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Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 32501978 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32 52 25 44 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer 

Erna Christensen 3159 39 78 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31 59 49 24 

Holger Nielsen 31 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31 571340 

Festudvalgsrepræsentant: 

Else Thuring 32535964 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31597995 

Skolechef: 

Johnny Pileborg 31 95 03 83 

Juniorleder: 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Claus Villadsen 31 577990 

Målere 

Svend Heger 31 59 66 03 

Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S .... 31 58 75 76 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 32 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 
Hollands Allé 27, 2300 Kbh. S 32 97 09 39 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr 31 51 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B, 1058 K 3313 30 02 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32970665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsettryK 

SALTVÆRKSVEJ 134 

v/ Tina og Søren Møller 

• 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

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. 

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

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1993: 

Januar 
Februar 
Marts 
April 
Maj 
Juni 
Juli 

August 
September 

Oktober 
November 
December 

Hverdage 

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

13-18 
- S1 13 -17 
1* 13-17 

•*= 13-17 

Lørdage 

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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Refshalevej 
200 

DK-1432 
København K 

Telefon 
31 57 61 06 

HELLERS IACHTVÆRFT 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 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 29. januar 1993 
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Referat af general
forsamlingen den 25. 
oktober 1992, kl. 09.00 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Valg 
4. Lov ændringsforslag 
5. Andre forslag 
6. Eventuelt 
Formanden bød velkommen til efter-
årsgeneralforsamlingen. 

Punkt 1 - Valg af dirigent 
Formanden udbad sig forslag til diri
gentposten, Hans Guldager blev fore
slået og valgt. Dirigenten takkede for 
valget. 
Herefter konstaterede dirigenten at 
generalforsamlingen ifølge vore love 
var lovligt indkaldt. Derefter blev der 
nedsat et stemmeudvalg bestående af 
Jens Green, Vagn Preisler og Poul 
Frederiksen. 

Punkt 2 - Protokol og beretning 
Protokol fra sidst afholdte bestyrelses
møde var trykt i SSF medlemsblad nr. 
10. 
Formanden aflagde sin beretning, 
trykt i forrige nr. af medlemsbladet. 
Traditionen tro blev 40 og 25 års jubi
larer hyldet. 
Men forinden opfordrede formanden 
Hans Guldager til at berette om det ar
bejde der fandt sted i Riveraudvalget. 
Derefter gik formandens beretning til 
debat. 

Hans Guldager: 
Riveraudvalget er en sammensætning 
af 24 foreninger og klubber langs 
Amager Strand og Lufthavnen op til 
Prøvestenen, det omfatter både Fem
øren, sejlklubberne og fiskeriforenin
gerne, jagtklubber og meget mere. 

For 14 år siden var de første tanker fra 
Københavns Kommune og andre, at 
man skulle lave om på Amager Strand. 
Da blev Riveraudvalget dannet. Med 
det ene formål, at bevare de nuvæ
rende forhold for klubberne og for
eningerne langs Amager Strand, så 
vidt det overhovedet har været muligt, 
og det har været muligt indtil i dag, i 
det der nu er givet grønt lys for at 
bygge Øresundsforbindelsen. Her har 
man nu afsluttet den første diskussion 
af det oplæg der skal være og det er 
vedtaget i Folketinget og det var land
forbindelsen. Næste fase er selve van

40- og 25-års jubilarer får overrakt nålen. 

beskrevet dem, så vil der alligevel ske 
så meget, at man bliver nødt til at 
ændre kysten langs Amager Strand. 
Riveraplanerne blev udarbejdet i 
1988. Denne plan har man nu taget 
frem og sagt, at skal der laves noget, 
må det i hvert fald være de intentioner 
der ligger i denne plan, disse forslag 
der først og fremmest skal tages hen
syn til. Udvalget har været med i alle 
de mere eller mindre kendte forhand

danlæggene i Øresund og det er det, 
der arbejdes på nu. Det er således, at 
der højst sandsynligt vil ske en ændring 
med vandforholdene i Øresund. Lige
ledes ændringer i kystforholdene ved 
Amager Strand. Man ved endnu ikke 
eksakt hvad, forsøgene er ikke fær
dige. 
Men vi ved nogenlunde, at selv om 
man nok vil påstå, at forholdene ikke 
bliver så uhyggelige, som man først har 
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linger omkring projektet. Det første 
projekt i Øresund gik ud på, at der 
skulle være en stor halvø, en dæmning 
langt ud i Øresund i nordøstlig retning 
ved lufthavnen. Den har vi nu sammen 
med andre fået ændret således at den 
praktisk talt vender den modsatte vej, 
så den går langs ydersiden af lufthav
nen, det er det forslag der ligger på 
bordet nu. Det vil sige, at det skulle 
gøre tilstandene langs Amager Strand 
mindre uhyggelige. Ligeledes skal der 
bygges en kunstig ø syd for Saltholm. 
Men uanset hvad man gør så ændres 
forholdene i Øresund. Derfor har vi på 
klubbernes vegne, aktivt arbejdet på 
at den Riveraplan, som mange sikkert 
kender, at den bliver virkeliggjort. Det 
vil ændre forholdene i SSF. Bagdelen 
er, at vi kommer til at ligge 4-500 meter 
fra kystlinien inde i en bugt, det kan 
blive ganske hyggeligt, hvis det går ef
ter planerne. Fordelen vil være, at vi 
en gang for alle skal grave renden ud 
og aldrig mere. Der vil ikke finde no
gen tilsanding sted og renden vil blive 
helt stabil. Og vi vil her spare ca. 
80.000 kr. hvert andet år. 
Helgoland vil blive rykket ud. Fem
øren vil blive flyttet. Vi må være forbe
redt på, at hvis byggeriet går efter pla
nen, og man ikke kan påvise, at kyst
strækningen forbliver uændret, det er 
nemlig betingelserne for at bygge tun
nelen, må man realisere Riverapla-
nen. 
Når arbejdet går i gang og strømmen er 
nordgående, må vi være forberedt på 
at vandforholdene vil blive ulidelige i 
denne del af Øresund. Vi kan ikke for
hindre at Sverigesforbindelse bliver til 
noget, men vi kan være med til at på
virke, at forholdene under og efter 
byggeriet bliver så gode som mulig. 
Ikke alene for SSF, men for samtlige 
klubber langs Amager Strand. 

Svend Erik Sokkelund: 
Jeg syntes det var en grundig og detal
jeret beretning formanden fremlagde, 
jeg manglede bare en enkelt detalje, 
og det var omtalen af hvornår jolleslæ-
bestedet bliver sat i stand. Jeg har væ
ret medlem siden 1977, og det har ikke 
fungeret i alle de år. Jeg havde håbet 
på at der var sket noget. 
Birger S. Hansen: 
Jeg vil godt takke formanden, fordi 
han fastslog at VHF radioer i bådene 
var en god livsforsikring. Men jeg er 
ikke helt enig med formanden i hans 
betragtninger omkring redningsveste

ne. Det burde være en lov at alle der 
sejler ud skal benytte redningsveste. 
Mange store både har godt nok et sø-
gelænder i knæhøjde hele vejen rundt, 
men det er ikke nogen garanti for ikke 
at falde udenbords. 

Svend Malm: 
Det drejer sig om den statistik i vil lave 
om frihavnsordningen, jeg tror den bli
ver meget svær at lave, for man ved jo 
ikke hvor mange der kommer hvis de 
skal betale havnepenge. Og i øvrigt er 
det en god ide, at have frihavnsordnin
gen for den giver da også »pristryk«, så 
de havne der ligger i nærheden af en 
havn med frihavnsordning ikke sætter 
deres havnepenge urimeligt op, for vi 
kan meget nemt komme i den situa
tion, at der ikke er nogen der har råd til 
at sejle ud, og hvis der ikke er nogen 
der sejler ud, bliver der heller ikke 
plads til gæstesejlere. Derfor synes jeg, 
man skal arbejde på at udbygge fri
havnsordningen man skal ikke ind
skrænke. 

Formanden: 
Det har været en stor fornøjelse, at se 
hvordan Sokkelund ser ud, for vi har 
kun set hans breve, for han undslår sig 
for at komme ned og hente sit mærke 
til sin jolle, selv om det står i vores 
love, og jeg vil godt have lov til at 
hvæse lidt i det her enkelte tilfælde. 
Den første betingelse for at kræve ind, 
det må være at man opfylder betingel
serne for lovene i SSF, så bestyrelsen 
ikke skal kæmpe for, at få Sokkelund 
herned for at efterleve det han skal. 

Og i øvrigt synes jeg Sokkelund skulle 
gå ud og se på slæbestedet, der er lagt 
ud, det er udmærket. Jeg har overho
vedet ikke noget til overs for Sokke
lunds ønsker, så længe han ikke efter
lever vores regler og love. 
Til Birger S. Hansen vil jeg sige, at jeg 
er enig med dig vedrørende brug af 
redningsveste, men det er op til folks 
egen samvittighed, at sørge for sikker
heden for dem selv og deres pårøren
de. 
Til Svend Malm så mente jeg, at have 
talt godt og grundigt med dig om fri
havnsordningen, men du har åbenbart 
ikke forstået mine intentioner, og det 
er der ikke noget at gøre ved. Jeg har 
ikke i sinde, og det sagde jeg i min be
retning, at fremlægge forslag om op
hævelse. Jeg vil gerne sige, at det er 
meget svært at få frihavnsmærkerne 
frem og jeg imødeser, måske ikke i år, 
men inden for en overskuelig fremtid, 
at administrationen af frihavnsordnin
gen vil overgå til Dansk Sejlunion. 

Poul Erik Clausen: 
Jeg synes det var ret ubehageligt, at 
høre formandens svar til Sokkelund. 
Han fik ikke svar med hensyn til jolle
pladsen. Jeg var hernede for ca. 14 
dage siden og man kunne umuligt 
komme ud til sin jolle på grund af for
holdene på jollepladsen. Jeg har tidli
gere i et brev beskrevet forholdene 
derude. Hvilket gjorde, at man sendte 
en murermester ud for at færdiggøre 
slisken, dette arbejde havde tidligere 
været gjort, men desværre meget dår
ligt, så slisken er fyldt med revner og 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR ^ ̂ 
INSTRUMENTER or'^ 
BÅDMALING & TOVVÆRK ^ 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Hf. 31-500504 
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huller, jeg har et par gange forvredet 
foden, når jeg skulle slæbe min jolle op 
eller ned. En anden ting er tilkørsels
forholdene, man burde reetablere for
holdene, så man uden risiko for at 
punktere kan benytte sin vogn. 

Henrik Gravesen: 
Jeg er glad for, at problemet med jolle
pladsen er taget op, men jeg synes ikke 
vi behøver diskutere det så meget. Det 
er sådan, at vi i år har fået nedsat et jol
leudvalg. Jeg er sådan set enig med jol
lesejlerne, om at der forestår et stort 
stykke arbejde på jollepladsen. Der er 
blevet udført meget arbejde derude, 
som har vist sig ikke at være helt så 
funktionelt, som man kunne ønske. 
Jeg vil derfor anbefale at vi dropper 
den diskussion nu og lader det nye jol
leudvalg får arbejdsro. 

Elo Nielsen: 
Når vi nu taler om jollepladsen, har jeg 
i 2 år sammen med Holger og Rasmus 
gået og lavet en del arbejde derude. 
Sokkelund kom ud og vi bad ham del
tage i arbejdet, men fik det svar, at det 
gad han ikke og så flygtede han. Man 
kan ikke kun kræve og ikke yde noget 
selv. 

Jens Green: 
Jeg vil gerne komme med en kommen
tar til formandens beretning. Vi skal 
lige passe lidt på når vi snakker om ad
ministration af frihavnsordningen. 
Det er ikke Skive Sejlklub der er admi
nistrator men Skive Søsportshavn. 

Svend Malm: 
Det glæder mig, at problemet vedrø
rende frihavnsordningen vil blive 
fremlagt på Sejlerdagen. For jeg vil 
lige gøre opmærksom på, at du for et år 

j. siden har fået mandat til at gøre det. 
Og det ville nok være en god ide, at 
Dansk Sejlunion overtager admini
strationen af frihavnsordningen. 

Formanden: 
Det er af gode grunde frihavnsordnin
gen ikke er fremlagt på Sejlerdagen, 
der er nemlig kun Sejlerdag hvert an
det år. Så på den kommende Sejlerdag 
tager jeg det med. 
Efter den store talelyst gik formandens 
beretning til afstemning og blev god
kendt. 
Herefter uddelte juniorleder Henrik 
Gravesen pokaler til optier og junio
rer. 

Jacki og Claus får deres pokal 

Birgitte Akkermann uddelte Kirstines 
vandrepokal til årets flittigeste ons-
dagssejler - det blev Svend Heger som 
har deltaget i samtlige sejladser. 

5 



Punkt 3 - Valg 
Følgende på valg: 
Formand Preben Jacobsen - valgt med 
akklamation. 
Kapsejladschef Birgitte Akkermann -
valgt med akklamation. 
Juniorleder Henrik Gravesen - valgt 
med akklamation. 
Klubhusrepræsentant - nyvalg - Elo 
Nielsen blev foreslået og valgt med 
akklamation. 
Festudvalgsrepræsentant - nyvalg -
Else Thuring blev foreslået - og valgt 
med akklamation. 
Havneudvalgsmedlem Holger Nielsen 
- valgt med akklamation. 
Jollerepræsentant - nyvalg - Claus Vil
ladsen blev foreslået og valgt med akk
lamation. 
1. suppleant Lillian Green Jensen -
valgt med akklamation. 
Kasserer Erna Christensen - valgt med 
akklamation. 
Kasserersuppleant Annie Lindquist 
ønskede ikke genvalg - Jørgen Rindal 
blev foreslået og valgt med akklama
tion. 
Herefter takkede formanden Annie 
Lindquist for det store arbejde hun har 
udført for SSF og overrakte hende et 
gavekort. 

Punkt 4 - Lovændringsforslag 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 5 - Andre forslag 
Forslag fra bestyrelsen: 

Nedlæggelse af nordre slæbested 
Nordre slæbested nedlægges. I stedet 
projekteres opsætning af ny kran på 
nordre plads til optagning af fartøjer 
indtil ca. 2 tons. 
Søndre slæbested vedligeholdes såle
des at mindst 2 vogne altid er til rådig
hed. 

Motivering: 
Nordre slæbested er i så dårlig stand, 
at det vil være en for bekostelig affære 
fortsat at vedligeholde dette. Desuden 
har de seneste år vist at behovet på et 
sådant slæbested på nordre plads er 
yderst begrænset, hvorfor de tilbageb-
livne brugere fra nordre plads uden 
større problemer i fremtiden vil kunne 
bruge slæbestedet på søndre plads. 
Desuden har udviklingen vist at vi i 
SSF har et stigende behov for en bedre 
kran til optagning af mindre fartøjer. 

Herefter var der en del debat både for 
og imod forslaget. 

Annie Lindquist får overrakt et gavekort. 

Jørgen Rasmussen 
stillede et ændringsforslag til bestyrel
sens forslag lydende således: 

Ændringsforslag til generalforsamlin
gens punkt 5, bestyrelsens forslag ved
rørende Nrd. Slæbested og kran. 
Idet generalforsamlingen påskønner, 
at bestyrelsen har lagt op til debat ved
rørende søsætning/optagning af fartø
jer i SSF i fremtiden, besluttede føl
gende: 

1): På generalforsamlingen nedsæt
tes - såvidt muligt idag - en ar
bejdsgruppe uden for bestyrel
sen, som skal undersøge og op
stille de muligheder, der findes 
bedst egnede for SSF vedrørende 
søsætning/optagning af fartøjer. 

la): Opstille en financeringsform 
samt beregne den eventuelle 
økonomiske fordel for forenin
gen på længere sigt - f.eks. over 5 
år fra anskaffelsen. 

Ib): Bestyrelsen holdes løbende ori
enteret - og arbejdsgruppen skal 
arbejde på at afslutte undersøgel
sen ca. 1. august 1993. 

lc): I september/oktober måned 1993 
afholder arbejdsgruppen en ud
stilling i foreningens klubhus 
over de forskellige løsningsmo
deller, - ligesom der afholdes et 

antal klubaftener, hvor de for
skellige projekter gennemgås og 
diskuteres. 

Id): Bestyrelsen stiller rimelige øko
nomiske midler til rådighed for 
arbejdgruppen i forbindelse med 
undersøgelsen. 

le): Det eller de bedst egnede løsnin
ger fremsættes som forslag til ge
neralforsamlingen i oktober 
1993. 

Motivering: 
I snart mange år har det i foreningen 
været diskuteret frem og tilbage, hvil
ken form for søsætning og optagning af 
vores fartøjer, vi skulle satse på - og al
tid meget pludseligt. 
Jeg mener, at en sådan beslutning bør 
være gennemarbejdet godt og grun
digt, så vi kan få alle aspekter med - og 
så alle i god tid har mulighed for at 
sætte sig ind i de forskellige mulighe
der, der foreligger. Kun derved kan vi 
træffe den for foreningen og medlem
merne bedste beslutning. 
Derfor dette forslag, som med motive
ringen bedes ført til protokol. 

Herefter var der afstemning om æn
dringsforslag stillet af Jørgen Rasmus
sen. Der blev afgivet 139 stemmer, 47 
ja, 84 nej, 8 blanke. 
Forkastet. 
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Herefter afstemning om bestyrelsens 
forslag. Afgivet 122 stemmer, 90 ja, 18 
nej, 14 blanke. 
Forslaget vedtaget. 

Derefter behandling af bestyrelsens 
forslag vedrørende ekspektancelisten 
lydende således: 

Tilføjelse til ordensreglementet: 
HAVNEN § 7, 2. afsnit: 
Det nuværende lyder således: 
Bestyrelsen fører en ekspektanceliste 
for tildeling af havneplads og låne
plads. 
For at komme på ekspektancelisten 
skal ansøgning skriftligt meddeles be
styrelsen. 

Tilføjelsen: 
HAVNEN § 7 
Bestyrelsen fører en ekspektanceliste 
for tildeling af havneplads og låne
plads. 
For at komme på ekspektancelisten 
skal ansøgning skriftligt meddeles be
styrelsen inden den 1. marts hvert år. 

Motivering: 
Havneudvalget arbejder med hensyn 
til faste pladser med en ekspektance
liste, som er adskillige år gammel og 
pladssøgning ofte ikke er aktuel ved 
tildeling af fast plads. 
Efter nogle få talere gik forslaget til af
stemning ved håndsoprækning. 
Forslaget blev vedtaget. 

Forslag fra medlem nr. 791 Else Thu-
ring: 

Det foreslås, at det indkøbte elektri
ske spil til mastekranen på søndre 
mole opsættes snarest. 

Motivering: 
Svend Kukkerik sponsorerede for ca. 
2-3 år siden kr. 5.000,00 til køb af spil
let, endvidere sponsorerede Harry 
Trudsøe kr. 1.000,00 til samme formål 
- ialt kr. 6.000,00. 
Jeg har personligt siddet i båden og 
iagttaget de forskellige koner der hiver 
og slider i håndsvinget med stor fare 
for at komme til skade - derfor dette 
forslag. 

Efter en del debat gik forslaget til af
stemning ved håndsoprækning. For
slaget blev vedtaget. 

Punkt 6 - Evt. 
Vagn Preisler: 
Til orientering, på grund af Bente og 

jeg har været ude for en del forespørg
sler vedrørende vores svagførefest. 
Bente og jeg vil da vi trak os tilbage, 
naturligvis ikke sætte de svagføre som 
gidsler, så derfor har vi altså tilbudt, at 
køre svagførefesten som en form for 
underudvalg. 
Vi havde allerede dengang, ret store 
planer, for vi vidste, at der lå en del 
økonomi i det, og det havde vi under
søgt og det lå på tegnebrættet. Så vi til
bød at arrangere svagførerfesten som 
vi plejer. En del af medlemmerne syn
tes det var en ganske god ide, men alli
gevel blev det forkastet så Bente og jeg 
er ikke skyldig i, at vi ikke har haft med 
svagførefesten at gøre i år. Svagføre
festen, det er vores hjertebarn, og vi 
har svoret dengang, at vi var i festud
valget, at når vi engang holder op, så 
vil vi i hvert fald forsøge, at fortsætte 
med svagførefesten, fordi ligesom alle 
de mennesker der er tilknyttet til svag
førefesten, så har vi været ret person
ligt berørt af den, det er i vores øjne 
årets største fest, den kan ikke sam
menlignes med noget andet vi har af 
fester i SSF. Det er noget helt specielt, 
at have de mennesker hernede. Og når 

vi kører dem hjem, begynder de alle
rede at glæde sig til næste år. 
Derfor er vi ret kede af, at svagføre
festen mere eller mindre er blevet la
vet om til en fest for gamle mennesker. 
Noget som den jo i øvrigt var i forve
jen, det har altid været sådan, at hvis 
der var nogle ældre mennesker der 
ønskede at deltage, har de altid været 
hjerteligt velkomne. Men selve ideen 
bag svagførefesten, hvor vi inviterer 
nogle handicappede ca. 130 fra Ama
ger til SSF. Vi er meget glade for at 
Else er trådt ind i festudvalget, så vi 
håber på, at vi kan deltage i år, så vi får 
en svagførefest som tidligere. Ligele
des håber vi, at få Michael Ronild til at 
bistå med sin store viden på dette om
råde. 
Else Thuring: 
Jeg vil først sige tak for valget, og så vil 
jeg igen fra denne talerstol erindre om, 
at vi har jubilæum næste år, og at vi 
skal have en god fest op at stå, som 
markerer, at det er os. Der må blandt 
medlemmerne være en hel del der 
brænder inde med nogle gode ideer, 
der kan bruges, så kom frem af busken 
nu. 

*31 ht or cr til SSJy's 
^uliilæuniøfcot 

det vil føzve cføuteea fon at deltage 

m dec ecofeAoldeltyet melde dty tutden, 

fcuten*te 

6*ut dec ? S1fK#S, T>/i%SS, 

TWSIOT&S'Z elle* 

A41/S 

ISKSISK. 

S&iiu- di? pat icdtett ellen tittp til : 

Ske Uucmitty 3253 5964 

f å f ø t  S a u ^ a u i  3 1 5 9  4 1 9 7  

t y i e t & e  f e i c a & i e t t  3 2 5 0  1 9 7 8  

7 



Jens Green: 
Under formandens beretning blev far
tøj sberedskabet omtalt, og jeg er en af 
dem som også synes det var ærgerligt, 
at det ikke kom længere, så lad os 
håbe, at der i år kommer gang i fartøjs-
beredskabet, så vi i denne del af Øre
sund har mulighed for, at gå ud og 
hjælpe sejlere der kommer i nød. 

Og så vil jeg i øvrigt anbefale vore 
medlemmer at tage imod tilbuddet om 
køb af Tursejlerhåndbogen, det er en 
meget nyttig bog at have, så brug den 
eventuelt som en julegave, til en kær 
ven. 

Dirigenten: 
Jeg vil gerne takke for god ro og orden. 

Formanden: 
Jeg vil i lighed med dirigenten takke 
for god ro og orden og bede forsamlin
gen udbringe et leve for SSF. 

Generalforsamlingen slut kl. 13.00. 

Hans Guldager 
Dirigent 

Aase Schou 
sekretær 

Formanden: 
Jeg vil gerne sige Hopla-pigerne tak 
for deres optræden til afriggerfesten, 
det var virkelig meget flot og morsomt. 
Tak. 

En rigtig glædelig jul samt et godt nytår ønskes 
alle medlemmer og deres familie 

samt annoncører og venner. 

Bestyrelse og redaktion 

Støt vore sponsorer! Klubhus og kontor er lukket fra d. 4. til 23. januar 1993. 
Bestyrelsen 

Klubhuset 
Åbner igen den 24-01 Kl. 14,00 med et gigantisk^ 

Adgangs billetter koster 10 kr. Og kan ogsi købes ved indgangen. 
Efter hvert spil vil der blive udtrukket en flot gevinst på 
adgangsbilleten. 
Der vil blive 8 gennemgående spil plus 3 flotte ekstra spil, alle 
plader koster kun 5 Kr.pr.stk. 
I pausen vil der blive solgt: lotterier, 21 spil og "Skrabere" 

På 6e<gt£,oiKf'te4<få v-eane fflo, få'ta., Cfretfa op uføe 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde tirsdag den 
17. november 1992 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 
Fraværende: Ib Petersen, Johnny Pile
borg og Rasmus Bech. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 26. 
oktober 1992 blev godkendt uden be
mærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser. 
Formanden har deltaget i Kredsmøde. 
Referat heraf vil fremkomme senere. 
Jens Green blev genvalgt. Yderligere 
har formanden deltaget i møde på 
Gerbrandskolen vedrørende Rivera-
planen. Referat heraf vil fremkomme 
senere. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Havneudvalget afventer, at strømmen 
bliver tilsluttet på midterbroen. 
Arbejdet med bolværket vil blive på
begyndt i januar måned 1993. 
Ndr. slæbested er til trods for forbud 
mod benyttelse blevet brugt og er nu 
definitivt ødelagt og må altså under in
gen omstændigheder benyttes. 

Hvis nogle medlemmer har brug for de 
perlesten der henligger ude på parke
ringspladsen, kan de henvende sig til 
pladsmanden og få ham til at køre dem 
ind, men man skal naturligvis selv pla

nere stenene ud hvor man nu ønsker 
de skal ligge, dette er ikke pladsman
dens arbejde. 
Strømmen på Ndr. mole vil blive efter
set. 
Højtryksspuleren er under reparation. 
Havneudvalget vil meget kraftig hen
stille til de medlemmer der benytter 
højtryksspuleren, at de når de forlader 
den, for at foretage sig noget andet i 
fem minutter, skal den slukkes. Altså 
den må ikke køre når der ikke spules 
med den. 
Motoren i Bollen vil blive taget ud for 
reparation. 

Punkt 4 - Klubhus 
Under hovedrengøringen af klubhuset 
i januar, vil der blive pålagt gulvtæppe 
i pejsestuen. 

Punkt 5 - Fester 
Til bankospillet i januar vil der nu blive 
solgt fjernstyrede bankospil. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Vintertræningen går planmæssigt, 
med stor tilslutning fra både optier og 
juniorer. 
Optihuset er ved at blive sat i stand 
både udvendig og indvendig. 

Formanden vil forsøge, at få Amager
banken til at sponsorere et sejl til den 
nye yngling. 
Punkt 8 - Kapsejlads 
Kapsejladschefen har afholdt møde 
med McDonald om sponsoreringen af 
McDonald Cup. Stævnet vil blive af
holdt som tidligere år, uden udgift for 
SSF. Endvidere vil kapsejladschefen 
deltage i prangermøde den 25. novem
ber 1992. 

Punkt 9 - Joller 
Broen er taget ind og fremmøde var 
over alt forventning. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 13 - Evt. 
De medlemmer der ønsker, at blive i 
vandet vinteren over, bedes give kon
toret besked og de vil herefter få tildelt 
en plads på Ndr. Mole. 

Mødet slut kl. 21.30. 

Preben Jacobsen Aase Schou 
formand Sekretær 

EN HÅNDFULD FLOTTE 
FORDELE HOS D:E:R 

i. 

4. 

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

leje. Du kan scarte med at leje dit 

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr. 

måned. Kober du sa senere, far du 

en scor del af det sidste ars leje 

tilbage, og vi ombytter det du lejer 

til tilsvarende splinternyt. 

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

HiFi måned for måned. Dec gi"r 

dig mulighed for ac afprove udscy-

rec inden du beslutter dig. 

2, 

5. 

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 

loser dit problem samme dag. 

Fri ret til at bytte 
D:E:R's le|ekoncrakc binder d 

ikke til een model. Du kan om 

bytte modellen, nar du vil. 

3, Kæmpe udvalg 
Vælg TV, Video og HiFi nyheder fr: 

topmærker som Bang & Olufsen, 

Finlux. Philips. Pioneer. JVC m.fl 

VIDEO 
Hlfl-TV 

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

Hf 
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Juniorafdelingen 

Fra Juniorlederen 
Så løber 1992 på sine sidste dage og jeg 
vil derfor først sige glædelig jul og rig
tig godt nytår til medlemmerne, til af
delingens sejlere og hjælpere, og til de 
personer og firmaer der har støttet ju
niorafdelingen i det forløbne år. 
Et nytårsskifte betyder jo ikke så me
get for vores afdeling, men dog allige
vel; Det er tegn på, at perioden hvor 
de egentlige indendørs aktiviteter skal 
trækkes frem, er over os; Det er perio
den, hvor en del af afdelingens med
lemmer og hjælpere holder en pause 
og så er det nyt regnskabsårs begyndel
se. 
Og så er det jo denne gang vi starter 
vores jubilæumsår i SSF, hvilket vi 
også i Juniorafdelingen vil lade vores 
arbejde bære præg af i de kommende 
måneder. 
Vores nye rekuteringsudvalg vil i de 
kommende måneder arbejde på ideer 
til arrangementer og andre nødven
dige tiltag i jubilæumsåret, 1993. 
Monteringsplanen for vores nye yng
ling er ved at være klar, og jeg håber, vi 
inden længe kan sende en del af vores 
øvrige både til længe ventet værftsar-
bejde. 
Vores Juniorhus på jollepladsen har 
gennemgået en mindre ombygning og 
forventes færdig med et nyt og venli
gere indre og ydre i løbet af vinteren. 
Denne ombygning bliver foretaget af 
afdelingens aktive og hjælpere, med 
hjælp fra ACS Trælast A/S, som vi tak
ker for velvillig assistance til materi
aler. 
Jeg har den 14. og 15. november delta
get i DS seminar og årsmøder i Karre
bæksminde, med et særdeles godt ud
bytte. 

Bl.a. har jeg fået et godt indtryk af po
sitive og negative sider hos andre til
svarende afdelinger i lille Danmark. 
Det er mit store håb, at vi i lighed med 
rigtig mange andre klubber i Danmark 
vil få indført »Ungseniorer« i SSF, i en 
eller anden form; Noget der klart vil 
styrke sejlsporten og ikke mindst ung-

Juniorudvalget 
Henrik Gravesen, tlf. 32 52 16 05 
Lillian Green, tlf. 31 50 63 65 
Søren Jensen, 31 59 43 87 
Tonny Povlsen, 32 52 98 89 
Lars Grønbech, 32 84 20 02 
Claus Zastrow, 32 97 34 27 

domsarbejdet i klubberne og så afgjort 
også i SSF. 
Det tidligere omtalte samarbejde med 
vores naboklubber fungerer indtil vi
dere godt og vores første tiltag, »Vin
tertræning« har fået en positiv modta
gelse. 
Grundet mangel på følgebåde og nød
vendigt værftsarbejde forventes dog en 
pause i vintertræningen på ca. 2 måne
der i januar og februar. 
En sidste bøn i år skal gå til forældre og 
andre der måtte være i besiddelse af 
mod og kræfter, som vores afdeling 
har så hårdt brug for i det kommende 
år - kontakt mig eller juniorudvalget -
selv en lille hånd kan ofte passes ind og 
blive en stor hjælp på rette sted. 

Sejlerhilsen og Godt Nytår 
Henrik Gravesen 

Efter-LYS-ning !!!! 
Juniorhuset har brug for ny belysning. 
Let brugte lysstof- eller anden brugbar 
belysnings-kilder afhentes meget ger
ne. 
Kontakt venligst Juniorlederen. 

En særlig tak til: 
Tuborgfondet 
Graae & Hilmand WS 
Finn Jørgensen Auto 
Euro Sails 
Q8 
Dan-balloon 
ACS trælast 
Hempel 

for deres støtte til juniorafdelingen i det 
forløbne år. 

Støt vore sponsorer! 

Juleafslutning 
den 28. november 1992 
Traditionen tro slutter vi sæsonen, og 
årets aktiviteter med en juleafslutning, 
og denne gang hyggede vi med varm 
kakao, hjemmebagt kage, juleklip og 
bankospil med sjove præmier. Formid
dagen forløb nogenlunde roligt, sel
vom det var svært at manøvrere rundt 
med flyvende hoppebolde og plastiks-
limklatter flyvende omkring sig. Vi fik 
spist noget kage, spillet banko og ca. 
kl. 12.00 sagde vi god jul til hinanden 
og på gensyn i det nye år. 
Men - bagsiden af medaljen var at vi 
var 3 ledere til at julehygge om de 4 
fremmødte juniorer. Der var ingen der 
havde meldt afbud, så vi regnede med 
at fremmødet ville blive stort. 
Kære forældre og specielt juniorerne -
af hensyn til vores planlægning skal vi 
have afbud, hvis der kommer en for
hindring i vejen, og regnvejret duer 
ikke længere som undskyldning. 
Det er simpelthen for sløvt at I ikke 
ringer afbud - for det er da det mindste 
man kan gøre. 
Men nok skideballe til de sløve - vi hå
ber at de har fattet det nu. 
Vi ønsker jer alle sammen, incl. vores 
sponsorer Autonorden en rigtig glæde
lig jul og et godt nytår. 
Da vi holder en lang juleferie, er det 
næste arrangement den 6. februar, 
hvor vi tager i Frankrigsgades svøm
mehal kl. 10.00. 
Så nyd ferien og husk at møde op, når 
vi starter igen. 
God Jul og Godt Nytår. 

Søren 
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(§1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 

£0 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

:•» 

BACHER 
SCHILDER 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

Helly Hansen 

Københavns største og flotteste udvalg 
o pa 

Nørre Voldgade 25 
(lige overfor Nørreport Station) 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Nørre Voldgade 25 

1358 København K 

Telefon 33 12 62 87 
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Der er også sport 
i en god økonomi 

y/ 1 
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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... 

TT 
Amager 
banken 

Amagerbanken 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
FlUggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. TIf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. TIf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. TIf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- og motorb&de indtil 6 tons j 

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 
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X fra Berlingske Tidende 

Hvad de dog kalder 
deres kære både! 
Af Poul Møller 

»Kært barn har mange navne, siger 
man - og den kære båd synes at have 
endnu flere, i hvert fald når man ser 
ned gennem bådnavnene på deltager
listen til »Sjælland Rundt«, og så har 
en sommersejlads givet yderligere 
stof. 
Jamen, fantasien blomstrer så vildt og 
ubehersket, humoren stikker frem, de 
kærlige hentydninger, selvironien får 
sit - og det eneste undertegnede må be
klage er, at man inden for VHF-tjene-
sten ikke er helt så begejstret for disse 
navne, når de slår over i det helt gro
teske ! ! 
Hvad siger man for »Husarslettens 
Bertha«, en af de helt skrappe både i 
front, og den havde jo en trist skæbne 
ved at tabe kølen efter løbet, og tage 
en tur med knækket mast ned mod 
bunden af Øresund, så går det lettere 
med »Madam Blå«, »Bloody Mary«, 
»Bedste Ellen«, og »Lærer Larsen« -
nå, skoleferien er jo også stadig i gang. 
Det går også med »First Love«, og 
»Second Wife«, hvis sidstnævnte da er 
rådspurgt først, hvad »Havgassen« 
nok ikke er. Der læses mange tegne
serier, forekommer det, for »Brynhil-
de« optræder gang på gang - og det 
samme gør »Xantippe«, hvor dette 
med X-både dog også spiller ind, så vi 
får »X-Kæresten«, »X-plosion« og 
endda »Chr. X.« med på listen, ja selv 
»Sex-Tanten«, »Ævl og Krat« hører 
også X-79 klassen til, men der må være 
en anden forklaring. 
Men kvinder har nu åbenbart alle sej
leres tanker også til søs - hjemlængsel 
eller hvad - og der er »Fru Christoff«, 
»Olga«, »Eva«, »Frk. Olsen«, »Ma-
lou«, »Frøken Madsen«, »Fru Søren
sen«, »Pink Lady«, medens »Røde 
Mor« synes at have et politisk bud
skab, og den provokerende - efter 
nogle kvinders mening - »Den Røde 
Mær«, var ikke med i år. 
Men der er de velklingende »Møghun
den Speedy«, »Rullende Roulade«, 
igen af de skrappe og engang rekord
holder »Danmark Rundt«, eller hvad 
med »Hva' er Klokken« - går det på 
start eller ankomst? »Thors Hammer« 
lyder truende, medens »Vælte Peter« 
vel ikke vil demonstrere en sådan 
egenskab. Der er noget mere hjemme

vant over »Mors Trussel«, og måske er 
»Den Røde Løber« en båd med diplo
matisk baggrund. 

fra Te'havs VINDSTYRKETABEL 
Beaufort: Meter pr. sek.: Vindstyrke angivelse: Severing 

0 0-0,1 Lagkage-stille Alt kan serveres 

1 0,3-1,5 Suppeflovt Stort set alt kan 
serveres 

2 1,6-3,3 Højt smørrebrød med 
lunt-brise 

Supper og meget høje 
kager bør undgås 

3 3,4-5,4 Spejlæg og baconbrise Panatryet fungerer 
stadigt fint, men 
tingene begynder af 
rovse 

4 5,5-7,9 Bøf og rødvinsvind Kokken skal nu kile 
sig lidt fast dernede 

5 8,0-10,7 Labskovs og brænde 
vinsvind 

Kokken må nu kon
centrere sig om det 
helt enkle-og ellers 
snaps til »dækket« 

6 10,8-13,8 Forloren-ud-af-dåsen 
skildpadde med 
ægkuling 

Kardansk ophæng og 
dyb koncentration 
nødvendig 

7 13,9-17,1 Klapsammen-
rugbrødsmadkuling 

Kabyssen indstiller 
servering af varm mad 

8 17,2-20,7 Kiks-og-Whisky
stormende kuling 

Kabyssen LUKKET! 

9 20,8-24,4 Banan-og-Rom-storm Kokken hjælper til i 
cockpit eller styrehus 

10 24,5-28,4 Flydende-føde-gennem 
sonde-storm 

Hver især må klare 
sin egen ration! 

11 28,5-32,6 STORM Ingen servering 

12 32,7 og 
derover 

ORKAN Gravøl 
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Måske kommende toiletbygning på Søndre mole? 

Få et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Priser excl. moms. 
2- 5 HK, 385 kr. 
6 - 10 HK, 425 kr. 

12 - 25 HK, 460 kr. 
26 - 45 HK, 545 kr. 
46 - 75 HK, 725 kr. 
80 -120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center. 
Wilders Plads, Bygn. C, tlf. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted 
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

éCSouTBOARDs Ljonnson 
YAMAHA QUICKSIIMSH 

X X fra Politiken. 

Vest med i alle både 
180.000fartøjer berøres af ny lov. 

Fra den 1. december 1992 skal der 
være godkendte redningsveste til alle 
passagere om bord i selv de mindste 
joller og sejlbåde. Det fremgår af en 
bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen. 
Hvis vestene ikke er om bord, er straf
fen bøde eller hæfte. 
Derimod er det ikke noget krav, at 
man skal bruge redningsveste - det er 
nok, at den er om bord. Modsat f.eks. 
reglerne om brug af sikkerhedsseler i 
biler, hvor selen skal bruges. 
- Man skal generelt være forsigtig med 
for mange påbud og regler, principielt 
kommer man længst med oplysning og 
vejledning, der motiverer folk til at 
bruge veste. Et krav om brug af veste 
vil gøre det endnu vanskeligere at 
håndhæve bestemmelserne f.eks. i si
tuationer med meget korte sejlture el
ler sejlads i særdeles godt vejr, siger 
formanden for Søsportens Sikkerheds
råd, Kaj Matthiesen. 
De nye krav er blevet mødt med skep
sis fra mange sider - også fra Søspor
tens Sikkerhedsråd - men et flertal i 
Folketinget vedtog i foråret forslaget, 
der var fremsat af SF. 
Størstedelen af drukneulykkerne i 
danske farvande skyldes fritidssejlads, 
og i en meget stor del af tilfældene har 
de forulykkede ikke redningsvest på. 
Mens vesten er udbredt hos sejlsport
sfolk, så kniber det især blandt lystfi
skere og havjægere. Den typiske dan
ske drukneulykke går ud over en mi
daldrende mand, der uden rednings
vest er ude for at røgte garn. 
Det skønnes, at ca. 180.000 uregistre
rede fritidsfartøjer vil blive berørt af 
ordningen, der også omfatter blandt 
andet vandscootere og windsurfere. 
- Langt størstedelen har allerede red
ningsveste, men vi regner med, at de 
nye regler kan hjælpe til med at få de 
sidste med, siger Kaj Matthiesen. 
(RB). 

Klargøringen omfatter: 
• Affedtning af motoren med 0MC motoraffedtningsmiddel 
• Olieskift i gearkasse 
• Alle bevægelige dele gennemsmøres 
• Rensning af karburator og filter 
• Check af tændingssystem 
• Motoren testes i prøvekar 
• Motoren behandles med rustbeskyttelse 
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Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer havn og P,ads 

I medfør af § 2, stk. 5, § 11, stk. 2, og § 
28 i lov om skibets sikkerhed m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 584 af 29. sep
tember 1988, og efter bemyndigelse i 
bekendtgørelse nr. 570 af 26. septem
ber 1988 fastsættes: 

§ 1  
Denne bekendtgørelse omfatter alle 
fartøjer, der ikke i henhold til andre 
regler er pålagt at medføre redningsve
ste. 

Stk. 2. Ved fartøj forstås enhver 
indretning, såsom erhvervsfartøjer, 
både, joller, pramme, vandscootere, 
windsurfere m.m., der anvendes af 
personer på vandet, bortset fra skibes 
redningsbåde samt badeudstyr, der 
udelukkende anvendes i strandkan
ten. 

§ 2 .  
Alle fartøjer, der ikke er fortøjet i 
havn, skal medføre redningsveste eller 
svømmeveste til alle personer om 
bord. 

Stk. 2. Kapronings- og motionsro-
ningsfartøjer kan i stedet for at følge 
bestemmelserne i stk. 1 følge Dansk 
Forening for Rosports eller Dansk 
Kano og Kajak Forbunds sikkerheds
bestemmelser. 

Stk. 3. Dykkere, som transporteres 
i fartøjer omfattet af denne bekend
tgørelse, kan anvende de opstignings-
veste, der bruges sammen med dykke
rudstyret, i stedet for redningsveste. 

Stk. 4. Fartøjer, der under opsyn 
anvendes i lavvandede områder i forly
stelsesparker og lignende, kan af Sø
fartsstyrelsen fritages for at opfylde 
denne bekendtgørelse. 

§3 
Rednings- og svømmeveste skal være 
typegodkendt efter anerkendte nor
mer, herunder SOLAS- og EF-type-
godkendt eller DVN-varedeklareret. 

§ 4 .  
Anvisninger for brugen og vægtgræn
ser m.v. af den enkelte rednings- eller 
svømmevest skal følges. 

§ 5 .  
Overtrædelse af denne bekendtgørelse 
straffes med bøde eller hæfte. 

§ 6 .  
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. 
december 1992. 

§ 7 .  
Bekendtgørelse gælder ikke for Færø
erne. 

Søfartsstyrelsen, den 14. oktober 1992 

Hans Christensen 
/P. Lauridsen 

Nye medlemmer 
pr. 28. november 1992 
A20 Jørgen Schmidt, 

Strandvangsvej 2 B, 
3060 Espergærde 

A310 Benny Pålsson, 
Halgrensgade 2,1., th., 
2300 København S 

A633 Egon Mikkelsen, 
Frankrigsgade 12, l.th., 
2300 København S 

h* 

U 
Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 315814 24 

Nattevagt 
Husk dine to nattevagter! 
Der er trængsel fredag og lørdag, så 
hvis du har mulighed - tag en af de 
andre dage. 
Hvis du vil være sikker på, at der er 
ledigt den nat, du vil reservere eller 
har afleveret seddel på, så ring til 
havnefogeden i kontortiden. 

fra medlemmerne 

Tak 
60 år 
Tak til bestyrelsen og venner i SSF for 
opmærksomheden ved min 60 års fød
selsdag. 

Robert Frederiksen 

OBS! 
Juleaftensdag lukker klubhuset kl. 14.00 
1. Juledag lukket 
2. Juledag åbent kl. 10.00 -16.00 
Nytårsaften åbent kl. 10.00 -16.00 
Nytårsdag åbent kl. 10.00 -18.00 

Kapsejladsafdelingen 
ønsker alle 

en god jul og et godt nytår 
Birgitte 
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Foreløbig kapsejladskalender 1993 
Dansk Sejlunion - Østersøkredsen 

Dato Klub Sejlads Bådtype 

Marts Kredsen Regelkursus 4 torsdage 

15.-16. maj Fælles »Hollænder Cup« (D) DH-88, klasse 

15.-16. maj Kastrup HT Cup (T) Optimist 

15.-16. maj S.S.F. VM-udtagelse (T) Yngling 

22.-23. maj Kastrup KDCup(T) Folkebåde m.m. 

22.-23. maj S.S.F. McDonald's Cup (T) Optimist 

12. juni Kastrup Kredsmesterskab Match-race 

18.-20. juni Lynetten Udtagelse I (T) Optimist 

20. juni S.S.F. Familiesejlads (Intern) 

7.-8. august Kastrup Cup Amagerbanken (T) Folkebåd 

13.-15. august S.S.F. Møn Rundt (D) DH-88, klasse 

13.-15. august Kastrup DS-DM Kvinder (T) Yngling 

21.-22. august Lynetten Pondus Cup (T) Optimist 

21.-22. august S.S.F. Old BoysCup (Intern) 

28.-29. august Dragør Amagerbank Cup (D+T) DH-88, klasse 

29. august Dragør Mesterskab Nordisk Familie Båd 

11.-12. september Lynetten Politiken ShipOhøj DH-88, klasse 

11. september S.S.F. Klubmesterskab (Intern) 

18.-19. september S.S.F. Weekend-stævne (T+D) Ballad m.m. 

19. september S.S.F. Forterne Rundt (D) DH-88, klasse 

25.-26. september Kastrup Larchmont Cup Folkebåd 

25.-26. september Dragør Klubmesterskab (Intern) 

26. december Lynetten X-masCup DH-88, klasse 

Aftenkapsejladser: 
Dragør Sejlklub afholder træningssejladser tirsdage i maj, juni og august samt den 7. og 14. september. 

Kastrup Sejlklub afholder træningssejladser torsdage i maj, juni og august, lørdag den 28. august samt lørdage i septem
ber. 

Sejlklubben Lynetten afholder træningssejladser tirsdage i maj, juni, august og september. 

Sundby Sejlforening afholder træningssejladser onsdage i maj, juni og august samt den 1. og 8. september. 

Kapsejladsaktivitetsudvalget 



»Flittige hænder« har nu nået halvdelen af det nye bolværk 

MARTS 1993 Nr.3 52. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 3580 

Restaurationen 31 58 32 96 

Havnekontoret 31 5814 24 

Postgirokonto: 7 05 6516 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 32501978 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32522544 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer 

Erna Christensen 315939 78 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31594924 

Holger Nielsen 31953689 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31571340 

Festudvalgsrepræsentant: 

ElseThuring 32535964 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31597995 

Skolechef: 

Johnny Pileborg 31950383 

Juniorleder 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant 

Claus Villadsen 31577990 

Målere 

Svend Heger 31596603 

Lars Schaldemose 31593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S .. .. 31587576 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30,2770 Kastrup 32504101 

Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 
Hollands Allé 27, 2300 Kbh. S 32970939 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr. 31 5171 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B, 1058 K 33133002 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32970665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsettryK 
SALTVÆRKSVEJ 134 

v/ Tina og Søren Møller 

• 2770 KASTRUP 
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31 51 71 79 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSFj 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. 

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

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningst ider  for  1993: 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdage L F Januar X 11-15 X V A 

Februar X 11-15 X J N Refshalevej 
Marts 10-18 9-15 X N 0  200 
April 10-18 9-15 9-15 E 2 
Maj 10-18 9-15 9-15 Y E DK-1432 
Juni 10-18 9-15 9-15 ' p København K 
Juli 10-18 9-15 X r i \i 

August 10-18 9-15 X C V Telefon 
September 13-18 9-15 X M 1 31 57 61 06 

Oktober -  !? 13-17 10-15 X c C 
November I? 13"17 10-15 X S £ 
December 13-17 11-15 X EL 

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 

Fra redaktøren: Dead-Iine for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 5. marts 1993 
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Nytårsbetragtninger 
Vi kan nu se enden på 1992. 
SSF året slutter med et pænt overskud på driften så vi nu er så langt 
at vi kan starte på nyinvestering i form af toiletbygning på søndre, 
det vil til gengæld tage så stor bid af kagen, så vi må være mådehol
dende på andre poster. Vi har søgt tipsmidler og rentefrie lån, som 
vi håber vi får. 
Molearbejdet bliver igen i år lavet af frivillige og materialer efter til
bud, dette tages ligesom sidste år af budgettet. Det er en fornøjelse 
at se alle disse sundbyer gå igang. 
Klubhuset trænger til flere reparationer som må tages af budgettet, 
det er kun hvis der sker noget uforudsigeligt at her må overskrides. 
Bollen og mange af vore andre både trænger til meget kærlige hæn
der, og her må vi gå meget forsigtigt til værks, for det er virkeligt 
pengekrævende. 
Så er der jubilæumsåret, som der er afsat penge til på budgettet, der 
må vi alle lægge os i selen for at markere dette. 
Generelt må jeg sige, at året er forløbet godt, og at vi skal arbejde 
på nogenlunde samme måde i det nye år med at spare på unødige 
ting, så der kan blive råd til nyanskaffelser. 
Det er meget vigtigt at opretholde vort gode navn og rygte også ud
adtil, der er sket en stor afmatning landet over på sejlsportens områ
de, og der er et hav af havnepladser ledige rundt omkring, derfor 
skal vi hjælpe vore nye medlemmer til rette med at være medlem hos 
os, de er fremtiden og her skal vi også kunne overleve. 

KOM SA . . 
Alle der kunne tænke sig at bidrage 

til underholdningen ved vor jubilæumsfest, 

indbydes til et møde i klubhuset 

den 25. februar 1993 kl. 19.00. 

Hilsen Rita, Grethe, Elo og Else. 
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Jul i Sundby Sejlforening 
Det er ikke særlig aktuelt at fortælle 
om juletræet nu, da vi gudskelov nær
mer os foråret, men alligevel vil vi 
gerne vise jer de dejlige billeder fra et 
dejligt juletræ for børnene. 
Der var fyldt med spændte børn og 
voksne med, for den sags skyld .... da 
julemanden kom, så og sejrede. 
Som noget nyt havde festudvalget fået 
den ide, at alle børn skulle have gaver. 
Det var den bedste ide nogen sinde, in
gen børn gik skuffede hjem alle fik en 
gave, små som store og det bragte lyk
ke. 
Det var et berusende hav af børn der 
futtede med toget, vaskede og strøg 
deres tøj og i det hele taget fulgte ju
lemanden i tykt og tyndt. Så fik de god
teposer som altid gør lykke og soda
vand, der var det sædvanlige lotteri, 
hvor man kunne vinde legetøj til den 
store guldmedalje. 
Se, det var et juletræ 

Redaktøren 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde tirsdag den 
14. december 1992 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Junioraf delingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 17. 
november 1992 blev oplæst og god
kendt uden bemærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Bollens motor er i så dårlig stand, at 
der nødvendigvis skal foretages enten 
rep. eller hel udskiftning inden sæso

nen starter. 
Der vil blive indhentet 2 tilbud på re
novering af den nuværende motor. 
Yderligere vil der blive indhentet 2 til
bud på ilægning af en ny motor 72 HK 
og en renoveret 72 HK. Når tilbudene 
er fremkommet vil bestyrelsen tage 
stilling til hvilken af løsningerne der 
skal benyttes. Endvidere er der frem
kommet ønsker om udbygning af sty
rehuset. Dette må bestyrelsen på nu
værende tidspunkt afvise, på grund af, 
at der ikke er penge på budgettet til 
dette. 

Punkt 4 - Klubhus 
Baren vil nødtørftigt blive rep. 
Lydisoleringsplader vil blive opsat i 
loftet. 
Gulvtæppe vil blive pålagt i pejsestu
en. Da dette diskuteredes i bestyrelsen 
var formanden imod og ønskede at der 
blev indhentet yderliger tilbud. 

Punkt 5 - Fester 
Festudvalget vil indkøbe en båndopta
ger og indhente 2 tilbud, hvorefter der 
vil blive taget stilling til hvilken det 
skal være. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Sejlerskolens motor er indleveret til 
vinter eftersyn. 
Sejlene er til rep. Tyveknægten skal 
have ny krydsfok. 
Der vil blive afholdt kurser i første
hjælp samt VHF. Opslag vil være at 
finde i mellemgangen. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Juniorlederen fremlagde et egoistisk 
kompromis vedrørende en merbevil
ling udover budgettet på 70.000 kr. 

Han gjorde yderligere opmærksom på, 
at hvis ikke han kunne få bevillingen 
godtaget, ville han ikke være i stand til 
at køre juniorafdelingen videre. 
Juniorlederen redegjorde for anven
delsen af merbevillingen, som skulle 
anvendes til rep. af joller og optier. 
Efter en del debat i bestyrelsen vedtog 
man at bevilge 35.000 kr. med den 
klausul at dette absolut skulle overhol
des. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Efter forhandlinger med Børsen vil 
Børsens Business-Cup blive afholdt 
den 28.-29. august 1993. 

Punkt 9 - Joller 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 10 - Motorbåde 
16 klubber under DMU, herunder Kø-
benhavnskredsen, har begæret ekstra
ordinær Fritidssejlerdag, som blev af
holdt i Odense lørdag den 12. decem
ber 1992. Hovedpunktet var mistillid 
til DMU- danske fritidssejleres forret
ningsudvalg. Poul Christensen deltog 
på SSF's vegne. Resultatets referat føl
ger senere. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet under dette punkt. 

Mødet slut kl. 23.00 

Preben Jacobsen Aase Schou 
formand sekretær 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 

5 



Alle tiders bankospil 
I vort iøvrigt udmærkede medlems
blad nr. 1 og 2 Januar/Februar havde 
festkomiteen ved Elo, Rita, Grethe og 
Else inviteret til Bankospil søndag den 
24. januar kl. 14.00, samme dag som 
klubhuset atter åbnede igen, efter for
skellige småreparationer og tiltrængt 
hovedrengøring overalt i klubhuset. 
Pejsestuen havde fået en velfortjent 
ansigtsløftning, idet der var pålagt et 
smukt gulvtæppe, der pyntede og især 
var med til at dæmpe støjen meget. 
Med sidste års herlige bankospil i erin
dring, mødte vi selvfølgelig op i god 
tid, ca. 25 min. før kl. 14.00. Vi blev 
glædeligt overraskede, da vi fandt næ
sten alle pladser optaget af glade med
lemmer med pårørende, vi købte vore 
billetter og plader og fandt plads hos 
gode sejlervenner. 
Det meget flot pyntede gevinstbord 
måtte friste til køb af flere plader. 
Da sidste plads var indtaget, bød for
manden velkommen og takkede de 
medlemmer, der på forskellig måde 
havde medvirket til at gøre klubhuset i 
orden. Derpå overtog Vagn og Elo, 
der på mange måder skabte en god og 
spændende stemning blandt de mange 
fremmødte medlemmer. 
Efter ca. 3 timer var dette herlige ban
kospil afviklet, alle var glade og fornø
jede også dem, der ikke vandt. 
Stor tak for en spændende eftermid
dag, vi glæder os til næste år. 
To der cyklede glade hjem i regnvejret 
med to sidegevinster. 

»Shanty« 
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Glade medlemmer løb af med de store gevinster. Inger Marott vandt hoved
gevinsten. 

FASTELAVNS 

MED TØNDESLAGNING 
SØNDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 12.00 

Tønder til børn, damer og herrer i alle størrelser. 
Fine præmier til Kattekonger og Dronninger. 

Mød op i god tid, vi begynder præcis! 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde tirsdag den 
19. januar 1993 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 14. 
december 1992 blev oplæst og god
kendt uden bemærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser. 
Kredsmøde vil blive afholdt den 13. fe
bruar i Rønne Sejlklub på Bornholm. 
Sejlklubben Lynetten har påtaget sig 
værtskabet for Dansk Sejlunions Sej-
lerdag den 6.-7. marts. 
Standerhejsningen vil i år foregå den 1. 
maj 1993. 
Foreningens 70 års jubilæum vil blive 
afholdt i forbindelse med afriggergil-
det den 23. oktober 1993. 
På selve jubilæumsdagen den 
28.10.1993 vil der blive afholdt en re
ception fra kl. 15.00-19.00. 
Flakfort-komiteen har indkaldt til 
møde den 10.02.1993. 
En lok-bog over Sjælland samt Øerne 
vil kunne afhentes gratis ca. den 1. ap
ril på kontoret. 
Stranddøren i pejsestuen vil fremover 
kun blive brugt som branddør. Og vil 
altså ikke fremover kunne benyttes 
som ud- og indgang. 
Skilt vil blive påsat. 
Formanden gennemgik regnskabstal
lene for 1992. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Arbejdet med opsætning af nyt bol
værk langs kanalen til midterbroen er 
igangsat, i lighed med sidste år er det 
frivillig arbejdskraft. 
Linieføring -I- kloak ved Ndr. Mole er 
blevet rep. 
Mastekranen har fået påsat motorspil. 
På Ndr. Mole er der problemer med 
strømmen, relæ slår fra, det vil blive 
ordnet i løbet af ganske kort tid. 
Både og trailere der henstår på plad
sen uden årsmærke vil blive fjernet. 
Bollen skal have en ny motor og for
eningen indhenter et tilbud fra Eng
land på en ny Perkins + et dansk fir
ma. 
Gearet på Bollen er ubrugeligt, et nyt 
gear koster 23.000 kr. 
Havneudvalgsmedlem Holger Niel
sen, meddelte bestyrelsen at han gerne 
ville forære foreningen et nyt gear. Det 
glædede bestyrelsen meget. 

Punkt 4 - Klubhus 
Klubhuset er blevet istandsat i januar 
med hjælp fra en masse frivillige med
lemmer, og resultatet er meget flot. 
Bestyrelsen var enige i, at det var 
sidste gang rengøring af klubhuset, 
ville foregå med hjælp af frivillig ar
bejdskraft. 

Punkt 5 - Fester 
Julefrokost samt børnenes juletræ for
løb over al forventning med stor tilslut
ning til begge arrangementer. 
Båndspiller vil blive indkøbt til klub
huset. 
Fastelavnsfesten vil finde sted den 21. 
februar 1993. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
VHF, Førstehjælp- og brandsluknings-
kursus må desværre aflyses på grund af 
manglende tilslutning. 
Opslagstavlen vil blive opsat ved Sdr. 
slæbested til brug for information til 
sejlerskolens elever. 
Bent Petersen afgår som instruktør. 
Den 28. februar 1993 vil der blive af
holdt et meteorologikurus. 
Vindmålerne vil blive opsat. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Afdelingen arbejder på højtryk for at 
blive sejlklar til tiden. 
2 ynglinge, 1 følgebåd og 6 optimistjol
ler vil delvist blive rep. på værft i løbet 
af de næste måneder. 
Forestående har vi den nye yngling, re
montering af 2 ynglinge, og total reno
vering af ror og sværd til 12 joller samt 

almindelig forårsklargøring af alle 
både + færdiggørelse af juniorhuset, 
og det skal være klart om 2-3 måneder. 
Sideløbende arbejder det nye rekrute-
ringsudvalg, og de har travlt. Forelø
bige ideer går på materialeudarbejdel
se, kontaktsøgning med institutioner, 
derefter foredrag og invitationssejler-
dage m.v. og afsluttes med åbent hus 
arrangementet omkring primo juni. 
Vi forsøger naturligvis at skaffe penge, 
til at få lavet noget af det værftsarbejde 
som klubben ikke kan klare økono
misk, og har allerede fået nogle posi
tive tilkendegivelser, så med lidt ek
stra held kommer vi meget langt mod 
målet om istandsat materiel inden sæ
sonstarten. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Kapsejladschefen har den 6. januar af
holdt møde med Børsen. 
En licitationsaftale er underskrevet. 
Børs-Cup-Sejladsen vil blive annonce
ret i Børsen og afdelingen forventer et 
meget stort antal deltagere. 
Hempel-Cup for de 4 Amager-Klub
ber vi blive afholdt den 15.-16. maj. 

Punkt 9 - Joller 
Alle joller der ikke har årsmærke vil 
blive fjernet fra pladsen. 
Afdelingen vil prøve at fremlægge en 
skitse vedrørende opdeling af områ
det. 

Punkt 10 - Motorbåde 
På den ekstraordinære fritidssejlerdag 
i december 1992 fik DMU ny formand 
og hovedbestyrelse, som leder organi
sationen frem til næste ordinære fri
tidssejlerdag i marts 1993. Særskilt re
ferat andet sted i bladet.. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet uner dette punkt. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
Sekretær 

8 



Følgende er på valg: 

Sekretær: Aase Schou 

Skolechef: Johnny Pileborg 
(ønsker ikke genvalg) 

Et medlem af havneudvalg: Rasmus Bech 

Festudvalgsrepræsentant: Else Thuring 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Ib Petersen 

Suppleant: Grethe Jacobsen 

1. revisor: Frits Kleis 

Revisorsuppleant: Benny Gustafsson 

Redaktør: Inger Pfeiffer 

To målere: 
Svend Heger og Lars Schaldemose 

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 
den 7. marts 1993 kl. 9.00 

Bestyrelsen 

Budgetsammenligning 1992 
Regnskab 1992 Revideret Index Revideret 

budget 1992 budget 1993 

Indtægter: 1.208.080 1.240.000 97,4 1.225.000 

Udgifter: 
Havn og plads 643.335 620.000 102,1 620.000 
Klubhus 68.863 50.000 137,7 50.000 
Bladet 118.236 135.000 87,6 120.000 
Fester 28.051 25.000 112,2 25.000 
Administration 51.915 60.000 86,5 50.000 
Bestyrelsen 7.430 9.000 82,6 8.000 
Sejlerskole 22.155 28.000 79,1 25.000 
Junior 96.075 75.000 128,1 100.000 
Kapsejlads 23.270 20.000 116,4 20.000 
Motorbåde 10.000 
Jubilæum 45.000 
Toiletbygn. Sdr. mole inkl. kloak . 350.000 
Udgravning 30.000 
Joller 11.039 10.000 110,4 10.000 
Renter 16.555 15.000 110,4 25.000 
Diverse 100.000 
Ny Yngling 17.614 

Udgifter ialt 1.104.538 1.157.000 95,5 1.488,000 

Overskud/disp 103.542 83.000 -263.000 

GENERALFORSAMLING 

Søndag den 28. 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. 
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.1.92 til 31.12 

INDTÆGTER: 
YDELSER FRA MEDLEMMER: 
Indskud 
Indbetalte vagter 

KONTINGENTER: 
Aktive 
Strafgebyr 
Passive 
Juniorer 
Mini juniorer 

PLADSLEJER: 
Faste pladser 
Vinteroplæggere 
Afgift skure & haver 
Nye pladser 
Slæbejoller 

RENTER 

475.179,10 
7.000,00 

44.275,00 
19.150,00 
1.270,00 

425.741,86 
74.932,84 
67.330,05 
11.400,00 
2.100,00 

UDGIFTER: 
HAVN OG PLADS: 
Skatter & afgifter 
Materialer 
Traktor 
El forbrug 
Affaldsbeholder 
Forsikringer 
Telefon 
Bollen & Kirstine .... 
Toilet nordre mole .... 
Lønninger 
Vogn & Spil 
Mastekran 
Arbejde 
Joller 
Indkøbt brændstof .... 
- Solgt brændstof .... 

Brug af spil 
Havnepenge 
Refunderet energiafgift . 

KLUBHUS: 
Fornyelse & reparationer 
Istandgørelse 
Forsikring 
Ejendomsskat 
Køkken 
-Lejeafgift 

BLADET: 
Trykning 
Forsendelse 
Redaktion 
- Annonceindtægt .... 

TRANSPORT 

44.272,97 
47.898,92 

36.725,00 
42.976,10 

546.874,10 

581.504,75 

4.294,79 1.212.374,74 

217.647,62 
121.629,41 

7.295,14 
48.569,90 
10.464,52 
25.508,25 
1.674,33 
8.380,93 

22.812,65 
214.320,00 
12.657,02 

3.105,24 
33.800,73 
11.039,33 

-3.625,95 

-14.400,21 
-23.714,63 
-42.790,00 

107.555,23 
10.992,06 
16.144,75 

282,60 
11.313,00 

-77.425,00 

133.464,07 
18.735,20 
1.963,95 

-35.927,68 

654.374,28 

68.862,64 

118.235,54 

TRANSPORT 
FESTER: 
Standerhejsning 
Afriggergilde 
Diverse fester 
Svagførefest 
- Indsamling 

Hornorkester 

ADMINISTRATION: 
Telefon 
Honorar 
Frimærker m.m 
Kontingenter 
Gaver & blomster 
Kontorartikler 
Generalforsamlinger . . . 
Møder & rejsepenge .... 
ATP & AMBI 
Reparation efter tyveri . . 
Fortæring 
Målerbreve 
Indkøbte varer 
- Solgte varer 

Frihavnsmærker 
Tilskud fra kommune . . . 

BESTYRELSESMØDER: 

RENTER: 

SEJLERSKOLE: 
Undervisning 
Fornyelse & reparation . . 
Materialer 
Forsikringer 
Kontingenter 

JUNIOR: 
Fornyelse & reparation . . 
Materialer 
Brændstof 
Startpenge 
Forsikringer 
Kontingenter 
Møder 
Kursus 
Gaver 

Ny yngling 
- Solgt YD 31 
- Tuborgfond 
- Opskrivning juniorbåd . 
- Bådfond 

KAPSEJLADS: 
Materialer 
Møder & fortæring 
Diverse kapsejladser . . . 
Kursus 
Trænerordning 

Udgifter ialt 

Årest resultat 

10. 
-7. 

li 
-9. 

90. i 
—29.( 
-25.( 
-8. 

-10. 
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Status pr. 31.12.1992 

6.580,00 
6.126,00 

11.874,64 

2.610,05 

860,00 

17.595,80 
24.000,00 
9.052,25 

35.256,00 
11.523,71 
23.347,54 
5.657,50 
8.581,50 

13.507,48 
3.750,00 
9.830,00 
1.063,31 

-7.418,87 

-3.876,00 
-99.954.44 

7.430,00 

2.231,60 
7.747,50 
7.380,59 
4.211,00 

585,00 

18.438,07 
43.207,22 
6.562,32 
8.795,00 

12.041,75 
1.180,00 
1.044,00 
7.314,20 

-2.507,25 

28.050,69 

51.915,78 

20.850,15 

22.155,69 

96.075,31 

AKTIVER: 
Kassebeholdning 
Postgiro 
Bankbog skolefond 
Bankbog brandforsikring 
Bankbog hopla 

Broer & indhegning 
Vogne & skinner 
Øvelsesbåde 
Juniorbåde saldo 1.1.1992 

Opskrivning 
Joller 
Motorbåde 
Skure 
Spil 
Flagmast 
Klubhus & inventar 

Aktiver i alt 

PASSIVER: 
Skolefond saldo 1.1.1992 
+ Renter 

Brandforsikring saldo 1.1.1992 
+ Renter 

Hopla konto 
+ Renter 

Bådfond saldo 1.1.1992 
Overført til ny Yngling 
Gæld til kommunen 
Lån Idrætsparken saldo 1.1.1992 
- Afdrag 

Bankgæld kassekredit 
Skyldig skat 
Skyldig ATP & AMBI 
MOMS tilgodehavende for oktober kvartal 
Depositum ASA 
Reguleringskonto saldo 1.1.1992 

+ Årets overskud 

Passiver ialt 

Erna Christensen 
Kassererske 

17,87 
2.487,07 
8.408,01 

115.470,84 
6.832,31 

91.620,00 

8.380,00 

7.913,72 
494,28 

108.682,63 
6.788,21 

6.430,66 
401,65 

10.900,00 
-10.900,00 

44.000,00 
-8.000,00 

133.216,10 

1,00 
1,00 

47.000,00 

100.000,00 
27.000 

90.000,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1.300.000,00 

1.697.221,10 

8.408,00 

115.470,84 

6.832,31 

1.191,00 

36.000,00 

152.595,15 
7.465,00 
3.148,20 

-34.127,88 
1.000,00 

1.292.697,39 

103.541,09 1.396.238,48 

1.697.221,10 

Medlemstal: 
Aktive 860 Passive 151 Junior 45 Mini 45 

17.613,61 

7.823,35 
2.648,65 
1.567,46 

10.180,50 
1.050,00 23.269,96 

1.108.833,65 

103.541,09 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger og 
bilag. 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, januar 1993 

Frits Kleis 
revisor 

Bjarne Kallesøe 
revisor 
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HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
Flligger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

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 

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 

Perkim 
Forhandler 

MARINEMOTOR 18-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler -

Oliekøler - Kølkøler -
Marinegear - Pumper -

El-udstyr -
Fremstiling af rustfrit udstyr -
Bådudstyr - Brugte motorer • 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 - Marstal 
Tlf. 62 53 17 29-Fax. 62 53 10 66 
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En herlig dag! 
Ved hjælp af Hornorkestret og Hopla
pigerne, hundrede vis af medlemmer 
og venner. Kirstines gode mad, redak
tørens skønsang. Vagns mikrofon-
vante ledelse af festlighederne, og for
mandens festtale, lykkedes det for alle 
at hjælpe mig igennem 60 års dagen på 
bedste Sundby maner, hvilket jeg siger 
tusinde tak for. 
Ligeledes tak for de overvældende og i 
mange henseender opfindsomme ga
ver og hilsener, det tog mig ikke så få 
dage at komme igennem dette og få 
læst på det hele, en særlig tak til for
eningen for den smukke skibslampe 
der skal lyse op i det gode skib »Loup 
de Mer«. 
Som jeg før har bemærket, har min tid 
i SSF været fyldt med spænding, glade 
timer og gode venner, hvilket også var 
ganske rigtigt på denne dag. 

Hilsen Hans Guldager 

Dansk Sejlunion's formand H. C. var 
blandt gæsterne. 

58 lys ud af 60 blev pustet ud i et pust 
godt klaret! 
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Vel ankomne, en mængde klubrepræ
sentanter til tiden kl. 11 - bød forman
den velkommen kl. 11.45, med en lille 
indledning, der kort forklarede, at 
dette møde handlede om, at en del 
klubber ville rette et mistillidsvotum 
mod det siddende FU, og gik direkte 
over til punkt 1 på dagsordenen, valg 
af dirigent, formanden foreslog den i 
breve tidligere nævnte sagfører Hans 
Lauritsen og nogen fra salen foreslog 
Benny Nielsen, der kom en diskussion 
om hvorvidt H. L. kunne godkendes 
efter vedtægterne, han var ny, og for 
ikke at glemme, antaget af FU, enden 
på diskussionen blev, at ifølge vedtæg
terne var der ingen hindring. Hans 
Lauritsen blev godkendt. 
Der blev fortsat med punkt 1, der blev 
forlangt skriftlig afstemning, hvorpå 
nogle i salen bad om ordet, »deres 
stemmesedler passede ikke, de havde 
for mange stemmer«, formanden for
klarede at han havde valgt af lave 
stemmesedler efter det antal medlem
mer de forskellige klubber havde på 
dagen, dette blev der protesteret 
imod, fordi vedtægter og presedens 
var, at det var det antal der var pr. 
31.12.1991/1.1.1992 der var gældende. 
Der kom en diskussion om man skulle 
tage hensyn til formandens idé eller 
man skulle rette sig efter vedtægterne, 
hvilket indebar at en enkelt klub helt 
mistede sin stemmeret. Det blev ved
taget at man rettede sig helt efter ved
tægterne for at undgå problemer, der 
kunne være opstået af et ændret stem
metal. Man havde så lidt besvær med 
enten at læse eller finde de rigtige lister 
at sammenligne med, men det lykke
des dog til sidst. Alle de udleverede 
stemmesedler blev herefter kontrolle
ret, byttet eller stemplet. 

Valget gik i gang, Hans Lauritsen blev 
valgt med 1189 stemmer mod 636 for 
Benny Nielsen. Hans Lauritsen sagde 
tak for valget og lovede at ville være 
helt neutral, fordi han viste godt at han 
var antaget af den ene part i sagen, 
dette løfte holdt han sådan set ganske 
udmærket. Det blev så tid til at tage sig 
af dagsordenen, og det startede en 
større diskussion, om det efter vedtæg
terne var den af oppositionen først ud
sendte dagsorden eller det var den af 
HB sidst udsendte dagsorden der var 
gældende. Man forlangte at holde sig 
meget strengt til vedtægterne og den 
sidst udsendte blev forkastet med 1053 
ja mod 1186 nej og 326 blanke. For
manden fik ordet og begyndte indled
ningsvis at forklare hvad det hele dre
jede sig om, den ene taler fik ordet og 
den anden fik ordet, og hvor man i 
starten ganske pænt følte hinanden lidt 
på tænderne med forklaringer på hvor
for man fra den ene side var utilfreds 
med forretningsgangen og fra en an
den side en begrundelse for at have 
handlet sådan. Dirigenten greb ind og 
bad om at talerne ville holde sig til tale
tid på 5 minutter ad gangen, for han 
kunne godt forudse en længere mid
natsforestilling, og det var der nok in
gen der var interesseret i. Diskussi
onen fortsatte dog et stykke tid med 
uformindskede taler, men gik lang
somt over i noget kortere indlæg, men 
med meget kraftigere personlige til
læg. Det vil være for meget at gengive 
hele ordlydendet her, den var lang og 
til sidst krydret med meget personlige 
beskyldninger og ikke altid helt pæne 
udtalelser. 
Jeg vil dog nævne at der på et tidspunkt 
blev truet med, at et mistillidsvotum 
ville resulterer i, at hele FU's 8 perso
ner ville gå af med øjeblikkelig virk
ning. Omkring kl. 15.00 kom der op
fordring fra salen om at holde frokost
pause og stoppe talerækken med 
nævnt sidste taler, hele 3 gange, det 
skal jo gøres effektivt. Der blev efter 
sidste taler, skriftlig afstemning og et 

mistillidsvotum blev vedtaget med 
1262 ja mod 895 nej og 68 blanke stem
mer. Med dette resultat meddelte re
præsentanter fra Odense og Silkeborg 
at de nu ville overveje at melde sig ud 
af DMU .Også blev der holdt frokost. 
Efter pausen havde FU som tidligere 
meddelt forladt salen og dirigenten 
sagde at han mente han tilhørte de af
gåede og ville også forlade salen, han 
blev dog overtalt til at blive og færdig
gøre mødet. Det blev så dybt beklaget 
at FU havde forladt salen på denne 
måde, da det jo ikke var meningen at 
ødelægge DMU, men kun rette op på 
nogle ting. 
Revisorerne fremlagde regnskabet og 
fandt dette i orden +/- 12 øre som 
måtte være fremkommet ved regule
ringer, dog fremførte de nogle krav og 
ønsker til bogførings- og bilagsorden 
der skal gøre det nemmere fremover 
og gøre regnskaberne mere oversku
elige. Herpå trak den ene revisor sig 
ud af samarbejdet. 
Man forsøgte meget kraftigt at få kas
seren til at blive, men dette mislykke
des. 

Punkt 3 - Valg 
Der blev så valgt følgende nye ind: 
Formand: Kurt Andersen 
Kasserer: Per Bruhn 
Næstformand øst: Peter Møller 
Næstformand vest: Peter Fahnø. 
Der blev takket for valgene og igen be
klaget denne udvikling, men med et 
optimistisk syn og hårdt arbejde skulle 
det nok kunne lade sig gøre at føre 
DMU videre. 

åiut. 
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fra Søndagsavisen den 6112 1992 

Nye moms-regler 
koster både
branchen 
100 mill. kr. 
Fra nytår kan danskerne købe både i 
Tyskland og betale den 10 procent la
vere tyske moms 

Af Finn Mobius 

Mens størsteparten af erhvervslivet ser 
frem til, at grænsebommene falder 
væk den 1. januar 1993 i forbindelse 
med fuldbyrdelsen af EF's Indre Mar
ked, ser bådebranchen det som lidt af 
et mareridt. 
De nye regler betyder nemlig, at dan
skerne fra nytår kan købe deres båd i 
Tyskland og nøjes med at betale den 
tyske moms, der kun er på 15 procent, 
hvor den danske er på 25 procent. Der
med kan den danske bådbranche, der i 
forvejen er trængt, vinke farvel til en 
omsætning på cirka 100 millioner kro
ner. 
»De nye regler betyder ikke alene, at 
vi bliver yderligere trængt, men også, 
at statskassen går glip af millionvis af 
kroner. Så længe vi opretholder den 
høje danske moms, er vi reelt med til at 
finansiere den tyske genforening«, si
ger Per Lippert-Scherwin, der er se
kretariatsleder i Søsportens Branche
forening. 
Ifølge de nye momsregler kan dan
skere frit købe såvel nye som brugte 
både i Tyskland og betale den lavere 
moms der, hvis bådene er under 7,5 
meter lange. 
På de billigste både, som koster om
kring 100.000 kr. kan kunderne såle
des typisk spare mindst 10.000 kr. ved 
at købe dem på den anden side af den 
danske grænse. 
Både over 7,5 meter skal være brugte 
for, at de kan købes brugte. 

Reglerne kan omgås 
»Men de regler er uhyre lette at 
omgå«, siger Peter Lippert-Scherwin. 
En brugt båd vil ifølge de moms-regler 
sige en båd, der er mindst tre måneder 
gammel og som har sejlet i 100 timer, 
altså godt fire døgn. 
»På det tyske marked vil der være et 
væld af demonstrations-modeller og 
andre let brugte både beregnet på det 
danske marked«, forudser Per Lip
pert-Scherwin. 

»Det tvinger de danske forhandlere til 
at samarbejde med udenlandske for
handlere for blot at redde lidt af det 
tabte hjem«. 

Flytter til udlandet 
Flere forhandlere, deriblandt Dehler-
Danmark,som er agent for det tyske 
Dehler, har allerede forberedt sig på 
de nye tider. 
Kunden afgiver bestilling til det dan
ske kontor. Men båden leveres færdig 
og klargjort i Tyskland, hvor kunden 
modtager båden direkte med tysk fak
tura og tysk moms. 
Ifølge Søsportens Brancheforening vil 
de nye regler også indirekte ramme ek
sporten, der sidste år var på 267 milli
oner kroner. 
»Eksporten er allerede faldet. Det 
skyldtes dels at forhandlere ikke har 
råd til at satse på eksport, fordi de tje
ner så lidt herhjemme, dels den inter
nationale lavkonjunktur«, siger Per 
Lippert-Scherwin. 
»Folketinget bør hurtigt sørge for at 
udjævne den store momsforskel. Sker 
det ikke hurtigt, tvinges mange til at 
etablere sig i udlandet. Og er det først 
sket, vender de ikke så hurtigt tilbage, 
da de så skal have forrentet deres 
udenlandske investeringer«, siger Pe
ter Lippert-Scherwin. 

Toldklarerer Ib Petersen 
har følgende kommen
tarer til artiklen i 
Søndagsaviseen 
Artiklen er faktisk sandfærdig. I det 
Indre-Marked er der kun begrænsnin
ger på privatpersoners køb af De Har
moniserede afgiftspligtige varer (øl, 
vin, spiritus, tobak og olie). 
Der er dog en betingelse ved køb af an
dre varer til privatforbrug: 
1. Privatpersonen skal selv afhente 

varen. 
2. Eller gennem speditør eller vogn

mand selv sørge for hjemtranspor
ten f.eks. fra Tyskland. 

Sælgervirksomheden i et andet EF-
land er nemlig bundet af reglerne om 
fjernsalg til andre EF-lande, og må 
ikke direkte eller indirekte have med 
forsendelsen at gøre. 
Moms i Tyskland er 15 %. 
Et par eksempler på større »varer« 
som med fordel kan købes i Tyskland 
af SSF's medlemmer: 

1. Nyt lystfartøj på 7,5 meter og der
under. 

2. Ny motor. 
3. Nyt udstyr (radar, ekkolod, VHF-

radio). 
4. Ny knallert. 
5. Ny campingvogn. 
Ja, listen er lang, og der er faktisk kun 
3 undtagelser - NYE transportmidler 
som følger: 
1. Lystfartøjer med længde over 7,5 

meter. 
2. Sportsfly med startvægt på over 

1.550 kg. 
3. Motordrevne landkøretøjer på 

over 10 HK. 
Ovennævnte omhandler NYE »va
rer«. 
Ved køb af brugte »varer« er der hver
ken beløbsmæssige eller transport
mæssige begrænsninger. Den i Søn
dagsavisen omtalte begrænsning på 7,5 
meter på brugte både er ikke korrekt -
du kan købe en brugt båd på 15 meter 
til 300.000 kr. uden at få problemer 
med Toldvæsenet. 

Eneste forbehold må være garantien, 
men flere danske virksomheder vil 
uden tvivl arrangere køb i et andet EF-
land med service og garantiforpligti
gelse i Danmark. 

Tilladt ration af Harmoniserede af
giftspligtige varer: 

Een-dags-tur: 
330 flasker øl, 120 flasker vin (max 75 
fl. mousserende), 25 flasker hedvin, 
100 cigaretter, 150 cerutter, 75 cigarer, 
400 gram røgtobak, 10 liter mineralo
lie (+ fyldt tank). 

36-timers-tur: 
To flasker spiritus, 300 cigaretter -I- alt 
øvrigt ovenstående. 
Hvis du har mere - og »skrifter« til 
told-postkassen - skal du i afgift pr. fla
ske spiritus af med 101 kr. (snaps), 123 
kr. (rom, gin, bitter, etc.) 139 kr. (whi
sky) eller 174 kr. (cognac). Afsløres du 
af en stikprøvekontrol, er beløbet det 
tredobbelte (afgift -I- to x afgift i 
bøde). 

Hvis du har mere med, så husk endelig 
Toldvæsenets nye opfindelse »De 
Hvide Postkasser«, hvor du kan angive 
din brøde og derefter vil modtage et 
giro-indbetalingskort. 
Af praktiske årsager opretholdes told
kontrollen til 1. marts 1993 i Gedser og 
Rødby. Efter denne dato vil du kun 
blive antastet af Pas-Politiet - og ved 
stikprøver af Toldvæsenet. 
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MØN RUNDT 
SSF - 70 ÅR 

tmsmmmmmmmmmvammmmm 

Møn Rundt 1993 fra SSF -
Sejladsen hvor alle 
kan deltage 
Sundby Sejlforening arrangerer i da
gene 13., 14. og 15. august 1993 Kø
benhavns største kapsejlads i anled
ning af foreningens 70 års jubilæum. 
Når vi påstår at alle kan deltage, er der 
flere grunde til denne påstand. Delta
gergebyret er i anledning af SSF' 70 år 
sat til kr. 70,00 pr. fartøj, hvilket er no
get af en sensation i dagens Danmark. 
Klassebådene vil få deres eget løb for 
de klasser der kan stille med mere en 5 
deltagere. De mindste både i DH-
løbene vil blive startet som de første 
efter klassebådene, deltagerne vil såle
des møde de større både undervejs 
som får en spændende og indholdsrig 
sejlads Møn Rundt. 
For dem som ikke kan eller ikke vil 
sejle kapsejlads, men gerne vil være 
med for oplevelsen og turens skyld ar
rangeres der Regatta sejlads. 

Det er en sejlads hvor målerbreve 
ikke er nødvendige og hvor der ikke 
sejles efter kapsejladsreglerne. Har du 
ikke haft lyst til at investerer i dyrt kap
sejladsgrej, eller har du ikke haft båd 
så længe, er din båd mere en Motorsej
ler end en kapsejler, ja så er Regatta
sejladsen et tilbud hvor alle kan delta
ge. 
Vi håber på denne måde at have skabt 
et arrangement for de som normalt 
kun sejler tursejlads, men som under 
betryggende forhold vil have udfor
dringen og oplevelsen af at have sejlet 
Møn Rundt. En sejlads tilpas i længde 
og tid og alligevel krævende for både, 
skipper og besætning. 
Vi mener ligeledes med dette arrange
ment, at flere som ikke før har prøvet 
at sejle kapsejlads, vil få lyst til det 
fremover så der atter kan blive en 

mærkbar fremgang i deltagere på kap
sejlads-banerne. 

De eneste krav der stilles for at deltage 
i Regatta sejladsen er at båden er sejl
førende, at sikkerhedsudstyret er i or
den, og at mindst en person ombord er 
medlem af en sejlklub under Dansk 
Sejlunion. 
For fuldførende både i Regatta sejlad
sen vil der blive tildelt en plakette til 
båden samt et bevis med angivelse af 
omsejlingstid. Båden vil blive noteret 
ved alle kontrolpunkter undervejs, og 
der sejles efter søvejsreglerne. 
Sejladskomiteen havde planlagt at 
kunne holde præmieuddeling, og ud
deling af deltagerplaketter til Regatta 
sejlerne samme dag som sejladsen af
sluttede med efterfølgende god gam-
meldaws sejlerfest. Men allerede nu 
har forhånds interessen for Møn 
Rundt fra SSF bevirket at det teknisk 
ikke er muligt, komiteen har derfor 
besluttet at præmieuddeling, og tilde
ling af deltagerplaketter til Regatta 
sejlerne, med efterfølgende fest, iste-
det finder sted fredag den 3. septem
ber i SSF's klubhus. 
Tilmelding kan finde sted hver onsdag 
mellem kl. 18.00 og 20.00 fra og med d. 
5. maj i SSF eller på telf. 31 59 35 80 fra 
samme tidspunkt. 

Møn Rundt komiteen 
i 

Sundby Sejlforening 

Juniorafdelingen 

Fra Juniorlederen 
Det er noget usikkert om vinteren er 
slut eller blot ved at starte, men vores 
vinterpause er i hvert fald slut. 
Nogle har taget sig en god lang pause 
fra SSF, men mange af os har kun fået 
en lille kort juleferie. 
Der har været aktiviteter i havnen de 
fleste weekends og nu er også vinte
rundervisningen og hvad det fører med 
sig kommet i gang igen. 
Jeg skal derfor kraftigt opfordre alle til 
at komme frem fra deres vinterskjul og 
søge mod aktiviteterne. 
Vi arbejde på at færdiggøre istandsæt
telsen af vores juniorhus, almindelig 
forårsklargøring af bådene, montering 
af klubbens nye Yngling, klargøring af 
de både vi har haft (er på) værft, teori
undervisning og udflugter. 
Desuden er en gruppe bestående af ju
niorudvalgsmedlemmer, forældre og 
tidligere juniorer i gang med at tilret
telægge arbejdet for rekrutering af nye 
medlemmer til afdelingen, herunder 
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åbent hus arrangement 93. 
Dette udvalgs arbejde vil i kunne læse 
mere om i næste blad. 
Vi har mere end nogen sinde brug for 
hjælp, både fra juniorer, forældre og 
andre interesserede medlemmer i 
denne sæson, så kik ned til os. 
Til alle de mange unge medlemmer og 
gæster - det er nu i skal starte hvis i skal 
have fuldt udbytte af sæsonen. 

Fra Juniorudvalget 
Vi vil naturligvis forsøge at informere 
om de arbejder der bliver udført i afde
lingen, med af hensyn til pladsen i bla
det vil vi forsøge af holde os til infor
mationer om kommende arrangemen
ter og til indlæg om afviklede arbejder 
og arrangementer. Her tænkes bl.a. på 
arbejdet med den nye Yngling som 
endnu ikke er klar til en større omtale. 
Derimod er vi snart færdig med vores 
Juniorhus som jo har været igennem en 
større ansigtsløftning. 
Desværre har vi ikke flere penge til 
dette projekt, så istandgørelse af gul
vet og færdigbygning af vægge må ven
te. 
Alligevel har vi god grund til at være 
tilfredse, ikke mindst takket være: 
ACS - TRÆLAST A/S 
der har hjulpet os med materialer. 
Grundideen var at skabe et hyggeli
gere miljø i huset samtidig med en ge
nerel istandsættelse, uden at øgelægge 
brugsmulighederne. Og det er lykkes 
ganske godt - faktisk er huset blevet 
væsentlig bedre udnyttet, til vores nu
værende behov. 
En samlet oversigt over arrangemen
ter i 1993 er ophængt i juniorhuset, 
men vi vil naturligvis også informere 
jer via bladet. 
I første omgang bør I være opmærk
som på vinterundervisningsarrange-
menterne hver lørdag!, og generelt ar
bejde hver weekend både lørdag og 
søndag! !. 
Desuden bør ældre juniorer og andre 
medlemmer være opmærksom på vo
res Meteorologikursus sidst i februar 
måned. 
Weekendtur/træningslejr for ALLE 
juniorer afholdes den 12.-14. marts 
1993 ! ! 
Lørdag den 20. marts afholdes regel
kursus for unge under 19 år. 
Allerede den 8. april skal de første 
Ynglinge til stævne! (Hvis de altså bli
ver sejlklare, for der er meget arbejde 
endnu ! ! ! ) 
Og Optimisterne skal allerede nu til at 
planlægge deres sommerferie, for 

kredssommerlejren bliver igen i år 
holdt i Skanør i dagene 27. juni til 3. 
juli. 
Vi håber at se rigtig mange nye og 
gamle juniorer i havnen og til vores ar
rangementer i den kommende sæson. 

Med sejlerhilsen 
Juniorudvalget 

Weekendtur/trænings
lejr for alle juniorer 1993 
Hvis du ikke allerede har set opslaget i 
juniorhuset, så er det nu du skal spærre 

øjnene op. 
Du skal med til nordsjælland fredag 
den 12. marts sidst på dagen og kom
mer hjem igen søndag den 14. marts 
omkring spisetid. 
Du skal kun betale 150 kr, men så skal 
du heller ikke gå derop! 
Du skal i træningslejr - men der bliver 
megen tid til hygge i de 48 timer vi er 
afsted. 
Du skal kontakte juniorudvalget for at 
få mere at vide eller du kan blot skrive 
dig på tilmeldingen i juniorhuset. 

Hilsen 
Juniorudvalget 

NETTO-BÅDENE 
søger bådførere til havnerundfart 

(1. maj til medio september) 
God løn 

Der kræves: Duelighedsbevis i sejlads fra Handels
flåden samt 24 timers sejlads i søgende skibe over 
20 tons (Handelsflåden), inden for de sidste 5 år. 

Kendskab til sejlads i mindre både en fordel. 

Henvendelse til: 
NETTO-BÅDENE A/S 

Grøndalsvej 67 • 2000 Frederiksberg 
Telefon 31 87 21 33 
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fra medlemmerne 

Tak 
En hjertelig tak til bestyrelsen og alle i 
SSF for opmærksomheden ved mit op
hør som kasserersuppleant. 
Det har været et dejligt arbejde gen
nem årene, med mange hyggelige ti
mer, der dog engang i mellem blev til 
sene nattetimer. 
En særlig tak til Erna for et muntert og 
godt samarbejde. 

Annie Lindqvist 
A225 

Hjertelig tak for julehilsenen til mor. 
Godt nytår til alle. 

Hilsen Annie 
A225 

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed på min fødselsdag. 

Evald (Klump) 

I anledning af vores sølvbryllup, tak
ker vi forening og venner for opmærk
somheden på denne store dag. 

Medl. nr. A 322 
Per (Sul) og Inge 

Hermed vil jeg gerne sige tak for den 
smukke krukke med orkideer, jeg fik i 
anledning af min 50-års fødselsdag, jeg 
blev meget glad for hilsenen. 

Hjertligst Bjørka 

Kære Preben Jacobsen 
Tak for de 2 meget flotte »koøjelam
per«, som vi modtog ved indvielsen af 
vort nye klubhus. 
Det var dejligt at se dig ved vor indviel
se. Da fik du selv set, hvor godt et hus, 
sejlklubben har fået. Det fungerer 
utroligt godt - også i hverdagen. 
Samtidig hermed vil vi benytte lejlig
heden til at ønske en rigtig god jul og et 
godt nytår. 

Med venlig hilsen 
Thomas Ekdahl 

Julehilsen Sejlklubben Lynetten 

Med ønsket om en god jul og godt 
nytår til samtlige medlemmer vil vi 
gerne takke for den flotte sammenp
lantning til vor reception. 

Tommy Johansen 
Kastrup Bådelaug 

Att. bestyrelsen 
vedrørende frihavns-
ordningen 
Grundet bortrejse var jeg desværre 
forhindret i at deltage i generalforsam
lingen i efteråret, men af medlemsbla
det nr. 12/92 fremgår, at bestyrelsen er 
interesseret i at høre nærmere om 
medlemmernes erfaringer og menin
ger vedrørende ovennævnte emne. 
Det kan vel næppe bestrides, at det er 
af væsentlig betydning, at en sejlfor
ening knytter forbindelser til andre til
svarende foreninger i såvel ind- som 
udland. Gensidig forbindelse med an
dre foreninger er med til at skabe 
bedre forhold og bedre forståelse på 
såvel nationalt som internationalt 
plan, hvilket også i høj grad tjener sejl
sportens interesse. 
Nu er Sundby Sejlforening en ganske 
speciel forening, hvis lige man ikke fin
der mange steder i dette land. De 
mange lystfiskere og de mange pensi
onister, der hovedsagelig holder sig til 
farvandet umiddelbart uden for hjem
havnen, skaber et rigt foreningsliv og 
et ganske specielt miljø i havnen, hvil
ket jeg i høj grad værdsætter, og jeg 
forstår også fuldt ud, at den gruppe 
medlemmer ikke er særlig interesseret 
i opretholdelse af frihavnsordningen. 
Imidlertid er en sejlforenings væsent
ligste formål at fremme interessen for 
sejlsporten, hvilket formodentlig 
fremgår af formålsparagraffen i alle 
sejlforeningers love nogenlunde i lig
hed med paragraf 2 i SSF's love. 
Hvis ikke foreningerne gør en virkelig 
indsats for at leve op til denne lovbe
stemmelse, tror jeg, at tilgang af nyt 
blod til foreningerne hurtigt vil stag
nere. 

Jeg kan ikke benægte, at jeg selv har 
megen fornøjelse af frihavnsordnin
gen, og det er min opfattelse, at det på 
længere sigt vil være i sejlforeninge-
rens interesse at få frihavnsordningen 
udvidet mest muligt. Nogen mener 
ganske vist, at de sejlere, der benytter 
frihavnsordningen, nasser på de øvri
ges bekostning, men er det nu kor
rekt? Selv mener jeg, at det snarere er 
omvendt. Når jeg tidlig om foråret har 
rigget vor båd til, forlader vi hjemhav
nen for først at vende tilbage 4-5 måne
der senere. I alle sommermånederne 
står vores plads således til rådighed for 
foreningen, så pladsen kan benyttes af 
andre som låneplads eller gæsteplads, 
og jeg mener dermed, at vi tilfulde har 

betalt vort bidrag til frihavnsordnin
gen, men lad os få en debat om dette 
ernne. Med venlig hilsen 

Svend Vestervig 
Medlem nr. 309, Plads nr. 316 

Åbent Hus 
En gammel junior bliver 50 år den 24. 
marts og i den forbindelse vil det glæde 
mig, at se venner fra Sundby Sejlfor
ening på Tønnesvej 47, hvor vi holder 
åbent hus fra kl. 15.00 til 19.00. 

Jens Green Jensen 

havn og plads 

t 

M I M  \ / 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 3158 14 24 

Husk ansvarsforsikring ved afhentning 
af årsmærker ifølge SSF's love. 
Medlemmer der ønsker optagelse på 
ekspektancelisten, skal henvende sig i 
kontortiden inden den 1. marts 1993. 
Havneudvalget 

Nattevagt 
Husk dine to nattevagter! 
Der er trængsel fredag og lørdag, så 
hvis du har mulighed - tag en af de 
andre dage. 
Hvis du vil være sikker på, at der er 
ledigt den nat, du vil reservere eller 
har afleveret seddel på, så ring til 
havnefogeden i kontortiden. 

Klubhuset har fået opsat 
Tyveri-Alarm overalt 
Kredsen (følerne) i Skipperstue, vagt
lokale og bagudgang er slået fra i vagt
sæsonen. Nattevagten må derfor ikke 
komme i andre områder i klubhuset ef
ter aktivering. 
Det er sket et par gange ved en fejlta
gelse, og systemet har vist sin effektivi
tet ved øjeblikkelig at gå i gang og har 
ulejliget bestyrelsen og politi uden 
grund. 
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sejlerskolen 

Sommerkurser 
Det er nu tid for tilmelding til sæson 
1993 på sejlerskolen. Den trykte blan
ket i bladet kan bruges til tilmelding -
eller kom på kontoret i kontortiden. 
Planlægningen af holdene, er udfra 
hvilken ugedag der er valgt på tilmel
dingen. Hvis der er mange ønsker til 
samme dag, vil der blive fordelt efter 
den alternative dag. 
Deltagelse på sejlerskolen indebærer 
at man SKAL deltage i klargøringen, 
som kommer til at foregå på de dage 
som man er sat på hold. Der er møde i 
pejsestuen lørdag den 3. april 1993 kl. 
10.00 for elever på sejlerskolen, hvor 
holdfordelingen bliver meddelt, og 
klargøringen starter i ugen umiddel
bart efter. 

Yngling 
Sejlerskolen har i 1993 lånt en yngling 
af juniorafdelingen. 
Sejlads på ynglingen er forbeholdt 2-
års elever eller elever der har været til 
prøve, og sejladser med ynglingen vil 
være træning i trim af sejl, spillersej
lads m.m. 
Deltagelse på yngling stiller større 
krav til fremmøde, da der kun er 2 
elever plus instruktør på båden, så 
udeblivelse uden afbud kan medføre 
udelukkelse. 
Tilmelding til ynglingesejlads kan ske 
på samme kupon som tilmelding til sej
lerskolen. 
I den forbindelse efterlyser sejlersko
len erfarne instruktører til sejlads med 
yngling. 

Instruktør 
En af sejlerskolens faste støtter gen
nem mange år, Bent Petersen, har i år 
valgt at stoppe som instruktør. Bent 
har været med på sejlerskolen i 25 år, 
deraf 11 år som skolechef, så nu mener 
Bent han godt kan være bekendt at 
sige stop. 
Vi på sejlerskolen siger Bent tak for 
mange års godt kammeratskab og sam
arbejde. 

Kurser 
Der har været opslag om kurser i før
stehjælp/brandbekæmpelse og kursus i 
VHF. 
Da der var for få tilmeldinger til begge 
kurser, er kurset i VHF blevet udsat til 
efteråret i håb om flere tilmeldinger til 
den tid. Kurset i Førstehjælp/brandbe
kæmpelse er slået sammen med et til
svarende kursus på Vigerslev Alle sko
le, og der er stadig ledige pladser. 
Kurset er 9/3, 11/3, 16/3 og 18/3 hver 
dag kl. 19.00 til 21.45. Tilmeldingen 
kan ske hos undertegnede. 

Skolechefen 

Meteorologikursus 
Søndag den 28. februar 
kl. 14.00-18.00 
Har du lyst til at lære lidt mere om vind 
og vejr, for sejlere, så har du chancen 
nu! 
Vi har tilrettelagt et lille kursus under 
emnet: 

Grundlæggende meteorologi 
for sejlere 

med instruktion, debat, spørgsmål og 
svar. 
Kurset koster kr. 50,- som betales ved 
kursusstart, mens tilmelding på listen i 
klubhuset eller til undertegnede skal 

ske senest fredag den 26. februar kl. 
19.00. 
Kursusgebyret dækker instruktør, 
samt lidt læskende med brød. 
Kursus vil ikke blive gennemført med 
under 15 deltagere! 
Det skal bemærkes at dette kursus for
søges opfulgt af et supplerende kursus 
hvis der viser sig interesse for emnet. 

Med sejlerhilsen 
Johnny Pileborg, Skolechef 

Henrik Gravesen, Juniorleder 

til orientering 

08 
Slettede medlemmer 
pr. 31/121992: 
A 24 Per Klaus Winhler 
A 299 Carsten Høy 
A 214 JornJelager 
A 387 Pauli Grundvad Aggerholm 
A 430 Jan Østberg 
A 505 Erik Holm 
A 596 Jørgen Bengt Berantzinc 

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

Sejlerskolen 1993 Dato: 

Navn: Person-nr.: 

Adresse: Telefon: 

Har du deltaget før? Medl. nr.: 

Har du den teoretiske navigationsprøve? Hvilken båd: 
• Skolebåd • Yngling 

Hvilken ugedag ønsker du at sejle? 

• Mandag • Tirsdag • Onsdag • Torsdag 

Alternativ dag: 
• Mandag • Tirsdag • Onsdag • Torsdag 

Bemærkninger: 

Kurset er som sædvanlig vederlagsfrit, bortset fra dit personlige udstyr. Skolechefen 
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Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Klargøringen 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, 385 kr. 
6 - 10 HK, 425 kr. 

12 - 25 HK, 460 kr. 
26 - 45 HK, 545 kr. 
46 - 75 HK, 725 kr. 
80 -120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center, 
Wilders Plads, Bygn.C,tlf.315737 72. 

Foriiandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted 
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

SOUTBOARDS 

YAMAHA 
Johnson 

QUICK3ILVER 

• Bådtransport * 

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons J 

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 



Forslag fra SSF's lovudvalg 1992/93: 

Lovudvalgets forslag findes nedenfor i højre spalte, medens venstre spalte til sammenligning indeholder 
de nugældende love og reglementer. 

I forslaget til love findes paragraffer med samme nummer, men mærket henholdsvis "A" og "B". 
Paragraffer mærket "A" skal gælde, hvis det vedtages at fortsætte med halvårlige generalforsamlinger, 
og "B", hvis der kun skal være en ordinær generalforsamling om året. 

Udvalget foreslår, at medlemmerne kan stille spørgsmål til forslagene på generalforsamlingen den 28. 
marts 1993, og at de i øvrigt behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes af 
bestyrelsen. 

Love Love 

§ i 

Foreningens navn er Sundby Sejlforening, forkortet 
SSF, og er hjemmehørende i København. 

§ 2  

Foreningens formål er at skaffe sine medlemmer de 
bedste betingelser for en god og sikker havneplads 
for deres fartøjer, og at fremme sejlsporten. 

§3 

Sundby Sejlforening er medlem af Dansk Sejlunion, 
Københavns Sejl Union og igennem D.S. tilknyttet 
D.I.F. 

§4 

Generalforsamlingen er øverste myndighed og 
fastsætter foreningens love og vedtægter. 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i 
oktober måned og indkaldes med mindst 1 måneds 
varsel gennem SSF's medlemsblad. 
Kun gyldigt medlemskort giver adgang til general
forsamlingen, og kun fremmødte, aktive medlem
mer har stemmeret. 
Passive medlemmer og juniorer har adgang til 
generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede 
mødet, og et stemmeudvalg på mindst 3 medlem
mer. 

§ 1 

Foreningens navn er Sundby Sejlforening, forkortet 
SSF. 
SSF er hjemmehørende i København. 

§ 2  

Foreningens formål er at fremme sejlsporten og at 
skaffe medlemmerne de bedste betingelser for en 
god og sikker havneplads og et godt foreningsliv. 

§3 

Sundby Sejlforening er medlem af Dansk Sejlunion 
og derigennem tilknyttet Danmarks Idræts-For
bund/Danmarks Olympiske Komite. 

§4 A 

Generalforsamlingen er øverste myndighed og 
fastsætter foreningens love og reglementer. 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i 
oktober måned og indkaldes med mindst 1 måneds 
varsel gennem SSF's medlemsblad. 
Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, 
hvis kontingent og andre forfaldne ydelser er betalt. 
Kun fremmødte, A-aktive medlemmer har stem
meret. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede 
mødet, og et stemmeudvalg på mindst 3 medlem
mer. 

§ 4 B 

Generalforsamlingen er øverste myndighed og 
fastsætter foreningens love og reglementer. 
Ordinær generalforsamling afholdes i november 
måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel 
gennem SSF's medlemsblad. 
Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, 
hvis kontingent og andre forfaldne ydelser er betalt. 
Kun fremmødte, A-aktive medlemmer har stem
meret. 
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§ 5  

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen 
i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig af
stemning og med mindst 2/3 flertal af de afgivne, 
gyldige stemmer. 
Valg til tillidsposter sker ved skriftlig afstemning og 
afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
Andre afstemninger afgøres ved håndsoprækning 
med almindeligt stemmeflertal, medmindre diri
genten eller forsamlingen ønsker skriftlig afstem
ning. 

§ 6  

Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består 
af: 

1 formand 
1 sekretær 
1 kapsejladschef 
1 skolechef 
1 juniorleder 
1 jollerepræsentant 
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
2 havneudvalgsmedlemmer 
1 klubhusformand og 
1 formand for festudvalget 

Bestyrelsen vælges for eet år ad gangen således: 
i oktober: 

formand 
kapsejladschef 
juniorleder 
jollerepræsentant 
1 havneudvalgsmedlem 
klubhusformanden 
1 suppleant til bestyrelsen 

i marts: 
Sekretær 
skolechef 
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
1 havneudvalgsmedlem 
formanden for festudvalget 
1 suppleant til bestyrelsen 

Herudover vælges i marts: 
medlemsbladets redaktør 
2 målere 
2 revisorer 
1 revisorsuppleant 

Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, med een 
ved hver generalforsamling i marts. 
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og 
kasserersuppleant, der begge vælges i oktober. 
Kassererens valgperiode er lig med foreningens 
regnskabsår. 
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger, føre 
kontingentindbetalingsbog, kassebog og hovedbog, 
samt opbevare bilag m.m. for de sidste 5 år. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede 
mødet, og et stemmeudvalg på mindst 3 medlem
mer. 

§5 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen 
i hænde senest 28 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig af
stemning og med mindst 2/3 flertal af de afgivne, 
gyldige stemmer. 
Valg til tillidsposter sker ved skriftlig afstemning og 
afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
Andre afstemninger afgøres ved håndsoprækning 
med almindeligt stemmeflertal, medmindre diri
genten eller forsamlingen ønsker skriftlig afstem
ning. 

§6 A 

Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består 
af: 

1 formand, 
1 sekretær, 
1 kapsejladschef, 
1 skolechef, 
1 ungdomsleder, 
1 jolleleder, 
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant, 
2 havneudvalgsmedlemmer, 
1 formand for klubhus og bygninger 
og 1 festudvalgsformand. 

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen således: 
I oktober: 

Formanden, 
kapsejladschefen, 
ungdomslederen, 
jollelederen, 
1 havneudvalgsmedlem, 
formanden for klubhus og bygninger 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

I marts: 
Sekretæren, 
skolechefen, 
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten, 
1 havneudvalgsmedlem, 
festudvalgsformanden 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

Herudover vælges i marts: 
Medlemsbladets redaktør, 
1 måler, 
1 revisor 
og 1 revisorsuppleant. 

Revisorer og målere vælges for 2 år ad gangen, 
med en ved hver generalforsamling i marts. 
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og 
kasserersuppleant, der begge vælges i oktober. 
Valgperioden er lig med foreningens regnskabsår. 
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og bog
føring efter principperne i bogføringsloven. 
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted. 



3 

Kassererens vederlag fastsættes på generalforsam
lingen i marts. 
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted. 
For at være valgbar til tillidsposter skal vedkom
mende have været aktivt medlem i 
mindst 2 år umiddelbart før valget. 

For at være valgbar til tillidsposter skal vedkom
mende have været A-aktivt medlem i mindst 2 år 
umiddelbart før valget, eller enstemmigt godkendes 
af generalforsamlingen som valgbar. 

§ 6 B 

Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består 
af: 

1 formand, 
1 sekretær, 
1 kapsejladschef, 
1 skolechef, 
1 ungdomsleder, 
1 jolleleder, 
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant, 
2 havneudvalgsmedlemmer, 
1 formand for klubhus og bygninger 
og 1 festudvalgsformand. 

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således: 
I ulige år: 

Formanden, 
kapsej ladschefen, 
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten, 
jollelederen, 
1 havneudvalgsmedlem, 
formanden for klubhus og bygninger 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

I lige år: 
Sekretæren, 
skolechefen, 
ungdomslederen, 
1 havneudvalgsmedlem, 
festudvalgsformanden 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

Herudover vælges hvert år: 
Kasserer, 
kasserersuppleant, 
medlemsbladets redaktør, 
1 måler, 
1 revisor 
og 1 revisorsuppleant. 

Valgperioden for kasserer og kasserersuppleant er 
lig med foreningens regnskabsår. 
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og bog
føring efter principperne i bogføringsloven. 
Revisorer og målere vælges for 2 år ad gangen, 
med en ved hver generalforsamling. 
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted. 
For at være valgbar til tillidsposter skal vedkom
mende have været A-aktivt medlem i mindst 2 år 
umiddelbart før valget, eller enstemmigt godkendes 
af generalforsamlingen som valgbar. 
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§ 7  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og 
konstituerer sig med 1 næstformand, der træder i 
formandens sted i dennes fravær. 
Bestyreismøderne ledes af formanden. 
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er for
mandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end 
halvdelen er til stede. 
Bestyrelsesmøder refereres i medlemsbladet. 

§ 8  

Havneudvalget, juniorudvalget, jolleudvalget, 
kapsejladsudvalget, motorbådsudvalget, klubhusud
valget og festudvalget er foreningens faste udvalg. 
Udover de faste udvalg kan generalforsamlingen 
nedsætte midlertidige udvalg til varetagelse af 
særlige opgaver. 
Havneudvalget består af generalforsamlingsvalgte 
repræsentanter. 
Juniorudvalget består af juniorlederen, der vælges 
af generalforsamlingen, og 4 juniorudvalgsmed
lemmer, der vælges af bestyrelsen. 
Kapsejladsudvalget består af kapsejladschefen og et 
antal bestyrelsesvalgte medlemmer. 
Bestyrelsen kan, i det omfang det skønnes nødven
digt, supplere alle udvalg med aktive medlemmer af 
foreningen. 
Udvalgsmedlemmer har pligt til at være til stede 
ved bestyrelsens behandling af sager, der vedrører 
udvalget, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæs
sigt. 
Udvalgsmedlemmer, der ikke er medlemmer af be
styrelsen, har taleret, men ikke stemmeret, ved 
bestyrelsesmøder. 

§9 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes 
skriftligt med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder 
anledning hertil, eller efter skriftlig begæring af 
mindst 100 af foreningens aktive medlemmer, og 
med angivelse af forhandlingspunkterne. 
Den ekstraordinære generalforsamling er kun 
beslutningsdygtig, såfremt mindst 75 af under
skriverne er til stede. 
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes 
senest 4 uger efter begæringens fremkomst. 

§ 7  

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og 
konstituerer sig med 1 næstformand, der træder i 
formandens sted i dennes fravær. 
Bestyrelsmøderne indkaldes og ledes af formanden. 
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er for
mandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end 
halvdelen er til stede. 
Bestyrelsesmøder refereres i medlemsbladet. 

§ 8  

Havneudvalget, ungdomsudvalget, jolleudvalget, 
kapsej ladsud valget, motorbådsud val get, festudvalget 
og udvalget for klubhus og bygninger er forenin
gens faste udvalg. 
Udover de faste udvalg kan generalforsamlingen 
eller bestyrelsen nedsætte midlertidige udvalg til 
varetagelse af særlige opgaver. 
Bestyrelsen godkender de menige medlemmer af de 
faste udvalg. 
Bestyrelsen kan, i det omfang det skønnes nødven
digt, supplere alle udvalg med A-aktive medlemmer 
af foreningen. 
Bestyrelsen kan indkalde menige udvalgsmedlem
mer til bestyrelsesmøder, hvor der behandles sager, 
der vedrører udvalget. 
De indkaldte udvalgsmedlemmer har mødepligt og 
taleret ved bestyrelsesmødet men kun stemmeret, 
hvis de også er bestyrelsesmedlemmer. 

§9 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes 
skriftligt med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder 
anledning hertil, eller efter skriftlig begæring af 
mindst 100 af foreningens A-aktive medlemmer, og 
med angivelse af forhandlingspunkterne. 
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes 
senest 4 uger efter begæringens fremkomst. 
En ekstraordinære generalforsamling, der er ind
kaldt efter skriftlig begæring, er kun beslutnings
dygtig, hvis mindst 75 af underskriverne er til 
stede. 
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§ 10 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Regnskab med status skal foreligge i revideret stand 
senest ved udgangen af februar måned og optages 
i medlemsbladet, der udkommer i marts. 
På generalforsamlingen, der afholdes i marts 
måned, skal regnskabet forelægges til godkendelse, 
der gives ved almindeligt stemmeflertal. 
Foreningens penge indsættes i bank eller sparekas
se. Beløb, der indsættes på checkkonto eller giro, 
kan hæves af kassereren, eller i dennes fravær, af 
formanden. På de øvrige konti kan kun hæves ved 
underskrift af formand og kasserer i forening. 
Alle regninger påtegnes af formanden, eller i hans 
fravær af næstformanden. 
For udvalgenes vedkommende også af et ansvarligt 
udvalgsmedlem. 
Pantsætning, låntagning eller salg af inventar, 
fartøjer og lignende kan kun finde sted med be
styrelsens tilslutning. 
1 alle øvrige forhold underskriver formanden for 
foreningen. 

§ 10 A 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Regnskab med status skal foreligge i revideret stand 
senest ved udgangen af februar måned og optages 
i medlemsbladet, der udkommer i marts. 
På generalforsamlingen i marts skal regnskabet 
forelægges til godkendelse ved almindeligt stemme
flertal. 
Budgetet forelægges på generalforsamlingen i 
oktober. 
Foreningens penge indsættes i bank. Beløb, der 
indsættes på check- eller girokonto, kan hæves af 
kassereren eller i dennes fravær af formanden. På 
de øvrige konti kan kun hæves ved underskrift af 
formand og kasserer i forening. 
Alle regninger påtegnes af formanden og for ud
valgenes vedkommende også af et ansvarligt ud
valgsmedlem. 
Pantsætning, låntagning eller salg af inventar, 
fartøjer og lignende kan kun finde sted efter fler
talsbeslutning i bestyrelsen. 
I alle øvrige forhold underskriver formanden for 
foreningen. 
I formandens fravær træder næstformanden i dennes 
sted. 

§ 11 

Æresmedlemmer kan udnævnes af en generalfor
samling. Æresmedlemmer er kontingentfri. 
Sundby Sejl forenings hæderstegn, kan af bestyrel
sen tildeles medlemmer og andre personer, som har 
ydet en værdifuld indsats til gavn for SSF, og 
dermed for sejlsporten. 

§ 10 B 

Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. 
Regnskab med status skal foreligge i revideret stand 
senest ved udgangen af september måned og op
tages i medlemsbladet, der udkommer i oktober. 
På generalforsamlingen skal regnskabet forelægges 
til godkendelse ved almindeligt stemmeflertal. 
Budgetet for det kommende regnskabsår forelægges 
på generalforsamlingen. 
Foreningens penge indsættes i bank. Beløb, der 
indsættes på check- eller girokonto, kan hæves af 
kassereren eller i dennes fravær af formanden. På 
de øvrige konti kan kun hæves ved underskrift af 
formand og kasserer i forening. 
Alle regninger påtegnes af formanden og for ud
valgenes vedkommende også af et ansvarligt ud
valgsmedlem. 
Pantsætning, låntagning eller salg af inventar, 
fartøjer og lignende kan kun finde sted efter fler
talsbeslutning i bestyrelsen. 
I alle øvrige forhold underskriver formanden for 
foreningen. 
I formandens fravær træder næstformanden i dennes 
sted. 

§ 11 

Æresmedlemmer kan udnævnes af en generalfor
samling. Æresmedlemmer er kontingentfri. 
Sundby Sejlforenings hæderstegn, kan af bestyrel
sen tildeles medlemmer og andre personer, som har 
ydet en værdifuld indsats til gavn for SSF, og 
dermed for sejlsporten. 

i 
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§  1 2  

Enhver hæderlig person kan optages fra det fyldte 
8. år. 
Børn under 9 år kan dog optages som mini-ju
niorer. 
For at kunne optages som medlem skal ansøgeren 
underskrive en optagelsesbegæring og deponere et 
indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsam
lingen. 
Ansøgerens navn og adresse skal derefter trykkes i 
det først udkommende nummer af medlemsbladet. 
Motiveret protest mod optagelse skal skriftligt 
tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter offent
liggørelsen. 
Fremkommer ingen protest kan ansøgeren optages, 
og foruden det deponerede indskud betales kontin
gent. 
Ethvert nyt medlem får udleveret foreningens love 
og emblem. 
Hvis det efter optagelsen konstateres, at besvarelsen 
af spørgsmålene i optagelsesbegæringen er urigtige, 
mistes medlemsretten straks. 
Personer, der har gæld til eller er udelukket eller 
ekskluderet fra en sejl-/motorbådsklub kan ikke op
tages i SSF. 
Medlemmer deles i aktive, passive, juniorer og 
mini-juniorer. 
Aktive medlemmer skal være fyldt 16 år. 
Alle fartøjsejere eller medejere skal være aktive 
medlemmer. 
Aktive medlemmer har førsteret til optagelse på 
sejlerskolens kurser. 
Kun medlemmers ægtefæller, eller dermed lige
stillede, kan optages som passive medlemmer. 
Passive medlemmer kan optages på sejlerskolens 
kurser, hvis der er ledige pladser. 
Piger og drenge, fra 8 til 19 år, kan optages som 
juniorer. 
Mini-juniorer overflyttes til juniormedlemskab ved 
det fyldte 9. år. 
Juniorafdelingen er en skole, der kun bruger fore
ningens øv elsesmateriel. Junioruddannelsen foregår 
efter det af foreningen vedtagne reglement. 
Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en anden 
betales forskellen mellem de respektive indskud. 
Dette gælder også, såfremt medlemmet tidligere har 
været aktivt medlem. 
Mini-juniorer tilskrives ikke anciennitet til opnåelse 
af havneplads. 
Aktive medlemmer kan overflyttes til passivt 
medlemskab. 
Juniorer med førerprøve, og som har aktivt i ju-
niorarbejdet, kan dog overflyttes til aktivt med
lemskab uden yderligere indskud. 
For juniorer, der ikke opfylder denne betingelse, 
reduceres indskuddet med 1/8 for hvert hele år, 
vedkommende har været medlem. 

§  1 2  

Enhver hæderlig person kan optages som medlem. 
Personer, der har gæld til eller er udelukket eller 
ekskluderet fra en sejl-/motorbådsklub, kan dog 
ikke optages i SSF. 
For at kunne optages som medlem skal ansøgeren 
underskrive en optagelsesbegæring og deponere et 
indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsam
lingen. 
For personer under 16 år kræves desuden for
ældres/værges skriftlige accept. 
Ansøgerens navn og adresse skal trykkes i det først 
udkommende nummer af medlemsbladet. 
Motiveret protest mod optagelsen skal skriftligt 
tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter offent
liggørelsen. 
Fremkommer ingen protest, kan ansøgeren optages, 
og foruden det deponerede indskud betales kontin
gent. 
Ethvert nyt medlem skal have udleveret foreningens 
love og emblem. 
Hvis det efter optagelsen konstateres, at besvarelsen 
af spørgsmålene i optagelsesbegæringen er urigtige, 
mistes medlemsretten straks. 

§ 13 

Medlemmerne deles i A-aktive, B-aktive og ung
dom (ungseniorer, juniorer og minijuniorer). 
Aktive medlemmer skal være fyldt 16 år. 
Alle fartøj sejere eller medejere skal være A-aktive. 
Dog kan ungseniorer og juniorer have fartøj på land 
til eget brug. 
Alle A-aktive har pligt til at føre foreningens 
stander på deres fartøj. 
A-aktive har førsteret til optagelse på sejlerskolens 
kurser. 
Kun medlemmers ægtefæller eller dermed lige
stillede kan optages som B-aktive. 
Unge, fra 20 til 25 år, kan optages som ungse
niorer. 
Børn og unge, fra 8 til 19 år, kan optages som 
juniorer. 
Børn under 8 år kan optages som mini-juniorer. 
Mini-juniorer tilskrives ikke anciennitet til opnåelse 
af havneplads. 
A-aktive medlemmer kan overflyttes til B-aktivt 
medlemskab efter mindst et års medlemskab som 
A-aktiv. 
Ungseniorer overflyttes til A-aktivt medlemskab 
senest ved det fyldte 26. år. 
Ungseniorer, der ikke deltager aktivt i ungdoms
arbejdet, skal overflyttes til A-aktivt medlemskab. 
Juniorer overflyttes som ungsenior eller til A-aktivt 
medlemskab senest ved det fyldte 20. år. 
Mini-juniorer overflyttes til juniormedlemskab ved 
det fyldte 8. år. 
Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en anden 
betales forskellen mellem de respektive indskud. 
Dette gælder også, hvis medlemmet tidligere har 
været A-aktiv. 
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§ 13 

Udmeldelse skal, for at være gyldig, skriftligtvære 
bestyrelsen i hænde inden 1. januar eller 1. juli. 

§ 14 

Et medlem, der overtræder eller tilsidesætter 
foreningens love og ordensregler, eller ved umo
ralsk adfærd, eller ved grov tilsidesættelse af, hvad 
man kan kræve af enhver sejlsportsmand, og ikke 
efter bestyrelsens påtale ophører hermed, kan af 
bestyrelsen pålægges karantæne. 
I grovere tilfælde eller efter tidligere karantæne kan 
bestyrelsen udelukke medlemmet af foreningen. 
Udelukkelse idømmes af varighed 3-10 år, og 
medlemmet slettes. 
Karantæne pålægges i varighed 3-36 måneder og 
berører ikke medlemskab/anciennitet. 
En udelukkelse eller karantæne kræver flertalsbe
slutning i bestyrelsen. 
Tyveri eller voldelig adfærd medfører øjeblikkelig 
udelukkelse eller karantæne, afhængig af grov
heden. 
Et medlem, som er blevet udelukket eller har fået 
karantæne i 6 måneder og derover, har ret til at få 
afgørelsen prøvet ved førstkommende general
forsamling. 
Møder medlemmet eller en repræsentant ikke op, 
stadfæstes den af bestyrelsen trufne afgørelse, og 
den kan ikke senere genoptages i SSF. 
En person, der er udelukket fra foreningen, er 
pligtig til omgående at fjerne sit fartøj og øvrige 
effekter fra foreningens område. 
Et medlem, der er pålagt karantæne, og som har 
fartøj i havnen og ikke kan få et andet medlem til 
at føre tilsyn med dette, skal straks tage fartøjet på 
land. 
Uønskede personer kan til enhver tid bortvises fra 
foreningens område. 

Juniorer med førerprøve, som har deltaget aktivt i 
ungdomsarbejdet, kan dog overflyttes som ungse
nior eller A-aktiv uden yderligere indskud. 
For juniorer, der ikke opfylder denne betingelse, 
reduceres indskuddet med 1/8 for hvert hele år, 
vedkommende har været junior. 

§ 14 

Udmeldelse skal, for at være gyldig, skriftligtvære 
bestyrelsen i hænde inden 1. januar eller 1. juli. 

§ 15 

Uønskede personer kan til enhver tid bortvises fra 
foreningens område. 
Et medlem, der overtræder eller tilsidesætter 
foreningens love og reglementer, opfører sig u-
moralsk eller groft tilsidesætter, hvad man kan 
kræve af enhver sejlsportsmand, og som ikke efter 
bestyrelsens påtale ophører hermed, kan af be
styrelsen pålægges karantæne. 
I grovere tilfælde eller efter tidligere karantæne kan 
bestyrelsen udelukke medlemmet af foreningen. 
Tyveri eller voldelig adfærd medfører øjeblikkelig 
udelukkelse eller karantæne, afhængig af grov
heden. 
En udelukkelse eller karantæne kræver flertalsbe
slutning i bestyrelsen. 
Karantæne, der fastsættes for en periode på mindst 
3 og højst 36 måneder, berører ikke medlemskab 
/anciennitet. 
Udelukkelse, der sker for en periode på mindst 3 
og højst 10 år, medfører samtidig at medlemskabet 
ophører. 
Et medlem, som er blevet udelukket eller har fået 
karantæne i 6 måneder og derover, har ret til at få 
afgørelsen prøvet ved førstkommende general
forsamling. 
Møder medlemmet eller en repræsentant, der efter 
lovene har ret til at være til stede på generalforsam
lingen, ikke op, stadfæstes den trufne afgørelse, og 
den kan ikke senere behandles af SSF. 
En person, der er udelukket af foreningen, er 
pligtig til omgående at fjerne sit fartøj og sine 
øvrige effekter fra foreningens område. 
Et medlem, der er pålagt karantæne, og som har 
fartøj i havnen og ikke kan få et andet medlem til 
at føre tilsyn med dette, skal straks tage fartøjet på 
land. 
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§  1 5  

Kontingentet betales halvårlig i januar og juli 
kvartal, dog senest 15. marts og 15. september. 
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsam
lingen. 
Æresmedlemmer, formand, kasserer, redaktør, be
styrelsesmedlemmer, målere og revisorer er kontin
gentfrie. 
Bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte kontingen
tet til det halve for et aktivt medlem, der er fyldt 67 
år og har været aktivt medlem i 25 år. 
For en fortøjningsplads i havnen eller en plads på 
foreningens område betales en pladsleje, hvis 
størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 
Pladslejen betales forud for et år ad gangen hver 1. 
marts og skal være betalt senest 15. marts. 
Pladsleje tilbagebetales ikke. Bestyrelsen kan efter 
ansøgning nedsætte pladslejen til det halve beløb for 
et aktivt medlem, der er fyldt 67 år og har været 
aktivt medlem i 25 år. 
Et medlem, der ikke overholder fristen for betaling 
af kontingent, pladsleje eller andre ydelser, skal 
have tilsendt en rykkerskrivelse. 
Hvis det skyldige beløb samt et strafgebyr på kr. 
100,- ikke er betalt senest en måned herefter, 
mistes medlemskabet/havnepladsen. 
Bestyrelsen kan dog fravige denne bestemmelse, når 
særlige grunde taler herfor, og der foreligger 
skriftlig anmodning om henstand inden betalings
fristens udløb. 
En liste over slettede medlemmer offentliggøres i 
medlemsbladet. 
Et medlem, der slettes af foreningen på grund af 
restance, er pligtig til omgående at fjerne sit fartøj 
og sine øvrige effekter fra foreningens område og 
kan kun optages som nyt medlem mod betaling af 
det skyldige beløb, strafgebyr og nyt indskud. 

§ 16 

Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med 
restauratør eller forpagter, samt løn og arbejds
vilkår for pladsmand og havnefoged. 

§ 17 

Beslutning om foreningens ophør kræver, at mindst 
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til 
stede på en ekstraordinær generalforsamling, der er 
indkaldt med dette punkt på dagsordenen, og mindst 
3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlem
mer stemmer herfor. 
I tilfælde af foreningens ophør overgår dens formue 
til en fond til fordel for dansk sejlsport. 
Fonden administreres af Dansk Sejlunion. 

§ 16  

Kontingent betales halvårligt i januar og juli kvar
tal, dog senest 15. marts og 15. september. 
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsam
lingen. 
Æresmedlemmer, formand, kasserer, redaktør, be
styrelsesmedlemmer, målere og revisorer er kontin
gentfri. 
For en fortøj ningsplads i havnen eller en plads på 
foreningens område betales en pladsleje, hvis 
størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 
Pladslejen betales forud for et år ad gangen hver 1. 
marts og skal være betalt senest 15. marts. 
Pladsleje refunderes ikke. 
Bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte kontingent 
og/eller pladsleje til det halve beløb for et A-aktivt 
medlem, der er fyldt 67 år og har været aktivt 
medlem i 25 år. 
Et medlem, der ikke overholder fristen for betaling 
af kontingent, pladsleje eller andre ydelser, skal 
have tilsendt en rykkerskrivelse. 
Hvis det skyldige beløb samt et ekspeditionsgebyr 
på kr. 100,- ikke er betalt senest en måned herefter, 
mistes medlemskabet/havnepladsen. 
Bestyrelsen kan fravige denne bestemmelse, når 
særlige grunde taler herfor, og der foreligger 
skriftlig anmodning om henstand inden betalings
fristens udløb. 
En liste over slettede medlemmer offentliggøres i 
medlemsbladet. 
Et medlem, der slettes af foreningen på grund af 
restance, er pligtig til omgående at fjerne sit fartøj 
og sine øvrige effekter fra foreningens område og 
kan kun optages som nyt medlem mod betaling af 
det skyldige beløb, ekspeditionsgebyr og nyt ind
skud. 

§ 17 

Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med 
restauratør eller forpagter, samt løn og arbejds
vilkår for ansatte medarbejdere. 
Kassererens vederlag fastsættes ligeledes af be
styrelsen. 

§ 18 

Beslutning om foreningens ophør kræver, at mindst 
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til 
stede på en ekstraordinær generalforsamling, der er 
indkaldt med dette punkt på dagsordenen, og mindst 
3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlem
mer stemmer herfor. 
I tilfælde af foreningens ophør overgår dens formue 
til en fond til fordel for dansk sejlsport. 
Fonden administreres af Dansk Sejlunion. 
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Ordensreglement 

PLADSEN 

§ 1 

Adgang til foreningens område er forbudt uved
kommende. 
Medlemmer skal nægte enhver adgang, som ikke på 
fyldestgørende måde kan opgive, hvem vedkom
mende søger. 
Låger og porte skal være aflåste i h.t. bestyrelsens 
bestemmelser herom. 
Ethvert medlem er ansvarlig for familiens og 
besøgendes opførsel overalt på foreningens område. 
Al cykel- og motorkørsel på havnepladsen er 
forbudt. Undtaget herfra er transport af varer til 
klubhuset og fartøjer. 
Cykling og kørsel tillades på nordre mole langs 
skurene ad asfaltvejen til jolleskur - jolleplads. 
Cykler og knallerter skal henstilles på de af be
styrelsen anviste pladser. Cykler og knallerter, der 
henstilles udenfor disse pladser, fjernes uden 
ansvar. 
Hunde, som medtages på foreningens område, skal 
føres i snor. 

§ 2  

Al urenlighed overalt på pladsen og i havnen er 
strengt forbudt. 
Affald og ubrugelige ting skal anbringes i de 
anbragte affaldsbeholdere. 

§3 

Foreningens inventar, værktøj og lignende skal 
behandles skånsomt. 
Efter endt brug skal det benyttede grej bringes på 
plads. 

§4 

Ordensreglement 

PLADSEN 

§ 1 

Adgang til foreningens område er forbudt uved
kommende. 
Medlemmer skal nægte enhver adgang, som ikke på 
fyldestgørende måde kan opgive, hvem vedkom
mende søger. 
Låger og porte skal være aflåst efter bestyrelsens 
bestemmelser. 
Ethvert medlem er ansvarlig for familiens og 
besøgendes opførsel overalt på foreningens område. 
Al motorkørsel og parkering uden tilladelse på 
havnepladsen er forbudt. Undtaget herfra er trans
port af varer til klubhuset og fartøjer. 
Ved kørsel på havnepladsen skal vises størst muligt 
hensyn til fartøjer under klargøring. 
Cykler og knallerter skal henstilles på de af be
styrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles udenfor 
disse, kan de fjernes uden ansvar. 
Hunde, som medtages på foreningens område, skal 
føres i snor. 

§ 2  

Al urenlighed overalt på pladsen og i havnen er 
strengt forbudt. 
Toiletter og pissoirer skal benyttes. 
Affald og ubrugelige ting skal sorteres og anbringes 
i de opstillede affaldsbeholdere og afmærkede 
containere. 
Spildolie skal påfyldes den opsatte tank. 
Et medlem, der overtræder bestemmelsen, kan af 
bestyrelsen pålægges betaling for oprydning m.v.. 

§3 

Foreningens inventar, værktøj og lignende skal 
behandles skånsomt. 
Efter endt brug skal det benyttede grej straks 
bringes på plads. 

§4 

Unødig brug af ferskvand og el, herunder til op
varmning, er forbudt, medmindre der er truffet 
aftale med bestyrelsen om betaling for brugen. 
I tiden fra 1. april til 31. maj, begge dage incl., må 
elektriske slibemaskiner ikke anvendes på søn- og 
helligdage efter kl. 12.00. 
Alt elmateriel skal opfylde de almindelige forskrif
ter for udendørs brug. 

Unødig brug af ferskvand og el, herunder til op
varmning og dybfrysere, er forbudt, medmindre der 
er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og 
betingelser for brugen. 
Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri. 
Alt elmateriel skal opfylde de almindelige regler for 
udendørs brug. 
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§ 5  

Fartøjer må kun henstå på en nærmere afmærket 
plads. 
Alle fartøjer, som henstår på SSF's plads, skal 
være søsat senest 15. juni. Fravigelse fra denne 
dato kan kun ske med havneudvalgets godkendelse 
og efter nærmere begrundelse. 
Rundholter må ikke anbringes på plankeværk eller 
hegn, men henvises til masteskuret. 
Rundholter skal anbringes på de i masteskuret 
påsatte stativer og må ikke ophænges i tagkonstruk
tionen. 
Master skal være afrigget, og salingshorn o.l. 
aftaget. 
Rundholter skal være tydeligt mærket med ejers 
navn og medlemsnummer. 

§ 6  

Af hensyn til brandfare skal alt affald fjernes straks 
ved arbejdets ophør. 
Opbevaring af brandbare vædsker i skure må kun 
ske i h.t. myndighedernes bestemmelser. 
Henstillen af benzin eller anden brændbar vædske 
på pladsen er forbudt. 

§7 

Aktive medlemmer, der har fartøj, har ret til at 
købe et evt. ledigt skur efter bestyrelsens god
kendelse. 
Skuret, skal være forsynet med nummer, som 
påsættes af havneudvalget. Det påhviler ejeren at 
vedligeholde skuret, dog leveres træbeskyttelses
middel af foreningen. 
For skuret betales en årlig afgift, der fastsættes af 
generalforsamlingen. Ved omlægning af pladsen 
kan bestyrelsen forlange skure flyttet til anden 
anvist plads uden udgift for det enkelte medlem. 
Hvert medlem kan kun disponere over ét skur, 
svarende til foreningens standardtegning. 
Har et medlem været uden fartøj i 3 år eller er 
overflyttet til passivt medlemskab, har medlemmet 
pligt til at afhænde sit skur. 
Såfremt skuret ikke er afhændet senest 3 måneder 
efter medlemskabets ophør, tilfalder skuret og 
eventuelt indhold foreningen. 

§ 8  

Boldspil og lign. til gene for andre er forbudt på 
foreningens område. 
Permanent overnatning i fartøjer på land er forbudt. 
Permanent teltslagning uden tilladelse er forbudt. 

§ 5  

Fartøjer må kun henstå på en nærmere afmærket 
plads, der anvises af bestyrelsen. 
Henstillede fartøjer andet sted på pladsen vil blive 
flyttet for ejerens regning og risiko. 
Alle fartøjer, som henstår på SSF's plads, skal 
være søsat senest 1. juni. Fravigelse fra denne dato 
kan kun ske med havneudvalgets godkendelse og 
efter nærmere begrundelse. 
Master og andre rundholter skal anbringes på 
stativerne i masteskuret og være tydeligt mærket 
med ejers navn og medlemsnummer. 
Master skal være afrigget, og løse salingshorn o.l. 
aftaget. 

§ 6  

Af hensyn til brandfare skal alt affald ljernes straks 
ved arbejdets ophør. 
Opbevaring af brandbare væsker i skure må kun ske 
efter myndighedernes bestemmelser. 
Henstillen af benzin eller anden brændbar væske på 
pladsen er forbudt. 

§7 

A-aktive medlemmer, der har fartøj, har ret til at 
købe et evt. ledigt skur efter bestyrelsens god
kendelse. 
Skuret, skal være forsynet med nummer, som 
påsættes af havneudvalget. Det påhviler ejeren at 
vedligeholde skuret, dog leveres træbeskyttelses
middel af foreningen. 
For skuret betales en årlig afgift, der fastsættes af 
generalforsamlingen. Ved omlægning af pladsen 
kan bestyrelsen forlange skure flyttet til anden 
anvist plads uden udgift for det enkelte medlem. 
Hvert medlem kan højst disponere over ét dobbelt
skur, svarende til foreningens standard tegning. 
Har et medlem været uden fartøj i 3 år eller er 
overflyttet til B-aktivt medlemskab, har medlemmet 
pligt til at afhænde sit skur. 
Et A-aktivt medlem, der er folkepensionist, kan dog 
ansøge bestyrelsen om tilladelse til at fortsætte som V 
ejer. 
Såfremt skuret ikke er afhændet senest 3 måneder 
efter medlemskabets ophør, tilfalder skuret og 
eventuelt indhold foreningen. 

§ 8 

Boldspil og lign. til gene for andre er forbudt på 
foreningens område. 
Permanent overnatning i fartøjer på land og i skure 
er forbudt. 
Teltslagning uden tilladelse er forbudt. 
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OPHALING/UDSÆTNING 

§ 1 

Ophaling og udsætning af fartøjer foretages af 
ejeren selv eller af ansvarlig vognmand. 
Eller af pladsmanden mod betaling, fastsat af 
bestyrelsen, for ejerens regning og risiko. 

§ 2  

Aktive medlemmer, som ikke har havneplads, kan 
ved henvendelse til havneudvalget - mod en af 
generalforsamlingen fastsat afgift - få tilladelse til 
ophaling i tiden fra 1. juni til 15. september for 
reparation eller bundbehandling. 

§3 

Kun pladsmanden eller dennes stedfortræder må 
betjene spillene og traktorerne. 
Pladsmanden skal i kapsejladssæsonen være villig 
til om aftenen at ophale og affire fartøjer til bund
behandling. 
Han skal selv fastsætte bestemte aftener og tids
punkter og aftale disse med medlemmerne, der skal 
betale et af bestyrelsen fastsat beløb for en sådan 
ophaling og affiring. 

§4 

Pladsmanden anviser vinterplads. 
Henstillede fartøjer andet sted på pladsen vil blive 
flyttet for ejerens regning og risiko. 
Før ophaling skal det enkelte medlem selv sørge for 
at have afstivningsgrej, bukke og klodser klar på 
den anviste plads. 
Dette grej skal være tydeligt mærket med ejerens 
medlemsnummer 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 ejerens regning. 
Grejer, som er mærket med ejerens medlemsnum
mer og fartøjets navn, må ikke uretmæssigt lånes 
eller fjernes fra pladsen. 
Noget sådant vil blive betragtet som tyveri. 

§5 

Vognen med fartøj må ikke henstå på slæbestedet 
undtagen under afvaskning eller kortvarigt eftersyn. 

HAVNEN 

§ 1 

Havneplads og plads på land kan kun tildeles aktive 
medlemmer med fritidsfartøj. 

OPHALING/UDSÆTNING 

§ 1 

Ophaling og udsætning af fartøjer foretages af 
ejeren selv ved hjælp af kran, over slæbestedet eller 
af ansvarlig vognmand. 
Eller af pladsmanden sammen med ejeren eller 
dennes repræsentant, mod betaling, fastsat af 
bestyrelsen. Optagelse sammen med pladsmanden 
sker for ejerens regning og risiko. 

§ 2  

A-aktive medlemmer, som ikke har havneplads, kan 
ved henvendelse til havneudvalget - mod en af 
bestyrelsen fastsat afgift - få tilladelse til ophaling 
i tiden fra 1. juni til 15. september for reparation 
eller bundbehandling. 

§3 

Kun pladsmanden eller dennes stedfortrædere må 
betjene spillene og traktorerne. 

§4 

Før ophaling skal det enkelte medlem selv sørge for 
at have afstivningsgrej, bukke og klodser klar på 
den anviste plads. 
Dette grej skal være tydeligt mærket med ejerens 
medlemsnummer og fartøjets navn. 
Om foråret skal grejet anbringes på en af pladsman
den anvist plads. 
Grej, der ikke er fjernet inden 8 dage, vil blive sat 
på plads for ejerens regning. 
Grej, som er mærket med ejerens medlemsnummer 
og fartøjets navn, må ikke uretmæssigt lånes eller 
fjernes fra pladsen. 
Dette vil blive betragtet som tyveri. 

§5 

Vognen med fartøj må ikke henstå på eller i slæbe
stedet undtagen under afvaskning, kortvarigt efter
syn eller kortvarig sætning af træskib. 

HAVNEN 

§ 1 

Havneplads og plads på land kan kun tildeles A-
aktive medlemmer med fritidsfartøj. 
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§ 2  

Fartøjer, som har fast havneplads i Sundby Sejl
forenings havn, skal føre foreningens stander. 

§3 

For at have plads i havnen skal enhver fartøjsejer 
eller fører af et fartøj, på forlangende af havneud
valget, aflægge en manøvreprøve for at vise, at den 
pågældende kan manøvrere et fartøj. 

§4 

Alle fartøjer uanset størrelse eller art skal være 
tydeligt mærkede med SSF årsmærke, navn og 
hjemsted. 
Ingen fartøj sejer må lade familiemedlemmer eller 
andre føre sit fartøj fra eller til Sundby Sejlfore
nings havn uden selv at være ombord som ansvars
havende, med mindre den, som skal føre fartøjet, 
er medlem af SSF eller en anden anerkendt sejl
eller motorbådsklub. 

§5 

Fartøjer, der anvises plads i havnen eller på land, 
skal forud synes og godkendes af havneudvalget, 
som kun må godkende fartøjer i velholdt stand. 
Et fartøj, som trods påtale ikke holdes i en sådan 
orden og stand, som må kræves af et fritidsfartøj, 
kan af bestyrelsen bortvises fra havnen. 
Hvis havneudvalget mener, at fartøjet ikke kan god
kendes, kan udvalget og formanden i forening 
træffe endelig afgørelse. 

§ 6  

Ethvert fartøj, bortset fra slæbejoller og skydepram
me, skal mindst være forsynet med anker, lanter
ner, nødraketter og ildslukker, samt flydemiddel til 
hver person ombord i det omfang det er bestemt af 
SSF's sikkerhedsudvalg. 
Medlemmer, der har fartøj, - også de, der ikke har 
havneplads i SSF - er pligtige til at have ansvarsfor
sikring for deres fartøjer. 
Kvittering for betalt præmie skal forevises ved 
enhver indbetaling af pladsleje/kontingentog iøvrigt 
på forlangende af havne- eller sikkerhedsudvalget. 

§ 2  

Medlemmer, der får tildelt havneplads efter 1. 
januar 1994, skal have bestået duelighedsprøven for 
lystsejlere. 
For at have plads i havnen skal enhver fartøjsejer 
eller fører af et fartøj, på forlangende af havneud
valget, aflægge en manøvreprøve for at vise, at den 
pågældende kan manøvrere fartøjet. 

§3 

Alle fartøjer, herunder joller og sejlbrætter, skal 
være tydeligt mærkede med navn og hjemsted. 
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer eller 
andre føre sit fartøj fra eller til Sundby Sejl fore
nings havn uden selv at være om bord som an
svarshavende, med mindre den, som skal føre 
fartøjet, har duelighedsbevis, og er medlem af en 
anerkendt sejl- eller motorbådsklub. 

§4 

Fartøjer, der anvises plads i havnen eller på land, 
skal forud synes og godkendes af havneudvalget, 
som kun må godkende fartøjer i velholdt stand. 
Hvis havneudvalget mener, at fartøjet ikke kan god
kendes, træffer bestyrelsen endelig afgørelse. 
Et fartøj, som trods påtale ikke holdes i en sådan 
orden og stand, som må kræves af et fritidsfartøj, 
kan af bestyrelsen bortvises fra havnen. 

§5 

I overensstemmelse med almindeligt gældende 
offentlige sikkerhedskrav skal ethvert fartøj være 
forsynet med anker, lanterner, nødraketter og ild
slukker, samt godkendt redningsvest til hver person 
om bord. 
Medlemmer, der har fartøj, - også de, der ikke har 
havneplads i SSF - er pligtige til at have ansvarsfor
sikring for deres fartøjer. 
Kvittering for betalt præmie skal forevises ved 
udlevering af årsmærke og i øvrigt på forlangende 
af havne- eller sikkerhedsudvalget. 
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§7 

Bestyrelsen fører en ekspektanceliste for tildeling af 
havneplads. 
For at blive optaget på ekspektancelisten skal 
ansøgning skriftligt meddeles bestyrelsen inden den 
1. marts hvert år. 
Ledigblevne pladser tildeles løbende efter rækkeføl
gen på ekspektancelisten. 
Medlemmer med højst anciennitet, og som er 
tilmeldt ekspektancelisten, har ret til at få anvist en 
plads, der er blevet ledig, også selv om pladsen kan 
rumme et større fartøj end det, der er søgt plads til. 
Medlemmet skal da betale en af bestyrelsen ud
regnet gennemsnitsleje for samtlige pælepladser. 
Medlemmet har pligt til at flytte til en af havneud
valget anvist plads til normal havneleje efter båd
størrelse. 
Tildeling af fast plads bekendtgøres i bladet. Fartø
jer over 13 m længde kan ikke tildeles havneplads. 
Medlemmer med fast plads i havnen, der ikke agter 
at anvende pladsen i en længere periode p.g.a. 
reparation eller lignende, har pligt til at meddele 
dette til havneudvalget således, at de ledigblevne 
pladser kan finde anvendelse som lånepladser. 
For at komme i betragtning til låneplads i havnen 
skal medlemmer, der ønsker en sådan plads, skrift
ligt meddele dette til havneudvalget inden d. 15. 
april det år, hvor pladsen ønskes. Låneplads vil 
herefter blive tildelt efter anciennitet. 

§ 8  

Ved betaling af havneplads og forevisning af 
forsikringskvittering udleveres et farvet, num
mereret årsmærke. Dette påklæbes fartøjet, således 
at det ses tydeligt fra landfast fortøjning. Mærket 
påklæbes umiddelbart efter, at fartøjet er blevet 
søsat. Endvidere kan der uddeles et antal mærker af 
en anden farve til fartøjsejere, der har meddelt, at 
de ønsker en låneplads i havnen det pågældende år. 
Arsmærker til fartøjer med fast plads i havnen skal 
være afhentet på kontoret og påsat fartøjet senest 
15. maj. Hvis fartøjet ikke er søsat 15. maj, skal 
medlemmet skriftlig meddele havneudvalget, hvor
når søsætning finder sted. Undladelse heraf vil 
medføre, at pladsen uddeles som låneplads. 
Medlemmers fartøjer, der er henlagt uden årsmær
ke, kan af havneudvalget straks tages på land uden 
varsel for ejers regning og risiko. Derudover 
betales en bøde på kr. 200,-, der tilfalder fore
ningen. 

§9 

Når et fartøj forlader sin plads, skal der ved skilt
ning - rød (optaget), grøn (fri) - tilkendegives til 
hvilken dato. 
Er der intet skilt, betragtes pladsen som ledig for 
gæster. 

§6 

Bestyrelsen fører en ekspektanceliste for tildeling af 
havneplads. 
For at blive optaget på ekspektancelisten skal 
ansøgning skriftligt meddeles bestyrelsen inden den 
1. marts hvert år. 
Ledigblevne pladser tildeles efter rækkefølgen på 
ekspek tancel i sten. 
Medlemmer med højst anciennitet, og som er 
tilmeldt ekspektancelisten, har ret til at få anvist en 
plads, der er blevet ledig, også selv om pladsen kan 
rumme et større fartøj end det, der er søgt plads til. 
Medlemmet skal da betale en af bestyrelsen ud
regnet gennemsnitsleje for samtlige pælepladser. 
Medlemmet har pligt til at flytte til en af havneud
valget anvist plads til normal havneleje efter båd
størrelse. 
Tildeling af fast plads bekendtgøres i bladet. Fartø
jer over 13 m længde kan ikke tildeles havneplads. 
Medlemmer med fast plads i havnen, der ikke agter 
at anvende pladsen i en længere periode p.g.a. 
reparation eller lignende, har pligt til at meddele 
dette til havneudvalget således, at de ledigblevne 
pladser kan finde anvendelse som lånepladser. 
For at komme i betragtning til låneplads i havnen 
skal medlemmer, der ønsker en sådan plads, skrift
ligt meddele dette til havneudvalget inden d. 15. 
april det år, hvor pladsen ønskes. Låneplads vil 
herefter blive tildelt efter anciennitet. 

§7 

Ved betaling af havneplads og forevisning af 
forsikringskvittering udleveres et farvet, num
mereret årsmærke. Dette påklæbes fartøjet, således 
at det ses tydeligt fra landfast fortøjning. Mærket 
påklæbes umiddelbart efter, at fartøjet er blevet 
søsat. Endvidere kan der uddeles et antal mærker af 
en anden farve til fartøj sejere, der har meddelt, at 
de ønsker en låneplads i havnen det pågældende år. 
Arsmærker til fartøjer med fast plads i havnen skal 
være afhentet på kontoret og påsat fartøjet senest 
15. maj. Hvis fartøjet ikke er søsat 15. maj, skal 
medlemmet skriftlig meddele havneudvalget, hvor
når søsætning finder sted. Undladelse heraf vil 
medføre, at pladsen uddeles som låneplads. 
Medlemmers fartøjer, der er henlagt uden årsmær
ke, kan af havneudvalget straks tages på land uden 
varsel for ejers regning og risiko. Derudover 
betales en bøde på kr. 500,-, der tilfalder fore
ningen. 

§ 8 

Når et fartøj forlader sin plads, skal der ved skilt
ning - rød (optaget), grøn (fri) - tilkendegives til 
hvilken dato. 
Er der intet skilt, betragtes pladsen som ledig for 
gæster. 
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§ 10 § 9  

Erhvervsmæssig handel med og udlejning af fartøjer 
fra SSF's havn er forbudt. 

Erhvervsmæssig handel med og udlejning af fartøjer 
fra SSF's havn er forbudt. 

§ 11 

Medlemmer, som tildeles plads i havnen, skal ved 
nyanskaffelse eller bytning af fartøj straks meddele 
dette til havneudvalget. 
Såfremt et fartøj sælges, skal sælgeren skriftligt 
inden 8 dage meddele havneudvalget ejerskiftet. 
Undladelse vil medføre, at sælgeren mister sin ret 
til havneplads. 
Mod betaling af pladsleje kan sælgeren bevare sin 
ret til havnepladsen i et år fra ejerskifte. 

§ 12 

Salg af anpart i fartøj vil kun blive godkendt, hvis 
køber af anparten er medlem af SSF og har an
ciennitet, der giver ret til havneplads, eller hvis 
salget sker til nærmeste familie, hvorved forstås 
forældre, børn eller søskende. 
I tilfælde af fartøjsejers død skal der dispenseres fra 
reglerne om retten til havneplads, hvis ægtefællen 
ønsker overtagelse. 
a) Sidestillet med dette er også rettigheden til at 
overtage en afdød ægtefælles medlemskab/ancienni
tet med henblik på tildeling af fremtidig havneplads. 
Når overtagelse eller 1. tildeling af havneplads har 
fundet sted, kan havnepladsen kun byttes med 
anden havneplads, såfremt egen anciennitet giver 
ret til pladsen. 
Begæring om retten til overtagelse af havneplads, 
fremtidig havneplads, skal indgives til bestyrelsen 
senest 1/2 år efter dødsfaldet. 
Det samme gælder samlever(ske); dog samme 
adresse i mindst to år. 
En betingelse er, at den pågældende melder sig ind 
i SSF. 
Endvidere børn over 18 år og med mindst to års 
anciennitet. Overtagelse er endvidere betinget af, at 
han/hun erklærer sig indforstået med at være den 
reelle bruger af pladsen. 

§ 10 

Medlemmer, som tildeles plads i havnen, skal ved 
nyanskaffelse eller bytning af fartøj straks meddele 
dette til havneudvalget. 
Såfremt et fartøj sælges, skal sælgeren skriftligt 
inden 8 dage meddele havneudvalget ejerskiftet. 
Undladelse vil medføre, at sælgeren mister sin ret 
til havneplads. 
Mod betaling af pladsleje kan sælgeren bevare sin 
ret til havnepladsen i et år fra ejerskifte. 

§ 11 

Salg af anpart i fartøj vil kun blive godkendt, hvis 
køber af anparten er medlem af SSF og har an
ciennitet, der giver ret til havneplads, eller hvis 
salget sker til nærmeste familie, hvorved forstås 
forældre, børn eller søskende. 
I tilfælde af en fartøjsejers død skal der dispenseres 
fra anciennitetskravet, hvis ægtefællen ønsker at 
overtage fartøj og plads. 
Sidestillet hermed er retten til at overtage en afdød 
ægtefælles medlemskab/anciennitet med henblik på 
tildeling af fremtidig havneplads. Når overtagelse 
eller 1. tildeling af havneplads har fundet sted, kan 
havnepladsen kun byttes med anden plads, hvis 
egen anciennitet giver ret til denne. 
Begæring om overtagelse af havneplads eller om ret 
til fremtidig havneplads, skal indgives til bestyrel
sen senest 1/2 år efter dødsfaldet. 
Samme ret som ægtefællen har en samlever(ske), 
der i mindst to år har haft samme adresse som 
medlemmet, og endvidere børn over 18 år, der har 
mindst to års anciennitet. 
En betingelse er, at den pågældende melder sig ind 
i SSF, og at han/hun erklærer sig indforstået med 
at være den reelle bruger af pladsen. 

§ 13 § 12 

Hvert medlem må kun have ét fartøj i havnen eller 
på pladsen. 
Det er derudover tilladt at have en jolle eller 
skydepram, der ikke måler over 4 meter. 
Disse skal også være forsynet med årsmærke. 
Joller og pramme må ikke fortøjes under broerne, 
men henvises til en af havneudvalget anvist plads. 

§ 14 

Hvert medlem må kun have ét fartøj i havnen eller 
på pladsen. 
Det er derudover tilladt at have en jolle og en 
skydepram, der ikke måler over 4 meter. 
Disse skal også være forsynet med årsmærke. 
Joller og pramme må ikke fortøjes under broerne 
eller uden for pælene, men henvises til en af 
havneudvalget anvist plads. 

§ 13 

Alle fartøjer skal opmåles af havneudvalget for 
beregning af havneafgift. 
Havneafgiften beregnes pr. m2. (Største længde X 
største bredde). 

Alle fartøjer skal opmåles af havneudvalget for 
beregning af havneafgift. 
Havneafgiften beregnes pr. m2. (Største længde X 
største bredde). 
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§ 15 § 14 

Udskiftning af fartøj, der kræver bredere plads, kan 
kun ske ved optagelse på ekspektancelisten. 
Bredden mellem pælene må udnyttes fuldt ud. 
I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes 
bedre plads, har havneudvalget ret til at anvise det 
enkelte medlem anden havneplads. 
Mener medlemmet, at flytningen er usaglig, har han 
ret til skriftligt at indanke afgørelsen for bestyrel
sen, som derefter træffer den endelige afgørelse. 

§ 16 

Alt, hvad der henhører under fortøjning og af-
fendring, skal ske efter de anvisninger, som gives 
af havneudvalget. 
Det er ikke tilladt at bore i eller på anden måde at 
beskadige beklædningen på fortøjningspælene. 
Affendring med bildæk må ikke finde sted. 
Scooterdæk, overtrukket med lærred eller sejldug, 
må dog benyttes. 

§ 17 

Udskiftning af fartøj, der kræver bredere plads, kan 
kun ske efter optagelse på ekspektancelisten. 
Bredden mellem pælene må udnyttes fuldt ud. 
I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes 
bedre plads, har havneudvalget ret til at anvise det 
enkelte medlem anden havneplads. 
Mener medlemmet, at flytningen er usaglig, har han 
ret til skriftligt at indanke afgørelsen for bestyrel
sen, som derefter træffer den endelige afgørelse. 

§ 15 

Alt, hvad der henhører under fortøjning og af
fendring, skal ske efter de anvisninger, som gives 
af havneudvalget. 
Det er ikke tilladt at bore i eller på anden måde at 
beskadige beklædningen på fortøj ningspælene. 
Affendring med bildæk må ikke finde sted. 

§ 16 

Al sejlads i havnen eller i den gravede rende skal 
ske med max. 3 knob eller mindst mulige fart. 
Af hensyn til andre fartøjer og fortøjninger skal der 
udvises den størst mulige forsigtighed. 
Fartøjets skrue må ikke arbejde mod spunsvæggen, 
når skruens afstand fra denne er under 4 meter. 
Badning og børns leg med joller og pramme i 
havnen er forbudt. 

Al sejlads i havnen eller i den gravede rende skal 
ske med max. 3 knob eller mindst mulige fart. 
Af hensyn til andre fartøjer og fortøjninger skal der 
udvises den størst mulige forsigtighed. 
Fartøjets skrue må ikke arbejde mod spunsvæggen, 
når skruens afstand fra denne er under 4 meter. 
Badning og børns leg med joller og pramme i 
havnen er forbudt. 

§ 18 § 17 

Fortøjning til kajer med kraner samt brænd
stofudsalget må kun finde sted, så længe kranerne 
benyttes eller brændstof påfyldes. 
Intet grej må henstå på broerne, men henvises til 
pladsen. 
Motorer, master og lignende må ikke efterlades ved 
kranerne og kan, efter 24 timer, fjernes for ejerens 
regning og risiko. 
Efter at fartøjet er taget på land, må der ikke findes 
stræktove eller fortøjninger på pælene. 

Fortøjning til kajer med kraner og brændstofudsalg 
må kun finde sted, så længe kranerne benyttes eller 
brændstof påfyldes. 
Intet grej må henstå på broerne, men henvises til 
pladsen. 
Motorer, master og lignende må ikke efterlades ved 
kranerne og kan, efter 24 timer, fjernes for ejerens 
regning og risiko. 
Efter at fartøjet er taget på land, må der ikke findes 
stræktove eller fortøjninger på pælene. 

§ 19 § 18 

Fiskeri fra havnens arealer og i havnen er forbudt. 
For de i SSF hjemmehørende fartøjer gælder, at er
hvervsmæssig fiskeri under enhver form, systema
tisk drevet fiskeri med ruser, garn, næring o.l. er 
forbudt. 
Al forhandling af fisk fra foreningens områder såvel 
direkte som indirekte er forbudt. 

Fiskeri fra havnens arealer og i havnen er forbudt. 
Fiskeri fra fartøjer hjemmehørende i SSF må kun 
ske efter saltvandsfiskerilovens regler om fritids-
fiskeri og lystfiskeri. 
Al forhandling af fisk fra foreningens områder såvel 
direkte som indirekte er forbudt. 
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§ 2 0  

Fartøjer, som har plads i havnen, har første ret til 
overvintringsplads på foreningens område. 
Såfremt der herefter er plads til flere fartøjer, kan 
aktive medlemmer, som ikke har havneplads, få 
tilladelse til ophaling for vinteren mod at betale det 
halve af et års havneafgift. 
Betaling erlægges før ophalingen og senest den 15. 
november. 
Vinterpladsmærket skal være påsat før ophaling. 
Vinteroplæggere betaler det af generalforsamlingen 
fastsatte beløb efter 1. maj. såfremt fartøjet er 
søsat, kan dette henligge max. 8 dage efter denne 
dato. 
Fartøjer på land: Samme takst. 
Fartøjer/vinteroplæggere, som søsættes før 1. maj, 
henligger frit for tilrigning, såfremt der er plads, 
indtil 1. maj. Herefter almindelig takst. 

§  1 9  

Fartøjer, som har plads i havnen, har første ret til 
overvintringsplads på foreningens område. 
Såfremt der herefter er plads til flere fartøjer, kan 
A-aktive medlemmer, som ikke har havneplads, få 
tilladelse til ophaling for vinteren mod at betale det 
halve af et års havneafgift. 
Betaling erlægges før ophalingen og senest den 15. 
november. 
Vinterpladsmærket skal være påsat før ophaling. 
Uden betaling kan vinteroplæggere efter søsætning 
højst henligge 8 dage for tilrigning. Herefter betales 
almindelig takst. 
Fra 1. maj betaler vinteroplæggere på land (pr. 
påbegyndt måned) et beløb svarende til betalingen 
for havneplads i en måned. 

§ 2 1  

Ingen fartøjer må henligge i havnen i tiden fra 15. 
december til 15. marts uden bestyrelsens tilladelse. 
Tilladelse gives kun efter skriftlig, begrundet 
anmodning. 

§ 2 0  

Gæstesejlere, som henligger i havnen over to timer, 
skal betale et af bestyrelsen fastsat gebyr pr. påbe
gyndt døgn. 
Medlemmer uden plads i havnen skal betale det 
halve af denne takst. 
SSF er medlem af Frihavnsordningen. 

§ 2 1  

Ingen fartøjer må henligge i havnen i tiden fra 15. 
december til 15. marts uden bestyrelsens tilladelse. 
Tilladelse gives efter havneudvalgets anvisning og 
kun efter skriftlig, begrundet anmodning. 

KLUBHUSREGLEMENT 

§ 1 

Kun medlemmer af Sundby Sejlforening, gæster, 
som er i følge med medlemmer, samt medlemmer 
af andre sejl- og motorbådsklubber har adgang til 
klublokalerne. 

§ 2  

Overtøj og regntøj må ikke anbringes på borde og 
stole m.v., men henvises til garderoben. 

§3 

KLUBHUSREGLEMENT 

§ 1 

Kun medlemmer af Sundby Sejlforening, gæster, 
som er i følge med medlemmer, samt medlemmer 
af andre sejl- og motorbådsklubber har adgang til 
klublokalerne. 

§ 2  

Overtøj og regntøj må ikke anbringes på borde og 
stole m.v., men henvises til garderoben, jf. brand
vedtægten. 

§3 

Askebægre skal benyttes. Enhver har pligt til selv 
at foretage afrydning af borde efter brugen. 

§4 

Medlemmer i snavset arbejdstøj henvises til skip
perstuen. 

Askebægre skal benyttes. Enhver har pligt til selv 
at foretage afrydning af borde efter brugen. 

§4 

Medlemmer i snavset arbejdstøj henvises til skip
perstuen. 
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§ 5  

Forældre har pligt til at påse, at deres børn ikke 
leger i møblerne samt med klaver og skibsklokke 
m.v. 

§ 6  

Al støjende adfærd i klubhuset er forbudt. 

§7 

Hunde og katte må ikke indlades i klubhuset. 

§ 5  

Voksne, der er sammen med børn, har pligt til at 
påse, at børnene ikke leger i møblerne samt med 
klaver og skibsklokke m.v. 

§ 6  

Al støjende adfærd i klubhuset er forbudt. 

§7 

Hunde og katte må ikke indlades i klubhuset. 

Vagtmandsordni ng: 

Der etableres en vagtmandsordning i tiden fra den 
1. oktober til den 30. april. 
Vagtordningen omfatter alle medlemmer under 65 
år, der har plads i havnen eller har fartøj stående 
på land på foreningens område. 
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, 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. Både den 
indeværende og de udegående skal være forsynet 
med walkie-talkie. 
Ved fremmøde af kun to medlemmer skal kun 
området omkring klubhuset afpatruljeres. 
Vagtmændene må ikke forlade klubhuset alene; der 
skal altid være to i følge. 
Vagterne skal og må ikke foretage anholdelser, 
men skal alene ved deres tilstedeværelse og ved 
overvågning virke præventivt. 
Patruljerende vagter, der observerer noget unor
malt, skal straks via W-T rapportere til indeværen
de vagt, som da straks skal tilkalde politi. 
Vagterne må ikke være i besiddelse af våben eller 
andre genstande, som er i strid med dansk lov
givning om våbenbesiddelse. 
Vagterne skal fungere i tiden fra kl. 22.00 aften til 
kl. 06.00 morgen. 
Foreningens næstformand leder og fordeler vagterne 
og skal i videst mulige omfang tage hensyn til 
medlemmernes ønsker om vagternes afvikling. 
Tilsyn med vagternes rettidige fremmøde og - i 
tilfælde af forfald - tilkaldelse af afløser skal 
udføres af bestyrelsens medlemmer på skift efter en 
nærmere fastsat plan. 
Medlemmer, som ikke kan eller ikke ønsker at 
deltage i vagtordningen, skal betale et gebyr på 500 
kr. pr. nattevagt. 
Pensionister og andre medlemmer under 65 år, 
der af fysiske eller helbredsmæssige årsager ikke 
mener at kunne påtage sig vagttjeneste, kan fritages 
herfor. 
Ansøgning om fritagelse tilsendes foreningen, og 
afgørelse tages efter medlemmets personlige frem
møde på førstkommende bestyrelsesmøde. Fritagel
se gælder kun for een vagtsæson og skal således 
fornyes hvert år. 
Nærmere vagtregler udarbejdes af bestyrelsen. 

Vagtmandsordning: 

Der etableres en vagtmandsordning i tiden fra den 
1. oktober til den 30. april. 
Vagtordningen omfatter alle medlemmer under 65 
år, der har plads i havnen eller har fartøj stående 
på land på foreningens område. 
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, 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. Den indeværen
de og de udegående vagter skal være forsynet med 
bærbar radio. 
Ved fremmøde af kun to medlemmer skal kun 
området omkring klubhuset afpatruljeres. 
Vagterne må ikke forlade klubhuset alene. Der skal 
altid være to i følge. 
Vagterne skal og må ikke foretage anholdelser, 
men skal alene ved deres tilstedeværelse og ved 
overvågning virke præventivt. 
Patruljerende vagter, der observerer noget unor
malt, skal straks via radio rapportere til indeværen
de vagt, som da straks skal tilkalde politi. 
Vagterne må ikke være i besiddelse af våben eller 
andre genstande, som er i strid med dansk lov
givning om våbenbesiddelse. 
Vagterne skal fungere i tiden fra kl. 22.00 aften til 
kl. 06.00 morgen. 
Foreningens næstformand leder og fordeler vagterne 
og skal i videst mulige omfang tage hensyn til 
medlemmernes ønsker om vagternes afvikling. 
Tilsyn med vagternes rettidige fremmøde og - i 
tilfælde af forfald - tilkaldelse af afløser skal 
udføres af bestyrelsens medlemmer på skift efter en 
nærmere fastsat plan. 
Pensionister og andre medlemmer under 65 år, der 
af fysiske eller helbredsmæssige årsager ikke mener 
at kunne påtage sig vagttjeneste, kan fritages 
herfor. 
Ansøgning om fritagelse tilsendes foreningen, og 
afgørelse tages efter medlemmets personlige frem
møde på førstkommende bestyrelsesmøde. Fritagel
se gælder kun for een vagtsæson og skal således 
fornyes hvert år. 
Medlemmer, som ikke kan eller ikke ønsker at 
deltage i vagtordningen, skal, hvis de ikke kan få 
et andet medlem til at overtage vagten, betale et 
gebyr på 500 kr. pr. nattevagt. 
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Nærmere vagtregler udarbejdes af bestyrelsen. 

Ungdomsafdelingen 

Ungdomsafdelingen er en skole. 
Afdelingens medlemmer skal følge ungdomsregle-
mentet og afdelingens ordensreglement. 
Reglementerne fastsættes af ungdomsudvalget og 
godkendes af bestyrelsen. 



NOTAT 



NOTAT 



Den nye udstillingshal hos Henning Andersens Værft. 
Er de ikke dejlige »Nuttede«? 

APRIL 1993 Nr.4 52. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 5832 96 

Havnekontoret 31 5814 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 3250 1978 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32522544 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer 

Erna Christensen 31593978 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31594924 

Holger Nielsen 31953689 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31571340 

Festudvalgsrepræsentant: 

ElseThuring 32535964 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31597995 

Skolechef: 

Johnny Pileborg 3195 0383 

Juniorleder 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Claus Villadsen 31577990 

Målere: 

Svend Heger 31596603 

Lars Schaldemose 31 593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S .. . . 3 1  5 8 7 5 7 6  

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 32504101 

Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 
Hollands Allé 27, 2300 Kbh. S 32970939 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134,2300 Kastr. ... 315171 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B,1058 K 33 133002 

Radiokontakt: 
Kirsten Fraenkel 32970665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsemk 
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v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP 31 51 71 79 

Vi ønsker også vores kunder i 
Sundby Sejlforening, 

velkommen til vores nye forretning! 

Fra 125-540 m2 kan vi nu brede os ud. 

Selvfølgelig har vi masser af gode flyttetilbud! 

Vores motto er fortsat: 
Altid ærlige nettopriser! 

LYNETTENS BÅDSERVICE 
Refshalevej 200 • Tlf. 3157 6106 

HELLERS IACHTVÆRFT 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 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 9. april 1993 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde tirsdag den 
23. februar 1993 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 
Punkt 3 
Punkt 4 
Punkt 5 
Punkt 6 
Punkt 7 
Punkt 8 
Punkt 9 

Beretning 
Havn og plads 
Klubhus 
Fester 
Sejlerskolen 
Juniorafdelingen 
Kapsejlads 
Joller 

Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 19. 
januar 1993 blev oplæst og godkendt 
uden bemærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplyste, at arbejdet med 
udskiftning af molen nu er tilende
bragt. Det er igen udført ved hjælp af 
frivillig arbejdskraft. Hvilket betyder 
en væsentlig besparelse for forenin
gen. På sejlerdagen vil blive stillet et 
forslag fra Dansk Sejlunion om en for
højelse på 5,- kr. til unionen fra hvert 
aktivt medlem. En enig bestyrelse be
sluttede at forkaste forslaget og i ste
det gå ind for en forhøjelse på max. kr. 
2,-. Motiveringen for forhøjelsen fra 
Dansk Sejlunion var, at de måtte ned
sætte deres aktiviteter, hvis forslaget 
ikke gik igennem. 
Jubilæumssejladsen Møn Rundt er 
planlagt og tilmeldingen forventes at 
blive stor. 
I forbindelse med jubilæumsfestlighe
derne vil der blive afholdt natsejladser 
for motorbåde den 14.-15. august. 
Den nye motor til Bollen er ankom
met. 
Holger og Ras har sponsoreret hen
holdsvis 20.000,- kr. og 2.000,- kr. til et 
nyt gear til Bollen. 

Bestyrelsen vil indhente 2 tilbud på ud
gravning af sejlrenden. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Lyset på Ndr. Mole er rep. 
Motoren til Bollen vil blive monteret i 
nærmeste fremtid så den er klar til sæ
sonen starter. 

Punkt 4 - Klubhus 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 5 - Fester 
Fastelavnsfesten forløb trods en bi
dende kulde godt med mange deltage
re. 
Den nye båndafspiller gjorde stor lyk
ke. 
Lyddæmperne i loftet fungerer hen-
sigtmæssigt. 
Festudvalget vil undersøge om der er 
et eller flere medlemmer, der kunne 
være behjælpelig med restaurering af 
modelskibene. Montrene skal udskif
tes og skibene flyttes væk fra vinduer
ne. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Tilmeldinger til sæsonen er startet. 
Instruktørmøde er planlagt. 
Det første møde i Sejlerskolen finder 
sted den 3.4.1993 med klargøring af 
bådene. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Henrik Gravesen var fraværende på 
grund af sygdom. 
H. G. havde indsendt bemærkninger, 
bestyrelsen enedes om, at afvente med 
at tage stilling til bemærkningerne til 
næste bestyrelsesmøde når H. G. selv 
var tilstede. 
H. G. anmodede bestyrelsen, om at 
godkende at de nuværende aktive i 
denne aldersgruppe (20-25 år) kan få 
dispensation til at sejle aktivt i afdelin
gen indtil de nye love bliver vedtaget. 
En enig bestyrelse godkendte dette. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Afdelingen holdt udvalgsmøde den 
18.2 og de forskellige udvalgsposter er 
blevet fordelt. 
Meka Møbler har sponsoreret 4 nye 
bøjer og en pumpe. 
Der vil blive afholdt kapsejladskursus 
for Østersøkredsen, Køge Bugt og 
Svanemøllen den 18.4.1993 med ca. 30 
deltagere. 
Afdelingen har forespurgt Søværnet 
om lov til at låne følgebåde til Børsen-
Business-Cup Sejladsen. 

Punkt 9 - Joller 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Foreningens nøglekoder vil blive gen
nemgået med evt. omstilling til følge. 

Punkt 12 - Bladet 
Af hensyn til udgivelse af bladet, an
modede redaktøren om at dead-line 
blev overholdt. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet uner dette punkt. 

Mødet slut kl. 22.30. 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
Sekretær 

Støt vore sponsorer! 

Perkins 
Forhandler 

MARINEMOTOR ia-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler -

Oliekøler - Kølkøler -
Marinegear - Pumper -

El-udstyr -
Fremstiling af rustfrit udstyr -
Bådudstyr - Brugte motorer -

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 - Marstal 
Hf. 62 53 17 29-Fax. 62 53 10 66 
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Fastelavn i SSF 
Sundby Sejlforening holdt på sædvan
ligvis fastelavnsfest med tøndeslagning 
for børn og voksne. Ca. 100 deltagere 
trodsede kulden og mødte op. 
Vi fandt lidt læ bag ved Green House, 
hvor vi hængte tønderne op. 
Alle slog lystigt til tønderne, så var der 
også en chance for at holde varmen. 
Vi fandt vore kattekonger og katte-
dronninger, der efterfølgende blev be
hørigt hyldet. 
Traditionen tro fik børnene og mange 
voksne fastelavnsboller, og alle bør
nene fik sodavand af Kirstine. 
Der blev også tid til at finde de mest 
fantasifulde udklædte børn, men først 
blev der valgt et dommerteam bestå
ende af: Annie, Audreau og Lillian, og 
vi skal love for at de blev stillet overfor 
en svær opgave, alle børnene var me
get flotte, men endelig fik vi udpeget 4 
børn, der hver fik en præmie. 
Mange af festdeltagerne bemærkede 
at akustikken i klubhuset var blevet 
væsentligt forbedret takket være Otto, 
der har sat resten af lydpladerne op. 
Tak til Otto. Også den dæmpede mu
sik fra vor nye båndspiller, kunne hø
res behageligt. 
Tak til alle der gav en hånd med. 
Kattekonge hos de små blev Mikkel, 
og hans kattedronning blev Chris. 
Kattekonge hos de større børn blev 
Lian og hans dronning Leisa. 
Hos herrerne blev Henrik kattekonge 
og »dronningen« blev Niels Peter. 
Damerne fik efter en meget hård kamp 
med tønden, kåret en kattekonge der 
hed Laila og hendes dronning blev 
Helga. 

Rita, Grete, Elo og Else 
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- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

Helly Hansen 

SCHILDER 
Nørre Voldgade 25 

1358 København K 

Telefon 33 12 62 87 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

BACHER 
SCHILDER 

Københavns største og flotteste udvalg 
o pa 

Nørre Voldgade 25 
(lige overfor Nørreport Station) 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER «V^VV\°): 

BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Hf. 31-500504 
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HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
FILigger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23. 



GENERALFORSAMLING 

Søndag den 28. marts 
kl. 9.00 

i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskab 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 

Sekretær: Aase Schou 

Skolechef: Johnny Pileborg 
(ønsker ikke genvalg) 

Et medlem af havneudvalg: Rasmus Bech 

Festudvalgsrepræsentant: Else Thuring 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Ib Petersen 

Suppleant: Grethe Jacobsen 

1. revisor: Frits Kleis 

Revisorsuppleant: Benny Gustafsson 

Redaktør: Inger Pfeiffer 

To målere: 
Svend Heger og Lars Schaldemose 

Bestyrelsen 

Lovændringsforslag 
Jeg fremsender hermed følgende lov
ændringsforslag til generalforsamlin
gen søndag den 28. marts 1993. 
I henhold til foreningens love § 16 be
holdes nuværende ordlyd, men der til
føjes følgende: Ingen kontraktforhold 
kan opsiges, uden at opsigelsen god
kendes af den førstkommende gene
ralforsamling, evt. en ekstraordinær 
generalforsamling. Opsigelsen + evt. 
varsel vil først være at regne fra denne 
dato. 
Ophaling/udsætning § 4, første linie: 
»Pladsmanden anviser vinterplads« 
ændres til: »Det er pladsmanden der 
suveræn anviser vinterplads. Specielle 
ønsker imødekommes i det omfang 
pladsmanden finder det rimeligt. 
»Resten af teksten, som den er i nuvæ
rende form. 

Medlem A 566 
Gert Rasmussen 

Motivering følger på generalforsamlin
gen. 

Forslag til SSF's 
generalforsamling 
Forslag til SSF's generalforsamling 
den 28. marts 1993. 
Framedl. nr. A412: Allan Cornelius 
Framedl. nr. A967: Steffen Andersen 
og 
Framedl. nr.P75: Sonja Pedersen. 
Vi foreslår at der er rygeforbud ved 
SSF's fremtidige børnearrangementer 

(juletræs- og fastelavnsfester). 
Det skal kun gælde i de timer arrange
mentet varer, og kun i det (de) lokale, 
der anvendes. 
Vores børn ville ikke deltage i festerne 
i 1992 og heller ikke fastelavnsfesten i 
år på grund af den tætte røg, der altid 
tidligere har været. 

Medlem nr. P 75 
Sonja Pedersen 

FÅ BEDRE RÅD I 
AMAGERBANKEN. 

Amagerbanken 
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HEMPEL CUP DEN, 22 - 23 MAJ 1993. 

Der er en vis tradition for, at der fra de 4 store sejlklubber på amagers østkyst, 
DRAGØR SEJLKLUB - KASTRUP SEJLKLUB - SUNDBY SEJLFORENING OG SEJLKLUBBEN 
LYNETTEN, tages nye initiativer og tænkes nye tanker, derfor glæder det os at kunne meddele , at vi 
kan føje en ny stor kapsejladsbegivenhed til de arrangementer, som allerede "kører". 

Efter overordentlige positive forhanlinger med den af os alle kendte leverandør HEMPEL YACHT, lø
ber et højt anlagt week-end stævne af stablen i sejlklubben Lynetten LØRDAG og SØNDAG den 
22 og 23 maj 1993. 

Stævnet (som er planlagt i fællesskab af de 4 klubber og i årene fremover vil blive arrangeret af klub
berne på skift med gensidig bistand) vil tilgodese såvel sejlere som foretrækker distancesejlads og 
sejlere som ønsker at sejle trekantbane. 

Til dette stævne vil det være muligt at tilmelde sig til hele stævnet eller kun til distancesejladsen 
eller sejladserne på trekantbanen. 

Planlægningen er så langt fremme at det er fastlagt, at der LØRDAG DEN 22/5 sejles 2 trekantbaner og 
SØNDAG DEN 23/5 sejles en respitdistancesejlads, hvor fartøjerne med laveste mål starter først. 

Der vil være FLOTTE PRÆMIER for hver af de 2 sejladser, samt en særlig flot OVERALT-PRÆMIE, 
for distancesejladsen. 

De 4 klubber har med glæde noteret sig at HEMPEL YACHT lægger stor vægt på samværet sejlerne 
imellem før og efter sejladserne , dette indebærer at der vil blive arrangeret såvel skippermøde før som 
efter sejladserne. 
Yderligere vil der være mulighed for at samværet efter sejladserne " kan trækkes ud". 

Lad os der er medlemmer af de arrangerende klubber slutte massivt op om dette ny arrangement, som et 
firma med tæt tilknytning til sejlsporten og trods krisetider tør satse på, og lad os samtidig aggiterer for 
stævnet blandt de sejlere vi i øvrigt kommer i kontakt med gennem specialklubberne og på anden måde, 
så vi virkelig kan få et storstævne vi årligt kan se frem til at deltage i. 

Birgitte. 
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KAPSEJLADS 

Kapsejladsafdelingen er vågnet af sit vinterhi og har afholdt sit første udvalgsmøde,hvor vi har fået bemandet de forskellige 
poster. 
Vi gennemgik de sejladser, der skal gennemføres i 1993 datoer for sejladser de første 2 mdr. følger her. 

SEJLADSER MAJ/JUNI 

INTERNE SEJLADSER. 

Onsdag 

Søndag 
Onsdag 

den 
den 
den 
den 
den 
den 
den 
den 

12/5 
19/5 
26/5 
2/6 
9/6 

16/6 
20/6 
30/6 

aftensej lads 

FAMILIESEJLADS 
aftensej lads 

INTERNE/EXTERNE SEJLADSER 

YNGLING STÆVNE 15 - 16 MAJ 
MC'DONALD OPTIMIST STÆVNE 22 - 23 MAJ 
HEMPEL CUP 22 - 23 MAJ SEJLES FRA LYNETTEN) 

Til onsdagssejladserne vil vi foreslå følgende, at man inden 1 mai laver en FORHÅNDSTILMELDING FOR DE FØRSTE 2 
MDR. ud fra disse tilmeldinger vil vi så lave en fast deltagerliste og løbssammen- sætning(tænk ikke at skulle tilmelde sig 
inden kl. 20.oo tirsdag)du ved nu altid hvilken båd, du skal sejle imod. 
Selvfølgelig kan du altid melde til bureauet, at du er forhindret i at sej le.Den båd, du er i løb med, (hvis der kun er 2 både i et 
løb) vil så blive flyttet til et andet løb.Båden der bliver flytte vil blive orienteret via OPSLAG eller af DOMMERNE. 

Dette betyder selvfølgelig ikke, at dem der ikke sejler hver onsdag (og ikke har lavet en fast tilmelding) ikke kan deltage, de 
skal blot inden kl. 18.00 onsdag meddele bureauet eller dommerne, at de ønsker at sejle med, dommerne vil så placere dem i et 
løb, og så hvidt det er muligt give de andre både i løbet besked. 

På mødet blev det også vedtaget at der blot skal være 2 ens både for at de kan få deres eget løb. Og der er stadig præmie
uddeling hver gang. 

Med disse nye tiltag håber JEG/VI at se mange sejlere ude om onsdagen. 

GOD VIND 
Birgitte. 

P S !  
Jeg mangler DOMMERE til om onsdagen. 

KAPSEJLADSMEDHJÆLPERKURSUS 
Østersøkredsen afholder kapsejladsmedhjælperkursus LØRDAG den 17. og SØNDAG den 18. april 1993, kurset bliver afholdt i 
SUNDBY SEJLFORENING. 

Kurset er planlagt til at foregå lørdag fra kl. 9.00 - ca. 16.30og søndag fra kl. 10.00 - ca. 16.00. 

Deltagerafgiften er Kr. 400,00 incl kursusmaterialer og frokost begge dage. 

Tilmelding senest den 1. april 1993. til O.P. 31 245759 eller Jan W.32 524940. 
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kapsejlads 

Kapsejlads-
medhjælperkursus 
Østersøkredsens kursusudvalg afhol
der kapsej ladsmedhjælperkursus lør
dag den 17. og søndag den 18. april 
1993. 
Kurset, der er første led i Dansk Sejl
unions kapsejladslederuddannelse, 
omhandler alle hjælpefunktioner på 
dommerbåd, mærke- og følgebåde, i 
havn og i bureau. 
Kurset er planlagt til at foregå lørdag 
fra kl. 9.00 til ca. 16.30 og søndag fra 

Har du hørt at 
Der har været vintertræning i Nordisk 
Folkebåd, på havnen i SSF. Johnny 
Jørgensen og Niels Hessenkam har sej
let siden jul/nytår med Kim Bavn som 
pletvis mandskab. 

kl. 10.00 til ca. 16.00. Det afholdes i 
SSF. 
Deltagerafgiften er kr. 400,- incl. kur
susmateriale og frokost begge dage. 
Undervisere er bl.a. Ole Poul Peder
sen, SSF, Jesper Wilken, KAS og Jan 
Werge, Lynetten. 
Tilmelding senest den 
1. april 1993 til 
O.P. på telefon 3124 57 59 
eller Jan W. på 32 52 49 90. 

Kursusudvalget 

• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- o g  m o t o r b & d e  i n d t i l  6  t o n s j  

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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sejlerskolen 

Klargøring 
Lørdag den 3. april kl. 10.00 er der, for 
elever på sejlerskolen, møde i pejse
stuen, hvor holdfordelingen vil blive 
meddelt. Elever på sejlerskolen skal 
deltage i klargøring af bådene. Klar
gøringen foregår fra mandag den 5. ap
ril, i det gule telt på søndre plads, den 
dag man er sat på hold. 

Mødetiden er kl. 18.00 og det anbefa
les at møde med/i arbejdstøj, da noget 
af arbejdet kan være ret beskidt. 

Skolechefen 

Meteorologi 
Søndag den 28. februar blev der af
holdt kursus i meteorologi i pejsestu
en. Der var først noget grundlæggende 
meterologi, og derefter gennemgang 
af lokale vindforhold i sundet. 
Der var generelt positiv kritik af kur
set, og interesse for supplerende kur
sus. 

Skolechefen 

til orientering 

Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Klargøringen 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, 385 kr. 
6 - 10 HK, 425 kr. 

12 - 25 HK, 460 kr. 
26 - 45 HK, 545 kr. 
46 - 75 HK, 725 kr. 
80 -120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center, 
Wilders Plads, Bygn. C, tlf. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr • Autoriseret værksted 
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

SOUTBOARDS 

YAMAHA 
"iJahnsan 

aUlCKSILUSR 

Nye medlemmer 
A-72 Michael Hansen 

Vigerslev Allé 159 B, 2.tv. 
2500 Valby 

A-95 Mick R. Bennhøft 
Hallandsgade 13, 4.tv. 
2300 København S. 

A-214 Gotfred Th. Ch. Nygaard 
Signelillevej 6 
2300 København S 

A-267 Søren Henrik Schrader 
Luganovej 21,1. 
2300 København S. 

A-292 Birgitte Ellersgaard 
Amagergade 4 D 
1423 København K 

A-650 Knud Erik Klagenberg 
Hulgårdsvej 100, st.tv. 
2400 København NV 

Støt vore sponsorer! 

INDRE-MARKED 
Ration af afgifts
pligtige varer. 
I artiklen i marts-bladet er der en lille 
rettelse: 
100 cigaretter eller 150 cerutter osv. 
Supplerende bemærkninger: 
Oversigten gælder varer købt i EF-
lande i almindelig handel. 
Med hensyn til øl, vin og hedvin er det 
oplyste antal hvad Toldvæsenet accep
terer som privatforbrug, men grænsen 
er »flydende«, f.eks. hvis der ligger en 
r u n d  f ø d s e l s d a g  f o r u d e  . . . .  
Der gælder andre regler for varer købt 
afgiftsfrit hos skibsproviantering m.m. 
Toldvæsenet har i mellemtiden udgi
vet en oversigts-folder, og interesse
rede kan afhente et eksemplar på kon
toret. 

Ib Petersen 
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havn og plads Nattevagt fra medlemmerne 

må u 
Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 315814 24 

Husk dine to nattevagter! 
Der er trængsel fredag og lørdag, så 
hvis du har mulighed - tag en af de 
andre dage. 
Hvis du vil være sikker på, at der er 
ledigt den nat, du vil reservere eller 
har afleveret seddel på, så ring til 
havnefogeden i kontortiden. 

Ansøgning om havneplads Opgjort 4.3.1993 
Indm. dato navn Medl. nr. Bredde 

05.09.68 Dennis W. Jørgensen 836 
29.03.73 Fini Lassen 610 2,40 
19.02.76 Kirsten H. Kanstrup 733 2,20 
21.10.76 Jørn Givskov 495 2,00 
12.10.78 Aksel Byrdal 717 3,26 
15.03.79 Johnny Pileborg 287 2,50 
07.06.79 Rene Poulsen 289 2,30 
21.06.79 Svend Sokkelund 700 2,20 
23.08.79 Eigil Petersen 760 2,50 
23.08.79 Winnie Pedersen 224 
02.08.79 Tina Otto 734 2,40 
01.01.80 Gunver Rødgaard 583 2,96 
22.05.80 Finn Einar Madsen 151 2,35 
07.08.80 Carl Henning Bøge 600 2,60 
19.02.81 Jørgen Rindal 687 2,20 
23.04.81 Poul Christensen 891 2,50 
14.05.81 Lars Plejdrup 1066 2,80 
06.08.81 Per Østergaard 929 2,78 
29.10.81 Arnold Evald Nielsen 13 2,90 
29.04.82 Peter Corfitsen 257 2,35 
18.11.82 Torben Hansen 377 2,80 
30.06.83 Per Henrik Andersen 1065 1,80 
27.10.83 Jens Christian Mohr 471 2,40 
02.02.84 Ulla Helium 146 2,50 
10.05.84 Ebbe Møller 93 2,50 
29.09.84 Kimmy Olesen 981 1,50 
29.11.84 Jørgen Christensen 795 2,52 
14.03.85 Frits Haugefeldt 102 
28.03.85 Arne Christensen 399 2,30 
31.10.85 Ole Kjøller 9 2,70 
17.03.88 Bobby H. S. Petersen 49 1,90 
11.08.88 Mogens Møller Iversen 230 2,45 
28.09.89 Ove Karlsen 47 2,35 
12.10.89 Jan John Petersen 366 2,00 
26.04.90 Heine Rasmussen 470 1,65 
16.08.90 Paul Haastrup 46 2,40 
03.08.90 Henrik R. Petersen 544 2,50 

Kære bestyrelses
medlemmer! 
Jeg skal hermed benytte lejligheden til 
at takke for gave og hilsen i forbindelse 
med min fødselsdag den 28. december 
1992. 
I håbet om en eventyrlig sæson 1993. 

Kent W. Nielsen 

Tak! 
En tak til Frank og Basse for deres vi
den og tålmodighed med os »dumme« 
sejlere, der dog fik lært lidt knob og 
takling og ellers havde det ret så hyg
geligt de mandage der gik med dette. 
Det kan anbefales. 

En fra tovværkskurset 

75 år 
I anledning af min 75 års fødselsdag 
holder jeg åbent hus den 17. april 1993 
kl. 8.00 til 11.30 på Livornovej 100. 

Medlem nr. 606 
Preben Rasmussen 

joller 

Jollebroen 
Jollebroen sættes ud søndag den 25. 
april kl. 12.00. 
Kom og hjælp til! 
Husk årsmærket (skal være på inden 
den 1. maj). 
Årsmærket kan afhentes på kontoret 
torsdage kl. 19-20.30 mod forevisning 
af gyldig ansvarsforsikring. 
eller: 
Send din ansvarsforsikring samt fran
keret svarkuvert til havneudvalget. 
GØR DET NU! 

Claus 
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aqua-dress 
- vesten kender du. 

Nu kan du købe direkte 
og spare ca. 30% 

A. Redningsvest 10-20 kg. 20-30 kg. 30-40 kg. 40-60 kg. 60-80 kg. 0-100 kg. o. 100 kg. 
Orange 285.- 325.- 405.- 450.- 495.- 520.- 550.-

B. Sejlervest 40-50 kg. 50-70 kg. 70-90 kg. o. 90 kg. o. 100 kg. 
Multicolor 435.- 460.- 475.- 485.- 500.-
Orange 405.- 435.- 445.- 455.- 470.-

C. Surfervest 50-70 kg. 70-90 kg. o. 90 kg. 
Gul eller Pink 345.- 345.- 345.-

Alle priser incl. moms excl. porto 

Ved køb over 10 stk. sparer du yderligere 10% 
Godt nyt til alle fritidssejlere, surfere, proff. Off-shore folk m.v. 

Hos Aqua Dress Direct kan du endelig tage postordre seriøst. Vi sælger de 

velkendte, gennemtestede, DVN godkendte veste til Danmarks laveste priser, 

og med 8 dages returret. Skriv eller ring din bestilling ind. Vi er i den anden 

ende af telefonlinien parat til at hjælpe dig. 

Aqua Dress Direct 
Telefon 86 22 90 88 
Stavneagervej 41 

8250 Egå 



tilsi 

Molehovederne er i år blevet malet hvide, dette vil lette indsejlingen 

MAJ 1993 Nr.5 52. ARGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 5814 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 32501978 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32522544 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer 

Erna Christensen 31 59 39 78 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 3159 49 24 
Holger Nielsen 31 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31 571340 

Festudvalgsrepræsentant: 

ElseThuring 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann . 

Skolechef: 

Kent Nielsen 

Juniorleder 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Claus Villadsen 31577990 

Målere: 

Svend Heger 3159 66 03 

Lars Schaldemose 3159 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S .... 3158 75 76 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 32 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 
Hollands Allé 27,2300 Kbh. S 32 97 09 39 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr 31 51 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B, 1058 K 3313 30 02 

Radiokontakt: 
Kirsten Fraenkel 32 97 06 65 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsettfyk 
vi Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • © 31 51 71 79 
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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. 

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

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

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningst ider for 1993: 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdage L I Januar X 11-15 X v A 

Februar X 11-15 X • n Refshalevej 
Marts 10-18 9-15 X N 0 200 
April 10-18 9-15 9-15 E § 
Maj 10-18 9-15 9-15 y  E DK-1432 
Juni 10-18 9-15 9-15 l p København K 
Juli 10-18 9-15 X r • i# 

August 10-18 9-15 X C V Telefon 
September 13-18 9-15 X M 1 31 57 61 06 

Oktober -  13-17 10-15 X c C 
November |l 13-17 10-15 X S F 
December -  13-17 11-15 X tz 

HELLERS YACHTV/ERFT 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 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 8. maj 1993 



Formandens beretning ved 
forårsgeneralforsamlingen 1993 

Så er det tid igen, hvor vi skal stå til 
regnskab for vore handlinger. 
Lad mig straks starte med bollen. Den 
har været smertensbarn gennem tider
ne, men denne gang tror vi på, at vi har 
taget om nældens rod. Vi startede med 
at få tilbud om renovering af den 
gamle motor og det var dyrt. Så prø
vede vi med tilbud på en ny men større 
motor, da den gamle altid havde haft 
for lille motorkraft i forhold til bådens 
størrelse. Det lykkedes at få rentefrit 
lån i Dansk Sejlunion og et par sponso
rer, så vi besluttede, at nu skulle det 
være, og da et medlem ville påtage sig 
arbejdet med isætningen, var det hele 
oplagt. Denne gang må være lykkens 
gang, så vi fremover ikke skal bruge 
penge til Bollens motor. 
Bolværket er for andet år i træk lavet af 
frivillige, og vi håber, at vi kan fort
sætte resten af vejen i de kommende 
år. I budgetsammenligningen kan det 
læses, at den nye toiletbygning på 
søndre mole vil koste ca. 350.000,- kr., 
og der mangler jeg kun at sætte under
skrift på den stiplede linie, så går ar
bejdet i gang. Pengene til dette byggeri 
er følgende: Vi har lige fået bevilget 
50.000,- kr. rentefrit lån fra Idrætsfor

bundet, i juni måned får vi besked om 
penge fra tipsmidlerne og resten tages 
på vor kassekredit, som vi med vilje 
ikke har fået nedskrevet, og i stedet 
tage pengene derfra fremfor at optage 
nyt lån, som vil blive meget dyrere. 
De rentefrie lån udgår så 100.000,- kr. 
som betales over fem år og tages af 
budgettet. 
Der stod fejlagtigt i medlemsbladet at 
mastekranen havde fået motorspil op
sat, det vil fremkomme senere. 
Nordre slæbested har vi hørt en del 
om, og her havde jeg ventet et forslag 
fra nogle medlemmer, dette er imid
lertid udeblevet, men bestyrelsen ar
bejder med sagen og vil komme med 
forslag senere, da det ligesom ikke er 
muligt at gå i gang med denne store op
gave, før toiletbygningen er på plads 
rent økonomisk. Her vil jeg blot genta
ge: NORDRE SLÆBESTED MÅ 
IKKE BRUGES I ØJEBLIKKET. 
Klubhuset er igen gjort hovedrent af 
medlemmer, som har meddelt at det er 
sket for sidste gang, så vi må finde en 
anden løsning. 
Der er lagt gulvtæppe på i pejsestuen. 
Det skulle hjælpe på akkustikken sam
men med de plader, der er sat op i den 

øvrige del. Det skal ingen hemmelig
hed være, at jeg var modstander af 
gulvtæppet, men lad nu tiden vise, om 
vi kan feje noget ind under det 
løvrigt er der lavet de mest nødven
dige reparationer, og vi vil prøve at 
holde igen med nyanskaffelser i denne 
afdeling. 
Fester er forløbet godt og fornuftigt. 
Årets store begivenhed 70 års jubilæet 
fejres ved en fest lørdag den 23. okto
ber og her bliver der underholdning og 
dans efter Kirstines gode middag. 
For at tilgodese så mange som muligt 
vil vi i lighed med 60 årsdagen over
dække terrassen. På selve jubilæums
dagen den 28. oktober vil der blive af
holdt reception. 
Sejlerskolen skal have ny leder. 
Johnny Pileborg trækker sig tilbage 
grundet manglende tid og der vil en an
den erfaren træde til. En stor tak til 
Johnny for hans sobre og pligtopfyl
dende arbejde på sejlerskolen. 

Juniorafdelingen 
Så er der juniorafdelingen og her må 
jeg bede generalforsamlingen om en 
klar tilkendegivelse om hvor meget må 
denne afdeling koste. Hvor langt skal 
vi gå? Skal juniorafdelingen være sej
lerskole for børn og unge, så de kan 
lære at sejle på betryggende vis. Eller 
skal junioraf delingen være et eliteud
dannelsessted, hvor vi kan udklække 
elitesejlere. 
Personligt mener jeg, at det må være 
således at vi lærer de unge at sejle og 
såfremt de selv ønsker at sejle EM eller 
VM må de investere i både som nøjag
tig passer til deres måde at sejle på, da 
det kræver større eller mindre ombyg
ninger hver gang der kommer nye 
unge ideer om hvordan deres EM eller 
VM båd skal fungere. Jeg mener man 
må stoppe i uddannelsesledet og nøjes 
med at vurdere de enkelte dygtige un
ges takter. 
I øjeblikket er der dalende medlemstal 
for denne aldersgruppe og måske kan 
der de kommende år rekrutteres nog
le, men de store årgangen kommer 
først om 6-7 år efter de oplyste fødsel
stal. 
Det er ikke uvilje fra min side at ud
danne unge mennesker, men skal bud
gettet sættes højere end de 100.000,-
kr. må det nødvendigvis gå ud over an
dre budgetter. 
Kapsejlads kører efter planen. Vi skal 
i år afholde Business-Cup og efter fo
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reløbigt overslag vil denne sejlads give 
overskud i modsætning til jubilæums-
sejladsen som har fået sit eget budget 
da det ikke skal koste mere end 70 kr. 
at deltage. Denne sejlads venter vi os 
meget af da det er en genopståen af 
den gamle populære Møen Rundt. 

Jolleafdelingen 
Jolleafdelingen kører også efter pla
nen. 

Motorbådene 
Motorbådene skal også med til jubilæ-
umssejlads med en helt i gennem hyg
getur, og her håber vi, at så mange som 
muligt vil deltage, men herom senere. 

Vagtordningen 
Vagtordningen har fungeret nogen
lunde, og jeg vil igen igen opfordre jer 
til at tage jeres vagter. 
Der har manglet vagter først på sæso
nen og nu er der ikke nok. 

Bladet 
Bladet udgives godt og rimeligt. Til ju
bilæet tilstræber vi et særnummer, så 
hvis nogen har gamle minder, som skal 
med, er I meget velkommen til at 
sende disse til redaktionen. 

Flakfortet 
Flakfortet er i mediesøgelys i øjeblik
ket da restauratøren er kommet med 
et købstilbud og her vil københavnerk
lubberne arbejde med sagen. Der er 
berammet møde i morgen så mere kan 
fortælles ved senere lejlighed. 
Det er nok vigtigt at bevare Flakfortet 
som sejlernes ø, især nu hvor det har 
vist sig at Match Race er meget publi
kumsvenligt og at disse sejladser kan 
ses viden om netop fra Flakfortet. 

Rivieraplanen 
Rivieraplanen er stadig i Hans Guld
agers hænder og det er også i denne 
sammenhæng godt at det er en der for
står sejlernes problemer. 

Hafnia Forsikring 
Efter længere tids forhandlinger er vi 
nu enedes med forsikringsselskabet 
Hafnia om en for SSF's medlemmer 
frivillig aftale. Der vil komme mere 
om dette i bladet. 
Men aftalen går i korte træk ud på at 
f.eks. en ansvarsforsikring incl. alt vil 
koste 160,- kr. og opkræves af os på gi
rokortet. Der var mange overvejelser 
forbundet med denne aftale, da Haf
nia var i vanskeligheder, men da tiden 

har vist at det er der mange steder også 
i den branche så gik vi til den. 

Dansk Sejlunion 
Sidste generalforsamling pålagde mig 
at gøre Dansk Sejlunion opmærksom 
på at de skulle gøre noget ved Fri-
havnsordningen og pensionisters beta
ling i de forskellige havne. Straks efter 
generalforsamlingen sendte vi et for
slag ind altså omkring november, men 
fik svar tilbage at det var for sent indle
veret, og at det ikke kunne behandles. 
Så nu går der to år inden den sag kan 
behandles da der er formandsmøde i 
1994 og først er sejlerdag igen i 1995. 
Det er påtalt til østersøkredsen at der 
er for langt fra klubberne til DS. Vi må 
blot håbe at de i Skive kan holde til at 
formidle frihavnsordningen. Mær
kerne kommer omkring den 1. april. 
Sejlerdagen forløb med en god fest lør
dag aften på Færgen Sjælland og næste 
dag søndag var det selve sejlerdagen 
der løb af stabelen på samme vogn
dæk. Det var svært at holde sig i ro da 
man var bange for forfrysninger. 

Da vi efter frokosten havde fået var
men var det også svært at holde sig ro
lig, men det var på grund af den af
stemning der fandt sted og det er det 
jeg især vil hæfte mig ved. Forhistorien 
er den at vi på kredsmøde på Born
holm i februar diskuterede prisforhø
jelsen på 5 kr. til DS: og her taltes me
get om at det var for dyrt og at DS 
måtte spare i lighed med alle andre i 
samfundet og man så helst at man blev 
ved de 30 kr. pr. medlem vi i øjeblikket 
betaler. Jeg gik til bestyrelsen med 
denne afgørelse og vi enedes om højst 
2 kr. pr. medlem pr. år i forhøjelse. 
Da afstemningen om forhøjelsen kom 
blev der stillet et ændringsforslag til 
det oprindelige på en forhøjelse på 10,-
kr. som ubeskåret skulle gå til OL træ
ning, dette blev nedstemt. Det er i øje
blikket således at vi ud af de 30 kr. vi 
betaler går de 6 kr. ubeskåret til OL. 
Da jeg startede med at komme til sej
lerdag var det således at KDY undlod 
at stemme ved sådanne lejligheder 
fordi denne mastodont ellers kunne 
udradere de små klubbers stammer. 
Dette skete ikke denne gang, der var 
ca. 35.000 stemmeberettigede og her 
blev KDY's 2328 stemmer tungen på 
vægtskålen og femmeren blev vedta
get. Det vil sige at vi her i SSF i stedet 
for at betale 33.000,- kr. nu skal betale 
godt 38.000,- kr. for vort medlems
skab. 

Uden KDY's stemmer var forslaget 
blevet forkastet og her vil jeg godt 
fremdrage et par eksempler HC som er 
DS formand stemte for i kraft af sit 
medlemsskab i KDY og nej for sit 
medlemsskab i SSF. Min ringe person 
stemte for som æresmedlem i S/K Ly
netten og nej for mit medlemsskab i 
SSF. Og meget morsomt kan nævnes 
at der hvor KDY rekrutterer mange af 
sine medlemmer nemlig Hellerup, 
Tårbæk, Skovshoved, Vedbæk og 
Rungsted sejlklubber stemte alle disse 
klubber nej til forhøjelsen. 
Når så dertil kommer at man tænker på 
at indlemme DMU på lignende betin
gelser som KDY's så ser jeg fremtiden 
i møde med bange anelser, for så kan 
de to klubber bestemme det hele. 
Det er resultatet der tæller og vi må 
finde pengene i budgettet da DS åben
bart ikke vil eller kan. 
Sejlerdagen forløb med alle de sæd
vanlige special arrangementer der hø
rer til i DS regi og mødet sluttede ved 
16 tiden. 
Det var et flot arrangement og tak skal 
lyde til S/K Lynetten for det store ar
bejde der er lagt i denne sejlerdag 
1993. 

Jeg er blevet opfordret til at gøre min 
beretning så kort som mulig, da vi har 
mange ting vi skal nå i dag, bl.a. udka
stet til de reviderede love. 
Jeg takker alle der har bidraget til at 
SSF er en levedygtig og god klub. 

Preben Jacobsen 

Tanker omkring forårs-
generalforsamlingen 
Efter 4 år på posten som formand gør 
jeg mine tanker, om det er det værd. 
Man tænker altid på SSF's ve og vel, 
hvad er bedst for medlemmerne. Man 
bruger 20 til 40 timer om ugen af ens 
fritid og arbejdstid med at arbejde »fri
villigt«. Så skal der tages stilling til 
både dette og hint. SSF's penge har jeg 
som formand ansvaret for, så derfor 
efter flere møder uden resultat med ju
niorlederen vedrørende pengeforbru
get i denne afdeling, måtte jeg opgive, 
da juniorlederen ikke ville høre tale 
om noget som helst, men hellere lave 
en happening på generalforsamlingen. 
Min mening om møder i al almindelig
hed er at de er et nødvendigt onde. 
Men mange ting kan ordnes i den tid 
man holder møder. Et eksempel: se 
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bare vort lille team der har renoveret 
molerne, de har ikke brugt megen tid 
på møder. 
Så langt så godt, jeg imødeså general
forsamlingen med spænding, hvad 
ville mine »arbejdsgivere«, medlem
merne sige. I min beretning bad jeg 
generalforsamlingen tage stilling til 
juniorernes formålsparagraf. Men i 
stedet fik jeg læst teksten fra alle, der 
har eller har haft tilknytning til junior
afdelingen. 
Ingen svar fra alle jer andre. Jeg måtte 
høre fremmedord, som jeg ikke for
står, blot at de var meget grimme og 
negative. 
Kort sagt jeg skulle lave mig om. Alle 
vidst, da de valgte mig for 4 år siden, at 
jeg har temperament, men da gjorde 
det åbenbart ikke noget. Jeg har i al 
beskedenhed været medvirkende år
sag til at SSF fungerer, såvel økonomi 
som andet. Aldrig før i SSF's historie 
har der været så mange frivillige hjæl
pere som nu. 

Jeg kan ikke love, at jeg i en alder af 54 
år kan forandre mig til at være en tak
tisk, skolet og intetsigende forhandler. 
Jeg kan ikke love, at jeg ikke igen vil 
oplade min røst, når nogen fortæller 
mig, at jeg er fuld af løgn. 
Jeg kan ikke love, at jeg ikke vil hæve 
røsten, hvis der bruges for mange pen
ge. 
Jeg har i alle årene været loyal mod 
SSF's medlemmer, som jeg har prøvet 
at gøre det bedste for. 
Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for 
ikke at blande mine to kasketter, som 
henholdsvis vognmand og formand, og 
her kan jeg ikke love at lade være med 
at blive gal, når jeg får skudt i skoene, 
at jeg meler min egen kage. Er det vir
kelig rigtigt, at når man laver frivilligt 
arbejde, så har man lov til at svine mig 
til på det groveste. Er disse personer 
bedre end jeg og har de større rettighe
der til at svine til. Det hjælper ikke mig 
personligt, at få at vide, hvor mange 
der vil have mit hoved på et fad. I min 
opdragelse eller mangel på samme, 

gjalt det om at få noget fra hånden, 
kaldet en skovl for en skovl og så el
lers mand til mand få udredt trådene 
og ikke vaske snavset tøj i en kæmpe 
forsamling. 
Jeg er aldrig i mit liv blevet så rystet. 
Ikke en gang, da jeg blev væltet i Ly
netten på en uduelig slæbestedsvogn, 
jeg nægtede at betale, og som Thomas, 
nuværende formand, lige har fortalt 
mig, stadig ikke duer endnu efter 15 
år. 
Dette er de tanker der er fløjet gennem 
mit hoved efter en generalforsamling, 
der ikke væltede mig som formand, 
men som menneske. 

Preben Jacobsen 

• 

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 11. maj 1993 
kl. 19.00 i klubhuset 

Lovrevisionsudvalget fremlægger ud
valgets forslag til reviderede love og 
reglementer til vedtagelse på general
forsamlingen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Love 

3. Reglement 

4. Eventuelt 

Lovudvalgets forslag trykt i april
bladet fremlægges sammen med æn
dringsforslag fra medlemmer, som 
er behandlet af lovudvalget. 

Ændringsforslagene udleveres på 
generalforsamlingen. 

Medlemmers forslag til ændringer 
udbedes skriftligt og afleveres på 
kontoret senest torsdag den 6. maj 

1993 kl 19.00. 

Bestyrelsen 
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STANDER
HEJSNING 
Lørdag den 1. maj, kl. 16.00 

SS 

Til de fremmødte serveres 1 øl eller vand i klubhuset, ganske gratis. - SSF's Horn
orkester 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 
Bestyrelsen 

Q-

i % |P __ p / ° 

Kanonsalut 

anledning af SSF'jubilæumsår.er det 
lykkedes Møn Rundt komiteen at få Tøj
husmuseet til at affyrer et kanonskud 
med en gammel kanon,ved Standerhejs
ningen den I maj kl.16.00 

6 



<§] 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 

• Bådtransport * 

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- o g  m o t o r b & d e  i n d t i l  6  t o n s j  

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 

FÅ BEDRE RÅD 1 
AMAGERBANKEN. 

Amagerbanken 
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HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
FILiggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

SÅ ER DET FORÅR ! 
NYT SEJLERTØJ FRA CKS - TOP KVALITET 

NEWPORT BAY JAKKE Kr. 998,-
NEWPORT BAY BUKS - 748,-
NEWPORT BAY SKIPPERJAKKE - 1098,-
(Med varmt toer) 

CKS TILBUD: 
2. sort Pinta jakke SPAR 250,- Nu Kr. 648,-

FORÅRSKUP llllllt 

Helly Hansen 
Flydedragt 

Normalpris 
Kr. 2798,-

Nu kun 
Kr. 1798,-

SPAR 

1000 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
SALTVÆRKSVEJ 2 - 2770 KASTRUP 

TLF. 32 500504 - FAX. 31 510930 
ÅBNINGSTIDER : MAN-FRE 9 -17 JO - LØRDAGE 9 -13.00 

PS! Vi har åbent alle dage fra Påske til Pinse 

EN HÅNDFULD FLOTTE 
FORDELE HOS D:E:R 

1. 

4. 

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

leje. Du kan starte med at leje dit 

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr. 

måned. Kober du sa senere, far du 

en stor del af det sidste ars leje 

tilbage, og vi ombytter det du lejer 

til tilsvarende splinternyt. 

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

HiFi måned for måned. Det gi'r 

dig mulighed for at afprove udsty

ret inden du beslutter dig. 

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 

loser dit problem samme dag. 

3. Kæmpe udvalg 
Vælg TV, Video og HIF I  nyheder fr; 

topmærker som Bang & Olufsen, 

Finlux, Philips. Pioneer. JVC m.fl. 

5. Fri ret til at bytte 
D:E:R's lejekontrakt binder dig 

ikke til een model. Du kan om

bytte modellen, nar du vil. 

VIDEO 
Hlfl-TV 

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

Perkins 
Forhandler 

MARINEMOTOR 18-800 HK 
Propeianlæg - Varmeveksler -

Oliekøier - Kølkøier -
Marinegear • Pumper -

El-udstyr -
Fremstiling af rustfrit udstyr -
Bådudstyr - Brugte motorer -

Maskinfabrikken 

^ADIL* 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 - Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 • Fax. 62 53 10 66 
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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. 

Til Skt. Petersborg i juli 1992 
med RAH III Maxi 108 
Af Erik H. Vilhelmsen 

Forberedelserne til turen startede alle
rede om vinteren, hvor jeg prøvede at 
skaffe noget materiale og adresser i 
Skt. Petersborg, gennem nogle af de 
SSF sejlere der var derovre med Next 
Stop arrangementet for et par år siden. 
Det løb ud i sandet og jeg måtte så selv 
prøve at skaffe det der skulle bruges. 
Heldigvis læste jeg på bagsiden af Båd
nyt, at de ville bringe en artikel om en 
tur til Skt. Petersborg i en af de kom
mende måneder. Jeg kontaktede 
Høeg Post fra Bådnyt og han gav mig 
nogle adresser på sejlklubber derovre. 
Det er sådan, at for at få visum til Rus
land, skal du være inviteret af en klub. 
Jeg valgte Ocean Racing Club, der 
ikke selv har nogen havn, d.v.s. du er 
også frit stillet, hvor du vil lægge dig 
derovre. Efter ca. \Vi måned kom sva
ret, som var positivt og jeg kunne nu gå 
på den Russiske Ambassade med pas
sene og købe visum. Det koster 100-
200 kr. pr. stk., afhængig af hvor hur
tigt det skal gå. Vi fik dem samme dag. 
Hos Weilbach fik jeg søkort over den 
Finske Bugt. Så var den forberedende 

r planlægning ovre og vi kunne så gå 
igang med selve turen og provianten. 
Da planlægningen startede var det me-

t ningen at vi skulle være 5 mand, men 
som det skred frem, faldt først den ene 
erfarne fra og kun 8 dage før start faldt 
den anden erfarne fra. Der var så min 
far på 72 år og Hulda på 68 år. 
Men far har været med mig på nogle 
ture i Øresund og en sommerferietur 
til Norge. Hulda havde kun været med 
en enkelt tur til Limnhamn. Efter 
nogle overvejelser besluttede vi at 
prøve om det gik. Vi kunne jo altid nø-

meter og så endda fra NØ. Men vi var 
alle 3 besluttet på at det nok skulle gå. 
Men i løbet af natten blev det bare 
værre og værre, vi hørte i radioen 19 mJ 
s og stadig fra NØ. Først blev min far 
søsyg. Han var ellers gået til køjs, men 
det var umuligt at sove i den skrabbe 
sø. Et par timer senere blev Hulda sø
syg og jeg besluttede derfor at gå til 
Ystad. Vi lå på det tidspunkt på højde 
med Rønne og kunne fint holde Ystad, 
hvor vi ankom ved 8 tiden søndag mor
gen. Da vi om natten gik over på den 
anden halse var det så uheldigt at skø
det til selvskødefokken gik i bekneb og 
jeg måtte ud i stævnen for at klare det, 
det er som at køre i rutschebane på 
Bakken. Heldigvis var min far ikke 
mere søsyg end han kunne overtage 
styringen, imedens jeg kravlede rundt 
derude. Kors hvor de to gamle livede 
op da der var land i sigte. Vi kom ind, 
fik fortøjet og fik noget morgenmad, 

jes med den Svenske Skærgård, hvis 
det blev for hårdt. 
Vi havde planlagt at sejle direkte til 
Skt. Petersborg, for så at tage hjem
turen i mindre etaper. 
Lørdag den 4. juli kl. 16.00 tog vi af
sted fra Dragør. Vi sejlede i dejligt vejr 
for en jævn vind til Falsterbo. Der blev 
vi for at spise aftensmad, for som jeg 
sagde, »Bliver det nok det eneste or
dentlige måltid vi får de næste 6-8 
dage«. Så den fik ikke for lidt med ok
semørbrad, rødvin og dessert. Kl. 
22.00 sejlede vi gennem Kanalen og ud 
i Østersøen. Det var blæst noget op og 
der var lovet op til ca. 10-13 sekund-

Afgang Dragør 
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hvorefter vi nappede nogle timer på 
øjet. Om eftermiddagen gik vi en tur i 
byen og følte os alle igen 100 % »fit for 
fight«. 
Vi besluttede os derfor til at sejle igen 
næste morgen, hvor vinden ville være 
aftaget til jævn vind, men stadig fra 
NØ. Efter at have rundet hjørnet gik vi 
ind i Hanø bugten på et kryds der 
varede hele dagen. 
Tirsdag rundede vi Ølands sydspids, 
og vinden var nu drejet så meget mod 
NNV at vi på en spids kunne sejle op 
mellem Øland og Gotland og om afte
nen passerede vi Visby. 
Desværre døede vinden, men da den 
kom igen var den i stik vest, men me
get svag. Det var første gang vi havde 
slæk på skøderne. 
Vi havde nu også fundet et vagtskema 
der fungerede. Da vi startede tog jeg 
nattevagterne alene og min far og 
Hulda tog så over når jeg sov. Men da 
jeg har det med lige pludselig at fare på 
dæk, hvis et eller andet skal trimmes, 
blev vi enige om hele tiden at være to 
oppe. Den ene har så vagten i 3 timer, 
derefter sidder han »stand by« i en 
krog eller laver mad, kaffe, kakao eller 
lignende. Derefter 3 timers søvn. Det 
kan lyde hårdt, men det fungerede fak
tisk godt. Selvstyreren klarede styrin
gen 90 % af tiden, så selv om man 
havde vagten, var det kun trimningen, 
logbogen og udkiggen der skulle pas
ses. 
Onsdag tog vinden til, op til ca. 10 m/s, 
men da den kom fra V var det den rene 
svir. Så de bølger vi havde forbandet 
langt væk lørdag nat, frydede vi os nu 
over når vi ned ad en bølge loggede 9-
10 kn. Det var faktisk her vi tog beslut
ningen om, at fortsætte til Skt. Peters
borg. Nu var afstanden ikke større, 
end vi kunne være fremme senest lør
dag, som jeg havde sat som tidsgrænse, 
hvis hjemturen ikke skulle være for 
forceret. 
Torsdag løjede vinden igen men vi fik 
da rundet hjørnet af Estland og kom 
ind i Den Finske Bugt. Med en halv 
fredag i næsten vindstille kom vi i løbet 
af fredag nat ind i Russisk Territorial 
farvand. 
Da der er ret mange skær og små øer i 
Den Finske Bugt fulgte vi næsten sla
visk den trafik separering der er vist i 
søkortet. Ud på natten kunne jeg høre 
min far og Hulda diskutere et eller an
det. Det viste sig, at det var et fyr på en 
lille ø, de ikke kunne finde. Men alt 
imedens de målte og kontrollerede, 
kom der pludselig lys i det. Da de 
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begge påstod 100 % sikkert, at der 
ikke var lys i fra starten, kan det kun 
være, at russerne på deres radar har 
undret sig over, at vi havde kurs mod 
øen og derfor opdaget at de ikke havde 
fået det tændt. 
Senere på natten passerede vi Gogland 
og jeg vidste fra Bådnyt's artikel, at vi 
nok ville blive kontaktet her omkring, 
ganske rigtigt. Et af de skibe vi kunne 
se ligge og vente, tændte pludselig en 
kæmpe projektør og kom hurtigt over 
mod os. Over en højttaler spurgte de 
os hvem vi var, hvor vi kom fra og hvor 
vi skulle hen. 
Det fik de at vide og et øjeblik efter fik 
vi lov at fortsætte så det var meget 
nemt og enkelt. Lørdag formiddag 
passerede vi Kronstadt og om efter
middagen lagde vi til, ved passager ter
minalen for indklarering. 
Efter lidt bøvl om hvor vi skulle ligge 
kom vi ind ved en lav betonkaj, hvor 
en militær person bad os vente. Efter 
et kvarter kom 2 toldere og en pasbet
jent. 
De forklarede hvad de skulle have og 
efter at have udfyldt mandskabsliste, 
valuta og toldpapirer var de tilfredse. 
Det hele var meget afslappet og i en 
venlig atmosfære. Vi gav en øl og lidt 
chokolade (vores først øl i en uge). De 
ville kontakte formanden for Ocean 
Racing Club og bad os vente. Vi be
gyndte at lave mad, men efter 15 mi

nutter kom han tilbage og fortalte at de 
ikke kunne komme i kontakt med ham 
men, der ville så komme en anden. 
Midt under maden kom der så 3 perso
ner der gerne ville tage sig af os, men 
da vi så priserne på deres forslag (alt i 
dollars) betakkede vi os. Efter lidt 
snak frem og tilbage fik vi så lov at sej
le, og kunne så lægge os, hvor vi ville. 
Vi valgte Naval Yacht Club. Jeg vidste 
at der var ret primitivt, men til gengæld 
var den billig og transporten til cen
trum var nem. Vi havde selv ombord, 
hvad vi behøvede: bad, toilet, vand, så 
det gik fint de dage vi lå der. Jeg havde 
besluttet at vi så vidt muligt skulle 
undgå at tage vand og diesel ombord, 
da kvaliteten af begge dele kan være 
meget ringe. 
Efter at være fortøjet i havnen gik der 
ikke mange minutter, før der kom en 
ældre gut der forklarede »på russisk« 
at han var havneopsynsmand. Vi invi
terede ham på en lille én, det sagde 
han ikke nej til. Han var dog noget util
freds med størrelsen. Han fik én til og 
så stillede jeg GI. Dansk'en væk. Han 
ville så have en af os med, hen til sit 
skur, hvor han boede. 
Det blev min far. 

(fortsættes i næste nummer) 

Naval Yacht Club, Skt. Petersborg 



INDBYDELSE 
TIL ORIENTERINGSMØDE 

HAFNIACUP 

TORSDAG DEN29. APRIL 1993 KL. 19.30 

SSF er selvfølgelig tilmeldt, nu mangler vi bare nogle bådhold. 

Udtagelsessejladserne finder sted i KS, den 12.-13. juni. 

Regionsfinalen finder sted i FAKSELADEPLADS, den 28.-29. august. 

Finalen finder sted i SKOVSHOVED, den 4.-5. september. 

Sidste frist for tilmelding til udtagelsessejladserne i SSF 

er ONSDA G DEN 5. MAJ 1993 

Tilmeldingen sker på de blanketter som bruges til interne stævner 
blot skal de være mærket med MATCH RACE. 

Udtagelsessejladsen vil blive sejlet i YNGLING. 



KAPSEJLADS I MAJ 

HUSK ? ? ? 
Onsdag d. 12. maj 1993 starter onsdagssejladserne. 

HUSK ? ? ? 
Husk at lave en forhåndstilmelding for 

MAJ OG JUNI så vi kan lave en fast deltagerliste/ 
løbssamsætning for disse 2 måneder. 

YNGLING STÆVNE I SSFden 15.-16. maj 1993. 
(VM UDTAGELSE) 

•McDonald's 
I • i™ 

Familie-restaurant 

McDonald's Cup A-Bog C sejlere 
den 22.-23. maj 1993. 

sejlerskolen Bestået 
Den 30. marts 1993 har fire SSF'ere 
bestået »duelighedsprøven for lystsej
lere« teoretisk del. 
Tillykke til: Mia Jahn, Lars Akker-
mann, Jacob Brydenfelt og Jytte Bry-
denfelt. 

Poul 

Nyt fra Sejlerskolen 
På generalforsamlingen den 28. marts 
1993 blev der valgt ny skolechef, fordi 
Johnny gerne ville afløses. Dette får 
dog ingen betydning for det daglige ar
bejde, da den nye og den afgåede sko
lechef er helt enige om sejlerskolens 
drift. 
Når i læser dette, er arbejdet med klar
gøring af bådene godt igang, og forhå
bentlig kan vi komme i vandet som 
planlagt. Dette gælder også selvom til
slutningen til sejlerskolen, i år ikke er 
helt på højde med de seneste år. Der
for vil I, et andet sted i bladet, finde en 
opfordring til at flere medlemmer mel
der sig til sejlerskolen. Nye medlem
mer er naturligvis også meget velkom
ne, så kender I nogen, der kunne tæn
kes at være interesserede, så prøv at få 
dem overtalt. 
I år har sejlerskolen fået en »Yngling« 
stillet til rådighed. Dette forventer vi 
os meget af, og vi er mange, der glæder 
os til at komme ud at sejle med den, så 
mange af sejladserne er blevet over
tegnede. Det er dog mit håb, at alle 
interesserede, på en eller anden måde, 
får mulighed for at prøve at sejle »Yng
ling«. 
De deltagere på sejlerskolen, som ikke 
har fået et program for 1993, kan få et 
ved at henvende sig til skolechefen. 

I håbet om en god sæson 1993 
Kent W. Nielsen 

Skolechef 

LÆR AT SEJLE 
Sejlerskolen har ledige 
pladser, kunne du tænke 
dig at deltage?. 
Henvend dig til skole
chefen eller til en af 
lærerne på Sejlerskolen, 
du finder dem kl. 18.00 i 
Det Gule Telt. 

Det er gratis at deltage for SSF's 
medlemmer. 
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fra medlemmerne til orientering havn og plads 

08 
Tak 
Jeg vil hermed sige mange tak for den 
store påskønnelse, man har vist mig 
ved at udnævne mig til æresmedlem. 
Det er jeg meget glad for. 
25 år er en lang tid at sidde på Sundbys 
pengekasse, men jeg har været glad for 
mit job, og jeg føler selv, at jeg har haft 
et godt forhold til medlemmerne, selv
om nogle nok mener, at jeg har været 
et dyrt bekendtskab. 
4 formænd har holdt mig ud, og utal
lige bestyrelsesmedlemmer har jeg ar
bejdet sammen med. Trods alle disse 
udskiftninger har jeg efter min egen 
opfattelse altid haft en hyggelig tors
dag aften på kontoret. 
Dog skal en særlig tak lyde til Anni, 
som nytårsaften 1967 lokkede mig til at 
overtage kassererjobbet. Dette blev 
begyndelsen til mange fælles rare og 
travle timer. Tak Anni for et godt og 
muntert samarbejde. 
Så blev det edb-tider, jeg var meget be
tænkelig ved det nymodens, men det 
kom til at gå alligevel. Her vil jeg sige 
tak til Margit og især Henrik, som med 
stor tålmodighed fik lært mig at trykke 
på de rigtige knapper. 
Kassererjobbet indebærer efterhån
den også andet end bare at føre regn
skab. Der har med tiden sneget sig 
mange små ekstra ting ind såsom at 
søge tilskud, føre vagtordning o.s.v. 
I den forbindelse vil jeg sige tak til 
Grethe, som altid er villig, når der skal 
ydes en ekstra indsats. 

Erna 

Forsikring 
Vi har i SSF nu fået en fordelagtig fri
villig kollektiv forsikringsaftale i stand 
med Hafnia. Den går ud på at man nu, 
som medlem af SSF, kan tegne en an
svarsforsikring til kun kr. 160,- heraf 
tilfalder kr. 50,- SSF til administration 
m.v. af ordningen så man ved tegning 
både får en billig ansvarsforsikring og 
støtter foreningen. Med i prisen er, at 
ansvarsforsikringen også er udvidet til 
at dække hele året, hvis man ønsker 
dette. 
Ansvarsforsikringen skal derfor til
meldes og afmeldes i SSF og den bliver 
opkrævet sammen med klubkontin
gentet i marts måned. 
Har man i forvejen ansvarsforsikrin
gen hos Hafnia, kan den overføres til 
den nye ordning fra førstkommende 
forfaldsdag. 
Så er der dem der har kasko i Hafnia, 
de kan selvfølgelig også være med, det 
foregår således at de ved tilmelding får 
en ny police, hvor ansvar står som nul, 
ansvarsdelen bliver så opkrævet gen
nem SSF, og kaskodelen forbliver 
direkte mellem forsikringstageren og 
Hafnia og vedrører altså ikke SSF. Har 
man forsikring i et andet selskab kan 
Hafnia sørge for evt. overflytning. 
I aftalen er også at man ved nytegning 
starter med elitepræmie, samt at der er 
flere muligheder for procenter/rabat/ 
bonus ved tegning af forsikringer, 
herom skal det anbefales at kontakte: 

50 år! 
Til bestyrelse og medlemmer af 
Sundby Sejlforening! 
Hermed en hjertelig tak for opmærk
somheden på min 50 års fødselsdag. 

Med sejlerhilsen 
Jens Green Jensen 

HAFNIA 
v/Søren Schuster, 
Sofievej 2, 2900 Hellerup 
Telefon 39 40 10 88 

Poul 

u 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 315814 24 

HUSK! 
Afhentning af årsmærke! 
Kan afhentes fra den 1. marts 1993 og 
skal være afhentet inden den 15. maj 
1993 ifølge vores loves § 8. 
Hvis man ikke afhenter ovennævnte 
inden den 15. maj, vil medlemmet 
blive afkrævet 200 kr., som tilfalder 
foreningen. 

Havneudvalget 

P L a d s m æ r k e  S i b ;  

HUSK! 
Giv havneudvalget besked, hvis du 
ikke skal bruge din bådplads, så den 
kan lånes ud senest den 15. maj. 

Havneudvalget 
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Opfordring 
til Rimsmeden 
Festudvalget mangler folk med gode 
ideer, så brug dine evner der i stedet 
for rundt på pladsen og urinaler. Der 
behøver du heller ikke at være an
onym. 

Med sejlerhilsen 
Rasmus Bech 

Havneudvalgsmedlem 

Ved afhentning af årsmærke, 
HUSK forsikringskvittering 

Placering af bukke, 
klodser og vugger 
efter søsætning 

fouKKe. e r  m a r k e r e ,  t medet X 

xo 
XOI 

f i m  v  
<•*—*x 

xCa 

x*Co) 

x 

V 
Hegn 

x<OD 

H/or fartøjer er i aget 
op på shinner. 

I \ 

Hvor fartøjer slår mod 
hæk, hegn eller skur. 

2 

HceK. 

Hvor fartøjer slår 
Stævn mod stævn. 

„ SudLe. b G n " 

H v o r  f e r t ø j e t  s t a r  i  

forLcengelse af hlhandeo 
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AKTIVITETSKALENDER MARTS - DECEMBER 1993 
MARTS APRIL MAJ JUNI JULI 

M 1 T 1 L 1 STANDERHEJSNING T 1 T 1 

T 2 F 2 S 2 0 2 AFTENSEJLADS F 2 

0 3 L 3 M 3 T 3 L 3 

T 4 S 4 PALMESØNDAG T 4 F 4 S 4 

F 5 M 5 O 5 DANMARKS BEFRIELSE L 5 GRUNDLOVSDAG - SEJLERSKOLENS M 5 

L 6 T 6 T e S 6 SALTHOLM RUNDT T 6 

S 7 0 7 F 7 BEDEDAG M 7 PRINS JOACHIM O 7 

M 8 T 8 SKÆRTORSDAG L 8 T 8 T 8 

T 9 F 9 LANGFREDAG S 9 O 9 AFTENSEJLADS F 9 

O 10 L 10 M 10 T10 L 10 

T 11 S11 PÅSKEDAG T11 F 11 PRINS HENRIK S11 

F 12 M 12 2. PÅSKEDAG 012 AFTENSEJLADS L 12 M 12 

L 13 T 13 T 13 S 13 T 13 

S 14 O 14 F 14 M 14 014 

M 15 T 15 L 15 YNGLING CUP T 15 VALDEMARSDAG T 15 

T 16 F 16 DR. MARGRETHE II S 16 YNGLING CUP 016 AFTENSEJLADS F 16 

O 17 L 17 M 17 T 17 L 17 

T 18 S 18 T 18 F 18 S 18 

F 19 M 19 019 AFTENSEJLADS L 19 M 19 

L 20 T 20 T 20 KR. HIMMELFARTSDAG S 20 FAMILIESEJLADS T 20 

S 21 O 21 F 21 M 21 SOLHVERV 0 21 

M 22 T 22 L 22 McDONALDS A-B-C T 22 T 22 

T 23 F 23 S 23 McDONALD A-B-C O 23 AFTENSEJLADS - SKT. HANS FEST F 23 

0 24 L 24 M 24 T 24 SKT. HANSDAG L 24 

T 25 S 25 T 25 F 25 S 25 

F 26 M 26 026 AFTENSEJLADS L 26 M 26 

L 27 T 27 T 27 S 27 T 27 

S 28 GENERALFORSAMLING - SOM HD START O 28 F 28 M 28 O 28 

M 29 T 29 L 29 ÅBENT HUS T 29 T 29 

T 30 F 30 S 30 PINSEMORGEN 030 AFTENSEJLADS F 30 

O 31 M 31 2. PINSEDAG L 31 

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 
S 1 O 1 AFTENSEJLADS F 1 M 1 o 1 
M 2? T 2 L 2 T 2 T 2 

T 3 F 3 MØN RUNDT PRÆMIEUDD. S 3 0 3 F 3 

0 4 AFTENSEJLADS L 4 SVAGFØRER FEST M 4 T 4 L 4 

T 5 S 5 RESERVEDAG - B B CUP T 5 F 5 S 5 

F 6 M 6 0 6 L 6 M 6 

L 7 T 7 T 7 S 7 T 7 

S 8 O 8 AFTENSEJLADS F 8 M 8 0 8 

M 9 T 9 L 9 T 9 T 9 

T 10 F 10 S 10 010 F 10 

011 AFTENSEJLADS L 11 SSF KLUBMESTERSKAB M 11 T 11 MORTEN BISP L 11 JULEFROKOST 

T 12 S 12 T 12 F 12 S 12 

F 13 MØN RUNDT M 13 013 L 13 M 13 

L 14 MØN RUNDT NATSEJLADS T 14 T 14 S 14 T 14 

S 15 MØN RUNDT NATSEJLADS 015 F 15 M 15 015 

M 16 T 16 L 16 T 16 T 16 

T 17 F 17 S 17 O 17 F 17 

018 AFTENSEJLADS L 18 BALLARD STÆVNE+VEST TUR M 18 T 18 L 18 

T 19 S 19 FORTERNE RUNDT T 19 F 19 S 19 BØRNEJULETRÆ 

F 20 M 20 020 L 20 M 20 

L 21 OLD BOYS CUP T 21 T 21 S 21 T 21 SOLHVERV 

S 22 OLD BOYS CUP O 22 F 22 M 22 O 22 

M 23 T 23 JÆVNDØGN L 23 AFRIGGER + JUB. FEST T 23 T 23 

T 24 F 24 S 24 FN DAG 0 24 F 24 

O 25 AFTENSEJLADS L 25 FISKETUR M 25 T 25 L 25 JULEDAG 

T 26 S 26 SOMMERTID SLUT T 26 F 26 S 26 2. JULEDAG 

F 27 M 27 0 27 L 27 M 27 

L 28 BØRSENS BUSINESS CUP - *) T 28 T 28 JUB. RECEPTION S 28 T 28 

S 29 BØRSENS BUSINESS CUP - *) O 29 F 29 M 29 029 

M 30 T 30 L 30 T 30 T 30 

T 31 S 31 GENERALFORSAMLING F 31 

*) SEJLERSKOLENS WEEKEND-TUR 

VÆR AKTIV KOM I OMDREJNINGER VÆR AKTIV SÆT ALLE SEJL TIL VÆR AKTIV 
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Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Priser excl. moms. 
2 - 5 HK, 385 kr. 
6 - 10 HK, 425 kr. 

12 - 25 HK, 460 kr. 
26 - 45 HK, 545 kr. 
46 - 75 HK, 725 kr. 
80 -120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center, 
Wilders Plads, Bygn. C, tif. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted 
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

^JOUTBOARDS IJOHnSOfl 
YAMAHA QUICK5ILVER 

Klargøringen 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 



192) 70i 1977 
*; ,l< 

»Møn Rundt« kommiteen havde arrangeret salutten til start 
på jubilæumsåret ved standerhejsningen. 

JUN11993 Nr.6 52. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 58 32 96 

Havnekontoret 31 5814 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 32501978 

Næstformand, Motortoådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32522544 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer: 

Erna Christensen 31593978 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31 594924 

Holger Nielsen 31953689 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31 571340 

Festudvalgsrepræsentant: 

ElseThuring 32535964 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31597995 

Skolechef: 

Kent Nielsen 31560541 

Juniorleder 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Claus Villadsen 31 577990 

Målere: 

Svend Heger 31 596603 

Lars Schaldemose 31593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S . .. 31 587576 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 32504101 

- Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 
Hollands Allé 27, 2300 Kbh. S 32970939 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr. . . 31 51 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 

Havnegade 37 B, 1058 K 33133002 

Radiokontakt: 
Kirsten Fraenkel 32970665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

UNGDOMSAFDELINGEN 

ÅBENT HUS 
PINSELØRDAG DEN 

29. MAJ KL. 10.00-18.00 

Prøvesejlads for store og små! 
Vådt og tørt til ganen! 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMOffsetttyh 
v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • @ 31 51 71 79 

O 
Z 
CC 
LU 
* 
CC 
< 
0. 

O 
z 
CC 
LU 
* 
CC 
< 
Q. 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 4. juni 1993 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde tirsdag den 
6. april 1993 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 
Afbud: Preben Jacobsen og Claus Vil
ladsen. 

Punkt 1 - Protokol 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 2 - Beretning 
Omkring planlægningen af udgravnin
gen af renden, foregår der for øjeblik
ket en korrespondance mellem SSF og 
Miljøministeriet om klapning og 
dybde af renden. 
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling den 11. maj, dags
ordenen vil være godkendelse af de af 
lovudvalget fremlagte ændringsfors
lag. 
Indkomne takkeskrivelser blev op
læst. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Skinnerne i Ndr. Slæbested, vil blive 
taget op, således af slæbestedet ikke 
kan benyttes. 
Havneudvalget foreslog, at der til 
både med trailere uden fast plads i hav
nen, blev anvist et afmærket område, 
så disse medlemmer vidste hvor de 
måtte stå, når båd + trailere ikke var i 
vandet. 
Bestyrelsen vil tilstræbe dette. 
Kæderne fra lågerne vil blive fjernet 
den 7. april. 

Punkt 4 - Klubhus 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 5 - Fester 
Standerhejsning 1. maj kl. 16.00 med 
efterfølgende musik i klubhuset fra kl. 
17.00. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Afdelingen er færdig med klargørin
gen af bådene. 
Der er stadig plads til nye elever på sej
lerskolen. 
Endvidere er der indledt et samar
bejde mellem sejlerskolen og junioraf
delingen, som udmønter sig i, at sejler
skolen låner en ynglingbåd fra junior
afdelingen. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Afdelingen er i gang med at indhente 
sidste måneds forsømte arbejde. 
Alle ynglingene bliver ikke klar til 
standerhejsningen. 
Den nye yngling bliver klar til dåb til 
standerhejsningen. 
Arbejdet med rep. af afdelingens både 
på Dragør Værft er udført efter al for
ventning og afdelingen er meget til
freds med resultatet. 
Afdelingen har modtaget sponsor
støtte fra Hempel og Euro-Sail. 
Arbejdet med klargøring af opti-huset 
er i fuld gang. 
I forbindelse med afdelingens lobby
virksomhed, har flere skoler henvendt 
sig med henblik på, at få en person ud 
og holde foredrag om det at være ju
niorsejler. 

Åbent-Hus arrangementet vil finde 
sted lørdag den 29. maj. 
Økonomien vedrørende juniorafdelin
gen vil først blive behandlet på næste 
bestyrelsesmøde den 19. april 1993. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Til VM-udtagelsen den 15.-16. maj vil 
Skipperstuen blive benyttet som om
klædningsrum/garderobe . 
Onsdagssejladserne starter den 12. 
maj. 
Er der blandt vore medlemmer nogen 
der kunne tænke sig, at være dommere 
ved onsdagssejladserne bedes de hen
vende sig til Birgitte. 

Punkt 9 - Joller 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Samtlige redningsstager vil blive efter
set. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet under dette punkt. 

Mødet slut kl. 22.00 

Ib Petersen Aase Schou 
næstformand sekretær 

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. 

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

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

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1993: 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdage L 

Y 
N 

? 
Januar X 11-15 X L 

Y 
N 

A 
Februar X 11-15 X 

L 
Y 
N D Refshalevej 

Marts 10-18 9-15 X 

L 
Y 
N S 

E 
R 
V 

200 
April 
Maj 
Juni 

10-18 
10-18 
10-18 

9-15 
9-15 
9-15 

9-15 
9-15 
9-15 

E 
T 

S 
E 
R 
V 

DK-1432 
København K 

Juli 
Auqust 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

X 
X 

T 
E 

S 
E 
R 
V Telefon 

September 13-18 9-15 X N 
S 

1 31 57 61 06 
Oktober 

November 
- 2 13-17 
>S 13-17 
- 13-17 

10-15 
10-15 

X 
X 

N 
S m

o
 

December 

- 2 13-17 
>S 13-17 
- 13-17 11-15 X m

o
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PINSEMORGEN 
DEN 30. MAJ 1993 KL. 08.00 

Pinsemorgen afholdes på sædvanligvis på JOLLEPLADSEN 
med lidt morgenmad, en dram og et par lotterier. 

HUSK SELV AT TA' KAFFEN MED, 

HVIS I HAR LYST TIL EN KAFFETÅR. 

Hilsen 

Festudvalget og Hoplapigerne 

SKT.  HANS AFTEN 
DEN 23. JUN11993 

fejres med bål på havnepladsen. 

Bålet tændes ved solnedgang. 

Vi vil lade vor nye båndspiller levere 

musikken til en lille svingom. 

Hilsen 

Festudvalget 
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Referat af 
generalforsamlingen 
den 28. marts 1993 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskab. 
4. Valg 

a. Spørgsmål til lovudvalget 
5. Lov ændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Eventuelt 
Formanden indledte med at byde vel
kommen til forårsgeneralforsamlin-
gen. 

Punkt 1 - Valg af dirigent 
Formanden udbad sig forslag til diri
gentposten, Hans Guldager blev fore
slået og valgt med akklamation. Diri
genten takkede for valget. 
Herefter konstaterede dirigenten at 
generalforsamlingen ifølge vore love 
var lovligt indkaldt. Dirigenten bad 
om forsamlingens billigelse til, at ind
føre et punkt 4.a. i dagsordenen, hvor 
man kunne stille spørgsmål til lovud
valget. Dette blev godkendt. Lovæn
dringsforslaget stillet af Gert Rasmus
sen deles i 2, da det første omhandler 
et direkte ændringsforslag til lovene og 
det andet er et almindeligt forslag. 
Derefter blev der nedsat et stemmeud
valg bestående af: Jens Green, John 
Damhave og Vagn Preisler. 

Punkt 2 - Protokol og beretning 
Protokol fra sidst afholdte bestyrelses
møde var trykt i SSF medlemsblad nr. 
4. 

Beretning 
Formanden indledte beretningen 
med, at mindes 2 af vore medlemmer 
der var afgået ved døden. Svend Aage 
Christian Gammelgaard og Karl Johan 
Nielsen (Merete Nielsen). 
Herefter aflagde formanden sin beret
ning, trykt i SSF medlemsblad 
nr. 5. Dirigenten henstillede at spørgs
mål vedrørende fiskefartøj behandles 
efter formandens beretning, forsam
lingen gav sin tilslutning. 
Derefter gik formandens beretning til 
debat. 

Leif Henriksen: 
Det var vel nok dejligt, at Preben kom 
med sådan en fyldig redegørelse for 
den motor på Bollen. Men ud fra mit 
synspunkt, havde det været bedre, at 

han havde brugt lidt mere tid, på de 
problemer der er med vores junioraf
deling. Vores juniorafdeling er trods 
alt vores fremtid og i den forbindelse 
siger Preben at vi mangler en målsæt
ning. Målsætningen for en juniorafde
ling er ekspansion og en ekspansion vil 
altid koste penge. Det ved alle. Mens 
vi snakker om penge og juniorafde-
ling, så har juniorafdelingen i 92 brugt 
96.000 kr. det er selvfølgelig mange 
penge. Men det undrer mig lidt, at når 
man slår op i regnskabsbøgerne og ser 
under administration, har man brugt 
tilskud fra kommune til at nedbringe 
administrationsudgifterne til 50.000 
kr. fra ca. 150.000 kr. For mig at se hø
rer de 99.000 kr. til i juniorafdelingen, 
da det er et tilbud under Folkeoplys
ningsloven. 

Flemming Voss: 
Jeg blev så glad, da formanden lovede 
det skulle blive en kort beretning, uan
set det, så tog det næsten 1 time, med 
at fortælle om ting, som over halvdelen 
var ting, man kunne læse i medlems
bladet hvis man fulgte med der. Der
udover så begynder formanden, at 
korrigerer andre foreninger, jeg synes 
vi skulle tage og feje for vores eget 
bord. At begynde, at korrekse KDY, 
fordi de stemmer som de har lov til, de 
betaler nøjagtig det samme pr. med
lem som vi gør, der er endda flere her
nede der er medlemmer. Så lad os be
handle vore egne ting, hvis du synes de 
har stemt på en agal måde, skal du sige 
det derinde, det er ikke noget at op
lyse om her. Så er der tale om en fi
skerbåd i havnen, ifølge lovene skal en 
båd være i velholdt stand og der må 
ikke drives erhverv fra den. Derfor, en 
båd der er registreret som fiskerbåd 

hører ikke hjemme her. Så blev der 
nævnt noget om, at bestyrelsen var i 
tvivl om lovligheden eller ej og det be
timelige i det, jeg vil godt høre hvad 
havneudvalget havde at sige til det. 
Det er havneudvalget der bestemmer 
om en båd skal ind eller ud. 
Christian Sauer: 
Det er min båd vi taler om, lad os 
komme tilbage til selve debatten bag
efter om den skal ligge her eller ej. 
Men jeg har et hjertesuk til bestyrel
sen, og det må i det her tilfælde være 
havneudvalget. I begyndelsen af ja
nuar rettede jeg henvendelse til havne
udvalget om jeg kunne få en bytte
plads, jeg havde plads i havnen til en 
åben jolle. Jeg fik at vide, ved henven
delse i slutningen af februar hos havne
udvalget, at man i midten af april ville 
tage stilling til spørgsmålet, men at jeg 
ikke kunne få tilladelse, da der var tale 
om en fiskerkutter. Jeg skrev til for
eningen den 26. februar og redegjorde 
for hvorfor jeg mente, at det var lovligt 
i henhold til vores love. Jeg hører ikke 
noget fra havneudvalget eller bestyrel
sen før jeg i bladet i torsdag, konstate
rer at jeg ikke står på ekspektance
listen, hvad jeg jo skal hvis jeg skal 
have en bytteplads. Det vil sige, jeg 
ikke har haft mulighed for at rejse no
get forslag til generalforsamlingen. 
Derfor står jeg i den situation, at vi 
ikke kan vedtage noget i dag, det kan 
alene blive retningsgivende for havne
udvalget det generalforsamlingen til
kendegiver. Jeg mener, når man skri
ver til foreningen i februar måned og 
der kommer et negativt svar, så bør 
man få at vide, at der er et negativt 
svar, så man kan nå at reagerer på den 
inden fristen for indsendelse af forslag 
til generalforsamlingen. 

FÅ BEDRE RÅD I 
AMAGERBANKEN. 

Amagerbanken 
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Henrik Gravesen: 
Jeg er naturligvis nød til at komme 
med nogen bemærkninger til forman
dens beretning, og jeg vil starte med at 
sige, at jeg er tildels enig med forman
den i hvad ungdomsafdelingen er eller 
skal bruges til. Det er nemlig først og 
fremmest en sejlerskole for unge men
nesker, derudover har det altid været 
kutyme i SSF, at man lærer de unge 
mennesker, at benytte bådene til kap
sejladser og det har også altid været 
kutyme, at man giver tilskud til de på
gældende kapsejladser. 
Det er altsammen noget man kan de
batterer, men jeg er da helt enig med 
formanden i, at det primære formål er 
naturligvis en sejlerskole. Så kan man 
diskuterer i hvilket omfang den sejler
skole skal køre. Så har formanden 
nævnt noget om nogen beslag der blev 
flyttet frem og tilbage, og jeg vil da 
godt sige, at det har været et af kardi
nalpunkterne for mig, netop at undgå 
den slags ting, det er jeg helt overbe
vidst om, at alle vore juniorer kan be
kræfte, jeg har skåret kraftigt igennem 
og sagt at bådene skal være i ordentlig 
stand, men når de så er sat i ordentlig 
stand, så skal der heller ikke flyttes 
rundt på noget, fordi det her drejer sig 
om, at holde en udgift nede, og d.v.s., 
at det ikke nytter noget, at man går og 
flytter rundt på tingene og skal lave 
større rep. hver og hverandet øjeblik, 
så på langt sigt, har jeg anbefalet, at 
man sætter bådene i ordentlig stand 
og derefter skulle der være en hvis 
chance for, at vi holder økonomien 
nede på et niveau, som vi allesammen 
kan acceptere. Så er der blevet talt om 
nye medlemmer eller rettere sagt an
tallet af medlemmer, og det er sådan, 
at Preben har nævnt her i dag, at der er 
et faldende medlemstal, det har han 
ganske givet ret i, det er nemlig sådan, 
at ungdomsafdelingen har bestået af et 
meget stort antal medlemmer, hvoraf 
kun en forholdsvis lille del har været 
egentlige aktive. Det der for mig er in
teressant, det er at den aktive del er 
bestemt ikke faldet. En anden ting der 
er interessant for mig, det er, at med
lemmer af juniorudvalget, de ældre ju
niorer, forældre, d.v.s. en masse frivil
lige giver en stor hånd i øjeblikket med 
at prøve, at skaffe nye medlemmer. 
Og jeg kan nævne, at indtil nu har det 
vist sig at det har været en særdeles po
sitivt resultat vi har fået ud af det. Idet 
vi har fået en rigtig stor portion hen
vendelser fra forskellige skoler og 
lignende, som er interesseret i, at 

komme i kontakt med os og vi skulle 
komme ud på skolerne og give nogen 
informationer, om hvad det ville sige 
at sejle, og de skulle så komme herned 
og få lært lidt om hvad det drejer sig 
om, og derigennem regner vi selvføl
gelig med, at der kunne komme en 
masse nye medlemmer. Og det skulle 
også gerne give nogle ældre medlem
mer, fordi der er ingen tvivl om, at 
nogle af forældrene der begynder at 
komme hernede også gerne vil være 
medlem. Samtidig er det, som det blev 
nævnt fra Leif Henriksens side, det er 
jo grundstenen, når vi snakker om 
ungdomsafdelingen, det er dem vi skal 
leve af i sidste ende, det er dem der 
skal overtage vores arbejde om 15-20 
år, og kører foreningen videre for os, 
når vi ikke rigtig har lyst til at tage en 
tørn længere. Så er der selvfølgelig det 
økonomiske aspekt i alt det her, og det 
er sådan, at vi har benyttet os af et 
driftsbudget på 65.000 kr. og at det sid
ste år blev overskredet voldsomt. Bl.a. 
i kraft af, at bådene var i så dårlig 
stand, at det er utroligt dyrt og koste
ligt at holde bådene i ordentlig stand, 
når de i forvejen er meget langt nede. 
Altså på lang sigt, sætte bådene i stand 
en gang for alle, så skulle der være en 
fair chance for, at vi skulle kunne 
holde budgettet nede fremover. Der
udover bliver der selvfølgelig et pro
blem med økonomien i kraft af, at alle 
bådene skal sættes i stand. Og derfor 
har jeg på et tidspunkt forelagt et for

slag til bestyrelsen om hvordan det 
skulle foregå, og man har besluttet at 
bevilge 35.000 kr. til værftsarbejde, for 
at sætte bådene i forsvarlig stand, og 
det arbejde er så godt som afsluttet. 
Meget tyder på, at det lykkedes os, at 
få hovedparten af vore både i god 
stand for de 35.000 kr. vi har fået bevil
get ekstraordinært, men derudover 
har vi så et andet problem. I sin tid for 
ca. 1 år siden, besluttede man, at ind
købe en ny yngling til klubben. På det 
tidspunkt foreslog jeg selv, at man 
kunne sælge 2 både, og købe 1 ny, men 
der var selvfølgelig det ved det, at hvis 
det går som vi håber så skulle der jo 
gerne komme flere medlemmer. Så på 
et aller andet tidspunkt skulle vi få 
brug for den 4. yngling, derfor beslut
tede generalforsamlingen faktisk, at 
man kun skulle sælge 1 yngling og købe 
1 ny. Det giver selvfølgelig en udgift 
for SSF, og man kan sige en udgift der 
er voldsom store i betragtning af hvor 
mange aktive medlemmer der er i øje
blikket. Jeg synes man skal se længere 
frem end i øjeblikket, jeg synes man 
skal se frem til, at vi får flere medlem
mer, og når alt det her arbejde er af
sluttet, så kan man selvfølgelig vælge 
at sælge båden. Underforstået den 4. 
båd, og så der igennem få nogen ekstra 
penge i kassen. 
Det er sådan at regnskabet fra sidste 
år, at der er brugt alt for menge penge, 
jeg vil sige, at en del af de penge, der 
står i regnskabet, er incl. en ny rig der 
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er indkøbt til den nye yngling. Den 
blev indkøbt allerede sidste år, fordi 
den ene båd, var i en situation, hvor 
dens rig, mast, ting og sager var i sær
deles dårlig stand. Da båden skulle i 
vandet hurtigst muligt og vi alligevel 
skulle have en ny rig til den nye yng
ling, så valgte vi at købe riggen med 
det samme og udlåne den til en yng
ling, og så måtte vi senere, tage en be
slutning om hvorvidt vi skulle rep. el
ler hvad vi skulle gøre med den gamle 
mast. Jeg har sidenhen forelagt besty
relsen at jeg mener det ville være øko
nomisk uforsvarligt, at istandsætte den 
gamle rig, men i stedet købe en ny, 
men nu er det sådan, at den rig ikke er 
påført under den nye yngling i budget
tet, men faktisk er påført driftsregns
kabet. Men jeg ser til min bestyrtelse, 
at det er sådan i budgettet, at der er 
ikke afset penge til den nye yngling. 
Jeg forstår ikke tingene i det her, fordi 
når man køber en ny båd, er der selv
følgelig nogen udgifter, og en ny båd 
skal selvfølgelig have rig, sejl, beslag 
og meget andet, det er jo kun et tomt 
skrog vi har købt i Norge. Der er 
mange måder at gøre tingene på. Man 
kan vælge kun at købe beslag og mon
tere den, og så kan man benytte sejl og 
mast fra en af de andre både. 
Det kan vi gøre, men det ville være be
klageligt, fordi vi så skal ud og have fat 
i nogle gamle sejl til en ny båd o.lign. 
Men det er selvfølgelig en økonomisk 
mulighed. Preben og jeg er desværre 
meget uenige om nogle ting, men på 
den anden side også af og til ret så eni
ge. Men det korte og lange for mig her 
er, det går hverken på økonomi eller 

lignende. Det går på, at jeg føler ikke 
at Preben forstår at behandle mig or
dentligt, og for den sags skyld andre 
medlemmer i foreningen, når han en 
gang imellem blive temmelig sur på 
mig. Jeg kan derfor ikke gøre andet 
end tage konsekvensen, og derfor har 
jeg meddelt bestyrelsen for ca. 3 uger 
siden, at jeg trækker mig, ved denne 
generalforsamling, og det har som sagt 
intet med økonomien at gøre. Det er 
ganske enkelt fordi kemien mellem 
Preben og jeg åbenbart ikke passer, 
jeg kan ikke acceptere, ikke at få en ri
melig fair behandling, underforstået at 
vi diskuterer tingene sagligt, diploma
tisk, demokratisk og jeg kan ikke ac
ceptere at blive svinet til for åben 
skærm. Det er frivillig arbejdskraft og 
derfor mener jeg ikke Preben kan være 
det bekendt. Jeg kan ikke gøre andet, 
desværre, end at gå af ved denne gene
ralforsamling. Beklager. 

Rasmus Bech: 
Det drejer sig om den famøse sag om
kring Christian Sauers fartøj. Holger 
og jeg har ifølge vores love behandlet 
denne sag sådan. »Havneplads og 
plads på land kan kun tildeles aktive 
medlemmer med fritidsfartøjer«. Vi 
har en ansøgning liggende fra Chri
stian Sauer dateret den 17.12.1992, og 
der står en 26 fod Fåborg, 2,80 m. Og 
det der med bådenavne, de hedder 
Skælskør, Korsør og alverdens ting. Så 
deraf kan vi ikke se hvad det er for et 
fartøj. Men da det ankommer til hav
nen, så viser det sig, at være et indregi
streret fiskefartøj, og så siger vi, at det 
kan vi altså ikke godkende som et fri-
tidsfartøj. Og det er derom alting lig

ger. Og det Christian Sauer siger at vi 
ikke har skrevet til ham, ganske rig
tigt, men han har fået det at vide inde 
på bestyrelsesværelset, at den kunne 
han ikke få plads til. 
Dirigenten: 
Generalforsamlingen gav sit tilsagn, 
om at dette punkt vedrørende dette 
fartøj blev behandlet efter formandens 
beretning, så jeg vil henstille til med
lemmerne at de afholder sig fra nogen 
tilkendegivelser omkring dette punkt 
indtil vi kommer til det. 

Ove Christensen: 
Jeg må sige, at Henrik har sagt en del 
af det jeg gerne ville sige, det er med 
beklagelse at hører, at han trækker sig 
og jeg synes det er en meget dårlig ide. 
Så jeg vil bruge et udtryk der hedder -
så forlig jer I skabhalse -. Det jeg fak
tisk savnede i det første fra forman
den, det var at der manglede et budget 
fra juniorafdelingen, men det forstår 
jeg at der er. Det er meget normalt, vil 
jeg så sige at i de juniorafdelinger der 
er over hele landet, indenfor Dansk 
Idrætsforbund, hvis man vil gøre noget 
for sin juniorafdeling, så vil man i 90 % 
af tilfældene, komme til at overskride 
det budget der er lagt for afdelingen. 
Der vil altid komme adskillige ting, 
man ikke kan tage højde for når man 
lægger budgettet. Derfor synes jeg 
man stadigvæk skal gøre hvad man 
kan, for at få den juniorafdeling op at 
stå. Henrik sagde også at de havde 
kontakter til skoler og det er en af de 
nye veje man skal gå. Indbyde skoler, 
fritidshjem og andre institutioner, til at 
komme ned i havnen, lade dem prøve 
at komme ud at sejle og se om man kan 
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få dem som medlemmer. Det giver re
sultater rundt omkring. 

Lillian Green: 
På juniorudvalgets vegne vil jeg her 
dybt beklage, at juniorlederen ikke 
ønsker at sidde i en bestyrelse med 
Preben Jacobsen som formand efter 
dennes ukontrollerede og ganske uri
melige overfusing af ham. Henrik Gra
vesen har i de IV2 år som juniorleder 
udvist en entusiasme og ildhu for at få 
juniorafdelingen til at fungere så godt 
som den gør i dag. Han har fået de 
unge mennesker til at forstå hvor nød
vendigt det er at arbejde sammen, han 
har arbejdet hårdt for en integration af 
opti-sejlere og ynglinge, således at 
overgangen fra den ene til den anden 
afdeling sker uden problemer. I den 
forbindelse har vi i efteråret og vinte
ren renoveret juniorhuset på Ndr. 
Mole, og det arbejde nærmer sig sin af
slutning. 

Undervisningen har fungeret godt og 
et udvalg har et arbejde i gang for at 
skaffe nye unge til vor forening. Junio
rudvalget er hele tiden blevet informe
ret og spurgt til råds og vi er blevet ori
enteret om de økonomiske forhold, vi 
havde at arbejde under. Henrik har 
været utrolig loyal overfor bestyrelsen 
og hele tiden gjort os opmærksom på, 
at der skulle holdes lav profil med hen
syn til alt hvad der kostede penge. Vi i 
juniorudvalget vil mene, at det arbejde 
som er påbegyndt så godt, vil falde til 
jorden, såfremt vi mister vor nuvæ
rende juniorleder og dette vil igen 
være til skade for klubbens nuværende 
medlemmer og den fremtidige tilgang 
af unge. 

Søren Jensen: 
Jeg vil gerne tillade mig at oplæse en 
skrivelse fra vores forældre til juniorer 
i havnen. 
Vi har med stor forundring modtaget 
meddelelse om problemerne vedrø
rende juniorleder Henrik Gravesen. 
Vi må konstatere at Henrik Gravesen 
har udført sit hverv som aldeles upåk
lageligt og i en fremsynet retning. 
Vægten har ligget på godt kammerat
skab, gode instruktører og dygtige sej
lere. I alt har driften så vidt vi ved væ
ret ansvarlig og styret. Problemerne er 
lidt svære at forstå, fordi en velfunge
rende juniorafdeling både er kimen til 
mange nye medlemmer og megen 
presseomtale. Begge dele er ting som 
er til stor fordel for klubben. Den vel
fungerende juniorafdeling er der ikke 

nogen tvivl om, at Henrik Gravesen er 
primus motor for. 
Derfor denne skrivelse til støtte for 
Henrik Gravesen. 
Henrik Scharff: 
Vi har som juniorer boret i den situa
tion i SSF vi vil komme i, efter torsdag 
den 4. marts i år. Det virker på os uri
meligt, at formanden har overfuset vo
res juniorleder Henrik Gravesen og 
frataget ham hans handlekraft samt på 
det nærmeste suspenderet ham. Spe
cielt da Henrik Gravesen har lavet et 
stort arbejde for juniorafdelingen og 
SSF. Jeg vil nævne nogle få eksempler: 
»Henrik har sørget for, at der er kom
met engagement, disciplin og sam
menhold i juniorafdelingen. Har har 
fået samlet et dynamisk juniorudvalg 
og han har med god grund sørget for at 
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der er kommet gang i istandsættelsen 
af vores både. Samtidig har Henrik en 
vision om, at vi også i fremtiden skal 
leve op til vores værdighed som fø
rende forening indenfor Dansk Sejl
sport. Vi ved at Henrik har brugt det 
meste af sin fritid på juniorafdelingen i 
den tid han har været juniorleder. På 
den baggrund skal i alle vide, at vi i ju
niorafdelingen bakker Henrik så me
get op, at arbejdet er indstillet indtil 
der er kommet en afklaring, så Henrik 
og dermed vi kan være tilfredse«. 

Jens Green: 
Som gammel junior kan jeg ikke lade 
være med at komme med nogle kom
mentarer. Jeg har gjort mig nogen no
tater. Et af hovedformålene er at lære 
de unge mennesker at omgås vandet 
fornuftigt, det kan vi vist ikke være 
uenige om. Det er forøvrigt det samme 
formål der er med sejlerskolen, altså 
her at lære voksne mennesker at om
gås vandet fornuftigt. 
Med hensyn til tiderne, så er der helt 
sikkert medlemmer her, som kan hu
ske og har oplevet juniorbåde, altså 
dem af træ der blev bygget af vor tidli
gere formand Svend Larsen og andre 
medlemmer. Der er også mange med
lemmer der husker Børge Theil Han
sens store arbejde i forbindelse med at 
få en opti-flåde i gang. Der er også 
flere af jer her i salen, som har været 
involveret i juniorarbejdet tidligere, 
og der er sågar nogen af jer der har væ
ret juniorleder. Udover det at få byg
get både og joller, så har vi igennem 
årene haft velvillige sponsorer som har 
været venlige i forbindelse med køb af 
optimistjoller, ynglingebåde, følge
både og det har altid været noget vi har 
gjort noget ud af i forbindelse med 
f.eks. standerhejsninger, noget vi har 
været stolte af. Inviteret prominente 
mennesker herned i foreningen, og vi 
har skrevet med stolthed om det i vort 
medlemsblad, at nu har SSF fået et ak
tiv mere. Vi har også været glade alle
sammen, når ungerne er kommet hjem 
fra sejladser rundt omkring med gode 
resultater, og hvor vi også har fået at 
vide at de har opført sig ordentlig i en 
god Sundby ånd. Der er også flere af os 
der nogen gange har sluppet en skærv, 
for at sådanne ting kunne lade sig gøre. 
Jeg har, som det er nogen bekendt væ
ret juniorleder, og jeg ved udemærket 
godt, hvordan det er at blive stillet 
overfor spørgsmålet om hvorfor junio
rafdelingen koster så meget. Og det er 
der nogen der har været inde på, ja en 

juniorafdeling koster penge. Aktivite
ter koster penge. Min erfaring den er, 
at sådanne omkostninger de svinger 
fra år til år, der kan være år hvor man 
ikke bruger så mange penge på driften 
og så er der år hvor man tager et or
dentlig hug fordi bådene skal vedlige
holdes. Jeg har selv som juniorleder 
måtte stå her på talerstolen fordi der 
var spørgsmål om hvorfor juniorafde-
lingen kostede over 100.000 kr. et år. 
Og der var en forklaring på det, det var 
det år hvor vi oppe hos Preben i en af 
hans garager på Krimsvej fik malet 3 
både ved hjælp af frivillige arbejd
skraft. Men malingen skulle jo betales 
og beslagene ligeså. Jeg mener, at hvis 
vi tager juniorernes egne kontingen
tindtægter plus de tilskud vi får fra det 
offentlige, så vil jeg skyde på, at for os 

gamle, så koster det os 10 kr. pr. med
lem. Fornyelsen af medlemmer kom
mer af dem der melder sig ind i klub
ben, den kommer så sandelig også af 
det kuld af unger vi selv opdrager, og 
det Ove var inde på med så forlig jer i 
skabhalse det er måske ikke så dårlig. 
Plade Søren: 
Nu har vi hørt så meget negativt om 
Preben, vi ved jo godt allesammen at 
Preben er tosset i hovedet, men han er 
det til gengæld på en meget behagelig 
måde, når han lukker op for ventilen 
skal man gå, og fem minutter efter så 
er det overstået. Indtil nu har det kun 
været negativt. Jeg synes i den tid han 
har været formand, har han på sin egen 
kluntet måde gjort det godt. I mange 
år har vi ikke fået lavet så meget som vi 
har fået gjort indtil nu. Så at nogen 
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ikke kan tåle at han kæfter op en gang 
imellem, det kan da være lige meget. 
Han er ikke så tosset som i gør ham til. 

Vagn Preisler: 
Jeg er ked af, at jeg lige kommer op på 
det her tidspunkt i den her alvorlige 
debat, for det jeg vil snakke om er no
get helt andet, det er et lille hjertesuk 
som jeg har. I 38 år, var der en der hed 
Pløk hernede, der indførte svagfører-
festen, fordi han selv var svagfør og 
fordi han vidste at der var en hel del 
mennesker der ikke havde det godt, og 
som han gerne ville give en lille op
muntring i tilværelsen. Og det gjorde 
han ved at starte op på en svagførerfest 
hernede. Den tradition har vi haft i 38 
år, minus sidste år. Jeg er meget ked 
af, at det blev lavet om til en senior fest 
eller hvad pokker det var for noget. Da 
vi holdt op Bente, Michael og jeg, til
bød vi at fortsætte svagførerfesten og 
det tilbud gælder stadig. Vi vil gerne 
komme ind som et underudvalg eller et 
eller andet. 
Fordi vi synes, at alle de mennesker, 
som vi giver den store glæde, ved at 
komme herned, mennesker som sid
der ensomme hjemme i lejligheder og 
lignende og ikke får nogen særlige op
muntringer. 
Jeg vil opfordre til, at vi igen giver 
disse mennesker en glæde, jeg har ikke 
noget imod seniorer kommer ned og 
får en fest med, men det er jo altså også 
sådan, at hvis nogen af vore egne med
lemmer på en eller ånden måde bliver 
invalide bliver de naturligvis indbudt. 
Jeg vil bede om at vi igen får en svagfø
rerfest i lighed med tidligere år. 

Kurt Wilkens: 
Jeg vil meget gerne spørge Vagn Preis
ler, hvem pokker det var jeg spillede 
for sidste år. 
Jeg mener der var en svagførerfest. 

Leif Henriksen: 
Som en af dem, der har siddet i besty
relse sammen med Preben, så ved jeg 
hvilken temperament Preben har, og 
dem der har siddet i bestyrelse sam
men med Preben og mig de ved osse, at 
det ikke kun drejer sig om 5 min., det 
drejer sig om direkte personforfølgelse 
af en person, hvis han først har set sig 
gal på en. Og den kan vare længe, jeg 
kan godt lide Preben som menneske, 
men i den anden retning mener jeg han 
er komplet umulig. Til slut vil jeg sige 
tak til Henrik for det arbejde han har 
gjort og jeg håber han fortsætter. 

Ib Petersen: 
Ja, nu har vi talt meget om juniorafde
lingen. Prebens mål hernede er at få 
økonomien til at balancere. Henrik 
masser på for at få juniorafdelingen op 
at stå og det koster penge. Det er be
klageligt at de er røget i totterne på 
hinanden i den grad for jeg synes at vi 
har brug for dem begge to hernede. 

Juul-Andersen: 
Vi vælger en bestyrelse som vi har tillid 
til med alle dens mulige forskellige op
gaver, som jeg har erfaret de løser på 
en fortrinlig måde. Nu er der kommet 
en tvistlighed imellem formanden og 
juniorlederen som jeg absolut mener 
hører hjemme i bestyrelsen. De men
nesker med den intelligens de har, de 
må kunne tale sammen og løse de pro
blemer der er, således at de mennesker 
der melder sig frivillig og gør et stort 
stykke arbejde, juniorlederen, havne
udvalg og hvad ved jeg. Jeg synes ikke 
vi her fra generalforsamlingen skal 
tage stilling til sådant noget. Jeg synes 
vi skal bede dem om, og specielt til 
Gravesen, om at stikke hovederne 
sammen og ordne det i bestyrelsesvæ-
relset, og så til næste efterår fortælle os 
hvor godt det kom til at gå, for det vi
ser sig, at det er utroligt hvad man kan 
tale sig sammen om. Vi mennesker er 
ikke ens indrettet, nogen af os har et 
helvedes temperament og nogle tager 
det mere roligt. Men en ting det er gi
ver, at sigtet med et hele, det der fore
går her i SSF, det skal være til gavn for 
os allesammen. 
Jeg vil derfor bede bestyrelsen, om at 
tage spørgsmålet op på bestyrelsesmø
det og så finde en løsning og så fortælle 
os det bagefter. 
Jeg synes det er meget svært at være 
menigt medlem og sidde her på gene
ralforsamlingen og tage stilling til så
dant et spørgsmål. Gu' kan vi blive 
uvenner allesammen, men vi kan også 
blive gode venner igen. Og det vil jeg 
gerne henstille til. Og jeg håber det vil 
lykkes. God vind. 

Formanden: 
Ja, jeg kan jo ikke andet end opfordre. 
Henrik hvis jeg nu giver dig en und
skyldning for at jeg for op, er du så vil
lig til at fortsætte. Jeg ved godt jeg kom 
for langt frem. Vil du godtage min 
undskyldning og fortsætte (formanden 
og Henrik gav hinanden hånden og 
striden blev derved begravet). 
Jeg kan personligt ikke lide, at være 
uvenner med folk og specielt ikke med 

Henrik Gravesen. Og der er tydeligt 
tilkendegivet her, at de mennesker 
som arbejder sammen med Henrik 
Gravesen og især juniorerne. Jeg bad 
juniorerne om at komme op og giver 
derers besyv med, at det har de gjort 
og det skal I have tak for, for det retter 
nogen ting. Jeg håber vi kan fortsætte 
juniorafdelingen og jeg håber vi får tin
gene til at glide. Vi må snakke sammen 
og prøve at finde en løsning. 
Så er der Flemming Voss, som ikke 
rigtig kunne finde ud af hvad min led
tråd var, med hensyn til KDY. Det her 
var altså en orientering om hvad der 
foregik på sejlerdagen. Men det har du 
åbenbart ikke fundet ud af, men det er 
der ikke noget at gøre ved, jeg håber 
du lidt efter lidt finder ud af hvad der 
er formandens beretning og hvad der 
er orientering. Med hensyn til KDY, 
så er der rettet henvendelse til rette 
vedkommende. Umiddelbart efter af
stemningen, kontaktede jeg KDY's 
formand og sagde at det var ikke helt 
korrekt det de gjorde og han var fak
tisk fortvivlet over, at han havde gjort 
en fejl, som f.eks. Niels Erhard aldrig 
ville have gjort. Det er ikke kutyme at 
KDY stemmer som de gjorde og tror 
ikke de gør det igen. I hvert fald vil det 
komme til debat i præsidiet. Og så 
kommer der retningslinier her også. 
Så er der Ove Christensen, der er ikke 
så meget andet at sige, end at Ove er et 
af de mennesker hernede som jeg har 
meget stor respekt for, og du skal have 
tak for dine ord. Og du skal have tak 
for at du også fik gjort dit til at der kom 
olie på vandet. Ikke mindst en tak til 
Juul Andersen som også er for fred og 
fordragelighed, jeg håber vi kan fort
sætte som hidtil. 
Hvad der ellers er sagt omkring junio
rafdelingen, håber jeg at det kan fort
sætte som hidtil, men stadigvæk med 
en sparedille for øje, men det bliver et 
detailspørgsmål, og det skal vi nok 
finde ud af. Så er der Vagn Preisler for 
gud ved hvilken gang, som fortæller at 
vi ingen svagførerfest havde sidste år, 
og at det var synd for de gamle som 
ikke fik lov at komme med. Det er så
dan, med hensyn til udvælgelsen og 
med hensyn til dem der skal deltage, så 
har Røde Kors her på Amager en liste 
de kører efter og som de inviterer ef
ter. Og med hensyn til teamet så er te
amet altså det samme som det altid har 
været. 
Vedrørende juniorafdelingen, de til
skud som juniorafdelingen får tildelt, 
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dem får afdelingen som en del af deres 
budget. Men der er altså også lokaler 
der bliver ydet tilskud til og det er 
samtlige lokaler, der bliver brugt til 
undervisning og lignende hernede, og 
derfor bliver tilskuddet delt ligeligt op 
og det ved Leif Henriksen også godt. 
Men han skal bare bære ved til bålet. 
Jeg har ikke nogen ide om at forfølge 
Leif Henriksen i nogen retninger. Men 
når han kommer med forkerte oplys
ninger er jeg nød til at korrigere det. 

Flemming Voss: 
Jeg blev så glad, da jeg så vores for
mand give juniorlederen en undskyld
ning og tænkte, der er alligevel format 

i i den mand, desværre blev jeg meget 
hurtigt bragt ned på jorden igen, så 
snart Preben ikke fik sin vilje, så snart 
man går imod hvad han mener er det 
rigtige her i verden så begynder han på 
sin perfide ondskabsfulde måde altid 
at kommentere, at folk ikke har for
stået hvad han siger. Han forstod glim
rende hvad jeg sagde og jeg forstod 
også hvad han sagde, jeg synes bare 
han skal prøve at tale ordentlig til folk. 
Vi går ikke herop får at høre hans ube
hageligheder. 

Dirigenten: 
Jeg ved ikke rigtig hvad perfid bety
der, men jeg må henstille til at der 
føres en rimelig sober tale. 

Leif Henriksen: 
Allerførst vil jeg sige tak til Henrik, for 
at han lod sig føje og fortsætter i junio
rafdelingen, fordi jeg tror han er en 
uundværlig person i den afdeling. Det 
næste er at Preben siger, at jeg misin
formerer, det kan jeg ikke se, for i 
regnskabets status pr. 31.12.1992 der 
står under administration et minus på 
99.954,44 kr. som tilskud fra kommu
nen, jeg kan ikke forstå hvorfor det 
står der til at nedbringe administrati
onen med, under administration burde 
der stå 160.000,-kr. jeg er godt klar 
over, at de 99.000,- kr. ikke hidrører 
juniorer alene, det er kun ca. 40.000,-
kr. Men det bør ikke stå under admini
stration, den er 160.000,- kr. 
Herefter gik formandens beretning til 
afstemning og blev vedtaget med akk
lamation. 

Dernæst uddelte formanden 25 og 40 
års nåle. 
Bent Petersen og Preben Rasmussen 
(Fedt og olie) fik tildelt SSF hæder
stegn. 

Øverst 25 års jubilarer. 
I midten: Nederst: Bent Petersen og Preben 

Per Jørgensen 40 års jubilæum Rasmussen fik hæderstegn. 
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Herefter anbefalede formanden gene
ralforsamlingen at udnævne vores kas
serer gennem 25 år Erna Christensen 
til æresmedlem. - Dette blev vedtaget 
med meget stor akklamation. 

Punkt 3 - Regnskab 
Efter nogle få kommentarer gik regn
skabet til godkendelse. 
Godkendt med akklamation. 

Punkt 4 - Valg 
Sekretær Aase Schou - valgt med akk
lamation. 
Skolechef Johnny Pileborg (ønsker 
ikke genvalg). 
Kent Nielsen blev foreslået og valgt 
med akklamation. 
Et medlem af havneudvalg: Rasmus 
Bech - valgt med akklamation. 
Festudvalgsrepræsentant: Else Thu-
ring - valgt med akklamation. 
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsen
tant: Ib Petersen - valgt med akklama
tion. 
Suppleant: Grethe Jacobsen - valgt 
med akklamation. 
1. revisor: Frits Kleis - valgt med akk
lamation. 
Redaktør: Inge Pfeiffer - valgt med 
akklamation. 
To målere: Svend Heger og Lars 
Schaldemose - valgt med akklamation. 

Punkt 4 A - Spørgsmål til lovudvalget: 
En del medlemmer havde spørgsmål 
vedrørende de nye love og Ole Poul fra 
lovudvalget besvarede medlemmernes 
spørgsmål. Selve lovforslagene skal 
vedtages på en ekstraordinær general-
forsamlinge. 

Punkt uden for dagsordenen: 
Fiskefartøj: 
Efter en del debat vedrørende det om
talte fiskefartøj, tilkendegav en stor 
del af generalforsamlingen, at fiskefar
tøjer ikke ifølge vores love kan få til
delt plads i havnen. 

Punkt 5 - Lovændringsforslag: 
I henhold til foreningens love § 16 be
holdes nuværende ordlyd, men der til
føjes følgende: Ingen kontraktforhold 
kan opsiges, uden at opsigelsen god
kendes af den førstkommende gene
ralforsamling, evt. en ekstraordinær 
generalforsamling. Opsigelsen -I- evt. 
varsel vil først være at regne fra denne 
dato. 
Efter en del debat trak forslagsstille
ren forslaget. 

Kasserer Erna Christensen blev kåret 
til æresmedlem for 25 års arbejde som 

kasserer i SSF. 

Punkt 6 - Andre forslag: 
Forslag 1: 
Stillet af medlem 566 Gert Rasmussen: 
Ophaling/udsætning § 4, første linie: 
Pladsmanden anviser vinterplads, 
ændres til: Det er pladsmanden der su
veræn anviser vinterplads. Specielle 
ønsker imødekommes i det omfang 

Afgået skolechef Johnny Pileborg, 
fik en erkendtlighed for sit arbejde 

for sejlerskolen. 

pladsmanden finder det rimeligt. Re
sten af teksten, som den er i nuvæ
rende form. 
Forslagsstilleren trak forslaget, efter 
en del debat. 
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Forslag 2: 
Vi foreslår at der er rygeforbud ved 
SSF's fremtidige børnearrangementer 
(juletræs- og fastelavnsfester). 
Det skal kun gælde i de timer arrange
mentet varer, og kun i de (det) lokale 
der anvendes. 
Forslaget blev vedtaget. 

Punkt 7 - Eventuelt 
I regnskabet er der et beløb der hedder 
Hopla, det beløb har vi gamle Hopla
piger foreslået at donere til denne nye 
båd. Værsgo'. 
Juniorlederen takkede rørt. 

Dirigenten takkede herefter general
forsamlingen for god ro og orden. 

Formanden takkede ligeledes general
forsamlingen og bad den udbringe et 
leve for SSF. 

Generalforsamlingen slut kl. 13.30. 

Dirigent: 
Hans Guldager 

Sekretær: 
Aase Schou 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
Flliggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

BACHER 
SCHILDER 

- Nyåbnet 
HH® 

HellyHansen specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg 
O 

Pa 

Nørre Voldgade 25 
(lige overfor Nørreport Station) 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Nørre Voldgade 25 

1358 København K 

Telefon 33 12 62 87 
HellyHansen 



SUNDBY SEJLFORENINGS 
FAMILIESEJLADS 

AFHOLDES SØNDAG DEN 20. JUN11993 
Skippermøde kl. 09.00 i klubhuset 

INGEN STARTGEBYR 

Efter sejladsen fællesspisning på 
Søndre Mole - hvis vejret tillader. 

SEJLBÅDE - MOTORSEJLERE - B-SKØJTER o.lign. 

Alle kan deltage uden hensyn til målebreve m. m. Der sejles efter 
søvejsreglerne. 

Atter i år vil sejladsen byde på overraskelser som bekendtgøres på 
skippermødet kl. 09.00. 
Der sejles atter om vandrepræmien til bedste fartøj med ren pigebe
sætning, udsat af Svend Malm »Hov-Hov«. 

MOTORBÅDE 

Alle fartøjer med motor kan deltage, også her sejles efter søvejsreg
lerne. 
Som tidligere år, vil der blive et par »Spasprøver« undervejs, så 
sejladsen ikke bliver for alvorlig - men vi skal selvfølgelig finde en 
vinder. 

MØD OP OG FÅ EN SØNDAG MED FAMILIEN 

Birgitte og Ib 
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Referat af bestyrelses
møde mandag den 
19. april 1993 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 6. 
april 1993 blev godkendt uden be
mærkninger. Dette referat er beklage-
vis ikke trykt i SSF's medlemsblad nr. 
5, da mødet på grund af et andet vigtigt 
møde vedrørende Flakfortet blev ud
skudt 1 uge og ikke var klar til dead
line den 9. april 1993. 

Punkt 2 - Beretning 
Endnu er der ikke nogen afgørelse på 
udgravning af renden. Vi afventer svar 
fra Miljøministeriet. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Bollen er klar til brug. Der mangler 
kun at blive isat diverse instrumenter. 
Havnepladser for i år er uddelt. 
Toiletbygningen på Ndr. Mole vil blive 
åbnet den 15. april. Falder påsken tid
ligere vil åbningen ske senest skærtors
dag. 
Prisen for brug af køleskab i skur, vil 
for året 1993 koste 500,- kr. Kogepla
der, frysere og el-varme er strengt for
budt. 
En enig bestyrelse vedtog dette. 

Punkt 4 - Klubhus 
Terassen vil blive istandgjort inden 
standerhej sningen. 
Nye vindskeder vil blive opsat i løbet 
af næste måned. 
Baderummene vil blive forsynet med 
gummimåtter. 

Punkt 5 - Fester 
Pinsemorgen vil blive arrangeret i lig
hed med sidste år. Husk at medbringe 
kaffe. 
Skt. Hansaften - bålet tændes ved sol
nedgang. Musik i klubhuset, her vil 
båndspiller blive benyttet. 



Punkt 6 - Sejlerskolen 
Leje af telt, vil for året 1993 koste 200,-
kr. pr. måned. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Endnu er det ikke afklaret hvor mange 
af bådene der bliver klar til stander
hejsningen. 
Vedrørende afdelingens økonomi be
sluttede bestyrelsen efter anmodning 
fra formanden at forhøje afdelingens 
budget til 135.000 kr. 
En enig bestyrelse vedtog dette, under 
forudsætning af, at nu måtte afdelin
gens budget ikke overskrides mere. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Green-House er klar til brug som bu
reau. 

Punkt 9 - Joller 
Jollebroen vil blive sat ud den 25. april 
1993. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Motorbådklubben West fejrede 60-års 
jubilæum den 19. april 
Familiesejladsen afholdes søndag den 
20. juni sammen med sejlerne. 
Gode ideer fra medlemmer efterlyses. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet uner dette punkt. 

Mødet slut kl. 21.15. 

Preben Jacobsen Aase Schou 
formand Sekretær 

STANDERHEJSNING 
1993 
Efter formandens tale blev vores stan
der sat for den 70. tyvende sæson. 
Derefter blev der affyret et kanonskud 
fra en salutkanon, der i dagens anled
ning var udlånt af Tøjhusmuseet med 
kanonér, på foranledning af Møn 
Rundt Komiteen. 
Efter dette flotte startskud til en begi
venhedsrigt år, skulle der være både
dåb af vores nye Yngling. Dette fore
gik på Nordre Mole ved benzinstande
ren. Vi travede alle over på den anden 

side (formanden havde lovet gratis øl 
og vand til alle). 
Ynglingen blev døbt »HOPLA« af Ho
plapigernes ældste medlem, Ketty, 
som havde været med fra Hoplapiger
nes start for 10 år siden (dette var 
endnu et jubilæum). 

d 

t 

Erna omdøbte optien »Pondus« efter 
en total renovering med det nye logo 
»Den Danske Bank«. 
Aftenen forløb derefter som den plejer 
med spisning, musik og dans samt Ho-
pla-pigernes sange. 

Redaktøren 





Steen fik ved standerhejsningen en 
opmærksomhed for sit arbejde med 

motoren til »Bollen«. 



X fra: Sejlklubben ØST-Blad »Bidevincl 

KÆMPE OPTIMIST VIL 
SJÆLLAND RUNDT! 

Buksesnedkeren og 
Winterthur er "YT", 

udtaler Henry Havlind, manden 
bag verdens største optimistjolle. 

HAR VÆRET FÆRDIG 14 ÅR! 
I et kælderrum under en sane
ringsmoden ejendom på Nørrebro 
har dette fartuhyre stået færdig 
siden '89. Men da man i kommu
nen ikke kunne blive enige om der 
skulle bygges parkerings- eller 
kontorhus på grunden, blev byg
ningen ikke revet ned til den plan
lagte tid -så først nu kan Henry 
prøve sit livsværk i dets rette ele
ment. 

Men som Henry siger: 
"Det har været hele ventetiden 
værd. Desuden har jeg fået nogle 
nyttige gaster fra den kommunale 
sektor". 

SLÅR SMUT PÅ VANDET! 
Med et anseeligt antal gaster om
bord står Henry og undertegnede 
ud gennem Københavns havn. 

Og det går stærkt. 
Hvor stærkt ved vi desværre ikke, 
for loggen blev smadret på Ama
lienborgs Slotsplads da Henrys 
svoger med sin Ferguson trak bå
den til havnen. 

Indrømmet. 
Vi sejler ikke gennem Lynettelø-
bet. Det går simpelthen så stærkt, 

BIDEVINDs FARTDIAGRAM 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

at vi ikke får drejet til højre i tide. 
Hvilket én af gasterne straks be
nytter sig af -han stiller sig op på 
rælingen, hvorfra han får sig en 
heftig flirt med en stewardesse på 
den ny hurtigrute fra Kbh. til Århus. 

"Det gider vi fandme' ikke se på," 
siger Henry og trækker lidt ind i 
skødet. 
Båden accelererer som en formel 
1 vogn, og den skuffede gast 
springer ned mens han sender 
længselsfulde blikke bagud mod 
den agterudsejlede ungmø. 

Jeg ved ikke hvor stærkt den net
op overhalede flyvebåd sejler, 
men vi går mindst 5 knob 
hurtigere! 

Det larmer gevaldigt. Og vi nær
mest springer fra bølgetop til 
bølgetop. 

BYGGET SOM ØRESUNDSBROEN! 
Vi har sat os i et hjørne bagest i 
det 40m2 store cockpit. Rorpinden 
rager frem ca. 2 meter over vore 
hoveder, men bevæger sig ikke. 
Båden er så veltrimmet, at der ikke 
skal korigeres før vi vil ændre kurs. 

"Jeg var engang ansat på et 
patentbureau, men da jeg fik nogle 
virkelig gode idéer, sagde jeg mit 
job op og begyndte at bygge," 
fortæller Henry. 
"Jeg tror det var i 1976 jeg læste 
noget om kompoststivelse -et 
matriale der skulle være både let 
og stærkt". 
Henry klapper kærligt sin båd på 
bagdelen: 
"Så hun er faktisk bygget af sam
menpressede reklametryksager, 
som jeg samtidig fik penge for at 
dele ud." 

Den glade skipper blinker fortroligt 
til mig og fortsætter, 
"Som kærnematriale fik jeg fingre i 
et affaldsprodukt fra Barsebåck, 
som stråler ud i yder- og inderlag, 
hvilket giver en formidabel atomar 
styrke og smidighed. - Det er efter 
samme princip som den kommen
de faste forbindelse til Sverige. -
Den eneste forskel er - at mit 
projekt et færdigt!" 

Henry byder mig endnu en øl med 
håndtag mens han siger: 
"Sjovt nok behøver vi ikke lys i 
kahytten -ej heller lanterneføring. 
Bådens egenskaber lyser bare 
langt væk." 

Jeg flytter mig med et ryk væk fra 
skrogsiden, men Henry plaprer 
ufortødent videre: 
"Egentlig ville jeg have døbt hende 
"Den lysende Europæer", men det 
ville den ene sponsor -EFs Atom-
kraftkommision- ikke høre tale 
om." 

18 



REVOLUTIONERENDE FORSEJL! ningerne åbenbart havde proble
mer med at håndtere." 

"Vi falder af på den, "forklarer han: 
"Tag en snabeløl mere. Vi har altid 
åbnet en flaske humle for hver 5. 
sømil -gammel vane fra Folke-
bådstiden." 

Om det var de ca. 25 sømil vi hav
de tilbagelagt på 40-45 minuter, 
der nu gjorde deres virkning, eller 
det virkelig var fordæksgasterne, 
der havde kludret gevaldigt i det, 
giver Henry mig et svar på, da han 
glædestrålende klasker mig i ryg
gen og skriger: 
"For fanden, hvor er det smukt -og 
genialt, mand!" 

I 
Forundret spørger jeg om det skal 
se sådan ud? 
"Ja, det er frækt, ikke? Idéen fik 
jeg da jeg så en medvindsstart på 
Sjælland Rundt. Over halvdelen af 
bådene førte et farvestrålende for
sejl i denne facon -hvilket besæt-

Vi har nu rejst os. Og med let 
spredte ben samt et solidt tag i 
europapallen med de grønne kas
ser forklarer Henry videre, 
"Den gav os mange begyndervan
skeligheder mens udformningen 
endnu var i sin vorden. Vi var godt 
klar over at den ikke skulle hænge 
lodret. Men for at finde den ideelle 
størelse og facon måtte adskillige 
modeller tålmodigt gennemprøves. 
Til sidst fandt vi det mest naturligt 
at lu var lidt større end læ." 

Da jeg spørger lidt om holdbar
heden, svarer Henry: 

"For at undgå at den hænger lidt 
med alderen, har vi indsat nogle 
stivere. Det hjælper samtidig med 
at holde den rolig i svær sø og be
skyttersamtidig den sarte overfla
de mod overgreb fra uerfarne 
gaster." 

Det blæser nu omkring 15 s/m, og 
jeg spørger om jeg må være med, 
hvis den skal ned? 

"Bare rolig," 
siger Henry med et hurtigt blik på 
mine svedige og urolige hænder, 
"Den er skabt til hård s/m, og har 
derfor fået et absorberende 
silicone-lag sprøjtet på indersiden. 
Så den holder!" 

Mens jeg forsyner mig selv med 
endnu en flaske vædske skryder 
Henry videre: 
"Og hvis den bliver for uregerlig er 
den forsynet med en snaplås, som 
selv en spejderdreng kan udløse 
med én hånd på ryggen. Selvom 
han jo nok først må op på skødet 
for at nå barmen." 

Hilsen Hans Guldager 

Støt vore sponsorer! 

Perlons 
Forhandler 
MARINEMOTOR 18-800 HK 
Propeianlæg - Varmeveksler -

Oliekøler - Kølkøler -
Marinegear - Pumper -

El-udstyr -
Fremstiling af rustfrit udstyr -
Bådudstyr - Brugte motorer • 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 
Havnegade 12 - Marstal 

Tlf. 62 53 17 29 - Fax. 62 53 10 6G 

Efter at have sundet mig med end
nu en stærk øl, spørger jeg om 
grunden til det valgte navn. Henry 
griner underfundigt og siger: 
"Vi fandt hurtigt ud af at ét stykke 
tekstil ikke var nok til at dække 
hendes behov på de lange labre 
løberben. Så jeg kontaktede en 
gammel ven i Norditalien og fore
lagde ham mine planer om et 
revolutionerende nyt forsejl." 

Henry og hans mandskab har helt 
sikkert fingerspidsfornemmelser 
for dette fascinerende klædnings
stykke, for båden nærmest flyver 
forbi Gilleleje Jeg beundrer med 
vemod det udspilede forsejl, som 
mest af alt ligner en kæmpeud
gave af noget der har undgået 
rødstrømpebevægelsens 60er-bål. 

Henry råber nogle ordrer 
ned i mobiltelefonen, og 
så vidt jeg kan se gennem 
røgvandet udfolder der 
sig en hektisk aktivitet 
på fordækket. 
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SÅ ER DET FORÅR ! 

NYT SEJLERTØJ FRA CKS - TOP KVALITET 

NEWPORT BAY JAKKE Kr. 998,-
NEWPORT BAY BUKS - 748,-
NEWPORT BAY SKIPPERJAKKE - 1098,-
(Med varmt toer) 

CKS TILBUD: 
2. sort Pinta jakke SPAR 250,- Nu Kr. 648,-

FORÅRSKUP lllllll 

Hel ty Hansen 
Flydedragt 

Normalpris 
Kr. 2798,-

Nu kun 
Kr. 1798,-

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
SALTVÆRKSVEJ 2 - 2770 KASTRUP 

TLF. 32 500504 - FAX. 31 510930 
ÅBNINGSTIDER : MAN-FRE 9 -17.30 - LØRDAGE 9 -13.00 

PS! Vi har åbent allfi dage fra Påske til Pinse 

^SPAR ' 

aooo 

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 

Ingrid og John med båden »Amigo« 
tog den 25/4-93 afsked med SSF for at 

sejle af kanalerne til Middelhavet. 
Redaktionen ønsker dem alt vel på 

turen. 
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Juniorafdelingen 

Juniorudvalget: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 

(Juniorleder) 
Søren Jensen 3159 06 51 

(Optimister) 
Lars Grønbech 32 84 20 02 

(Optimister og rekrutering) 
Tonny Povlsen 31 58 38 93 

(Optimister og Ynglinge) 
Claus Zastrow 32 97 34 27 

(Ynglinge) 
Lillian Green 32 50 63 65 

(Juniorhus) 

Bådsmænd: 
Y24: Claus Zastrow 32 97 34 27 

(Båden udlånt til sejlerskolen!) 
Y101: Jackie Henriksen 3178 49 80 
Y126: Henrik Heger 31 59 66 03 
Ny Y: Tonny Povlsen 31 58 38 93 

Fra Juniorlederen 
Jeg har ikke skrevet mange linier på 
det seneste, men det skal ikke tages 
som et udtryk for manglende aktivitet 
i afdelingen. Desværre er der forhold
svis lang tid fra skrivemaskine til læs
ning og jeg må derfor bede alle afdelin
gens medlemmer om at holde sig infor
meret via vores opslagstavler i klubhu
set. 
Det er med stor glæde at jeg endelig 
kan konstatere at vores nye Yngling er 
på vandet - Båden, der blev døbt »Ho
pla« ved vores standerhejsning den 1. 
maj 1993, har været længe undervejs, 
har optaget mange personer i mange 
timer. 
Afdelingen skylder den største tak til 
Hoplapigerne for deres engagement 
båd økonomisk og ved båddåben, en 
stor tak til Graae&Hillmann der hjalp 
os med hjemtransporten fra Norge, 
tak til Tuborgfondet der har støttet bå
den økonomisk og tak til de mange 
medlemmer der har støttet og hjulpet 
os under klargøringen af båden i dette 
forår. 
Det er også en stor fornøjelse at se vo
res Optimistjoller i ordentlig stand, 
godt på vej ind i en ny sæson. Vi har nu 

12 joller i forholdsvis god stand, bl.a. 
med støtte fra Graae&Hillmann, 
Amagerbanken og Den Danske Bank, 
og ikke mindst fra Henning Andersens 
bådeværft som har udført mirakler; 
ikke mindst på vores ene følgebåd 
»Vognmanden«. 
Under standerhejsningen blev vores 
ene optimistjolle omdøbt til »Pondus« 
- tak til Erna for din hurtige indtræden. 
Vi har nu en fornuftig flåde i rimelig 
god stand og jeg vil derfor ikke und
lade at opfordre alle brugere til at 
tænke meget over hvordan både og 
grej bliver behandlet! - Alle bør huske 
på at det er dyrt grej, og en renovering 
som den nu overstående er IKKE 
hverdagskost for en sejlforening som 
SSF! 
Juniorhuset har på det seneste stået 
lidt i skyggen af arbejdet med bådene, 
men er nu også klar til en forhåbentlig 
lang og god sæson. Også i klubhuset er 
der sket mange ændringer og jeg vil da 
heller ikke undlade at bemærke at hu
set IKKE er til arbejdsbrug; Men for
ventes til enhver tid at være brugbart 
til afdelingens øvrige aktiviteter på 
land - og at huset til enhver tid efterla
des pænt og rydeligt! 
Jeg vil slutte dette indlæg med at huske 
alle på at Juniorafdelingen holder 
»åbent hus« lørdag den 29. maj kl. 
10.00 til 18.00. 
Og så iøvrigt ønske alle en rigtig god 
sæson 1993. 

Med sejler hilsen 
Henrik Gravesen 

Juniorleder 

Fra Juniorudvalget 
Klubhus og både er istandsat, og sej-
lersæsonen ER i fuld gang. Der er sta
dig enkelte sejlere, der ikke er kom
met frem fra deres vinterhi, så nu er 
det ved være sidste chance, hvis I skal 
nå at få en lang god sæson. 
Gruppen af aktive med rekrutering er 
midt i denne sæsons arbejde og vi hå
ber alle at det vil give en tilgang af nye 
medlemmer. 
Vi kan da heller ikke undlade at ønske 
de medlemmer der allerede er kom
met, velkommen i SSF! 
I den forbindelse skal vi heller ikke 
undlade at takke »Telebutikken« for 
deres arrangement i Amagercentret og 
Amagerbladet, som har vist interesse 
for vores arbejde i denne sæson. 
Af praktiske detaljer skal vi igen i år 
huske forældre på, at vi altid kan bruge 

en ekstra hånd og vi ser derfor meget 
gerne at i melder jer under fanerne til 
vores arrangementer og som hjælpere 
til de daglige sejlaftener - husk kaffe/ 
the kan altid laves i klubhuset, og en 
medbragt kage til kaffen giver ofte et 
hyggeligt indhold på ventetiden mens 
ungerne er på vandet. 
Og husk så - vi har »ÅBENT HUS« 
lørdag den 29. maj kl. 10.00 til 18.00 -
hvor vi håber i alle sammen kommer. 

Vi tilbyder, foruden prøvesejladser i 
afdelingens både, også prøvesejladser 
for forældre i sejlerskolens både og 
selvfølgelig bliver der mulighed for at 
købe vådt og tørt til ganen. 
Alle jer der har lyst til mere en bare at 
sejle sejlaftener bør holde jer oriente
ret på opslagstavlerne i Juniorhuset, 
hvor der er/kommer tilbud om som
merlejr, weekendture, kapsejladser og 
meget andet. 
Vi håber at vi sammen får en rigtig god 
og lang sæson, husk det er kl. 17.30 det 
sker og det er yderst på nordre mole -
det er trods alt timerne på vandet der 
gør en dygtig sejler. 

Med sejlerhilsen 
Juniorudvalget 

Juniorafdelingen er klar 
til jubilæumsåret! 
Ja - så er juniorafdelingen i gang igen 
efter et langt vinterhalvår, hvor vi 
både var i svømmehallen og nede i 
GREEN-house til vinterundervisning. 
Vi har i de sidste 2 måneder lavet vores 
optier og ynglinge i stand og vi har haft 
flere af vores både på værft, hvor de 
har fået en ordentlig overhaling. I 
disse arbejdsweekender har optisej-
lerne mødt mere eller mindre talstærkt 
op, og har bundet de reparerede sejl på 
riggene, samt vasket og poleret både
ne. Vi har fået sponsoreret nye optisejl 
af EURO-SAILS og de er allerede ta
get i brug. Ynglingesejlerne har klarg
jort vores fire ynglinge, samt monteret 
den nye yngling - der iøvrigt er blevet 
døbt HOPLA ved standerhejsningen, 
takket være pengedonationen fra HO-
PLAPIGERNE. Vi har frisket lidt op 
på juniorhuset, så det er blevet et ven
ligere sted at være og det udvendige får 
også en omgang. Vores følgebåde er 
blevet sat i stand, så de er klar til sæso
nen. Undervisningen og træningsaf
terne er begyndt, og hvis der er nogle 
der ikke har fået tildelt sejldag, så 
skynd jer at kontakte os, så I kan 
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komme på vandet så hurtigt som mu
ligt. Også i år er der McDonalds-
stævne i vores klub og denne gang er 
det i weekenden den 22.-23. maj, så 
hvis I skal deltage, skal I tilmelde jer 
meget hurtigt. Juniorudvalget og flere 
af førerne er med ude på banen, og 
også ved tilrigningen på land, så vi kan 
hjælpe jer hvis I skulle få problemer 
med grejet undervejs. 

Husk - at der i lighed med forrige år er 
sommerlejr for optimsejlere, og det fo
regår i Skanør i Sverige i perioden den 
27. juni til den 3. juli og koster 750 kro
ner. 
Da vi løbet af sæsonen har så mange 
forskellige aktiviteter, kan vi ikke nå 
at annoncere det hele i klubbladet, så 
derfor bedes I holde øje med opslag på 
tavlen i juniorhuset - hvor også tilmel
dingslister koimmer til at hænge. 
Og HUSK! 
- at melde afbud til din instruktør eller 
fører, hvis du ikke kan komme, for vi 
ved vist alle, hvor irriterende det er at 
blive brændt af med hensyn til sejlaf
ten. 
- for optisejlerne, at træningsafterne 
starter klokken 17.30 og vi skal være 
ude af havnen senest klokken 18.00, 
for at få noget ud af træningen, og det 
er irriterende for de der står klar med 
deres både og med deres sejltøj på, at 
der kommer nogle enkelte lallende to 
minutter før vi skal på vandet. 
Ellers vil jeg og de øvrige i juniorudval
get ønske jer en lang og solrig sejlsæ
son, hvor vi gerne skulle slå rekorden 
fra sidste år med hensyn til sejltimer på 
vandet. Så mød op og vær med til at 
dyrke den fedeste sport der findes -
nemlig sejlsport. 

Søren 

havn og plads 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 3158 14 24 

Gebyrer for brug af strøm (220 volt) 
i Sundby Sejlforening 

Betales i januar kvartal, dog senest den 15. marts 

SKURE 
Køleskab: Kr. 500,00 pr. år. 

Et medlem kan, for egen regning, anmode bestyrelsen om at 
få opsat en bimåler og betale gebyr efter forbrug. 

Brug af frysere og el-kogeplader er ikke tilladt i skurene. 

FARTØJER 
Køleskab: Kr. 250,00 pr. år 
TV: Kr. 100,00 pr. år 
Kogeplade: Kr. 100,00 pr. år 
El-stegeovn: Kr. 100,00 pr. år 

Såfremt et eller flere af ovennævnte el-apparater (220 volt) 
forefindes i skure eller fartøjer, skal gebyrerne betales. 

Brug af el-apparater til opvarmning er forbudt. Bestyrelsen 
kan dog give tilladelse til kortvarig brug af el-opvarmning ved 
f.eks. polyesterarbejde. 

Medlemmer, som i år har betalt den gamle takst fra 1988, skal 
henvende sig på kontoret og betale differencen. 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. april 1993. 
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til orientering 

Nye medlemmer 
A 87 Karwi Petersen 

Holmbladsgade 31, 4.tv. 
2300 København S 

A 297 Michael Haugaard Rasmussen 
Smålandsgade 1, st.tv. 
2300 København S 

A 299 DennisDannemann Jørgensen 
Halfdansgade 22, 5. 
2300 København S 

A 316 Boris Borregaard Rasmussen 
Gertsvej 9, 2.tv. 
2300 København S 

A 746 Sven Erik Bukholt 
Vordingborggade 6C, 3. 
2100 København 0 

A 878 Morten Bærnholdt 
Sofienhøjvej 7, 4.tv. 
2300 København S 

A 881 Karl Bent Christensen 
Brogårdsvej 25, l.tv. 
2820 Gentofte 

A 882 Poul Rose 
Pilevej 4 
2640 Fløng 

P1190 Ketty Stephensen 
Tingbakken 9 
2770 Kastrup 

P1203 Lisanne Kragh Pedersen 
Halfdansgade 22, 5 
2300 København S 

P1241 Sonja Dannemann Jørgensen 
Leifsgade 13, 5.tv. 
2300 København S 

J 1501 Andreas Kajø 
Smyrnavej 16,1. 
2300 København S 

Sælges 
Toilet (SaniPottie) brugt én sæson. Tip 
top stand - sælges. 

Tage Woltermaht 
Søndre mole Nr. 42 

OBS! 
På grund af det omfattende general-
forsamlingsreferat, vil fortsættelsen af 
»Månedens Gæsteskribent« først blive 
færdigfortalt i næste nr. 

Redaktøren 

fra medlemmerne 

Vedrørende: 
»Formandens tanker« 
i sidste nummer 
Kære Preben! 

Jeg kan godt forstå, at du indimellem 
spørger dig selv, om det er det værd. 
Med alle spekulationerne, med alle de 
timer du bruger og så al den utak og 
oven i købet mistænkeliggørelse for 
sammenblanding af forenings- og egne 
interesser. Jeg ved godt at vi, når vi 
skal være positive, tænker at menne
skene godt kan være som i Edens 
Have. Men der går desværre kun kort 
tid før vi atter bliver konfronteret med 
den primitive og syge tankegang. Uan
set hvad du end gjorde, vil der altid 
være personer der mener at de kan 
gøre det bedre og billigere. 

Men de kan bare ikke. 

Så for SSF's skyld Preben, så prøv at 
ignorere disse syge udtalelser. Du skal 
ikke lave om på dig selv, vi ved at du 
kan fare op, men det kan vi godt leve 
med og din kone har jo et godt tag i 
dag, så du ikke farer højere end at du 
hurtigt kommer ned. Vi er mange der 
synes, du gør et meget flot stykke ar
bejde som alle i SSF nyder godt af. Bliv 
ved med det, for vores skyld. 

Medlem nr. A 726 
ErikH. Vilhelmsen 

Tak 
Hjertelig tak til bestyrelsen for de 
smukke blomster og chokolade under 
min sygdom, det glædede mig meget. 

Med venlig hilsen 
Erna Larsen 

Tak 
Jeg takker herved vennerne i SSF for 
opmærksomheden ved min far's bisæt
telse den 20. april 1993. 

Med venlig hilsen 
A975 Torben Tipsmark 

sejlerskolen 

Nyt fra Sejlerskolen 
Når I læser dette, er vi igang med sej
ladserne. 
Klargøringen er forløbet fint; også 
tidsmæssigt er det gået godt, på trods 
af at deltagerantallet på sejlerskolen 
stadig ikke er helt så stort, som jeg 
kunne ønske. Jeg vil derfor benytte lej
ligheden til at gentage min opfordring 
fra sidste nummer afbladet, så kender 
I nogen, der kunne tænkes at være in
teresserede, så prøv at få dem overtalt 
til at deltage på sejlerskolen. Der er 
især pladser på »Øveballen«. 
Da der er ledige pladser på sejlersko
len, og for at skabe interesse for SSF 
iøvrigt, deltager vi i juniorafdelingens 
åbent hus arrangement i optihuset lør
dag den 29. maj. Her vil »forældre« 
kunne få en snak om sejlerskolen og 
eventuelt en tur i en af bådene. I den 
forbindelse kunne jeg godt bruge et 
par hjælpere, så ring venligst hvis I vil 
være med. 
Mangel på deltagere gælder ikke for 
ynglingens vedkommende, her er der 
endda oprettet en venteliste. Der sy
nes derfor helt klart at være et behov 
for et tilbud til de medlemmer, som 
har bestået duelighedsprøven, men 
som må se frem til en lang ventetid, in
den de kan få plads i havnen. Det er 
helt klart i foreningens interesse, at 
holde på sådanne aktive medlemmer. 
Til slut vil jeg minde om, at sejlersko
len afholder en Saltholm-Rundt-Tur 
søndag den 6. juni. Her er alle nuvæ
rende, gamle og nye elever meget vel
komne til at deltage. Turen er mest en 
fornøjelsestur, så tag derfor mad
pakke med. Jeg vil dog forsøge at lave 
en lille navigationsopgave, så der bli
ver mulighed for at uddele en præmie 
bagefter. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

skolechef 
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MQN RUNDT 
SSF - 70 ÅR 

A r r a n g e r e s  a f  S u n d b y  
Sejlforening 13-14-15aug.1993 
i anledning af klubbens 70 års 

jubilæum. 

Fra 5 maj 1993 
Hver onsdag mellem kl 18.00 og 20.00 har sejladskontoret 
Amager Strandvej 15 2300 Kbh. S. tlf. 31 593580 åben for 
tilmeldninger og oplysninger 



Itø i70% 1993 
-X-

McDonald's Cup i SSF: Optimister i kort snor 

JULI/AUGUST 1993 Nr. 7/8 52. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 32501978 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32522544 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer 

Erna Christensen 31593978 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31 594924 

Holger Nielsen 319536 89 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31 571340 

Festudvalgsrepræsentant: 

ElseThuring 32535964 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31 597995 

Skolechef: 

Kent Nielsen 31560541 

Juniorleder 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Claus Villadsen 31577990 

Målere: 

Svend Heger 31596603 

Lars Schaldemose 31593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S . .. 31 587576 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup . . . 32504101 

Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 
Hollands Allé 27, 2300 Kbh. S 32970939 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr. . . 3151 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B,1058 K 331330 02 

Radiokontakt: 
Kirsten Fraenkel 32970665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsettfyJj 
vi Tina 09 Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

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. 

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

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1993: 

Hverdage Lørdage Søn- og 
heliiqdaqe L 

Y 
N 

E 
Januar X 11-15 X L 

Y 
N 

A 
Februar X 11-15 X 

L 
Y 
N D Refshalevej 

Marts 10-18 9-15 X 

L 
Y 
N 

S 
E 
R 
V 
1 

200 
April 
Maj 
Juni 

10-18 
10-18 
10-18 

9-15 
9-15 
9-15 

9-15 
9-15 
9-15 

E 
T 

S 
E 
R 
V 
1 

DK-1432 
København K 

Juli 
August 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

X 
X 

T 
E 

S 
E 
R 
V 
1 

Telefon 
September 13-18 9-15 X N 

S 

S 
E 
R 
V 
1 31 57 61 06 

Oktober 
November 

- £ 13-17 
13"17 

- 13-17 

10-15 
10-15 

X 
X 

N 
S m

o
 

December 

- £ 13-17 
13"17 

- 13-17 11-15 X m
o
 

H ELLERS LACHTVÆRFT KASTR UP 

• 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 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 6. august 1993 
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Referat af 
ekstraordinær 
generalforsamling 
den 11. maj 1993 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Love 
3. Reglement 
4. Evt. 

Punkt 1 - Valg af dirigent 
Benny Gustafsson blev foreslået og 
valgt med akklamation. 
Efter at have konstateret, at den ek
straordinære generalforsamling var 
lovlig indkaldt ifølge vore love gav di
rigenten ordet til Hans Guldager fra 
lovudvalget, som gav en orientering 
om lovudvalgets arbejde med de revi
derede love som skal vedtages her i 
dag. Lovudvalget har bestået af Ole 
Poul Petersen, Henrik Gravesen, Ib 
Petersen, formanden Preben Jacobsen 
og undertegnede. Hans Guldager bad 
herefter dirigenten, om at få general
forsamlingens accept på at vi behand
ler § 4 B først. 
Dirigenten fik generalforsamlingens 
tilslutning til at vi først stemmer om § 4 
A og § 4 B. 
Inden afstemningen blev der nedsat et 
stemmeudvalg bestående af: Jens 
Green og Maskin Poul. 
Herefter gik forslaget til skriftlig af
stemning. 
Lovforslaget blev forkastet, vi bevarer 
altså vore 2 generalforsamlinger. 

Punkt 2 - Love 
Herefter gik man til afstemning om 
love med de af lovudvalget fremlagte 
ændringsforslag. 

§ 8, 1. afsnit ændres til: 
»Havneudvalget, ungdomsudvalget, 
jolleudvalget, skoleudvalget, kapsej
ladsudvalget, motorbådsudvalget, fe
studvalget og udvalget for klubhus og 
bygninger er foreningens faste ud
valg«. 

§ 10 A, 6. afsnit ændres til: 
»Alle regninger samt ind- og udbeta-
lingsbilag påtegnes af formanden og 
for udvalgenes vedkommende også af 
et ansvarligt udvalgsmedlem«. 

§ 12, 7. afsnit ændres til: 
»Fremkommer ingen protest, kan an
søgeren optages, og foruden indskud 
betales kontingent.« 

Lovforslagene gik samlet til skriftlig 
afstemning. 
Forslagene blev vedtaget med 50 ja og 
3 nej-stemmer. 

Punkt 3 - Reglementer 
Pladsen: 
Ændringsforslag til § 1, fra medlem A 
666 Preben Nielsen: 
Der må stadig være tilladt, hvis med
lemmer ønsker at begive sig ud til slæ
bested, jolleplads eller optimist-skur, 
at køre derud som hidtil. Cykle eller på 
knallert ad adgangsvejen på Ndr. Mole 
imellem de to skurrækker, altså ikke 
langs bolværket. Det har hidtil været 
lovligt. Der er ingen grund til at for
byde kørsel derud med cykel eller 
knallert. Vejen er jo for det meste be
lagt med asfalt. Så det er vel begrænset 
hvor meget, det kan støve på nyma
lede både. 
Forslaget vedtaget. 

Ændringsforslag til § 5, 1. afsnit 
ændres til: 
»Fartøjer må kun henstå på en nær
mere afmærket plads, der anvises af 
havneudvalget/pladsmanden.« 
Forslaget vedtaget. 
Herefter gik de samlede reglementer 
vedrørende havnen til afstemning. 
Forslagene blev vedtaget. 

Reglementer vedrørende Ophaling og 
udsætning 
Forslagene blev vedtaget. 

Havnen: 
Ændringsforslag fra lovudvalget §5,1. 
afsnit ændres til: 
»Ethvert fartøj skal være forsynet med 
anker, lanterner, nødraketter og ild
slukkere samt godkendt svømme- eller 
redningsvest til hver person om bord, 
hvis det fremgår af almindeligt gæl
dende offentlige sikkerhedskrav. 
Forslaget vedtaget. 

§ 19, 5. afsnit ændres til: 
»Hvis der er plads, kan vinteroplæg
gere og andre A-aktive medlemmers 
fartøjer uden havneplads henligge frit 
for tilrigning i havnen indtil den 1. maj. 
Fra 1. maj kan der højst henligges 8 
dage for tilrigning mod betaling af al
mindelig takst.« 
Forslaget vedtaget. 

Ændringsforslag til Havnen § 2, fra 
medlem nr. 862 G. Jacobsen: 
Afsnittet »Medlemmer, der får tildelt 
havneplads efter 1. januar 1994 skal 
have bestået duelighedsprøven for lys

tsejlere«. Slettes. 
Forslaget forkastet. 

Ændringsforslag til Havnen § 2, fra 
lovudvalget: 
1. januar 1994 rettes til 1995. 
Forslaget vedtaget. 

Herefter gik havnereglementer med 
ændringer til afstemning. 
Forslagene vedtaget. 

Klubhusreglementet 
Forslagene vedtaget. 

Vagtmandsordningen 
Ændringsforslag fra lovudvalget, 6. af
snit ændres til: 
»Vagterne må ikke foretage anholdel
ser, men skal alene ved deres tilstede
værelse og overvågning virke præven
tivt«. 
Reglementet vedtaget. 

Ungdomsafdelingen 
Forslaget vedtaget. 

Punkt 4 - Evt. 
Formanden takkede generalforsam
lingen for det store fremmøde og bevil
gede en øl på foreningens regning. Det 
forstod alle. 

Dirigent: 
Benny Gustafsson 

Sekretær: 
Aase Schou 

Bestyrelse 
og 

redaktion 

ønsker 
alle medlemmer 

en god 
sommerferie! 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde mandag den 
17. maj 1993 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 19. 
april 1993 blev oplæst og godkendt 
uden bemærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplyste, at han havde 
modtaget informationsmateriale ved
rørende Dansk Sejlunions nye blad. 
Sundby Sejlforening vil i første om
gang abonnere på 10 stk. 
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser. 
Tilladelse fra Miljøkontrollen om ud
gravning af renden er kommet. Kø
benhavns Magistrat yder et tilskud på 
20.000,- kr. til gravearbejdet. Udgrav
ningen vil blive foretaget så hurtigt 
som muligt. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Havneudvalget meddelte, at de havde 
tildelt et fartøj havneplads, under den 
betingelse at det blev istandgjort inden 
isætning. 
Skal ens fartøj på land og stå i flere 
dage, skal den store vogn benyttes. 
Alle joller uden mærker vil blive hen
sat bag teltet ved Sdr. Mole. 
Spillet ved jollehuset må ikke benyttes 
til både over 1000 kg. 

Punkt 4 - Klubhus 
Dørtrinet på herretoilettet i klubhuset 
er blevet udskiftet. 

Punkt 5 - Fester 
Pinse-morgen arrangementet vil blive 
som sidste år med tag-selv-morgen-
bord. 
Set. Hans-aften som vanlig, bålet vil 
blive tændt ved solnedgang. 
Ved begge disse arrangementer vil der 
i klubhuset blive musik ved båndspil
ler. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Bådene er klargjort. Afdelingen har 
sejlet med den lånte yngling i en uge, 
det har været en stor succes. 
El-arbejdet i teltet er færdiggjort og 
fungerer perfekt. 
Den 6.6. vil der blive afholdt den årlige 
sejlads rundt om Saltholm. 
Elevantallet har været stigende, p.t. er 
der kun 2 ledige pladser tilbage på sko
len. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Åbent-Hus arrangement vil blive af
holdt den 29. maj mellem kl. 10-18. 
Afdelingen er startet på afholdelse og 
informationer på skolerne. Den sidste 
yngling er ved at være klar. 
Afdelingen vil forsøge at synliggøre 
deres sponsorer mere. 
Amagerbladet vil bringe en artikel 
vedrørende en optimistjolle der har 
været udlånt til Amager-Centret. Li
geledes vil der komme en artikel i bla
det om Åbent-Hus arrangementer. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
De nye bøjer sponsoreret af MEKA-
Møbler er taget i brug. 

MEKA-Møbler har derudover spon
soreret et beløb til indkøb af en ny 
pumpe. 
Ynglingestævnet forløb godt, der var 
tilmeldt 44 både. 
McDonald stævnet den 22.-23. maj er 
der på nuværende tidspunkt tilmeldt 
50 både. 
Den første onsdagssejlads var der til
meldt 10 både. 

Punkt 9 - Joller 
Jollebroen er sat ud. Jollerepræsen
tanten har lavet arbejdet helt alene. 
Det må siges at være meget dårlig, 
hvor er klub-ånden henne i denne af
deling. Her vil man åbenbart kun nyde 
og ikke yde. 

Punkt 10 - Motorbåde 
BMK har tilmeldt 15 både til pinse-ar-
rangementet. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet uner dette punkt. 

Mødet slut kl. 21.00. 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
Sekretær 

FÅ BEDRE RAD 1 
AMAGERBANKEN. 

Amagerbanken 
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Radio Øresund 

Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Priser excl. moms. 
2 5 HK, 385 kr. 
6 10 HK, 425 kr. 

12 25 HK, 460 kr. 
26 45 HK, 545 kr. 
46 75 HK, 725 kr. 
80 120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center, 
Wilders Plads, Bygii. C, tlf. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted 
•15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

(MMSGlDKlDa 
il^OUTBOARDS LjOlinSOn 

YAMAHA QUICKSIUiSR 

Klargøringen 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 

»Søsportsradioen RADIO ØRE
SUND, der i en længere årrække er 
blevet sendt på 95,5 MHz i København 
i de sidste par år i samarbejde med Ra
dio Mercur - er blevet hjemløs efter at 
sidstnævnte radio har standset sine ud
sendelser. 
Heldigvis har Radio Øresund netop 
fået egen sendetilladelse i Gladsaxe 
kommune, og vil medio juni måned 
påbegynde søsportsudsendelser hver 
lørdag formiddag og eftermiddag fra 
senderen i FM/TV-masten i Gladsaxe 
på 100,0 MHz. 
Kun lyttere i Gladsaxe og Herlev kom
mune kan høre Radio Øresund på ka
belnettet på henholdsvis 95,2 og 95,5 
MHz. Hvis man er tilsluttet kabelnet
tet i andre kommuner, må man tage ra
dioens antennestik ud af kabelnettets 
vægstik, mens man lytter til Radio 
Øresund, eller anvende en stueanten
ne, der anbringes vinkelret på retnin
gen mod Gladsaxe-senderen. 
Det lyder lidt indviklet, men er i prak
sis ikke så vanskeligt. For transistorra
dioer, hvis antenne jo kan vendes, og 
for bilradioer skulle der ikke være pro
blemer. Men har du problemer med 
antennen, så ring til radioen på telefon 
39 66 15 15«. 
Søsportsmagasinet Øresund i Radio 
Mølleå på 107,4 MHz mandage kl. 
17.30 fortsætter uændret«. 

Med venlig hilsen 
Radio Øresund 

Louis Sorgenfrey 

• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 



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. 

Til Skt. Petersborg i juli 1992 
med RAH III Maxi 108 
Af Erik H. Vilhelmsen 

Hulte kom i snak med nogle andre fra 
en anden båd og jeg begyndte at rydde 
lidt op. Lidt senere kom Hulte med 
nogle russere der ville se båden. Fire af 
dem blev hængende og den ene, An
atoly, mente at vi blev nødt til at lave 
en fest ud af det, når vi nu var kommet 
så langt fra. Jeg sendte Hulte ud for at 
finde min far, han gik efter lyden og 
fandt ham i festligt lag omklamret af et 
par russere og med en voksen 86 % 
vodka i hånden. Da jeg havde sagt det 
med vandet, havde han ikke turdet få 
den fortyndet, så han var i »godt hu
mør«, da vi tog hjem til Zoya. 
Zoya's mand sejlede som kaptajn i 
handelsflåden. Anatoly var kaptajn på 
en atomubåd, men underviste for ti
den på akademiet, hans kone hed 
Irena og så var der en veninde, vi kun 
så denne aften. 
Pigerne lavede mad til os, medens vi 
andre sad og fik os en lille én. De var 
utrolig søde og det endte med at vi fe
stede så længe at broerne over Nevaf-
loden blev åbnet. Det er de 3-4 timer 
hver nat, og så må man blive på den 
side af floden man er på. Så vi blev 
også hvor vi var, til næste morgen, 
hvor vi tog ned ombord for at vaske os 
og skifte tøj. 
Inden vi tog afsted hjemme fra, havde 
vi hørt så meget om tyveri og lignende, 
men jeg havde ikke nået at fjerne eller 
sikre noget som helst inden vi gik, så vi 
var noget spændte da vi kom til båden. 
Men der var intet rørt og der blev ikke 
fjernet så meget som en skrue, medens 
vi lå der. 
Ved middagstid kom Irena og Zoya. 
De havde lovet at vise os rundt i Skt. 

Petersborg. De viste os hvad vi ville se, 
og om aftenen mødtes vi til en lille en i 
båden. Anatoly havde arbejdet hele 
dagen i deres båd. Bådene ejes af mari
nen og de er så 4-5 mand + koner der 
kan bruge én båd mod at de selv passer 
dem. Mandag skulle de andre arbejde, 
men Zoya tog os med ud til Sommer
paladset, hvor vi sejlede ud i nogle 
store hydrofoitbåde. 
Om aftenen var vi inviteret hjem til 
Anatoly og Irena til afskedsfestmid
dag. Vi blev helt overvældet, så meget 
de havde gjort ud af det. Anatoly holdt 

tale og vi skålede, så holdt jeg tale 
o.s.v. Gaver fik vi også, vi gav dem 
også nogle ting, men de ville næsten 
ikke modtage dem. Vi nåede hjem in
den broerne åbnede, men skulle også 
afsted næste dag. 
På vejen hjem i Metroen blev vi tiltalt 
af nogle russere, men det passede ikke 
Zoya, for vi stod af ved næste station 
og ventede der på det næste tog. Hun 
fortalte at det var minearbejdere fra 
Ural og at de kun var ude på ballade. 
Det chokerede os lidt at hun tog sådan 
på vej, men vi har senere erfaret, at 

Genopstandelsens kirke 
i Skt. Petersborg 
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Sibelius monumentet 
hun nok gjorde det rigtige. Det sidste 
stykke vej tog vi en taxi og kom til hav
nen uden problemer. 
Næste morgen gjorde vi klar til afsej
ling, Zoya kom og sagde farvel og kl. 
10.00 sejlede vi over til udklarering og 
i løbet af Vi time var vi på vej ud. 
Turen til Helsinki var ret udramatisk. 
Vi blev igen kontaktet af et flådefartøj 
da vi passerede Gogland ud på natten, 
men de skulle bare se hvem vi var og 
sejlede så igen. Næste dags aften nær
mede vi os Helsinki på en bitte vind 
langs kysten. Kun en times sejlads før 
indsejlingen, blev vi råbt an af et ma
rine fartøj der kom sejlende med et par 
slæbemål. 
Han råbte at vi skulle sejle udaf, hvil
ket vi så gjorde. Og der var da også kun 
gået et par minutter før nogle skud 
bragede og projektilerne slog ned 200-
300 meter fra os. Jeg checkede på sø
kortet om der stod noget om skyde 
område, men det gjorde der ikke. Lidt 
længere fremme, så vi et finsk kystbe-
vogtningsfartøj og pludselig satte de en 
gummibåd i vandet, og den kom så fa
rende over til os. Med et lille rundt 
stop-skilt beordrede de os til at stoppe. 
Jeg tænkte at nu skulle vi have en på
tale fordi vi var sejlet ind i skydeområ-
det, men de ville kun se hvem der var 
ombord og hvor vi skulle hen, samt 
fortælle os, at vi skulle indklarere. Det 
var ligeså omstændigt, med mands-
kabsliste og det hele som i Rusland og 

det havde vi jo ikke drømt om, nu når 
vi kom til et nordisk land, men sådan 
var det altså. 
Vi fik en god plads i marinaen, og næ
ste morgen fik vi tanket både diesel og 
vand. Vi nød rigtig at gå rundt i en 
»ren« by uden huller i vejene og spor
vogns skinner der kunne forceres uden 

4 hjulstræk. Vi så Sibelius monumen
tet og et par kirker. Efter aftensmaden 
checkede vi ud og udklareringen 
kunne vi klare pr. VHF med Coast Gu-
ard'en. Men de råbte også på os så 
snart sejlene var sat udenfor havnen. 
Vi havde oprindelig tænk os at gå til 
Stockholm, men vinden var stik imod 
os da vi næste aften kun var kommet 
ud af Den Finske Bugt besluttede vi at 
gå til Visby på Gotland, som vi næsten 
kunne holde på en spids. I øvrigt blev 
vi kontaktet af en helikopter på et af 
vore kryds. Over VHF'en fik vi dog at 
vide at der ingen problemer var, da 
han allerede havde set hvem vi var og 
vi kunne bare fortsætte. 
Søndag morgen ankom vi til Visby, 
hvor vi havde en pragtfuld dag i den 
fantastiske charmerende middelalder 
by. 
Mandag morgen sejlede vi stik vest 
over til den svenske skærgård, hvor vi 
fandt en lille ø med en stejl klippe, 
hvor vi kunne gå helt ind med stævnen. 
Det blev en pragtfuld aften uden så 
meget som en brise der rørte sig. Når vi 
sad ved bålet om aftenen kunne man 
næsten ikke se, hvor land og sø skiltes, 
så perfekt var spejlbilledet. Efter en 
morgen dukkert i det friske vand, sej
lede vi mod Borgholm på Øland, hvor 
vi ankom om aftenen. 

Skærgårds idyl om morgenen 
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Frokost i Allinge 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
Fliigger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 3313 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

Næste dag sejlede vi så mod Danmarks 
østligste punkt Christiansø. Det tog et 
lille døgn og vi kom til Christiansø ved 
7-tiden om morgenen. Efter at have 
spist morgenmad og taget en runde på 
de to øer, sejlede vi mod Allinge, hvor 
vi ankom ved middagstid. 
Efter at have fortøjet blev en stafet 
flux sendt i byen efter røgede sild, pur
løg, radiser og rå æg og så blev der el
lers spist. Vi havde de sidste 3-4 dage 
talt og fantaseret om denne frokost, 
der ventede os når vi kom til Bornholm 
og vi blev da heldigvis heller ikke skuf
fede. 
Tolderne kom også for at checke os. 
Og det var først da de spurgte os, hvor 
vi havde gemt vodka, kaviar og cham
pagne, at det gik op for os, at der var et 
og andet vi havde glemt at få med fra 
Skt. Petersborg. Nå, på det tidspunkt i 
frokosten, kunne det ikke hidse os op. 
Det var ellers meningen at vi ville være 
blevet i Allinge et par dage, men da vi 
havde set hvordan havnen blev pakket 
i løbet af torsdag eftermiddag og aften, 
besluttede vi at sejle fredag middag. 
Der var ikke megen vind, så hele efter
middagen lå vi og dasede ud for Ham
meren. Om aftenen kom vinden og vi 
sejlede til Falsterbo, hvor vi ankom 
ved 03-tiden. Vi sov så nogle timer og 
efter morgenmaden fortsatte vi til 
Dragør, hvor vi sluttede vores 3 ugers 
uforglemmelige sejltur. Pragtfuldt -
Pragtfuldt. 

På hele turen havde vi vores AP-navi-
gator i drift, uden et eneste udfald. 
Selv da vi startede den op i Skt. Peters
borg på vej hjemover, fandt den positi
onen med det samme. 
Denne tur gav mig så store oplevelser, 
at jeg har fået mod på, at prøve noget 
mere. Så nu her sidst i Juli starter jeg 
på en 2 års tur, hvor min far skal med 
på den første strækning til Gran Cana
ria. Men det vender jeg nok tilbage til. 
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»MEKA« Ynglinge stævne 
den 15.-16. maj 1993 

43 både deltog i indvielsen af vores Tak til »MEKA« for de flotte bøjer 
flotte nye »MEKA« store bøjer, vejret og tak til alle der hjalp til i denne week-
var flot og der blev gennemført de 4 end. Resultatliste for de første 15 pla-
planlagte sejladser. cerede: 

Sundby Sejlforening - den 15.-16 maj 1993 
VM udtag - Yngling 

Resultatliste uden fratræk 

Plc. Sejlnr. Navn 

til orientering 

Olympisk pointsystem 

Klub 1 2 3 4 Point 

1 2 Sten Mohr 
Helweg Larsen 
Morten Lunow 

KDY 1 4 2 1 11,0 

2 157 Mikkel Hartvig Andersen KD Y 12 8 1 2 35,0 
Thomas Olsen 
Niels Siggaard 

3 159 Christian Rasmussen 
Thomas Hartvig 
Morten Reinhold 

HS 14 1 4 10 44,0 

4 111 Jørgen Ring 
Philip Brint 
Camilla Vielien 

KDY 6 3 3 15 44,1 

5 63 Claus Brask Thomsen 
Axel Brask Thomsen 
Søren Elsborg 

SSF 11 2 9 6 46,7 

6 136 Claus Høj Jensen 
Bo R. Andersen 
Jørgen Melchior 

KDY 8 12 8 3 51,7 

7 37 Søren Ovesen 
Kasper Hartberg 
Mette Jensen 

HS 3 22 14 4 61,7 

8 129 Thomas Taatø 
Dean Olsen 
Erik Prins 

TS 10 13 7 13 67,0 

9 5 Peter Gøthche 
Anders Rehfeld 
Uffe Dreiser 

KDY 7 7 13 19 70,0 

10 135 Patrick Sebbelov 
Peter Ditmar 
Per Bigum 

SIF 13 6 12 17 71,7 

11 52 Allan Hansen 
Kenneth Jørgensen 
Jan Raimond 

KS 4 19 19 9 73,0 

12 4 Adam Guhle 
Jacob Guhle 
Allan Dan Jensen 

KDY 23 5 11 11 73,0 

13 139 Søren Pehrsson 
Lars Nordbjerg 
Christian Løppenthin 

SKS 21 11 5 20 80,0 

14 31 Bjørn Mortensson 
Mike Sørensen 
Morten Lund 

ARS 22 26 6 8 85,7 

15 24 Claus Zastrow 
Nicolaj Clausen 
Martin Iversen 

SSF 15 30 10 7 86,0 

Nye medlemmer 
A 344 Jan Brix Thomasen, 

Højdevej 2, 4.th. 
2300 København S 

A 374 Jan Albert De Wit 
Holmbladsgade 15, 3.tv. 
2300 København S 

P1220 Lis Brix Hansen 
Sverigesgade 1 A 
2300 København S 

J1508 Emil Empacher 
Hellasvej 26 
2300 København S 

J1504 Martin Eriksen 
Kaldæavej 2 
2300 København S 

Nordisk Folkebåds-
stævne 5.-6. juni 93 
Efter en del snak frem og tilbage blev 
»Takket være Johnny« dette stævne til 
noget, det er ikke nogen hemmelighed 
at jeg ikke vil lave stævne for 12-15 
både, men Johnny ville have sit stæv
ne, og tilbød at lave indbydelser/pro
gram, få fat i bådene, kræve startgebyr 
op og desuden ville EURO-SAILS 
sponsorerer præmierne, ja så kunne vi 
jo kun sige ja tak. 
Lørdag morgen startede med sol og 
meget lidt vind, banen var lagt ovre 
ved Flakfortet. Starten gik kl. 10.00, 
men måtte kort tid efter skydes af på 
grund af vindspring og til sidst ingen 
vind, man besluttede at trække alle bå
dene over under land, der var vinden 
mere stabil, der blev gennemført 2 sej
ladser. 
Søndag var vinden mere stabil, starten 
skulle gå kl. 10.00, men der blev skudt 
omstart på grund af PMS. 
Der blev gennemført 2 sejladser. 

Vindende både: 
1. præmie: 

D 903 Gert Svane KS 
2. præmie: 
D 886 Carsten Rohde SSF 

3. præmie: 
D 972 Johnny Jørgensen .... SSF 

Tak til EURO-SAILS og tak til hjæl
perne. 
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McDonald's Cup 
den 22.-23. maj 1993 

McDonald's Cup - A Optimister 
Resultatliste uden fratræk Olympisk pointsystem 

Plc. Sejlnr. Navn Klub 1 2 Point 

1 6808 Jonas Warrer . . KS 1 1 0,0 
2 6923 Peter Havn . . SKB 2 4 11,0 
3 6976 Thor Andersen . . KS 6 2 14,7 
4 6812 Bjarne Nielsen . . SKB 3 9 20,7 
5 6922 Anders L. Jensen . . ØSF 11 3 22,7 
6 5114 Dennis Nordahl . . RS 9 5 25,0 
7 6997 Kenneth Buur Jensen . . LYN 14 6 31,7 
8 5850 Lasse Vilhelmsen . . RS 7 15 34,0 
9 7016 Kamilla Bach . . ØSF 12 10 34,0 

10 7029 Dan Rasmussen . . KS 10 13 35,0 
11 6486 Christian Kronholm . . RS 19 7 38,0 
12 6986 Kristina Ovesen . . SKB 16 11 39,0 
13 6869 Filip Mandrup . . ØSF 4 DSQ 42,0 
14 5252 Christian Mathiasen . . RS 23 8 43,0 
15 7070 Kristoffer Markwardt . . KS 5 DSQ 44,0 
16 6804 Christian Laungaard . . VSK 21 12 45,0 
17 7000 Alex Buur Jensen . . LYN 20 14 46,0 
18 6433 Bo Steffensen . . KS 8 DSQ 48,0 
19 6885 Kenneth Block-Petersen . . . . . ØSF 13 DSQ 53,0 
20 6402 Mikael Iverse . . RS 24 17 53,0 
21 6893 Lars Brøsti Jørgensen . . HVS 15 DSQ 55,0 
22 6170 Josefine Volqvartz . . LYN DNF 16 57,0 
23 5458 Morten Kongsbak . . SKB 17 DSQ 57,0 
24 6800 Anders Nybroe . . VSK 18 DSQ 58,0 
25 6521 Hjalte Volqvartz . . LYN 22 DSQ 62,0 
26 5212 Maria Holm . . RS 25 DSQ 65,0 
27 6952 Jonas Fogh . . HVS DNF DSQ 69,0 
28 6968 Lars Aanestad . . KS 26 DNC 70,0 
29 6836 Rie Christiansen . . KSJ DNC DNC 76,0 
29 6702 Kasper Jensen . . ØSF DNC DNC 76,0 
29 5810 Janne Christiansen . . KSJ DNC DNC 76,0 

81 både deltog i dette stævne, vejret 
var dejligt med sol fra morgen til af
ten, desværre var der ikke ret meget 
vind. 
Lørdag var det kun B-C sejlerne der 
fik gennemført en sejlads. Søndag var 
lidt bedre så også A sejlerne kunne få 
nogle sejladser. 
For 10. år i træk var McDonald på 
banen med orangeade og Quater Pou-
nder til børn og hjælpere samt kaffe og 

æblepie til alle de voksne, en stor 
TAK til McDonald. 
Sejlerne var i havn kl. 17.00 søndag, 
herefter 1 time protesttid, derefter be
handling af protester, så desværre blev 
præmieuddelingen lidt sent, SSF be
klager meget, men vi kan ikke gøre 
noget ved det, håber alle alligevel vil 
møde op til næste år. 
En stor tak til alle der hjalp til i denne 
weekend. 

Side 10 nederst: 
Fred og ro 

Side 11 øverst: 
Kommende optimistsejlere og 

stor badedag 

McDonald's Cup -
Resultatliste uden fratræk 

Plc. Sejlnr. Navn 

1 6962 Mikkel Havelund 
2 7035 Signe Eggeriksen 
3 93 Erik Muller 
4 6932 Kim Frandsen 
5 7040 Christian Gosmer 
6 6069 Anders Nyholm 
7 6717 Michael Skou 
8 4503 Thomas Jensen 
9 6934 Bo Rasmussen 

10 6258 Martin Mauritzen 
11 4966 Kurt Corfitzen 
12 5576 Maria Iversen 
13 11 Bjørn Svendsen 
14 6399 Ronnie Thomsen 
15 0 Henrik Bulow 
16 6001 Espen Rosenlund j 
17 6653 Bjarne Buhl-Madsen . . . . 
18 4821 Christian Carlsen ; 
19 6936 Peter Ruby Schmidt . . . .' 
20 6341 Henrik Plum ! 

21 5773 Mette P. Jeppesen j 

22 5022 Nicolai Knigge ! 
23 6696 Christina Andersen 
24 44 Oliver Resag ' 
25 6935 Jacob Reinholdt 
26 6968 Anna Øster j 
27 6179 Erik Trampe j 
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B Optimister 
Olympisk pointsystem 

Klub 1 2 3 Point 

SS 12 1 1 18,0 
SS 10 2 2 22,0 
ØSF 1 9 6 26,7 
KS 2 4 12 29,0 
ØSF 7 3 10 34,7 
RS 4 10 8 38,0 
RS 3 7 15 39,7 
SS 14 6 4 39,7 
KS 9 8 7 42,0 
DS 11 11 5 44,0 
SKB 13 15 3 45,7 
RS 6 18 14 55,7 
SRS 17 14 9 58,0 
KS 5 DNF 13 62,0 
KS 22 13 11 64,0 
ØSF 8 12 DSQ 65,0 
RS 23 17 16 74,0 
DS 16 24 17 75,0 
FD 20 19 18 75.0 
KS DNF 5 DSQ 76,0 
SRS 18 20 22 78,0 
YF 15 DNS 19 79,0 
KS DNF 16 20 81,0 
ØSF 19 23 24 84,0 
FD 24 21 21 84,0 
KS 21 22 23 84,0 
YF DNC DNC DNC 102,00 

McDonald's Cup - C Optimister 
Resultatliste uden fratræk Olympisk pointsystem 

Plc. Sejlnr. Navn Klub 1 2 3 Point 

1 6517 Edward Eyre . . ØSF 3 2 1 8,7 

2 EUR1 Martin Bech . . SSF 2 4 3 16,7 

3 3504 Theis Gjørup . . DS 1 3 6 17,4 

4 6061 Christian L. Jacobsen . . . SS 8 5 4 32,0 

5 111 Peter Svare SS17 1 5 33,0 

6 5803 Rune Hansen . . KS 4 6 9 34,7 

7 6278 Kasper Jensen . . DS 6 8 13 44,7 

8 4768 Anders Find . . DS DSQ 11 2 50,0 

9 S Jacob Sporenfidler . . . . . SSF 11 14 7 50,0 

10 6000 Bjarke Johannesen . . . . . LYN 10 9 14 51,0 

11 EUR 2 Martin Brydenfeldt . . . . . SSF 9 12 15 54,0 

12 21 Kevin Nolan . . ØSF 16 10 10 54,0 

13 3542 Kasper Feld . . KS 18 7 12 55,0 

14 Sundby Eva Persson . . SSF 7 15 17 57,0 

15 5540 Micky Børger . . KS 5 20 16 58,0 

16 5886 Adrian Resag . . ØSF 19 13 11 61,0 

17 5885 Henrik Bruun . . ØSF 20 16 8 62,0 

18 BRF Rene Meyer . . KS 14 19 18 69,0 

19 60 Morten Christensen . . . . KS 15 18 DNF 74,0 

20 646 Simon Steffensen . . . . . . KS 13 21 DNS 75,0 

21 113 Hanne Svarre . . SS 12 DNS DNS 76,0 

22 554 Jani Kær . . KS DNF 17 DNS 82,0 

23 5993 Christel Teglers . . SS 21 DNC DNC 89,0 

24 6307 Carsten Hansen . . SSF DNC DNC DNC 93,0 
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Østersøkredsens 
aktivitetskalender 1993 

Her er nogle af de tilbud vore naboer 
i Østersøkredsen har at tilbyde. 

Juni 17., 18. og 19. DM for optier - Lynetten 

19., 20. Hammertræf - Rønne 

20 Familiesejlads - SSF 

23. Set. Hansfest - SSF 

29. Junior DM, Yngling - Nyborg 

28., 29., og 1.7. Åbent Hus opti - Lynetten 

August 6. Kadetstævne - Rønne 

7. Tejnesejl-Tejn 

7. Fiskekonkurrence - Lynetten 

7.,8. Watchrace - Lynetten 

8. Politiken Plus - Lynetten 

7.,8. KS Cup, Nordisk Folkebåd - Kastrup 

14., 15. Grillfest-Tejn 

12.-15. Pige DM Yngling - Kastrup 

13.,14.og 15. Møn Rundt - SSF 

21.,22. Christianø Rundt - Tejn 

21.,22. Vind Cup - Lynetten 

21.,22. Kredsmesterskab for Opti - Lynetten 

21., 22. Old Boys Cup - SSF 

28. Small Shipe Race - Rønne 

28,., 29. Amagerbank Cup - Dragør 

28., 29. Børsen Cup - SSF 

Sept. 3. Møn Rundt Præmieuddeling - SSF 

4. Svagførerfest - SSF 

5. Fællestur for tursejlere - Kastrup 

5- Hasletræf 

5. Saltholm Rundt - Kastrup 

8. Fiskekonkurrence - Lynetten 

11. Rønne Cup 

11.,12. Fællestur - Lynetten 

18. Vesttur-SSF 

18. Balade Stævne - SSF 

18., 19. Havnefest - Lynetten 

25. Fisketur - SSF 

25., 26. Larchmontpokalsejlads - Kastrup 

Oktober 2. Fiskekonkurrence - Lynetten 

17. Fællestur til Københavns Havn - Kastrup 

23. Standerstrygning - Rønne 

23. Standernedhal - Kastrup 

23. Afrigger + jubilæumsfest - SSF 

23., 24. Hvidovretur - Lynetten 

28. 70 års jubilæumsreception - SSF 

Novemb. 13. Standerhal - Lynetten 

DS-NYT 

Rettelse til 
»Kapsejladsreglerne 1993-96« 
Der er desværre konstateret en min
dre fejl i »Kapsejladsreglerne 1993-
96«. Det drejer sig om tillæg B6, 
match race regler, punkt 1.3, hvor 
»regel 39« bedes rettet til »regel 
39.3«. 

Husk: Match race-resultater 
skal til DS 
Det er vigtigt, at alle match race-re-
sultater meddeles til Dansk Sejlu
nion umiddelbart efter et match 
race-stævnes afslutning. De skal 
dels tjene til opbygning af et dansk 
rangliste-system, dels indberettes 
til IYRU med henblik på verdens
ranglisten. 

IYRU har indført den regel, at der 
kun vil blive givet bonuspoint (se 
artiklen om beregning af match 

race-point andetsteds i DS Sejler-
Nyt) til de deltagende sejlere, hvis 
IYRU har modtaget resultaterne se
nest 48 timer efter et stævnes af
slutning. Resultater fra et stævne 
med klasse 1- eller klasse 2-status 
skal endda være IYRU i hænde se
nest seks timer efter stævnets af
slutning. 

Arrangører af match race-stæv-
ner kan både faxe resultaterne di
rekte til IYRU og til DS (som så for 
en sikkerheds skyld vil faxe det til 
IYRU endnu engang). 

IYRUs fax-nummer er 009 44 71 
401 8304. 



DS SejlerNyi 

405 - en fed jolle 
505-sejleren Tom Bøjland afleverede et inspirerende indlæg på Sejlerdags-
seminaret om Ungdom, hvor han varmt anbefalede klubberne at tage 405-
jollen på programmet. 

Der skal gøres noget effektivt for at 
reducere det frafald, der sker af 
unge mellem 12 og 18 år. Det var 
konklusionen på det seminar om 
ungdom, der blev holdt i forbindelse 
med Sejlerdagen. Der blev også an
vist nogle veje - større engagement 
fra klubbernes side over for bræt- og 
jollesejlads samt en 2-personers jolle 
for de helt unge, så der blev et alter
nativt tilbud til Optimistjollen. 

Som en passende ungdomsjolle til 
det formål blev 405-jollen anbefalet. 
En af dens varmeste fortalere var 
Tom Bøjland, formand for 505-klub-
ben. Han afleverede et velformule
ret og sine steder måske også provo
kerede indlæg. Han sagde bl.a.: 

»Efter min mening er en af årsa
gerne til de faldende aktiviteter, at 
sejlsporten for en potentiel sejler i 
10-12 års alderen i en tid med MTV, 
mountain bikes og Eurosport synes, 
at det rent ud sagt er dødkedeligt at 
sidde i et firkantet badekar eller en 
tung kølbåd. Derfor opnår den po
tentielle sejler aldrig at opleve det 
kammeratskab og konkurrencemo
ment, som netop er det, der kan 
virke attraktivt, når man befinder 
sig i en af førnævnte bådtyper. 

I Jolleudvalget og jollespecial-
klubberne er vi af den opfattelse, at 
vi har behov for et nyt middel til at 
trække flere nye sejlere til. Det skal 
være et effektfuldt middel, som kan 
konkurrere med alle de andre fri
tidstilbud, som de unge bombarde

res med. Det skal samtidig være en 
naturlig platform for en videre »kar
riere« i dansk sejlsport. Samtidig 
har vi alle den overbevisning, at det 
ikke skal være på bekostning af no
gen eksisterende klasse, men et 
spændende tilbud til de unge, som 
ikke vil kunne indfanges af de eksi
sterende tilbud i dansk sejlsport.« 

Tom Bøjland opregnede derefter 
de krav, man må stille til en sådan 
bådtype: 

»Den skal kunne sejles og hånd
teres af lette personer (Optimist
størrelse). Den skal være holdbar. 
Den skal være færdigudviklet. Den 
skal have stramme klasseregler. 
Den skal kunne udbredes i andre 
lande. Den skal være en god træ-
ningsbåd for senere international 
konkurrence. Sidst og mest: Den 
skal have »sexappeal«. Det første, de 
unge skal sige, når de ser den er: 
Den er fed!« 

Den »fede« jolle er efter Tom Bøj-
lands og mange andres mening den 
engelske 405-jolle. Han sagde om 
den: 

»Først og fremmest er den »frækt« 
og »vildt« konstrueret. Flere af jer 
tænker måske: den skræmmer bare 
ungerne væk! Men husk på, at vores 
målgruppe er dem, der har for meget 
energi til en Optimistjolle, men der
imod er til at falde af et skateboard 
eller en mountain bike. Det er også 
årsagen til, at Optimisten stadig vil 
have en stor berettigelse for de lidt 

mere forsigtige. 
Båden er up-to-date med spiler

tragt, assymetrisk spiler, trapez og 
alt det andet gear, der sidder på en 
moderne kapsejladsjolle. Den er 
samtidig konstrueret med henblik 
på nem transport, stor holdbarhed 
og stramme klasseregler. 

Mit råd til jer er derfor: Anskaf 
nogle klubjoller. Tag arbejdet med 
405-jollen ind under det eksisteren
de ungdomsarbejde på lige fod med 
eksisterende klasser. Markedsfør 
dem i jeres lokalsamfund, skoler, 
ungdomsklubber, lokalaviser mv, 
for nu har I varen, der kan lokke de 
unge til. 

405-jollen koster ikke mere end 
to nye Optimistjoller. Samtidig må 
den forventes at have en betydeligt 
længere levetid grundet bedre byg
gemetoder og materialer samt 
strengere klasseregler. 

De kommunale støtteordninger 
går efter, hvor mange juniorer I har, 
og ikke efter hvor mange sejlere, der 
er totalt i jeres klub. Desuden er det 
meget nemmere at imponere en po
tentiel sponsor med en tomandsjolle 
med spiler og trapez end en Opti
mist. 

Så det er en naturlig ting at hen
vende sig til det lokale erhvervsliv, 
der bør være interesseret i at drage 
nytte af en ny spændende aktivitet, 
der kan trække presse til. Min an
befaling er: kom i gang nu og ikke til 
næste år.« • 
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SÅ ER DET FORÅR ! 
NYT SEJLERTØJ FRA CKS - TOP KVALITET 

NEWPORT BAY JAKKE Kr. 998,-
NEWPORT BAY BUKS - 748,-
NEWPORT BAY SKIPPERJAKKE - 1098,-
(Med varmt toer) 

CKS TILBUD: 
2. sort Pinta jakke SPAR 250,- Nu Kr. 648,-

FORÅRSKUP 

Helty Hansen 
Rydedragt 

Normalpris 
Kr. 2798, 

Nu kun 
Kr. 1798,-

SPAR 

1000 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
SALTVÆRKSVEJ 2 - 2770 KASTRUP 

TLF. 32 500504 - FAX. 31 510930 
ÅBNINGSTIDER : MAN-FRE 9 -17.30 - LØRDAGE 9 -13.00 

PS! Vi har åbent alla dage fra Påske til Pinse 

Kontoret er lukket i hele juli måned 
Bestyrelsen 

Perkirs 
Forhandler 
MARINEMOTOR 18-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler -

Oliekøler - Kølkøler -
Marinegear - Pumper -

El-udstyr -
Fremstlling af rustfrit udstyr -
Bådudstyr • Brugte motorer -

Maskinfabrikken 

„ADIL 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 - Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 • Fax. 62 53 10 66 

havn og plads 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon

tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredae kl. 14.00-15.00 
Telefon 315814 24 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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sejlerskolen 

Nyt fra Sejlerskolen 
Dette blad bliver det sidste før som
merferien, så derfor vil jeg benytte lej
ligheden til at ønske alle elever og in
struktører på sejlerskolen en god og 
helsebringende sommer. 
Selv om mange har sommerferie i juli 
måned, så er sejlerskolen ikke indstil
let, vi sejler videre i den udstrækning, 
der er elever og instruktører hjemme. 
Efterhånden er tilgangen til sejlersko
len steget, således at vi idag er næsten 
fyldt helt op. 
Lørdag den 29. maj deltog sejlerskolen 
i juniorafdelingens åbent hus arrange
ment i optihuset. Desværre var vejrgu
derne ikke med os, så antallet af po
tentielle nye medlemmer var meget 
beskedent. Vi fik dog lejlighed til at 
sejle en enkelt tur i »Øveballen« med 5 
voksne og tre børn om bord, således at 
vi kunne få lejlighed til at vise bådens 
flotte nymalede dæk i sit rette element. 
Som tidligere meddelt råder sejlersko
len i år over en »yngling«. Her har der 
fra start været stor søgning. Efter at vi 
nu har sejlet med denne båd i 3 uger, er 
jeg helt sikker på, at alle synes, at det 
har været en ubetinget succes. Som an
tydet i sidste nummer af bladet, er jeg 
helt klar over, at der er et behov for et 
tilbud til de medlemmer, som har be
stået duelighedsprøven, men som må 
se frem til en lang ventetid, inden de 
kan få plads i havnen. Derfor vil jeg ar
bejde videre med ideen om at anskaffe 
et egnet fartøj, som kan sejles af ele
ver, der har bestået prøven. 
Til slut vil jeg minde om, at sejlersko
len afholder en week-end tur lørdag
søndag den 28.-29. august. Her er alle 
nuværende, gamle og nye elever meget 
velkomne til at deltage. 
Turen er en ren fornøjelsestur og ple
jer at gå til Hven. Dette er dog ikke en 
naturlov, så muligvis bliver målet et 
andet i år. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

skolechef 

Tak 
Min varmeste tak for den smukke skål 
med de dejlige blomster, som I glæ
dede mig med på min 60 års dag. 

Mange hilsener 
Gunver Rødgaard 

fra medlemmerne 

Tak 
Hjertelig tak til SSF's bestyrelse og 
fremmødte venner for opmærksomhe
den i anledning af vores sølvbryllup 
den 1. juni 1993. En særlig tak til »Ho-
pla-pigerne« for den smukke sang, 
det glædede os meget. 

Med sejlerhilsen 
Inger og Kurt Pfeiffer 

Kære sejlervenner 
Motorbådsklubben WEST vil hermed 
gerne takke Jer for opmærksomheden 
ved vores jubilæum. 
Det var to meget flotte skotlamper vi 
fik af Jer, og vi glæder os til at finde det 
rigtige sted til lamperne, så de rigtigt 
kan pryde vort klubhus. 
Vi synes det var en rigtig dejlig dag 
med en masse glade venner af klubben 
og vi håber at I havde en lige så god 
dag. 
Endnu engang tak, og vi ønsker alle i 
Sundby Sejlforening en rigtig god sejl
sæson. 

Med sejlerhilsen 
p.b.v. 

Jørn Padtoft 
Sekretær 

Støt vore sponsorer! 

X Sakset fra Politiken 20. maj 1993 

APROPOS 
Johs. Aakard, Østerbrogade 41, Kø
benhavn: - På den tidligere danske, nu 
svenske og stadig smukke ø, Hven i 
Øresund finder vi Kyrkbacken med 
den hyggelige lille havn. Her har de 
verdens skrappeste havnefoged, når 
det gælder opkrævning af havnepenge. 
Det siges, at hun er synsk og udstyret 
med et indre alarmapparat, der straks 
registrerer i det øjeblik, en dansk lys
tsejler bare får den tanke at lægge kur
sen i retning af havneindløbet. I tidli
gere år var det sådan med de havne
penge, at havde man ikke de 40 kr., 
det kostede i svenske, så måtte man 
pænt slippe 50 danske. Men nu, da den 
svenske krone er styrkdykket, er pri
sen sat til 55 kr. Er det danske eller 
svenske?, spø'r man så. Det er lige me
get, svarer hun. Om bord døbte vi til
fældet: Svensk valuta-harmonisering. 

AfR. Poulsen 
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- 70 ÅR 
A r r a n g e r e s  a f  S u n d b y  
Sejlforening 13-14-15aug.1993 
i anledning af klubbens 70 års 
jubilæum. 

RUNDT 

Fra 5 maj 1993 
Hver onsdag mellem kl 18.00 og 20.00 har sejladskontoret 
Amager Strandvej 15 2300 Kbh. S. tlf. 31 593580 åben for 
tilmeldninger og oplysninger 
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Et festligt »forsejl« blev sat på »pigebåden« Kiki, efter familiesejladsen 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 
Preben Jacobsen 32 5019 78 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32 52 25 44 

Sekretær 
Aase Schou 36305082 

Kasserer: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 

Holger Nielsen 31953689 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 571340 

Festudvalgsrepræsentant: 
ElseThuring 32535964 

Kapsejlschef: 
Birgitte Akkermann 31 59 79 95 

Skolechef: 
Kent Nielsen 31560541 

Juniorieder 
Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 
Claus Villadsen 31 57 79 90 

Målere: 
Svend Heger 31 59 66 03 

Lars Schaldemose 31 59 37 33 

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

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

Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 
Hollands Allé 27, 2300 Kbh. S 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 

Saltværksvej 134, 2300 Kastr. 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B,1058 K .... 

Radiokontakt: 
Kirsten Fraenkel 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

2 

31587576 

32504101 

32970939 

31 51 71 79 

33133002 

32970665 

"O 
> 
33 
* 
m 
x 
z 
o 

"O 
> 
30 
* 
m 
5 
z 
o 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffs&ttryk 
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vi Tina og Søren Moller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP 31 51 71 79 

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. 

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

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

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1993: 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helliqdaqe 1 ? 

Januar X 11 -15 X 
1-
\# A 

Februar X 11 -15 X Y D Refshalevej 
Marts 10-18 9--15 X N o 200 
April 10-18 9- 15 9-15 E S 
Maj 10-18 9- 15 9-15 T b DK-1432 
Juni 10-18 9- 15 9-15 R København K 
Juli 10-18 9- 15 X T \§ 

Auqust 10-18 9- 15 X E V Telefon 
September 13-18 9- 15 X N 1 31 57 61 06 

Oktober - E 13-17 10 -15 X IM 
c 

November |f 13-17 10 -15 X S ir 
December - 13-17 11 -15 X L 

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP 

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

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 3. september 1993 
Foto: Kurt Pfeiffer 



1923 1993 

70 ARS 
JUBILÆUMSFEST I SSF 

AFRIGGERFEST 
Festen afholdes i Sundby Sejlforenings Klubhus 

lørdag den 23. oktober 1993 
Standeren nedhales kl. 18.00. Derefter er SSF vært ved en 
jubilæumsdrink til alle fremmødte medlemmer og gæster. 

Indholdet er indtil videre en hemmelighed. 

Aftenens program fra kl. 19.00 
* Festmiddag 
* Fiskeanretning Jan Mayen 
* Trokado pomp dressing 
* Kirstines Dyreryg med tilbehør 
* Sauce Boneparte Napoleon 
* 70 års Isbombe a la Sorbé 
* Kaffe 
* Vi flaske hvid- eller rødvin 

Festmusik, underholdning og dans - alt for 
den lille pris af kr. 175,- pr. billet. 
Bordbestilling hos Kirstine i restauranten 
indtil den 15. oktober kl. 22.00. Bestil bord 
i god tid, alt plejer at blive optaget. 

Festkomiteen 



fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde mandag den 
16. juni 1993 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 17. 
maj 1993 blev oplæst og godkendt 
uden bemærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser. 
Foreningen har ansøgt Tuborg-Fon
den om 40.000 kr. 

Toiletbygningen på Sdr. Mole vil stå 
færdig i løbet af september/oktober 
måned. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Fri- og optaget skilte må ikke anbrin
ges over skiltet med pladsens bredde. 
Hvis det bliver gjort vil havneudvalget 
uden yderligere varsel fjerne skiltet. 

Punkt 4 - Klubhus 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 5 - Fester 
Pinse-morgen arrangementet forløb 
godt. 
Vedr. Revy til 70 årsdagen, har inte
ressen været meget ringe, evt. interes
serede bedes henvende sig til festud
valget. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Afdelingen deltog i juniorafdelingens 
åbent-hus arrangement den 29. maj. 
Skolen har 40 deltagere, hvilket må si
ges at være meget flot. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Alle ynglinge og optimister er sejlklare 
og i brug. 
Afdelingen får i øjeblikket henven
delse fra mange skoler og institutioner 
der er interesseret i at få indblik i hvad 
juniorafdelingen har tilbyde de unge 
mennesker. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Onsdags-sejladserne har tilmelding fra 
20 både. 
D.d. er der tilmeldt 48 både til Bør-
sens-Business Cup den 28.-29. august. 

Punkt 9 - Joller 
Afdelingen har fået en del nye med
lemmer. 
Nissan og Auto-Norden har sponsore
ret en mast og et sejl til afdelingen. 
Juniorafdelingen har været udsat for 
en del tyverier. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Nye redningskranse og redningsstager 
er opsat på Sdr. og Ndr. moler. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet uner dette punkt. 

Mødet slut kl. 21.30. 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
Sekretær 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
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Kanonaffyring på Amager Strand 
fredag den 13. august 

MØN RUNDT 
SSF - 70 ÅR 

Sundby Sejlforenings 70 års jubilæ-
umssejlads »Møn Rundt« indledtes 
fredag den 13. august kl. 17.00 ved at 
borgmester Peter Martinussen som 
den politiske chef for parker, grønne 
områder, gader og veje, påtog sig rol
len som kanonkommandør. 
Kanonaffyringen var indledningen til 
starten på Københavns største kapsej
lads i 1993. På stranden var der mulig
hed for at de mange tusinde tilskuere 
kunne overvære starten der foregik tæt 
under kysten. Der var tilmeldt ca. 130 
kapsejlende fartøjer der skulle på en 
tur rundt om Møns Klint og Grønsund 
frem til Storestrømsbroen. 
Derfra sejlede man hjem gennem Bø
gestrømmen og Faxebugt til Amager, 
hvor mållinien var lagt ud for Badean
stalten Helgoland. 
Tøjhusmuseet havde stillet en af deres 
funktionsdygtige kanoner til rådighed 
under opsyn af museumsforvalteren. 
Kanonen er bygget på Tøjhuset i 1895 
og fungerede i aktiv tjeneste ved for
skellige danske artilleri regimenter til 
efter første verdenskrig. Den var efter 
datidens forhold et vidunder af en 90 
mm kanon, forsynet med riffelgang og 
målinstrumenter, og vægt på lVi ton 
skulle der hele 4 heste til at trække her
ligheden. Rivieraudvalget og Sundby 
Lokalråd benyttede denne festlige lej
lighed på Amager Strand, til at over
række borgmester Peter Martinussen 
første udgave af den nyredigerede 
Rivieraplan, der er 28 foreninger og 
klubbers ideoplæg for en ændring af 
Amager Strand så den atter er brugbar 
og attraktiv at være på efter bygningen 
af den faste forbindelse til Sverige. 

Museumsforvalteren med sin 
1895 kanon. 

Sidste: 

Første båd i mål var 10 m. D28 
»Oikonna« med skipper Ulf Lytzen 
ved roret 24 timer og 6 min. Skipperen 
og besætningen roste SSF for det gode 
arrangement og håbede, at man ville 
fortsætte denne sejlads i årene frem
over. 



Familiesejlads 
den 20. juni 1993 
Familiesejladsen blev i år arrangeret af 
Ib Petersen - Poul Christensen - Klaus 
Zastrov og Birgitte Akkermann. 
Vinden var frisk og solen kom først 
frem senere på dagen. 
Dagen startede med morgenandagt kl. 
9.00, hvor man så kunne tilmelde sig 
og få udleveret program, 1 motorbåd 
og 16 sejlbåde blev tilmeldt. 
Det sjove islæt (udtænkt af Poul) var, 
at man undervejs skulle lave så mange 
knob og knuder som muligt på et 
stykke tovværk, vinderen af sejladsen 
ville være den båd der havde lavet de 
flotteste knob. 

Vandrepræmien gik til SIESTA 
Kvajepræmien gik til HALOJAN 

Pokalen for ren pigebåd gik til KIKI 

1. præmie blev vundet af Labrise. 
2. præmie blev vundet af Kiki. 
3. præmie blev vundet af Tyveknæg

ten. 

Der var præmier til alle takket være 
vores trofaste sponsor: 

KASTRUP MARINE SERVICE 
Efter sejladsen var der fællesspisning 
på molen. 

Birgitte 



SENSOMMERTILBUD 
Nu går sommeren på hæld^nen vi har stadig 
masser af gode tilbud, f.eks.: 

Redningsveste Tilbudspris \ 

Svømmeveste Tilbudspris ] 
(Ovennævnte veste er af mærket Regatta) 

298,-
L98,-

EAGLE FISH ID II 1 
Avanceret fiskeekkolod XO/jj" 
m/LCD skærm til en fantasi pris (Ind. hækmontgiver) 

FLEECE TRØJER, BUKSER, 
ANORAKKER M.V. FRA 1 L99,-

KASTRUP MARINE SERVICE 
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup 
TIf. 32-500504 - Fax 31-510930 

Åbningstider : Man-Fre 9-17.30, Lørdage 9-13 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
Fluggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. TIf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. TIf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragor. TIf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. TIf. 3313 73 23. 

•TrTry 

- Nyåbnet WJjjåjH specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg 
O 

Pa 

Nørre Voldgade 25 
(lige overfor Nørreport Station) 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Nørre Voldgade 25 

1358 København K 

Telefon 33 12 62 87 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

BACHER 
SCHILDER 
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Den nye Motorola Tra 
Nu er den her - Motorola Traveller - Motorola Traveller følger dig overalt, 

den nye familietelefon. Du kan tage den med på indkøb, lægge 
Let, kompakt og i en praktisk skul- den i bagagerummet når du skal på tur, i 

dertaske. Uanset hvor turen går hen kan sommerhuset, i båden, m.m. 
du altid komme i kontakt med andre. 



4 

I 

celler følger dig overalt 
Traveller er fremstillet af Motorola -

verdens førende producent af mobiltele
foner. Så du kan være helt sikker på at 
kvaliteten er i top. 

Når turen går til er Motorola 
Traveller den perfekte mobiltelefon! 

<8> MOTOROLA 



X Sakset fra DS SejlerNyt 

Nye regler på vej for turbøjer 
Bøjerne er ble vet så populære blandt udlændinge, at danske sejlere kan ha ve svært ved at få plads. 

Dette oversigtskort viser i hvilke om
råder, de i alt 100 turbøjer, som er ud
lagt af Dansk Sejlunions tursejlerud
valg, er placeret. I de fleste af områ
derne ligger der flere bøjer på de for
skellige lokaliteter. 
Den nøjagtige placering af bøjerne 
fremgår af Tursejlerhåndbogen. 
Turbøjerne er blevet umådeligt popu
lære, fordi de gør det let og sikkert at 
ligge for svaj i naturskønne områder. 
De er også blevet yderst populære 
blandt udenlandske sejlere, og det har 
en gang imellem medført, at danske 
sejlere, der gennem deres klubkontin
gent har været med til at finansiere bø
jerne, ikke har kunnet finde plads ved 
dem. 
Det er naturligvis ikke rimeligt. Der
for har unionens hovedbestyrelse efter 
indstilling fra tursejlerudvalget beslut
tet, at bøjerne fra næste sæson skal 
være forbeholdt medlemmer af klub
ber under Dansk Sejlunion. Det er 
samme princip, som blandt andet 
Svenska Kryssarklubben og Kongelig 
Norsk Seil-Forening praktiserer i hen
holdsvis Sverige og Norge for sine bø
jer. 
For retmæssigt at gøre fast ved en tur
bøje skal man altså fra næste år føre sin 
klubstander og nationalitetsflag om 
dagen. Der vil stadig gælde en tidsbe
grænsning på 24 timer. 
Dansk Sejlunion vil orientere sejleror-
ganisationer mv. i vores nabolande om 
den nye bestemmelse. 
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Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Klargøringen 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 
6 

12 
26 
46 
80 

5 HK, 385 kr. 
10 HK, 425 kr. 
25 HK, 460 kr. 
45 HK, 545 kr. 
75 HK, 725 kr. 
120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center, 
Wilders Plads, Bygn. C, tlf. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr • Autoriseret værksted 
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

SL-fc30UTB0ARDS 

YAMAHA 
~~{jahnsan 

QUICKSILVER 

Perkins 
Forhandler 

MARINEMOTOR 16-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler -

Oliekøler • Kølkøler -
Marinegear • Pumper -

El-udstyr -
Fremstiling af rustfrit udstyr -
Bådudstyr • Brugte motorer -

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 • Marstal 
Tlf. 62531729-Fax. 62 53 10 66 

Støt vore sponsorer! 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Sommerhilsen fra 
»Amigo« Den 22/6-93 

Til Sundby Sejlforening samt venner 
og bekendte. 

Hermed en lille sejlerhilsen fra »Ami
go«. Vi er nu nået til Middelhavet og 
skal nu sejle lidt rundt i området om
kring Frankrig i 4 uger, før vi atter ta
ger hjemover. 
Vores tur gik gennem Liibeckkanalen 
videre ind i Mitterlandskanalen til 
Rhinen, derefter mod nord og ind i 
Holland. Vi lå i Mastricht den 18. maj 
under EF afstemningen, aldrig har jeg 
talt med så mange mennesker omkring 
EF som den dag. 
Derefter sejlede vi videre til Belgien, 
og lå i en dejlig by »Namur«, hvor der 
var et stort loppemarked, 2 km lige bag 
vores båd. 
Den 1. juni ankom vi til byen Verdun i 
Frankrig, som er fuld af krigsmindes-
mærker fra første Verdenskrig. 
3. juni kom vi til byen Toul, her skal 
man betale for at sejle på de franske 
floder. Vi fik et kort til 45 dage, det 
blev 600,00 kr. 
Efter Canal de L'est Nord 272 km, 59 
sluser samt Canal de L'est Syd 122 km, 
93 sluser kom vi ud på floden La Saone 
der er bred samt godt afmærket. Vi sej

lede igennem 2 tunneller 680-860 
meter lange. Lyset var gået i den ene, 
så vi måtte bruge vores håndspot. 
Derefter til byen Macon og videre til 
Lyon. Her lå vi midt i storbyen ved en 
teaterbåd. Det var underligt at være i 
en storby med over 1,2 millioner ind
byggere. Efter Lyon sejlede vi ud på 
Le Rhonen. Vi var lidt betænkelige 
ved denne flod, da vi havde hørt alle 
mulige historier om Rhonen hvor 
strømmen hele tiden flytter rundt med 
sand samt den stærke strøm. Vi må 
sige den var en drøm at sejle på, godt 
afmærket samt km skilte så man vidste 
hvor man var. Visse steder var strøm
men dog stærk, vi gik 10 knob i tom
gang, så vi er selvfølgelig spændt på 
hjemturen. 
Vi lå et par dage i byen Avignon, som 
er en meget spændende by med diverse 
gadeteatre samt fortovsrestauranter. 
Vi tog en stor gennemgang af det 
gamle Paveslot, det var noget af en tra
vetur. Fra Avignon tog vi direkte til 
Middelhavet, til byen Pont St. Louis, 
hvor vi nu har fået masten på igen. 
Mistralen som er en stærk vind, som 
kommer løbende gennem Ruhndalen, 
hærger i disse dage så båden gynger 

lidt rigeligt, mens disse linier bliver 
skrevet (25 sek. m.). 
Vi har mødt otte danske både på vores 
tur, de syv for hjemadgående, den ot
tende er »Bemmer« fra Odense med 
skipper Finn, hans kone samt barne
barn ombord. Vi har nu fulgtes i fire 
dage. 
Til slut lidt oplysninger: 
Vi har sejlet igennem 253 sluser. 
Sejlet 1.244 sømil. 
Maskinen har kørt i 280 timer. 
Vi har brugt 390 liter diesel. 
Sejlet i 44 dage. 

Fortsat god sommer! 
Med sejlerhilsen 

»AMIGO« 
Ingrid og John 
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sejlerskolen 

Nyt fra Sejlerskolen 
Efter en velfortjent sommerferie kører 
sejlerskolen igen for fuld fart. 
Søndag den 6. juni afholdt sejlerskolen 
en Saltholm-rundt-tur med deltagelse 
af 5 både. Turen var vellykket, ikke 
mindst fordi sommeren 1993 faldt 
netop på den dag. I lighed med sidste 
år gik en enkelt båd på grund. 
Søndag den 20. juni deltog sejlersko
len i den årlige »familiesejlads«. Frem
mødet var pænt, men da vinden var 
frisk forblev halvdelen på land, således 
at det kun var de hårdføre, der fik en 
frisk sejltur. 
Når I læser dette har sejlerskolen del
taget i Møn-rundt og den årlige Old 
Boys sejlads, hvilket jeg vil vende til
bage til i næste nummer af bladet. 
Det er allerede nu tidspunktet hvor vi 
skal til at tænke på vinterens aktivite
ter. 
Igen i år vil der blive arrangeret kurser 
i navigation og tovværksarbejde. Der 
vil blive opsat tilmeldingslister i mel
lem gangen i slutningen af august. Se 
opslag i bladet. I øvrigt er alle meget 
velkomne til at komme med forslag til 
arrangementer. 
Til slut vil jeg gentage fra sidste num
mer af bladet, at sejlerskolens årlige 
week-end-tur afholdes lørdag-søndag 
den 28.-29. august. Jeg vil derfor op
fordre alle nuværende, gamle og nye 
elever til at deltage. 
Turen er en ren fornøjelsestur og ple
jer at gå til Hven. Dette er dog ikke en 
naturlov, så muligvis bliver målet et 
andet i år. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

Skolechef 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 315814 24 

TOVVÆRKSKURSUS 
Sejlerskolen arrangerer igen i år kursus i Tovværksarbejde m.v. 

Kurset afholdes formentlig i Green House på tirsdage kl. 19.00 til 
21.00. 

Undervisningen starter medio oktober. 

Afslutning med eksamen omkring 1. marts. 

Lærere bliver Erik Poulsen og Frank Olesen. 

Det er gratis at deltage, dog må der regnes med et mindre beløb til 
materialer m.m. 

Tilmelding på liste i mellemgangen. 

NAVIGATIONSKURSUS 
Sejlerskolen arrangerer igen i år kursus i Navigation til dueligheds
et afholdes i Skipperstuen på tirsdage kl. 19.00 til 21.30. Hertil kom
mer en ekstra aften hos Falch i Tåstrup. 

Første undervisningsdag bliver 5. oktober. 

Afslutning med eksamen omkring den 1. april. 

Lærer bliver igen i år Poul Christensen. 

Deltagerbevis 600 kr. -I- Materialer -I- Gebyr. 

Tilmelding på liste i mellemgangen. 

til orientering 

Nye medlemmer 
A387 Lisbeth Andersen, 

Egilsgade 4, st.tv. 
2300 København S 

A 408 Gorm Kirkegaard Jørgensen, 
Bremensgade 34, l.tv. 
2300 København S 

A 430 Henry Sonne Olsen, 
Chr.Havns Kanal 8, st. 
1406 København K 

A767 Tommy Frederiksen, 
Glumsøvej 9,1. tv. 
2700 Brønshøj 

A777 Niels E. H. Pedersen, 
GI. Kongevej 19, 4.tv. 
2700 Brønshøj 

A 836 Tom Ejvind Andersen, 
Sofie Brahes Allé 6, 3.th. 
2300 København S 

A777 Benjamin Bladt, 
Glumsøvej 9, l.tv. 
2700 Brønshøj 

X x fra Berlingske Tidende 24/9 

Med eller uden certifikat 
Et læserindlæg i det tyske »Yacht« an
fører, at efter mange års sejlads i dan
ske farvande er det påfaldende at se, at 
danske sejlere der ikke skal have certi
fikat, bliver i havn i hårdt vejr, medens 
tyske sejlere - der skal have et certifi
kat - med »al slags teoretisk viden og 
kendskab til forskrifter«, åbenbart i 
kraft af certifikatet tager afsted. »Skri
vebordkaptajner«, skriver læseren. 
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fra medlemmerne 

Advarsel! 
Den 15. juni 1993 

Tyven kom om 
dagen og ikke 
om natten! 
Torsdag den 10. juni 1993, blev der be
gået en række tyverier i H/F Amager 
Strand, Amager Strandvej 11. 
Tyverierne karakteriserede sig ved, at 
de dels blev begået ved højlys dag, og 
dels ved at havens ejere selv opholdt 
sig i haverne. 
Fremgangsmåden var som følger: 
Mens havens ejer ordnede haver eller 
klippede hæk, gik tyven ind i husene 
og stjal punge, penge, bankbøger, 
nøgler m.m. 
Med sig havde han en hjælper der be
fandt sig udenfor, ovenfor eller bagved 
haverne, således at han dels kunne 
holde øje og advare og dels kunne han 
aflede opmærksomheden fra selve hu
set. Senere samme dag forsøgte tyvene 
at låse sig ind på et af »ofrenes« vinte
radresse, men blev dog forstyrret da en 
ægtefælle opholdt sig i lejligheden. 
Der er desværre ingen der har været så 
opmærksomme på de 2 mænds udse
ende at et signalement kan gives. Men 
med dette indlæg vil vi advare andre 
haveejere og samtidig opfordre til, at 
man tænker nærmere over hvor man 
opbevarer nøgler, punge, adresseop
lysninger m.v., når man ikke er i sit 
hus. 

Med venlig hilsen 
På H/F Amager Strands vegne 

Svend Hansen 
formand 

E t  m i n d e  , 1  
o m  
Annie 
En nytårsaften fandt Annie ud af, at jeg var den kom
mende kasserer i S.S.F. Annie ville gerne afløses grundet 
arbejdspres, så vi enedes om at dele arbejdet mellem os. 
Det blev til 25 år på hver sin side at skrivebordet. Meget 
arbejde kom godt fra hånden grundet Annies dygtighed 
og akkuratesse, mange glade og fornøjelige timer har vi 
haft omkring vort fællers kassererarbejde. 
Privat kom jeg til at kende Annie godt og vores venskab 
betød meget for os begge, derfor var det et hårdt slag for 
mig, da jeg hørte om hendes pludselige død. 
Vi er mange der vil savne Annie og vore tanker går til 
Verner og Annies familie med ønsket om, at de ligesom 
jeg vil tælle de lyse timer sammen med Annie. 

Æret være Annies minde. 
Erna 

FÅ BEDRE RÅD I 
AMAGERBANKEN. 

Amagerbanken 
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Tak 
Hjertelig tak til venner og bekendte 
for venlig deltagelse ved min mand, 
Rolf Buus Nielsens bisættelse. 

Venlig hilsen 
Anja, Allan og Jette 

Tak 
En tak til bestyrelse og medlemmer og 
venner i SSF, for udvist deltagelse ved 
Annie Lindqvists død og bisættelse. 

På familiens og egne vegne 
Medl. nr. 540 Verner Poulsen 

Hjertelig tak 
Hej alle venner i Sundby Sejlforening. 
Hjertelig tak for opmærksomhed og 
deltagelse til både 50 års fødselsdag og 
sølvbryllup. 

Fra Kirsten og 
A 377 Taxa Torben 

Tak 
Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed på min 75 års fødselsdag. 

Med sejler hilsen 
Preben Rasmussen 

Sejlerglæde 
Hvorhen jeg end styrer min skude 
jeg mumler et evigt hvorfor? 
står vinden ret i min snude -
hvad er det der foregår? 
derfor; har jeg nu besluttet 
at følge bølger og vind 
på bølgen med læns jeg er smuttet 
det går sgu' da mere geswind 
der er blot en hage, om du mig forstår 
når hjemad du stævner, du atter får 
som førhen de samme problemer 

med skuden 
for nu har du atter vinden i snuden. 

Nu går det fremad mod lysere tider 
så vågner bådfolket op 
snart går vi atter på pladsen og slider 
så flittigt vi mødes i trop 
med spande, klude, sæbe og vand 
det kribler, når solen den skinner 
selv mutter er ivrig, hun hjælper 

sin mand 
og luften gir' røde kinder 
for bådfolket lyder den samme kalden 
se at bliv færdig; få skuden i baljen. 

Peer 

Nekrolog 

Rolf 
e r  
død! 

En sjælden begavelse - en tusindkunstner er taget fra os. En strå
lende familiefar - vennernes ven - forrest i muntert lag, naturens 
muntre søn har betalt prisen for et stærkt liv uden at kny. 
Hjælpsom ud over alle grænser, så meget at han dårligt havde tid til 
at passe sit eget, du gik aldrig forgæves, hvis du havde et problem, 
han forstod altid at finde en løsning. 
Utallige er de anekdoter der gik om ham og går i mange år endnu, 
hvorledes han i et væddemål fik en motor i gang som han havde repa
reret, blot ved at sparke til svinghjulet - hvorledes han var istand til 
at samle den mindste finmekanik, dygtig til at lave mad osv. 
Lørdag den 19. juni blev hans sidste dag, hvor familien måtte se i øj
nene, at der ikke mere var håb, hans stjerne her på jorden blev sluk
ket, men en ny blev tændt i det store univers. 
Engang til børnenes juletræ, hjalp han os med at lave de berømte 
godteposer til de små som han elskede og da vi havde beregnet for 
få poser, måtte vi i hast lave nogle ekstra, som da det kneb med slik, 
fik lidt ekstra frugt oveni. To små gutter, som dårligt kunne få hove
derne op til lugekarmen fik deres poser, som øjeblikkeligt blev revet 
op og een af dem udbrød ved synet: Hva' fa'en - sådan noget lort! 
Det er jo ikke andet end ævler! ! Vi måtte i hast lukke lugen et øje
blik for at komme os over den oplevelse og denne historie blev jeg 
fortalt ved Rolfs begravelse at han yndede at mindes. 
Da alle som kendte Rolf ved, at blomster og kirke ikke lige var ham, 
bad familien om at en kort ceremoni ved kapellet blev holdt uden 
deltagelse af venner og bekendte - hvorimod han bagefter skulle 
mindes i Søstjernen hvor han var formand og de penge som man 
havde tænkt at bruge til blomster kunne gives til børnenes juletræ. 
Det blev et anseeligt beløb som jeg kunne aflevere øremærket til 
godteposerne i år - en stor tak til Jette for den smukke tanke fra SSF. 
Nu sidder familien tilbage med smerten over den alt for tidlige bort
gang, han ville have blevet 51 år et par dage efter sin død, men også 
med minderne om en dejlig far, mand ven og kammerat. 
En stor tak fra alle os der kunne nyde dit venskab i for mit vedkom
mende mange år, vi føler os alle så mærkeligt tomme indeni, ved 
ikke længere at kunne møde dit glade smil og få et klap på skulderen. 

Ære været dit minde Rolf. 
Vagn Preisler 
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SHIP O'HØ JTALEREN 
Danmarks største 

bådmarked 

Hver lørdag i Politi
ken. Landets største 
udvalg i både og 
grej. Masser af 
inspiration for dig, 
som vil købe - og 
masser af kunder til 
dig, der vil sælge! 
Brug Ship O'høj 
kuponen lørdag og 
få den rigtige pris 
for din gamle båd. 

Søstærke 
sejlerkurser 

Politiken Ship O'høj 
Sejlerkurser afhold
er intensive kurser i: 
Praktisk sejlads, 
havsejlads, korte 
VHF-kurser, astro
nomisk navigation, 
yachtskipper, prak
tisk og teoretisk 
duelighedsprøve. 
Kurser i sepVokt. på 
Mallorca og Korfu. 
Ring til Københavns 
Sejlerskole 
tlf. 43 62 50 64 
eller Svendborg 
Sejlerskole 
tlf. 62 22 42 50. 

En spændende 
aften for klubben. 

Politiken Ship O'høj tilbyder gratis 
foredragsaftener i din klub: 

Valdemar Bandolowski. 
Om matchracing, anden kapsejlads 

og bådtrim. 

Bent Lyman. 
Om sin langfartstur til Svalbard, verdens 

nordligste ø-gruppe. Film/foredrag i uge 46. 

Lars Peter Madsen /Eventyrernes Klub. 
Om at få sine drømme opfyldt let og billigt i 
enhver båd. Erfaringer fra langturs-sejladser. 

Jylland/Fyn uge 44. Sjælland uge 47. 

Skibsteknisk Laboratorium. 
Om forskning for millioner ved bygning 
af havne, moler, olieboreplatforme m.m. 

Besøg på Hjortekærsvej, Lyngby. 

Anna Sebastian I Hempel. 
Om vedligehold af glasfiberbåden, 

rengøring, polering og problemet med 
osmose. 20. + 27. okt. samt 3. + 10. nov. 

Jørgen Boisen Møller. 
Om guldet i Seoul '88 og broncen i Barcelo

na '92, forberedelserne og satsningen. 

John Bukdahl I Phillips. 
Om satelitnavigationssystemet GPS/ Decca, 

der havde verdenspræmiere sidste år. 

Orlogsmuseet. 
Om Danmarks flotteste modeller. 

Direktør Ole Lisberg Jensen indleder. 
3., 10. eller 17. nov. kl. 19. 

Pia Bay. 
Om træningsprogrammer til OL-sejlere, 

fiktiv træning, træningsplanlægning 
og kunsten at undgå skader. 

Sådan melder I jer til: 
Alle klubber, der er intersseret i et af oven

stående arrangementer, ringer på 33 11 85 11, 
lokal 559 eller 597 og får en aftale i hus. 

POLITIKEN 
- den levende avis 

Ship O'høj Cup 
Politiken 1993 

Politiken og Sejler-
klubben Lynetten 
indbyder til Ship 
O'høj Cup 
lørdag/søndag 
11.-12. september. 
En kategori B-
sejlads med 10-13 
sm distancesejlads 
og to sejladser på 
trekantbane. 
Yderligere oplysnin
ger og tilmelding til 
Klaus Barfoed tlf. 
33 15 76 47 eller 
Politiken 33 1185 11, 
lokal 597. 



Genoptagelsen af sejladsen »Møn Rundt« var et dejligt frisk pust 
i hverdagen, selv Kirstine kom ud af klubhuset 

OKTOBER 1993 Nr. 10 52. ÅRGANG 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsettfylj 

• 
o 
z 
DC 
LU 

* 

CC 
< 
CL 

v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

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. 

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

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1993: 
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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! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 8. oktober 1993 
Foto: Kurt Pfeiffer 



MØN RUNDT 
SSF - 70 ÅR 
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Kapsejladsen 
»Møn Rundt» SSF' 70 års 
Jubilæumssejlads 
For næsten 2 år siden, nemlig helt nø
jagtigt den 13. november 1991 foreslog 
5 medlemmer af Sundby Sejlforening, 
bestyrelsen at foreningen i anledning 
af Jubilæumsåret i 1993, tog initiativet 
til genoptagelse af sejladsen »Møn 
Rundt« der havde ligget stille i en 5 års 
periode. Den sidst arrangerende klub 
var Sundet, der efter mange års glim
rende arrangmenter havde opgivet sej
ladsen på grund af stadig svindende 
deltagerantal. 
Bestyrelsen gav grønt lys, og målsæt
ningen var at markerer SSF's 70 års ju
bilæum på en synlig sportslig måde. 
Hovedvægten blev lagt på deltagelse af 
almindelige sejlere der ikke havde de 
store muligheder for firmastøtte og lig
nende tilskud. De sportslige intensi
oner og SSF' skulle være det primære, 
sponsorer og reklamer prioteres i an
den række. 
Deltagergebyret blev i anledning af Ju
bilæet sat til 70 kroner som en positiv 
tilkendegivelse af vi mente noget med 
at dette var en jubilæumssejlads. 
Der blev derefter nedsat en organisa
tions komite, som kom til at bestå af 
forslagsstillerne Else Thuring, Finn 
Staalfos, Johnny Ankerstjerne, Helge 
Strøh og undertegnede som formand 
for komiteen, og som forbindelsesled 
til bestyrelsen, kapsejladschefen Bir
gitte Akkermann. 
Komiteen fik frie hænder af bestyrel
sen, og kunne derefter forhandle sig til 
rette med de øvrige Øresundsklubber, 
Sejlunion og vor egen glimrende dom
mergruppe om de tekniske og sport
slige ritualer der skal finde sted. 
Vi fik ligeledes på et tidlig tidspunkt 
tilkendegivelse fra en række af vore 
motorbådsmedlemmer, der gerne ville 
medvirke i selve afviklingen af sejlad
sen. Der blev god brug for denne hjælp 
og følgende motorbåde fra SSF. Med
virkende som følgeskibe og kontrol
fartøjer, pressebåd og VIP-fartøj. 
»Minos« »Medete«, »Tøs«, »Fila 
Maris« og »Haga«. 
Desuden blev der god brug for Køben
havns Havns »Portus« og Marinehjem
meværnets MHV-22 Kureren fra Ma
rinestation København. 

Til alle skal der fra organisationskomi
teens side lyde en hjertelig tak for 
uselvisk medvirken til at sejladsen blev 
en succes for SSF. 
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Safir »Blues« SSF 
fik SSFs ærespræmie 

Vandrepræmie udsat af Sejrbo 
i 1935 for bedste kragejolle: 

Gerty VI. Henning Andersen, SSF 

Der skal ligeledes lyde en tak til en 
række støtter og venner af SSF, der på 
forskellig vis bidrog til festligholdelse 
af sejladsen og 70 års jubilæet, her skal 
blot nævnes Tøjhusmuseet, Motorola, 
Arne Olsen Offset A/S, Graae & Hil
mand A/S, Københavns kommune v/ 
borgmester Peter Martinussen, Kø
benhavns Havn og Preben Jacobsen 

Bådtransport. 
Der tilmeldte sig ialt 127 fartøjer, hvil
ket var 27 % mere en budgetteret, for
delt på 113 kapsejlende fartøjer og 14 
tursejlende både. 
Vejrguderne havde ikke vist sig fra sin 
bedste side i mange uger, men netop 
den week-end, kun et par timer før sej
ladsens start kom solen frem og vinden 

blev yderst moderat. 
En nærmere beskrivelse af selve sej
ladsen vil jeg overlade til Eskil Trolle 
der siden 1975 har været formand for 
Sejlunionens Amatør og Ordensud-
valg. Eskil Trolle var skipper på Mo-
lich 10 meteren, Crescendo fra Rung
sted Kyst Sejlklub. Han skriver følgen
de: 

<§1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 



Jubilæums-kapsejlads 
Møn Rundt 
Vi startede på det helt rigtige tids
punkt fredag kl. 18.00, med en fin 
lang startlinje i dejligt vejr med frisk 
vind. Aftenens lys var utrolig klart og 
farverne enestående. Et par sømil syd 
for Drogden kunne vi allerede ane 
Møns Klint i en afstand af ca. 30 sømil. 
Efter en enestående solnedgang frem
kom en måneløs pragtfuld stjernehim
mel, hvor mælkevejen havde den far
ve, den skulle have: Hvid. Set. Lau-
rentii tårer dryssede som ustandselige 
stjerneskud. Vi var fremme ved klin
ten i rekordtid, men i de efterfølgende 
5 timer troede vi, at kapsejlads-ledel
sen havde mistet sit sikre greb om tin
gene, idet der ingen vind var overho
vedet. Senere forstod vi, at årsagen til 
dette var, at vi skulle opleve Grønsund 
i morgenlys, idet medstrømmen langs
omt, mens spileren knapt fyldte, lod os 
sluge ind i Sortsø Gab. Morgenmaden 
nød vi for spiler under Farøbroen, in
den vi skulle krydse ind i Bøgestrøm
men for en bliden bør, der forminds
kede vor sædvanlige nervøsitet ved 
grundene uden for det afmærkede løb. 
Dagen var i virkeligheden den første 
rigtige sommerdag i flere måneder. 
Vinden friskede, da grunden blev dy
bere under kølen, og kapsejlads-ledel
sen havde sørget for sit jubilæums-sco
op: Medstrøm til sejlerne hele vejen 
rundt! En helt enestående distancesej
lads, der var en jubilæums-sejlads vær
dig. Tak for initiativet, en fin idé. 
Måtte jeg ikke hermed forsøge at over
tale Sundby Sejlforening til at gentage 
successen? 71 år er for de opfind
somme også en slags jubilæum, og del
tagerprisen kunne passende være den 
dobbelte, 142 kr.! 
Det bør være en nødvendighed, at en 
københavnsk sejlklub arrangerer en 
distancekapsejlads i to af Danmarks 
smukkeste farvande, Grønsund og Bø
gestrømmen. Sejladsen er dejligt va
rierende for kapsejlads, og Sundby 
Havn som udgangspunkt er ideelt, idet 
sejladsen foregår uden unødvendige 
svinkeærinder. Distance-kapsejladsen 
Møn Rundt var tidligere utrolig popu
lær, og for os faste deltagere var det 
uforståeligt, at den blev opgivet. 
Tak for en god oplevelse, som vi hå
ber, at Sundby Sejlforening vil sørge 
for at vi kan genopleve i de kommende 
år! 

Med venlig hilsen 
Es kil Trolle 

Travlhed i Bureauet 

Så skulle der muges ud 

Endvidere skriver: 

Til bestyrelse & 
kapsejladsudvalg 
Indledningsvis, en meget velment tak 
for jeres genoptagelse af Møn Rundt, 
jeg (min besætning) har savnet turen i 
adskillige år. 
Jeres tilrettelæggelse og gennemfø
relse har været fin, vejret var jo sande

lig også med os. Det var i forhold til 
»Sundets» Møn Rundt en forbedring 
at starte ved jeres havn. 
En enkelt beklagelse skal I dog have. 
Løbssammensætningen i løb 14 var 
ikke vellykket. Havbart - Omega 34 
havde ikke en chance for en hæderlig 
match med 2 Int. 1006, der er lange 
smalle 10-meter typer. 

Med venlig hilsen 
Jørgen Krampau 
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Præmieliset for »Møn Rundt« 

Start 1 kl. 18.00 
Løb 1 
1. præmie: Safir 10 meter. Blues. 

Allan Cornelius. SSF 
2. præmie: Målar 30. Trio. 
Sanne Wittrup. KAS 

Løb 2 
1. præmie: Fauner 92. Fyldepennen. 

Mogens Poulsen. ØSF 

Løb 3: 
1. præmie: Larsen 28. Hotshot. 

Frank Sørensen. Sundet 

Løb 4 
1. præmie: Ballad. Vindtøsen. 

Erik Andersen. HBK 

Løb 5 
1. præmie: Express. Lille Puss. 
Sven Betak. Kastrup 

Løb 6 
1. præmie: Grinde. Cirkeline. 

John Olsen. Sundet 

Løb 7 
1. præmie: Spækhugger. Knudsen. 

Peder Skogstad. Sundet 
2. præmie: Spækhugger. Rimfaxe. 

Mogens Hauschultz. SSF 

Løb 8 
1. præmie: Accent 26. Jacohei. 

Bent Andersen. Kastrup 

Løb 9 
1. præmie: Vega. Rikke. 

Jan Grubert. Vedbæk 
2. præmie: Vega. Anti. 
E. Christiansen. Kastrup 

Løb 10 
1. præmie: IF. Wilhelm. 

Finn E. Jensen. KAS 
2. præmie: IF. Frem II. 
Jan Petersson. ØSF 

Løb 11 
1. præmie: NF. Panda. 

Claus Øster. Kastrup 
2. præmie: NF. Grønært. 
Jørgen Haar. SSF 

Start 2. kl. 18.10 

Løb 12 
1. præmie: Gaffelrigger. Sigyn. 

Erik Kaptyn. KAS 
2. præmie: Gaffelrigger. Ydun. 
Vibeke Svendsen. KAS 

Løb 13 
1. præmie: Concorde 38. Havhesten. 
Søren Bech. HAD 

Første båd i mål var »Oihanna« 

Molick 10 m af Tårbæk Sejlklub Skipper kigger langt efter champagnen 

Løb 14 
1. præmie: Int. 1006. Krabask. 

Kai Thingsig. Dragør 

Løb 15 
1. præmie: Omega 30. Jette Svart. 

M. Christensen. SHS 
2. præmie: Drabant 30. Kermit. 

Finn Jensen. Nivå 

Løb 16 
1. præmie: Albin Delta. Aida. 
Ib Danielsen. Kastrup 

2. præmie: Granada Reg. Clips. B. L. 
Bjørn Sørensen. Øst 

Løb 17 
1. præmie: Polaris Drabant. La Pjevs. 
J. Kvisgaard. Øst 

2. præmie: Bandholm 24. Louise. 
J. Nielsen. Kastrup 

Løb 18 
1. præmie: Bandholm 28. Mulle. 

Mogens Rohd. RKS 
2. præmie: Bandholm 27. Niksi. 

Arne Tørsleff. SHS 

Løb 19 
1. præmie: L 23. Pinocchio. 

Finn Kristensen. Dragør 
2. præmie: L 23. Kong Kurs. 
Jørgen Reenberg. Nivå 
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Løb 20 
1. præmie: H-båd. Trojka. 

Jens B. Madsen. Sundet 
2. præmie: H-båd. Pust. 

Klaus Kristensen. Øst 

Løb 21 
1. præmie: Skan. 6 meter. Nannie. 

Jess Brønden. Dragør 
2. præmie: Spidsgatter. Vivi. 
Svend Heger. SSF 

Løb 22 
1. præmie: Jensen 2000. Jonathans 

Gocart. J. Jensen. KDY 

Start 3 kl. 19.00. Tursejlere 

Løb 23 
Plakette og Diplom 
LM 23. Boreas. Thorsten Koch. 
Sundet 

Øresundkrydser. Trold. Leif Beyer. 
ØSF 

X79. Eliza. Niels Krog. Enighed 
Atalia 32. Krebsen. Mogens 
Creutzberg. SHS-KB 

Præmie for første træbåd i mål: 
Sanne Wittrup, KAS 

Præmie for bjærgning af kæntret Sejl
jolle: 
Int. 806. Svava. Torben S. Hansen. 
Vedbæk 

Vandrepræmie for bedste Kragejolle: 
Gerty VI. Henning Andersen. SSF 

Hans Guldager 

Kbhvns. kommunes præmier 
overrækkes af John Bloch-Poulsen 

Formanden »trøster« en af 
præmietagerne 

NISSAN 
0tH • 

UTONORDEN 
Ø f H . 

MAGER 31515051 
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RECEPTION 
SUNDBY SEJLFORENING 

holder reception i anledning af 

70-ÅRS JUBILÆET 
på stiftelsesdagen 

Torsdag den 28. oktober 1993 
mellem kl. 15.00 og 18.00 

I SSF's restauration 
Amager Strandvej 15 - 2300 København S 

Medlemmer, sejlervenner 
- ja, alle er meget velkomne 

Preben Jacobsen 
Formand 

• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 6 tons ] 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
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Jubilæums-Natsejladsen den 14.-15. august 1993 
Turen gik gennem Københavns Havn 
med mulighed for at se Tivolis jubilæ
ums-fyrværkeri kl. 23.00. Første start 
kl. 21.30 og sidste båd i mål kl. 01.35. 
Et par af spørgsmålene undervejs: 
Hvad hedder den kinesiske »junke« 
ved Knippelsbro?, hvad kikker den 
lille havfrue på?, hvad hedder øen 
hvor TV-serien »De lyse nætter« blev 
optaget? Lille-fedt og store-fedt var 
kontrol på Langeliniemolen og Trine-
Bent lå ved Skudehavnen for at af
holde en brandøvelse, som i øvrigt 
blev aflyst grundet vejret/vindretnin
gen. Per Bruhn & Co. lå i bulder 
mørke i Kraftværkshavnen for at af
holde en redningsøvelse med mand 
overbord. Normalt er redningsøvelser 
med bøjer eller dukker, men Per smed 
sin søn overbord i en overlevelsesdragt 
for at gøre øvelsen mere realistiske. 
Bemærkning fra en af deltagerne un
der øvelsen: »For fa'en pas på, dukken 
blinker sku1 med øjnene«. 
Sejladsen sluttede med natsuppe hos 
Kirstine, og der blev først lukket og 
slukket kl. 03.00. 
Fælles morgenbord søndag, hvor sej
ladsen blev i øvrigt diskuteret. 
Arrangementet sluttede med ta'selv 
bord (frivilligt) og præmieuddeling kl. 
13.00 
1. præmie: 

Nicklas II fra KMY - Skipper: Nick 
2. præmie: 
Joanna fra KB - Skipper: Finn 
Zakrison 

3. præmie: 
EBSITTUK fra KMY - Skipper: 
Jakob Severinsen. 

Ib P. 

Støt vore sponsorer! 

Øverst: Spørgetid vedr. 
svarskemaer 

Midten: Nick iførte sig sin 
sejleijakke inden han modtog 

sin 1. præmie 

Nederst: Fællesspisning i god 
stemning. Foto: Ib Petersen 

Foto: Ib Petersen 
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FISKETUR 
Lørdag den 25. september 

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? 

NB. Der blev indført fisketegn pr. 1. janaur 1993 

Fisketegnet skal ikke forevises SSF. 

Fest og motorbådsudvalget 

- ja tænk engang! 
Har SSF virkelig ingen talenter, der vil være med til 
at festligholde vort jubilæum i 1993???? 

Vi tænker på at lave dagen/aftenen festlig med opførelsen af en 
cabaret/revy. 

Hvad tænker du på? 
Hvis du har lyst til at skrive sketches, tekster, musik eller optræd^ 

så vil vi gerne i kontakt med dig! 

Kom nu ud 
af busken!! 

coQa 
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Børsens Business 
Cup 

Af Ebbe Munch-Andersen 

Business Cup fik den bedst tænkelige 
afvikling hos den 70-års jubilerende 
Sundby Sejlforening som stod for vært
skabet i den charmerende Amager
havn, hvorfra der var det bedste udsyn 
over et solbeskinnet Øresund og de 
mange sejladser. Programmet startede 
festligt med sejlklubbens hornorke
ster, og fortsatte i det musikalske 
hjørne under festlighederne lørdag af
ten, hvor klubbens Hoplapiger bestå
ende af 9 sejler-piger, sang et par lys
tige viser. 
De 48 firmamandskaber på hver fire 
mand - ialt 200 sejlere nåede at stifte 
bekendtskab med den vel fungerende 
klub i week-enden den 28.-29. august, 
hvor stævnet også var begunstiget af 
det bedst tænkelige sejlervejr. 
Business Cup sejles som match-race -
hvor firma sejler mod firma. Det kræ
ver en afvikling med militær præcissi-
on, hvilket lykkedes fuldt ud. Det lyk
kedes også at få skabt den rigtige fine 
feststemning gennem klubbens mange 
frivillige medhjælpere. Lige fra hor
norkester til røgede sild, som der af en 
eller anden grund ikke blev så stor af
sætning af. Bedre gik det med junio
rernes Business Burger og salget af øl -
400 liter blev det vist til - ganske flot 
klaret. 
Stævnet blev vundet af revisionsfir
maet Arthur Andersen & Co. og sel
skabets søsterfirma Andersen Consult 
samt S&W Medo Teknik A/S. Sids
tnævnte er iøvrigt ejet af samme sel
skab som også ejer Rolls Royce. 
De tre virksomheder rejser i oktober 
til det græske øhav, hvor der sejles 
finale. Det sker sammen med de to 
vindere fra udtagelses sejladserne i 
Kerteminde. 
Dagbladet Børsen, har gennem syv år 
arrangeret Business Cup. Først i sam
arbejde med America's Cup. Siden 
alene, dog med et præsidium bestå
ende af Dansk Sejlunion KDY samt 
Børsens redaktion som overbygning. 
Præsidiets opgave er at disponere 
overskuddet fra Business Cup videre 
til dansk sejlsport. Sejlcentret på Ama
ger var officiel leverandør af sejl til 
Børsens Business Cup. 
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Børsens Business 
Cup 1993 
Et vellykket stævne som blev afviklet i 
solskin og let vind, men som jeg før har 
sagt kan sådan noget ikke laves uden at 
en masse mennesker stiller deres ar
bejdskraft til rådighed EN STOR 
TAK TIL ALLE. 
Vores juniorafdeling stod for salg af 
400 pølser - 300 burger og ca. 500 liter 
øl, dette gjorde de fantastisk godt, rø
geriet sørgede for friske nyrøgede sild 
og vores hornorkester var med til at 
give stemning fra morgenstunden. 
Lørdag aften sørgede Kirstine for en 
dejlig middag og »Hoplapigerne« sang 
et par sange for os, en aften med god 
stemning, Skandinavisk motorbåds-
klub stillede 6 gummibåde med fører 
til rådighed EN STOR TAK TIL 
ALLE. 
Til Sejlklubben Lynetten - Jørgen og 
Jytte - Bent - Kim - Carsten - Willy og 
Søren - TAK fordi I lånte jeres både 
ud, til sidst TAK til Mogens som var 
foregangsmand og stævneleder for Bu
siness Cup 1993. 

Birgitte 

(*)-
\ 5£i/C£f7ferøf / °9 aK det andet: 

Rulleforstag • Rullebomme • Sejlpressenninger • Bompressenninger • Cockpittelte • 
^^ Sejlposer • Spilerkasser • Sejlertasker • Grejposer • Toilettasker og meget mere 

DIN LOKALE SEJLMAGER Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71 14 

i 
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Øverst: Ebbe Munch-Andersen fra 
Børsen holdt tale lørdag aften ved 
festen, og overrakte præmier til 

diverse deltagere samt lovpriste det 
fine sejlvejr. 
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1923 1993 

70 ARS 
JUBILÆUMSFEST I SSF 

AFRIGGERFEST 
Festen afholdes i Sundby Sejlforenings Klubhus 

lørdag den 23. oktober 1993 
Standeren nedhales kl. 18.00. Derefter er SSF vært ved en 
jubilæumsdrink til alle fremmødte medlemmer og gæster. 

Indholdet er indtil videre en hemmelighed. 

Aftenens program fra kl. 19.00 
* Festmiddag 
* Fiskeanretning Jan Mayen 
* Trokado pomp dressing 
* Kirstines Dyreryg med tilbehør 
* Sauce Boneparte Napoleon 
* 70 års Isbombe a la Sorbé 
* Kaffe 
* Vi flaske hvid- eller rødvin 

Festmusik, underholdning og dans - alt for 
den lille pris af kr. 175,- pr. billet. 
Bordbestilling hos Kirstine i restauranten 
indtil den 15. oktober kl. 22.00. Bestil bord 
i god tid, alt plejer at blive optaget. 

Festkomiteen 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde mandag den 
16. august 1993 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 

Afbud: Else Thuring 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 16. 
juni 1993 blev godkendt uden bemærk
ninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden indledte mødet med at 
byde velkommen tilbage fra sommer
ferie til bestyrelsen. 
Formand, havneudvalget og næst
formanden vil foranstalte et møde med 
pladsmanden, p.g.a. af henvendelser 
fra medlemmer vedrørende mang
lende vedligeholdelse af pladsen. 
Bestyrelsen vil indhente tilbud på byg
ning af en carport til traktoren. 
Til opkrævning af havnepenge i 
pladsmanden/havnefogedens fravær 
er ansat Erik Christensen. 
Foreningen har modtaget en regning 
på vandafgift på kr. 72.000,-
I år har Sdr. Mole været brugt til ferie
parkering og det har fungeret tilfreds
stillende. 
Forsvarsministeriet og Miljøministe
riet har modtaget protestindsamlingen 
vedr. Flakfortet og Øresundsbroen og 
meddeler at de tager underskriftsind
samlingen med i de efterfølgende for
handlinger. Miljøministeriet har til
sendt en skitse over fredningen af en 

del af Saltholm. Ministeriet har endnu 
ikke godkendt skitsen. 
Et medlem har opfordret SSF til at 
rette henvendelse til Dansk Sejlunion 
om at få udfærdiget en liste over hav
netakster i samtlige havne, da ved
kommende mener det er urimeligt, at 
man skal købe tursejlerhåndbogen 
hvor taksterne er nævnt i. 

Københavns Motorbådsklub takker 
for opmærksomheden til deres 70 års 
jubilæum. 
Underviseren af navigationskurset i 
SSF har forespurgt foreningen om det 
var muligt at inddrage deltagere fra vo
res naboklubber i kurset. Kent Nielsen 
godkendte dette, med det forbehold at 
mere end 50 % skulle være fra SSF og 
at der kun måtte oprettes 1 kursus. 
Københavns Magistrats 5. afd. har 
meddelt foreningen, at man inden 9 år 
skal være tilsluttet fjernvarmeanlæg
get. 
Arbejdet på Sdr. Mole vil blive påbe
gyndt i september og stå færdigt inden 
udgangen af oktober som lovet. 
Udgravning af renden er endnu ikke 
klarlagt. 
Formanden oplyste, at foreningens 
økonomi p.t. er rimelig god. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Bolværksarbejdet vil i vinter blive vi
dereført hen til Sdr. Mole, dette kan 
foreningens økonomi bære p.g.a. det 
atter i år er frivillig arbejdskraft. 
Arne Olsen Offset har tidligere stillet 
en trailer til fri afbenyttelse for yng
linge og joller, denne trailer vil ikke 
længere være til disposition, p.g.a. den 
er blevet behandlet yderst dårligt. 
Bestyrelsen foreslog at vask af biler på 
foreningens område er forbudt. For
slaget blev vedtaget. Med en stemme 
imod - Kent Nielsen. 
Lys vil blive opsat ved juniorhuset. 

Punkt 4 - Klubhus 
Klubhuset vil i løbet af vinteren få op
sat nye vindskeder på taget. 
Trappen ved de udvendige toiletter vil 
blive udskiftet. 
Bestyrelsen vil indhente 2 tilbud på 
isætning af nye vinduer på vestsiden af 
klubhuset. 

Punkt 5 - Fester 
Afriggergilde og jubilæumsmiddag 
den 23.10.1993. 
Reception den 28.10.1993. 
Præmieuddeling og fest efter Møn-
Rundt sejlladsen den 3.9.1993. 

Svagførefest den 4.9.1993. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Sejlerskolen har deltaget i Møn Rundt 
med Tyveknægten. 
Den 28.-29. august vil der blive afholdt 
week-end tur. 
Navigationskursus vil i vinter foregå 
om tirsdagen i Skipperstuen. 
Tovværkskursus afholdes om tirsda
gen i Green-House. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Afdelingen er i gang efter sommerferi
en. 
Ynglingene har deltaget i Nordisk Me
sterskab, og fået en 7. plads, hvilket 
må siges at være meget flot. 
Afdelingen deltager også i DM for 
ynglinge. 
Rekrutteringsarbejdet er endnu ikke 
færdigt, man mangler endnu et par in
stitutioner. 
Bestyrelsen vil på næste møde drøfte 
juniorlederens dispositionsret over 
følgebådene. 
Punkt 8 - Kapsejlads 
Møn-Rundt sejlladsen forløb meget 
fint, takket være alle de frivillige hjæl
pere. 
Old-Boys sejlads vil finde sted den 21.-
22. august. Foreningen har lånt 6 yng
linge af Søværnet. 
Børsens Business Cup den 28.-29. au
gust 1993. Her vil der være grill-pølser, 
fadøl, røget sild og meget mere på 
Ndr. Mole. 
Bollen vil til denne sejlads være plat
formbåd. 
Skandinavisk Motorbådsklub har lo
vet at stille 6 gummibåde til rådighed. 
Overskud på salg af sild vil gå til svag-
førerfesten. 
Overskud på salg af pølser og drikke
vare vil tilfalde juniorafdelingen. 

Punkt 9 - Joller 
Klubsurferen sejler igen. 
Slæbestedet fungerer ikke helt tilfreds
stillende. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Familiesejladsen den 20. juni blev som 
sædvanlig gennemført sammen med 
sejlerne. Vi havde fælles startlinie, op
gaver undervejs og måltagning. Delta
gende motorbåde: Een (1). 
Fartøjsberedskabet havde praktisk 
øvelse lørdag den 31. juli. 
Alarmen indgik kl. 21.35 og Bollen 
deltog. Eftersøgningen blev afblæst kl. 
00.12, hvor »nødstedte« var fundet 
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mellem Flakfortet og Saltholm. 
Natsejladsen den 14.-15. august blev 
afviklet planmæssigt og rost af delta
gerne. Motorbåde tilmeldt fra SSF. 
Een (1). 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet uner dette punkt. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
Sekretær 

.Cv cv 

Juniorafdelingen 

DM 1993 for 

Ynglinge 

Dette års Danmarks Mesterskab blev 
afholdt af Arresø. Der var 55 delta
gende både, deriblandt seks tidligere 
verdensmestre + en nuværende. Det 
er sådan et felt, der gør Ynglingen til 
en af Danmarks hårdeste Klassebåde. 
SSF var repræsenteret ved 2 både YD 
101 og YD 160 og besætningerne var 
henholdsvis Jackie Hostrup, Jacob 
Brydenfelt og Mia Jahn og Klaus Za-
strow, Suzette Offenberg (senere af
løst af Nikolaj) og Martin Iversen. Ef
tersom at besætningen på YD 101 ikke 
har trænet særlig meget, var det op til 
YD 160 at komme hjem med et godt 
resultat. 

Solen skinnede da 53 både stævnede 
ud på Arresø. 1 båd kom ikke i vandet, 
da kranen gik i stykker, en anden, YD 
160, manglede en gast, da vedkom
mende skulle flytte til Odense. 
YD 101 sejlede 1. sejlads som den ene
ste klubbåd fra SSF, besætningen var i 
godt humør og troede selv på et godt 
resultat, men ak. Vi opdagede hurtigt 
at båden var dårligt trimmet, hvilket 
frem provokerede nogle dumme takti
ske fejl. Båden røg derfor langt ned i 
feltet, inden 1. mærke. Resultat en 
46'ende plads. 
Da der var nogle sejlere der lagde pro
test, imod banens længde, første båd 
var 1 time og et kvarter om sejladsen, 
besluttede dommeren, at man skulle 
sejle en ekstra trekant (Banesystem 
C). Det skal lige bemærkes, at prote
sten ikke blev taget til følge. 2. sejlads 
blev udskudt 1 time fredag morgen på 
grund af manglende vind, heldigvis 
skinnede solen fra en blå himmel, så 
der var ingen der beklagede sig. 
Sejladsen blev dog startet og nu var 
alle 55 både på vandet, det skulle blive 
spændende at se, hvordan YD 160 
skulle klare sig. YD 101 havde brugt ti
den på at landtrimme og til vores glæde 
viste det sig, at båden var næsten per
fekt, men det hjalp ikke særlig meget 
for rorsmanden havde taget sit hoved 
under armen. Resultet en 38.ende 
plads præcis lige sådan gik det i 3. sej
lads. 
YD 160 levede heller ikke op til for
ventningerne, de kom i land med to 
29.ende pladser. Det var vi ikke glade 
for, men klubben sørgede for måltag
nings øl, det hjalp på humøret. 
Stævnets 3. dag. YD 160 var meget op
satte på, at nu skulle de gøre noget ved 
deres samlede resultat, alt imens YD 
101 nærmest havde opgivet alt håb om 
et godt resultat. Endnu engang slog 
det fejl for YD 160, de havde derfor 
opgivet ethvert håb om et godt resultat 
og satsede nu mere på at have det 
sjovt, men jeg tror nu ikke Claus mo
rede sig da han blev vækket kl. 02.00 
om natten, fordi han skulle til protest, 
men det lykkedes ham, at vinde den og 
den anden båd fik et DSQ. 
Den sidste sejlads er ikke værd at næv
ne, ej heller ikke det samlede resultat. 
YD 160 blev nr. 39 og YD 101 blev nr. 
47. 

En sejler hilsen 
fra YD 101 

til orientering 

Ny bog om match-race 
Knud Thybo, Skovshoved Sejlklub har 
skrevet en bog om match-race, og den 
er netop udkommet på forlaget Cer-
vus! 
Bogen behandler alt om regler og tak
tik, ligesom der i tegninger er vist 
mange situationer fra startproceduren 
og taktiske ting på banen. Den er skre
vet i et klart, forståeligt sprog, så både 
nybegyndere og mere øvede kan have 
stor glæde af den. 
Endvidere har Knud Thybo lavet et af
snit om teknik og taktik i almindelig 
kapsejlads (fleet-race), så bogen har 
interesse for alle kapsejlere. 
Bogen kan købes i landets boghande
ler - eller hos Dansk Sejlunion, Idræt
tens Hus, 2650 Brøndy til en pris af 
godt hundrede kroner! 

Perkins 
Forhandler 
MARINEMOTOR 18-800 HK 
Propeianiæg - Varmeveksler -

Oliekøler - Kølkøler -
Marinegear - Pumper -

El-udstyr -
Fremstiling af rustfrit udstyr -
Bådudstyr - Brugte motorer -

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 - Marstal 
Hf. 62 5317 29 - Fax. 62 53 10 66 
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Vandarealerne omkring Saltholm 
fredes den 1. september 

Jagtstarten udsættes til den 16. september 

FREDNING SG RÆNSE 

Adgang forbudt 

Jagt forbudt 

Forbud mod færdsel og sejlads 
indenfor 25m fra kysten 

Fredningsbestemmelser 
for færdsel, sejlads og jagt. 

Indenfor hele det fredede omride: 
• Forbud mod brædtsejlads og sejl

lads med hoovercrafts, vandskoo-
tere, jetski o.l. 

• Sejlads med motor må ikke ske 
med større hastighed end 10 knob. 

Færdselsforbud: 
• Sejlads og færdsel er forbudt 

indenfor en afstand af 25 m fra 
Saltholm. Landgang må kun ske 
ved Barakkebro. 

• Sejlads og færdsel er forbudt om
kring den sydlige del af Saltholm 
og ved Søndre Flint. 

• Erhvervsfiskere er ikke omfattet af 
ovenstående færdselsforbud. 

Jagt: 
• Jagt er forbudt SV, S og 0 for Salt

holm, og i disse områder må sky
devåben tillige ikke medbringes i 
skydepram. 

• På det øvrige vandområde må jagt 
først gå i gang den 16. september. 
Endvidere er jagt efter kl. 12 ikke 
tilladt. 

For yderligere information: 
Skov- og Naturstyrelsen, tif. 39 47 20 00. Reservatsektionen, tif. 75 27 20 88. 
Jægersborg Statsskovdistrikt (tilsyn), tif. 31 63 00 01. 

Miljøministeriet 
Skov- og Naturstyrelsen 

FÅ BEDRE RAD I 
AMAGERBANKEN. 

Amagerbanken 

Amagerbladet den 17/8-1993 

Gummibåd lå gemt nord 
for Saltholm 
Løjtnant John Strøbæk fra Marine
hjemmeværnet i Dragør, har netop væ
ret leder af en stor eftersøgningsøvelse 
i Øresund i samarbejde med Fartøjbe-
reskabet Sundet Syd. 
I kraft af det gode lokalkendskab bå
dejerne er i besiddelse af og det store 
engagement, der blev vist i øvelsen, er 
jeg af den opfattelse, at beredskabet 
vil kunne fungere sammen med andre 
sørednings-enheder, siger John Strø
bæk. 
Fartøjsberedskabet Sundet Syd består 
af motor- og sejlbåde fra klubberne, 
der er hjemmehørende i Lynetten, 
Sundby, Kastrup og Dragør havne. 
Det er tanken, at når beredskabet er 
udbygget, skal det indgå som et sup
plement til den eksisterende søred-
ningstjeneste. 
Denne første øvelse i beredskabets 
korte liv forløb efter omstændighe
derne fint. Der var deltagelse af seks 
både, som fik til opgave at finde Mari-
nehjemmeværnskutteren »BOPA«s 
gummibåd, der lå gemt nord for Salt
holm. 
Øvelsen startede kl. 21.35 med at John 
Strøbæk blev alarmeret af Sundets 
Marinedistrikt. De deltagende både 
blev herefter tildelt søgeområder, og 
kl. 00.12 blev gummibåden fundet. 
»Vi håber at kunne holde mindst én 
øvelse om året. Og i vinterens løb vil vi 
holde kurser, der alle relaterer til sø
redning«, oplyser John Strøbæk. 
Interesserede bådejere/gaster kan 
rette henvendelse til lederen af fartøjs-
beredskabet Sundet Syd, Bent Hansen 
på telefon 31 57 41 24. 
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Til kamp for ny strandpark 
Amager Strand: 
Det er sidste udkald, hvis Ama
ger Strand skal bevares og ud
bygges inden Øresundsbroen 
kommer og tager den. Nu sætter 
Riv er a-udvalget skub i deres red
ningsplaner. 

50.000 underskrifter skal lægge pres på 
både lokal- og landspolitikerne, så de 
giver en slant på et par hundrede milli
oner kroner til en fremtidig »Amager 
Strandpark«. 
Det er Riviera-udvalget med 28 for
eninger der inden den 16. oktober ven
ter at have den massive opbakning bag 
deres plan for området på Østamager 
klar. 
Planen er omfattende og inddrager til
lige området ved Kastrup Havn og Kø-

• benhavns Havns forslag til en lystbå
dehavn ved Prøvestenen. 

Ny kystlinie 
Det er tanken, at en ny kystlinie nord 
for Kastrup Marina lægges ca. 200 me
ter frem foran den nuværende og træk
kes ind til kysten ud for Kastrup Fort 
og Femøren. Den ny kystlinie får en 
god, børnevenlig strand, og bagtil op
bygges et 40-50 meter bredt klitom
råde - med de nødvendige servicefaci
liteter som toiletter, restaurant etc. 

Stabiliteten skal sikres af fire høfder, 
utraditionelt udformet som lave holme 
og forbjerge, der giver et skærgårdsag-
tigt præg. Desuden indgår en afløser 
for Helgoland Søbadebanstalt i Ri
viera-planen. 
Vandområdet mellem den nye og 
gamle kystlinie får lagunepræg med 
tumleplads for småbåde, og Kastrup 
Fort tænkes yderligere udviklet til re
kreative formål. Samtidig forudsætter 
planen, at Amager Strandvej dels læg
ges bag om Kastrup Fort, dels nedprio
riteres af myndighederne, så trafikken 
i området mindskes. 

Amager Strand er Københavns eneste 
strand, og to millioner borgere valfar
ter hvert år til området og dets øvrige 
rekreative dejligheder. Såvel Tårnby 
Kommune som Københavns Kom
mune er da også positivt indstillet over 
for udbygningsplanen, som den kom
mende Øresundsforbindelse i høj grad 
aktualiserer. 
Forbindelsens kunstige halvø ud for 
lufthavnen ændrer nemlig strøm- og 
bølgeforhold således, at Amager 
Strand hurtigt sander og sumper til og 
udvikler sig til en tilgroningskyst. En 
sådan udvikling kan man komme i for
købet ved en fremrykket kystlinie. 
Riviera-udvalget har foreslået Øre

sundskonsortiet, at overskydende ma
teriale fra anlægsarbejderne kan bru
ges som opfyldning ved Amager 
Strand. Dermed slipper konsortiet for 
bortskaffelsesomkostninger på 50-60 
millioner kroner, lyder et godt argu
ment. 
Formanden for Riviera-udvalget, 
Hans Guldager, siger, at man forestil
ler sig at udbygningen finansieres som 
et sammenskudsgilde mellem stat, 
amt, kommune og Øresundskonsor
tiet. 
Det er allerede nævnt i bemærknin
gerne til anlægsloven for Øresundsfor
bindelsen, at eventuelle skader på 
Amager-kysten skal udbedres for byg
herrens regning. 
Underskrift-indsamlingen har blot væ
ret i gang nogle dage. Men udbyttet 
har på den korte tid været så overvæl
dende, at Hans Guldager ingen pro
blemer venter med at få de 50.000 sig
naturer i hus. 

Kastnip 

Helgoland Nye strandområder 
søbadeanstalt 

Surferstrand $ 
Strand Lystbådehavn 

Strand Femøren 

A> 

::' 

Kastrup 

Nyt havneområde Øresund 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 31. oktober 
kl. 9.00 

i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 

Formanden 

Kapsejladschefen 

Ungdomslederen 

Jollelederen 

1 havneudvalgsmedlem 

Formanden for klubhus og bygninger 

1. suppleant til bestyrelsen 

Kasserer 

1. kassersuppleant 

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 
den 3. oktober 1993 kl. 9.00 

Bestyrelsen 

SENSOMMERTILBUD 
Nu går sommeren på hæld,men vi har stadig 
masser af gode tilbud, f.eks.: 

Redningsveste Tilbudspris 298,-
Svømmeveste Tilbudspris 198,-
(Ovennævnte veste er af maerket Regatta) ™ 

EAGLE FISH ID II 
Avanceret fiskeekkolod 
m/LCD skarrm til en fantasi pris 

1695,-
(Ind. hzkmontgiver) 

FLEECE TRØJER, BUKSER, 
ANORAKKER M.V. FRA 199,-

KASTRUP MARINE SERVICE 
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup 
Tlf. 32-500504 - Fax 31-510930 

Åbningstider : Man-Fre 9-17.30, Lørdage 9-13 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
Fliiggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 



EFTERÅRETS FÆLLESTUR TIL 
MOTORBÅDSKLUBBEN »WEST« 

Lørdag den 26. september 1992, kl. 12.00 

Morgendram i Green House kl. 09.00, afgang ca. kl. 10.00. Der sejles gennem 
Københavns Havn, så vi kan mødes ved Sydhavnsslusen kl. 11.00. 
Derpå sejles samlet ind til »West«. 
Sydhavnsslusen åbnes igen kl. 17.00 til hjemturen. 

Buffet med lune retter KUN kr. 58,00 

Tilmeldingslister i mellemgangen i klubhuset og hos Christian Blik. 
Tilmelding til spisning er bindende. 

MUSIK - DANS - FEST - LOTTERIER 

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

til orientering 

HUSK!!! SPAR PA VANDET!!! 

Huskat! 
Vi har i SSF en fordelagtig kollektiv 
forsikringsaftale med Hafnia. Den går 
ud på at man som medlem af SSF, i år 
kan tegne en ansvarsforsikring til kun 
kr. 160,- heraf tilfalder kr. 50,- SSF, så 
man ved tegning både får en billig an
svarsforsikring og støtter foreningen. 
Med i prisen er, at anvarsforsikringen 
også er udvidet til at dække ansvar un
der sejlads hele året, hvis man ønsker 
dette. 

Ansvarsforsikringen skal derfor til
meldes og afmeldes i SSF på kontoret 
(hos Poul) og den bliver fremover op
krævet sammen med klubkontingentet 
i marts måned. Har man i forvejen an
svarsforsikringen hos Hafnia, kan den 
overføres til den nye ordning fra først
kommende forfaldsdag. 
Så er der dem, der har kasko i Hafnia, 
de kan selvfølgelig også være med, det 
foregår således at de ved tilmelding får 
en ny police, hvor ansvar står som nul, 
ansvarsdelen bliver så opkrævet gen
nem SSF, og kaskodelen forbliver di
rekte mellem forsikringstageren og 
Hafnia og vedrører altså ikke SSF. Har 
man forsikring i et andet selskab kan 
Hafnia sørge for evt. overflytning. 
I aftalen er også at, nytegnet kasko 

starter med elitepræmie, samt at der er 
flere muligheder for procenter/rabat/ 
bonus ved tegning af forsikringer, 
herom kan det anbefales at kontakte: 

HAFNIA 
v/Søren Schuster, 
Sofievej 2, 2900 Hellerup 
Telefon 39 40 010 88 
Fax 39 40 07 77 

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

f— ^ 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 3158 14 24 

Nattevagt 
For at undgå tyverier fra 
bådene opfordres bådej
ere til at møde op og tage 
deres to nattevagter frem 
for at betale sig fra det. 
Tilmeldinger findes i klub
husets mellemgang, og 
hver bådejer skal gå 2 nat
tevagter i perioden fra 1. 
oktober til 1. maj. 
Det er også for din skyld, 
ordningen er etableret!! 
Kan du af en eller anden 
grund ikke selv gå dine 2 
nattevagter, så spørg et 
andet klubmedlem eller 
snak med pladsmanden, 
der er foreningens vagt
chef. 
Tag dine nattevagter så 
hurtigt som muligt!!! 
Altså: SPAR 1.000 kr. 

GÅ SELV DIN VAGT! 

Nattevagter!! 
Hvad er dog dette? 

Ikke alle har forstået selve ideen med 
nattevagtordningen, og enkelte prøver 
at smutte udenom. 
Det lykkes sjældent! 
For en bedre forståelse af hele proble
matikken gengives her hele vedtægt-
sbestemmelsen, idet det kan tilføjes, at 

ventivt. 
Patruljerende vagter, der observerer 
noget unormalt, skal straks via radio 
rapportere til indeværende vagt, som 
da straks skal tilkalde politi. 
Vagterne må ikke være i besiddelse af 
våben eller andre genstande, som er i 
strid med dansk lovgivning om våben
besiddelse. 
Vagterne skal fungere i tiden fra kl. 
22.00 aften til kl. 06.00 morgen. 
Foreningens næstformand leder og 
fordeler vagterne og skal i videst mu
lige omfang tage hensyn til medlem
mernes ønsker om vagternes afvikling. 
Tilsyn med vagternes rettidige frem
møde og - i tilfælde af forfald - tilkal
delse af afløser skal udføres af besty
relsens medlemmer på skift efter en 
nærmere fastsat plan. 
Pensionister og andre medlemmer un
der 65 år, der af fysiske eller helbreds
mæssige årsager ikke mener at kunne 
påtage sig vagttjeneste, kan fritages 
herfor. 
Ansøgning om fritagelse tilsendes for
eningen, og afgørelse tages efter med
lemmets personlige fremmøde på 
førstkommende bestyrelsesmøde. Fri
tagelse gælder kun for een vagtsæson 
og skal således fornyes hvert år. 
Medlemmer, som ikke kan eller ikke 
ønsker at deltage i vagtordningen, 
skal, hvis de ikke kan få et andet med
lem til at overtage vagten, betale et ge
byr på 500 kr. pr. nattevagt. 

NU SKAL VI VÆRE 

f 
i * 
© 

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!!! 

vor vagtordning har haft en præventiv 
virkning så det batter på hovedstadens 
lovløse individer. 
I øvrigt har 8 andre sejl- og motorbåds-
klubber direkte kopieret vores ord
ning med tilsvarende gode resultater. 

Vedtaget på 
generalforsamlingen 
den 31. oktober 1978 
med senere ændringer: 
V agtmandsordning: 
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 to 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. 
Den indeværende og de udeværende 
vagter skal være forsynet med bærbar 
radio. 
Ved fremmøde af kun to medlemmer 
skal kun området omkring klubhuset 
afpatruljeres. 
Vagterne må ikke forlade klubhuset 
alene. Der skal altid være to i følge. 
Vagterne må ikke foretage anholdel
ser, men skal alene ved deres tilstede
værelse og ved overvågning virke præ
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fra medlemmerne 

Tak 
Kære venner i SSF. 
Jeg vil sige jer alle som mødte op til 
min 70 års fødselsdag. Tak for gaver, 
smil og venlighed. Det var en ufor
glemmelig dag. 

Medlem 553 
Kurt Wilken 

MOTORBÅD SÆLGES 
Albin 21 med fabriksny Yamaha 
22 Hk dieselmotor med fersk-
vandskøling, værdi 50.000 kr. 

Pris 90.000 kr. 

Tlf. mellem kl. 19-21 

31 54 59 67 

sejlerskolen 

Nyt fra Sejlerskolen 
Når I læser dette, er sommeren forbi, 
men sejlerskolen fortsætter en tid end
nu. Vi forventer at sejle et par gange i 
oktober. Med »ynglingen» stopper vi 
sammen med sommertiden, da denne 
båd ikke har nogen lanterne. 
Lørdag/søndag den 14./15. august del
tog et hold fra sejlerskolen i Møn-
Rundt. Det blev en vellykket tur med 
masser af sol og fuld fart på »Tyvek
nægten«, og med en hæderlig tredje
plads som resultat. 
Lørdag/søndag den 21./22. august del
tog sejlerskolen med tre hold i den år
lige old-boys sejlads, og igen har i år fik 
vi et par fornøjelige dage. 
Lørdag/søndag den 28./29. august af
holdt vi den årlige week-end-tur for 
sejlerskolens elever, venner og lærere. 
Turen gik igen i år til »Kirkebakken« 
på Ven. Det blev en dejlig tur med fint 
vejr, især om lørdagen. Deltagelsen 
var rimelig god med 16 personer for
delt på 6 både. Da flere af de ellers tro
faste deltagere i år var faldet fra, må 
der være basis for en endnu større del
tagelse til næste år. 
Dersom turen igen næste år går til 
Ven, tror jeg at vi skal prøve Båckvi-
ken, da forholdene her er blevet en del 
forbedret med ny dækmole og nye toi
letter. 
Som nævnt i sidste nummer af bladet 
er det nu tidspunktet, hvor vi skal 
igang med vinterens aktiviteter. Det er 
derfor på høje tid at tegne sig på li
sterne i mellemgangen, dersom man 
vil deltage i et af kurserne. 
Det vil ligeledes være på tide at gøre 
opmærksom på, at sejlerskolen holder 
»afslutning« fredag den 8. oktober. 
Lørdag/søndag den 9./10. oktober er 
der pligtarbejde med afrigning m.v. af 
bådene. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

skolechef 

joller 

Jollebroen tages ind 
SØNDAG D. 26. SEPT. 

KL. 12.00, 
herefter jollemøde 
med valg af jolle
repræsentanter. 

Husk sommertid ophører. 

Medbring gerne waders+værktøj 

fra bestyrelsen 

Nye medlemmer 
A74 Bernd Wiener, 

Rethweg 26 
Hamburg, Tyskland 

A 337 Allan Johansen, 
Geislersgade 11, 2.tv. 
2300 København S 

A466 Leo Frost, 
Harre vænget 16, 
Kirke Sonnerup 
4060 Kirke Saaby 

J1522 Knud Martinsen, 
Kongelundsvej 94 
2300 København S 

J 1533 Rasmus Skaarup, 
Eskebøl Allé 7 
2300 København S 

J1526 Nicolai Byrholt Jensen, 
Spartasvej 6 
2300 København S 



Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Priser excl. moms. 
2 - 5 HK, 385 kr. 
6 • 10 HK, 425 kr. 

12 - 25 HK, 460 kr. 
26 - 45 HK, 545 kr. 
46 - 75 HK, 725 kr. 
80 -120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center, 
Wilders Plads, Bygh. C, tlf. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted 
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

QJSMIjQOOOKIDa 
sl^'outboards ijonnson 
YAMAHA QUICK3IIM=R 

Klargøringen 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 
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R E C E P T I O N  

Torsdag den 28. oktober 1993 
mellem kl. 15.00 og 18.00 

I SSF's restauration 
Amager Strandvej 15 

Medlemmer, sejlvenner - ja, alle er meget velkomne. 

Preben Jacobsen 
Formand 

NOVEMBER 1993 Nr. 11 52. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 58 14 24 
Telefax: 31 59 35 80 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 32 5019 78 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32 52 25 44 

Sekretær: 

Aase Schou 36 30 50 82 

Kasserer: 

Erna Christensen 31 59 39 78 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31 59 49 24 

Holger Nielsen 31 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31 571340 

Festudvalgsrepræsentant: 

ElseThuring 32 53 59 64 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31 59 79 95 

Skolechef: 

Kent Nielsen 31 56 05 41 

Juniorleder: 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Claus Villadsen 31 57 7990 

Målere: 

Svend Heger 31 59 66 03 

Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 

Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S 

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

Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 

Hollands Allé 27, 2300 Kbh. S 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr. 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 

Havnegade 37 B, 1058 K . . . . 

Radiokontakt: 

Kirsten Fraenkel 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

2 

31 587576 

325041 01 

32970939 

31 51 71 79 

33 1330 02 

32970665 

Billige kvalitetstryksager 
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SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag _ * 

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

Alt i bogbinderiarbejde ^ 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning £ 

Fotografering til brochure brug o 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. ? 

CC 
DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. jJJ 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. ^ 

SMQffsettryK 
v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

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! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

VI GÅR IKKE I VINTERHI! 
Vores udvidelse samt flytning 

af Dacon Europe A/S til 
Sejlklubben, 

betyder at vi nu også er aktive i 
vinterhalvåret. 

Foreløbige åbningstider: 
Man-fre. kl 12-17 
Lørdag kl 10-15 

LYNETTENS BÅDSERVICE 
TLF: 31576106 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 5. november 1993 
Foto: Kurt Pfeiffer 



SUNDBY SEJLFORENING 

70 år 
(28.10.1923-28.10.1993) 

Fem år efter den første verdenskrigs afslutning, midt i en tid med store 
arbejdsløshedsproblemer og sociale omvæltninger, men også i en tid 
med store fremskridt inden for teknik og videnskab, stiftedes i en lille 
have på Amager foreningen »Saltholm«. Navnet på grund af, at det 
var dertil man sejlede for at jage og fiske. 

Arealet, som disse pionérer fik tildelt, tilhørte militæret, men blev 4 år efter overdraget til Københavns 
Kommune. Et par år efter kom sejlsporten til at spille en rolle, og en sund og levedygtig sejlklub var 
kommet for at blive. I september 1925 ændredes navnet til Sundby Sejlforening, og der oprettedes leje
kontrakt med kommunen. Igennem alle årene har SSF haft et glimrende forhold til Københavns Kom
mune og fået hjælp og støtte, så det har været muligt at bygge og vedligeholde vores havn. 

11937 blev grunden lagt til den egentlige uddannelse af sejlerungdommen. Samme år startedes naviga-
tionsundervisning, og i 1946 blev juniorafdelingen startet. I dag har SSF en stor flåde af optimister, 
4 ynglinge og en smuk gammel »Øveballe«, en spækhugger, et par hurtiggående småbåde og en D.M. 
Fishermann. 

Klubhuset, som er det tredje i rækken, er ramme om alle fester, undervisning, kapsejladser og motor-
bådssejladser samt foredragsaftener; kort sagt alt det sociale. Restaurationen er kendt ud over det gan
ske land og udlandet med. 

Utroligt mange ting bliver udført som frivilligt arbejde. Dette er med til, at vi kan klare os med et kon
tingent for aktive på kun kr. 600,00 pr. år. Havnelejen ligger også på det lave plan. Alligevel har vi en 
velfungerende klub, hvor der er mange at trække på, når det er nødvendigt. I øjeblikket er der ca. 12-13 
års ventetid for at få en havneplads. Trods dette finder mange frem til SSF og melder sig ind for at del
tage i vort klubliv. 

Gennem alle disse 70 år har SSF vist sig at være bæredygtig. Barometeret har stået på både storm og 
blæst, regn og sol, men ét var fornødent: Alle SSF'ere vil bevare deres klub. Jeg benytter lejligheden 
til at takke alle, det være sig Københavns Kommune, Dansk Sejlunion, Idrætsforbundet, alle sponsorer 
gennem årene og alle vore medlemmer, som har gjort alt for Sundby Sejlforenings beståen. 

I dag er SSF en moderne klub, der spænder utrolig vidt. Den store medlemsskare gør, at vi fungerer som 
et lille samfund, hvor alle kategorier af befolkningen er repræsenteret. Det er nok det, der gør, at SSF 
besøges af så mange ude fra. 

Preben Jacobsen 
formand 

SSF 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde mandag den 
20. september 1993 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 

Afbud: Henrik Gravesen 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 16. 
august-1993 blev godkendt. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser. 
Formanden havde modtaget to forslag 
fra medlemmer om emner til årets 
Sundbyer. 

Formanden orienterede om, at der var 
iværksat bekæmpelse af rotter, som 
der var konstateret en del af i området. 
Miljøministeriet har taget prøver af 
bunden, og når disse foreligger, for
ventes det at udgravningen kan finde 
sted. 
Formanden vil stille to forslag til 
Dansk Sejlunion, et forslag om nedsat 
havnetakster for pensionister. Et an
det om havnelejer i Danmark, så det 
kan trykkes i vores medlemsblad. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Arbejdet med bolværket vil blive på
begyndt i december. Masteskuret vil 
blive repareret i løbet af efteråret. 

Punkt 4 - Klubhus 
Der vil blive indhentet to tilbud på nye 
vinduer til klubhuset. 
Terrassen vil blive overdækket til jubi
læumsfesten. 

Punkt 5 - Fester 
Bordplan samt indbydelse af gæster til 
jubilæumsmiddagen og receptionen 
blev drøftet. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Sæsonen er forløbet godt. 
Den 2. oktober skal 9 elever til prøve. 
Sejlerskolen har afholdt en week-end 
tur til Hveen. 
Tilmeldingerne til henholdsvis naviga
tions- og tovværkskurserne er p.t. ikke 
overstrømmende, så kom frem af bu
sken og tilmeld jer. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Alle sejladserne er afsluttet. Og alt er 
gået meget flot. 
Den sidste sejlads, Forterne Rundt 
forløb planmæssigt med dejligt vejr. 
Fra sejladsen Børsen Business Cup vil 
der blive overført kr. 12.000,- til ung-
domsfonden. 

Punkt 9 - Joller 
Jollebroen bliver taget ind den 26. sep
tember 1993. 
Der vil blive indkøbt et nyt sejl til klub
surferen. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var en del kritik af manglende kor
rekturlæsning inden bladet gik i tryk
ken. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet under dette punkt. 

Mødet slut kl. 10.00 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
sekretær 

Støt vore sponsorer! 

• Bådtransport -
s-v ~ ¥• 

Søsætning - Optagning 
BBfil 

[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons ] 
, ÆA* — ||»  ̂ « mfji 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
• 

. • • 

sÉlMi f; •, up
~
:r:-'*lf vw; ;s:Æy-:- V %  
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192) M 1993 

Foreningens 
formænd gennem 70 år 

Blichfeldt Olsen 1923 
S.Hempel 1928 
P. Jensen 1933 
Chr. Jensen 1934 
H. Thomsen 1936 
L. Henriksen 1937 
A. Jensen 1943 
H. Bay 1948 
E. Nilsson 1950 
W. Tangaard-Rasmussen 1954 
G. Øberg 1961 
Sv. A. Larsen 1962 
Hans Guldager 1973 
Klaus Akkermann 1985 
Preben Jacobsen 1989 

1928 
1933 
1934 
1936 
1937 
1943 
1948 
1950 
1954 
1961 
1962 
1973 
1985 
1989 

Foreningens 
æresmedlemmer 

S. Hempel 1933 
Borgmester P. Hedebol 1938 
Tømrermester Fagerberg 1939 
Ludvig Henriksen 1943 
Carl Nielsen 1948 
Knud Larsen 1948 
Poul Larsen 1948 
A. Bendtsen 1957 
Alf Andersen 1959 
Andreas Hansen 1964 
Svend A. Larsen 1970 
Martin Andreasen 1973 
Reinhardt Hansen 1976 
Hans Guldager 1981 
Bendt Knudsen 1988 
Erna Christensen 1993 

Preben Jacobsen 

Tildelt S.S.F.s 
Hæderstegn 

Hans Frederiksen 1971 
Egon Kjeldsen (Pløk) 1972 
Carl Jensen 1973 
John Hagemann 1975 
P. Richard Høj Jensen 1976 
Waldemar Bandolowski 1976 
Erik Hansen 1976 
Erna Christensen 1978 
Preben Jacobsen 1978 
Anni Lindqvist 1979 
Martin Jørgensen 1980 
Kirstine Larsen 1981 
Bilde Jensen 1981 
Vagn Preisler 1982 
Else Thuring 1984 
Allan Petersen 1985 
Holger Møller 1985 
Jens Green 1986 
Arne Olsen 1986 
Bente Bang Christensen 1989 
Klaus Akkermann 1989 
Henning Fraenkel 1992 
E. Juul Andersen 1992 
Preben Rasmussen 1993 
Bent Petersen 1993 
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Old Boys 1993 
Så - Old Boys'er - nu kommer den, den 
længe ventede - historien fra vort 
stævne sidst i august, vi sku' altså lige 
en tur til Frankrig først, men - bedre 
sent end aldrig. 
Som sædvanlig indledtes lørdag mor
gen med skippermøde, og morgen
gymnastik - hvem holder balancen 
bedst med en gammel dansk i hånden -
samtidig med »arme bøj og arme 
stræk«. 
I år havde vi for første gang i Old Boys' 
sejlladsens historie en sporsor - og 
endda en lokal sponsor - PHILIPS, der 
gav en »Dire Straits« T-shirt til PIGEN 
i hver båd. 
Om det var hende der fik lov at be
holde den er nok usikkert, den var ret 
eftertragtet af vore poder. Hver dom
mer fik en »Dire Straits« kasket, så de 
kunne holde tonen, og vi andre finde 
dem. 
I år var det dejligt at se at ud af de 11 
tilmeldte bådhold, var der helt nye an
sigter - skolebådsfolket havde taget 
mod til sig - og de lagde beslag på hele 
3 både, håber I kommer igen til næste 
år. 
Vi startede i pænt vejr, der dog i da
gens løb blev mindre pænt, faktisk fik 
vi en mindre kuling - og lige på det tids
punkt sloges Ole Juul og Tommi Ny-
mand-for en gangs skyld! - det kunne 
Tommi ikke lide - han var foran - så 
pludselig forsvandt han, mandskab og 
båd fra horisonten - de mistede ma
sten, den havde revet skruer og røst
jern og hvad det ellers hedder op af 
dækket, så da vi andre måtte kæmpe os 
i mål for så at få at vide, at sejlladsen 
var aflyst, kunne han sætte sig ned i ro 
og mag, folde hænderne og blive tran
sporteret til land, - hvad gør man dog 
ikke for at slippe for besvær! 
Og så alle de mennesker på dommer
båden, der havde regnet med et godt 
skuespil - de kunne se absolut ingen
ting, alt forsvandt i regn, og oppisket 
vand. 
Men hvad gjorde det, inde på land var 
der sørget for røgede sild, varme pøl
ser og brød samt øl, vand og kaffe, det 
klarede Mini og Bo på bedste professi
onelle måde. 
Traditionen tro, var vi om aftenen 
samlet til spisning, denne gang havde 
Kirstine - endda uden den store over
talelse - lavet buffet (det var meget 
lækker mad), dækket et flot bord, hvor 
vi alle kunne sidde samlet, samt hentet 
sølvlysestagerne frem. Vi kommer nok 
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igen til næste år. 
Dronningens Taffelmusik (spillet af 
Tivoligarden) havde Leif medbragt 
(på bånd), og Tonny sørgede for re
sten af musikken, da han var blevet 
træt af at høre på dronningens. 
Så blev det søndag - hvor de fleste af os 
stadig havde 2 sejlladser tilbage. Vind 
og sol i en tilpas sammensætning bevir
kede, at sejlladserne blev afviklet hur
tigere end forventet - mon det var fordi 
dommerne - Aksel Brask og Kim Stef
fensen - havde lavet matchracebaner i 
stedet for tidligere år hvor vi sejlede på 
trekantbaner - eller var vi bare hurtige
re! 
De hurtige sejlladser - uden dramaer -
betød, at præmieuddelingen kunne 
finde sted allerede kl. 15.00. Men før 
vi nåede så langt skulle 3. pladsen fin
des, hele tre hold var å point. Frem
gangsmåden vil man kunne se på bille
det hvor Tommi forsøger sig - det lyk
kedes ikke - undskyld Tommi -, men 
du var åbenbart hele tiden i »skudlini
en«. De to andre på Tommis hold var 
Sussi Heger og Per Weikel, men de har 
nok tilgivet ham. Erik og Ebbe Hillers 
samt Preben Jensen (Grønært) alle tre 
gamle juniorer var også med i konkur
rencen om 3. pladsen, men blev nr. 4. 

3. pladsen gik til: 
Niels Jønsson, Ralf Jensen og Kirsten 
Bech. 
(De var bedst til at ramme flasken). 

2. pladsen gik til: 
Ole og Annie Juul samt Leif Guld
bech. 
(Hvorfor mon Ole ikke kunne finde 
startlinien?). 

1. pladsen - og Årets Old Boys mestre: 
Niels Peter, Trille og Grethe Steffen
sen. 
(Det var godt, du kunne holde da
merne indenbords i år N.P.)! 

Udover præmier til de fire første hold 
trådte årets lokale sponsor PHILIPS 
igen til, og alle bådhold fik et Philips 
bånd (kassette/video) - aftenens disc
jockey og flaggast fik en Philips walk
man som tak for sin indsats, ligesom 
vore to dommere for en gangs skyld 
også blev begavet - hver med en Philips 
Mickey Mouse walkman. Tak til PHI
LIPS. 
Til slut en STOR TAK til alle frivillige 
hjælpere og vore trofaste dommere - til 
næste år har de jubilæum som dom
mere for Old Boys sejlladsen - 10 år -
godt klaret. 

Også en stor tak til Søværnet som vel
villigt lånte S.S.F. 6 ynglinge både - vi 
håber at kunne komme igen til næste 
år. 
Til næste år kunne det være sjovt også 
at se de rigtige old boys - dvs. dem fra 
før 1955-juniorerne - dem er der stadig 
en del af, kom nu ud af busken og vis at 
I kan. 

PÅ GENSYN 11994 

På holdets vegne 
Annie Juul 

Krondiamantbryllup 
Pensioneret skibsfører i D.F.D.S. 
medlem nr. 1173 Oscar A. Nielsen og 
hustru Dagmar Nielsen. Kunne fredag 
den 8. oktober 1993 fejre deres kron
diamantbryllup. Vi ønsker tillykke. 

Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Klargøringen 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, 385 kr. 
6 - 10 HK, 425 kr. 

12 - 25 HK, 460 kr. 
26 - 45 HK, 545 kr. 
46 - 75 HK, 725 kr. 
80 -120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center, 
Wilders Plads, Bygn.C, tlf. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted 
•15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

OUTBOARDS 

YAMAHA 
^tJahnsan 
auiCKsiui=R 



Svagførerfest 
Dagen blev en meget stor succes på 
alle måder. Det fremgår af nedenstå
ende breve, som blev sendt til forenin
gen fra nogle glade og taknemmelige 
gæster: 

Til Sundby Sejlforening 

På min kone og egne vegne vil jeg 
gerne takke alle som medvirkede til, at 
give os en uforglemmelig dag. Alle var 
besjælede af en vilje til at vi skulle have 
det godt og rart og det lykkedes over al 
måde. At fremhæve nogen frem for 
andre, vil ikke være retfærdigt, men 
hvad alle de søde damer præsterede 
fylder os med beundring. 
Der var ikke det de ikke kunne, optræ
de, servere og det med en livsglæde, 
som smittede af på os alle. Så de skal 
nu have en særlig tak. 
Traktementet var overdådigt, og ikke 
nok med det, vi fik også gaver, så det 
var et rent slaraffenland for os, der må 
da have været en mand med en papkas-' 
se. 
Endnu engang tak for en dejlig dag. 
Mange hilsener til alle som medvirke
de. 

Inger Marie og Knud 

Til Sundby Sejlforening 

Min veninde og jeg deltog i Sundby 
Sejls fest i lørdags den 4. september og 
vi siger hjertelig tak for en dejlig efter
middag. Jeg har været til flere fester i 
Sundby Sejl, men den i lørdags, var 
helt enestående, dejlig mad og dejlig 
sang og musik, en dag man kan leve 
længe på. Også mange tak til formand 
Preben som kørte os hjem til Sundpar
ken 46. 
De venligste hilsener og endnu en 
varm tak fra 2 glade gæster. 

Oda Sørensen og Dagny Nielsen 
Sundparken 46 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 31. oktober 
kl. 9.00 

i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 

Formand: Preben Jacobsen 

Kapsejladschef: Birgitte Akkermann 
(ønsker ikke genvalg) 

Ungdomsleder: Henrik Gravesen 
(ønsker ikke genvalg) 

Jolleleder: Claus Villadsen 

1 Havneudvalgsmedlem: Holger Nielsen 

Repræsentanten for klubhus og 
bygninger: Elo Nielsen 

Suppleant til bestyrelsen: 
Lillian Green Jensen 

Kasserer: Erna Christensen 
(ønsker ikke genvalg) 

Kasserersuppleant: Jørgen Rindal 

Forslag fra Bestyrelsen 
Under punkt 4 
Lovændringsforslag 
§4 
Næstsidste stykke ændres til: 
»Kun fremmødte, A-aktive medlem
mer og ungseniorer, har stemmeret. 

Under punkt 5 
Andre forslag 
Ungseniorer betaler samme indskud 
og samme kontingent som A-aktive 
medlemmer. 

Havnen § 7 
Ændres til: 
Ved betaling af havneplads og forevis
ning af forsikringskvittering udleveres 
et farvet, nummereret årsmærke. 
Dette påklæbes fartøjet, således at det 
ses tydeligt fra landfast fortøjning. 
Mærket påklæbes umiddelbart efter, 
at fartøjet er blevet søsat. Endvidere 
kan der uddeles et antal mærker af en 
anden farve til fartøjsejere, der har 
meddelt, at de ønsker en låneplads i 
havnen det pågældende år. 
Årsmærker til fartøjer med fast plads 
skal være afhentet på kontoret og på
sat fartøjet senest den 15. maj. Undla
delse heraf medfører et gebyr på kr. 
200,-. 

Hvis fartøjet ikke er søsat den 15. maj uden gyldigt årsmærke, kan af havne
skal medlemmet skriftligt meddele udvalget straks tages på land eller fly t-
havneudvalget, hvornår søsætning fin- tes, uden varsel og for ejerens regning 
der sted. Undladelse heraf vil medfø- og risiko. Derudover betales en bøde 
re, at pladsen uddeles som låneplads. på kr. 500,-, der tilfalder foreningen. 
Medlemmers fartøjer, der er henlagt 

Foreløbigt budget 1994 
Indtægt Udgift 

Indtægt: 1.220.000 

Udgift: 
Havn og plads 620.000 
Klubhus 50.000 
Bladet 130.000 
Fester 25.000 
Administration 50.000 
Bestyrelse 8.000 
Sejlerskole 25.000 
Juniorer 75.000 
Kapsejlads 20.000 
Motorbåde 10.000 
Renter 45.000 
Afdrag: gæld 92.000 
Disponibelt 70.000 

1.220.000 1.220.000 
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Fisketuren 1993 
Vejret i år har ikke været det bedste for 
lystsejlere. 
Når det ikke har regnet har det til gen
gæld stormet. 
Fisketuren i år var ingen undtagelse, 
idet vejrmeldingen lørdag morgen kl. 
07.00 lovede NØ og 0 op til kuling, 10-
15 m/sek. Nivå havde målt 9 m/sek. og 
Drogden 12 m/sek. 
Fiskeri og meget blæsevejr er ikke sa
gen, og fisketuren var tæt på at blive 
aflyst. Problemet er, at fastlagte sej
ladser i SSF ikke kan udskydes - ved en 
aflysning går arrangementet simpelt
hen ind det pågældende år. 
En del både gik ud til strabadserne, og 
andre valgte at blive inde. Heldigvis 
skete der ingen uheld på søen, vi hørte 
kun om søsyge. 
Vejningen bød ikke på de store overra
skelser (torsk, sild og villing), til gen
gæld var der præmie til næsten alle, 
som mødte op med fangst til vejning. 
Kirstines labskovs var som sædvanlig 
en succes, og efterfølgende præmieud
deling og fest forløb i en mægtig god 
stemning. I år havde vi en harmonika
spiller ved navn Jørgen Kolstrup, og 
han fik alle til at synge med på de 
kendte sømandsviser. Kl. 21.30 be
gyndte de sidste at sidde og nikke med 
hovederne - en god lang dag var slut. 

Ib P. 

Fiskekonkurrence 1993: 
1. Største fisk = 1 ægte tæppe 

-I- vandrepokal 
Jesper Guldbæk »Guldfisken« 
1 torsk (rød) -1,35 kg 

2. Næststørste fisk = 1 trillebør 
Bobby Petersen »Laxen« 
1 torsk - 1,2 kg 

2. Næststørste fisk = 1 regnsæt 
Erik Christensen »Bollen« 
1 torsk -1,2 kg 

3. Trediestørste fisk = 1 boremaskine 
Jan Christensen »Bollen« 
1 torsk - 0,85 kg 

4. Fjerdestørste fisk = 1 fiskehjul 
Rikke Schou »Rikke« 
1 torsk - 0,8 kg 

5. Flest fisk i een båd = 1 ks. øl 
Besætningen på »Bollen« 
345 sild 

6. Næstflest fisk i een båd — 
1 fl. GI. Dansk 
Besætningen på »Maja« 
88 sild 

Vinderen Jesper Guldbæk modtager Kirstines vandrepokal. 

Erik Christensen modtager flidspræmien til besætningen på »Bollen«, 

7. Mindste fisk = 1 fiskestang 
Jan Christensen »Bollen« 
1 sild 38 gram 

8. Bedre held næste gang = 1 kniv 
+ 1 T-shirt 
Ove 
5 små sild og 1 villing på 52 gram. 

Øvrige gevinster trukket på fiskebillet 
og lotteri. 

SSF takker følgende sponsorer: 

T. L. Ægte Tæpper -
Amagerbrogade 12 

ACS Trælast A/S - Amager Fælledvej 

Fliigger Byggefinish - Holmbladsgade 

Blinket - Amagerbrogade 

J. P. Bacher - Torvegade 

AL-Sport - Torvegade 

Elsing Blomster - Kastrupvej 

Petersen Herretøj - Strandgade 

Alrusta/Leif Tastesen -
Prags Boulevard 

Kastrup Marine Service - Saltværksvej 

Bristol Blomster - Lyongade 

Kiosken (øl) - Kastrupvej 80 

STØT VORE SPONSORER 

DE STØTTER OS 
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BACHER 
SCHILDER 

- Nyåbnet 
HH® 

HellyHansen specialshop -

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

• TIT 

Københavns største og flotteste udvalg 
o pa 

Nørre Voldgade 25 
(lige overfor Nørreport Station) 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Nørre Voldgade 25 

1358 København K 

Telefon 33 12 62 87 

Man passer på miljøet, 
når man selv skal 

indånde det! 
Flugger byggefinish har sin basis i malerfaget, som i 
tusind år har skabt godt miljø med farver. 

Derfor har Flugger byggefinish altid været først med 
nye og mere miljørigtige løsninger. Og derfor var 
Flugger byggefinish først med et komplet program 
udelukkende baseret på vandige produkter. 

FlUgger byggefinish vil skabe miljø - ikke ødelægge det. 

FlUgger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 3313 54 56. 
Holmbladsgaae 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23. 

EFTERÅRSTI LBUD 
Kom op til Kastrup Marine Service. 

Vi har netop nu, nogle ekstra gode efteråntilbud 

hfean 
HelVHan«™ ' 

CKS SEJLERTØJ 

PROFI COLOUR 2 DELT EKSTRA NEDSAT 

PROFI RØD/HVID 2 DELT NU KUN 

PINTA RØD/HVID 2 DELT 2. SORTERING 

DRYFASHION POLAR FLEECE 

LÆKRE BLØDE VARME TRØJER 

HELLYHANSEN SVØMMEVESTE 

SVØMMEVEST, SPORT, KUN 60-80 KG 

698,-
798,-
998,-

598,-

279,-

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
SALTVÆRKSVEJ 2 - 2770 KASTRUP 

TLF. 32 500504 - FAX. 31 510930 
ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE 9 -17.30 - LØRDAGE 9 -13.00 
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til orientering 

arkiver samt Eventyrernes Klub bidra
get med udstillingsmateriale. 
Carl Nielsen var æresmedlem af Even
tyrernes Klub, Sundby Sejlforening og 
Jyllinge Sejlklub. 
Blandt de mange spændende effekter 
og illustrationer, der indgår i udstillin
gen, er Carl Nielsens fotografiske ori
ginaloptagelser, gæstebogen fra 
»Nordkaperen«, logbogen samt mo
deller og malerier af skibet, skibsklok
ken, det originale kompas, Sundby 
Sejlforenings kæmpestander, som 
»Nordkaperen« medbragte på togtet, 
vimpler og hilsener fra sejladsen, 
»send-flere-penge-telegrammer« og 
øvrige dokumenter. Herudover vises 
Madeira broderier og datidens Cherry 
Heering, der ligesom kassevis af ciga
retter brugtes af besætningen som be
talingsmidler ved tuskhandel. 

Carl Jorden Rundt og 
»Nordkaperen« 
Carl Nielsen, der sejlede jorden rundt 
med »Nordkaperen« i 1946-48, til
bragte de sidste 33 år af sit liv i Jyllinge. 
1 den anledning åbner Fjordmuseet 
den 17. oktober 1993 en særudstilling 
om Carl Nielsen, svogeren Poul Lar
sen og vennen Knud Larsen, der under 
Sundby Sejlforenings stander og som 
de første danske amatører, gennem
førte en egentlig jordomsejling. 
I løbet af 25 måneder udsejlede »Nord
kaperen« 31.200 sømil, og mandska
bet var i land på samtlige kontinenter. 
De blev betragtet som frihedens bud
bringere og fik en enestående modta
gelse overalt. Flere steder havde man 
på grund af verdenskrigen ikke set det 
danske flag i årevis. 
Der kom til at gå 25 år, førend succes
sen blev gentaget af andre danskere. 
Frem til 1985 havde kun 6 danske både 
fuldført en tilsvarende jordomsejling. 
Gennem et omfattende forarbejde har 
Fjordmuseet ved Ole Gejl indsamlet 
materiale til udstillingen og mange har 
hjulpet, bl.a. Carl Nielsens sønner og 
øvrige familie. Sundby Sejlforening, 
KD Y, ØK samt senere ejere af »Nord
kaperen«. Endvidere har museer og 

Carl Nielsen skrev bøger om togtet på 
dansk, svensk og engelsk. De vises 
sammen med den originale diasserie, 
som Carl Nielsen rejste omkring med 
på sine foredragsturneer. I et særligt 
afsnit vises Carl Nielsens digte og ma
lerier samt hans manuskript til en 
drengebog. Endelig rummer udstillin
gen eksempler på Carl Nielsens kreati
vitet som guldsmed, fabrikant og op
finder. 
Foruden særudstillingen, der varer 
året ud, planlægger Fjordmuseet en 
debataften i 1994 om jordomsejling før 
og nu samt en udstilling om »Nordka
perens« historie. 
Særudstillingen kan ses resten af året 
på Fjordmuseet i Jyllinge mandag
torsdag kl. 10-16, fredag kl. 10-12, søn
dag kl. 14-16, samt efter aftale på tele
fon 46 73 17 28. 

<§1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Både op til 99.999 kr 

6 annoncer for 80 kr 
hvis båden ikke bliver solgt*) 

Deres annonce indrykkes i Politiken 6 på 
hinanden følgende lørdage. 

Er båden ikke solgt senest 8 dage efter 
sidste indrykning, har de 6 annoncer kun 
kostet Dem 80 kr. i ekspeditionsgebyr. 

*) Bliver båden solgt, betaler De, udover 
ekspeditionsgebyret, 0,7% af den højst an
noncerede salgspris (dog minimum 100 kr.), 
uanset hvordan De har opnået kontakt med 
køberen. 

Når båden er solgt, ringer De til 33118511 
og beder om Ship O'høj, så standser vi Deres 

annonce. 
OBS! De kan skrive op til 25 ord, som 

indrykkes 6 gange. Hvis teksten er over 
25 ord, forbeholder Politiken sig ret til at 
forkorte. 

Sælges: 
• Sejlbrætter • Motorsejlere 
• Joller • Motorbåde 
• Sejlbåde • Andre fartøjer 

Ønsker De et gratis 'Til salg-skilt' til at 
sætte på båden, bedes De sætte kryds i 
dette felt • 

Kuponen sendes til Politiken, 'Ship O'høj', Rådhuspladsen 37,1785 København V, ved
lagt ekspeditionsgebyret på 80 kr. Afleveringsfrist torsdag kl. 13.00. 

Bådmodel: Pris: 

.Tlf.nr.:. 

Navn:. 

Adresse:. 

Postnr.: By:. 

Egenhændig underskrift: 

Hvis vi ikke hører fra Dem inden for annonceringsperioden (6 uger + 8 dage), får De 
automatisk en faktura i form af en giroblanket med annoncebeløbet. Hvis båden ikke 
er blevet solgt i perioden, afriver De blot midterste del af giroblanketten og sender 
den til os. På denne del ('Tro og love-delen') skriver De Deres underskrift og erklærer 
dermed, at båden ikke er blevet solgt, og at De derfor ikke skal betale for annoncerne. 
Såfremt tro og love-delen ikke er afsendt 14 dage efter modtagelsen indtræder betalings
forpligtelsen ubetinget. 

POLITIKEN LØRDAG 

Reservedele, Bådvarmere: 
salg og service 
af bl.a.: 

• WEBASTO 

• ALBIN • THERMO 

• VOLVO • REMOTRON 

• BUKH m | marine 
AL service 

• WALLAS 

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03 
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Juniorafdelingen 

Ungdomsmesterskaber 
1993 

Talenter fra ungdomsafdelingen (som 
mindst overgik Carl Lewis, Jesper 
Bank og afdelingens egen hurtig-drik-
ker Søren Jensen), var samlet i week
enden den 4.-5. september, for at 
kæmpe i disciplinerne hurtigløb, kap
sejlads, sodavands-drikning og meget 
andet. 
Det var Søren og Henrik som skulle 
styre begivenhederne, og det fremgik 
meget tydeligt at det var Henrik der 
havde lavet programmet. For imens 
nogle sejlede, skulle andre være dom
mere eller deltage i en speciel sejler-
femkamp. 
Lørdag morgen startede opti-sejlerne 
med at sejle to sejladser på en kort 
bane tæt under land. De var delt op i 
tre grupper: dårlige, meget dårlige og 
så de helt grønne. De startede alle på 
en gang, og selv om nogle lige var star
tet med at sejle, fandt de alligevel 
vejen til mål og klarede det uden ret 
meget hjælp, flot! 
Da optierne var hevet på land, skulle 
der sejles Yngling. Vi var delt op i seks 
hold, der blev sejlet seks indledende 
sejladser med tre både i hver start. 
Den første sejlads blev ret sjov, med en 
Dory der havde det ene mærke i båden 
og tovværket i skruen. Den anden sej
lads blev afbrudt, da der kom en stor 
tordenbyge ind over banen (der var jeg 
heldigvis på land). Resten af dagen 
forløb sejladserne efter planen. 
De hold som havde »pause« ind imel
lem sejladserne skulle dyrke fem
kamp. Det gik ud på at rulle sejl, rigge 
en opti til, drikke sodavand og løbe om 
kap på tid og i nævnte rækkefølge. Nu 
vil den kvikke læser nok tænke, at der 
mangler en disciplin, men den skulle 
først klares ved morgenmaden næste 
morgen. 
Lørdag aften spiste vi pizza og hyggede 
os. I løbet af aftenen var der flere un
derholdende indslag. Martin skulle 
forsøge at slå Sørens gamle hurtigdrik-
ker rekord, men det blev vidst for stor 
en mundfuld. Og så var der Jackie der 

var ved at komme galt af sted på grund 
af en såkaldt fejlfarve. 
Næste morgen så alle særdeles friske 
ud, da de fleste var gået tidligt i seng. 
Vi startede med morgenmad og en 
skriftlig opgave, der var det sidste led i 
femkampen. Så skulle de tre bedste Y-
hold fra lørdagens sejladser på vandet, 
for at afgøre hvilke to hold der skulle 
sejla A-finale. Det sidste hold skulle 
sejle B-finale mod det bedste af de tre 
andre, og de to sidste hold skulle sejle 
C-finale. Da finalerne var overstået, 
sejlede optierne deres sidste og afgø
rende sejlads. 
Som en festlig afslutning på week
enden sejlede de ældste af os optivete-
ran-cup. Det var så de mindste der var 
dommere godt hjulpet af Stine og 
Kubik Rikke, som forsøgte at styre føl
gebådene. Vi sejlede først to ind
ledende sejladser og så gik de bedste 
videre til en finale. Samlet vinder blev 
Jackie, som også vandt retten til at ar
rangere stævnet næste år. 
Det var en ny og sjov måde at sejle 
klubmesterskab på. Jeg syntes selv, at 
det var en god week-end, da vi også fik 
styrket vores sammenhold i ungdoms
afdelingen mellem opti- og Ynglinge
sejlere fordi vi blev tvunget til at sam
arbejde på en helt ny måde. 
Vinderne blev: 
Opti A: Klaus 
Opti B: Knud 
Opti C: Nicolaj 
Yngling: Tonny, Stine og Nicolaj 
Opti-veteran: Jackie. 

Tonny 

til orientering 

Nye medlemmer 
A 670 Niels Nahmensen 

Egilsgade4, st.th. 
2300 København S 

A 673 Jeremy R. Hartland 
Prags Boulevard 16. 4.th. 
2300 København S 

A 674 Hans Lund 
Kastrupvej 151,1. tv. 
2300 København S 

A 689 Jacob Bonfils 
Engvej 24 
2300 København S 

A 710 Iwan Ploug Rasmussen 
Oxford Allé 9 A 
2300 København S 

A 745 Bent Larsen 
Hagbardvej 10 
2300 København S 

J 1513 Christine S. Christensen 
Volosvej 5 
2300 København S 

J 1545 Lasse Lundgren Hansen 
Holmbladsgade 3,5.th. 
2300 København S 

Mini 
J 1622 Lars Mikael D. Nielsen 

Hessensgade 55,3.th. 
2300 København S 

FÅ BEDRE RAD I 
AMAGERBANKEN. 

Amagerbanken 
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sejlerskolen 

Nyt fra Sejlerskolen 
Nu er sejlersæsonen forbi og vi er midt 
i efteråret. 
Når i læser dette, er navigationskurset 
efter al sandsynlighed startet, og tov-
værkskurset står lige for at skulle i 
gang, her kan i dog lige nå at melde jer 
endnu, ved at møde i Green House 
tirsdag den 26. oktober eller den efter
følgende tirsdag. 
Søndag den 19. september deltog 
»Tyveknægten« i »Forterne Rundt«. 
Det var rigtigt spækhuggervejr, så vi 
fik en fin placering. 
Vejrmæssigt har sommeren været den 
ringeste i mands minde. Alligevel har 
vejret på de dage, hvor sejlerskolen 
har haft arrangementer, været ganske 
pænt eller ligefrem strålende. Vi har 
således været meget heldige med pla
ceringen af vores aktiviteter. 
En undtagelse fra ovennævnte var lør
dag/søndag den 2./3. oktober, hvor 
sejlerskolen afholdt sin årlige duelig-
hedsbevisprøve. Det lykkedes at gen
nemføre prøven for 6 af de 9 tilmeldte 
elever. Alle 6 bestod, selvom de vejr
mæssige forhold var ringe. Ved starten 
af prøven var vinden sydøstlig og på 
10-12 m/sek. Senere drejede den til øst 
og tiltog til 13-15 m/sek. 
Derfor blev prøven stoppet. 
Søndag den 3. oktober var vejret 
endnu ringere. De sidste 3 elever skal 
derfor til prøve den 9. oktober med 
den 10. som reservedag. 
Resultatet af denne prøve kendes ikke 
i skrivende stund. 
Fredag den 8. oktober afholder sejler
skolen afslutning og lørdag/søndag 
den 9./10. oktober er der pligtarbejde 
med afrigning af bådene. 
Til slut vil jeg her benytte lejligheden 
til at takke alle lærere og elever på sej
lerskolen for en sæson, der har været 
fuld af aktiviteter, og som derfor har 
givet mange glæder til alle. 
Vi ses igen til foråret til en ny sæson, 
hvor vejret kun kan blive bedre. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

Skolechef 

havn og plads fra medlemmerne 

n m  u u 
Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 3158 14 24 

Nattevagt 
Husk dine to nattevagter! 
Der er trængsel fredag og lørdag, så 
hvis du har mulighed - tag en af de 
andre dage. 
Hvis du vil være sikker på, om der er 
ledigt den nat, du vil reservere eller 
har afleveret seddel på, så ring til hav
nefogeden i kontortiden. 

50 år 
Jeg vil herigennem takke SSF samt de 
venner der mødte frem for at gøre min 
50 årsdag til en uforglemmelig festdag. 
Samtidig vil jeg takke for de mange 
blomster og gaver. 

Med sej lerhils en 
954 - Steen 

KOB SALG 
MOTORBÅD SÆLGES 
Albin 21 med fabriksny Yamaha 
22 Hk dieselmotor med fersk-
vandskøling, værdi 50.000 kr. 

Pris 90.000 kr. 

Tlf. mellem kl. 19-21 

Nødraketter 
& Nødblus 

Brændbart redningsudstyr som er 
udløbet, kan afleveres på kontoret 
de torsdage, der er åbent, indtil 
den 24. februar 1994. 3154 59 67 

Perkins 
Forhandler 

MARINEMOTOR 18-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler -

Oliekøler - Kølkøler -
Marinegear - Pumper -

El-udstyr -
Fremstiling af rustfrit udstyr -
Bådudstyr - Brugte motorer -

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 - Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 • Fax. 62 53 10 66 

SÆLGES: 
Satellit Navigator GPS 
Jeg har vundet en splinterny AP 
navigator MK8, som jeg gerne vil 
sælge for 6.900 kr., alt inklusive. 

Henvendelse: 
Telefon 42 90 39 61 

Sælges: 
1 sæt søsportskort Vånern Serie E. 
1 sæt søsportskort Dalslandskana-
len Serie J. 

150 kr. pr. sæt. 
Telefon 43 54 14 54 
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ftåde over 100.000 kr. 

Deres annonce indrykkes i Politiken 6 på hinanden følgende 
lørdage for 360 kr. 

Når perioden er udløbet - eller båden solgt - modtager De en 
giroblanket på annoncebeløbet - altså 360 kr. 

Bliver båden solgt, inden periodens udløb, ringer De til tlf. 
33 1185 11, beder om Ship O'høj, så standser vi Deres annonce -
og fakturabeløbet vil stadig være 360 kr. 

De kan skrive op til 25 ord i annoncen. Er teksten over 25 ord, 
forbeholder Politiken sig ret til at forkorte. 

Sæt kryds ved den ønskede rubrik. 
• Sejlbåde • Motorbåde 
• Motorsejlere • Andre fartøjer 
Ønsker De et gratis 'Til salg-skilt' til at sætte på båden, bedes De 
sætte kryds i dette felt • 
Kuponen sendes til Politiken, Ship O'høj, Rådhuspladsen 37,1785 
København V. Afleveringsfrist torsdag kl. 13.00. 

Bådmodel: Pris: 

Tlf.: 

Navn: 
Adresse: 

Postnr.: By: 
Egenhændig underskrift: 

POLITIKEN LØRDAG 



Årets »Sundbyer 1993«, blev: Mimi og Frank Olesen. 
De fik præmien for deres store arbejde for klubben. 

DECEMBER 1993 Nr. 12 52. ARGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 58 32 96 

Havnekontoret 31 5814 24 

Telefax: 31 59 35 80 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningéns bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 32501978 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32522544 

Sekretær: 

Aase Schou 36305082 

Kasserer: 

Erna Christensen 31 5939 78 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31 594924 

Holger Nielsen 31 953689 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31 571340 

Festudvalgsrepræsentant: 

ElseThuring 32 53 59 64 

Kapsejlschef: 

Frank Olesen 32522310 

Skolechef: 

Kent Nielsen 31560541 

Juniorleder: 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Claus Villadsen 31 57 7990 

Målere: 

Svend Heger 31 596603 

Lars Schaldemose 31 593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S . .. 31 587576 

Medarbejder ved bladet: 

Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup . . . 325041 01 

Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 
Hollands Allé 27, 2300 Kbh. S 32970939 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 

Saltværksvej 134, 2300 Kastr. . . 31 51 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 

Havnegade 37 B, 1058 K 33133002 

Radiokontakt: 

Kirsten Fraenkel 32970665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsettryk 
vi Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

MOTORLÆRE I LYNETTEN 
I samarbejde med Volvoimportøren, Johs. Thornam a/s, afholder vi en 

motoraften i Sejlklubben Lynetten. 
Johs. Thornam møder op med hele sin brede viden om bådmotorer, således 

at du kan få svar på næsten et hvert spørgsmål, såsom: 

Hvordan kan min motor blive mere end 10 år gammel ? 
Hvordan vinter- og forårsklargører jeg min motor ? 

Hvad fejler min motor, når udstød ni ngsrøgen er hvid ? 
Endvidere vil vores mekaniker Peter Hansen med sine 10 års praktiske 

erfaring være til jeres disposition. 

Udnyt dette engangstilbud og mød op onsdag den 1 December 
kl 19:00 

Med venlig hilsen 
Søren og Klaus Schlichter/Lynettens motorværksted 

H ELLERS LACHTVÆRFT KASTR UP 

• 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 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 3. december 1993 
Foto: Kurt Pfeiffer 
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1923 -1993 
70 års jubilæumsfesten slog alle forventninger 
Lørdag den 23. oktober kunne 260 for
ventningsfulde medlemmer og gæster 
se frem til nogle glade og fornøjelige ti
mer under de mest festlige former som 
Sundby Sejlforening kunne præstere. 

De begyndte med den officielle stan-
dernedhaling og formandens traditi
onelle tale kl. 18.00. I dagens anled
ning var der rejst telte til den efterhån
den ligeså traditionelle drink forenin
gen er vært ved, der i dagens anledning 
var en yderst god champagne. For
manden omtalte i sin tale bl.a. at året 
havde budt på mange pragtfulde akti
viteter, fra molebyggeri til kapsejlads 
og på det sidste en ny toilet- og bade
bygning på søndre mole, medlem
merne havde ydet en kæmpestor frivil
lig indsats fra første færd og nu til 
denne jubilæums stund, en tak til alle 
der havde været med i alt dette. 
Efter at standeren var nedhalet, star
tede et yderst vellykket festfyrværkeri 
fra en pram i havnen, for nogle så det 
ud som om hele ladningen af fyrvær
keri futtede af på en gang, hvilket de 2 
fyrværkere på det kraftigste benægter, 
kendsgerningen er imidlertid, at den 
benyttede pram sank i løbet af natten, 
uvist af hvilken grund. 
Præcis kl. 19.00 var alle bænket i klub
huset (utroligt at der kunne være så 
mange) og formanden kunne byde vel
kommen, og en særlig velkomst til 
Borgmester Peter Martinussen og 
frue, og til repræsentanter for vore na
boklubber. 
Middagen bestod af en yderst smag
fuld fiskeanretning med fersk hellefisk 
og karrykroketter. Derefter Dyreryg 
fra det skotske højland, og til sidst en 
dybfrossen 70 års isbombe. Der skal 
lyde et kompliment til Kristine og hen
des kok Leo, og til mange hurtige og 
søde serveringsdamer. 

Standeren hales ned 

Borgmester Peter Martinussen 
holder tale 



Hans Guldager der i dagens anledning 
var udnævnt til toastmaster kunne 
imellem retterne og de mange sange 
give ordet til borgmester Peter Marti-
nussen der i en yderst beleven tale 
roste SSF's som værende en af kom
munens gode initiativtagere gennem 
mange år, og sidst men ikke mindst 
støtten til en ny Amager strandpark el
ler Riviera, som kommunen går fuldt 
ind for. Per Bruhn der er formand for 
Motorbådsklubben CM, og med i be
styrelsen for DMU danske fritidssej-
lere fik ligeledes ordet, der kort be
skrevet var en tak for vor indsats i sam
arbejdet på Flakfortet og de mange ak
tiviteter vi havde i fællesskab. 
Formanden kvitterede for talerne, for
talte om SSF's historie gennem tiderne 
og kunne afslutningsvis overdrage 
Vandrepokalen »Årets Sundbyer« til 
det populære par Mimi og Frank Ole
sen for en bred og vidtfavnende aktiv 
medvirken over hele foreningens 
spekter af aktiviteter. 

Efter utallige hurraer og leve SSF 
kunne aftenens underholdning, der 
fremførtes af SSF medlemmer begyn
de. 
Vi oplevede her alle former for under
holdning, lige fra indviklede trylle
kunst numre, til 2 gamle medlemmers 
causeri over de mange øgenavne der 
gennem årene har floreret i SSF, ja de 
fik ovenikøbet hjælp af forsamlingen 
da de ikke kunne finde på flere. 
Efter denne indledning kom SSF's 
»Hopla Piger« på scenen, og som no
get nyt, med nogle modige Hopla 
mænd! Som supplement, det var en 
eminent og succesfuld fremførelse 
bl.a. med sang og tale af begivenheder 
der gennem årene har passeret i SSF. 
Det hele blev bundet sammen med Ole 
Poul Pedersens indlæg og kommenta
rer. 
Første del af aftenen kunne slutte ved 
24.00-tiden og herefter var der hygge-
dans til musik af den røde Baron. Formand for Motorbådsklubben CM 

Per Bruhn 

Ole Poul Pedersen (OP) Tryllekunstner Søren »Ballast« 

4 





Receptionen 
på selve 
Stiftelsesdagen 
28. oktober 1993 
På selve dagen var SSF vært ved en re
ception for medlemmer og venner af 
SSF. 
Der mødte ca. 400 mennesker frem til 
begivenheden, heldigvis var klubhu
sets terrasse i anledningen af festlighe
derne blevet overdækket så der var 
god plads til alle. 
SSF hornorkester optrådte med de 
mange kendte numre og gav således 
sammen med Kristines buffet rammen 
om nogle hyggelige timer for gæster og 
medlemmer. 
SSF fik mange gaver fra nær og fjern på 
dagen, her skal blot nævnes en enkel, 
vort medlem Fisker Robert kom med 
en flot model af en finsk bark monteret 
i glasmontre, den vil pynte i vort klub
hus. 
Det skal også lige nævnes at vore sven
ske venner kom med en model af en 
kanon fra det svenske Regatskib 
Wasa, kanonen blev afprøvet i klubhu
set! af en af de overlevende fyr
værkere. 

HG 

•• 
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Udstillingen 
Carl Jorden Rundt og 
»Nordkaperen« kommer 
til Sundby Sejlforening 
den 26.-27. februar 1994 
Takket være det store arbejde som 
Sundby Sejlforening og medlemmerne 
påtog sig, i forbindelse med fremskaf
felse af effekter til udstillingen og 
hjælp til det store efterforskningsar
bejde, som Roskilde Museum og 
Fjordmuseet i Jyllinge har udført for at 
gøre udstillingen troværdig-historisk 
rigtig, er det lykkedes SSF af få denne 
særudstilling fremvist i vort klubhus. 
Det var oprindeligt meningen at når 
udstillingen slutter i januar 1994 skulle 
de udstillede genstande, fotografier, 
bøger og malerier m.m. tilbageleveres 
til udlånerne eller til opbevaring på 
Roskilde Museum. 
Nu forbliver samlingen intakt og vil 
blive vist i SSF's klubhus lørdag den 
26. februar mellem kl. 12.00 og 21.00 
samt søndag den 27. februar mellem 
kl. 10.00 og kl. 18.00. 
Der vil her være lejlighed til uden entre 
for medlemmer og deres gæster, at se 
denne meget interessante udstilling 
om nogle af vore berømte nu forlængst 
afdøde medlemmer. 
Carl Nielsen gennemførte sammen 
med vennerne Poul Larsen og Knud 
Larsen i 1946-48 den første danske 
amatørjordomsejling med det nu så 
kendte skib »Nordkaperen«, først 25 
år senere kom den næste danske ama
tørsejler jorden rundt. 
Udstillingen fortæller om jordomsej
lingen og dens baggrund og ikke 
mindst efterspillet. Blandt de mange 
udstillede sager og effekter er Carl 
Nielsens fotos fra rejsen, gæstebøger 
og logbøger telegrammer, regninger 
og dokumenter fra rejsen. På TV-
skærm vises et TV interview med Carl 
Nielsen fra 1979 og en lysbillede serie 
som Carl Nielsen benyttede ved fore
dragsturneer efter hjemkomsten i 1948 
med »Nordkaperen«. 
Carl Nielsen, Poul Larsen og Knud 
Larsen var æresmedlemmer af Sundby 
Sejlforening. Carl Nielsen var desuden 
æresmedlem af Eventyrernes Klub og 
af Jyllinge Sejlklub. 

HG 

FÅ BEDRE RÅD I 
AMAGERBANKEN. 

Amagerbanken 
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I Husk! JULEFROKOST | 
i iSundbySejlforeninglørdagdenll.decemberkl.14.00 * 

1 
Du tilbydes »Det Store Usandsynlige Kolde/Varme 

i ! 
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I 
t 
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i 

Julebord« a'la Kirstine. 
Ingen gaveauktion, men nok et par af de 

traditionelle lotterier. 

Billetter til julefrokosten købes hos Kirstine 

- Pris kr. 110,-

• • • • 

NYE AKTIVITETER I LYNETTEN 
Høj professionel motorservice kan nu også tilbydes, på såvel salgs-

som på service nivau. 
Vi sælger/installerer og reparerer alle former for bådmotorer og 

påhængsmotorer. 
Kom og se vores nye motorudstilling i forretningen og/eller få en 

motorsnak med vores mekaniker, Peter Hansen, som har mange års 
erfaring fra sin tid hos Masnedø Marinesenter. 

Nu åbent også i vinterhalvåret. 

Lynettens bådservice Tlf. 31576106 
Motorværkstedet: Tlf. 31549262 

VOLVO PENTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  



Generalforsamling efterår 1993 
Herved bydes velkommen til efterårs-
generalforsamlingen 1993. 

Det er med stor sorg at vi har mistet så 
mange medlemmer i det forløbne 
halve år. 
Ernst Hou 
Ricarco 
Carl Tipmarks (Torbens far) 
Vestberg med Arken 
Henning Bjørn, 
Rolf som vi alle kendte og værdsatte 
for hans altid rare og hjælpsomme væ
remåde, 
Annie Lindkvist som også gik alt for 
tidligt bort efter at have deltaget i be
styrelsesarbejdet i utrolig mange år. 
Vore tanker går til de efterladte og vi 
vil mindes dem alle. 

Æret være deres minde. 

Jubilæumsåret har været travlt på alle 
punkter og jeg vil starte med havn og 
plads. Her fik vort gode sjak lavet nok 
en bid af molen nemlig helt hen til 
hjørnet fra kanalen. I år er det så be
sluttet, at vi denne vinter skal nå et 
endnu længere stykke helt fra midter
bro og over til mastekranhjørnet på 
søndre. Der er indhentet tilbud, som 
naturligvis er større end sidste år, men 
det er jo i sagens natur, da stykket er 
meget længere. Det er uvurderligt for 
SSF at så mange frivillige arbejder på 
disse ting, for vi når dobbelt så langt 
for pengene. 
Pladsuddelingen har forløbet godt. 
Lidt problemer med afhentning af 
pladsmærker, så derfor det forslag om
kring mærkerne senere. 
Udgravningen af renden har foreløbig 
været en gyser, først med tilladelse til 
at grave 100 meter fra havneindløbet 
og så, da vi havde bestilt gravemaskine 
kunne vi ikke få nogen steder at 
dumpe det opgravede. Det var en fejl 
fra jeg ved ikke hvilke afdeling, men vi 
valgte så at tage tyren ved hornene og 
søge tilladelse til at grave fra havneind
løbet, som først planlagt. For at få lov 
til dette skulle der indsendes prøver, 
da miljøkontrollen havde taget forelø
bige prøver som de fortalte sikkert var 
forurenede. Miljøkontrollen forlangte 
at tage prøverne og sende dem til ana
lyse og nu har vi endelig fået svar på 
disse, men da ingen i bestyrelsen 
kunne tyde disse tal venter vi nu 
spændt på miljøkontrollens udregning 
som tager flere dage. Prøverne ko

stede godt 3.500 kr. så vi må håbe vi får 
noget for disse. 
Hvis forureningen volder os kvaler må 
vi henvende os til magistratens 4. afde
ling, vejkontoret, for vi har jo en kanal 
fra hele sundbyøsters vejnet der ud
munder hos os. 
En dag i efteråret efter 3 dages uaf
brudt regnskyl, stod jeg ved benzintan
ken for at tage båd op gennem en 
kæmpe tangbræmme, pludselig ved 11 
tiden sagde det plop og kaskader af 
vand fossede ud i ca. 3 timer og lige
som en flodbølge tog det tangen med 
sig og vandstanden steg med 30 cm. 
Der har nok været en del forurening i 
dette vejvand så vi må håbe på at vi kan 
få økonomisk støtte til den kommende 
udgravning. 
Vi har foreholdt miljøkontrollen at det 
er sidste udkald for udgravningen da 
der ellers er mange som ikke kan sejle 
fra vores havn. Prisen kendes endnu 
ikke, men vi skal orientere om den så 
snart det kan lade sig gøre. 

Flot dyrt og dejligt er vores nye toilet 
på søndre mole. 
Præsitionsarbejde er udført af Bent 
Knudsen og det kan kun blive en suc
ces efter alle disse år, hvor det har stået 
på ønskesedlen. Lis' have er næsten 
bevaret, træet ved siden af huset er 
nænsomt beskåret når vi så planter lidt 
hist og pist, vil det se ud som om det al
tid har stået der. 
Tillykke til os for dette gyldne toilet. 
Masteskuret er repareret, der er sko
vet rundt omkring jo alle vore frivillige 
har sandeligt bestilt noget. 
Ikke for ingenting sagde en gæst i som
mer at SSF var Øresunds perle. 
At vi på trods ofrede formuer stadig 
kan have algeproblemer, tager vi med 
for i paradiset skal der være en slange, 
naturligvis. 
Klubhuset trænger til nye vinduer ud 
mod Amager Strandvej, så vi indhen
ter tilbud. En ny hovedrengøringsform 
efterlyses, da den gamle garde er kørt 
træt. Det findes der nok også en løs
ning på hen ad vejen. 

Den nye toiletbygning kommer 
på plads 
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Vi åbner som de senere år klubhuset 
med det store Bankospil. 
Fester har der været mange af i dette 
jubiår. Alle er forløbet godt, men den 
sidste afriggergilde tager nok prisen, 
sikken en aften alt var velforberedt. 
Maden var pragtfuld. Kirstine og hen
des hjælpere havde overgået sig selv, 
masser af god underholdning af vore 
egne, dans til næsten den lyse morgen. 
Kåring af Årets SSF'er meget popu
lært Mimi og Frank. 
Det var en rigtig sejlerfest. 
Sejlerskolen har rigget af efter en god 
travl sæson. Juniorafdelingen har også 
gjort det godt. Jollerne har fået flere 
nye medlemmer, så aktiviteten er for
øget. 
Motorbådene er stadig lidt vel passive. 
Det skyldes ikke lederen, men både
ne. En dejlig natsejlads var arrangeret 
i forbindelse med afviklingen af Møen 
Rundt, men kun få deltog desværre, 
ud af starthullerne venner. 

Kapsejlads er bestemt værd at omtale. 
Birgitte med hendes utallige hjælpere 
har ligget vandret for at nå dem alle. 
Møen Rundt blev en fin succes med 
megen rosende omtale og den efterføl
gende fest var også fin. Business Cup 
løb også godt af stabelen med en fin 
fest lørdag aften, og så oven i købet 
penge til klubben. De andre sejladser 
er også bragt godt i mål. Alt i alt en me
get fin sæson. En stor tak til Birgitte 
der desværre ikke vil mere i denne om
gang, men jeg ved at Birgitte altid vil 
være der med hjælp og råd og dåd. 
Bladet har haft nok at gøre med refe
rere alt hvad der er sket i dette travle 
jubilæumsår. 
Efter medlemmers opfordring har vi 
skrevet til Dansk Sejlunion for at få to 
punkter på generalforsamlingen 1994. 
1. Pensionisters betaling i andre hav
ne. 
2. Specialtryk af danske havnes gæ
stepriser, istedet for at de kun findes i 

tursejlerhåndbogen, så lad os nu se om 
der kan gøres noget ved disse to gode 
forslag. 
Receptionen på vor 70 årsdag forløb 
over al forventning. 3-400 mennesker 
mødte op til Kirstines flotte »ta' selv 
bord«, og mange dejlige gaver fik vi. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen, udval
gene alle vore hjælpsomme medlem
mer der gør det muligt at få vor for
ening til at være et dejligt sted at kom
me. 

Sejlcenteret ...og alt det andet: i 
Rulleforstag • Rullebomme • Sejlpressenninger • Bompressenninger • Cockpittelte • 
Sejlposer • Spilerkasser • Sejlertasker • Grejposer • Toilettasker og meget mere 

DIN LOKALE SEJLMAGER Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71 14 

BÅDEN SOLGT - ellers er det gratis 
Ønsker De at sælge Deres båd, så kan vi tilbyde Dem vores 25 års erfaring indenfor 
salg af brugte fartøjer. 

Vi vurderer gratis båden der skal sælges og annoncerer den gratis. 

Vi skal kun have salær hvis køber er blevet anvist af os - kommer De selv med en køber, 
så skal vi intet salær have. I det tilfælde skal vi heller ikke have noget for annoncer. 

Vi sørger for financieringen således at De bliver afregnet kontant. 

Vores brugtbådsliste bliver gratis sendt til alle kunderne. 

Gennem Sø-Finans har vi et landsdækkende samarbejde med 12 andre brugtbåds-
handlere som vi løbende udveksler oplysninger med, om hvad vi har til salg. 

Vort salær på 8 % + salærmoms, ialt 10 % af salgsprisen, er baseret på ovennævnte for
delagtige betingelser. 

Deres båd kan evt. opbevares på vores aflåste salgsplads, hvor der er plads til ca. 50 
både. 

Hvis De ønsker at benytte Dem af dette tilbud, så beder vi Dem venligst om at kontakte 
os. Så fremsender vi anvisningsaftalen og går omgående igang med salgsarbejdet. Af
talen kan til enhver tid opsiges af Dem. 

Tlf.: 31 57 57 80 
Fax: 31 57 81 88 

Bankret.: Den Danske Bank, tlf.: 31 57 65 25 
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fra medlemmerne 

Tilladelse til klapning 
af 2500 m3 tilsandings-
materiale fra indløbet til 
Sundby Sejlforening 
Med brev af 28. januar 1993 har 
Sundby Sejlforening anmodet om tilla
delse til klapning af 2500 m3 tilsan-
dingsmateriale fra sejlrenden ind til 
Sundby Havn. 
Sejlrenden er i de sidste storme tilsan
det så kraftigt, at adgangsbetingel
serne til havnen er meget dårlige. 
Der er udtaget 4 bundprøver af tilsan-
dingsmaterialet. Den skønsmæssigt 
mest forurenede er analyseret. 
Analyseresultaterne fra denne prøve 
viste et tørstofindhold på ca. 10 % og 
et glødetab på 55 %. Omregnet til m3 

er det organiske indhold i klapmæng
den på ca. 136 m3. Tungmetallerne 
bly, kobber, zink og kviksølv forekom
mer alle i ubetydelige mængder om
regnet til glødetab, under Miljøstyrel
sens vejledende værdier. I den sam
lede ansøgte klapmængde på 2500 m3 

drejer det sig om henholdsvis 34 kg 
bly, 42 kg kobber, 91 kg zink og 0.167 
kg kviksølv. 
Ansøgningen har været i høring hos 
Skov- og Naturstyrelsen som efterføl
gende telefonisk ingen bemærkninger 
havde til klapningen. 
Farvandsvæsenet og Fiskeriministe
riets bemærkninger til ansøgningen er 
indarbejdet i nærværende tilladelse. 
På denne baggrund skal Københavns 
kommune, Miljøkontrollen hermed 
meddele Sundby Sejlforening tilla
delse til klapning af 2500 m3 tilsan-
dingsmateriale fra sejlrenden til 
Sundby Havn på følgende vilkår: 

Klapning af max. 2500 m3 tilsan-
dingsmaterialet skal ske på Middel
grunden indenfor følgende koordi
nater, som vist på kortbilag: 
1: 55° 40,87'N. 12°39,80'E. 
2: 55° 41,02'N. 12°39,80'E. 
3: 55° 41,02'N. 12°40,15'E. 
4: 55° 40,87'N. 12°40,15'E. 

1. 

Sundby Sejlklub 

Oprensningsområde angivet med \\\>^\ 

Klapområde på Middelgrunden 
angivet med. 

3. 

Farvandsvæsenet er ikke bekendt 
med dybderne i det anviste områ
de, og gør opmærksom på at der 
kan forventes uregistrerede under-
vandshindringer i det i forvejen 
meget lavvandede område. 

Når klappladsen anvendes, skal 
den markeres med en orangefarvet 
ballon (blåser) udlagt i hvert hjørne 
af klappladsen. 

Materialet skal spredes jævnt i om
rådet og må ikke indeholde større 
faste genstande. 

Farvandsvæsenet og Miljøkontrol
len skal, før optagning, transport 

og klapning af materialet, under
rettes om det forventede påbegyn-
delsestidspunkt og arbejdets for
ventede varighed. 
Samtidigt skal der underrettes om 
arbejdsmetode og anvendt mate
riel, herunder om der påregnes an
vendt varp, og om arbejdet ønskes 
offentliggjort i Efterretninger for 
Søfarende. 
Underretningen skal være Far
vandsvæsenet og Miljøkontrollen i 
hænde senest 3 uger før klapningen 
påbegyndes. Stopper arbejdet i 
mere end 2 måneder, skal ny un
derretning indsendes. 

'MlDDELf . =— j f .  
Kapsejlads 7 

område ' 5s / >' I ' (afmærket | 
t/4-li/ltfi* | 

Kloster KORTBILAG 

Frihavrft 

Frihavns 

gshospitalet 

Urent [AlhansA-> MethoJist 

Nyholm/" St. Pauls T 

Frederiks +A 
Rosenborg < 

!fformert + 
undetaarn o 

etri +, W 
Frue "» 

/ bclStWRClBs' 
/ / 10m13-10M 

.hristiansltorl rtvestenshavm 

'sUNOé£ 
Q/6/+LJU5s 

LrKb«w«hi\ + S al anaels 

SunJhol 

\\(ifaétrket\-15/Tt) 

OPRENSNINGS-
OMRADE 
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5. Farvandsvæsenet og Miljøkontrol
len underrettes når klapningen er 
afsluttet og udlagt markering er 
inddraget. Samtidigt oplyses om 
mindste konstaterede dybde i klap
området og position herfor, samt 
om den klappede mængde opgivet i 

3 m. 

6. Ved årets udgang indberettes 
mængden af klappet materiale i det 
foregående kalenderår, angivet i 
m3. Indberetningen gives også i til
fælde, hvor der ikke er udført klap
ning i forudgående år. Indberetnin
gen skal være Farvandsvæsenet og 
Miljøkontrollen i hænde senest den 
1. februar. 

7. Klapningen skal foregå i tidsrum
met fra 1. november til 1. marts af 
hensyn til fiskeriet. 

Tilladelsen er givet i henhold til be
kendtgørelse om dumpning af optaget 
havbundsmateriale (klapning) nr. 975 
af 19. december 1986. 
Tilladelsen udløber med udgangen af 
1994. 
Eventuel klage over denne afgørelse 
skal inden 4 uger indsendes til Miljø
kontrollen, Flæsketorvet 69, 1711 Kø
benhavn V. 
Sundby Sejlforening vil blive underret
tet, såfremt der indløber klage fra an
den side inden klagefristens udløb. 
Udnyttelse af denne tilladelse kan tid
ligst ske 4 uger efter modtagelse af 
denne tilladelse. 

Følgende institutioner har modtaget 
genpart af tilladelsen: 

1. Fiskeriministeriet 
2. Farvandsvæsenet 
3. Skov- og Naturstyrelsen 
4. Danmarks Havfiskeriforening 
5. Dansk Fiskeriforening 
6. Danmarks Sportsfiskerforbund 
7. Danmarks Naturfredningsforening 
8. Stadslægen i København 
9. Forbrugerrådet 

10. Greenpeace 
Med venlig hilsen 

Arne Corlin 

Støt vore sponsorer! 

t BØRNENES JULETRÆ % 
| SØNDAG DEN 19. DECEMBER KL. 14.00 % 
2 i Sundby Sejlforening x 
% I f Kom og få en god dag sammen med dine børn eller børnebørn. 

¥ Billetter til børnene kan fås hos Kirstine mod forevisning af medlemsbevis. ¥ 
Kun 1 billet pr. barn. <^> 

Entre for voksne kr. 20,00 - købes ved indgangen. 

Vi mistede Rolf Buus Nielsen i sommer til stort savn for klubbens medlemmer. Inden # 
sin død havde Rolf bestemt, at i stedet for blomster til begravelsen, skulle man skænke s 
et beløb til børnenes juletræ, en fornem gestus - DER ER JULEGAVER TIL ALLE 
BØRNENE FRA ROLF-

t Da det er børnenes fest, så af hensyn til »vore unger«, har generalforsamlingen beslut- <A> 
tet, at der er rygeforbud i klubhuset fra kl. 14.00 til 17.00. i*' 

^ HUSK DET - tag det som en udfordring. Hilsen Grethe, Rita og Else ^ 

IT X ife * 
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Man passer på miljøet, 
når man selv skal 

indånde det! 
FlUgger byggefinish har sin basis i malerfaget, som i 
tusind år har skabt godt miljø med farver. 

Derfor har FlUgger byggefinish altid været først med 
nye og mere miljørigtige løsninger. Og derfor var 
FlUgger byggefinish først med et komplet program 
udelukkende baseret på vandige produkter. 

FlUgger byggefinish vil skabe miljø - ikke ødelægge det. 

FlUgger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Hf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 3313 54 56. 
Hoimbladsgaae 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23. 

EFTERÅRSTI LBUD 
Kom op til Kastrup Marine Service. 

Vi har netop nu, nogle ekstra gode efleråritllbud 

ggj [gjjjvfj jgff 
HElly Han »c* 

ihfcan 

CKS SEJLERTØJ 

PROFI COLOUR 2 DELT EKSTRA NEDSAT 698,-

PROFI RØD/HVID 2 DELT NU KUN 

PINTA RØD/HVID 2 DELT 2. SORTERING 

DRYFASHION POLAR FLEECE 

LÆKRE BLØDE VARME TRØJER 

HELLY HANSEN SVØMMEVESTE 

SVØMMEVEST, SPORT, KUN 60-80 KG 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
SALTVÆRKSVEJ 2 - 2770 KASTRUP 

TLF. 32 500504 - FAX. 31 510930 
ÅBNINGSTIDER : MAN-FRE 9 -17.30 - LØRDAGE 9 -13.00 

798,-
998,-

598,-

279,-

^ Y\C: Av v \ 

[ Sejl- og motorb&de indtil 6 tonsj 

• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
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Vor skrækkelige nabo 
Om kort tid påbegynder boligbygge
riet på Helly Hansen og Stålvalsevær
kets gamle grunde, og omegnen af 
Sundby Sejlforening kan således langs
omt begynde at skifte status fra et stort 
bombekrater til et for Østamager al
mindeligt ruinområde. 
Men hvordan med vore store nabo Vø-
lundruinen. Borgmester Peter Marti-
nussen der var vor gæst ved 70 års jubi
læumsfesten, har besigtiget området 
og er indstillet på hurtigst muligt at få 
gang i byggeplanerne også her. 
Borgmesteren udtaler at han er util
freds med at der ligger en sådan ruin
hob ned til Amager Strandpark og de 
mange fritidsaktiviteter der findes i na
bolaget, men byggeriet af de 2 første 
grunde er kun første led i bebyggelsen 
af Østamager. Vølundgrunden skal 
også bebygges med boliger, og det skal 
være inden for en overskuelig fremtid. 
Det vil betyde et løft for hele bydelen. 
Der er et stort behov for moderne bo
liger på den del af Amager, siger Peter 
Martinussen. 
For Sundby Sejlforening kan vi kun 
hilse det med glæde, så kan vi måske 
blive fri for enorm støjende uforståelig 
musikudøvelse om natten, røg fra 
brændende bål og en tiltagende 
mængde af rotter. Det er godt 20 år si
den de første tegninger for et boligbyg
geri så dagens lys, mange af SSF's 
medlemmer blev dengang skrevet op 
til en bolig med udsigt ned til vor havn. 
Nu er chancen der igen hvis ovenstå
ende skulle lykkedes denne gang. 

HG 

Byggeborgmester Peter Martinussen 
og Lokalrådets formand John Bloch-

Poulsen på Vølungrunden 

Alle stativer/vugger og klodser skal mærkes med navn og med
lemsnummer. 
Ifølge klubbens love skal alle master afrigges for wire og 
sallingshorn inden de lægges i masterskuret. 

Havneudvalget 

i 

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 sejlerskolen 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 315814 24 

Nattevagt 
Husk dine to nattevagter! 
Der er trængsel fredag og lørdag, så 
hvis du har mulighed - tag en af de 
andre dage. 
Hvis du vil være sikker på, om der er 
ledigt den nat, du vil reservere eller 
har afleveret seddel på, så ring til hav
nefogeden i kontortiden. 

Nødraketter 
& Nødblus 

Brændbart redningsudstyr som er 
udløbet, kan afleveres på kontoret 
de torsdage, der er åbent, indtil 
den 24. februar 1994. 

Perkins 
Forhandler 

MARINEMOTOR 16-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler -

Oliekøler - Kølkøler -
Marinegear - Pumper -

El-udstyr -
Fremstiling af rustfrit udstyr -
Båd udstyr - Brugte motorer -

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 • Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax. 62 53 10 66 

Nyt fra Sejlerskolen 
I sidste nummer af bladet skrev jeg, at 
vejret til duelighedsprøven var dårligt, 
så vi måtte udsætte den sidste del af 
prøven til den 9. oktober. Denne dag 
var vejret også imod os, så vi måtte ud
sætte igen til dagen efter, hvor det lyk
kedes at få to af de resterende elever 
igennem. Der måtte yderligere to for
søg til, før vejret tillod at den sidste 
elev kom igennem prøven den 17. ok
tober. Det er nu andet år i træk, vi har 
haft store problemer med at få afviklet 
prøverne, lad os håbe at det bliver 
bedre fremover. 
Når i læser dette, har navigationskur-
set køret i nogen tid, og alt er vel. 
Tovværkskurset er ligeledes startet 
den 26. oktober. 
Om der bliver basis for at starte yderli
gere kurser i vinterens løb, må vi vente 
lidt endnu med at afgøre. Gode emner 
kunne være VHF - og meteorologi kur
ser. 
Fredag (}en 8. oktober afholdt sejler
skolen afslutning. Fremmødet var kun 
nogenlunde tilfredsstillende med ialt 
20 elever og lærere. Vi fik dog som 
sædvanligt en hyggelig aften ud af det. 
Lørdag/søndag den 9./10. oktober var 
der pligtarbejde med afrigning af bå
dene. Her var fremmødet heller ikke 
tilfredsstillende. 
Lørdag den 16. oktober deltog sejler
skolen med tre både i den årlige kanal
rundfart i flot vejr, så vi fik en fin dag 
ud af det. 
Søndag den 17. oktober og lørdag/søn
dag den 23./24. oktober var der igen 
mulighed for at deltage i afrigning m.v. 
af bådene, hvilket to elever benyttede 
sig af. Om lørdagen afholdt SSF sit 70 
års jubilæum, her var fremmødet fra 
sejlerskolen mere end 10 gange så stort 
som til pligtarbejdet. I skrivende 
stund, den 25. oktober, er det endnu 
ikke lykkedes at få »Tyveknægten« 
rengjort og tømt for grej. 
Der må være nogen, som har dårlig 
samvittighed. 

Selvom der i det ovennævnte er frem
kommet enkelte sure opstød, vil jeg 
her benytte lejligheden til at sige på 
gensyn i 1994 til en sæson, der forhå
bentlig vil være fuld af aktiviteter og 
gode oplevelser. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

skolechef 

til orientering 

Nyt medlem 
A816 Stine Mortensen 

Ungarnsgade 64, 4.tv., 
2300 København S 

X X X  

Sakset fra Berlingske Tidende 

Dyster advarsel 
I det tyske »Yacht« advarer man på le
derplads om, at det 60.000 Kilowatt
kabel, der nu skal trækkes fra Lubeck 
til Malmo med Elektra Preussen som 
ledende firma, på fritidsbåde med 
magnetkompas kan medvirke til en fejl 
på op til 70 grader. Denne bivirkning 
må under alle omstændigheder anføres 
på nye søkort. 

Undgå misbrug 
Dansk Sejlunion har indskærpet sejler
ne, at yacht-flaget med bogstaverne 
YF i guld er forbeholdt både, der tilhø
rer danskere med bopæl i Danmark og 
som udelukkende bruges til lystsej
lads. Splitflaget må ikke benyttes på 
fritidsbåde, der anvendes til udlejning, 
til sejlads med sejlende passagerer el
ler lignende. På udlejnings-både bør 
anvendes det såkaldte koffardiflag -
uden split, - som alle danske statsbor
gere har lov at have på deres båd. 
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A cv 

Juniorafdelingen 

Fornyelse i 
Ungdomsudvalget og 
Forældregruppen 
Ungdomsudvalget ønsker en løbende 
fornyelse i gruppen og senest er Lars 
Grønbech blevet udskiftet med Martin 
Karlsen. Det er så meningen, at grup
pen ca. 2 gange årligt skal have en ud
skiftning så vi hele tiden får nye kræf
ter ind i gruppen. I store træk har vi 
herefter fordelt arbejdsopgaverne som 
følger: 

Henrik Gravesen: 
Overordnet ledelse og Økonomi 
samt kredskontakt 

Søren Jensen: 
Optimisttræning og tilsyn samt opti-
kapsejlads og DSO-kontakt. 

Tonny Povlsen: 
Ynglingetræning og tilsyn, samt 
DYK-kontakt. 

Claus Zastrow: 
Ynglingesejlads og tilsyn, samt 
DYK-kontakt. 

Martin Karlsen: 
Lillian Green: 
Tilsyn Juniorhuset og praktisk gris. 

Desuden er det vigtigt at bemærke at 
alle er med i aktivitetsplanlægninger li
gesom vi på trods af disse arbejdsfor
delinger hele tiden arbejder tæt sam
men for at sikre det gode sammenhold 
i ungdomsafdelingen. 
Nu mangler vi så bare en AKTIV 
FORÆLDREGRUPPE. På ung-
domsmødet den 3. oktober fik jeg det 
indtryk at det faktiskt var ved at dan
nes gruppe af forældre som var interes
seret i at snakke lidt sammen om nogle 
aktiviteter? - Jeg håber meget at i er 
begyndt at overveje at bringe snak til 
handling og derfor glæder jeg mig me
get til at høre om jeres ideer - Det er 
nemlig det sidste vi mangler for at vi 
kan sige at ungdomsarbejdet rigtig 
fungerer! 
Er du interesseret så prøv at kontakte: 
Søren »Ballast« Bødtker (Anne's far) 
på telefon 31 59 95 03. 

Henrik Gravesen 

En hjælpende hånd 
Lad det være sagt med det samme - vi 
kan ikke klare os uden de mange per
soner, der igen og igen giver os en hån-
drækning. Sidste år efterlyste vi nogle 
lysammaturer - nu har vi rigeligt. 
Så stod vi og manglede borde - også det 
faldt på plads; Senest fik vi nogle store 
dobbeltskabe, og da vi manglede 
transport fik vi en håndsrækning af 
Tom Fuglevig fra Amager Trailer Cen
ter, Amagerbrogade 241, med lån af en 
stor ny trailer - tak for hjælpen Tom! 
Op til generalforsamlingen stod vi med 
7 vandrepokaler der skulle graveres. 
Her kom GB Låseservice ind og skar 
lidt i fakturaen. 
Og så var den gal med vores Ynglinge
stativer - straks var der et medlem der 
tilbød sin hjælp. 
Det kan ikke siges for tit 
- TAK FOR HJÆLPEN, DEN ER 
UUNDVÆRLIG! 

Ungdomslederen 

Vinterundervisning/ 
Lørdagssamlinger 
Som det fremgår af ungdomsafdelin
gens vinterplan, vil der i år være ung-
domssamlinger næsten hver lørdag 
gennem hele vinteren, med undtagelse 
af januar måned. 
Disse samlinger bliver bl.a. over em
ner som sejladsteori, regelteori, vedli
geholdelse i teori og praktik, svøm
ning, spil, video, hygge, ture o.s.v. 
For på bedst mulig måde at forberede 
disse samlinger tager en stor del af af
delingens ledere og trænere på en fæl-
lestur til nordsjælland i weekenden 
den 12.-14. december. 
Et arrangement som deltagerne selv 
bekoster, og som gerne skulle hjælpe 
os til at give alle deltagerne i vinterens 
arrangementer et bedre og sjovere ud
bytte. 

Derfor: 
Når lørdagssamlingerne starter 

Lørdag den 20. november 
kl. 10.00 

så mød op fra starten og vær med hele 
vinteren; Blot fordi vi ikke sejler er vi 
ikke gået i vinterhi! 
Sundbysejlere er aktive hele året! ! ! ! 

Ungdomsudvalget 

Weekendtur til Lalandia 
Som omtalt på ungdomsmødet den 3. 
oktober, vil vi gerne arrangere en tur 
til Lalandia (i Rødbyhavn) i weeken
den, 

Fredag den 4. februar til søndag den 6. 
februar, 

Vi skal bo i mindre huse (8 personer), 
laver vores egen mad, får rigeligt med 
vand om ørene og masser af frisk luft! 
Transporten forventes at ske med bus 
og vi bliver under opholdet delt i grup
per så selv de mindste medlemmer 
kommer sikkert ud og hjem. 

Af hensyn til bestilling og prisbespa
relse er vi desværre nødsaget til at 
bedejer tage en hurtig beslutning. 

Pris: 
For hele arrangementet bliver kr. 
370,-. 

Tilmelding: 
Skal ske seneste torsdag den 25. no
vember til Ungdomslederen (Henrik 
Gravesen) på telefon 32 52 16 05. 

Betaling: 
Kr. 170,- skal ske ved tilmelding, 
mens restbeløbet kr. 200 skal ske se
nest torsdag den 1. februar. 

Hvis du har nogle spørgsmål til Lalan
dia-turen er du meget velkommen til at 
kontakte en af os. 

Med sejlerhilsen 
Ungdomsudvalget 
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Vandrepokaler 
til aktive medlemmer 
Der blev på efterårsgeneralforsamlin-
gen uddelt 5 af afdelingens 7 vandre
pokaler: 

Børge Twillings vandrepokal 
(Flittigste fører) gik til: Henrik He-
ger. 

Vivi Olsens vandrepokal: 
(Flittigste junior) gik til: Martin 
Karlsen. 

SSF's vandrepokal: 
(Flittigste opti) gik til: Klaus Mikkel
sen. 

Hæng i pokalen: 
(Pigesejler) gik til: Mia Kristiansen. 

Preben Vognmands vandrepokal: 
(Klubmester i opti) gik til: Klaus 
Mikkelsen. 

Skolebetjentens vandrepokal: 
(Klubmester i Yngling) blev ikke ud
delt, da der ikke blev sejlet KM for 
Ynglinge i år. 

Heidi's vandrepokal: 
(Særlig indsats): blev ikke uddelt i år. 

- Et kik på aktivitetsov er sigten viser 
flotte tal: 

Navn: Sejldage: 
Klaus Mikkelsen 44 
Martin Karlsen 37 
Henrik Heger 37 
Søren Jensen 37 
Tonny Povlsen 34 
Martin Brydenfelt 31 
Lars Grønbech 26 
Mia Kristiansen 25 
Henrik Scharff 25 
Stine Mortensen 25 
Knud Martinsen 24 
Jacob Brydenfelt 24 

Og så er der de dage hvor man har 
»glemt« at skrive sig i logbogen! 

Gebyrer for brug af strøm (220 volt) 
i Sundby Sejlforening 

Betales i januar kvartal, dog senest den 15. marts 

SKURE 
Køleskab: Kr. 500,00 pr. år. 

Et medlem kan, for egen regning, anmode bestyrelsen om at 
få opsat en bimåler og betale gebyr efter forbrug. 

Brug af frysere og el-kogeplader er ikke tilladt i skurene. 

FARTØJER 
Køleskab: Kr. 250,00 pr. år 
TV: Kr. 100,00 pr. år 
Kogeplade: Kr. 100,00 pr. år 
El-stegeovn: Kr. 100,00 pr. år 

Såfremt et eller flere af ovennævnte el-apparater (220 volt) 
forefindes i skure eller fartøjer, skal gebyrerne betales. 

Brug af el-apparater til opvarmning er forbudt. Bestyrelsen 
kan dog give tilladelse til kortvarig brug af el-opvarmning ved 
f.eks. polyesterarbejde. 

Medlemmer, som i år har betalt den gamle takst fra 1988, skal 
henvende sig på kontoret og betale differencen. 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. april 1993. 
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KØB SALG 
MOTORBÅD SÆLGES 
Albin 21 med fabriksny Yamaha 
22 Hk dieselmotor med fersk-
vandskøling, værdi 50.000 kr. 

Pris 90.000 kr. 

Tlf. mellem kl. 19-21 

3154 59 67 

Sælges: 
1 sæt søsportskort Vånern Serie E. 
1 sæt søsportskort Dalslandskana-
len Serie J. 

150 kr. pr. sæt. 
Telefon 43 54 14 54 

SÆLGES: 
Satellit Navigator GPS 
Jeg har vundet en splinterny AP 
navigator MK8, som jeg gerne vil 
sælge for 6.900 kr., alt inklusive. 

Henvendelse: 
Telefon 42 90 39 61 

s -
—- • •• -r . . 

VINTERPLAN 1993/94 
Dato Emne Tid 

6. nov. Ungdomsaften med fest og farver 

8. nov. Ungdomsudvalgsmøde 19.00 

12.-14. nov. Lederseminar (planlægning af vinter) 

20. nov. 1. lørdagssamling 10.00-13.00 

20.-21. nov^ Årsmøde i Middelfart 

27. nov. Lørdagssamling 10.00-13.00 

4. dec. Lørdagssamling 10.00-13.00 

7. dec. Ungdomsudvalgsmøde 19.00 

11. dec. Lørdagssamling 10.00-13.00 

18. dec. Lørdagssamling 10.00-??.?? 

19. dec. Julesejlads Se opslag 

Pause i julen, nytåret og hele januar (til fysisk træning) 

31.jan. Ungdomsudvalgsmøde 19.00 

5.-6. feb. Weekendtur til Lalandia 

12. feb. Lørdagssamling 10.00-13.00 

19. feb. Lørdagssamling 10.00-13.00 

26. feb. Lørdagssamling 10.00-13.00 

1. marts Ungdomsudvalgsmøde 19.00 

5. marts Lørdagssamling 10.00-13.00 

6. marts Ungsomsamling 11.00 

12. marts Lørdagssamling 10.00-13.00 

13. marts Ungsomsamling 11.00 

19. marts Lørdagssamling 10.00-13.00 

20. marts Ungdomssamling »Sæsonstart« 11.00 

1.-4. april Påskestævne i Hellerup for Ynglinge 

Og så alle de dage I selv aftaler indbyrdes evt. med Jeres bådsmand eller træner. 

HUSK: Det er på tavlen og til lørdagssamlingerne du får de seneste nyheder 
- og så er der mødepligt til alle »Ungdomssamlinger«. 

Sejlerhilsen 
Ungdomsudvalget 
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Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Klargøringen 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, 385 kr. 
6 - 10 HK, 425 kr. 

12 - 25 HK, 460 kr. 
26 - 45 HK, 545 kr. 
46 - 75 HK, 725 kr. 
80 -120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center, 
Wilders Plads, Bygh. C, tlf. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted 
•15 ton kran. Alle mæriier af påhængsmotorer repareres. 

^JOUTBOARDS CJO/7f7S Ofl 
YAMAHA QUICK5ILMSR 


