:02:43
6:00:54
6:48:29
5:59:28

7:16:15
Ej start
7:04:25
6:48:00
6:31:28
Ej start.
Ej start.
7:11:31
Ej start.
6:44:26
6:21:53
6:21:39
6:23:37
6:29:03
6:47:44
6:33:04
6:34:45
6:19:15
6:21:19
6:31:53
6:32:31
6:23:27
6:25:34
6:21:04
6:26:48
6:21:39
6:27:12
6:07:28
6:23:51
Ej start.
6:25:18
6:20:59
6:30:51
6:26:26
6:27:42
Ej start.
6:24:50
6:26:54
6:25:05
7:12:40
6:23:39

MÅL
TAL

SEJL
TID

PRÆMIE
TID

6,10
6,10
6,20
6,20
6,25
6,10
6,15
6,60
6,60
6,70
6,70
6,90
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,55
7,10
7,10
7,25
7,30
7,35
7,35
7,65
7,90
8,40
8,40
8,45
8,20
8,20
8,20
8,00
8,20
8,55
8,65

6:07:34
Ej start.
5:22:55
6:13:31
5:30:45
6:21:37
5:31:15
5:18:22
5:30:10
5:22:58
5:17:18
5:18:48
5:31:50
5:20:46
Ej start.
5:57:15
5:32:16
5:26:16
5:23:01
5:20:45
5:11:28
5:00:12
Ej start.
5:11:55
5:04:41
Ej start.
4:42:27
4:49:39
4:50:53
Ej start
Ej start.
4:56:03
5:18:38
5:07:47
5:15:13
4:52:52

6:41:56
Ej start.
5:59:00
6:49:36
6:07:40
6:55:59
6:06:28
6:00:54
6:12:42
6:07:02
6:01:22
6:05:50
6:12:49
6:01:45
Ej start.
6:38:14
6:13:15
6:08:02
6:12:53
6:10:37
6:03:23
5:52:48
Ej start.
6:05:11
6:01:48
Ej start.
5:48:19
5:55:31
5:57:18
Ej start.
Ej start.
5:59:42
6:19:59
6:11:26
6:22:42
6:01:25
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70 år
Hele havnens Plambech fyldte 70 år
den 3.6.91.
Der var et stort fremmøde for at hylde
fødselaren, ja selv fra Helsingør kom de,
og Svenskerne ville være kommet, men
på grund af det dårlige vejr valgte de at
ringe og ønske Plambech til lykke.
Vi blev trakteret med ristede og kogte
pølser og ikke at forglemme: 01 og vin.
Vilna havde skrevet en sang i dagens
anledning, og formanden, Preben Ja
cobsen, holdt en fødselsdagstale, hvor
han bl.a. roste Plambech for hans store,
frivillige arbejde for SSF og sagde, at vi
ikke kunne undvære ham, heller ikke
når der skulle kræves havnepenge ind.
Mange postkort blev i årets løb sendt til
foreningen, adresseret til Plambech,
fra gæstesejlere landet over, med tak
for hans altid hjælpsomme gemyt.
Plambech er en institution i institutio
nen.
Formanden bad os udbringe et trefol
digt leve for Plambech.
Redaktøren

fra bestyrelsen

lllllll
Plambech ønskes til lykke af Ulla.

Slettede medlemmer
A
A
a
A
A

Nye medlemmer
12 Alice Klitgård
Øresundsvej 106, S.
A
25 Reni Boe Jensen
Murergade 12, 2., N.
A
67 Tom Frederiksen
Polensgade 40, S.
A
87 Jørgen Hansen
Kornblomstvej 9, S.
P 1151 Grete D. Ørskov
Albertslundsvej 75, Alb.
J 1504 Michael Andersen
Backersvej 49, S.
J 1506 Lars Dam
Qvistgårdsvej 10, Qvistg.
J 1523 David K. M. Møller
Wibrandtsvej 79 A, S.
M 1601 Kristian Schaldemose
Irlandsvej 17, S.
M 1618 Christina Aas Jørgensen
Nebraskavej 19, S.
M 1641 Jesper M. Aas Jørgensen
Nebraskavej 19, S.

A

A
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A
A
A
A
A
A
A
A

J
J

12 Jan Kromann Christensen
Marengovej 4, S.
25 Michael Hemling
Prs. Charlottesgade 26 C, N.
67 Jesper Jensen
Weimargade 7, S.
89 Benny Ib Jensen
Bevtoftegade 8, V.
94 Dan V. Jacobsen
Lundtoftegade 34, N.
178 Gerald Klebel Marker
Kastrupvej 82, S.
214 Martin Juncker Brønnum
Cumberlandsgade 9, S.
288 Michael Steen Sørensen
Fabriksvej 2, F.
299 Susanne Mortensen
Maglebytorv 49, Dragør
353 Sven Cronquist
Kirkegårdsvej 20, S.
407 Jan Erik Aastradsen
Hørhusvej 2D, S.
428 Flemming Bernhard Jeppesen
Heinesgade 3, N.
497 Jens Nielsen
Hessensgade 45, S.
596 John Petersen
Længen Slotsgården 19,
Jægerspris
1511 Sandie Stokholm Andersen
Oveng. n. Vandet 51, K.
1513 Bo Nielsen
Hjallerup Allé 28 A, Ka.

havn og plads

Uddelte havnepladser '91
Per Winkel
Johnny Bengtsonn
Birger Riis Hansen
Per Christensen
Jens Chr. Andersen
Svend Vestervig
Bjørn Larsen
Peter Nielsen

24/4 -75
29/4 -76
6/5 -76
20/5 -76
19/8 -76
10/6 -76
6/5 -76
2/3 -79

McDonald's Cup
40 Optimister deltog den 25.-26. maj
1991 i McDonald Cup, begge dage hav
de vi meget flot vejr.
Lørdag var vinden svag og kom fra skif
tende retninger. En meget stærk strøm
gjorde, at nogle sejlede mere baglæns
end forlæns.
På B-C banen blev der gennemført 2
sejladser, og på A-banen 1 sejlads.
Søndag var vinden mere konstant, og
der var knap så meget strøm. B-C ba
nen fik gennemført 2 sejladser, og A-banen fik gennemført 3.
De tre bedst placerede blev:

på B-banen: Thor Andersen fra KS
Julie Have Horstmann og
David O. Rasmussen
begge fra KAS

fra medlemmerne

på C-banen Lars Aanestad fra KS
Henrik Bulow fra KS
Dan Rasmussen fra KS
På A-banen deltog Hendrik Hansen fra
SSF. Han fik en 12. plads i den nye båd
Gottfried.
Der deltog i alt 22.
En stor tak til alle hjælperne på vandet
og på land.
En tak til McDonald.
Birgitte

på A-banen: Jacob Øster fra ØSF
Lars Kristensen fra FD
Henrik Poulsen fra ØSF

Skur søges
helst nordre mole, da jeg har båden dér.
Medlem nr. 810, Peter Nielsen
Lygtemagerstien 8, 4.tv. 2300 S.
Telefon: 31 55 93 40
Der er telefonsvarer, hvis jeg ikke skulle
være hjemme.

Tak til
SSF's bestyrelse,
SSF's hornorkester,
SSF's hoplapiger,
alle SSF's medlemmer og alle de perso
ner, der var med til at gøre min fødsels
dag til en uforglemmelig dag.
Med venlig hilsen
Kirstine

Tak!
Mange tak til alle venner og SSF's be
styrelse for opmærksomheden ved min
70 års fødselsdag.
Det var med til at gøre dagen uforglem
melig.
Venlig hilsen
Henry Plambech
1., 2. og 3. placeringerne fra A-, B- og C-banen.
Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved min fars, Svend Aage Herzogs båre.
Linda Herzog

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
min mors (»Rie«s) bisættelse.
Conny Bjerregaard

Tak!
Min hjerteligste tak for venlig opmærk
somhed ved min konfirmation.
Lars Akkermann

En vinder smides i vandet.
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Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE

aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

Tlf. 31-500504

HEMPEL
købes med fordel
hos
FlUgger byggefinish

Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14

SSF ønsker »Unibank Amager«s besætning til lykke med VM

Verdensmestrene fra SSF kigger langt efter konkurrenterne

SEPTEMBER 1991

Nr. 9

50. ÅRGANG

Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

Alt i bogbinderiarbejde

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

SMQffsettfyk
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • « 31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef:
Ib Petersen

32 52 25 44

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

31 57 13 40

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 59 39 78

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Sekretær:
Elo Nielsen

Kasserer:
Erna Christensen

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 59 49 24
31 95 36 89

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

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Birgitte Akkermann

31 59 79 95

Skolechef:
Jørn Hansen

31 95 73 49

Juniorleder:
Poul Christensen

31 57 43 36

Jollerepræsentant:
Laila Hansen

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

31 59 09 77

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1991.
1991

Hverdage

Lørdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S> 13-17
11 13-17
- 13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helliqdaqe
X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X

L?
A
YD
NS
E
TE
TR
E V1
NC
SE

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon
31 57 61 06

Målere:
Frank Olesen
Svend Heger

32 52 23 10
31 59 66 93

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S

31 58 75 76

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. . .

GODT FISKEGREJ
SÅ ER DET:

BLINKET

31 51 71 79

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer

Amagerbrogade 263A
2300 København S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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TLF.: 31 50 43 54

FRA REDAKTØREN:
Dead-line for indlevering af stof til
bladet er mandag den 2.9.91
Jeg henstiller, at man overholder da
toen for dead-line, da man ellers ik
ke kan regne med at få indlæg i det
blad for den måned.

»Unibank Amager« verdensmester!
Sundby båden »Unibank Amager«
gav første guldmedalje til dansk sejl
sport.
Beretning af Michael Empacher.
Bo Seiko, Michael Empacher og Klaus
Landsmann vandt verdensmesterska
bet i International Yngling Class, som
blev afviklet i Medemblik i Holland i
dagene 19. - 27. juli 1991.
Vi vandt dette VM så suverænt, at vi ik
ke behøvede at sejle sidste sejlads.
Placeringerne i VM var 6-1-5-1-4-1,
og vi startede så ikke den 7. og sidste
sejlads, men det var mest af sikker
hedsmæssige årsager, da vi kunne ryge
ud i en diskvalifikation, som vi ikke
kunne trække fra - så derfor!
Siden vi startede for 6 måneder siden,
har vi opbygget båden selv, så den skul
le kunne sejles i al slags vejr så nemt
som muligt. Båden er derfor enkel og
funktionel.
Vore forberedelser skulle gå på, at vi vil
le være så godt forberedt til dette års
verdensmesterskab som overhovedet
muligt.
Der var ikke så meget vind at sejle på
under dette VM, men vi fik trimmet bå
den så optimalt, at ingen både/konkur
renter kunne følge os, men det er jo bare
ikke nok i et så stærkt VM-felt.
Men Bo var så koncentreret omkring
enhver start og under hele stævnet, at
jeg aldrig har sejlet med en så god styr
mand i Yngling før. Derfor: Ros til Bo!
Men ikke nok med det - han har til gen
gæld heller ikke sejlet med så gode ga
ster før som Klaus og mig.
Vi glæder os til, at Sundby vil feste med
os, og at teamet på vores båd under den
ne festivitas kan takke vore sponsorer
m.fl.
Endnu engang tak til følgende sponso
rer og diverse hjælpere ved dette VM
91:

Unibank Amager, Danvægt, J.P.Ba
cher, Jakon (Snedker & Tømrer), Ka
strup Marine Service, Columbus,
John Mast, Frøkjær, Meka Møbler,
Georg Voss Fjedre.
En glad VM'er

Er lige kommet ind efter 6. sejlads og er verdensmester. Skønt!

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.6.91
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
Fraværende: Birgitte Akkermann, Jørn
Hansen p.g.a. arbejde.
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den 21.5.91
blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste takkeskrivelser fra
to fødselarer.
Endvidere understregede formanden,
at de unge mennesker ikke måtte bruge
computeren. Den er kun til brug ved
kapsejlads, da det er en dyr investering.
Derudover havde der været en episode

Bådtransport
Søsætning - Optagning
[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons J

PREBEN
'JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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vedrørende lån af en yngling-båd. Ju
niorlederen skal fremover underrettes,
når foreningens både skal lånes ud.
Dametoiletterne vil i juni/juli måned
være under reparation, rørene under
klubhuset skal fornyes. Udgift ca.
35.000 kr. Ny kumme er opsat på herre
toilettet.
Punkt 3 Havn og plads:
Uddeling af havnepladser til medlem
mer fra 75/76 er foretaget. Liste
ophængt i mellemgangen.
Lånepladser er ligeledes uddelt.
Havneudvalget har fået bevilget 15.000
kr. til leje af forskalling og indkøb af
jern.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Skt. Hansfesten vil blive arrangeret i
lighed med tidligere år.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Åbent-hus arrangementet forløb over
al forventning - 7 - 8 nye medlemmer.
Oprydning på pladsen ved juniorhuset
vil finde sted i juli måned, og de både,
der ikke hører til, vil uden yderligere
varsel blive flyttet.

Der er indkøbt træ til nye fenderlister
omkring betonbroen.
Der er indmeldt 6 nye surf-medlemmer.
Der er pladsmangel i jollehuset p.g.a.
sejl/dragter. Der mangler skabe og sted,
hvor udstyret kan dryppe af aflåst.
Den ene klubsurfer er blevet kasseret,
men vi har stadig to noget forældede.
Klubben har p.t. ikke midler til indkøb
af nye, så vi forsøger, om det muligvis
kan lykkes af finde sponsorer.
Joller og surfere uden årsmærke vil bli
ve fjernet fra pladsen.
Punkt 9 Motorbåde:
Familiesejladsen blev afholdt den 16.
juni, traditionen tro sammen med sej
lerne.
Det øsregnede ved skippermødet, men
klarede op under starten, og sejladsen
blev afviklet i dejligt »vejr«.
Om eftermiddagen blev vejret »uldent«
igen, og fællesspisningen foregik derfor
i klubhuset.
De sædvanlige fire motorbåde deltog i
arrangementet.
Der er for dårligt - I andre motorbådsfolk!!!
Punkt 10 Sikkerhed:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 7 Kapsejlads:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 11 Bladet:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 8 Joller:
Spillet vil blive repareret. Wire er kom
met, og elektrikeren vil montere i løbet
af denne uge.
Stativet til jollebroens ind- og udsæt
ning er itu og vil blive repareret.

Punkt 12 Eventuelt:
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 22.00.
sign.:
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær

Sakset fra Amagerbladet:

Old Bo/s Sejlads 1991
I weekenden den 24.-25. august 1991 afholder
SSF sommerens Old Boy's Sejlads.
Der sejles som sædvanligt i klubbens Yngling både
samt nogle lånte fra Søværnet
Hvert hold består af 3 personer
(heraf mindst 1 pige).
Aldersbetingelse:
Herrerne skal være fyldt 40 år mens pigerne kun
skal have passeret de 30 år.
Der er fællesspisning lørdag aften i klubhuset
Pris kr. 100,-, incl. baltegn.
60'er bal for alle — pris kr. 10,-.
Se i øvrigt opslag på havnen!
ALLE ER VELKOMNE!
»Sidste års vindere«

HUSK!
Kontingent skal betales senest
den 15. september 1991

HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYR
INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING
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Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

Hf. 31-500504

Windsurfere skal forsikres!
En windsurfer er et sejlskib. Det lyder
måske mærkeligt, men sådan er logik
ken i forsikringsselskaberne, hvor surf
brættet ikke går ind under familiefor
sikringen.
Dette faktum kommer bag på mange
windsurfere, der får stjålet eller ødelagt
deres bræt.
Løsningen er enten en selvstændig
lystfartøjsforsikring eller en tillægsfor
sikring til familieforsikringen. Dog skal
man vide, at tyveri og hærværk kun
dækkes, hvis windsurferen har været
anbragt i et aflåst rum.
Sakset fra Berlingske Tidende:

Efterhånden bliver det fysiske besvær
ved sejlads med sejlbåde mindre - det
meste godt det samme, også af sikker
hedsmæssige grunde — og nu er turen
kommet til den manuelle håndtering/
justering af skødevognen til forsejlet, og
det kan da i hårdt vejr eller en kold nat
være et ubehageligt job.
Det britiske firma Norseman Gibb har
med »Supercar« lanceret et specielt
udviklet beslag, der kan betjenes med
foden. Denne skødevogn kan anvendes
på gængse skødeskinner op til 40 fod.
Pris 820 kr. pr. stk.
Dansk forhandler:
Munter Marine, København.
Når uheld absolut skal være!
Tyske »Yacht« beretter om en tysk sejl
båd, der lå i Elba havn i Middelhavet og
skulle have ferskvand ombord. Åben
hane - hvorpå den af besætningen an
svarlige i sin tørst glemte alt om dette
forehavende, til han næste morgen kun
så mast og ruf rage op over havnevan
det.
Så var der løbet ni tons vand ind i den
130 liter store tank - og foruden hæv
ning kom der en regning for forurening
af havnen med olie.
Sakset fra Berlingske Tidende:

Apropos forurening - og før nogen på fe
riesejladsen kaster en tom plasticfla
ske udenbords - så tager det ifølge FNmiljøundersøgelser 450 år, før en sådan
flaske er opløst i havet, 300 år for en alu
minium-øldåse, medens et stykke ma
let træ klarer det med 13 år.
For en glasflaske kan der slet ikke må
les nogen tid for opløsning.
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Familieregatta, der brød med traditionerne

Deltagerne skulle medbringe en pose jord til Flakfortet, men det er redaktø
ren ubekendt, hvem der eventuelt har rystet på hovedet.

ne rejeruser og hjemtage eventuel
fangst til præmiebordet.
Der var således 31 fartøjer tilbage, og
starten foregik rundt om en pæn god
dansk jordbunke, skænket til lejlighe
den af gartner Allan.
De deltagende skippere skulle under
tidtagernes kontrol fylde en pose med
jord. Det var ikke lige nemt for alle, men
rekorden blev på 30 sekunder for den
bedste - det må være lige til Guinness' rekordbog.
Efter denne kappestrid var der 30 far
tøjer, der mødte til start på den udlagte
bane ved det gode skib »Havkat«, nu
hjemmehørende i Dragør og stillet til
rådighed af æresdommer Jens Bold
reel, Kastrup Marine Service.
Starterne foregik tilpas planmæssigt
for sejlbådene, enkelte fik på grund af
den svage vind svært ved at komme
over stregen.
Motorbådene startede som perler på en
snor, den sidste godt nok med lang snor
af 10 minutters varighed. Til gengæld
var den først i mål.
Ved Flakfortet lå vort dommerskib Bol
len og tog imod ved den udlagte målli
nie, der samtidig var startlinie for tilba
geturen. Sejladsen var her midlertidig
neutraliseret (et formel 1 udtryk), såle-

Traditionerne er til for at brydes. I
SSF's årlige familiesejlads for sejl- og
motorbåde, der blev afholdt lørdag den
16. juni i det sædvanlige danske grå
sommervejr, var der en skjult, indbyg
get pointe, som nogle af deltagerne godt
nok havde luret, idet det af uransageli
ge årsager var blevet annonceret i Dan
marks radio ved flere lejligheder ugen
før sejladsen, hvad der skulle foregå.
Idéen - ud over den mere eller mindre
indviklede rundtur i Øresund - var, at
hver deltagende båd medbragte en po
se jord, der skulle ilandsættes på fæst
ningsøen Flakfortet.
Som noget nyt, ud over den festlige fæl
lesspisning, var, at det var første gang
at sejl- og motorbåde benyttede samme
bane, samme dommerskib og dommerø"

,
\
Der var tilmeldt
32 af foreningens
sejl
og motorbåde, hvilket er en rekord for
den årlige familiesejlads.
Formanden, der også havde tilmeldt
sig, men ønskede at sejle en længere di
stance og udsætte sig for en større prø
velse end de andre deltagere, fik dis
pensation mod at sejle den dobbelte ba
nelængde for således at kunne røgte si-
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Der var motorbåde og sejlbåde med i sejladsen

des at alle kunne aflevere deres jord til
fæstningsøens kommandant, der kvit
terede med et flot diplom til lejlighe
den.
Aktion giv en pose jord til Flakfortet er
blevet så populær, at næsten alle, der
anløber øen, nu har en pose jord med.
Til trods for dagens strabadser lykke
des det for alle at komme i mål til tiden
med undtagelse af to sejlførende fartøj
er, der bravt dagen igennem havde
kæmpet mod svag og skiftende vind og
en stærk nordgående strøm.
Præmieuddelingen og fællesspisnin
gen, der sædvanligvis foregår på græs
set ved søndre mole, måtte på grund af
vejret finde sted i klubhuset, hvilket ik
ke gjorde stemningen og diskussionen
om søsportens herligheder mindre.
Hvem der havde vundet og tabt var en
svær nød at knække for dommerkomi
teen, der bestod af Jens Boldreel, motorbådsrepræsentant Ib Pedersen, Else
Thuring, Klaus Brixmark, der var neu
tral dommer indkaldt fra Dragør, og un
dertegnede.
Sven Malm havde udsat en flot pokal til
bedste pigebåd, og efter en kønstest, fo
retaget af giveren, kunne pokalen, der
er en vandrepræmie, tildeles pigebåden
Ginger.
2.præmien gik til den ligeledes suveræ
ne pigebåd Martha.
Dommerkomiteen var herefter enige
om, at det sammenlagte resultat, mod
regnet i jordgravningen, kontra diplo
met og den svage vind og nordgående
strøm havde givet det resultat, at alle
fuldførende fartøjer havde lige mange
points og således ret til og krav på præ
mie. Og da arrangørerne havde lovet
præmie til hvert deltagende fartøj, var
det en nem sag at afvikle.
De to ikke fuldførende både fik hver en
flot vindpose som præmie for usædvan
lig ihærdig indsats for at komme tilbage
inden festlighederne begyndte.
Formandens rejekogeri nåede i havn
kun en halv time efter tidsfristens ud
løb med hele 15 kg friske rejer. Heraf var
helvdelen kogt undervejs, resten blev
takket være Kirstines indsats i køkke
net lige så røde som de andre. Der kun
ne således blive friske rejer til alle del
tagerne.
Tak til begge.
Formandens dispensation gjaldt også
tidsbegrænsningen, og dommerne syn
tes i anledning af den ihærdige rejeind
sats og den dermed forbundne rengø

ring, at en flot vandslange på egen rulle
og med en af bestyrelsen godkendt (?)
vandhane burde være den rette præ
mie.
En tak til Kastrup Marine Service, Bi
kuben, Fliigger, Eurosats og Sven Malm

Trængsel på Flakfortet

Førstepræmien for bedste pigebåd

for præmier, og da dommerne allerede
er nævnt en tak til medhjælperne Pre
ben Rasmussen, Anette Boldreel, Bodil
Bentson og vor kapsejladschef Birgitte
Akkermann.
HG

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.

Sommertogt med »Frida« 1989

(fortsat fra forrige nummer)

af Verner Poulsen

22. juli
Vi hev ankeret kl. 7.45 og sejlede for
stormstoren og stormfok og for første
gang iført olietøj, da den kraftige vind
gør det køligt, især når man jævnligt bli
ver oversprøjtet. Vi kunne stoppe moto
ren efter at være kommet fri af øerne.
Der var ret grov sø, men da vinden slæk
kede lidt på halvvejen, kunne vi skifte
til genua III, og det satte mere skub i
skuden, så vi kunne holde hjørnet af Sifnos op uden at krydse. Vi lod ankeret gå
i Kamaras Bay på Sifnos kl. 13.20. Un
der frokosten ombord gik Hardy op og
tog et kig og siger: »Der er s'gu en gum
mibåd, der er gået i drift«.
Det viste sig at være vores egen, så vi fik
pludselig travlt. Herefter sikrede vi den
altid med to liner. Vi havde sejlet 26 sø
mil denne dag.
23. juli
Vi så, der kom en tankbåd og lagde til
ved den lille pier, efter at der var blevet
flyttet nogle lystbåde og udflugtsbåde,
og vi gættede på, at det var vand, han
medbragte, og da vi var ved at køre ned
med vores ferskvand, og der ikke var til
at finde nogen vandhane i land, sejlede
Bjarne og Hardy over og fik fyldt to stk.
20 liters dunke i gummibåden uden be
taling, så vi kunne flotte os med en flas
ke Uozo, da vandet ofte koster en krone
literen. Vi var søklar, og kl. 10.30 hev vi
ankeret her fra Kamaras bugten og sej
lede for rebet stormstore og stormfok i
kuling fra nordvest, og da det var den
vej, vi skulle, var det atter en våd om
gang iført olietøj.
I indsejlingen fik vi pustene ned fra
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Kamaras Bay Sifnos. En færge fra
fastlandet.
bjergene, så der var ekstra krudt på. Fri
da lagde sig ned med en spilkop i vand,
hvad vi ikke havde troet muligt. Vi lod
ankeret gå kl 14.30 i Livahdi bugten på
Serifos. Vi fik brug for begge ankre, og
Hardy dykkede som sædvanligt ned og
klappede dem og sørgede for, at de lå
rigtigt og holdt godt.
Vi fik også en god lunch og siesta og
pumpede gummibåden op, så vi kunne
komme på taverna om aftenen. Der lå
omkring 20 både for svaj i bugten, og
samtidig var der flere færgeforbindel
ser, der anløb ved et stykke kaj.
24. juli
Vi tog på tur med en bus, som bragte os
op på toppen af et bjerg, hvor der lå en

lille by med en kirke øverst oppe. Der
var en meget køn udsigt heroppe fra,
men det blæste bravt, så det var om at
holde godt fast.
Vi spiste lunch deroppe og fangede en
taxi til at køre os ned igen, da det så ud
til, at bussemanden holdt lang siesta.
Vi provianterede og gjorde klar til at
komme videre dagen efter.
25. juli
Vi kom af sted kl. 8.45 for rebet storm
store og stormfok, og motoren måtte
også hjælpe, så vi kunne forcere den
grove sø. Vinden 8 -10 Beaufort, ret i tu
den, så det var en meget våd affære.
Vor gennemsnitsfart viste sig at være
3,1 sømil for de 25 sømil til Kithnos,

28. juli
Overliggerdag. Hardy og Bjarne vaske
de vandlinie og fribord på Frida. Lunch
på taverna »Aristos«, the World famous
greek restaurant, sådan stod der i hvert
fald på væggen. Værten sørgede også
godt for os med gratis meat-boller, ou
zoer og metaxaer, så det var helt klart,
at vi indtog vore måltider der, mens vi
var på Kea.

Serifos. Verner nyder udsigten fra
toppen.
hvor vi droppede krogen kl. 16.55 i Ste
fanos Bay. Det var en lille, køn bugt,
hvor der lå tre både i forvejen. Der var
ret dybt, så det kneb at få ankeret til at
holde. Vi fik så bundet nogle ender sam
men, så vi kunne nå ind og binde om et
træ, og så lå vi fint. Der var en enkelt ta
verna, så vi fik reddet aftensmaden.
Der stod i lodsbogen, at der ingen facili
teter var, men det passede altså ikke,
selv om udbuddet var lille. Der kom fle
re både for at vente på bedre vejr.

27. juli
Vi fik hevet ankeret og sejlede ud af hul
let kl. 7.40 for rebet stormstore og
stormfok. Vinden som sædvanlig i næ
sen og grov sø, så motoren fik lov at gå
lige til vi droppede krogen i Kea kl.
14.00. Vi spiste lunch og fik en lille sie
sta og svømmede lidt, pumpede gum
mibåden op og spiste aftensmad på
Grækenlands bedste madsted. Det
havde han i hvert fald skrevet på et skilt
på væggen. Det var i øvrigt udmærket
mad, plus at han gav et par uoyzo.

29. juli
Hev ankeret kl.10.45 for at sejle de sid
ste 16 sømil til Laurion. Vi sejlede for
stormsejl og genua III. Der var grov sø
og vinden næsten i snuden, så vi var
nødt til at bruge motor for at klare no
gen højde, og alligevel måtte vi have et
par kryds for at komme fri af nordenden
af Makronisos-øen, hvor der skulle ligge
et synligt vrag 3/4 sømil fra land. Vraget
var imidlertid gået i havet eller bjerget,
for væk var det.
Ankomst til Laurion kl. 14.30, hvor vi
lagde til kaj ved Olympic Marina. Vi
spiste lunch og fik os et meget tiltrængt
brusebad med hårvask i shampoo. Det
var bare lykken oven på alt det salt
vand. Vi tog en taxa til Laurion by, hvor
Hardy kendte et godt madsted, og han
havde ikke løjet. Vi blev godt mætte, og
det smagte udmærket plus prisen var
meget rimelig. Vi blev kørt hjem af ma
rinaens manager, som tilfældigt kom
forbi, mens vi sad ved kaffen og cognac'en.
Laurion. »Frida« sat på land. Slut for
denne gang.

26. juli
Holdt hviledag og gik en tur op over
bjerget for at nyde udsigten. Der var en,
der forsøgte at komme afsted. Det var
enudlejningsbåd, som skulle afleveres i
weekenden i Piræus, så han havde
travlt, men det var åbenbart for groft
for familien, der var ombord. De retur
nerede ret hurtigt igen.
Det lod ikke til, at tavernaen ville blive
åbnet, så Hardy fandt nødprovianten
frem, og han havde også gemt en dejlig
flaske rødvin, så vi fik et herligt måltid.
Imidlertid var der nogle tyskere, der
havde fået banket tavernaens værtinde
op, så hun fik lukket op. Vi gik derfor i
land for at købe nogle øl, da vi ikke hav
de flere ombord. Værtinden havde ikke
mere mad, og hendes lysmotor var gået
sig en tur, så der var heller ikke strøm på
køleskabet. Hun gik glip af en god han
del, da der efterhånden lå 10 både i bug
ten.
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bad og lidt afslapning, inden vi skulle til
Laurion og have et afskedsmåltid.
Tidligt næste morgen blev vi hentet i
taxa, som kørte os til lufthavnen i
Athen, og hermed var så en dejlig ferie
slut.
Verner

Sunios Poseidon Templet. Verner blandt de andre ruiner.
30. juli
Vi spulede samtlige sejl med ferskvand
og lod dem hænge og tørre, inden vi pak
kede dem af vejen. Lunch ombord. Ef
ter endt dagsværk spiste vi til aften på
den lokale taverna.
31. juli
Her om formiddagen skulle Frida sæt
tes på land med mast og rig. Det skete
også ved hjælp af en meget stor og lar
mende travelift, som vist nok kunne
klare 50 tons. Den kørte meget lang
somt, og så levnede den os ellers en
masse plads på begge sider, men her i
marinaen havde de også rigeligt med
plads at tage af på land.

Vi vaskede Frida af over det hele, vokse
de og polerede den og gav den en gang
bundfarve, så den var klar til næste
sommer.
1. august
Hardy syntes, vi skulle holde fri, mens
han lavede det sidste vinterklar, så vi
tog med bussen sydpå til Cap Sunion og
kiggede på Poseidontemplet, som lig
ger oppe på toppen, hvorfra der er en
mægtig udsigt.
Der var også en taverna og en masse tu
rister fra alle mulige lande, og priserne
var også i toppen, så vi blev her ikke ret
længe.
Vi kom hjem, så der var tid til et bruse-

Jollepladsen har desværre været ramt
af den del tyverier i denne sæson. Der er
forsvundet et par gummistøvler fra en
jolle, et par helt nye træårer med plast
greb fra en anden, og sidst har der været
indbrud i surfindhegningen, hvorfra to
surfere og en bom mangler.
Vær derfor opmærksom på, hvor og
hvordan du opbevarer dit grej!
Samtidig gør jeg opmærksom på, at
oprydningen er begyndt, så surfere/jol
ler uden gyldigt årsmærke er og vil blive
fjernet fra jollepladsen. Dette gælder
også joller, der er til salg.
På grund af skabs- og pladsmangel be
des alle skabe samt master og bomme
på hylderne ved jollehuset mærket med
navn og medlemsnummer senest man
dag den 29.9.91, så vi ligeledes kan få
ryddet op her.
Der vil blive afholdt jollemøde søndag
den 8.9.91 kl 14.00.
Venlig hilsen

<§!
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S * Telefon 32 84 32 84
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Jollerepræsentanten

kapsejlads

til orientering

Svagførefest
afholdes den 7.9.91
HJÆLP!

HJÆLP!

Vi mangler sponsorer!
Nye medlemmer
A

75 Marius Carl Berentsen
Ålandsgade 41, S.

A

89 Asger Kirk Nielsen
Nansensgade 9, K

A

94 Palle Segebrecht
Strandboulevarden 61, 0.

A

178 Karsten H. Hansen
Lykkesholms Allé 35, Frb.

A

214 Jørn Jelager
Øresundsvej 147, S.

A

232 Michael Thorbye
Amagerbrogade 165, S.

A

234 Poul Hansen
Sønderboulevard 89, V.

IF/NF stævne i SSF

Glæd de gamle
- gi' en skærv, tak! -

den 8f 9. juni 1991.

P 1179 Lisbet Oestrich
Murciagade 2, S.
J 1506 Lars Dam
Qvistgårdsvej 10, Køge
J 1511 Martin Lærkesen
Strandlodsvej 97, S.
J 1513 Rune Raskmark Rønne
Wibrandtsvej 34, S.
J 1514 Sune Arge Mephmann
Engvej 26, S.

Vindere af IF/NF stævnet blev Carsten Rohde med gasterne Brian Frisendahl
og Henrik Green Jensen. Nr. 2 blev Kim Baun.

J 1532 Ole Johansen
Lundtoftegade 96, N.
J 1534 Allan Hansen
Nordmarksvej 20, Ka.

TAK
Vi vil hermed sige tusind tak til med
lemmer og bestyrelse samt til dem, der
kom om morgenen, der med gaver og
blomster til vort sølvbryllup den 25. ju
ni var med til at give os en dag, vi aldrig
vil glemme.
Jørgen og Jytte Haar

Grønært, FD 740

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
min far, Vilhelm Vilhelmsens (glarmesteren) bisættelse.
Jørgen Vilhelmsen

per Wallin fylder 60 år.Vi holder åbent hus for familie og venner lørdag den 14.
september fra kl. 13.00.
Med fadøl i stride strømme samt en bid brød.
Adresse: Ved Bellahøj 23,bXI.
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Endelig sommer og sol.

At nyde det våde element kan gøres uanset bådens størrelse.
En lille jolle, madkurv og parasol - ja, hvad behøver vi mere ?
Ronild, medlem nr. 119.

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP

HEMPEL
købes med fordel
hos
FlUgger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14

• 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

iiiiiil

Det er en klam fornemmelse at blive
Oldboysmester

OKTOBER 1991

Nr. 10

50. ÅRGANG

Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

Foreningens telefoner:
31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

SMQffsettryk
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:
31 50 19 78

Preben Jacobsen

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef:
Ib Petersen
32 52 25 44
Sekretær:
Elo Nielsen

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 59 39 78

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Havneudvalg:
31 59 49 24
31 95 36 89

Rasmus Bech
Holger Nielsen

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:
31 51 75 30
31 54 58 44

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

Kapsejladschef:
31 59 79 95

Birgitte Akkermann

Skolechef:
31 95 73 49

Jørn Hansen

Juniorleder:
31 57 43 36

Poul Christensen

Jollerepræsentant:
31 59 09 77

Laila Hansen

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

31 57 13 40

Kasserer:
Erna Christensen

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSR er vi måske den mest erfarne.

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 6106

Åbningstider for 1991.
1991

Hverdage

Lørdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-15
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- £ 13-17
1? 13*17
- 13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helliqdaqe
X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X

L
Y
N
E
T
T
E
N
S

?
A

D
S
E
R
V
1
C
E

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon
31 57 61 06

Målere:
32 52 23 10
31 59 66 93

Frank Olesen
Svend Heger

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S

31 58 75 76

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.

..

GODT FISKEGREJ
SÅ ER DET:

Dead-line for indlevering af stof til
bladet er mandag den 7.10.91.

BLINKET

31 51 71 79

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer

Amagerbrogade 263A
2300 København S

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

TLF.: 31 50 43 54

Jeg henstiller, at man overholdet da
toen for dead-line, da man ellers ik
ke kan regne med at få indlæg i det
blad for den måned.

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 19.8.91
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
Fraværende:
Ib Petersen p.g.a. ferie.
Bente Bang Christensen p.g.a. arbejde.
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den 17.6.91
blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne takke
kort.
Et medlem har efter 23 års medlem
skab udmeldt sig af foreningen p.g.a.
tab af ægtefælle og takker SSF for de
mange gode år.
Endvidere søgte et medlem om dispen
sation i henhold til §12. En enig besty
relse vedtog at behandle sagen på gene
ralforsamlingen.
Foreningen har modtaget et tilskud på
3.000 kr. fra Københavns Kommune til
ynglingenes deltagelse i VM.
Regnskabet pr. d.d. holder stort set
budgettet.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget har taget en båd, der lå
ved mastekranen, på land. Det viste sig,
at det var sønnen til ejeren, der benyt
tede båden. Sønnen købte herefter selv
en båd og mente, at hvis den stod i fade
rens navn, var han berettiget til båd
plads i havnen. Dette er ikke muligt i
henhold til vore love.
Søndre mole er under reparation.
Medlemmer, der sejler på ferie eller

weekend, er ret glemsomme med hen
syn til at vende skiltet om, så havneud
valget kan se, at pladsen er tom.
Havneudvalget henstiller, at man hus
ker dette. Det vil være en stor hjælp.
Havneudvalget vil i løbet af efteråret
forsøge at måle bredden mellem pæle
ne, så der herpå kan komme mærker,
som angiver målene, så man kan blive
fri for, at gæstesejlere f.eks. forsøger at
komme ind på en plads, der ikke er bred
nok og derved ødelægger pælene.

Forterne Rundt vil blive afholdt den 2122. september 1991.
Onsdagssejladserne har en meget fin
tilslutning.

Punkt 4 Klubhus og fester:
Sejlklubben West kommer på besøg i
havnen den 24.-25. august.
Svagførefesten forløber planmæssigt.
Tilbud på, hvor meget det vil koste at få
overdækket terrassen, vil blive indhen
tet.
Dørene på dametoiletterne i klubhuset
skal udskiftes.

Punkt 9 Motorbåde:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 5 Sejlerskolen:
Øveballen har deltaget i en sejlads i
Svanemøllen og kom ind på en flot
2. plads.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Ynglingeafdelingen kører uden proble
mer.
Der er p.t. 5 optimistsejlere, så åbenthus arrangementet har altså givet nye
medlemmer til afdelingen, så man hå
ber, det trækker flere unge mennesker
her efterhånden.
Punkt 7 Kapsejlads:
I klubmesterskabet deltog 19 både.
Old-boys sejladsen vil blive afholdt den
24.-25. august 1991.

Punkt 8 Joller:
Der har været en del tyverier på jolle
pladsen.
Spillet på jollepladsen har ikke funge
ret tilfredsstillende.
Der er indkaldt til jollemøde den 8.9.91.

Punkt 10 Sikkerhed:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 11 Bladet:
Redaktøren vil deltage i et seminar, ar
rangeret af Dansk Sejlunion, hvor em
net er foreningsblade.
Punkt 12 Eventuelt:
Lån af nøgle til porten hos Kirstine vil
fremover kun kunne lade sig gøre ved at
opgive navn og forevise medlemskort,
som skal deponeres som depositum, og
først ved tilbagelevering af portnøgle
vil medlemskortet blive udleveret.
Under dette punkt blev enstemmigt
vedtaget, at brug af kumme- og dybfry
sere samt kogeplader ikke er tilladt i
skurene.
Mødet slut kl. 23.00.
sign.:
Preben Jacobsen

Elo Nielsen

formand

sekretær

UDFLUGT TIL
MOTORBÅDSKLUBBEN »WEST«
Lørdag den 28. september 1991, kl. 12.00
Morgendram i SSF's klubhus kl. 9.00, afgang ca. kl. 10. Der sejles gen
nem Københavns Havn, så vi kan mødes ves Sydhavnsslusen kl. 11.00.
Derpå sejles der samlet ind til »West«.
Sydhavnsslusen åbnes igen kl. 17.00 til hjemturen.
Tag frokosten med - eller køb den i »West«

MUSIK • DANS • FEST • LOTTERIER
Har du mast på - tag bus, bil eller cykel!
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Old Boys sejlads 1991
Endnu engang blev Old Boys stævnet
afviklet under de bedst mulige betin
gelser: fint vejr, dygtige dommere og
glade deltagere.
I år havde hele 19 hold tilmeldt sig.
Blandt andet deltog flere nye besæt
ninger, rekrutteret blandt klubbens
gamle medlemmer. Således deltog Tapet-Kaj og Tarzan med gaster for første
gang i denne særlige kapsejlads.
Som sædvanlig var dommerpanelet og
dets medhjælpere velforberedte og vel
oplagte. Deres opvarmningsprogram
vil gå over i historien som uforligneligt.
Klaus og Kim dirigerede krudt, flag og
trut på Bollen, som Preben til gengæld
dirigerede rundt med. Jan og Henrik
bragte på sikker vis besætningerne
frem og tilbage mellem banen og land,
hvor Bo bestyrede resultattavlen og
sørgede for at opretholde den indre
væskebalance hos både deltagere og
tilskuere.
Efter fire sejladser skulle afgørelsen
falde. To besætninger stod lige med
hver fire førstepladser og skulle derfor
sejle om 1. pladsen. Det var Grethe
Steffensen og Trille Andersen med
Niels Peter Petersen som skipper og Lis
Jensen og Niels Birkelyng med Tommi
Nymand ved roret.
Efter en utrolig spændende start førte
Tommi klart foran Niels Peter, men
sidst på første løbetur var uheldet ude
efter Tommis besætning, der fik vrøvl
med spilerstagen og fokkeskøderne, da
de skulle runde mærket. Under suk og
megen klage måtte de herefter se sig
overhalet af Niels Peters hold, som sik
rede sig et klart forspring og ikke siden
var til at indhente.
Konkurrencen om 3. pladsen blev
mindst lige så spændende. Den blev
afgjort i land af de strengt retfærdige
dommere, der efter opmåling af besæt
ningernes samlede længde på skoene
afgjorde, at holdet med »den mindste
fod« vandt på dette handicap. Placerin
gerne i årets konkurrence er herefter
følgende:

Oldboysmester Niels Dansemus og
hans Swinging Girls

Old Boys mestre:
Niels Peter Petersen
Grethe Steffensen
Trille Andersen

Nr. 2:
Tommi Nymand
Lis Jensen
Niels Birkelyng
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Niels Birkelyng, Lis Jensen, Tommi
Nymand

Præmieuddelingen blev herefter fulgt af
den traditionelle vandtur for vinderne,
og som sædvanlig lod flere sig rive med.
Alt i alt et vellykket arrangement, og her
skal lyde en stor tak til søværnet, fordi vi
måtte låne deres både, til de dygtige og
næsten upartiske dommere for en fin af
vikling af sejladserne, til juniorerne,
som hjalp til med at hente og bringe sø
værnets både og ved tilrigningen gjorde
et stort stykke arbejde, samt til sidste
års Old Boys mestre for et godt stævne
og til Kirstine for god mad.
På gensyn næste år, hvor dette års vin
dere får æren af at arrangere stævnet.
Tommi, Lis og Niels

Nr. 3:
Kent Nielsen
Sonja Pedersen
Allan Cornelius

og så var der bal
bagefter!
Efter en vellykket dag med sejlads gik
man til fest i klubhuset, hvor der var
60'er bal.
Henrik Green stod for musikken til al
les fornøjelse, det skal han have megen
ros for, og der blev danset hele aftenen.
»Søens Folk« ka' bare det dér!
Redaktøren

Redaktøren inspicerer tropperne
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Krebseturen
Det var i år fjerde gang i træk, vi sejlede
til BKM i Malmo og holdt krebsekalas,
så denne tur er efter mange års pause
nu igen blevet en tradition.
BMK'erne er meget glade for at se os,
og vi har haft det festligt og fornøjeligt
hver gang.
Hvert år har der været truende vejrmel
ding op til denne weekend, men i år blev
det ikke kun ved truslerne.
Lørdag ved 12-tiden friskede det op til
hård vind med snert af kuling. Nogle til
meldte mødte ikke op til skippermødet,
og herefter blev vi 26 personer fordelt
på 11 både. D.v.s., formanden var på vej
hjem fra Saltholm, da en af deltagerne
fik motorstop i Malmobugten. Preben
gik straks til assistance og slæbte bå
den til Malmo. Bugserhjælpen blev
straks omsat til en invitation til festlig
hederne i BKM.
Klubhuset var, som tidligere år, pyntet
op som til en nytårsfest, og der var mas
ser af krebs - denne gang canadiske.
I år var der levende musik, så der kom
ekstra gang i danseriet til langt ud på
natten.
Søndag oprandt med strålende sol,
men stadig med piv i riggen.
Efter morgenmad og en lille en i klub
huset, nok en lille en eller to i Peters ko
lonihavehus, besluttede motorbådene
at sejle hjem i kortege for det tilfælde,
at der igen skulle komme skidt i en
tank Heldigvis forløb turen uden
uheld.
De fleste sejlbåde drog også hjemover,
og tilbage blev så de heldige, der ikke
skulle på arbejde mandag.
En dejlig weekend - og tak til vore ven
ner i Malmo!
Ib Petersen

Vagn Preisler i »flyvende« fart
Ib Petersen i charmerende selskab
Tak for mad - nu skal vi ud og danse
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GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:
Formand Preben Jacobsen
Kapsejladschef Birgitte Akkermann
Juniorleder Poul Christensen
(ønsker ikke genvalg)
Repræsentant for klubhusog festudvalg Vagn Preisler
Havneudv.medl. Holger Nielsen
Jollerepræsentant Laila Hansen
(ønsker ikke genvalg)
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppl. Annie Lindquist
1. suppleant Lillian Green Jensen

Søndag den 27. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

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

Valg af dirigent
Protokol og beretning
Valg
Lovændringsforslag
Andre forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest
den 6. oktober kl. 9.00.
Bestyrelsen

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i.

Lej med fuld købsret
Hos D:E:R kan du både 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
smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.
måned. Kober du sa senere, far du

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video og HIFI nyheder fra
topmærker som Bang & Olufsen.
Finlux, Philips, Pioneer, JVC m.fl.

loser dit problem samme dag.

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, ogvi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

4.

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du 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 d

N/f

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
HI-FI-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.

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.

Sommertogt med »Frida« 1990
Lostovo

af Verner Poulsen

14. maj
Ankomst til Laurion efter behagelig fly
rejse og afhentet af Spiros i taxa i
Athen. Frida var søsat og næsten sejl
klar, så Torben og Hardy havde haft et
par travle dage inden Bjarne og jeg an
kom.
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- Bådtransport Søsætning - Optagning
[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons~^j

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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15. maj
Tog til Laurion og provianterede vildt
ind, så Spiros måtte køre to gange i sin
taxa. Efter at have stuvet provianten af
vejen spiste vi octipus og græsk salat
hos vor gamle ven i den lokale taverna.
Vi manglede endnu nogle indkøb, så vi
tog atter ind til Laurion med taxa og af
talte med Spiros, at han skulle hente os
senere.
Vi fik gjort de sidste indkøb og sad så og
fik nogle af de store kanonkolde bajere
indtil det var spisetid. Vi fik et godt
måltid og nogle flasker vin, og vor ven
kom for at hente os, men måtte vente

Vron/ea*

Trebmje

Pclofuio
(Jyfoti)
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KilhnoS;

en halv time, til vi var blevet færdige
med at spise.
Kommet godt ombord fik vi os lige et
par stive whiskyer for ligesom at tage
afsked med Laurion og marinaen, men
så sov vi osse godt alle fire.
16. maj
Dagen oprandt med solskin og frisk
vind fra nord,10 -12 m/s. Det passede os
fint, da vi skulle sydpå, og mens Hardy
ordnede transit log og mandskabslister
med myndighederne, gjorde vi Frida søklar, og kl. 11.45 kunne vi endelig smide
fortøjningerne.
Det gik fint for et lille forsejl alene med
ca. 5 mils fart. vi passerede Cap Sunion
med Poseidon-templet på toppen kl.
12.45. Vi satte ekstra fok op og spilede
med stage modsat den anden, så vi hav
de fin balance i den ret grove sø.
Det gik fint plat for the gat indtil solen
gik ned. Da forsvandt vinden også, så
motoren blev sat i gang og selvstyring
på roret.
Ham »jernmanden«, som vi har døbt
autopiloten, styrer mere nøjagtigt, end
vi kan gøre det, så han er meget populær
- især om natten, men naturligvis har vi
konstant en mand, som holder behørigt
udkig.
Vi kom godt forbi den lille ø Parapola i
meget mørkt og diset vejr, men da må
nen lidt senere kom op, blev der noget
bedre sigt, skønt den kun var halvfuld.
17. maj
Jeg var meget glad for min gamle flydejakke og lange cowboybukser på hunde
vagten, for det var godt køligt om nat
ten. Kl. 6.30 passerede vi fyret på AK
Maléas, det sydøstlige hjørne af Peleponisos. Stadig ingen vind, så motoren
må holde for, men det går jo osse fint
med 5 mil i snit, så vi må jo leve med
støjen.
Kl. 8.00 fik vi en let vestlig brise, så storen blev strukket og hevet midtskibs, og
det gav en lille smule mere fart.
Kl. 9.30 Elafonisos tværs om styrbord
med fladt vand og let vind ret imod,
men skønt solskinsvejr. Torben, der i
starten var blevet lidt bleg og stille, var
blevet puttet til køjs med en pille og er
nu helt frisk igen, efter han har fået en
god nats søvn. Det er første gang, han er
med i en sejlbåd, så det er forståeligt
nok, hvis der er lidt nerver i starten.
Kl. 14.15 T&inaron tværs om styrbord,
kurs ændret til 303°, men vinden drejer
også, så vi har den ret i stævnen igen.
Motoren fik ingen hvile, før vi havde
droppet krogen i Methoni havn, hvor vi

Proviantering i Laurion. Bjarne ven
ter

Olympia Marina, Laurion set østfra

listede ind i begsort nat kl. 2.10.
Udsejlet distance: 176 sømil på 38,5 ti
mer, heraf de 31 timer for motor.
18. maj
Da vi fik øjne op ad formiddagen, så vi,
at vi lå ret langt ude ved havnehullet, så
vi hev ankeret op og sejlede så tæt til

stranden, vi kunne - lige ud for en lille
lokal bodega, hvor vi droppede krogen
ca. 200 meter fra land.
Vi delte os til indkøb og rengøring, så vi
fik frisk vand, frugt, brød og dieselolie
ombord, og resten af dagen slappede vi
af.
Halvdelen af den østre side af havnen er
Fortsættes næste side.
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en meget stor, gammel borgruin, opført
af Venetianerne, og senere har Tyrker
ne huseret her.
Vi fik blæksprutter og græsk salat til
lunch på den lille taverna, hvorfra vi og
så fik det friske drikkevand. Aftensmål
tidet indtog vi samme sted, da der både
var hyggeligt og billigt og med udsigt li
ge ud til Frida, som lå og så køn ud.
Mens vi ventede på, at værten fik grillet
vore koteletter, blev der serveret nogle
tappas til vore drinks. De bestod af nog
le små saltsild i olie sammen med to
mater, agurker og lidt brød. Vi fik et par
flasker vin til maden, og kommet vel
ombord fik vi lige en lille »godnat een«
til halsen.
19. maj
Vi havde besluttet at sejle videre, da
vinden så ud til at være ret nord og vej
ret fint. Vi skulle lige have købt noget
friskt brød, men bageren havde kun et
tilbage.
Samtidig havde vi set, at der var bruser
på stranden, så vi havde taget badebuk
serne på og sæbe og håndklæde med,
men da der ikke var vand i hanerne,
svømmede Bjarne og jeg ud til Frida,
mens Torben, der havde svømmet i
land, tog gummibåden ud. Hardy havde
været i vandet fra Frida og indrømme
de, at det endilu var lidt køligt.
Vi fik lettet anker kl. 13.40 og startede
med storsejl og ny genua 2 hårdt bide
vind på kurs 283° mod Messinastrædet,
som var ca. 300 sømil borte. Hardy skul
le til at sætte vindroret til, men opdage
de, at han i skyndingen havde glemt at
sætte en stopbolt i, så det var bare ær
gerligt, og vi måtte så styre manuelt.
Vinden drejede ret i snuden meget hur
tigt, men beholdt nogenlunde sin styr
ke, som gav os rundt 4 knob, så vi blev
enige om at sejle 3 timer på hver bov for
ikke at komme for langt fra vor kurs.
Ved solnedgang flovede vinden af, så
forsejlet blev bjerget og motoren star
tet.
20. maj
Jernmanden blev sat på og overtog den
manuelle styring, så vi behøvede kun en
mand på vagt til at holde øje med skibe
på kollisionskurs, og at jernmanden
holdt den rigtige kurs. Vi havde delt os
på den måde, at der var to mand på vagt
ad gangen i fire timer, men vi tog det ik
ke så nøje, om der gik en time eller to
over tiden, for vi kunne få en lille lur, når
der ingen vind var, og vi sejlede for mo
tor. Vi så nogle lys om natten, som vi
havde svært ved at definere.
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Bjarne og Torben undersøger borg
ruinen i Methoni

Lipan havn og by
21. maj
Det viste sig senere at være nogle fi
skerbåde, som lå og svingede med deres
projektører, og da vi også fik øje på en
bøje med kvikblink, gik vi over stag og
sejlede nordpå for at komme fri af dem.
Vel fri gik vi atter på kurs.
Kl. 6.00 så vi delfiner, og der trak en
masse sommerfugle i luften, altså med
den lette vind mod Grækenland.

Vi havde en let vind at sejle på, men kl.
14.00 måtte vi starte motoren for at hol
de styrefart. Det var meget skyet og di
set i vejret, og vi fik nogle dråber regn.
Efter en dejlig aftensmad friskede vin
den op, så vi skiftede til Genua III og re
bet storsejl for natten, da vejret virkede
ret uldent. Det begyndte også at tord
ne, uden at vi fik noget videre regn eller
voldsom luft.

22. maj
Kl. 1.00 var der en del lys i kimingen, og
efter loggen var det ikke usandsynligt,
at det kunne være Italien.
Imidlertid sejlede vi på et stort over
sigtskort, hvor der ikke var angivet fyr
karakterer, så vi satte farten ned og af
ventede dagslysets komme for anduvning af Messinastrædet. Ved dagslyset
forsvandt fyrene, som viste sig at være
fiskere med deres blinkbøjer, så vi op
tog vor gamle kurs 280°Vi mødte et flot tremastet skoleskib,
men desværre gik han for motor, da der
ikke var megen vind. Der begyndte også
at komme lidt mere trafik, så vi regnede
med, at kursen passede godt nok, selv
om der var noget, der ikke rigtig passe
de.
Hardy havde før haft problemer med
loggen, at den viste ca. 10% for meget,
så den måtte vi tjekke efter.
Hen på eftermiddagen dukkede Italien
så frem af disen, hvor det skulle være,
men der var kun 5-7 sømils sigt, og vi
havde regnet med at se Etna, som er
3.300 meter højt, langt ude til søs, men
vi så den overhovedet ikke.
Vi testede loggen mellem to fyr, nu hvor
vi var kommet ind på et bedre, specielt
kort, og fandt så ud af, at den viste 24,5
sømil, hvor den skulle vise 18 sømil, så
det hjalp på Hardys humør, da fejlen var
fundet.
(fortsættes i næste nummer)

Trafikminister Kaj Ikast blev ved stor
mødet i Tårnby af Hans Guldager gjort
opmærksom på vort forslag om at be
nytte det opgravede materiale til at an
lægge den kunstige ø, der skulle være
med til at danne den nye riviera mellem
benzinøen og Kastrup havn. Trafikmi
nisteren udtrykte stor velvilje for idéen,
som han ville se nærmere på.
Formanden har yderligere deltaget i et
yderst seriøst møde i Dragør, hvor tek
nikere fortalte om ovennævnte vanstandsstigning i Dragør som de eneste
gener i området, men der vil muligvis
kunne blive tale om »herlighedsværdi«,
som kunne anses for tabt ved det om
fattende byggeri i sundet, og dette vil
muligvis kunne udløse en eller anden
form for erstatning. Rivieraudvalget
har udsendt en skrivelse vedrørende
tunnel- og broprojektet i Øresund til
Kaj Ikast, Lars Engberg, J. K Hansen,
Tove Lindbo Larsen og samtlige med
lemmer af lokalrådet. Rivieraudvalget
har i øvrigt, sammen med lokalrådet,
haft foretræde for Folketingets trafik
udvalg, hvor Rivieraplanen blev fore
lagt.
Trafikudvalget synes vældig godt om
den positive holdning, som Rivieraud
valget kom med, og udvalget bad om et
nyt udspil fra Rivieraudvalget, hvor
man tog højde for den nye situation,
idet man ikke kunne bruge den gamle

Rivieraplan i den nu foreliggende Øresundsplanlægning.
Rivieraudvalget var villig til at forsøge
med et nyt udkast, men manglede øko
nomisk baggrund for dette, da den gam
le Rivieraplan næsten havde drænet
kassen til bunden, og det mentes ikke
relevant at fremskaffe nye eller benytte
gamle sponsorer til et så stort projekt.
Da diverse kommuner og arkitekter ar
bejder på højtryk med forskellige pro
jekter vedrørende Øresund, kan Rivie
raudvalget med sin tværpolitiske hold
ning måske blive det neutrale bindeled
mellem de forskellige synspunkter, og
dette kan muligvis være en afgørende
faktor for økonomien i den nye Riviera
plan.
Rivieraudvalget var enige om ud fra de
nye forudsætninger at bede arkitekt
Dan Haslev om at komme med et nyt
udkast og en pris på en revision af den
gamle Rivieraplan.
Underrforstået er de nye forudsætnin
ger den kunstige ø ved Saltholm samt
halvøen udfor lufthavnen.
Da ovennævnte var essensen af det til
dato foreliggende, blev resten af afte
nen benyttet til hyggeligt samvær, hvor
vor fælles fremtid ved Øresundskysten
var hovedemnet.
Vagn Preisler

sekretær

Referat af orienterende møde i

RIVIERAUDVALGET
afholdt onsdag den 19. juni 1991.
Til stede:
Hans Guldager, formand
Svend Hansen, næstformand
Bent Jørgensen, bestyrelsesmedlem
Vagn Preisler, sekretær

Hans Guldager indledte med at oplyse,
at Miljø Øresund 1991 nu benyttes
som udgangspunkt for alle eksperter.
Der forventes ingen direkte gener i sel
ve Øresund, men vandstanden forven
tes at ville kunne stige med 2 cm ved
Dragør. Amager Strand vil dog blive
stærkt berørt, idet opslammet materia
le vil ødelægge bunden i stor udstræk
ning.

Tirsdag den 6. august holdt Maya-Maria Madslund og Poul Hansen (medl. nr.
234) båddåb på jollepladsen med familie og venner.
Maya'maria døbte barnet OLGA.
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FISKETUR
lørdag den 5. oktober
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Morgenbøn kl. 9.00
startskuddet går kl. 10.00
Du skal være inden for 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 Kirstine til kr. 40,- pr. stk.

PRÆMIEUDDELING - MUSIK - DANS
Bollen er reserveret for medlemmer uden fartøj. - Kontakt Preben Rasmussen (Fedt & Olie)

Hvem kommer med den største, længste, mest sjældne og mindste fisk?
Fest- og motorbådsudvalget

Få et motoreftersyn nu og se
frem til en problemfri sommer
Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer.
Forårsklargøringen omfatter:
* Affedtning af motoren med OMC
motoraffedtningsmiddel
* Olieskift i gearkasse
* Alle bevægelige dele gennemsmøres
* Rensning af karburator og filter
* Check af tændingssystem
* Motoren testes i prøvekar
* Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2 - 5 HK kr. 385,6-10 HK kr. 425,12-25 HK kr. 460,26 - 45 HK kr. 525,46 - 75 HK kr. 650,80-120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52,
tlf. 31 57 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran.
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer,
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres.
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kapsejlads

Afriggergilde
lørdag den 19. oktober 1991, kl. 17.00
Alle medlemmer er velkomne i klubhuset til afslut
ning på sæsonen.

Til klubmesterskabet
lørdag den 17.8.91 var der tilmeldt 19
både. Heraf startede de 15.
Der blev sejlet 3 sejladser, hvor vinden
var god, men regnen kunne vi godt have
undværet. Sejladsen sluttede med sid
ste båd i mål kl. 15.03.
Der blev sejlet om 2 vandrepræmier:
EURO SAILS vandrepræmie til hurtig
ste Nordiske Folkebåd.
CARL & STRIT's vandrepræmie til
klubmesteren.
Derudover var der vinpræmier til vin
derne i samtlige løb, i alt 6.

Der udskænkes en gratis øl eller vand pr. person.
Dansen til levende musik starter kl. 18.00 og varer
ved til kl. 24.00.
Medlemmer, der ønsker at spise til festlighederne,
kan bestille bord hos Kirstine i restauranten eller
på telefon 31 58 32 96.

Mød op til en glad og munter aften
i dit klubhus!!

Vinderne blev:
L løb, Ynglinge
Ingen startede
2. løb, NF
Johnny og Lotte i Bango
3. løb, Spidsgatter
Svend Heger i Vivi
4. løb, Bandholm 26
Mette Green med far og mor i
Peder Wessel
5. løb, blandet
Willy Hansen i Søs (Alb. Vigen)
6. løb, blandet
Niels Mogensen i Do-Do (L-23)
Klubmester og overaltvindet blev
Johnny og Lotte Jørgensen i Bango.
Til slut en tak til dommer Erik (Basse)
og Bjørka samt deres hjælpere.
Birgitte

Team Jørgensen og næste genera
tion med alle deres præmier, som er
Euro Sails vandrepræmie
Carl Strits vandrepræmie
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Vagtordningen
Vi har haft to indbrud i klubhuset i år,
begge uden for vagtperioden. Det er
derfor vigtigt, at vi har vagt hver nat i
den mørke tid.
Har du mulighed for at gå vagt på andre
nætter end fredag og lørdag - så gør det
- for på disse dage er der trængsel.
Der blev vedtaget et par ændringer til
vagtordningen på forårsgeneralforsamlingen, så hele vedtægtsbestemmelsen
gengives nedenfor.
Ændringerne er fremhævet.

Vagtmandsordningen
Der etableres en vagtmandsordning i
tiden fra den 1. oktober til den 30. april.
Vagtordningen omfatter alle medlem
mer under 65 år, der har plads i havnen
eller har fartøj stående på land på for
eningens område.
Hvert medlem skal melde sig til 2 nat
tevagter, og hvert vagthold skal bestå af
tre medlemmer, hvoraf den ene skal
opholde sig i klubhuset ved telefon, og
to skal patruljere på havn og plads. Bå
de den indeværende og de udegående
vagter skal være forsynet med walkietalkie.
Ved fremmøde af kun to medlem
mer skal kun området omkring
klubhuset afpatruljeres.
Vagtmændene må ikke forlade klubhu
set alene; der skal altid være to i følge.
Vagterne skal og må ikke foretage an
holdelser, men skal alene ved deres til
stedeværelse og ved overvågning virke
præventivt.

Patruljerende vagter, der observerer no
get unormalt, skal straks, via W-T, rap
portere 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 kl. 6.00 morgen.
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 frem
møde og, i tilfælde af forfald, tilkaldelse
af afløser skal udføres af bestyrelsens
medlemmer på skift efter en nærmere
fastlagt plan.
Medlemmer, som ikke kan eller ikke
ønsker at deltage i vagtordningen, skal
betale et gebyr på 500 kroner pr. natte
vagt.
Pensionister og andre medlemmer
under 65 år, der af fysiske eller hel
bredsmæssige årsager ikke mener at
kunne påtage sig vagttjeneste, kan
fritages herfor. Ansøgning om frita
gelse tilsendes foreningen, og afgø
relse tages efter medlemmets personlige fremmøde på førstkommen
de bestyrelsesmøde. Fritagelse gæl
der kun for een vagtsæson og skal så
ledes fornyes hvert år.
Nærmere vagtregler udarbejdes af be
styrelsen.

Nattevagt
For at undgå tyverier fra både og skure
opfordres bådejere til at møde op og ta
ge 2 nattevagter frem for at betale sig
fra det.
Tilmeldinger findes i klubhusets mel
lemgang, og hver bådejer skal gå 2 nat
tevagter i perioden 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
medlem.
Du kan også inden 1. december aflevere
en seddel i brevkassen til kontoret med
anførsel af navn, medlemsnummer og
telefonnummer. Vagtchefen vil derefter
formidle kontakten med en afløser, og
afvikling etc. aftales direkte med ved
kommende medlem.
Planlæg dine nattevagter hurtigst mu
ligt - så sparer du 1000,- kr.
Gå selv dine vagter!!!

TAK!
Preben Jacobsen og bestyrelsen i Sund
by Sejlforening.
Tak for det dejlige ur, I gav mig ved min
50 års fødselsdag.
Håber, at Lynetten og Sundby Sejl
fremover i endnu større udstrækning vil
præge udviklingen i dansk sejlsport til
glæde for vore medlemmer.
Kærlig hilsen fra Thomas og også fra
Ulla.

<§l
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Ekspektanceliste til havnepladser pr. 1. oktober 1991
Medl.nr.

Navn

indmeldt den

531
761
643
427
733
725
17
281
1076
147
174
119
989
644
871
619
1028
78
304
563
560
794
873
681
580
717
54
190

Jørgen Grathwohl
Per Berentsen
Niels Anker Lund
Ib Folkmann Andersen
Kirsten Høiler Kanstrup
Jørgen Phillip s en
Einar Hansen
Leif Lykke Sørensen
Verner Dvorach
Dan Stocman
Johnny Jørgensen
Michael Ronild
Helmut Christensen
Lars Schaldemose
Per Laureng
Niels Hassenkam
Frank Andersen
Kaj Mogensen
Niels Bo Schmidt
Jens Lykke Nielsen
Carsten Bo Hansen
Lars Lindsby
Edmund Hansen
Jørgen Christensen
Tonny Olsen
Aksel Byrdal
Kurt Sonne
Jens Henning Larsen

30.09.65
28.05.70
25.05.72
05.11..75
19.02.76
29.04.76
06.05.76
20.05.76
03.06.76
03.06.76
10.02.76
17.02.77
24.03.77
14.04.77
01.09.77
06.10.77
27.10.77
24.11.77
02.03.78
13.04.78
13.04.78
28.08.78
14.09.78
21.09.78
12.10.78
12.10.78
23.11.78
07.12.78

sejlerskolen

joller

til orientering
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NYE MEDLEMMER
A

21 Winnie P. Christensen
Sønderholmallé 9, Ka.

A

29 Villy Hedegaard
Isafjordsgade 15, S.

A

299 Carsten Høy
Maldenallé 20, Dragør
A 353 Ann Vingård Hansen
Holmbladsgade 3, S.

A

407 Mario Conti
Liflandsgade 5, S.

A

415 Leo Svendsen
Byglandsgade 9, S.

A

428 Ole Carsten Juul
Mariendalsvej 32 C, F.

A

439 Johnny Huusom
Amager Boulevard 130, S.

A

497 Birgitte Offenberg
Grundkær 4, Hvidovre

J 1534 Kitt Ravnsborg Danris
Blykobbevej 52, Ka.
J 1538 Jacob Sporon-Fiedler
Lybækgade 27, S.
J 1539 Mia Jahn
Kaliforniensvej 27, S.
J 1540 Klaus Viinblad Mikkelsen
Lyneborggade 30, S.
J 1552 Thomas Pedersen
Fælleddiget 71, S.

SEJLERSKOLEN
Ja, så skal vi til den igen!!
Vinterens kurser skal snart igang; det
bliver de sædvanlige:
Navigation, VHF, Tovværk.
Hold øje med opslag i mellemgangen!
I forbindelse med K.A.S.' jubilæum
afholdt »Foreningen for ældre lyst
fartøjers bevarelse« - også kaldet »De
fæle« et stort træf i Svanemøllehav
nen. SSF var repræsenteret med vor
egen Øveballen, som også deltog i en
arrangeret kapsejlads med fint re
sultat.
Med sejlerhilsen
Skolechefen

BEMÆRK!
Vi skal have taget jollebroen ind søn
dag den 20. oktober kl. 14.00!

J 1553 Morten N. Christensen
Kongedybs Allé 15, S.
J 1554 Emilie Kærn
Rhodosvej 25, S.

Ifølge lovens §12 skal et nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkommende nummer af SSF-bladet.
Protest skal skriftligt tilstilles bestyrel
sen senest 14 dage efter offentliggørel
sen.

HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYR
INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING

«V*Vv

tø

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

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

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

Hf. 31-500504
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017

Der er også sport
i en god økonomi

HEMPEL
købes med fordel
hos
Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
n 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14

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...

TT
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Amager
banken

Amagerbanken

ET flot bygningsværk på pramplad
sen på Nordre Mole.
Nu kan vi få en gang røg!

NOVEMBER 1991
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50. ARGANG

Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

Foreningens telefoner:
31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

SMQffsettryk
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • ® 31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:
31 50 19 78

Preben Jacobsen

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef:
Ib Petersen
32 52 25 44
Sekretær:
Elo Nielsen

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 59 39 78

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Havneudvalg:
31 59 49 24
31 95 36 89

Rasmus Bech
Holger Nielsen

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

31 57 13 40

Kasserer:
Erna Christensen

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:

Åbningstider for 1991.
1991

31 51 75 30
31 54 58 44

Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

Kapsejladschef:
31 59 79 95

Birgitte Akkermann

Skolechef:
31 95 73 49

Jørn Hansen

Juniorleder:
31 57 43 36

Poul Christensen

Jollerepræsentant:
31 59 09 77

Laila Hansen

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Hverdage

Lørdage

10-IS
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S> 1 3-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

|*

13 " 17
13-17

Søn- og
helligdage

9-15
9-15
9-15
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N
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Refshalevej

200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Målere:
32 52 23 10
31 59 66 93

Frank Olesen
Svend Heger

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48, 1.tv., 2300 S

31 58 75 76

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.

..

GODT FISKEGREJ
SÅ ER DET:

Dead-line for indlevering af stof til
bladet er mandag den 4.11.91.

BUNKET

31 51 71 79

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer

Amagerbrogade 263A
2300 København S

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

TLF.: 31 50 43 54

Jeg henstiller, at man overholdet da
toen for dead-line, da man ellers ik
ke kan regne med at få indlæg i det
blad for den måned.

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 23.9.91
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
Fraværende: Bente Bang Christensen
p.g.a. arbejde, Poul Christensen p.g.a.
arbejde.
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den
19.8.1991 blev godkendt uden bemærk
ninger.
Punkt 2 Beretning:
Et medlem har tilskrevet foreningen
vedrørende bestyrelsens beslutning
om, at kun foreningen kan tilbagekøbe
jolleskure ved salg. Bestyrelsen har
tilskrevet medlemmet og håber her
med, at sagen er blevet belyst tilfreds
stillende for medlemmet.
En sejler fra Roskilde, som benytter
Sundby Sejlforening som basehavn om
sommeren, har udvist en så dårlig op
førsel over for et af havneudvalgsmed
lemmerne, at vi har måttet bede ham
om at forlade vor forening og ikke vise
sig mere.
I forbindelse med en fest, der blev af
holdt i vort klubhus under sejladserne
Forterne Rundt, har der været nogle
meget stærke personer, der har syntes,
det var morsomt at flytte vores anker,
vægt ca. 800 kg.
Klubhuset har atter været udsat for
indbrud. Denne gang var det alle skabe
ne på kontoret, der blev udsat for hær
værk - samtlige låse var brudt op.

Bestyrelsen vil undersøge muligheden
for at få installeret en tyverialarm.
Ny mønttelefon er opsat i klubhuset.
Turhåndbogen fra Dansk Sejlunion er
udkommet. Kan rekvireres gennem
Dansk Sejlunion.
Ny bom til mastekranen er ankommet.
Budgettet blev gennemgået og holder
stort set regnskabstallene.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget har ryddet op i maste
skuret.
Skydeportene er blevet taget ned, da de
ikke fungerede - de stødte på!
En stolpe er blevet flyttet, da den stod
lige nøjagtigt der, hvor man skulle gå
ind.
Slusen på Søndre mole er næsten fær
dig og fungerer.
I forbindelse med den hævebrønd på
foreningens område forhandles der
med kommunen. Foreningen har i løbet
af sommeren fået repareret rør, men
det er længere ude, der er problemer, så
vore toiletter bliver oversvømmet
p.g.a., at kommunen, da de har nedlagt
et fjernvarmerør, er gået igennem, så
det i realiteten er blevet en vandlås.
Havneudvalget arbejder intens på at få
løst toiletforholdene på Sdr. mole.
Toiletter på Ndr. mole vil blive aflåset
pr. 1.11.91.
Skraldestativerne vil blive nedtaget
den 1.11.91.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Svagførefesten blev atter i år en succes,
men der er det store problem, at man
ikke længere kan få nogen kunstnere til
at optræde gratis, så det belaster fest
udvalgets budget væsentligt. Festud
valget vil til næste år forsøge at ansøge
Tuborgs Grønne Fond om tilskud til un
derholdning.
I løbet af vinteren vil festudvalget for
søge at arrangere en fest i klubhuset,
hvor Helsingør Harmoniorkester skal
spille.
Foreningen vil igen i år arrangere ande
spil i januar måned i forbindelse med
åbning af klubhuset.
Punkt 5 Sejlerskolen:
SSF afholder i år selv navigationskursus med Poul Christensen som undervi
ser.
Tilmeldingslister til VHF-kursus og
towærkskursus er opsat i mellemgan
gen.

Punkt 7 Kapsejlads:
Sæsonen er slut på lørdag med den sid
ste interne sejlads.
Sæsonen er gået godt med pæn tilslut
ning til både de interne som de ekster
ne sejladser.
Punkt 8 Joller:
Der var ikke stor tilslutning til jollemø
det. De få, der var mødt op, drøftede
muligheden for at arrangere en ugentlig
sejlerdag med naboklubben.
Punkt 9 Motorbåde:
Krebseturen forløb godt med max. an
tal deltagere fra SSF mht. BKM's klub
hus.
Fisketuren afholdes lørdag den 5. okto
ber.
Punkt 10 Sikkerhed:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 11 Bladet:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 12 Eventuelt:
Under dette punkt drøftedes bestyrel
sens lovforslag samt ændringsforslag
til generalforsamlingen. Disse er trykt i
dette nummer af SSF-bladet.
Mødet slut kl. 23.30.
sign.:
Preben Jacobsen

Elo Nielsen

formand

sekretær

jeg vedikke, hvad det
kan være,men iden
sidste tidhar jeg haftlidt
ondt iryggen...

Punkt 6 Sejlerskolen:
Der var intet undet dette punkt.
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Verdens bedste trekløver
Den 24. september 91 var SSF vært ved
en reception for vore 3 VM-ynglinge
guldvindere: Claus Landsmann, Bo
Seiko og Michael Empacher.

VM'erne.

Unibank Amagers områdedirektør,
Torben Nyegaard Olesen kvitterede
med »månedens sportspris« for juli
måned.

Nogle sponsorer mødte op til recep
tionen.
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Jul's 75 års dag
Dagen startede med flot morgenbord
hos Kirstine. Mange glade gratulanter
var kommet for at hylde Jul Andersen.
Preben holdt en tale til fødselaren med
megen tak for det store, uegennyttige
arbejde, Jul gør for SSF. Det var så de
små hår rejste sig, da Politikoret sang:
»I østen stiger solen op«, og da de sang
Lottes pris, ville jubelen ingen ende ta
ge.
Måske skulle vi forsøge at spørge dette
pragtfulde kor om en sang til svagføre
festen?
Jul fik fantastisk mange blomster, ga
ver og især flasker.
Der er nok til et par kolde vintre og var
me somre.
Til lykke til Jul, og tak for en dejlig for
middag!
Grethe

Juul Andersen fik mange gaver og
blomster.

Hr. og fru Juul Andersen.
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GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den 27. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

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

Valg af dirigent
Protokol og beretning
Valg
Lovændringsforslag
Andre forslag
Eventuelt

Forslag til
generalforsamlingen
den 27. oktober 1991
Lovændringsforslag til punkt 4:
Vedr. § 12: Optagelse i foreningen
Linie 1 ændres til:
Enhver hæderlig person kan optages
fra det fyldte 8. år.
Side 17, linie 3 ændres til:
Piger og drenge fra 9 til 18 år kan kun op
tages som juniorer.
Begrundelse:
Vore love justeres i overensstemmelse
med reglerne for ungdomsarbejde in
den for Dansk Sejlunion.
Med venlig hilsen
Lillian Green Jensen
Dagsordenens punkt 5:
Forslag fra bestyrelsen:
1. Havnen - Årsmærker, § 8
Tilføjes 2. afsnit:
Hvis fartøjet ikke er søsat 15. maj, skal
medlemmet skriftligt meddele hav
neudvalget, hvornår søsætning finder
sted. Undladelse heraf vil medføre, at
pladsen uddeles som låneplads.
2. afsnit vil herefter være som følger:
Årsmærker til fartøjer med fast plads i
havnen skal være afhentet på kontoret
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Formand Preben Jacobsen
Kapsejladschef Birgitte Akkermann
Juniorleder Poul Christensen
(ønsker ikke genvalg)
Repræsentant for klubhusog festudvalg Vagn Preisler
Havneudv.medl. Holger Nielsen
Jollerepræsentant Laila Hansen
(ønsker ikke genvalg)
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppl. Annie Lindquist
1. suppleant Lillian Green Jensen

og påsat fartøjet senest 15. maj. Hvis
fartøjet ikke er søsat. . . osv.
Motivering:
Havneudvalget har årligt adskillige til
fælde, hvor et medlem får udleveret
årsmærket og alligevel henstår på plad
sen sommeren over uden at meddele
dette.
2. Kontingent
Kontingent for aktive medlemmer for
højes til kr. 300,00 pr. halvår med virk
ning fra 1. januar 1992.
3. Pladsleje
Pladsleje inkl. moms forhøjes pr. 1. ja
nuar 1992 som følger:
Inklusive havneplads
(pr. år)
kr. 90,00 pr. kvm.
Eksklusive havneplads
(Vinteroplæggere
mil. 1/10 og 1/5)
kr. 45,00 pr. kvm.
Til vurdering af forslag 2 og 3 anføres
nedenfor gældende priser samt forhø
jelsen i %:
Kontingent pr. halvår
kr. 250,00 = + 20,0%
Pladsleje med havneplads
kr. 79,30 = + 13,5%
Pladsleje uden havneplads
kr. 39,65 = + 13,5%

Bestyrelsen

Motivering:
Nuværende takster er fra oktober 1986.
Ifølge Danmarks Statistik har prisud
viklingen i perioden været 21,2%.
Driften af foreningen kan klares med
nuværende indtægter, men der er ikke
plads til større vedligeholdelsesudgif
ter og nyanlæg af toiletter på søndre
plads.
Bestyrelsen ønsker ikke at løse proble
met som tidligere med store, periodi
ske ekstrakontingenter.
Arbejder, som er påtrængende:
1. Nye vinduer og renovering af toilet
ter/bade i klubhuset.
2. Ny kaj i kanalen.
3. Kloakering på søndre plads.
Punkt 5, nr. 4
Sundby Sejlforenings bestyrelse har
indledt en ny praksis med havnepenge
over for de aktive sejlere, som har båd,
men ikke havneplads.
De fleste har, mens de venter på at få
tildelt havneplads, købt sig ind i andre
havne. Nogle ligger for svaj. Enkelte
særligt aktive har udnyttet de ledige
pladser, som, trods havneudvalgets be
stræbelser, står midlertidig tomme i
havnen.
Tidligere bestyrelsen havde den prak

sis, at de opkrævede de gængse havne
penge for gæstende både af disse med
lemmer, indtil de pågældende havde
betalt et helt års havneafgift.
Idéen må have været, at ingen medlem
mer skulle betale mere end det på gene
ralforsamlingen fastsatte beløb til for
eningen, uanset de nærmere omstæn
digheder og medlemmets anciennitet.
Men bestyrelsen har nu indledt en
praksis, som ikke er generalforsamlingsbesluttet:
Man opkræver 25 kr. pr. døgn for de på
gældende - uden nogen overgrænse.
Således kan de pladsmæssigt dårligst
stillede medlemmer nu komme til at
betale 750 kr. pr. måned for skiftende og
usikre havnepladser. Eller omkring
4000 kr. på årsbasis.
Det forekommer mig, at disse medlem
mer på grund af deres svage stilling i
foreningen er blevet udbytningsobjekter. Jeg mener, at denne praksis er et
brud på den lighed og solidaritet, som
ellers hersker i SSF.
Mit forslag til generalforsamlingen er
derfor, at intet SSF-medlem kan kom
me til at betale havnepenge til forenin
gen ud over et års almindelig havneaf
gift.
Yderligere:
At hvad medlemmer har betalt herudo
ver denne sommer tilbagebetales dem
straks!
Finn Ejnar Madsen
Medl. nr. 151
Punkt 5, nr. 5
Åbent brev til bestyrelsen i SSF.
Efter en del henvendelser på kontoret,
uden jeg har fået jeres forståelse, væl
gerjeg, at skrive dette brev vedrørende
havneleje.
Ved gennemlæsning af S.S.F. love/ved
tægter konstaterer jeg, at §2 vores for
måls paragraf står citat »foreningens
mål er, at skaffe sine medlemmer de
bedste betingelser for en god og sikker
havneplads for deres fartøjer, og frem
me søsporten.« I afsnittet Havnen §8
står skrevet citat »endvidere kan der ef
ter udvalgets skøn, uddeles et antal
mærker.« Disse mærker giver ret til
mod almindelig betaling af havneleje,
at ligge på tomme pladser. (Havneud
valgets oplysning).
Ud fra disse 2 paragraffer er det mig
uforståeligt, at havneudvalget vil af
kræve mig kr. 3.800,- for en 24 fods båd,
der for et 1/2 år normalt koster kr.
713,70. Med henvisning til at det er ved

taget på en generalforsamling, (og det
til trods for at den ikke var i havnen i 4
ugers sommerferie).
Det er ganske vist på generalforsamlin
gen vedtaget, at der skal betales kr. 25,pr. dag fra 1. maj, men den daværende
formand Klaus Akkermann forklarede,
at absolut intet var ændret, men det var
kun for, at få lovfæstet det der tidligere
var administreret efter.
Generalforsamlingen den 10-10-88 citat
»forklarede, at disse forslag kun var et
sprøgsmål om, at tilrettelægge allerede
eksisterende regler for at undgå fortolk
ningsproblemer«.
Hvorfor kræver I så, 3 år efter general
forsamlingen, at medlemmer uden fast
plads, skal betale de kr. 25,- om dagen,
længere end indtil pladsen båden nor
malt kan ligge på, er betalt. Pladsen er
iforvejen betalt af et medlem, der af en
eller anden årsag ikke ønsker, at gøre
brug af pladsen. Reglen med at betale
indtil pladsen er betalt med almindelig
havnepladsleje, er af de mange med
lemmer jeg har talt med mere end 25 år
gammel. Med hvilken ret kan I i besty
relsen og havneudvalget ændre denne
regel. Hvis S.S.F. mangler penge, var
det mere relevant at lade havnelejen
stige, da det er de medlemmer med fast
plads i havnen, der har det største ud
bytte af havnefaciliteterne.
Efter samtalerne på kontoret, og jeres
udlægning af medlemmer som PIRA
TER, og nedvurdering af medlemmer
uden fast plads, skal det her nævnes, at
medlemmer er medlemmer uanset om
medlemmet har ønsker eller ikke øn
sker plads i havnen. Det er meget amo
ralsk, og uretfærdigt af bestyrelsen, at
administrere på denne måde mod med
lemmer der har svært ved at finde hin
anden, da de jo ikke ses på havnen re
gelmæssigt.
Det nytter ikke I bruger argumentatio
ner med, at I ikke kan styre det osv..
Det kan på ingen måde være forkert af
et medlem af S.S.F., at bruge en tom
plads i havnen, som de er med til at be
tale til gennem kontigent, byggefond,
midterbro, molehoveder osv.. Hvis I vir
kelig mener, at nogle »sælger« deres
pladser må det være disse medlemmer
der skal straffes, og ikke medlemmer
uden fastplads. Derimod er det en god
ide, at medlemmer med fast plads skal
være i vandet inden den 15. juni og
hvis pladsen ikke bruges af lejeren, ud
lånes til et medlem uden fast plads,
uanset om I (bestyrelse/havneudvalg)
har talt med medlemmet.

Jeg beder jer derfor, og med tilbagevir
kende kraft, at ophæve den nye praksis
med, at indkasserer 5 gange så mange
penge i havnepladsleje end som normal
havneleje, for medlemmer uden fast
plads. Det føles utroligt uretfærdigt ef
ter 10 års ancinitet, at opleve en kam
merat med 11 års ancinitet, kan ligge i
havnen for kr. 713,70, når jeg med sam
me bådstørrelse skal betale kr. 4.600,hvis jeg lå i havnen i sommersæsonnen.
Nu har jeg den 16-9. taget min båd på
land, og derfor »slap« med, at betale 90
dage på land, altså en 4.del års pladsleje
(kr. 356,85), pluds kr. 25,- pr. dag fra 27.
juli til 16. september, samt 8 dage for tilrigning i juni, dette kostede mig kr.
1.450,-. Men det erjo i havnebassinet, og
ikke på land, der er sjovest at ligge.
Det er især underligt, at netop den pe
riodejeg står på land, på grund af prisen
(kr. 25,- pr. dag), er den samme periode,
hvor der er utrolig mange tomme plad
ser p. gr. af til- ogafrigning i havnebassi
net.
Jeg har derfor følgende foreslag til ge
neralforsamlingen:
Medlemmer uden fast plads kan efter
ancinitet anvende tomme pladser for
almindelig havneleje, i det omfang der
er plads. Tilsidesættelse af havneud
valgets henvisninger, medfører om
gående ophaling på land.
Med venlig hilsen
Flemming Wulff, medl. nr. 202
Bestyrelsens bemærkninger til
forslag 4 og 5:
Ved indmeldelse får nye medlemmer
oplyst, at der er ca. 15 års ventetid på en
havneplads, og samme oplysning står i
vore love.
Vort havneudvalg administrerer tilde
ling af nye pladser efter ekspektanceli
ste, såvel faste pladser som låneplad
ser. Styring af havnepladserne hviler på
udlevering af årsmærkater.
Fartøjer, som ligger på en plads uden
årsmærke, er gæster i havnen, og skal
betale kr. 50,00 pr dag i havneafgift
(over 8 meter).
Hvert år er der 10-15 medlemmer, som
henlægger deres fartøj i havnen uden
årsmærkater, dvs. uden tilladelse. Hvis
disse medlemmer er »særligt aktive«,
er det kun mht. at finde ledige pladser i
forbindelse med sen søsætning, ferie
sejlads etc.
Iht. vore vedtægter må medlemmer
uden havneplads efter søsætning max.
have deres fartøj liggende i havnen i 8
dage efter 1. maj for tilrigning.
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På generalforsamlingen oktober 1988
blev det vedtaget, at medlemmer uden
plads skal betale havneafgift kr. 25,00
pr dag efter 1. maj.
Denne vedtagelse er først blevet effek
tueret i år grundet dårlig »overdragel
se« fra tidligere havneudvalg.
Forslagene vedrører hovedsagelig §8 i
ordensreglementet under havnen, som
her optrykkes i sin nuværende ordlyd:
§ 8 - årsmærker
Ved betaling af havneplads og forevis
ning af forsikringskvittering udleveres
et farvet, nummereret årsmærke. Det
te påklæbes fartøjet således, at det ses
tydeligt fra landfast fortøjning.
Årsmærker til fartøjer med fast plads i
havnen skal være afhentet på kontoret
og påsat fartøjet senest 15. maj.
Endvidere kan der uddeles et antal
mærker af anden farve til fartøjsejere,
der har meddelt, at de ønsker låneplads
i havnen det pågældende år.
Medlemmers fartøjer, der er henlagt
uden årsmærke, kan havneudvalget
straks tage på land uden varsel for ejers
regning og risiko.
Derudover betales en bøde på kr. 200,-,
der tilfalder foreningen.

Begrundelse:
Da jeg har arvet båden og ikke ser an
den mulighed end at sælge den, hvis der
ikke kan ydes dispensation. Det er mit
håb, at jeg kan få bestyrelsens tilslut
ning hertil.
Jan Petersen
Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig dette
forslag.
Forslag nr. 7
Undertegnede medlem nr. 445, Poul Ol
sen (Maskin-Poul) foreslår hermed føl
gende til generalforsamlingen:
At frihavnsordningen bliver ophævet,
da det koster vor forening en masse
penge i form af beskadigelse af pæle,
slid på havnen samt mangel på havne
penge.
Poul Olsen
Forslag nr. 8
fra en kreds af medlemmer.
Det pålægges SSF's repræsentanter på
Sejlerdagen at gøre Frihavnsordningen
til et hovedoplæg samt at indføre sær
pris for pensionister i lighed med Hel
singør Sejlklub.

Begrundelse:
De fleste er så gamle i gårde, at hav
neudvalget kender både plads og båd,
så det er kun ledige pladser, der skal
kontrolleres.
Forslag nr. 10
fra en kreds af medlemmer.
Toiletterne i klubhuset rengøres af et
rengøringsselskab eller af et SSF med
lem mod rimelig betaling.

Foreløbigt budget for 1992:
Indtægt
Udgifter:
Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelse
Sejlerskole
Juniorer
Kapsejlads
Renter
Diverse
Udgifter i alt

Forslag nr. 6
Jan Petersen, medlem nr. 366, ønsker
tilslutning fra bestyrelsen til, at der kan
ydes dispensation fra § 12 af love og ved
tægter af 1984, så underrtegnede kan
overtage bådplads nr. 230 efter afdøde
Lydia B. Larsen (Rie).

* Bådtransport *
Søsætning - Optagning
[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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Forslag nr. 9
Jeg vil gerne henstille til havneudvalget
at pladsmærke må sættes på masten,
da træbåde får grimme mærker, når
mærkaterne fjernes.
Svend Heger, medl.nr. 400A

1.150.000
640.000
30.000
140.000
20.000
100.000
10.000
20.000
60.000
15.000
20.000
95.000
1.150.000

Sluseport, sydøst-molen
Porten, der har været god brug for i
mange år til at få tang og olieslam ud,
viste sig ubrugelig, efter at molen blev
fornyet, da tangen blot lagde sig mel
lem stenene og kom ind igen, da vandet
løber ud og ind med ca. 4 minutters
mellemrum.
Vi lavede en interimistisk sluse med
nogle brædder. Da det viste sig, at tan
gen kom fri af stenene, blev det beslut
tet at lave det rigtigt.
Jeg fik en snak med Elo, som ved en hel
del om den slags, om, hvordan det skul
le laves, og hvad der skulle bruges af
materialer til forskalning, jern til for
ankring, cement og grus.
Han skød på, at det ville koste ca. 15.000
kr., og da bestyrelsen mente, det var
vigtigt, blev pengene bevilget.
Jeg havde i forvejen talt med Bernhard,
Ib og Juhl, så vi blev enige om, at det
kunne vi nok klare - så vi gik i gang.
Holger skaffede kompressor til at ban
ke tipvognsskinner ned med.
Elo lånte en cementblander hos »Prø
vestenen«, og Bent Knudsen lånte os en
højtryksspuler til rensning af stenene,
som blev fundet ude i vandet. De skulle
fylde op for at spare lidt på cement og
grus, da der skulle meget til, ca. 30-35
tons.
Erik Offenberg kom med en skære
brænder, som Schaldemose skar skin
nerne over med.
»Tarzan« skaffede bindejern og tråd.
Strøm til kompressoren lånte vi af Ka
jakklubben.
Da vi var kommet i gang, kom der hel
digvis andre og hjalp til, så vi fire ikke
blev slidt helt op. Det er jo rart, at der er
nogle, der gerne vil give et frivilligt nap
med, så det kan laves til en fornuftig
pris for foreningen.
Efter ca. 14 dage kunne vi tage forskalningen væk, og det ser såmænd ganske
pænt ud, men skal bare efterpudses.
Jeg vil gerne sige tak til alle, som hjalp
til: Bernhard, Ib, Juhl, Leif, Elo, Kjeld,
Janus, Svend, Georg, Rolf, Jørgen, Hol
ger og Schaldemose.
Taktil Ryle-Niels for øl, kaffe og de små
kommentarer.
Tak til Lotte for kaffe, og til Flemming
for en lille en til frokosten.
Tak til Bent Knudsen, Kajakklubben,
Prøvestenen og Tarzan.
Venlig hilsen
Rasmus Bech

Rasmus Bech lægger sidste hånd på
værket.

Sluseanlægget
søndre havnebassin
En ting, som har generet sejlerne i søn
dre havnebassin igennem snart hele
havnens historie, er nu løst eller afhjul
pet så godt, som det på nogen måde er
muligt, og naturligvis er dette udført
med vort effektive havneudvalg som
primus motor.
Vi har igennem længere tid set store
ting ske omkring slusen, bl.a. Rasmus
Bechs gamle sejl syet om til sandposer
til opdæmning, imens opbygning, for
skalning og cementstøbning stod på.
Stålskinner skåret over med skære
brænder og vibreret ned i undergrun
den, og cementblanderens rumlen og
bumlen til motorsav og hammerslag.
Og al den entreprenørvirksomhed kun

ne jo ikke foregå, uden der blev stillet
spørgsmål af mange, bl.a. vore gæste
sejlere, om det var den nye Øresunds
bro, der var påbegyndt.
»Men sagen var den«, at nu havde den
slues drillet længe nok, så der blev taget
fat på opgaven med ildhu af Ras, Hol
ger, Ib Juul A. og Poul m.fl., samt Ryle
Niels som ansvarshavende debattør, så
da undertegnede kom tilbage fra båd
udstilling i Marselisborg den 3.9.91, var
der ved at blive lagt sidste hånd på slu
seværket, som det ses på billederne.
Endnu et problem var løst, og en for
bedring af vor havn var udført, og sidst,
men ikke mindst, uden så store udgifter
og uden så megen snak om den sag.
Henning Andersen
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Rygeovnen
Ved forårsgeneralforsamlingen i 1991
nævnte formanden i sin beretning, at en
rygeovn ville blive etableret på pram
pladsen.
Nogle medlemmer tog herefter initiativ
til at påbegynde projektet.
Vores Tryksen var der straks med et
klækkeligt beløb med den klausul, at
det skulle være gedigent håndværksarbejde. Derudover var der ca. 75 med
lemmer, som indbetalte hver 200 kro
ner.
Så var der nogenlunde økonomi i pro
jektet.
Herefter kunne projektet så gå i gang,
men dette kunne kun lade sig gøre ved
hjælp af frivillig arbejdskraft. »Tor
denskjolds soldater går i gang«.
Dette varjo selvfølgelig for ikke at bela
ste foreningens økonomi yderligere.

»Maler Jørgen« lægger den første
sten.

Projektet er i fuld gang.
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Spær og lægter bliver monteret.

Arbejdet blev udført, hvorefter der blev
holdt en indvielse med pølser, røgede
sild, hvidvin og fadøl. Indvielsen blev en
succes, ca. 120 medlemmer deltog, så
sild og pølser, hvidvin og fadøl rakte ik
ke langt.
Nogle af foreningens musikanter bi
drog med dejlig musik den hele nat.
Medlemmer, der endnu ikke er tilslut
tet rygeprojektet er hjerteligt velkomne
mod naturligvis at betale det samme
beløb, altså 200 kroner, som de øvrige,
der benytter rygeovnen.
I øvrigt er det hensigten, at der i løbet af
foråret også vil blive opsat nye borde og
grill-ovn på prampladsen.
Rygeovnen er blevet indviet af malerJørgen med et »rygende« godt resultat.
Steen og Elo
Rygeovnen i funktion.

Strandjægerne
afholder stort flæske- og andespil
i SSPs klubhus
fredag den 1. november 1991 kl. 19.00
Adgangsbillet kr. 10,00 kan købes ved indgangen

Man deltager automatisk i lodtrækningen
om fine gevinster på adgangsbilletten
Strandjægerne
Elo Nielsen holder tale ved indviel
sen.
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Svagførefesten 1991
Fredag:
Efter de forberedende møder var vi klar
over, at vi fik for få vogne til transporten
af vore gæster.
Har ringet til min ven, Freddy Hornshøj, for at låne en af hans busser. Altid
hjælpsom - ok hos ham.
Ud og hente bus efter fyraften. Bentes
bil i stykker - hjem og hente hende og
moderen. Ud at hente blomster hos
Lyon Blomsters gartneri på Englandsvej.
Hvor var de søde - fik alle de blomster,
vi bad om - og mere til!
Hente min kone og ned i sejlforeningen
til Bent, Rene og Svend, som lavede
scenen.
Pigerne pakkede blomster ud - og ind i
stanniol. Sendt hjem den dag!
Lørdag:
Op kl. 5.30. Ud på grønttorvet og hente
frugt til en gros priser hos vor sædvanli
ge leverandør (fik lidt god vægt).
Hente Bente og moderen, som skal ser
vere og hjælpe til.
Ned i SSF og læsse af (puh ha'). Alle
hjælpere var mødt op.
Samlet morgenbord, fin stemning, alle
kan deres job fra de foregående år. Fa
belagtig dygtige til at pynte de mange
borde. Bente og jeg til ES en gros for at
købe chokolade og slik til gæsterne. Til
bage i sprint.
Har altid før stået og taget imod gæ
sterne, når de kom - vil i år prøve noget
nyt: Kører selv en af busserne, som skal
hente gæster. En oplevelse at hente de
forventningsfulde svagføre, mange i
rullestol - næsten for mange!
Hjemme stod vort hornorkester og spil
lede velkommen til gæsterne.
Hentede bl.a. Inger Lise Gårde, som så
mange år havde glædet de svagføre
med sin sang og sit gode humør. Nu er
hun selv hårdt ramt og sidder i rullestol
på tredie år. Hun kom ud nu for første
gang, efter hun blev syg.
Hvor er vore hjælpere dygtige til at
håndtere de syge. Vil ikke fremhæve
nogen, da alle yder en fabelagtig ind
sats.
Lidt forsinket på den sidste tur, så alle
var på plads, da vi kom med sidste hold.
Bød velkommen med ønsket om en god
dag.
Gæsterne spiste det flotte smørrebrød
fra Kirstine.
De søde Hoplapiger satte stemningen i
top.
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Wilhelm, vor gode ven fra Sverige, tryl
lede på klaveret. Var selv oppe og synge
et par numre. Kurt Wilken og søn over
tog scenen - de kan det dér!
Eftermiddagens store gave til gæsterne
ankom. Ove Verner Hansen!
Her var en stor kunstner, som virkelig
betog sit publikum med vitser, små vo
vede ting og sin pragtfulde sang.
Jubelen ville ingen ende tage. Han og
pianisten fik et af vore slips med hjem
(Ove ses næsten aldrig med slips).
Hoplapigerne, Kurt og Co., Wilhelm og
jeg fortsatte underholdningen, medens
der blev nydt kaffe og til sidst is og pøl
ser.
Det lykkedes under fællessangen at få
Inger Lise til at synge et vers solo - en
meget rørende og betagende oplevelse,
hendes kamp for at komme tilbage til
en bedre tilværelse - hendes første of
fentlige optræden. Hun sagde selv, at
hun følte, at denne dag havde givet hen
de et skub bagi og en tro på fremtiden.
Den slags gør svagføredagen til årets
oplevelse for alle, der gav deres lørdag
for det gode formål.
Tak for i dag, en sjov ting med at synge
farvel til vore gæster oppe fra scenen
med alle de medvirkende på een gang.
Søde takketaler fra gæsterne, som var
trætte efter en lang dag og fik lov at
tømme bordene for frugt, slik, blomster
og gaver.
Hjemtransport - de svagføre glædede
sig allerede til festen næste år!!
Efter hjemtransporten: Fællesspisning
(Skipperlobescoves) og socialt samvær.
Måtte slutte af med at køre en hjemme
værnsmand til Hørsholm med hans
bus, som skulle afleveres.
Hjemme kl. 22.00 - godt træt efter en
oplevelse, som alle, der deltager, er tak
nemmelige for at være med i med den
oplevelse, det er, at se glæden hos de
svagføre over vore anstrengelser.
Vagn

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i.

Lej med fuld købsret
Hos D:E:R kan du bade kobe og

2.

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger

leje. Du kan starte med at leje dit

det f.eks. blot til at justeres en

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video ogHiFi 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
Hos D:E:R kan du 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 dig.

VIDEO
HI-FI-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.

Få et motoreftersyn nu og se
frem til en problemfri sommer
Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer.
Forårsklargøringen omfatter:
* Affedtning af motoren med OMC
motoraffedtningsmiddel
* Olieskift i gearkasse
* Alle bevægelige dele gennemsmøres
* Rensning af karburator og filter
* Check af tændingssystem
* Motoren testes i prøvekar
* Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2 - 5 HK kr. 385,6-10 HK kr. 425,12-25 HK kr. 460,26 - 45 HK kr. 525,46 - 75 HK kr. 650,80-120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52,
tlf. 31 57 37 72.
Inger Marrot og Dres.

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran.
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer,
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres.
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kapsejlads

DANSK
SEJLUNION
DANISH YACHTING ASSOCIATION

9

PS£lTT0
Kapsejlads
Når jeg sidder her på mit kapsejlads
kontor og tænker tilbage på min første
sæson som Kapsejladschef, kan jeg kun
sige, at den har været både dejlig-aktiv
og lærerig.
Det har været dejligt at se, at mange
mennesker stadig har lyst og tid til at
hjælpe, det har været aktivt og lærerigt
at være Kapsejladschef, men en ting er
helt sikkert: en Kapsejladschef kan ik
ke klare det alene, så hermed en stor
tak til alle, der har hjulpet til i denne
sæson!
Efter et par års pause startede vi onsdagssejladserne op igen med succes.
Der har været ca. 20 både på vandet
hver gang, men selvfølgelig kunne vi
ønske flere; det tror jeg, der kommer til
næste år.
Men vi har haft det hyggeligt, også efter
sejladserne, hvor vi har været med til at
skabe ægte sejlerstemning i klubhuset.
Vi har haft familiesejlads - også med
succes »trods vejret«.
En tak til Hans og Else samt deres
hjælpere.
En kreativ sejlads med god stemning og
flotte præmier samt en masse dejlige,
friskkogte rejer.
Old Boys sejladsen havde god tilslut
ning både fra nordre-, midter- og søndre
mole, »dejligt«!
En stor tak til Claus, Kim og Axel og
alle de andre, der hjalp til.
En succes som sædvanlig.
Endnu engang tak til alle.
Vi ses til næste sæson.
Birgitte

Endnu en fornyelse af DH-målebreve står for døren. Beregningen af DH-måletallet er ændret, således at beregning af sejlarealet sker på en ny måde.
Derfor skal DU være opmærksom på, om alle de mål, som skal bruges til den
nye beregning, er målt på din båd.
Check på dit gamle målebrev, om målene MGU, MGM, SPL samt ISP er anført
som 0.
Er blot ét af disse mål 0, skal du kontakte din klubmåler. Dit målebrev kan ikke
fornyes, før disse mål er anført.
Girokort til fornyelse af målebrev vil blive udsendt fra DS i december måned.

Kapsejlads
Så fik vi igen gang i vore aftenkapsej
ladser i 1991 efter nogle år med mang
lende interesse fra både sejlere og dom
mere.
Noget kan der jo altid gøres, når man
har så stor en sejlforening med mange
nye og gamle kapsejlere, der egentlig
gerne vil på havet og prøve kræfter.
Det er jo en del af SSF's ansigt udadtil
som sejlsportsforening, der vises på
godt og ondt, når vi ikke kan få sådanne
ting til at fungere. Det gode initiativ fra
vor kapsejladschef, Birgitte, fortjente
nok en større tilslutning, så vi håber at
se mange flere på banerne i næste sæ
son.

Men én ting viste det også - det skal
være let tilgængeligt at deltage, forat få
sejlerne ud fra pælene.
Bl.a. burde man kunne deltage uden
målerbrev. Det er jo efterhånden blevet
en bekostelig affære at få sin båd op
målt, og principielt synes flere sejlere
ikke om at have Sejlunionens sugerør i
deres pengepung.
Måske skulle vi have en lokal opmåling
og lade deltagerne sejle på det. Der er
ingen problemer i at gøre dette, da både
foreningen og nogle sejlere har EDBudstyr, der kan klare beregningen.
Sæsontilmeldingen viste sig også at
være god, men det kan være vanskeligt
at sætte løb sammen, hvis deltagerne
udebliver for ofte.
Det håber vi naturligvis bliver bedre i
1992.
NAVIGARE NECESSE EST
Henning Andersen

Larchmont-Cup 1991
Resultatliste:
1.
2.
3.
4.
5.
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Kastrup Sejlklub
: 4 sejre
Søværnets Idrætsforening : 3 sejre
Sundby Sejlforening
: 2 sejre
Øresunds Sejlklub Frem
: 1 sejr
Rungsted Kyst Sejlklub
:0
(ikke startet)

Verner Poulsens beretning »På som
mertogt med Frida« udgår denne
gang p.g.a. pladsmangel.
Fortsætter næste gang.
Redaktøren

Weekend-stævne - 21. september 1991
Til weekend-stævnet var der tilmeldt 30 både, som bestod af Ballad, Accent og
Albin Express.
Vejret var dejligt med god vind. Der blev gennemført 2 sejladser på trekantbane.
Resultatliste uden fratræk - Olympisk pointsystem.
BALLAD:
Sejlnr.

1420
934
836
843
1039
1186
2001
970
1316
950
475
676
1387
2022
684
1294
1261
683
707
919
998

1

Klub

Krister Anl kvist
H. P. Johansen
Thomas Nevstad
Rene Pedersen
Lennart Flygare
Daniel Hansen
Mogens Bahncke
Claus Løvig
Holger Nielsen
Peter Oxhamre
S. E. Enevoldsen
Steen Gøransson
Leif Eneberg
Martin Hansson
Jens Bay
J. Rasmussen
Bjarne Nielsen
T. Pless
Bent Knudsen
Lars Larsson
H. B. Mortensen

MSS
DS
MSS
VBS
MSS
RKS
SKS
RKS
RKS
MSS
NIV
SS
MSS
MSS
VBS
NIV
FD
KS
SSF
MSS
MS

2
12
3
DSQ
5
11
8
1
15
4
6
9
10
17
14
7
19
16
18
13
DNS

4
2
5
1
9
6
3
7
11
13
16
8
10
12
DNF
15
17
18
14
DNF
DNS

4
1
10
3
6
5
15
DNS
2
12
9
14
13
8
7
DNS
11
16
DNS
DNS
DNS

19,0
21,0
31,7
33,7
36,7
38,7
40,7
41,0
41,0
45,0
48,7
49,0
51,0
55,0
61,0
62,0
65,0
68,0
72,0
75,0
84,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

KS
NIV
RKS
NIV
VS

2
3
1
4
DNS

1
4
3
2
DNS

1
2
DNS
DNS
DNS

3,0
16,7
17,4
22,7
35,1

1
2
3
4
5

5,7
8,7
11,7
24,0

1
2
3
4

2

3

Points

Navn

PLC

ACCENT 26:
312
226
519
471
359

Bent Andersen
Schmidt/Rochat
Ole Røder
Ole L. Langen
Henrik Dorph-Jensen

ALBIN EXPRESS
429
90
760
38

Svend Betak
Bodo Rupsch
Flemming Borch
Søren Johnsen

KS
ØSF
KS
KS

3
1
2

1
3
2

1
2
3

4

4

4

HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
i

BÅDUDSTYR
INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING

^ <$>
9T

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

Uf. 31-500504
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Forterne Rundt - 22. september 1991
Til Forterne Rundt var der tilmeldt 71 både, men på grund af dårligt vejr - »blæst og regn« var der kun 52 startende både.
Banen var på 20,7 sømil, og sidste båd var i mål kl. 15.18.
Alle var trods vejret enige om, at de havde haft en god sejlads.
Præmieuddelingen fandt sted i klubhuset kl. 20.30.
Overaltvinderen til Forterne Rundt blev Kim Steffensen fra SSF i H-båden med en sejltid på
3.30.27 timer.

START 1, løb 1, mål: 8.40-9.40, afg. kl. 10.00.
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

D
D
D
D
D

Dynam. 35
Diva 39
Luffe 44
Banner 41
A.A. 12

Bjarne Ris
Per Vilmar
Niels P. Petersen
Jan Hansen
Poul Borchum

Stoppenålen
LYN
Beamer
DS
Trip
SSF
Den rullende roulade LYN
Sabrina
LYN

Louise
Gråskæg
Spray

30
129
26
1
2

Sejltid

Præmietid

8.40
8.55
9.25
9.40
8.65

03.08.41
03.08.27
03.04.18
03.03.13
03.15.31

04.10.39
04.11.57
04.14.25
04.14.39
04.20.00

DS
DS
SSF

8.20
6.70
7.90

03.13.16
03.43.21
03.36.30

04.13.09
04.24.48
04.33.06

Unifinans
Kiroto
Carola
Krebsen
Bolene
Clips B

KS
LYN
SSF
KS
SSF
SØ

6.10
6.10
6.40
6.35
6.15
6.25

03.31.16
03.52.29
04.11.43
04.15.02
04.25.01
05.17.02

04.03.36
04.24.49
04.48.46
04.51.19
04.58.09
05.51.46

Elisabeth
Tyveknægten
Antares

DS
SSF
KS

6.20
6.00
6.05

03.45.27
04.05.02
04.15.58

04.19.23
04.35.43
04.47.28

DS
RKS
VBS
MSS
RKS
MSS
VBS
MSS
NIV
MSS
FD
MSS
MSS
SS
SKS
KS
RKS

6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15

03.33.59
03.36.16
03.37.03
03.38.09
03.38.56
03.39.27
03.45.24
03.48.04
03.48.54
03.50.29
03.51.40
03.51.41
03.52.00
03.54.32
04.15.18
04.59.58
DNS

04.07.07
04.09.24
04.10.11
04.11.17
04.12.04
04.12.35
04.18.32
04.21.12
04.22.02
04.23.37
04.24.48
04.24.49
04.25.08
04.27.40
04.48.26
05.33.06

Yatzy
Svineøret
Total
Do-Do

SSF
DS
KS
SSF

5.70
5.95
5.70
5.45

03.30.27
03.34.06

03.55.56
04.03.56

Tjaldur
Godtnok
Ariel II

SS
BLS
BSS

5.55
5.55
5.55

04.13.07
04.21.32
04.34.45

04.35.52
04.44.17
04.57.30

START 1, løb 2, mål: 6.55-8.20.
D
D
D

42
160
67

X 99
Banner 28
Luffe 37

Carsten Olesen
Ole Krongaard
Flemming Voss

START 1, løb 3, mål: 6.10-6.40.
D
D
D
D
D
D

909
37
218
525
2
19

Maxi 909
Mosq. 88F
Manba 29
Feeling
Waarship
Granada R

Ream Andersen
Ronald Tan
M. Petersen
Fl. Krebs
Jørgen Friland
L. Bjørn Sørensen

START 1, løb 4, mål:6.00-6.20.
D
D
D

17
175
81

Lars. 25
Spækhugger
Spækhugger

Christian Norlin
Kent Nielsen
Henrik Henriksen

START 2, løb 5, mål: 6.15-6.15, afg. kl. 10.05.
D
D
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
S
D
D
D
D

934
1316
843
1420
1186
1039
684
2022
475
836
1261
950
1327
676
2001
683
574

Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad
Ballad

H. P. Johansen
Holger Nielsen
Rene Pedersen
Krister Anlkvist
Daniel Hansen
Lennart Flygare
Jens Bay
Martin Hansson
E. E. Enevoldsen
Thomas Nevstad
Bjarne Nielsen
Peter Oxhamre
Leif Eneberg
Steen Gøransson
Mogens Bahncke
T. Pless
Mogens Petersen

Pingvin II
Dione
White Lady
Drabant
Fifty-Fifty
Henrietta
Mia
Emma
Elisabeth
Gratia
Dolphin
Maja Graddn.
Keep Smiling
Ellis
Siri
Pascal

START 3, løb 6, mål: 5.45-5.95, afg. kl. 10.10.
D
D
D
D

518
385
222
148

H-båd
Int. 806
D-båd
L-23

Kim Steffensen
Jan Johansen
Ole Nielsen
Niels Mogensen

START 3, løb 7, mål: 5.55-5.55.
D
D
D

16

94
71
156

Drabant
Drabant
Drabant

Frank Weyhe
Folke Galsgaard
Rune Havsland

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Tola
Søs
Peder Wessel
Mizar

SSF
SSF
SSF
SSF

5.05
5.15
5.15
5.40

04.43.42
04.54.04

04.56.28
05.09.16

Suflot
Elisabeth
Vivi
Iduna

SSF
SSF
SSF
SSF

5.00
5.00
5.30
4.80

03.50.54
03.56.56
04.42.09

04.02.35
04.08.37
05.00.04

Molly
Bango
Laissez-Fair

SSF
SSF
SSF

4.50
4.50
4.50

03.57.38
03.59.29
04.20.30

03.57.38
03.59.29
04.20.30

KS
ØSF
KS
KS
SSF

6.20
6.20
6.20
6.20
6.20

03.36.20
03.38.00
03.48.46
03.49.01

04.10.16
04.11.56
04.22.42
04.22.57

KS
NIV
VS
NIV
RKS

5.65
5.65
5.65
5.65
5.65

04.24.53
04.26.15

04.49.28
04.50.50

Sejltid

Præmietid

START 3, løb 8, mål: 5.05-5.45.
D
D
D
D

Bandholm 24
Albin Vig.
Bandholm 26
Vega

291
249
87
950

Poul Zastrow
Willy Hansen
Jens Green Jensen
Michael Frankel

START 3, løb 9, mål: 4.80-5.30.
D 279
D 193
SS 30
SS 17

IF
IF
Spidsgatter
Spidsgatter

Chris Dam
Torben Dam Jensen
Svend Heger
Niels Bo Schmidt

START 3, løb 10, mål: 4.50-4.50.
D
D
D

779
972
886

NF
NF
NF

Jens Peder Skov
Johnny Jørgensen
Carsten Rohde

START 4, løb 11, mål: 6.20-6.20, afg. kl. 10.15.
D
D
D
D
D

429
90
760
38
186

Albin Exp.
Albin Exp.
Albin Exp.
Albin Exp.
Albin Exp.

Svend Betak
Bodo Rupsch
Flemming Borch
Søren Johnsen
Bjarne A. Larsen

Lille Pus
Beagle II
Kløveren
Raffi
Skum

START 5, løb 12, mål: 5.65-5.65, afg. kl. 10.20.
D
D
D
D
D

312
226
359
471
519

Accent
Accent
Accent
Accent
Accent

Bent Andersen
Schmidt/Rochat
Henrik Dorph-Jensen
Ole L. Langen
Ole Røder

Rul en dør
Med Interiør 50 halvblank vandig.
Ideel til døre, karme, paneler og
andet indendørs træ og metal.
Robust kvalitet. Nem at rulle på i
den farve, du ka' li'.

3/4 liter fra
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Jacohei
Partout
Musen
Tequila
Klapmydsen

Der er også sport
i en god økonomi
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...

Flliggerbyggefinish

Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14

Amager
banken

Amagerbanken
17

sejlerskolen

Sejlerskolen
Uafhentede eksamensbeviser kan
afhentes på kontoret torsdage mel
lem kl. 19 og 20.30.
Navigation:
Niels Jørgensen,
Niels Bo Schmidt,
Hanne Toft Olsen,
Kim Våbengård
Arne Nielsen
Peter Wenneke
Maria Balslev
Britta Christoffersen
Karen Lyng Anthonsen
Flemming Wiese Christoffersen
Bjørka Christiansen

1979
1980
1979
1979
1979
1975
1978
1978
1978
1978
1980

Førerprøvebeviser:
John Nielsen
Allan Cornelius
Christian Fokdal
Kira Marianne Hansen
Birger Jacobsen
William Thomassen
Jørgen Finn Jørgensen

1978
1978
1978
1987
1979
1977
1974

Kurt Jægerfeldt Hansen
Jan Caisen
Grete Sanne
Sten Frederiksen
Bjørka Schandorff
Peer Åbrink
Jørn Åbrink
Johnny Arne Pileborg

1971
1981
1984
1984
1981
1981
1981
1981

Towærksarbejde:
Anni Nielsen
Mads Hansen
Thomas Olsen
Janus la Cour Jansen
Susanne Sørensen
Martin Bendix
Lene Petersen
Thomas Kristian Wathne Bruhn
Poul Petersen
Søren Zinglersen
Bolette Guldager
Grete Sonne
Michal Birkefelt
Knud Højrup
Brian Hansen
Lars Fuglsang Hansen
Henrik Petersen
Kurt Munktved
Bjørka Schandorff
Flemming Wiese Christoffersen
Britta Christoffersen
Erwin Holger Bjerregård
Thomas Manni Meisl
Johnni Thyge Nielsen
Ulrik Manni Meisl
Birthe Hendil
Henning Jacobsen

1986
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1980
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1979
1979

Ole Sejr Jørgensen
Peter Wenneke
Frits Jørgensen
Kurt Hansen
Svend Alvang
Klaus Bonde
Finn Bloch
Rikke M. Bruzelius
Sofie Halch
Suzette Offenberg
Henning Kjær
Anne Lindberg

til orientering

Nye medlemmer:
A

69 Finn Hjelm Hirshals
Poul Møllers Vej 6, F.

A

596 Jørgen Bengt Berantzino
Vesterbrogade 102 A, V.

A

597 Margit Elin Wulff
Amsterdamvej 29, S.

A

602 Benny Laursen
Frederikssundsvej 145, Brh.

A

603 Michael Hvalsøe-Simonsen
Kongens Nytorv 28, K

A

Sundby Sejlforening

611 Sussi Heger
Marsalavej 22, S.

A

indbyder til

A

»Forsikringsaften med Hafnia«

A

614 Hanne Lundsgaard
Hjallerup Allé 32, Ka.
615 Torben Christensen
Baltorpvej 100, Bal.
616 James J. Nielsen
Aarborgvej 8, Ka.

A

Der vises filmen »Hafnia Cup 91«

A

617 Bo Enemark Madsen
Møllegade 2, N.
624 Frederik Enemark Madsen
Rektorparken 1, SV.

Hafnia er villig til at besvare spørgsmål bagefter.

P 1133 Sonja Christensen
Peder Lykkesvej 105, S.

Det er torsdag den 14. november 1991 kl. 20.00

J 1557 Carsten W. Hansen
Hveensvej 17, S.

Mød op denne aften!
Venlig hilsen - Poul, Juniorleder
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1969
1976
1971
1971
1977
1978
1978
1985
1985
1988
1991
1991
Skolechefen

J 1558 Janus Vestergaard
Kongsdalvej 49, Vanl.
J 1559 Emil Wiegand Hansen
Hveensvej 16, S.
M 1645 Mathias Brask Thomsen
Gammel Kirkevej 130, Ka.

optimister

9
Fra juniorlederen:
Siden vi tidligere på sommeren havde
åbent hus for juniorer, har vi haft den
store glæde at se 6 - 8 friske optimister
sejle hver mandag og tirsdag, stort set
helt nye og uprøvede, så vi har brugt det
meste af vores tid på at lære dem at sej
le. Det er da også gået fint - traditionen
tro med masser af kæntringer, vand
gang og svømmeture.
Det er til gengæld desværre gået lidt ud
over vore meget få A-sejlere; de har jo
ikke haft nogen konkurrence, og det er
jo nok gået lidt ud over deres træning.
Jeg håber, det bliver bedre til næste år,
så er de nye jo ikke helt nybegyndere
mere.
Lørdag den 28. september sluttede vi
sommerens sejladser af med et klub
mesterskab for Optimister, hvor der ef
ter sejladsen blev serveret hjemmebagt
kage, saftevand, te og kakao, derefter
blev der uddelt præmier til alle, og Pre
ben Vognmands vandrepokal til klub
mesteren Jonas Warrer, som også var
klubmester sidste år.
Ynglingene har også været travlt be
skæftiget hele sommeren med at træne
til og deltage i kapsejladser, og det er i
sommerens løb blevet til en del - ikke
at forglemme deltagelsen i verdensme
sterskabet i Holland.
Der er også stor aktivitet på den teore
tiske side; ikke mindre end ni harmeldt
sig til duelighedsprøven i Københavns
Kommunes ungdomsskole.
Der har også, lørdag den 28. september,
været fem Yngling-sejlere oppe til den
praktiske prøve i sejlads. Alle bestod!
Til lykke til:
Rikke Jensen, Martin Karlsen, Lars Akkermann, Henrik Heger og Henrik
Scharff.
Da jeg sidste år som suppleant blev ind
sat og senere valgt som juniorleder, var
det fra min side kun midlertidigt et år
således, at vi kunne bruge dette år til at
finde den rigtige juniorleder. Men der er
ikke ligefrem nogen, som står i kø for at
overtage posten.

Jeg vil alligevel benytte lejligheden til
at rette en varm tak til de mennesker,
der har hjulpet med at få juniorafdelin
gen til at fungere, og ønske den nye ju
niorleder god vind.
Poul Christensen
Juniorleder

fra medlemmerne

havn og plads

\ /

n m

<»—o

•

TAK
til alle, der deltog med gaver og tilste
deværelse ved min 60 års fødselsdag!
Hjertelig tak, det var en meget dejlig
dag, som jeg vil mindes med glæde.
Per Wallin

TAK!

Masteskur
Der er ryddet op i masteskuret. En del
er lagt udenfor til eftersyn for medlem
mer.
Master skal afrigges for strut og salingshorn, så de kun optager én hylde!
Mærkes med navn og medl.nr.
Det er kun tilladt at have mast til én
båd, den er beregnet til. Får du en ny
mast, så væk med den gamle!
Havneudvalget

Vagthunde
Havneudvalget oplyser, at medlemmer
med dresserede vagthunde tager vagter
med jævne mellemrum.
Medlemmer, der antræffes af hundene:

BLIV STÅENDE PÅ STEDET
til vagten kommer!
Havneudvalget

Hjertelig tak til alle i SSF der glædede
mig på min 75 års fødselsdag og derved
gjorde dagen uforglemmelig.
Med sejlerhilsen
Juul Andersen, »Shanty«

Efterlysning I
Ejer af »Olivia«, (sejljolle på nordmo
len), søges af eventuel køber.
S. T. Nielsen
Klubnr. 448
Telefon 31 55 71 46
Til medlemmer uden fast plads
Jeg opfordrer hermed alle medlemmer
uden fast plads i havnen, til at møde op
på generalforsamlingen, da det er vig
tigt, at vi får ændret de meget diskrimi
nerende regler omkring havneleje.
Se i øvrigt brev til bestyrelsen andet
sted i bladet.
Med venlig sejlerhilsen
Flemming Wulff, medl. 202

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

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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^deover 100.000fcr

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.

D Sejlbåde
Q Motorsejlere

• Motorbåde
Q 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 LØRDAG

Sæsonen 1991 er slut.
Formanden og Jackie nedhaler
standeren.

DECEMBER 1991
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Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15,2300 København S.

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

Alt i bogbinderiarbejde

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

SMQffsettryfi
v/ Tina og Søren Uøller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef:
Ib Petersen

32 52 25 44

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

31 57 13 40

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 59 39 78

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Sekretær:
Elo Nielsen

Kasserer:
Erna Christensen

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 59 49 24
31 95 36 89

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

31 51 75 30
31 54 58 44
31 59 79 95

Skolechef:
Jørn Hansen

31 95 73 49

Juniorleder:
32 52 16 05

Henrik Graversen

Jollerepræsentant:
31 22 64 84

Poul Hansen

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1991.
1991

Kapsejladschef:
Birgitte Akkermann

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Hverdage

Lørdage

10-IS
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- 8> 13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

!S 13-17
- 13-17

Søn- og
helligdage

9-15
9-15
9-15
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Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Målere:
Frank Olesen
Svend Heger

32 52 23 10
31 59 66 93

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48, Itv., 2300 S

31 58 75 76

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. . .

GODT FISKEGREJ
SÅ ER DET:

Oplag: 1500 eksemplarer

Fra redaktøren:
Dead-line for indlevering af stof til
bladet er mandag den 2. december
1991.

BUNKET

31 51 71 79

31 38 03 23

Støt vore sponsorer!

Jeg henstiller, at man overholder da
toen for dead-line, da man ellers ik
ke kan regne med at få indlæg i det
blad for den måned.

Amagerbrogade 263A
2300 København S

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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TLF.: 31 50 43 54

Støt vore sponsorer!

Afriggergilde 1991
Så skal vi til det igen. Sæsonen er slut.
Den har været præget af stor aktivitet.
Jeg vil ikke komme ind på alt, hvad der
er sket, men blot lidt af det.
Vi har ikke som i fordums dage gravet
grøfter, men derimod gravet en sluse til
forbedring af vandmiljøet i havnen.
Miljøet går vi stærkt ind for at forbedre
- både ude såvel som inde i SSF.
Jeg vil nu nøjes med at tale inden for
vores havn. Man stoler nu så meget på
fiskebestanden, at driftige folk har byg
get en rygeovn til fælles bedste. Så vi
må nok konstatere, at samarbejdsån
den her i klubben blomstrer.
Nå så dertil kommer, at vi hygger os og
griller i hyggeligt samvær samtidig
med, at alle udvalg fungerer, så har det
været en god sæson.
Hermed nedhales vor stander.
Preben Jacobsen
formand

•
•
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Glæd dig selv!!!

i

I

*

sammen med familie og venner, ved at møde op til årets fantastiske

i

julefrokost i Sundby Sejlforening

|

^
©

Kirstine overgår sig selv i ar med sine kulinariske specialiteter
eksempelvis: blodpølse - finker - and - ål - laks - rejer og lune retter!!!
Bestil bord i god tid, da billetterne bliver revet væk - rrriitttccsss!!!!!!

^
g

i

Det er fanme uhyggeligt du!

i

i
^

Husk en gave til en værdi af ca. 25 kroner til auktionen, som går til »en lille en til næsen«

xc
^

$
$

v
•

%
^

Lørdag den 14. december kl. 14.00
Billetter til julefrokosten købes hos Kirstine - pris kr. 100,-

*

¥5.

*

•

Ir
Bente & Vagn

^

Formandens beretning
Generalforsamlingen 27.10.1991
Efteråret er over os, og det tegner sig
desværre også på hvor mange, der er
gået bort i det sidste halvår. 5 gode
mangeårige medlemmer, hvis halve liv
var Sundby Sejlforening.
Medlem nr. A 813, Lydia Bjerregaard
Larsen, bedre kendt som Rie.
Medlem nr. P 146, Svend Aage Herzog
Medlem nr. P 156, Ole Højlind
Medlem nr. A 323, Vilhelm Axel Wil
helmsen, glarmesteren, som altid hjalp
os med glasarbejder.
Medlem nr. A 466, Albert Jørgensen,
som skal bisættes på tirsdag - også et
mangeårigt medlem.
Æret være deres minde!
Et mangeårigt ønske hos søndre bas
sins brugere er gået i opfyldelse. Det
har de så selv ført ud i livet, nemlig slu
sen på sydøstmolen. Prisen var godt
40.000 kr., hvis den skulle laves profes
sionelt, så derfor enedes en flok med
Rasmus i spidsen om selv at lave arbej
det med Elo som sjakbajs.
Prisen blev så i stedet 15.000 kr for et
fremragende bygningsarbejde, som i
den grad virker. Gå selv en tur derud og
se, hvordan skidt og møg bliver sluset
ud af bassinet. Hele denne flok frivillige
skal have tak for dette stykke arbejde.
Med hensyn til skurene er havneudval
get nu så langt, at der er fod på ejerska
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bet. Vi må så overveje, om flere er nød
vendige. Vi vil forsøge med at opsætte
liste i klubhuset, hvor man kan skrive
sig på, hvis man ønsker skur.
Pladsuddelingen er forløbet godt, og vi
er nu nået til 1976,1 alt 11 pladser er ud
delt. Der har været en del problemer
med betaling vedrørende nogle af vore
egne medlemmer uden plads. Efter
gældende love er det således, at låne
pladser, uddelt af havneudvalget, beta
ler årsleje, mens de, som får lov til at lig
ge på forskellige pladser sommeren
igennem, betaler halv gæsteleje, indtil
de har anciennitet til lånepladser. Hav
neudvalget fandt endelig løsningen på
betaling i et forslag fra 1988. Det gik ud
på, at medlemmer, der ikke havde plads
i havnen, skulle betale halv gæsteleje,
og det har medført vrede hos et par
stykker over, at de skulle betale så me
get for at ligge inde i havnen uden tilla
delse fra havneudvalget. Dette skal se
nere behandles på generalforsamlin
gen, så ikke mere om det.
En stor tak til havneudvalget for deres
store arbejde.
Vi har købt en kratrydder, og den er flit
tigt blevet brugt af pladsmanden og
kompetente medlemmer, så er der nog
le steder, der trænger til at blive ryddet,
så sig til; det er altid dejligt at indvinde
plads.
Bollen har efter mange genvordigheder
sidste år' sejlet godt i sommer, og det
skyldes blandt andet Henning, som har
repareret og efterset den og nok især, at
Fedt & Olie har været fast skipper på
den.
Hvad laver pladsmanden egentlig? Det
spørges der meget ofte om. Ja, det vil
jeg nu prøve at svare på:
Han har den tvivlsomme opgave at gøre
alle medlemmer tilpas, svare på alle
hånde spørgsmål, ordne vagtsedler i
vinterhalvåret, tage imod ordrer fra
havneudvalg og formand at nu er den
pære gået i den lampe og nu skal der
ryddes op her og der, og så ikke mindst
affald. Affald - det er et evigt tilbage
vendende problem. Han skal rydde op
efter 400 medlemmer og gæster, og det
er en opgave i sig selv. Sørge for, at jern
kassen kun indeholder jern, tænk at det
kan være et problem, at der kun må
komme jern i jernkassen, og at affald
hører hjemme i skraldebøtterne. Så
hjælp ham dog med at holde skidt for
sig og jern for sig, det står på kasserne,
hvad der må puttes i. Det er ikke den
nemmeste post, Bent har, og derfor vil
jeg benytte lejligheden til at takke Bent

for det store arbejde, han gør for fore
ningen, det har jeg ved selvsyn konsta
teret.
Sæsonen har været travl med mange
gæster, og hertil kan siges, at det koster
at få sin havn brugt af alle former for
sejlere.
Pælene får sig en tur, problemer med fri
og især optagne pladser. Er frihavnsordningen af det gode eller hvad? Det
er et enten eller. Især hos os er det et
problem, for vor havn er også i gæster
nes øjne et smørhul, og det er jo tyde
ligt, at når det er gratis at anløbe os, så
er det perfekt at ligge her tæt til bus og
Elefantstien, nem at færdes på til det
dejlige, danske øl. Spørgsmålet, om de
ville komme her, hvis de skulle betale
havnepenge, kan vi ikke svare på, men
ét er sikkert: Det koster klubben mange
penge at udbedre skader, forvoldt af gæ
ster, og dertil kommer de havnepenge,
som vi ikke kan opkræve.
Ordningen er til debat senere på dagen,
så jeg vil ikke uddybe det nærmere nu.
Der er støt tilgang af nye medlemmer
og naturligvis også nogen, der melder
sig ud, men stigningen er større, og især
flere nye vinteroplæggere har meldt de
res ankomst. Så det er rart at se nye
medlemmer og lad os tage godt imod
dem.
Skolen fungerer som altid godt. Jørn
har en flok solide hjælpere, som ved,
hvad de har med at gøre, og tak til alle
jer, der gør det nemt at have med sko
learbejdet at gøre. Vinterundervisnin
gen er tilrettelagt og i fuldt sving.
Tak til Jørn og hans team.
Vor jollerepræsentant, Laila, takker af.
Hun har også hænderne fulde med sit
nye familieliv.
Du har gjort et stort stykke arbejde,
men da du jo er ung endnu, kan det jo
være, du, når du får bedre tid, igen vil
deltage i arbejdet?
Stor tak til Laila for hendes arbejde i
bestyrelsen.
Kapsejlads har Birgitte fået i gang igen.
Du har, om nogen, arbejdet støt og ro
ligt med, at denne afdeling skulle fun
gere. Forstået at få nye folk til at hjælpe
til og så ikke mindst sparet på pengene.
Det har været en glæde at have dig i be
styrelsen, og jeg håber på fortsat godt
samarbejde. Naturligvis har der været
problemer, men din rolig væremåde og
store flid har alligevel løst opgaverne.
Stor tak til Birgitte for hendes store
indsats for kapsejlads.
Bladet kører godt og til en billigere pris,
end det plejer. Redaktør Inger vil gerne

have, at der bliver skrevet af de ansvar
lige til festerne eller af andre deltagere.
Det er ikke særlig nemt at skulle dække
alle begivenheder i vor fungerende
havn. Hvis hun skulle det, ville hver
weekend være optaget for både Inger og
fotografen Kurt.
Tak til Inger for det gode resultat!
Juniorafdelingen har klaret sig godt i år.
Det kneb med at få optimistjollesejlere
til vore både. Det klarede Lillian ved
hjælp af en hel masse piger ved at holde
åbent hus i en weekend med tilbud om
at prøve at sejle, og derudover lokkede
man med sodavender og kager, altsam
men sponseret af vore medlemmer.
Det blev en stor succes, og mange nye
optier kom ud at sejle.
Godt initiativ - prøv igen til næste år!
Den nye Schenker-båd har sejlet godt
hele sæsonen, og det er en stor glæde
for SSF at få sponseret nye både til vore
unge. Det er sådan i øjeblikket, at jo fle
re unge, vi har i foreningen, jo større
tilskud får vi til vores unger.
Så det er at forene det nyttige med det
praktiske, og det er godt for vor gamle
klub med nye sejlere, som vi kan få lov
til at lede - forhåbentlig til den gode
sejlerånd.
Ynglingesejlerne er mange og har i år
sejlet et væld af kapsejladser. Poul har
med sin sædvanlige grundighed lavet
en statistik over udsejlede timer for de
fire både. Det blev til i alt 1916 timer.
Hertil kommer så vedligeholdelse og
diverse reparationer, så det er flot kla
ret af de friske unge mennesker.
Der er også ført logbog over bådene, og
her kommer Poul med et hjertesuk om,
at de voksne, som sejler med ynglinge
ne, også skriver i dem.
Der har været et par småuheld, og i øje
blikket har vi en yngling på værft hos
Jeppesen, som lover den fuld sejlklar
igen.
Og så skal Poul på langfart igen; han
stopper som juniorleder.
Her er det bestyrelsen, der takker Poul
for hans arbejde for klubben. Ikke blot
har han sat juniorafdelingen i system,
så det er lettere for hans efterfølger at
komme ind i arbejdet, men han har også
i det daglige arbejde på kontoret været
utrolig arbejdsom, det være sig med
ordning af vore forsikringer, listeførin
ger, ja, kort sagt: Man kunne bare bede
Poul om hjælp, så var han der. Vi vil for
håbentlig kunne trække på dig fortsat.
Vi er dig megen tak skyldig for årene 90
og 91.
Også verdensmestre har vi kunnet glæ
de os over i denne sæson. Tre ynglinge
sejlere gjorde et flot sejlerarbejde, og

Michael Empacher og Bo Selkov er
SSF-medlemmer, så nu venter vi bare
på den tredie.
Vi fejrede dem ved en speciel fest og
kunne her opleve deres triumf på vi
deoen.
Til lykke til jer endnu engang.
Klubhus og fester: Her vil jeg tage fe
sterne først, da det er Vagn og Bente,
der står for dem.
Pinsemorgen stor succes.
Set. Hansfesten må nok få en ansigts
løftning. Den ligger på det bedste tids
punkt af året, så der må være gode mu
ligheder for at føre den frem.
Familiesejladsen er som altid god, og så
er det ligegyldigt, hvad vejret er.
Old Boys, har jeg hørt, var virkelig fin i
år takket være den dejlige musik, leve
ret af Henrik Green.
Fisketuren forløb godt, endda med
overskud, og her må jeg takke alle vore
sponsorer for de flotte præmier.
Afriggerfesten var medlemmernes af
ten, og alle de, som deltog, morede sig
til ud på de små timer.
Et hjertesuk: Vi vil helst ikke brænde os
på maden, men det modsatte er værre!
Preben Rasmussen (Fedt & Olie) blev
kåret til årets Sundbyer. En tak til Pre
ben for hans altid hjælpsomme måde,
han har været på gennem mange år, og
en speciel tak for hans indsats som båd
fører på Bollen i år. Det har ikke kostet
SSF noget at have ham sejlende med
det ellers så økonomisk belastende
skib.
De to Lizzier blev takket ved afriggergildet, fordi de undværer deres alle
stedsnærværende havneudvalgsmed
lemmer, Holger og Rasmus.
Til slut vil jeg omtale svagførefesten,
som Vagn så malende har beskrevet i
bladet.
Den står vore hjerter meget nær. Vi er
meget glade for at invitere alle disse
mennesker til en dejlig dag i vor havn,
og det vil vi selvfølgelig fortsat gøre,
men vi må prøve at finde nye metoder
til enten at skaffe flere penge ved en ny
indsamlingsform eller eventuelt spare
lidt, hvor der kan spares, så hvis nogen
af jer har gode løsninger på problemet,
er I meget velkomne.
Så er der klubhuset, og her er det, der
skal bruges penge. Vi trænger gevaldigt
til nye vinduer, toiletterne skal gøres i
stand, og først i næste måned vil der bli
ve opsat nye døre på dametoiletterne,
men en ansigtsløftning er stærkt pres
serende.
I bestyrelsen arbejder vi med at finde et
udvalg, der kan tage sig af dette pro
blem.

Toiletbygningen, som vi var stillet i ud
sigt, fik vi desværre ikke, selv om Janus
havde lavet et godt forarbejde.
Så vi må arbejde videre med sagen på
anden led.
Rygeovnen er også et godt initiativ af
vor sekretær.
Ca. 100 medlemmer har tilmeldt sig
projektet og betalt et indskud på 200
kroner og får så lov til at ryge i det flotte
bygningsværk. Tak for et godt indslag i
vort klubliv og tak til sekretæren for alle
de ting, han gør ved siden af sekretær
jobbet.
Motorbådsrepræsentanten, Ib Peter
sen, klarer mange ting i SSF. Motorbå
dene kræver jo desværre ikke det store
arbejde; her er det Malmo-tur, fisketur
og familiesejlads, som hører til, men på
denne post er hægtet en del mere,
blandt andet sikkerhed, og her er der en
nyskabelse, hvor SSF og Lynetten er
gået i samarbejde med en beredskabstjeneste, hvor vi kan hjælpe lystsejlere i
nød. Det er i samarbejde med de offi
cielle redningsstationer. Det er endnu i
støbeskeen, men vi regner med, at det
kommer til at virke i den kommende
sæson.
Ib tager sig også af vagtordningen som
vagtchef. Her vil jeg gerne bede jer om
at tage vagterne også i januar, da vi har
haft indbrud nok. Vi prøver nupå at lave
en tyverialarm, så vi kan slippe for
ubudne gæster.
Ib er også næstformand, og også dette
job klarer han perfekt. Ib og jeg har et
glimrende samarbejde, og jeg takkerdig
for alt det, du gør for klubben.
Jeg har forsøgt at gøre min beretning
kortere, da der er mange ting på dagsor
denen, men har jeg glemt noget, så
spørg!
Til slut vil jeg takke bestyrelsenplus al
le de medlemmer, der hele tiden hjæl
per til med at vor klub kører, som den
skal.
Der plejer at være enkelte Sundbyer,
der har gjort sig særligt bemærket og for
det har fået en flaske vin.
I år er det således, at jeg ikke har kunnet
finde frem til, hvem der skulle have
den. Der har i den grad været aktivitet
på så mange fronter, at det var en umu
lig opgave at fremhæve enkelte perso
ner, det være sig oprydning, klubhusar
bejde, småreparationer, jollepladsarbejde og ikke mindst slusen i søndre
bassin.
Derfor vil jeg på vegne af SSF give en øl
til samtlige. De, som ikke har lavet no
get endnu, kan så få den på forskud.
Hermed vil jeg slutte min beretning og
lade den gå til debat og afstemning.
Preben Jacobsen
formand
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SSF takker følgende sponsorer:

Fisketuren 1991
Vejret var med os i år. Der var en del luft
ved morgenbønnen, men det flovede
ved 11-tiden.
Der var i år 81 deltagere, fordelt på 24
både, og det er vist rekord.
Bente havde været rundt hos vore spon
sorer det meste af fredagen, og hun
hjembragte alle de flotte præmier - hun
kan bare det der!
Vejningen kl. 16.00 er altid festlig med
mange interesserede. Når vi ser bort fra
sild, var fangsterne ret små, men der
var en glædelig forskel fra sidste år:
Torsken er kommet tilbage til vor del af
Sundet!
Kirstines skipperlabskovs kom lidt
sent på bordene, men der var masser af
den, og den smagte dejligt.
Kurt Vilken og en harmonikaspiller
stod for musikken i år, og det var bare
godt - vi fik enmasse viser og sømands
sange.
Efter præmieoverrækkelsen kørte dan
sen deruda', og kl. 23 sluttede løjerne,
og det er der ikke noget at sige til efter
en lang dag på havet.
Ib

Fiskekonkurrence 1991
1. præmie
Største fisk
Per Simonsen, »Sabina«
1 torsk på 1,35 kg.

1 cykel

2. præmie 2. største fisk 1 trillebør
Erik Christensen, »Halojan«
1 torsk på 0,9 kg.
3. præmie 3. største fisk 1 sejlersæt
Tage Woltemath, »Chip«
1 torsk på 0,9 kg.
4. præmie Længste fisk 1 fiskestang
Kaj Sebeens, »Lodsen«
1 hornfisk på 0,7 kg.
5. præmieSjældneste fiskl fiskestang
Leo Svendsen, »Laura«
1 mørksej på 0,45 kg.
6. præmie
Mindste fisk
3 fl. vin
Ulla Helium, »Tessan«
1 torskeunge på 2 gram.
7. præmie
Flest fisk
1 kasse øl
Besætningen på »Chip«
172 sild (3 personer = 64 i snit)
8. præmie
1 fl. gi. dansk
Manden med flest fisk
Willy Lassen, »Prospekt«, 87 sild.
Øvrige gevinster uddelt ved lotteri.

Støt vore sponsorer!
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Stjerneborg Cykler, Amagerbrogade
A. C. Backer, Torvegade
AL-Sport, Torvegade
Petersen Herretøj, Strandgade
Wiener-Nyt, Amagerbrogade
Alrusta/Leif Tastesen, Prags Boul.
Kastrup Marine Service, Saltværksvej
HF Vestgrænsen, Kongelundsvej
A. C. Schmidt, Krimsvej
Fliigger/Hans Guldager, Holmbladsg.
Blinket, Amagerbrogade
Lyon Blomster, Lyongade
Kirstine, SSF
Nivea, Birkerød
AC-Stilladser, Valby Langgade
Kiosken (01), Kastrupvej 80
Ib Petersen

I
BØRNENES JULETRÆ
1
I SØNDAG DEN 22. DECEMBER KL 14.00 |
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Giv dig selv en dejlig dag i klubben - selv om du ikke har børn
eller børnebørn, der deltager i denne for børnene så store dag.

|

|

Måske julemanden kommer!

I

$
|
*

Billetter til børnene hos Kirstine mod forevisning af medlemsbevis.
HUSK! Kun 1 billet pr. barn.
Entré for voksne kr. 15,00 - købes ved indgangen.

%
|
*

T

:{:

*?*

Bente & Vagn

*

é

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84

* Bådtransport Søsætning - Optagning
[ Sejl-og motorbåde indtil 6 tons j

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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Referat af generalforsamlingen
søndag den 27.10.91.

25 års jubilarer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Eventuelt
Formanden bød velkommen til efterårsgeneralforsamlingen.
Punkt 1 Valg af dirigent:
Formanden udbad sig forslag til diri
gentposten. Hans Guldager blev fore
slået og valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og ned
satte et stemmeudvalg, bestående af 3
medlemmer.
Herefter konstaterede dirigenten, at
generalforsamlingen iflg. vore love var
lovligt indvarslet.
Finn Einar Madsen stillede et æn
dringsforslag til dagsordenen. Forsla
get blev afvist af dirigenten med for
samlingens billigelse.

Punkt 2 Protokol og beretning:
Referat af bestyrelsesmmøde 7.10.91
var trykt i sidste nummer af medlems
bladet og blev godkendt af generalfor
samlingen uden bemærkninger.
Formanden aflagde sin beretning (ved
lagt).
25-års jubilarer blev hyldet.
Derefter gik formandens beretning til
debat:
Henning Jensen:
Jeg skal gøre det ganske kort. Det går
nemlig ud på at sige tak til vores for
mand for den udmærkede beretning.
Nu har han stået og rost sine bestyrel
sesmedlemmer, som har gjort et godt
stykke arbejde, og selvfølgelig kan han
ikke rose sig selv, men jeg vil tillade mig
at rose ham for hans behagelige måde
at drive SSF på.
Vagn Preisler:
Jeg vil på festudvalgets vegne sige, at
formanden nævnte vores Set. Hansfest.
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273 Kaj Ivan Hansen
373 Benny Gustavson
475 Hans M. Berendsen
586 Bent J. Petersen
618 Knud Erik Jensen
651 Karl Thorup
Det er meget vanskeligt, fordi, hvis vej
ret er godt, så sidder vi jo allesammen
og griller rundt omkring, og så står der
2 - 3 mand heroppe på scenen og spiller
for tomme huse. Og hvis vejret er dår
ligt, ja, så sidder der en masse menne
sker herinde, og så er det godt, men det
er meget svært at vide, hvordan vejret
bliver, for vi skal jo arrangere en person
til at spille, og det skal hanjo have at vi
de et stykke tid i forvejen.
Så nævnte formanden klubhuset. Vi
kan fuldstændig gå ind for, at det ville
være rart, hvis vi fik en håndværker el
ler to, der kunne hjælpe med at foretage
de forskellige reparationer; vi ser jo, at
der virkelig er nogen, der gider lave et
stykke arbejde op til januar, hvor vi gør
rent. I den forbindelse må jeg også sige
med hensyn til rengøringen: Det er jo et
meget stort problem herinde, som
mange jo har klaget over, og vi har prø
vet at afhjælpe det, men vi kan faktisk
ikke finde ud af, hvordan det skal gøres,
medmindre der skal engageres et pro
fessionelt rengøringsselskab, men det
koster mange penge. Men vi vil meget
gerne appellere til medlemmerne: Hvis
der blandt jer er nogen, der vil påtage
sig det store arbejde, vil vi være meget
taknemmelige. Hvordan det skal afreg
nes, har vi ikke helt klaring på endnu.
Flemming Voss:
Formanden var inde på klubhuset, Vagn
Preisler fulgte det op med besværet
med at klare rengøringen. I sommer var
jeg i Skive, og desværre lå jeg tre dage
på land, så jeg havde rigelig tid til at se

652 A. Hansen
655 Otto Mylund Nielsen
666 K P. Hoffmann Nielsen
680 Lennart Ingemann Larsen
812 Klaus Akkermann
921 Søren Bødtker
1136 Otto Bjerringgaard Hansen
på deres klubhus - hvordan det funge
rede og deslige.
For det første havde de en mand, der
passede kantinen og klubhuset. Det var
en pensioneret militærmand. Han gjor
de det fantastisk godt. Han havde ar
rangeret sig med et ældre ægtepar, der
kom hver eneste dag og gjorde rent. Det
var ikke noget med et par gange om
ugen, det var hver eneste dag. Det fun
gerede perfekt, så jeg vil foreslå, at vore
repræsentanter for klubhuset kontak
ter Skive Sejlklub og spørger om, hvor
dan man gør det.
Samtidig vil jeg gerne takke havneud
valget, som har gjort et stykke arbejde.
Det er sjældent, man har set en havn og
plads under en så gennemgribende ud
vikling.
Svend Malm:
Formanden kom med en god idé i beret
ningen, at vi skulle have en bygnings
kyndig mand til at renovere klubhuset.
Selv klubhusudvalget ved Vagn Preisler
syntes, det var en god idé, og så flasker
det sig så heldigt, at hvis vi har en byg
ningskyndig her i dag, så kan vi løse pro
blemet i dag, for der sker det - efter min
mening - at man vælger en ny bestyrel
se ind i klubhusudvalget, og Vagn Preis
ler synes jo, det er en god idé, han træk
ker sig ud og går over i et udvidet fest
udvalg, for denne klubhuskyndige
mand skal jo selvfølgelig have en stem
me i bestyrelsen, for det er store beslut
ninger, der skal træffes. Så derfor er løs
ningen, at Vagn Preisler går ud i et udvi
det festudvalg, og vi får en bygnings

kyndig ind i bestyrelsen i stedet for.
Ryle Niels:
Allerførst vil jeg gerne takke formanden
for den gode beretning og bestyrelsens
arbejde m.v.
Formanden omtalte svenskernes inva
sion her. Jeg synes ikke, man skulle
fremhæve specielt svenskerne, dem
lægger man måske mest mærke til, for
di de kommer i hold. Men jeg kan love
jer for, at det gælder både tyskere og
danskere, der maser sig ind på vore
pladser, så skal vi ikke bare henholde os
til, at de store både skal vi være på vagt
overfor?
Formanden:
Først vil jeg sige, at med hensyn til den
ordning med rengøring o.s.v., det har vi
jo allerede. Det er sådan, at Kirstine
skal gøre rent hernede, og hun skal også
ordne toiletterne, men Kirstine er ef
terhånden 70 år gammel, vi har holdt
hendes fødselsdag. Så det bliver altså
ikke Kirstine som sådan, der skal gøre
rent. Og andre skal lære det først; hvem
der så skal lære dem det, ved jeg ikke,
men det må være her, hunden ligger be
gravet.
Men vi i bestyrelsen skal nok gøre vort
bedste til at få det til at fungere. Jeg vil
ikke påstå, at jyderne kommer nemme
re til det med skat, moms o.s.v., menher
i SSF er der altså ikke noget, der hedder
sort arbejde.
Skal vi have et rengøringsselskab til
rengøring af klubhus og toiletter, kan
det meget nemt blive en post på 100.000
kr. om året.
Det er selvfølgelig en beklagelig situa
tion, Ryle Niels har været udsat for. Det
er også beklageligt, at det udvikler sig
på den måde, det gør.
Herefter gik formandens beretning til
afstemning.
Beretningen blev vedtaget med akkla
mation.
Juniorlederen uddelte pokaler og aflag
de beretning om sæsonen - trykt an
detsteds i bladet.
Mest aktive onsdagssejler fik Kirstines
pokal: Keld Palmberg.
Punkt 3 Valg:
Formand Preben Jacobsen blev valgt
med stor akklamation.
Kapsejladschef Birgitte Akkermann
blev valgt med stor akklamation.
Juniorleder Poul Christensen ønskede
ikke genvalg. Henrik Graversen blev fo
reslået og valgt med akklamation.
Klubhus- og festudvalgsrepppræsentant Vagn Preisler:
Svend Malm foreslog Bjarne Larsen

som modkandidat til Vagn.
Vagn Preisler foreslog, at Bjarne Larsen
kom ind i et underudvalg under klub
husudvalget.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at
her og nu skulle der stemmes om et
medlem til klubhus- og festudvalget og
intet andet.
Bjarne Larsen oplyste forsamlingen
om, at han kun ønskede at være behjæl
pelig med vedligeholdelse af klubhuset
og ikke have noget med fester at gøre.
Bjarne Larsen trak sig herefter som
modkandidat til Vagn Preisler. Vagn
Preisler blev valgt med akklamation.
Havneudvalgsmedlem Holger Nielsen
blev genvalgt med akklamation.
Jollerepræsentant Laila Hansen øn
skede ikke genvalg.
Poul Hansen blev foreslået, og efter at
generalforsamlingen havde givet dis
pensation vedrørende vore loves §6,
valgbarhed, blev Poul Hansen valgt
med akklamation.
Kasserer Erna Christensen blev valgt
med akklamation.
Kasserersuppleant Annie Lindquist
blev valgt med akklamation.
1. suppleant Lillian Green Jensen blev
valgt med akklamation.
Punkt 4 Lovændringsforslag:
Vedr. §12: Optagelse i foreningen (trykt
i novemberbladet).
Med en ændring i lovforslaget lydende
på 19 år i stedet for 18 år gik forslaget til
afstemning.
Forslaget blev vedtaget.
Punkt 5 Andre forslag:
1. Havnen - Årsmærker, § 8.
Formanden:
Problemet er, at de medlemmer, der har
store reparationer på deres både og der
for bliver stående på land i sejlsæsonen,
glemmer at meddele til havneudvalget,
at de ikke i denne sæson skal bruge de
res plads. Havneudvalget kunne så di
sponere over pladsen, men dette bliver
desværre ikke effektueret. Derfor be
styrelsens forlag.
Jørgen Friland:
Jeg kantil dels, men også kuntil dels gå
ind for forslaget, fordi jeg synes ikke,
det er vidtgående nok. Jeg ved godt, at
havneudvalget har masser af arbejde,
det er frustrerende for havneudvalget
at se folks skødesløshed med mærkater
og lignende, og derfor har jeg tilladt mig
at lave et lille ændringsforslag:
Ændringsforslag til havnereglemen
tets §8, fra medlem nr. A 255, Jørgen

Friland.
Ved betaling af pladsleje og forevisning
af gyldig forsikringspolice udleveres et
farvet, nummereret årsmærke til de
medlemmer, der har fast plads i hav
nen.
Medlemmer, der ikke har afhentet de
res årsmærke senest den 15. april, mi
ster retten til plads i havnen den kom
mende sæson.
Årsmærket påklæbes fartøjet, så det
ses tydeligt fra landfast fortøjning.
Medlemmer med fast plads i havnen,
hvis fartøjer ikke er søsat den 15. maj,
skal skriftligt meddele havneudvalget,
hvornår søsætning finder sted. Undla
delse heraf vil medføre tab af retten til
havneplads denne sæson.
Jørgen Friland:
Jeg har selv siddet i havneudvalget, og
jeg ved, hvor meget arbejde der er, og
medlemmer uden plads i havnen står i
kø. Det er for at hjælpe de medlemmer
uden plads i havnen og for at hjælpe
havneudvalget. Jeg ved godt, det er me
get stramt, men det hviler trods alt på
frivillig arbejdskraft hernede, så derfor
kan medlemmerne såmænd godt stem
me ja til dette forslag.
Ib Petersen:
Der er ikke nogen grund til at lave
skrappere forslag. Når havneudvalget
kan fungere med det forslag, bestyrel
sen har stillet, er der ingen grund til at
lave det skrappere; det kan vi altid gøre
senere.
Jørgen Friland:
En kommentar til datoen den 15. april
er, at bestyrelsen opfordrer folk til, at
medlemmer, der ønsker låneplads i
havnen, skal indgive deres ansøgning
inden den 15. april.
Herefter gik forslaget til afstemning.
Forslaget blev forkastet.
Herefter gik det oprindelige forslag til
afstemning, og dette blev vedtaget.
2. Kontingent:
Per Østergaard:
Efter min opfattelse er det, som man
fra bestyrelsens side vil prøve, at få en
økonomisk baggrund for økonomien.
Efter min opfattelse hænger forslag 2
og 3 sammen, og derfor vil jeg gerne sige
nogle principielle ting om konsekven
serne:
Til dels er det for at få så store indtæg
ter, som muligt. Da det kun er 73% af
medlemmer, der har bådplads, mener
jeg ikke, at de øvrige skal betale det
samme, som medlemmer med båd
plads, så derfor vil jeg foreslå, at man
kigger på stigninger i forbindelse med
kontingent og pladsleje.
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Jeg går ind for en kontingentstigning,
men at vi ikke skal stige mere end 10%.
Og at pladslejen stiger med et tilsva
rende beløb.
Ændringsforslag til forslag 2, Kontin
gentforhøjelse:
Kontingentstigning kun 10%.
Henning Jensen:
Efter deltagelse i adskillige generalfor
samlinger: Hver eneste gang vi kom
mer til forhøjelse af kontingent og
pladsleje bliver det blandet sammen,
og det er 5-ører det drejer sig om. Vi ved
allesammen, at alting er blevet dyrere,
administration etc. Jeg mener, at vi lig
ger billigt i havnen, så jeg kan kun anbe
fale bestyrelsens forslag.
Vagn Preisler:
Jeg kan ikke helt undlade lige at berøre
pladslejen, men jeg vil bare sige, at alle,
der er medlem af SSF, slider på klubhu
set mere eller mindre. Vi står over for
flere omfattende reparationer af klub
huset. De, der har plads i havnen, har jo
været med til at betale midterbroen,
moler o.s.v. De, der søger plads herne
de, nyder på et eller andet tidspunkt
godt af alle de ting.
Svend Malm:
Jeg må jo give Vagn ret, men inden I nu
kommer med alt for mange ændrings
forslag, vil jeg sige, at det er logisk at
forhøje kontingentet. Pladslejen er
momspligtig, så det er staten, der tje
ner mest.
Flemming Wulff:
Med hensyn til Vagns kommentar: De,
der ikke har plads i havnen, har altså
også været med til at betale midter
broen.
Ove Christensen:
Lad os få de forhøjelser nu, så klubben
har de penge, der skal bruges til fornyel
ser o.l.
Herefter gik ændringsforslaget til af
stemning:
Forslaget blev forkastet.
Herefter gik bestyrelsens forslag til af
stemning:
Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag fra Per Østergaard:
Pladsleje incl. havneplads stiger 20%.
Birger Hansen:
Da Preben tiltrådte som formand, hav
de han samtidig nogle økonomiske øns
ker, som han forelagde generalforsam
lingen. Dengang gik jeg op og sagde, at
når man havde forhøjelser, burde det
være i forbindelse med et budget, som
man forelagde generalforsamlingen.
Det vil bl.a. mindske diskussionen, hvis
man fremlagde et skriftligt budget, så
var det ligesom man havde noget mere
konkret at tale om. Det ville Preben,
mig bekendt, tage til efterretning.
Ib Petersen:
Med hensyn til forskellen mellem med
lemmer med plads i havnen og med
lemmer uden plads:
Det er sådan, at vinteroplæggere beta
ler for 7 måneder.
Formanden:
Jeg vil bare oplyse, at der er trykt et fo
reløbigt budget i bladet.
Efter en del debat gik forslagene til af
stemning.
Ændringsforslag forkastet.
Bestyrelsens forslag vedtaget.

3. Pladsleje
Poul Olsen (Maskin-Poul)
Der står her, at pladslejen skal forhøjes,
men nu er pladslejen for vinterhalvåret
indbetalt. Den gælder til 1.5.92. Vil det
sige, at man skal betale ekstrakontin
gent for vinterhalvåret 91/92?
Per Østergaard:
Når I nu vedtog bestyrelsens forslag om
forhøjelsen af kontingent for aktive
medlemmer, håber jeg, I er konsekven
te og går ind for, at pladsleje m.m. stiger
tilsvarende med 20%.

Punkt 4 og 5:
Efter en del debat ændrede de to med
lemmer deres forslag til eet.
Per Østergaard stillede et ændrings
forslag, lydende:
Medlemmer med mere end 10 års an
ciennitet kan ved hvert års udløb få re
funderet opkrævet pladsleje for det be
løb, der ligger ud over sæsonens almin
delige pladsleje. Medlemmet skal do
kumentere den betalte pladsleje.
Finn Einar Madsen og Flemming Wulff
redegjorde for grunden til deres forslag.
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De afgåede bestyrelsesmedlemmer
Laila og Poul med en skibsklokke
som tak for deres store arbejde.
Ændringsforslaget gik til afstemning
og blev forkastet.
De to sammenlagte forslag gik herefter
til afstemning. Forlaget lyder således:
Medlemmer uden fast plads i havnen
kan efter anciennitet anvende tomme
pladser for almindelig havneleje i det
omfang, der er plads. Hvad medlemmer
har betalt derudover denne sommer
skal tilbagebetales dem straks.
Resultatet af afstemningen:
58 ja-stemmer, 80 nej-stemmer, 2 ugyl
dige og 4 blanke.
Forslaget er forkastet.
Forslag nr. 6
Dispensation fra § 12.
Jan Petersen havde skriftlige kommen
tarer til forslaget, som blev oplæst af di
rigenten.
3 ja-stemmer - forslaget blev forkastet.
Forslag nr. 7
Ophævelse af frihavnsordningen.
Efter en del debat gik forslaget til af
stemning.
Forslaget forkastet.
Forslag nr. 8
fra en kreds af medlemmer:
Det pålægges SSF's repræsentanter på
Sejlerdagen at gøre Frihavnsordningen
til et hovedoplæg samt at indføre særlig
pris for pensionister i lighed med Hel
singør Sejlklub.
Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 9
Pladsmærker på masten.
Forslaget blev trukket tilbage.

Forslag nr. 10 Toiletter - rengøring.
Efter en stor debat gik forslaget til af
stemning.
Forslaget blev vedtaget.
Punkt 6, Eventuelt:
Dirigenten:
Inden vi går til eventuelt, er der en be
mærkning til det første forslag. Efter
nøje granskning i forbindelse med det
stillede ændringsforslag er Ole Poul,
Lillian Green samt dirigenten blevet
enige om, at forslaget ikke kan prakti
seres, som nu udformet og vedtaget.
I al sin enkelhed er det sådan, at man
kan optage 8-årige som aktive medlem
mer med stemmeret, den er ikke hold
bar. Et nyt forslag vil blive stillet til forårsgeneralforsamlingen, således æn
dret, at det er lovformelig rigtigt. For
slaget er vedtaget, men det lider af for
melle mangler.
Formanden:
Ja, det er næsten som at servere en sol
strålehistorie på falderebet. Det er så
dan, at der bliver arbejdet stille og ro
ligt, der bliver også skrabet penge til hu
se ad anden vej end lige netop at plukke
medlemmerne. Grethe og Erna har sid
det og lavet ansøgninger og statistikker,
trukket bilag ud og regnet ud, hvor man
ge kvadratmeter vi har hernede, som vi
bruger til ungdomsarbejde og til sko
learbejde o.s.v. Alt det her sammenfat
tet i en ansøgning til kommunen. Og det
har medført, at vi har fået 160.000 kr. i
tilskud til foreningen, og det vil hermed
sige, at den store byrde, som foreningen
nu har slæbt med nu i tre år, er færdig.
Vi er gældfri til kommunen!
Men ydermere har vi fået udbetalt
46.000 kr. i overskud på tilskuddet. Det
skal de to piger have så mange tak for.
Nu kan vi tage fat på vort egentlige ar
bejde med at få nedbragt vor gæld og få
vor økonomi, som vi gerne vil have den,
og som vi tilstræber.
Jeg kan fortælle, at i øjeblikket står
driftsresultatet på 381.000 kr. i vor fa
vør, så vi regner med, at driftsresultatet
ved regnskabsårets slutning vil udvise
et overskud på et beløb over 100.000 kr.
Så det tegner lyst og godt for vor økono
mi fremover, og i den forbindelse vil jeg
godt have lov til at give en øl på forenin
gens regning.
Ole Poul:
Ja, jeg synes også, det er rart, at vor øko
nomi er kommet på fode igen. Jeg ville
godt efter formandens beretning have
sagt tak til bestyrelsen og tak til for
manden for et godt arbejde og for en god
beretning. Jeg mener også ligesom for

manden, at vi især har havneudvalget
og kapsejladschefen at takke for det ar
bejde, som er foregået ude i udvalgene.
Så har jeg bare lige nogle huskepunkter
til forårsgeneralforsamlingen:
Det første går ud på, at unge på 8 år ikke
kan optages som aktive medlemmer.
Det næste huskepunkt var Vagns ud
mærkede forslag på forårsgeneralfor
samlingen. Dette blev ikke genfremsat
ved denne generalforsamling, men dre
jede sig om vagtpligt for skurejere. Det
synes jeg skal tages op igen!
Så har debatten i dag vist mig, at der
måske også burde være et forslag, som
går ud på en ny rollefordeling i bestyrel
sen. For mange år siden - og det er før
min tid, altså før 1979 - blev der lavet
noget, der hed: Udvalget for klubhus og
fester, og sådan som jeg har fået det for
talt, så drejer det sig om, at der var et
underudvalg. Det kunne godt være, vi
skulle tænke over det, så vi valgte en,
der var ansvarlig for klubhus med et un
derudvalg under sig og en, der var an
svarlig for fester, og som havde et fest
udvalg under sig.
Og så har jeg et sidste huskepunkt, og
det er problemet med valg til tillidspo
ster. For 1 1/2 år siden var der et med
lem, som ikke kunne vælges som sekre
tær i foreningen, fordi den pågældende
ikke havde de to års anciennitet, som
vore love krævede. I dag er det min
sandten lykkedes at få indvalgt et med
lem, som har været medlem i 3 måne
der, på en tillidspost. De to ting harmo
nerer ikke, som også Elo tidligere gjor
de opmærksom på. Det kunne være, vi
skulle lave lovene om, så der fremover
skal stå, at man kræver så vidt muligt 2
års anciennitet!
Tak for et godt arbejde i bestyrelsen i
år!

Jørgen Friland:
Jeg har en lille opfordring til forman
den, som han skal tage med til for
mandsmøde i Dansk Sejlunion, og det
er denregel med opmåling af både for at
kunne deltage i kapsejlads.
Formanden:
Med hensyn til det med målerbrev, der
er vi godt i gang. Vi er ved at udforme et
regulært forslag til Dansk Sejlunion,
gående på en reduktion af priserne.
Dirigenten takkede forsamlingen for
god ro og orden samt saglig debat.
Formanden takkede generalforsamlin
gen for en god og livlig debat.
Formanden takkede dirigenten og bad
forsamlingen udråbe et leve for SSF.
Generalforsamlingen slut kl. 13.50.
Hans Guldager
Elo Nielsen
dirigent
sekretær

Einar Persson fik:
Børge Tvillings vandrepokal.
(Mest aktive fører)
Tonni Povlsen fik:
Vivi Olsens vandrepokal.
(Årets flittigste junior)
Sejltid + optitræning m.m.
Hendrik W. Hansen fik:
SSF årets flittigste optisejler.
Jonas Warrer fik:
Preben Vognmands vandrepokal.
(Klubmester i opti igen i år)

Einar Persson og Tonni Povlsen med
deres vandrepokaler.
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Udnævnelse af
hædersmedlem
på efterårsgeneralforsamlingen 1991
Vi er så heldige at have mange gode
medlemmer, der hjælper til i det dagli
ge, og uden jer ville SSF ikke være, hvad
den er, og det vil jeg gerne sige jer tak
for.
I denanledning har jeg den glæde, at be
styrelsen har besluttet at udnævne E.
Juul Andersen til hædersmedlem i SSF.
Juul blev her sidst på sommeren 75 år
og blev fejret på behørig vis til hyggelig
morgenkaffe.
Vi ved, at Juul kommer fra KAS, hvor
han i mange år gjorde et stort stykke ar
bejde for klubben.
Så flyttede han sit skib og alle sine ejen
dele til Amager, da han blevpladsberettiget her i SSF efter at have været vin
teroplægger her i mange år.
Vi synes, han har været her altid, da han
er det første, man ser, når man vil tage
masten af og ellers skal have gjort et el
ler andet ved det kære skib.
Juul er på pletten med en altid hjælp
som hånd, og også når klubben trænger
til hjælp, er han der. Klubrengøringen er

også et af Juul og Lottes projekter.
Vi ønsker dig til lykke med dette hæ
derstegn og takker dig for din måde at
deltage i klubben på.

Rul en dør

Formanden Preben Jacobsen over
rækker hæderspræmie til Juul
Andersen.

Der er også sport
i en god økonomi

Med Interiør 50 halvblank vandig.
Ideel til døre, karme, paneler og
andet indendørs træ og metal.

Å

Robust kvalitet. Nem at rulle på i
den farve, du ka' li'.

102

00

3/4 liter fra

Fluggerbyggefinish

Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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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...
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Amagerbanken

Spørgsmål
til SSF medlemmer:
Er det rimeligt, at festudvalget sidder
på to af bestyrelsens mandater?
I henhold til § 6 hedder det 2 klubhus-og
festudvalgsmedlemmer.
I dag må vi konstatere, at i praksis hed
der det kun festudvalgsmedlemmer.
På generalforsamlingen efterlyste for
manden en bygningskyndig til at fore
stå klubhus og øvrige bygninger, hvilket
også festudvalgets ene medlem kunne
tilslutte sig fra talerstolen som en god
idé.
Til forårsgeneralforsamlingen kunne
man så lave en mindre vedtægtsæn
dring, gående ud på at nedskære festud
valget til eet mandat med ansvar for fe
ster.
Festudvalget kan så supplere sig efter
behov med, hvem man måtte ønske, og
stadig arrangere fester.
Til besættelse af det ledige mandat
vælges en bygningskyndig håndværker,
arkitekt eller lignende, hvis ansvarsom
råde som »Klubmester« skal være til
syn, vedligeholdelse, reparationer o.s.v
samt klubhusreglementets overholdel
se.
Det må være rimeligt, at denne »Klub
mester« sidder på et mandat i bestyrel
sen, da det økonomiske ansvarsområde
udgør en stor del af foreningens budget.
Den øvrige del af bestyrelsen vil heref
ter aflastes i deres frivillige arbejde til
gavn for foreningen.
Svend Malm, medl. nr. 546

Efterlysning
af vores sejlbåd IMPALA 33
Den hedder TABITA II, har sejlnr. D1, er hvid med grønne striber og beige
sprayhood. Riggen er 7/8 med eet salingshorn.
Båden er stjålet fra Nyborg Havn den 22.-23. oktober.
Alle observationer modtages med taknemmelighed på telefon 65 31 00 31
(dag) og telefon 65 31 67 24 (aften), eller nærmeste politi, da båden kun er
ansvarsforsikret.
Dusør gives for oplysninger, der bringer båden tilbage.
Hjælp os med at finde den igen!

HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYR
INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING

^

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

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

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

Hf. 31-500504
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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til orientering

08
Nye medlemmer:
A

140 Ole Steen Peinow
Mysundegade 21, V.

A

194 Preben Gorm Jensen
Drachmannsvej 4A, Kl.

P 1144 Gerda Wilken
Ingolfs Allé 29, S.

Tursejlerhåndbog
Tursejlerprojektet har været på Dansk
Sejlunions »Top 10 liste« de sidste tre
år.
Der er afsat betragtelige ressourcer til
gennemførelse af projektet, som blev
vedtaget på sejlerdagen 1990.
Projektet kan sammenlignes med en
flertrinsraket, hvor virkningen af 1. trin
- en forøgelse af DS-turbøjerne fra 50
til 100 - allerede kan mærkes. Der fin
des nu 75 bøjeplaceringer i de danske
farvende, og de sidste 25 følger efter i de
kommende år.
Næste trin af raketten er nu meget tæt
på at blive affyret.
Udarbejdelse og fremstilling af en
håndbog for tursejlere blev vedtaget på
Sejlerdagen 1991.
Efter en meget ihærdig indsats fra Tur
sejlerudvalget og gode hjælpere fra
kredse og klubber kan vi nu med glæde
meddele, at »Tursejlerhåndbogen«
nu er en realitet.
Vi er så tæt på færdiggørelsen af bogen,
at medlemmerne ved hurtig bestilling
kan nå at modtage den inden jul!
»Tursejlerhåndbogen« udgives i et
handy ringbind i A 5 format. Efter udgi
velsen vil der løbende ske en opdatering
af indholdet, og nye eller rettede blade
bliver udsendt hvert forår til de med
lemmer, der tegner et vedligeholdelsesabonnement.
Medfølgende plakater bedes opsat i
klubhuset og bestillingsblanketterne
fremlagt på et let tilgængeligt sted
(vedlagt et par eksemplarer).
Klubben vil modtage et større antal
blanketter ved næste almindelige klub
forsendelse.
Inden for de nærmeste uger udsendes
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et DS-Nyhedsbrev, som bringer en sær
omtale af tursejlerprojektet. Der vil
samtidig blive vedlagt en orientering til
direkte indrykning i det lokale klub
blad.
Vi opfordrer til flittig omtale af »Tur
sejlerhåndbogen«, dels på generalfor
samling og dels på diverse bestyrelses-,
udvalgs- og medlemsmøder i dette ef
terår.
Der kan spares væsentlige beløb på por
toudgifter ved et kollektivt indkøb af
bogen.
Skulle klubben ønske at påtage sig den
ne opgave for sine medlemmer, skal der
ved bestilling oplyses de enkelte med
lemmers navn og adresse med henblik
på den fremtidige abonnementsord
ning.
Med venlig hilsen
DANSK SEJLUNION
Tursejlerudvalget
Esther Hansen, fmd.

Brug ikke alle
pengene
i julen
da vi igen afholder det
usandsynligt store bankospil,
som. indleder sæsonen efter
rengøring og reparation
i slutningen af januar 1992
Nærmere herom i dec./jan.
nummeret af vort blad.
Hilsen og god jul!
Bente og Vagn

Fra DS-nyt - oktober 1991

DS-klubber og
folkeoplysningeloven
Dansk Sejlunions Strukturudvalg, ned
sat i november 1990, har udarbejdet et
informationshæfte vedr. ovennævnte
som inspiration til forhandling med lo
kale myndigheder med henblik på Fol
keoplysningsloven og særligt med hen
blik på ungdomsarbejdet.
Dette hæfte er udsendt til samtlige DSklubber.

Danmarks Søsportsradio
I forbindelse med ophævelsen af lokal
radiofonden, der hidtil har ydet støtte
til lokalradioer som Danmarks Søsportsradio, har denne radio pr. 1. juli
1991 opgivet sine sendetilladelser i Kø
benhavn, 95,5 MHz og Lyngby-Tårbæk,
107,4 MHz.
Imidlertid bliver der fortsat sendt søsportsprogrammer på de to lokalra
dioer, som søsportsradioen hidtil har
samarbejdet med, på følgende tids
punkter:
Mandage kl. 17.30-18.30,
Radio Mercur, Kbh., 95,5 MHz.
Torsdage kl. 17.30 -18.00,
Radio Mølleå, Lyngby, 107,4 MHz.
Det er fortsat Louis Sorgenfrey, der på frivilligt initiativ - utrætteligt og en
gageret redigerer udsendelserne, og
Louis modtager fortsat meget gerne
klub- og kredsmeddelelser, informatio
ner om kapsejladser og resultater etc.
på:
Telefon og fax: 39 662 662, eller
Adressen:
Danmarks Søsportsradio, Kanal
Øresund,
Postboks 55, 2820 Søborg.

Kommuner og CPRnumre
Vi oplever en gang imellem, at kommu
ner eller andre offentlige myndigheder
får den idé at kræve klubber for cprnumre eller andre oplysninger på med
lemmer i en eller anden sammenhæng.
Senest har vi set kommuner, som øn
sker at få udleveret cpr-numre som be
tingelse for, at klubben kan modtage
tilskud i henhold til Folkeoplysningslo
ven.
Det skal hermed slås fast, at kommu
ner ikke kan kræve cpr-numre oplyst.
I forbindelse med aktiviteter og tilskud
i henhold til Folkeoplysningsloven
(§ 47) kan kommunen anmode om navn
og fødselsdato for deltagere i tilskuds
berettiget undervisning.
Vi skal i denne forbindelse samtidig
oplyse, at klubben ikke generelt har
pligt til (og ikke kan afkræves) at udle
vere klubbens medlemskartotek i form
af personlige oplysninger til nogen of
fentlige myndigheder.

Støt vore sponsorer!

fra medlemmerne

havn og plads

kapsejlads

MMM
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Kirstines vandrepokal for mest aktive
onsdagssejler blev i 1991 vundet af Keld
Palmberg.
P.S. Hvem vandt den i 1988?
Ring til mig, hvis nogen ved det!
Birgitte

Pigesejlads
- også i SSF?!

Havnekontoret

Tak!

Havnefoged Bent Petersen
har kontortid:
Mandag - torsdag
kl. 14.30 -15.30
Fredag
kl. 14.00 -15.00
Telefon: 31 58 14 24

50 år

Nattevagt

I stadig flere klubber landet rundt duk
ker der både op med rene pige/kvinde
besætninger. Mon ikke vi også kan være
med i SSF?
Er du interesseret, så kom ned i klubhu
set torsdag den 21. november kl. 19.00
og lad os snakke sammen.
Hvis du er interesseret, men forhindret
i at komme, så ring til undertegnede på
telefon 31 59 82 80.
Med sejlerhilsen
Bjørka

Hjertelig tak til SSF's bestyrelse og
venner for venlig opmærksomhed ved
min 50 års fødselsdag den 1.11.91.
Det var noget, der lunede i en kold tid.
Med sejlerhilsen
Kurt Pfeiffer, A 502
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed
ved vort bryllup, lørdag den 21.9.91.
Kærlig hilsen
Jan & Jonna

Husk dine to nattevagter!
Der er trængsel fredag og lørdag, så hvis
du har mulighed - tag enaf de andre da
ge.
Hvis du vil være sikker på, at der er le
digt den nat, du vil reservere eller har
afleveret seddel på, så ring til havnefo
geden i kontortiden.

Jeg vil hermed rette en varm tak til be
styrelsen, alle mine sejlervenner og be
kendte for deres deltagelse i min far, Al
bert Jørgensens sidste rejse på vor jord.
Venligst
Spidsgatter »Jørlis«
Jørgen og familie

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i.

Lej med fuld kobsret
Hos D:E:R kan du både kobe og

2,

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger

leje. Du kan starce med at leje dit

det f.eks. blot til at justeres en

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.
måned. Kober du sa senere, far du

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

3,

Kæmpe udvalg

II

Vælg TV, Video og H F nyheder fro
topmærker som Bang & Olufsen.
Finlux, Philips, Pioneer. JVC m.fl.

loser dit problem samme dag.

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, og vi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

4.

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og
H1F1 måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5.

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder di

tffn

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
HI-FI-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.
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Få et motoreftersyn nu og se
frem til en problemfri sommer
Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer.
Forårsklargøringen omfatter;
* Affedtning af motoren med OMC
motoraffedtningsmiddel
* Olieskift i gearkasse
* Alle bevægelige dele gennemsmøres
* Rensning af karburator og filter
* Check af tændingssystem
* Motoren testes i prøvekar
* Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2 - 5 HK kr. 385,6-10 HK kr. 425,12-25 HK kr. 460,26 - 45 HK kr. 525,46 - 75 HK kr. 650,80 -120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52,
tlf. 31 57 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran.
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer,
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres.

