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Fotografering til brochure brug

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax:

Alt i bogbinderiarbejde

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

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

Postgirokonto: 7 05 65 16

v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134

2770 KASTRUP

31 51 71 79

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Preben Jacobsen

32 50 19 78

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef:

Ib Petersen

32 522544

Sekretær:

Aase Schou

36 30 50 82

Kasserer:

Jørgen Rindal

3297 0939

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 95 3689

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 571340

Festudvalgsrepræsentant:

ElseThuring

32 53 59 64

Kapsejlschef:

Frank Olesen

HELLERS TACHTVÆRFT KASTRUP

31 594924

3252 2310

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

Skolechef:

Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:

Henrik Gravesen

32521605

Amager Strandvej 407 • 2770 Kastrup • 32 50 30 17

Jollerepræsentant:

Claus Villadsen

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

31 57 79 90

Målere:

Svend Heger
Lars Schaldemose

31 596603
31 5937 33

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

3297 0939

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2300 Kastr

31 51 71 79

Fotosats:
Keszler Fotosats,
Havnegade 37 B,1058K

33 13 30 02

Radiokontakt:
Kirsten Fraenkel

3297 06 65

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

Oplag: 1.500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

Fra redaktøren:

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 28. januar 1994
Foto: Kurt Pfeiffer
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Referat fra
generalforsamlingen
31. oktober 1993
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Evt.
Formanden indledte med at byde vel
kommen til efterårsgeneralforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Formanden udbad sig forslag til diri
gent. Hans Guldager blev foreslået og
valgt med akklamation. Dirigenten
takkede for valget.
Dirigenten konstaterede herefter, at
at generalforsamlingen ifølge vore
love var lovlig indkaldt.
Herefter udbad dirigenten sig forslag
til 3 stemmetællere.
Vagn Preisler, John Jacobsen og Basse
blev valgt.

Alle 25 års jubilarerne

2. Protokol og beretning
Protokol fra sidst afholdte bestyrelses
møde var trykt i SSF's medlemsblad
nr. 11.
Beretning:
Formanden aflagde sin beretning,
trykt i SSF's medlemsblad nr. 12 (ved
lagt referat).
Derefter gik formandens beretning til
debat.
Efter en debat, om afhentning af
pladsmærker gik formandens beret
ning til afstemning.
Formandens beretning blev vedtaget
med stor akklamation.
Herefter uddelte formanden nåle til 25
års jubilarerne.
Dernæst forelagde formanden gene
ralforsamlingen at udnævne Allan
(gartner) til æresmedlem af SSF.
Udnævnelsen blev vedtaget med stor
akklamation.
Herefter gik ordet til ungdomslederen
for uddeling af pokaler:
Børge Tvillings vandrepokal:
(flittigste fører)
Henrik Heger
Vivi Olsens vandrepokal:
(flittigste junior)
Martin Karlsen

I
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Allan (Gartner) blev æresmedlem
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Hæng i pokalen:
(pigesejler)
Mia Kristensen
SSFs:
(flittigste opti)
Klaus Mikkelsen
Preben Vognmands vandrepokal:
(klubmester opti)
Klaus Mikkelsen
Derefter gik ordet til kapsejladschef
Birgitte Akkermann for uddeling af
Kirstine's vandrepokal, som gik til Jør
gen Friland, som den flittigste onsdagssejler.
3. Valg
Følgende var på valg:
Formand Preben Jacobsen - genvalgt
med akklamation.
Kapsejladschef Birgitte Akkermann
ønskede ikke genvalg, Frank Olesen
blev foreslået og valgt med akklama
tion.
Ungdomsleder Henrik Gravesen genvalgt med akklamation.
Jolleleder Claus Villadsen - genvalgt
med akklamation.
Havneudvalgsmedlem Holger Nielsen
- genvalgt med akklamation.
Repræsentant for klubhus- og bygnin
ger Elo Nielsen - genvalgt med akkla
mation.
Suppleant til bestyrelsen Lillian Green
- genvalgt med akklamation.
Kasserer Erna Christensen - ønskede
ikke genvalg - Jørgen Rindal blev fore
slået og valgt med akklamation og til
træder den 1. januar 1994.
Kasserersuppleant Jørgen Rindal fra
trådte, kasserer Erna Christensen blev
foreslået og valgt med akklamation fra
og den 1. januar 1994.

Jørgen Friland som flittigste onsdagssejler

4. Lovændringsforslag
§4.
Næstsidste stykke ændres til:
»Kun fremmødte A-aktive medlem
mer og ungseniorer har stemmeret«.
Forslaget vedtaget med 113 ja-stemmer, 0 nej-stemmer og der var 8 blan
ke.
5. Andre forslag
Ungseniorer betaler samme kontin
gent og samme indskud som A-aktive
medlemmer.
Forslaget blev vedtaget.
Havnen § 7.
Ændres til:
Ved betaling af havneplads og forevis
ning af forsikringskvittering udleveres
et farvet, nummereret årsmærke.
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Kasserer Jørgen Rindal

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
skal medlemmet skriftligt meddele
havneudvaldet, hvornår søsætning fin
der sted. Undladelse heraf vil medfø
re, at pladsen uddeles som låneplads.
Medlemmers fartøjer, der er henlagt
uden gyldigt årsmærke, kan af havne
udvalget straks tages på land eller flyt
tes, uden varsel og for ejerens regning
og risiko. Derudover betales en bøde
på kr. 500,- der tilfalder foreningen.
Forslaget blev vedtaget.
6. Evt,
Formanden
Det er sådan, at Birgitte har været
kapsejladschef i 4 år, og det vil vi gerne
have lov, at sige Birgitte tak for, det
har været behageligt, det har været
korrekt og præcist alt hvad Birgitte har
lavet, jeg vil gerne have lov at give Bir
gitte en lille gave fra SSF, for det flotte
arbejde hun har lavet i de 4 år, og jeg
håber hun vender tilbage, når arbejdet
og tid tillader det.
Michael Fraenkel
Vores jubilæum gik jo godt, især MønRundt sejladsen, tak skal I have dem
som arrangerede dette. Jeg så til vores
reception, hvor vi fik en masse gaver,
bl.a. penge. Med mindre de penge
ikke er øremærkede til brug for et be
stemt formål, vil jeg henstille til besty
relsen, at man indkøber 2 søkort, nem
lig Sundet Sydlige Del og Sundet
Nordlige Del og hænger det op i klub
huset.
Ole Jensen
Jeg har en henstilling til bestyrelsen,
om at vi udover den moderne tidsal
der, som vi er kommet i, og som jeg i
øvrigt tilslutter mig, også har en mulig
hed for at få et medlemskort, hvis vi
ønsker det, bl.a. til brug ved rejser i
udlandet.
Vagn Preisler
Jeg vil også sige, at det sidste der kom
frem, var en usædvanlig god idé, som

Man passer på miljøet,
når man selv skal
indånde det!
Flligger byggefinish har sin basis i malerfaget, som i
tusind år har skabt godt miljø med farver.
Derfor har Flligger byggefinish altid været forst med
nye og mere miljørigtige løsninger. Og derfor var
Flligger byggefinish først med et komplet program
udelukkende baseret på vandige produkter.
Flligger byggefinish vil skabe miljø - ikke ødelægge det.

Flligger 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.
Kcngeluridsvej 264. Tlf. 31 5195 95.
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23.

Amagerbanken og Sejlklubben Lynetten indbyder til
Amagerbanken s X-mas Cup
Søndag den 26. december 1993 kl. 11.00
Vi har igen i år, den fornøjelse at kunne indbyde til kapsejlads 2. juledag.
Saml besætningen, tag ud at sejle, og få nogle fornøjelige timer på vandet.
For at du kan afvente og se om vejret passer dig, er sidste tilmeldingsfrist sat
til den 26. december kl. 9.30. Du kan få vejrmeldingen ved at ringe på klub
bens telefon 31 57 57 78 fra kl. 7.30.
Der er skippermøde kl. 9.00, hvor banen samt andre nødvendige oplysninger
gives. Sejladsen vil blive søgt afviklet på under 3 timer. Ved skippermødet vil
der blive serveret morgenkaffe, ligesom der vil blive skænket et glas juleøl
efter sejaidsen.
Du finder den officielle invitation med tilmeldingsfrist i dit klubhus.

Amagerbanken og Sejlklubben Lynetten

glæder sig til at se dig 2. juledag.
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jeg har tænkt på mange gange.
Dernæst vil jeg lige kommentere, at
jeg synes det er en strålende idé med
overdækning af terrassen.
Endnu en ting har jeg på hjertet, og det
er at jeg vil henstille til bestyrelsen, at
der bliver opsat et billard i skipperstu
en.
Jørgen Friland
Jeg vil gerne henstille til bestyrelsen,
at vores vindmåler på masten bliver re
pareret. Så har jeg én henstilling til, i
år er jeg blevet hædret med kapsejlad
spokalen, det er jeg meget glad for,
men den henstilling jeg har nu lyder:
Kom dog for pokker ud og leg med mig
om onsdagen, så jeg ikke skal sejle ale
ne. Og så en tak til de mennesker der
gider ligge derude og være dommere
hver onsdag.
Juul-Andersen
Jeg er glad for, at jeg fra denne taler
stol kan se ned på bestyrelsen, og så vil
jeg gerne udtrykke en tak fra et menigt
medlem, over det arbejde der bliver
gjort. Når man som gammel pensionist
har lejlighed til at se hvad der sker på
hverdage herned, så er det et utroligt
stort arbejde der bliver gjort. Det vil
jeg gerne sige jer tak for, og så vil jeg
henstille til alle os andre, at vi gør det
arbejde nemt for dem, ved at over
holde de love og vedtægter, som vi al
lesammen har været med til at lave, for
gør vi det, så bliver det også nemt at
udføre, det hverv som ofte kan være
vanskeligt og tidskrævende.
Jeg vil ønske bestyrelsen rigtig god
vind for det kommende år, og sige tak
endnu engang herfra.
Dirigenten takkede generalforsamlin
gen for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for at
han endnu engang førte os igennem en
generalforsamling på en god og saglig
måde.
Herefter bad formanden generalfor
samlingen udbringe et leve for SSF.
Generalforsamlingen slut kl. 11.00.
Dirigent:
Hans Guldager
Sekretær:
Aase Schou
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fra bestyrelsen

være og hvilket beløb foreningen skal
opkræve for udstedelse af kortet.
Punkt 3 - Havn og plads
Havneudvalget henstiller til vore vin
teroplæggere, at de sørger for at få på
sat deres pladsmærker. Dererp.t. pro
blemer med strømmen på Ndr. Mole.
det vil blive rep. så hurtigt som muligt.

Referat af bestyrelses
møde mandag den
22. november 1993
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus
Punkt 5 Fester
Punkt 6 Sejlerskolen
Punkt 7 Ungdomsafdelingen
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 20.
september 1993 blev godkendt uden
kommentarer.
Punkt 2 - Beretning
Formanden indledte mødet, med at
byde velkommen til Frank Olesen i be
styrelsen.
Formanden oplæste derefter ind
komne takkeskrivelser.
Business Cup stævnet havde givet et
overskud på kr. 12.000.- som vil
overgå til skolebådsfonden.
De 2 forslag SSF har indsendt til
Dansk Sejlunion vil blive behandlet på
førstkommende generalforsamling.
Foreningen har modtaget et brev fra et
medlem, som mener at det beløb på
kr. 10.000,- der står anført i bladet un
der budget til motorbåde, er alt for lil
le, bestyrelsen vil svare medlemmet
gennem bladet.
Dansk Sejlunion har nedsat et udvalg i
forbindelse med Øresundsprojektet
Hans Guldager er koordinator i grup
pen.
Bestyrelsen vil udforme et udkast til et
medlemskort til de medlemmer der
måtte have brug for et. Nærmere vil
fremkomme senere, når det er gen
nemdrøftet i hvilket format det skal

Punkt 4 - Klubhus
Hovedrengøringen af klubhuset i janu
ar. vil måske ske på frivillig basis, hvis
der melder sig hjælpere nok. Eller ser
bestyrelsen sig nødsaget til at engagere
sig med et rengøringsselskab.
Punkt 5 - Fester
Julefrokost og børnejuletræ vil blive
afholdt i lighed med tidligere.
Punkt 6 - Sejlerskolen
Vinterklargøringen er tilendebragt.
Navigationskursuset har 14 elever.
Tovværkskurset har 16 elever.
Afdelingen efterlyser vinterbukkene
til Tyveknægten.
Punkt 7 - Ungdomsafdelingen
Den almindelig skoletræning er ind
stillet for vinteren, en del ynglingesej
lere vil fortsætte med en begrænset
vintertræning.
Forsikringsspørgsmålet vil blive ord
net inden.
10 af afdelingens ældre og mest øvede
medlemmer har i week-enden den 12.14. november været til internt seminar
i Rørvig, hvor de bl.a. har planlagt
hele vinterperioden. Afholdt uden
omkostninger for klubben.
Vinterundervisningen er således star
tet lørdag den 20. november og vil fort
sætte helt frem til april, med undta
gelse af januar måned. Denne under
visning er i år ændret betydeligt og der
med forhåbentlig klart forbedret.
Afdelingen har den 6. november holdt
et mindre lokal festarrangement i »Ju
niorhuset«. Det forløb godt.
Afdelingen afholder juleafslutning
den 19. december med julesejlads og
efterfølgende julehygge. Forældre
m.v. er inviteret.
Afdelingen forsøger sig i år med salg af
WWF's julekort.
Vi håber det vil kunne give lidt støtte
til de aktiviteter der ikke er økonomi
til at støtte gennem klubben.
Afdelingen havde nogle klager over
noget af det arbejde der er udført på
vores istandsatte ynglinge - værftet har
uden problemer tilbudt at rette fejlene

uden beregning. 1 båd er derfor alle
rede på værftet, mens den anden for
ventes afleveret december eller janu
ar.
Ungdomslederen bemærker, at der
fortsat ikke ham bekendt er truffet no
gen afgørelse vedr. den skade den nye
yngling fik på fribordet, mens den stod
på land i eftersommeren. Bestyrelsen
vedtog at et medlem der er kyndig i
glasfiberarbejde skal se på båden.
Henrik Gravesen og Søren Jensen var
i week-enden den 20.-21. november til
ungdomsseminar og årsmøde i Mid
delfart.
Begge fik et særdeles godt udbytte af
denne week-end, hvor bl.a. DS' nye
struktur blev behandlet og diskuteret.
Desuden blev der taget vigtige beslut
ninger om ungdomsarbejde som f.eks.
max. middelvindgrænse ved ungdomskapsejladser på 12 mm/s middelvind.

Den 4.-6. februar 1994 har afdelingen
planlagt en week-endtur til Lalandia
ved Rødbyhavn.
Ungdomsudvalget er ændret lidt idet
Lars Grønbech indtil videre er trådt
ud, men Martin Karlsen har overtaget
pladsen. Bestyrelsen har godkendt
dette.
Ungdomslederen var ikke tilstede på
det bestyrelsesmøde hvor budget '94
blev godkendt, men bemærker at han
påregner at kunne holde budgettet for
1994, men det betyder, at der kan blive
problemer hvis der opstår uforudsete
udgifter, ligesom der altså ikke er afsat
midler til istandsættelse af den ældste
yngling.
Ungdomslederen er gået i gang med,
at gennemgå medlemslisten idet flere
medlemmer skal rokeres - det gælder
især en del minijuniorer der skal over
flyttes til juniorer. Det færdige arbejde

Lillejuleaften den 23. december 1993,
er kontoret lukket.
God Jul

vil blive overdraget til kassereren.
Begge motorer til følgebådene har sagt
stop her sidst på sæsonen reparatøren,
der er igang med den første har med
delt ungdomslederen, at denne motor
ikke kan garanteres meget længere le
vetid uden meget store omkostninger
og det må forventes, at vi inden for de
nærmeste år skal have den eller disse
motorer udskiftet. Motorerne vil dog
være i drift igen i den kommende sæ
son.
Henrik Gravesen har indkaldt Ama
gerklubbernes
ungdomsledere
til
møde den 1. december med emnet
samarbejde på dagsordenen. Kreds
formand Jens Green deltager i mødet.
Punkt 8 - Kapsejlads
Afdelingen har besluttet, grundet
mange opfordringer at arrangere Møn
Rundt den 12., 13.-14. august 1994.
Kapsejladschefen anmodede om et be
løb på 20.000 kr. til formålet. En enig
bestyrelse bevilgede dette. Kapsejlad
sudvalg: Mogens Fuglsang, Erik Pou
lsen (Basse), O. P. Bestyrelsen god
kendte udvalgte.
Kapsejladschef samt udvalg deltager i
Forprangermøde i Øst.

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH®
Helly Hansen

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
o

pa
Nørre Voldgade 25
(lige overfor Nørreport Station)
10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Nørre Voldgade 25

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

HellyHansen

1358 København K
Telefon 33 12 62 87

Ligeledes vil kapsejladschefen samt
udvalg deltage i et semniar den 4.-5.
december 1993 i Nyborg.

EFTERÅRSTILBUD
Kom op til Kastnip Marine Service.
Vi har netop nu, nogle ekstra gode efterSritilbud

Punkt 9 - Joller
Der var intet under dette punkt.
Punkt 10 - Motorbåde
DMU - danske fritidssejlere holder
formandsmøde i SSF den 4. december
1993.

ihfcin

CKS SEJLERTØJ

Punkt 11 - Sikkerhed
Der var intet under dette punkt.

PROFI COLOUR 2 DELT

Punkt 12 - Bladet
Der var intet under dette punkt.

EKSTRA NEDSAT

PROFI RØD/HVID 2 DELT

NU KUN

PINTA RØD/HVID 2 DELT

2. SORTERING

698,798,998,-

DRY FASHION POLAR FLEECE

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

LÆKRE BLØDE VARME TRØJER

598,-

Mødet slut kl. 22.30
HELLYHANSEN SVØMMEVESTE
Preben Jacobsen
formand
Aase Schou
sekretær

SVØMMEVEST, SPORT, KUN 60-80 KG

279,-

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 2 - 2770 KASTRUP
TLF. 32 500504 - FAX. 31 510930
ÅBNINGSTIDER : MAN-FRE 9-17.30 - UØRDAGE 9 -13.00

Klubhuset
Åbner igen den 30. januar 1994 kl. 14.00 med et gigantisk

BANKOSPIL
Adgangsbilletter koster 10 kr. Og kan også købes ved indgangen.
Efter hvert spil vil der blive udtrukket en flot gevinst på adgangsbil
letten. 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.

På festkomiteens vegne: Elo, Rita, Grethe og Else
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UDSTILLING I
SUNDBY SEJLFORENING
26.-27. FEBRUAR 1994
CARL JORDEN RUNDT OG NORDKAPEREN

1

Carl Nielsen gennemførte i årene 1946-48 den første danske jordomsejling med et
lystfartøj, med i »Nordkaperen« var svogeren Poul Larsen og vennen Knud Larsen,
alle tre medlemmer af Sundby Sejlforening. Udstillingen er velvillig udlånt af Roskilde
Museum og Fjordmuseet i Roskilde. Udstillingen omfatter alt fra proviantbeholdning,
gæstebøger, logbøger, telegrammer til instrumenter og sejlertøj. På udstillingen kan
ses TV-interview med Carl Nielsen og lysbilleder fra rejsen - kort sagt livet som det for
mede sig under jordomsejlingen 1946-48.

KOM TIL SUNDBY SEJLFORENING
LØRDAG DEN 26. FEBRUAR KL 12.00 til KL. 21.00
SØNDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 10.00 til KL. 18.00
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>g fra »Stævnen«

Truer med boykot af svenske havne
Danske sejlere vil boykotte svenske havne på ferieturen på grund af
emsige tolderes manglende fingerspidsfornemmelse
Af Knud Thybo
Det svenske toldvæsen er helt uden si
tuations-fornemmelse og konduite,
når de tror, at danske sejlere vil holde
en måneds ferie i Sverige - med 6 øl.
Mange har prøvet det - og andre er uvi
dende om risikoen ved at have en nor
mal ration øl, vin og spiritus med til fe
rieturen til svenske havne. Toldvæse
net tager mange stikprøver, og det er
dyrt at have mere end 6 øl, 1 flaske vin
eller spiritus med til ferien.
Derfor boykotter mange sejlere alle
rede nu de svenske havne.
OK - man har regler, hvorefter sven
skere, der kommer ind i landet, kun
må medbringe denne lille ration.
Men at håndhæve denne regel overfor
danske eller andre udenlandske sejlere
vidner om manglende situationsfor
nemmelse og konduite.

Men pas på, mange steder kommer der
to til tre toldere om bord og der er in
gen nåde, hvis man til en månedlang
ferie har et par kasser øl og et par
flasker spiritus om bord. Og hvem har
ikke det? Det kan ikke være rigtigt, at
man skal tvinges til at betale en dyr pris
for et dårligt svensk afholdsprodukt.
Det kan de få svenskerne til, hvis de
ikke har mulighed for ofte at komme
til Danmark for at hente deres ration.
Hvad siger turistministeren?
For yderligere at understrege det for
kerte i fremgangsmåden, kan en sven

sker, der er bosiddende i f.eks. Hel
singborg eller Limhamn tage til Dan
mark flere gange hver dag efter en ra
tion - og det er tilladt. Men samme mu
lighed har en dansk sejler jo ikke, når
han er på farten. Han kan ikke hver
dage tage hjem og hente 6 øl! Fra skær
gården!
Man skulle tro, at det her skrevne var
en spøg - men det er det ikke. Det er
ramme alvor!
Så det vil være rimeligt at boykotte de
svenske havne, til man kommer til for
nuft i det svenske toldvæsen - eller en
svensk minister eventuelt lærer tol
derne en smule om konduite.
Vi har fra »Stævnen« sendt denne arti
kel til den svenske turistminister og
forventer hans svar i næste nummer.
Mange af os »tørstige« danskere havde
håbet på, at det svenske toldvæsen så
mere lempeligt på vore drikkevaner!

FÅ BEDRE RÅD I
AMAGERBANKEN.

Nej til misbrug
Naturligvis skal man ikke fylde båden
med whisky, cognac eller andet spiri
tus, men det er der næppe nogen, der
gør - og sker det, skal de naturligvis
»knaldes«.
De situationer, vi dels har hørt om og
dels selv oplevet, går ud på, at man i
båden har haft en normal ration af øl,
vin og måske en flaske gin og Gammel
Dansk. Noget som »enhver« dansk sej
ler medfører, enten man skal til Ros
kilde, Bogense eller Samsø.

Amagerbanken

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

Bådvarmere:
• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

• VOLVO
• BUKH

| marine
AL service
jl

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • Tlf. 42 91 21 03
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• WALLAS

til orientering

A 128

A232

A 263

A340

Nye medlemmer:
A 27

A 56

A 82

Jonna Sussie Pedersen,
Østrigsgade 33, 2.th.,
2300 København S
Jan Welander Pedersen,
Østrigsgade 33, 2.th.,
2300 København S
Cornelia Dorothea Bentel,
Højdevej 44, 4.tv.,
2300 København S

Slettede medlemmer:
A82

Per Chr. Brun,
Milanovej 53,
2300 København S
A72
Michael Hansen,
Vigerslev Allé 159 B,
2500 Valby
A403 Kurt Carstensen,
Øresundsvej 68,
2300 København S
A 75
Marius Carl Berentsen,
Aalandsgade 68,
2300 København S
A 188 Arne Bech,
Holmbladsgade 62, 4.tv..
2300 København S

A 367

A391

A 392

A602

A 1090

Kjeld Andreasen,
Vægterparken 303,
2770 Kastrup
Michael Thorbye,
Landfogedvej 4, st.tv.,
2400 København NV
Ivan Hjelm Jensen,
Torvegade 58, 2.,
1400 København K
Carsten Haasum,
Grænsevej 12,
2820 Gentofte
Søren Jacobsen,
Amager Strandvej 110,
2300 København S
Stefan Celinder,
Hedebygade 16 B,
1754 København V
Arthur E. V. Larsen,
Dernavej 12,
2770 Kastrup
Benny Laursen,
Højlundvej 46,
3500 Værløse
Steen Andersen,
Kirkegårdsvej 5, 3.tv.,
2300 København S

havn og plads

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.

Nødraketter
& Nødblus
Brændbart redningsudstyr som er
udløbet, kan afleveres på kontoret
de torsdage, der er åbent, indtil
den 24. februar 1994.

• Bådtransport Søsætning - Optagning
fs^ji- og motorbåde indtil 6 tons j

I

PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78
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FASTELAVNS
FESTMED TØNDESLAGNING
SØNDAG DEN 13. FEBRUAR 1994 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!

sejlerskolen

Nyt fra Sejlerskolen
Som nævnt i sidste nummer af bladet,
blev der afholdt duelighedsprøve i ok
tober måned.
Ligeledes deltog sejlerskolen i årets
kanaltur. Begge begivenheder er ble
vet foreviget på video. Der er tale om
amatøroptagelser, men resultatet er
absolut seværdigt.
Fra flere sider er jeg blevet opfordret
til at arrangere en forevisning af video
optagelserne , dette synes jeg ville være
en god ide, hvorfor jeg har tænkt mig
følgende arrangementer:
Fredag den 14. januar 1994 mødes vi i
pejsestuen kl. 19.00. Efter at vi har set
den første video vil der blive en pause,
så der er mulighed for at få slukket den
værste tørst. Herefter vises den anden
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video. Varigheden er en god halv time
på hver video. Til slut vil der være lej
lighed for de særligt tørstige, til at gøre
noget ved dette.
I forbindelse med ovennævnte arran
gement kan man fremføre eventuelle
ønsker om andre tiltag i vinterens løb.
Om november måned er der iøvrigt
ikke meget at sige, ud over at både tov
værks- og navigationskurserne forlø
ber godt. Begge kurser holder juleafs
lutning tirsdag den 14. december 1993.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at
ønske alle sejlerskolens venner en glæ
delig jul og et godt nytår.
På gensyn i 1994, første gang den 14.
januar.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
Skolechef

Til sejlerskolens
elever og andre
interesserede
Videoforevisning af årets prøve og
årets kanalrundfart.
Tid:
Fredag den 14. januar kl. 19.00.
Sted: Pejsestuen.
Se mere under nyt fra Sejlersko
len.

Støt vore sponsorer!

HOVEDRENGØRING AF KLUBHUS
LØRDAG/SØNDAG I UGE 2 OG 3
Frivillig arbejdskraft søges til hovedrengøring. Tilmelding kan ske på listen
der hænger i »Vindfanget« eller til Birgitte Akkermann på tlf. 31 59 79 95.

fra medlemmerne

KOB SAIG
MOTORBAD SÆLGES
Albin 21 med fabriksny Yamaha
22 Hk dieselmotor med ferskvandskøling, værdi 50.000 kr.
Pris 90.000 kr.
Tlf. mellem kl. 19-21

Kære Sundby Sejlforening,
kære kammerater
og gode venner
En hjertelig tak til alle der gennem
de mange år stod min mand nær,
og viste taknemlighed ved dennes:

Johannes Løwes bisættelse den
25. november 1993
Tusinde tak.
Med venlig hilsen
Nanna Løwe

Hjertelig tak

Perkins
Forhandler
MARINEMOTOR 1&-800 HK
Propelanlæg - Varmeveksler Oliekøler - Kølkøler Marinegear - Pumper El-udstyr Fremstiling af rustfrit udstyr Bådudstyr - Brugte motorer -

31 54 59 67

Maskinfabrikken
Sælges:
1 sæt søsportskort Vånern Serie E.
1 sæt søsportskort Dalslandskanalen Serie J.
150 kr. pr. sæt.
Telefon 43 54 14 54

„ADIL"
Jørn Hansen
Havnegade 12 - Marstal
Tlf. 52 53 17 29 • Fax. 62 53 10 66

Gebyrer for brug af strøm (220 volt)
i Sundby Sejlforening
Betales i januar kvartal, dog senest den 15. marts

Hjertelig tak for opmærksomhe
den ved Svends bisættelse.
På familiens vegne
Jonny Christensen

Tak
Hjertelig tak for den smukke sam
menplantning jeg fik til min fødsels
dag.
Venlig hilsen
fra Jonny

Hjertelig tak
Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed og den skønne blomsterbuket vi
modtog til vort krondiamantbryllup
den 8. oktober.
Med venlig hilsen
Dagmar og Osvar Nielsen
F.h. Motorbåden DAX

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:
TV:
Kogeplade:
El-stegeovn:

Kr. 250,00 pr. år
Kr. 100,00 pr. år
Kr. 100,00 pr. år
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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Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt
og lykkebringende nytår.
Tak for indlæg, artikler og billeder til bladet. Vi håber på
fortsat godt samarbejde med læserne igen i 1994.

Holger Møller og Inger Pfeffer

Vi hjælper dig med at finde din ønskebåd!
Frankeres

Jeg søger en ...

med
kr. 3,75

• Sejlbåd • Motorbåd • Motorsejler • Omb. kutter • Båd til beboelse
• Andet:
Prisklasse:
Send til:

Størrelse:

S. A. K. H. Både

Type:
• Send mig venligst en anvisningsaftale

• Navn:

Islands Brygge 68-70
2300 København S

Adresse:
Postnr./by:
Tlf.: 9-17:
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Evt. biltlf.:

Eller ring: 31 57 57 80 / fax 31 57 81 88

(§1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84

For at hjælpe Havneudvalget og Kassereren med at holde
styr på både, navne og størrelser, skal du venligst udfylde
nedenstående seddel for at få dit årsmærke, målene skal
være med bovspryd og badestige m.m.
Medlemsnr.:

Navn:

Bådnavn:

Bådtype:

Længde:

Bredde:
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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. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.

^'outboards
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Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S

Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
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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

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset....
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax:

5

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

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.

^

SMOffsettiiik

Postgirokonto: 7 05 65 16

W Tina og Søren Mel ler

SALTVÆRKSVEJ 134

2770 KASTRUP •

31 51 71 79

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Preben Jacobsen

32501978

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef:
Ib Petersen

32 52 25 44

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP

Sekretær:

Aase Schou

36305082

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

Kasserer:

Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 594924
31 95 36 89

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 571340

Festudvalgsrepræsentant:
ElseThuring

32 53 59 64

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

Kapsejlschef:
Frank Olesen

32522310

Amager Strandvej 407 • 2770 Kastrup • 32 50 30 17

Skolechef:

Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:
Henrik Gravesen

32 5216 05

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

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

31587576

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

3297 0665

Oplag: 1.500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Annoncepriser i SSF's medlemsblad
F.eks.:
1 Helside
1 Halvside

Kr. 900,00 + moms pr. nummer
Kr. 450,00 + moms pr. nummer
10 % rabat ved annoncering et helt år (10 numre).

Fra redaktøren:

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 25. februar 1994
Foto: Kurt Pfeiffer

JUL I SSF
Så var det jul igen og den varer som be
kendt lige til påske. Juletræet var igen
et tilløbsstykke med mange forvent
ningsfulde børn (125) og lige så mange
voksne, der alle mødte op i julehumør.
Der blev sunget alle de gamle julesan
ge, julemanden og børnene legede
både Tornerose, Enebærbusken, pus
tede balloner op og meget andet. Der
blev delt gaver ud, godteposer som al
tid gør lykke og der var sodavand og is.
Alt dette kan næsten ikke beskrives,
nej, det skal opleves, alle de glade
børn der havde en god dag som endte
med et stor hurra for SSF og for alle de
mennesker der havde hjulpet til for, at
gøre denne dag til en festdag. Ja, selv
rygeforbudet blev overholdt, selv jeg
som ryger må indrømme, at det var en
behagelighed.
Successen var i hus.
Redaktøren

Hvis jeg nu skal bestemme farten
hiver jeg bare i snoren og så stopper
juletoget.
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Banken, hvor
du bliver
hørt!

Læg kursen
om på dit
bådlån

Der er mange penge at spare ved at
blive kunde i Forstædernes Bank og
flytte bådlånet til nye, lavere renter.
Se her, hvad vi mener:
Tag et typisk bådlån i en velholdt fa
miliebåd med en restgæld på 300.000
kr. og en restløbetid på 10 år. Hvis fri
værdien er 30% kan du ved en omlæg
ning til bådlån i Forstædernes Bank
spare 130.000 kr. på renter alene.
Den nuværende ydelse på 4.630 kr.
kan nedsættes til 3.910 kr., eller rest
løbetiden vil ved uændret ydelse bli
ve nedsat med mere end 2 år!
PRISER PÅ BÅDLÅN
I Forstændernes Bank afhænger ren
ten af udbetalingens størrelse. Ved ud
skiftning af et eksisterende bådlån be
regnes udbetalingen som bådens fri
værdi.
Nedenfor er vist vore rentesatser pr.
14. januar 1994.

A forstædernes bank
Amagerbrogade 57 • 2300 København S
Tlf. 32 96 01 88

rende lån er denne sats dog lavere, så
fremt der i forvejen er etableret sikker
hed i båden, som overføres til os.
Lige meget hvilken type sats De ser på,
er vi yderst konkurrencedygtige. Men
det er vigtigt, at De er opmærksom på,
hvilken af de 3 typer satser De får op
lyst, når De sammenligner vores tilbud
med Deres nuværende finansiering.
Forstædernes Bank

Udb.
friværdi

Pålyd.
rente

Nominel
årlig rente

Årl. om
kost. i %

40%

8,25 %

8,51 %

9,9%

30%

9,25 %

9,58 %

11,0%

20%

10,25 % 10,65 %

12,1 %

Kom og vær med til den spændende
åbning af udstillingen Nordkaperen og
Carl Nielsen lørdag den 26. februar kl.

10%

11,25% 11,73%

13,2%

12.00.

Pålydende værdi: Dette er den rente
stort set alle banker skiltede med tidli
gere.
Nominel årlig rente: Dette er den påly
dende rente omregnet på årsbasis.
Årlige omkostninger i %: Dette er
renten på årsbasis tillagt omkostnin
ger. Denne sats indeholder således
stiftelsesomkostninger (i dette eksem
pel et 10-årigt lån på kr. 300.000, med
sikkerhed i et pantebrev på kr.
310.000). Ved ombytning af et eksiste
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Få dit bådlån ind i smult vande.
Læg kursen om ad Forstædernes
Bank.

Vedr. udstillingen om
Carl Nielsen

Udstillingen er udlånt og opstillet i
klubhuset af Roskilde Museum og
Fjordmuseet i Jyllinge, og fortæller om
Carl Nielsens spændende liv før under
og efter jordomsejlingen.
Blandt de udstillede genstande er der
en stor model af Nordkaperen velvil
ligst udlånt af Troels Kløvedal, lige
som Sundby Sejlforening og flere af
vore medlemmer har bidraget med
foto og genstande til udstillingen.
Udstillingen slutter søndag den 27. fe
bruar kl. 18.00.
Hans Guldager

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

UDSTILLING I
SUNDBY SEJLFORENING
26.-27. FEBRUAR 1994
CARL JORDEN RUNDTOG NORDKAPEREN

Carl Nielsen gennemførte i årene 1946-48 den første danske jordomsejling med et
lystfartøj, med i »Nordkaperen« var svogeren Poul Larsen og vennen Knud Larsen,
alle tre medlemmer af Sundby Sejlforening. Udstillingen er velvillig udlånt af Roskilde
Museum og Fjordmuseet i Roskilde. Udstillingen omfatter alt fra proviantbeholdning,
gæstebøger, logbøger, telegrammer til instrumenter og sejlertøj. På udstillingen kan
ses TV-interview med Carl Nielsen og lysbilleder fra rejsen - kort sagt livet som det for
mede sig under jordomsejlingen 1946-48.

KOM TIL SUNDBY SEJLFORENING
LØRDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 12.00 til KL. 21.00
SØNDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 10.00 til KL. 18.00

fra bestyrelsen

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

Punkt 6 - Sejlerskolen
Afdelingen holder juleafslutning den
14. december 1993.
Tovværks- og navigationskurserne for
løber planmæssigt med et rimeligt an
tal elever.

svar, kunne det konstateres at regn
skabet for det foregangne år ganske
pænt havde overholdt de budgetter der
var lagt, og det er selvom der har været
store udgifter til nyt toilet, kloakering
og ekstra bevilling til juniorerne.

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen
Der var intet under dette punkt.

Punkt 2 - Havn og plads
Vi kan i denne måned starte gravear
bejdet, og vi har fået tilladelse til at
grave renden helt ind til molen og i
havnehullet, således at vi kan få den
pukkel væk der ligger inde i havnehul
let, arbejdet forventes at begynde den
19. januar.
Derudover har vi fået lov til at lægge
2000 m 3 udgravning fra selve havnen,
over på en affaldsplads som havnevæ
senet har, når Lynetten er færdig med
den udgravning de skal foretage, dog
skal vi have miljøkontrollens godken
delse. Da dette er et meget billigt til
bud i forhold til hvad en evt. senere ud
gravning og især transport af affald til
en miljøgodkendt losseplads vil koste,
skal der handles medens muligheden
er der. Der er enighed om at arbejde
videre med sagen. Det er ca. 20 år si
den der har været en rigtig udgravning
af havnen. Slæbestedet på søndre vil
blive undersøgt med dykker, og spillet
vil få et service, så det er helt i orden.
Møntautomater vil blive opsat i den
nye toiletbygning. Der vil snarest mu
ligt blive gravet fast elforbindelse ned,
til Green House, da bygningen nu for
ventes at skulle blive stående på
samme plads fremover.

Punkt 8 - Kapsejlads
Der var intet under dette punkt.
Punkt 9 - Joller
Der var intet under dette punkt.
Punkt 10 - Motorbåde
Der var intet under dette punkt.
Punkt 11 - Sikkerhed
Bollen og Prammen vil blive taget på
land for vinteren.
Punkt 12 - Bladet
Der var intet under dette punkt.
Punkt 13 - Evt.
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 20.30

Punkt 1 - Protokol
Referat af bestyrelsesmøde den 22.
november 1993 blev godkendt uden
bemærkninger.
Punkt 2 - Beretning
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser.
Tilladelsen til udgravningen i havnen
er endnu ikke modtaget.
Formanden taler, korresponderer og
prøver i en uendelighed at få accepten
fra Københavns Miljøkontrol.
Toiletbygningen på Sdr. Mole er fær
diggjort og det budgetterede beløb er
overholdt.
Punkt 3 - Havn og plads
Bolværksarbejdet er færdiggjort.
Den lille fejemaskine er gået i stykker
og havneudvalget vil indhente pris på
reparation. Havneudvalget vil lige
ledes indhente tilbud på reparation af
skinner ved Sr. Slæbested.
Punkt 4 - Klubhus
Klubhuset lukker den 8. januar og gen
åbner igen søndag den 30. januar.
I lighed med tidligere år vil der blive
malet og gjort rent i klubhuset.
Punkt 5 - Fester
Julefrokosten forløb godt trods for at
tilmeldingen ikke var stor.

6

Preben Jacobsen
formand
Aase Schou
sekretær

Referat af bestyrelses
møde mandag den
10. januar 1994
Dagsorden:
Punkt 1 Regnskab
Punkt 2 Havn og plads
Punkt 3 Klubhus
Punkt 4 Fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Evt.
Punkt 1 - Regnskab
Formanden bød velkommen og med
delte at sekretær Aase Schou havde
meldt afbud, og foreslog at Poul Chris
tensen tog referat i stedet, det blev
vedtaget.
Formanden gik derefter direkte over
til en gennemgang af regnskabet, og
efter nogle uddybende spørgsmål og

Punkt 3 - Klubhus
Maleren er i gang i skipperstuen, de
har fået frie hænder til farver, og det
tegner pænt, derefter fortsætter de på
gange og toiletter. En væg i køkkenet
bliver repereret. Skibsmodellen i pej
sestuen bliver fast monteret på væg
gen. Kristine vil sørge for at alle gardi
ner bliver vasket. Desværre er der kun
een der har meldt sig til rengøring af
klubhuset, indtil nu, men der kommer
forhåbentlig flere så alt kan være klar
til bankospillet den 30. januar.
Punkt 4 - Fester
Forberedelserne til bankospillet er i
fuld gang.
Punkt 5 - Sejlerskolen
Vinterundervisningen forløber til
fredsstillende. Forberedelserne til den
kommende sæson er begyndt.
Punkt 6 - Juniorafdelingen
Der var intet under dette punkt.

Punkt 7 - Kapsejlads
Der var intet under dette punkt.

KLUBHUSREGLEMENT

Punkt 8 - Joller
Der var intet under dette punkt.
Punkt 9 - Motorbåde
Der var intet under dette punkt.
Punkt 10 - Sikkerhed
Et medlem har fortalt formanden, at
nogle nattevagter sover på vagten - ja,
sågar at der klunses om, hvem af de tre
vagter der kan gå hjem. Vagtchefen
står uforstående overfor denne be
skyldning mod vore medlemmer, men
hvis det er sket i enkelttilfælde, er der
tale om groft tillidsbrud. Der vil heref
ter blive nogle uanmeldte kontrolbe
søg om natten, og i tilfælde af uregel
mæssigheder vil vedkommende blive
indkaldt på førstkommende bestyrel
sesmøde.

§1-

Kun medlemmer af Sundby Sejlforening, gæster som
er i følge med medlemmer, samt medlemmer af
andre sejlklubber har adgang til klublokalerne.

§2.
Overtøj og regntøj må ikke anbringes på borde og
stole m.v., men henvises til garderoben.
§3.
Askbægrene skal benyttes, cigaretter og aske må
ikke henkastes på gulvet.

Punkt 11 - Bladet
Der var intet under dette punkt.

§4.
Børns leg i sofaer og dybe stole, samt med klaver og
skibsklokke m.v. er ikke tilladt. Det er forældrenes
pligt at påse at husordenen bliver overholdt.

Punkt 12 - Evt.
Der blev udvekslet datoer til den kom
mende aktivitetskalender.

§5.
Medlemmer i arbejdstøj henvises til skipperstuen.

Mødet slut kl. 22.00.

§6.
Preben Jacobsen
formand

Al støjende adfærd i klubhuset er forbudt.

Poul Christensen
Referant

§7.
Hunde og katte må ikke indlades i klubhuset.

* Bådtransport Søsætning - Optagning
CEjEog motorb&de indtil 6 tons ]

PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78

I
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Bedre tider er på
vej i bådbranchen

know-how
jeg
nar
opnået
gennem over tyve år som lånepartner
for sejlerfolket, skal nu komme låne
kunder hos Sejler-Finans til gode.
Det betyder, at bådkøbere hos os kan
få råd og vejledning samt vurderingshjælp i forbindelse med handler,
uanset om det sker fra mægler til privat
eller direkte mellem private", siger H.C.
Hansen.

Også finansiering af
biler og leasing.

"Selvom salget af nye både har været
meget beskedent de sidste par år, er
der tegn på, at et opsving er på vej".
Denne positive udtalelse stammer fra
formanden for Dansk Sejlunion, H.C.
Hansen, som efter et halvt år i tørdok
igen er på banen med et nyt finansie
ringsselskab, som har fået navnet Sej
ler-Finans.
Sejler-Finans er en afdeling af
Strategisk Leasing & Finans A/S.

Fra den 1. januar 1994 har SejlerFinans til huse i Trommesalen, Køben
havn, som også rummer firmaets
afdeling for finansiering af nye og brugte
biler samt leasing af biler og andet
driftsmateriel. "Men selvom de stegte
duer stadigvæk ikke kommer flyvende
ind i munden, ser vi på fremtiden med
optimisme, og allerede nu kribler det i
fingrene for at sætte alle sejl til", siger
H.C. Hansen.

Bedre tider.
"Der eksporteres hvert år 3-400 brugte
både, fortrinsvis til det tyske marked og flere bådforhandlere mangler i dag
ligefrem gode, brugte både. Derfor
tyder en hel del på, at der også snart
bliver plads til og behov for nye både",
udtaler H.C. Hansen.
"Hos nystartede Sejler-Finans er vi
dog klar over, at finansiering af brugte
både i begyndelsen vil udgøre en
væsentlig del af vore aktiviteter - og det

H.C. Hansen, formand for Dansk
Sejlunion og mangeårig direktør for
Sø-Finans, er på banen igen med nyt
finansieringsselskab; Sejler-Finans.

Kontingent og leje priser (incl. moms):
Aktive pr. halvår:

Kr. 300,00

Indmeldelsesgebyr: kr. 800,00

Passive pr. halvår:

Kr. 150,00

Indmeldelsesgebyr: kr. 125,00

Juniorer pr. halvår:

Kr. 200,00

Indmeldelsesgebyr: kr. 125,00

Mini pr. halvår:

Kr. 30,00

Indmeldelsesgebyr: kr.

0,00

Bådpladsleje pr. år pr. kvm.: Kr. 90,00
Vinterpladsleje pr. kvm.:

Kr. 45,00

Skurleje:
Alm. enkeltskur:

Kr. 200,00

Jolleskur:

Kr. 150,00

Gebyr for manglende
vagt pr. gang:

Kr. 500,00

Bøde for forsent indbetaling: Kr. 100,00
Rettidig indbetaling:

1. halvår: 15. marts
2. halvår: 15. september

Skulle et medlem ikke have fået girokort, skal det alligevel betale rettidigt.
Det er ingen undskyldning at girokortet er gået galt i byen.
Medlemmer der ikke har fået rigtigt girokort kan henvende sig på kontoret
i kontortiden og få et nyt. Eventuelt kan de skrive og udbede sig nyt giro
kort, ellers skal der betales bøde.
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GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den 27. marts
kl. 9.00 i klubhuset
(Husk sommertid begynder)

Sekretæren
Skolechefen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
1 Havneudvalgsmedlem
Festudvalgsformanden

Dagsorden:

1. suppleant til bestyrelsen
Redaktøren

1. Valg af dirigent

1 måler

2. Protokol og beretning

1 revisor

3. Valg

1 revisorsuppleant

4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest
den 27. februar 1994 kl. 9.00
Bestyrelsen

6. Eventuelt.

Budgetsammenligning 1993
Regnskab 1993

Revideret
budget 1993

Index

Revideret
budget 1994

1.178.728

1.225.000

96,22

1.220.000

640.933
-10.913
127.873
24.015
97.415
5.534
19.452
130.880
33.478
4.677
61.678
243.076
0
0
1.166
25.497
0

620.000
50.000
120.000
25.000
50.000
8.000
25.000
129.000
20.000
10.000
45.000
250.000
0
0
10.000
25.000
0

103,38
-21,83
106,56
96,06
195,83
69,18
77,81
101,46
167,39
46,77
137,06
97,23
100,00
100,00
11,66
101,99
100,00

620.000
50.000
130.000
25.000
50.000
8.000
25.000
75.000
20.000
10.000
0
0
100.000
30.000
0
45.000
92.000

Udgifter ialt

1.404.761

1.387.000

101,28

1.280,000

Overskud/disp

-226.033

-162.000

139,53

-60.000

Indtægter:
Udgifter:
Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelsen
Sejlerskole
Junior *)
Kapsejlads
Motorbåde
Jubilæum/Møn Rundt
Toiletbygn. Sdr. mole
Incl. kloak **)
Udgravning **)
Joller
Renter
Afdrag på gæld

*) Juniorbudget kr. 135.000,00 tilskud Hopla kr. 6.000,00.
**) Kloak og udgravning budgetteret til 1993, budget overført til 1994.
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.1.93 til 31.12.93
TRANSPORT

INDTÆGTER:
YDELSER FRA MEDLEMMER:
Indskud
Indbetalte vagter

FESTER:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Jubilæumsfestligheder . . .
Svagførefest
— Indsamling

27.475,00
44.833,75

KONTINGENTER:
Aktive
Strafgebyr
Passive
Juniorer
Mini juniorer

467.825,00
9.300,00
45.638,00
15.900.00
1.290,00

539.953,00

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

422.833,58
61.762,84
67.480.01
9.000,00
2.450,00

563.526,43

Hornorkester

2.939,52

RENTER

1.178.727,70

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

-8.222,25

KLUBHUS:
Fornyelse & reparationer
Istandgørelse
Forsikring
Ejendomsskat
Køkken
— Lejeafgift

53.633,61
6.732,78
19.275,50
625,18
1.844,85
-93.025,00

BLADET:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
— Annonceindtægt ....

144.799,99
16.413,64
2.474,00
-35.814,90
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SEJLERSKOLE:
Undervisning
Fornyelse & reparation . .
Materialer
Forsikringer
Kontingenter

38.788,17
1.165,70

-7.988,22
-25.077,82
-34.950,00

TRANSPORT

BESTYRELSESMØDER:
RENTER:

0,00

Brug af spil
Havnepenge
Refunderet energiafgift .

ADMINISTRATION:
Telefon
Honorar
Frimærker m.m
Kontingenter
Gaver & blomster .....
Kontorartikler
Generalforsamlinger . . .
Møder & rejsepenge ....
ATP & AMBI
Forsikring + tillæg
Fortæring
Målerbreve
Indkøbte varer
— Solgte varer
Frihavnsmærker
Tilskud fra kommune . . .

187.916,86
92.753,13
12.385,03
64.232,41
9.197,31
18.094,00
1.316,67
71.852,43
2.179,66
243.076,00
218.160,00
295,60

37.158,26
^15.380,51

12.78
-6.40

885.174,68

-10.913,08

JUNIOR:
Fornyelse & reparation . .
Materialer
Brændstof
Startpenge
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Kursus
Gaver
KAPSEJLADS:
Materialer
Møder & fortæring
Diverse kapsejladser
Møen Rundt
B. Cup
Kursus
Trænerordning

. . .

MOTORBÅDE:
Materialer og præmier . .
Udgifter ialt
127.872,73

Årest resultat

20.67
-6.31

Status pr. 31.12.1993
AKTIVER:
Kassebeholdning
Postgiro
Bankbog skolefond
Bankbog brandforsikring

6.498,00

2.100,00
8.238,25
38.837,50
6.379,65

800,00

62.853,40

9.234,09
24.000,00
11.109,25
37.614,00
15.852,10
35.959.49
6.760,50
16.526.50
10.365,48
-1.230,00
13.475,50

97.414,81

5.534,00
25.496,99
870,00
7.765,00
6.143,00
4.214,00
460,00
74.358,55
36.483,20
5.056,00
3.600,00
6.159,00
500,00
2.783,25
2.173,00
-232,81

1,00

1.300.000,00

Aktiver i alt

1.712.947,95

1,00
47.000,00
100.000,00
27.000
90.000,00

1,00
1,00

1,00

Brandforsikring saldo 1.1.1993
+ Renter

14.353,88

19.452,00

148.942,95

Broer & indhegning
Vogne & skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Joller
Motorbåde
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus & inventar

PASSIVER:
Skolefond saldo 1.1.1993
Bidrag
+ Renter

-60,00

-3.850,00
-92.695.98

182,77
5.638,02
21.881,73
121.240,43

8.408,00
13.000,00
473,72

21.881,72

115.470,84
5.769,59

121.240,43

6.832,31
138,14
-6.970,45

Hopla konto
+ Renter
Overført til junior

0,00
3.385,00
19.500,00
33.210,00
1.191,00

Axel B. Thomsens sponsorkonto
Forudbetalt indtægt
Skyldig omkostning
Gæld til kommunen
Lån Idrætsparken saldo 1.1.1993
- Afdrag

36.000,00
-8.000,00

Lån Dansk Sejlunion stiftet 1993
- Afdrag

50.000,00
-5.000,00

Bankgæld kassekredit
Skyldig skat
Skyldig ATP & AMBI
MOMS tilgodehavende for oktober kvartal
Depositum ASA
Reguleringskonto saldo 1.1.1993
- Årets resultat

28.000,00
45.000,00
281.840,16
12.879,00
4.314,60
-30.698,51

1.000,00
1.396.238,48
-226.033,93

1.170.204,55
1.712.947,95

Passiver ialt
130.880,19

Erna Christensen
11.651,77
1.244,95
13.954,20
22.839,75
-1.356,14
5.374,25
2.610,00

Kassererske
Medlemstal:
Aktive 861

56.318,78
4.677,13

Passive 153

Junior 38

Mini 38

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

1.404.761,63
-226.033,93

København, januar 1994

Frits Kleis

Bjarne Kallesøe
revisor
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Nyt fra Codan Forsikring
Nye produkter, nyt KerneKundekoncept, nye præmier
Året, der gik, har været præget af store
omvæltninger inden for den finansielle
sektor. Det resulterede bl.a. i Codan
og Hafnias fusion. Navnet på det nye
selskab er, som bekendt, Codan, der
er Danmarks største forsikringssel
skab inden for skadeforsikring og tred
jestørste inden for livs- og pensionsfor
sikring. Det er et godt udgangspunkt
og en stor udfordring, der foreløbig
har resulteret i udvikling af nye forsikringsprodukter, nye KerneKunde-fordele og nye præmier.

Nye præmier
Igennem en årrække har forsikrings
selskabernes skadeerstatninger været
for høje i forhold til præmieindtægter
ne. Der har derfor i den senere tid væ
ret sagt og skrevet meget om præmie
stigninger
i
forsikringsbranchen.
Codan kan heller ikke undgå præmie
stigninger i 1994. Lønsomhed er forud
sætningen for, at vi fortsat kan leve op
til vort ansvar over for vore kunder,
medarbejdere og aktionærer. Når vi er
nødsaget til at foretage præmiestignin
ger, er det af afgørende betydning, at
disse foretages på en hensigtsmæssig
måde.
Der skal efter Codans opfattelse være
en fornuftig sammenhæng imellem
den enkelte kundes skadeudgifter og
præmieindtægter. Desuden sammen
hæng imellem dækningsomfang, ser
vice, KerneKunde-fordele og pris.
Dette vil for kunder i Codan betyde
gennemsnitlige præmiestigninger på
10 % i 1994. Når det er et gennemsnit,
betyder det også, at nogle kunder vil få
præmienedsættelser. Ændringerne vil,

som nævnt, blive foretaget ud fra ind
ividuelle kundevurderinger, hvorfor
De, i løbet af 1994, bliver personligt
orienteret om netop Deres ordninger
hos Codan.
Vi håber, De fortsat vil vise os den til
lid at samle Deres forsikringer i Co
dan, og ønsker Dem og Deres familie
et godt nytår.

Nye produkter
Med en lang tradition inden for forsik
ring har både Codan og Hafnia igen
nem mange år udviklet og forbedret
forsikringsprodukter. Vi har nu samlet
det bedste fra begge selskaber, og vil
derfor i løbet af året se frem til at til
byde Dem de mange nyheder. Vi stræ
ber fortsat efter at tilbyde vore kunder
fleksible kvalitetsprodukter til kon
kurrencedygtige præmier inkl. KerneKunde-fordelene.
Nye KerneKunde-koncept
Til de kunder, der viser os den tillid at
samle Familiens Basisforsikring og
yderligere to forskellige forsikringstyper hos Codan, vil der være 10 % sam
lerabat på skadeforsikringspræmien.
For kunder med ialt 4 forskellige forsikringstyper eller flere, vil der yder
ligere være 10 % bonus på skadeforsik
ringspræmien efter hvert skadefrit år.
Vi mener nemlig, at kunder, der pas
ser på deres ting, skal belønnes.
Vore KerneKunder opnår desuden en
række andre fordele. F.eks. 25 % underforsikringsgaranti på indbo, fordel
agtige gruppelivsordninger, 24-timers
skadeservice, Codan kontoservice og
meget mere.
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Man passer på miljøet,
når man selv skal
indånde det!
FILigger byggefinish har sin basis i malerfaget, som i
tusind år har skabt godt miljø med farver.
Derfor har FILigger byggefinish altid været først med
nye og mere miljørigtige løsninger. Og derfor var
FILigger 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. Tit. 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.

Med venlig hilsen
Codan forsikring
Peter Zobel

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.

På sommertogt med Amigo 1993
Af John Jacobsen
Den 26. juni: Vi har nu ligget i Port St.
Louis i tre dage, masten er på plads og
vi skal ud at se på middelhavet. Da vi
har haft nogen forsinkelse på nedturen
får vi ikke så lang tid i middelhavet
som vi havde regnet med, men pyt med
det. Fire både er vi, som følges ud gen
nem slusen, en englænder, en frans
kmand samt »Bemmer« med skipper
Finn fra Odense. Efter slusen kom vi
ud i et område som mindede om »Nok
ken« derhjemme, der var vel sejlet om
kring 1 sm. da der kom en stor delfin
op lige foran »Bemmer's« stævn, jeg
skrev i logbogen »set den første delfin
kl. 9.30«. Det var desværre også den
sidste. Senere fik vi at vide at alle
kendte den delfin, den havde levet i
sejlløbet i mange år.
Sejlene blev sat, det blæste 5 m/sek. og
vi fire både sejlede pænt side om side,
og vandet var lige pludselig blevet rig
tig blåt.
Kursen var lagt mod Marseille ca. 30
sm. Franskmanden gik mod Spanien,
Englænderen mod Toulon, »Bemmer«
mod øen Le Frioul.
Indsejlingen ved Marseille blev rundet
kl. 14.00 efter 29,7 sm. Det var en
kæmpe stor havn med 3.000 pladser.

m
\Sejlcenteret/
N.

Vi anmeldte os hos havnefogeden for
at få anvist en plads, »beklager her er
alt optaget« var den besked vi fik. Det
ville jeg nu ikke bøje mig for, så vi sej
lede ned i bunden af havnen, her var
en anden klub og vi lagde til ved hav
nekontoret, hvor vi blev modtaget af
en mand som var ansat til at passe på
bådene (også om natten), han viste os
på havnekontoret som var på størrelse
med Langelinie Pavillionen. Vi betalte
for tre dage. Her skulle vi vente på vo
res datter og svigersøn som skulle an
komme med flyveren og være hos os i
otte dage.
Marseille er en storby med så mange
restauranter, at jeg talte niogtredive
på kun firs meter.
Proviant var sværrere at finde, der var
ganske få butikker ned ved havnen
med et begrænset varelager.
Hvis man går en tur på den østlige side
af havnen ud mod Pte du Pharo, kom
mer man ud til Fort Catalans (frem
medlegionen) nok et af de ældste hvervningsposter i legionen, det fungerer
stadigt.

Den 28. juni: Kl. 15.00 forlod vi Mar
seille og sejlede ud til klippeøerne Le
Frioul, på vejen derud passerer man
tæt op til øen »d'if« med fangeslottet
Le Chateau d'if hvor handlingen i
Alexandre Dumas bog »Greven af
Monte Cristo« foregik. Det blev byg
get i 1516, sidste gang fangekældrene
blev brugt var i anden verdenskrig.
Da vi kom ind på klippeøen Le Frioul
mødte vi »Bemmer«, det var nu sidste
gang vi snakkede sammen da han
skulle videre til Grækenland.
Den 30. juni: Vi forlod øen og sejlede
til byen Cassis, der var fin vind agten
ind, men det blæste op så søen blev ret
høj, der var lidt søsyge ombord.
I Cassis blev vi nogle dage, her var gan
ske enkelt pragtfuldt (laguner, sand
strande, fortovsrestauranter).
Efter et par byer mere på kysten sej
lede vi tilbage til klippeøerne Le Frioul
og lagde os for anker i en af lagunerne,
vores datter og svigersøn skulle hjem.
Det var meningen vi skulle sejle dem
til Marseille, men der kom lige en
storm forbi. Vi havde fået et varsel
over VHF, så vi hev ankeret op og sej
lede ind i havne på Le Frioul.

w
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...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
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Stormen kom om natten, 65 knob viste
vindmåleren i havnen, vores var blæst
i stykker. Vores to fortøjninger i stæv
nen kunne dårligt holde (vi lå med
hækken mod kaj) vi lå dog lidt i læ af de
større både. En 42 fods båd havde så
megen slagside så hele besætningen
sad på luvside hele natten.
Desværre måtte vi hjemad igen, det
var jo kun en forlænget sommerferie vi
var på, så vi sejlede tilbage til Port St.
Louis. Her fik vi masten af igen, frem
med cyklerne, liggestole osv. vi var
klar til flodsejlads igen.

III;

Den 9. juli: Forlod vi det lille værft i
Port St. Louis med de rare frans
kmænd der havde hjulpet med mast af
og på, samt spandevis af muslinger.
Kl. 14.00 ankom vi til byen Aries, en
meget gammel by, her lå en dansker
med båden »Kraka« han havde ligget
fast her i tre år, for som han sagde, her
er jo gratis at ligge.
Den 10. juli: Ankom vi til Avigon, vi
var lige ankommet da strømmen tiltog
til 6 knob modstrøm. Når man ligger
stille ved flydebroen ser det drabeligt
ud, når strømmen farer forbi.
Havnefogeden frarådede os at sejle før
vandstanden faldt, så strømmen kunne
aftage. Jeg fik havnefogeden til at
ringe til slusen i Beaucaire for at høre
om vandstanden, jeg vidste den helst
skulle være 540 m 3 /s men den var 1060
m 3 /s, nu kunne vi så nyde byen i stedet.
Medens vi lå i Avigon blev det den 14.
juli, den franske nationaldag (bastilledag) vi lå lige ved broen pt de Saint Benezet. På broen var der et meget stort
fyrværkeri om aftenen, flere tusinde

Fangeøen Le Chateau D'IF
franskmænd kom ned til floden om af
tenen, sikken en festaften.
Den 15. juli: Endelig var vandstanden
faldet så vi kunne komme afsted, mod
strømmen var nu kun 2 knob, mindre
strøm kunne vi ikke regne med. Så tog
vi havnene Viviers, Valence, Les Roches og ankom til Lyon den 18. juli.
Lyon er en spændende storby, men der
er ikke godt at ligge med en lille båd
som Amigo. Der er meget uroligt samt
dårlige moler.
Den 19. juli: Kl. 07.20 forlod vi Lyon

og tog videre til byerne Macon, Chalon sur-saone, st-Jean-de Losne, Gray
og Corre. Nu var Rhone og Saone de
to store floder slut og vi sejlede ind på
Canal de L'est Sud.
Den 25. juli: Vi var nu på de smalle ka
naler med ca. 20 sluser pr. dag. En dag
var vi oppe på 35 sluser. Sluserne er
ikke ens på floderne, nogle er mandskabsbetjente, andre elektriske men
på Canal de L'est Sud må man selv op
og dreje håndsving, efter nogle dage
ligner man »Arnold Schwarzenegger«,
det gør de gamle slusekoner iøvrigt

O
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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også.
De fleste sluser er slukket mellem kl.
12.00-13.00, der holder man frokost,
men man kan også komme ud for at
slusen er lukket kl. 08.00, så kommer
slusemesteren en halv time senere, slår
ud med armene og siger »jeg skulle lige
følge min datter i skole« (man skal
ikke have travlt på floderne så får man
stress).
Den 26. juli: »sort uheld«, da vi var ved
at ligge til i skoven ved sluse 18 (la
Moye) brækkede Ingrid armen (den
sad noget skævt ud i luften) nu var
gode råd dyre. Vi gik op ad landevejen
til slusemesteren og bad ham ringe ef
ter en ambulance, vi skulle dog lige
hilse på hele hans familie først, men
han ringede dog efter en rum tid. Efter
endnu en time kom så en privatbil for
at hente os, men så gik det også stærkt,
120 km i timen ind til byen Epinal,
hvor hospitalet lå. Chaufføren fulgte
med helt ind på skadestuen, rydede
den for andre mennesker så Ingrid
kunne komme til, han var med helt ind
til røntgentafdelingen, hvor han kom
med gode forslag om hvordan bil
lederne skulle tages.
Desværre var armen brækket det mest
uheldige sted, så hun skulle derfor
have et ca. 20 cm langt søm igennem
armen for at holde sammen på albuen.
Det var en større sag så hun skulle
blive på hospitalet i 2 dage. Chauffø
ren kørte mig derfor tilbage til båden.
Næste dag lagde en fransk båd til kaj
ved siden af mig i skoven, der var
mange mennesker ombord, og de ville
låne mig et par mand så jeg kunne sejle
ind til Epinal, men jeg ville nu hellere
blive liggende hvor jeg var, men så
måtte jeg absolut have 2 flutes for som
de sagde der er langt til byen.
Jeg brugte tiden til at gennemgå moto
ren grundigt, den havde nu kørt i 400
timer.
Ingrid kom tilbage den 28. juli, hun
blev kørt til båden, forsikringen dæk
kede alle udgifter, de sendte blot reg
ningen til Danmark. Sent samme aften
kom en Catamaran op på siden af os,
den havde dansk flag på, og var hjem
mehørende i Nuuk på Grønland.
Skipper Jan Streit kom ombord om af
tenen, det viste sig han var ortopædisk
kirurg så vi fik en lang snak om Ingrids
arm, medens han kikkede på røntgen
billederne. Han var med i bestyrelsen
af langturs-sejlernes klub, som gør et
stort arbejde for langturssejlerne, jeg
fik deres blad som hedder »Træf
punkt«, et godt blad på 47 sider.

Fransk selvbetjenings sluse

Canal De L'est Sud
Den 29. juli: Sejlede vi videre til byen
Charmes, vi var lidt spændte på hvor
dan det gik med kun 3 arme i sluserne.
Det gik fantastisk, Ingrid stod bare på
fordækket med armen i en slynge (jeg
kom ikke til at dreje på flere håndtag i
sluserne reste af turen) folk var fanta
stisk hjælpsomme.
Når man sejler på floderne møder man
mange penicher (pramme) de sejler
meget langsomt og kan være umulige

at sejle udenom, men hvis man sejler
tæt op bag hækken af dem tager de far
ten helt af og vinker en frem. Ved vo
res første møde med Penicher lærte vi
lidt om hvor meget vand de fortræn
ger, ca. 40 meter før vi passerede hin
anden sank vandstanden ca. Vi meter,
så det var vigtigt at sejle så tæt på ski
bet som muligt, da vandstanden ude
ved flodkanterne viste sten.
Da vi ankom til Charmes mødte vi
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franskmændene som jeg fik flutes af,
så de skulle allesammen se Ingrids
arm.
Fra Charmes tog vi gennem byen Toul
og videre til byen Metz, nu var vi på
floden Mosel. Det var blevet den 1. au
gust og vi havde nu tredive dage tilba
ge.
Mosel er en dejlig og meget flot flod at
sejle på, og tirsdag den 3. august sej
lede vi ind i Luxemburg. Her har man
Luxemburg på bagbord og Tyskland
på styrbord side. Vi sætter begge
landes nationalflag på en gang side om
side, det så ret komisk ud, men så
kunne man da ikke fornærme nogen.
Luxemburg er ikke særlig stor men det
var her vi så de fleste vinmarker op af
bjergsiderne.
Herefter var vi i byerne Thionville,
Schwebsange, Alter Fåhturn, Bern
kastel, Senheim til Koblenz.
Loggen stod nu på 2.181 sm. siden vi
tog hjemmefra.
Nu skulle vi ud på Rhinen, vi vidste der
var stærk strøm, men denne gang
skulle vi havde den med os.
Den 8. august: Kl. 08.30 følges vi ud af
sidste sluse på Mosel sammen med tre
hollandske både. Ude på Rhinen går
det stærkt, vi går over i styrbord side
og følges ad, motoren går i tomgang
fart 8,5 knob ! ! I håndbøgerne havde
vi læst at hvis et modgående skib viser
en blå plade i styrbord side vil han have
os på sin styrbord side. Vi så næsten
ikke andet end blå plader, men vi lærte
af hollænderne at glemme reglerne og
bare holde os helt ude i styrbords side
af floden, der var vand nok (så vi var fri
for at skifte side hele tiden).
Ankomst til Koln kl. 15.30, havnen vi
ankom til var en tidligere ubådshavn,
der var dejlig roligt og ingen strøm.
Den 9. august: Afgang kl. 08.30 stærk
trafik (som Helsingør, Helsingborg),
ankomst kl. 14.30 Duisburg Eisenbahnhafen et trist sted (Ruhr områ
det), kul, støv og møj.
Det havde taget os 11 timer til den sid
ste havn på Rhinen fra vi forlod Mosel,
det samme stræk havde »Bemmer« fra
Odense taget den modsatte vej (imod
strømmen), det tog ham 7 dage.
Fortsættes i næste nummer.
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Canal De L'est Sud

BADUDSTYR
Hos os finder du altid et stort udvalg af
Bådudstyr
Instrumenter
Bådmaling
Tovværk
Fiskegrej
Motorer
Gummibåde
Maritim beklædning
Eget riggerværksted

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 500504 - Fax. 31 510930

EKSTRA ÅBENT!!
ALLE DAGE MELLEM PÅSKE OG PINSE

havn og plads

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

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.

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.

HUSK! ARSMÆRKE
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 mæriter af påhængsmotorer repareres.

SMØHOKItX]
OUTBOARDS

YAMAHA

^tJahnsan
QU/CKSILVER

FÅ BEDRE RÅD I
AMAGERBANKEN.

Amagerbanken

Fremvisning af ansvarsforsikring ved
afhentning af årsmærke. Årsmærket
kan afhentes fra den 1. marts 1994 og
skal være afhentet inden den 15. maj
1994 ifølge vores love § 8.
Hvis man ikke afhenter ovennævnte
inden den 15. maj, vil medlemmet
blive afkrævet 200 kr., som tilfalder
foreningen.
Hvis fartøjet ikke er søsat den 15. maj
skal medlemmet skriftligt meddele
havneudvalget, hvornår sæsætning fin
der sted. Undladelse heraf vil medfø
re, at pladsen uddeles som låneplads.
Medlemmers fartøjer, der er henlagt
uden gyldigt årsmærke, kan af havne
udvalget straks tages på land eller flyt
tes, uden varsel og for ejerens regning
og risiko. Derudover betales en bøde
på kr. 500,-, der tilfalder foreningen.

Støt vore sponsorer!
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sejlerskolen

Nu er foråret lige på trapperne, og det
er på tide at melde sig på SEJLER
SKOLEN.
Derfor vil I andet steds i dette blad
finde en tilmelding.
Husk at alle interesserede skal melde
sig, også gamle elever.
NB! Lad nu være med at vente til i sid
ste øjeblik. Det er meget lettere for
alle parter, dersom I melder jer straks.
Sidste frist for rettidig tilmelding er
den 15. marts. Efteranmeldelse kan
ske, men i så fald kommer man bagest
i køen, når det gælder valg af hold.
»Gamle« elever vil have første ret til at
vælge hold.
I næste nummer af bladet, vil der være
en indkaldelse til elevmøde. Mødet vil
formentlig finde sted lørdag den 26.
marts kl. 10.00.
Deltagelse på SEJLERSKOLEN in
debærer at man skal deltage i klargø
ringen af bådene. Denne klargøring

betragtes som en del af uddannelsen til
sejler. Klargøringen starter førstkom
mende mandag efter elevmødet.
Fredag den 14. januar var der videofo
revisning, ikke i pejsestuen som aftalt,
men i Green House. Fremmødet var
ikke imponerende, hvilket kun er at
beklage, da indholdet ellers sikkert
ville have interesseret mange.
Om januar måned er der iøvrigt ikke
meget at sige, ud over at både tov
værks- og navigationskurserne forlø
ber planmæssigt. Navigationskurset
forventes afsluttet med eksamen i april
måned og tovværkskurset med eksa
men i marts måned.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
Skolechef

Tak!
Tusind tak fordi I besøgte mig i anled
ning af min 50 års fødselsdag.
Også tak for den meget store og flotte
blomstersammenplantning med den
meget specielle blomst i midten af ar
ten RØD AALBORG.
Bjarne Kallesøe

Fra dags dato og indtil den 15. marts kan du tilmelde dig Sejlerskolen ved at ud
fylde og indsende nedenstående kupon til kontoret.
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle.

Sejlerskolen 1994

Person-nr.:

Navn:

Telefon (hjemme):

Adresse:

Telefon (arbejde):

Postnr./by:

Medl. nr.:

Har du deltaget før?

Hvilken ugedag ønsker du at sejle?

• Mandag

• Tirsdag

• Onsdag

• Torsdag

• Tirsdag

• Onsdag

• Torsdag

Alternativ dag:

• Mandag
Bemærkninger:

Kurset er vederlagsfrit, bortset fra dit personlige udstyr.
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KAPSEJLADS
Aftenkapsejladserne vil også i år blive
sejlet onsdag aften i MAJ, JUNI,
AUGUST og SEPTEMBER.
Der sejles første gang den 11. maj og
sidste gang den 14. september.
Vel mødt
Frank Olesen
Kapsejladschef

fra medlemmerne

Tilmelding til Sejlerskolen

Har du den teoretiske navigationsprøve?

kapsejlads

Skolechefen

Juniorafdelingen

Fra Ungdomslederen
Efter en rolig vinterperiode har vi igen
taget fat på aktiviteterne.
Der bliver i de kommende måneder
mange forskellige ting at tage fat på for
ungdomsmedlemmerne, og jeg håber
på at vi igen i denne sæson vil se mange
aktive med mod på nye udfordringer.
Flere optimistsejlere begynder i yng
lingene og vi vil igen i år arbejde på en
tilgang til afdelingen, så vi har alle mu
ligheder for at se en ny generation af
både optimistsejlere og ynglingesej
lere slå igennem i SSF.
Aktivitet i ungdomsafdelingen kræver
mange træner- og ledertimer og jeg er
glad for at vi også på dette område kan
se en ny generation vokse til opgaver
ne; vores lille kreds af ungseniorer har
i 1993 vist at de både kan og vil gøre et
godt stykke arbejde for afdelingen, og
det er mit håb at disse medlemmer vil
fortsætte dette gode arbejde i den
kommende sæson.
1994 bliver efter alt at dømme et spæn
dende år for afdelingen, med flere ak
tiviteter end vi har set de senere år.
Teoriundervisningen er forbedret og
mere varierende end tidligere, vi har
optimistøvelser i Sundby bad, og der
er lagt op til flere fællesarrangementer
med vores naboklubber, ligesom

weekendture og sommerlejr m.v. er på
programmet for 1994.
Forårsklargøringen er allerede så småt
igang så det er bare at møde op og være
med fra starten.
Med ønsket om en rigtig god sæson.
Med sejlerhilsen
Henrik

Sejlloftbesøg hos
Eurosails

Alle afdelingens ynglingesejlere er
ONSDAG DEN 23. FEBRUAR invi
teret til besøg på Eurosails.
Vi mødes i SSF KL. 18.00 og forventer
at være tilbage kl. ca. 22.00.
Tilmelding til: Claus Z. eller ungdoms
lederen.

Optimistjolle i
Sundby bad
SØNDAG DEN 6. MARTS KL.
14.00, har vi arrangeret en svømmehal
til brug for optimistjolleøvelser (f.eks.
kæntringer). Vi har hallen alene og
kan derfor invitere alle optimistjolle
sejlere, alle kommende juniorer (mini
juniorer) og forældre med til dette ar
rangement - forældre dog kun som fo
tografer og tilskuere.
Arrangementet er gratis, men vi ser
gerne at der falder nogle billeder eller
videooptagelser af til afdelingen.
Tilmelding til dette arrangement skal
ske til Ungdomslederen senest den 3.
marts.

Lørdags- og ungdomssamlinger i Foråret
Lørdagssamlingerne fortsætter frem til
og med lørdag den 19. marts (mødetid
kl. 10.00!), mens Ungdomssamlingerne på søndage begynder den 6.
marts (mødetid kl. 11.00!). Husk at
der er mødepligt til ungdomssamlinger
og du derfor skal melde afbud hvis du
er forhindret disse søndage.
19/2: Sejlads- og kapsejladsteori.
(Kredsen afholder samme dag
forældrekursus).
26/2: Sejlads- og kapsejladsteori samt
gæsteinstruktør.
5/3: Materiel- og kapsejladsteori.
6/3: Ungdomssamling med gennem
gang af materiel og materialer.
(Der er samme dag optimøvelser i Sundby Bad - kl. 14.00!).
12/3: Sejlads- og regelteori samt gæs
teinstruktør.

13/3: Ungdomssamling med forårsklargøring.
19/3: Informationsdag (med foræld
re).
(Samme dag afholder Kredsen
Trænerkursus).
20/3: Ungdomssamling med forårsklargøring.
(Samme dag afholder Kredsen
Regelkursus).

tank, og hvis man nedlægger slæbeste
det, hvor skal de medlemmer, jeg tror
mindst over 40 bådejer, sætte deres
båd i vandet, skal de køre helt ud til
jolleslæbestedet, støve og lave trafik til
gene for roen på den lille vej imellem
skurene Ndr. Mole.
Medlem 666
Preben Nielsen

Mød op! - og vær med fra starten.

fra bestyrelsen

Løbetræning i foråret
Har du tid og lyst så mød op på stran
den (på hjørnet lige over for Øresundsvej), hver mandag kl. 19.30.
Vi løbetræner indtil videre marts må
ned med.

fra medlemmerne

Svar til
Preben Nielsen - A 666

Til formand og motorbådsrepræsentant og
bestyrelse
Da der på det foreløbige projekt-budget for 1994 kun er afsat kr. 10.000,00
til motorbåde, det er ca. 800 kr. pr.
måned i 12 mdr. Et lille beløb i forhold
til antal motorbåde, selvfølgelig er mo
torbåde med i hele foreningens budget
i SSF. Jeg kunne desværre ikke nå at
deltage i generalforsamlingen, derfor
retter jeg spørgsmålet gennem med
lemsbladet, hvis det må være mig til
ladt.
Vi er mange som benytter slæbested
Ndr. mole som nu er nedlagt, er det
muligt at forbedre slæbestedet så det
bliver bedre at bruge, eventuelt fjerne
den ene skinne så der bliver bedre
plads til trailer at køre op og ned med
båden, eller jævne/planere betonen i
slæbestedet. Med et lille læs beton
kunne man plane slæbestedet, alle an
dre havne har slæbested, hvorfra man
kan sætte både i vandet med trailer, og
vi har jo haft den mulighed i de mange
år jeg kan huske! Jeg mener det er for
kert at lave flere pladser netop der på
bekostning af slæbested og benzin

Budget motorbåde 1994
= kr. 10.000,00
Korrekt, beløbet er ikke stort i forhold
til antallet af motorbåde i SSF, men
stort nok i forhold til det antal motor
både, som deltager i afdelingens arran
gementer.
Du er selv meget velkommen til at til
melde dig en eller flere af de planlagte
ture i 1994: Familiesejlads i juni,
Krebse-tur til Malmo evt. med navigationssejalds undervejs i august, West
tur i september og Fiske-tur i oktober.
Slæbested Ndr. Mole
På generalforsamlingen oktober 1992
blev det vedtaget, at Ndr. slæbested
skulle nedlægges og der i stedet skulle
opsættes en kran på ca. 2 ton.
Grunden hertil var, at det ville være
meget bekosteligt at sætte slæbestedet
i forsvarlig stand.
Bestyrelsen har haft kontakt med en
ingeniør og selv haft et par møder om
den fremtidige udformning af områ
det, hvor det muligvis også vil blive et
mindre slæbested uden skinner.
Under alle omstændigheder vil pla
nerne blive trykt i bladet for vedta
gelse på en generalforsamling, men for
øjeblikket har vi et par andre større
projekter kørende, som først skal være
færdige og betalt.
Til orientering vil Havneudvalget
fjerne nuværende skinner, så slæbeste
det indtil videre kan bruges af trailere.
Bestyrelsen
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Foreløbig kapsejladskalender 1994
Dansk Sejlunion - Østersøkredsen
Dato

Sejlads

Klub

Bådtype

Februar-Marts

Kredsen

Regelkursus

4 onsdage

12.-13. marts

Kredsen

Kapsejladsmedhjælper

Weekend

?. maj

Dragør

Saltholm Rundt

(Intern)

28.-29. maj

Kastrup

Cup Amagerbanken (T)

NF-H-X79

28.-29. maj

Lynetten

»De Fæle«

Ældre træbåde

28.-29. maj

S.S.F.

McDonald's Cup (T)

Optimist

4.-5. juni

Fælles

Hempel Cup (T+D)

DH-88, klasse

11.-12.juni

Lynetten

Codan Cup (Kredsen)

Match-race

12. juni

S.S.F.

Familiesejlads

(Intern)

6.-7. august

Kastrup

Kastrup Cup (T)

NF

12.-14. august

S.S.F.

Møn Rundt (D)

DH-88, klasse

13.-14. august

Lynetten

Codan Cup (Regionen)

Match-race

13.-14. august

Kastrup

Amager Rundt

Yngling

20. august

Kastrup

Klubmesterskab

(Intern)

20.-21. august

Lynetten

Vind Cup (T)

Optimist

20.-21. august

S. S. F.

Old BoysCup

(Intern)

27.-28. august

Dragør

Amagerbank Cup (D+T)

DH-88, klasse

4. september

S.S.F.

Klubmesterskab

(Intern)

10.-11. september

Lynetten

Politiken ShipOhøj

DH-88, IMS

17.-18. september

Dragør

Klubmesterskab

(Intern)

24. september

Kastrup

LarchmontCup

NF

24.-25. september

S.S.F.

Weekend-stævne (T+D)

Ballad, NF

25. september

S.S.F.

Forterne Rundt (D)

DH-88, klasse

26. december

Lynetten

X-masCup

DH-88, klasse

Med venlig hilsen
Kapsejladsudvalget
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Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Amager Strandvej 15, 2300 København S
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Fotografering til brochure brug

O
z

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax:

*

CC

31
31
31
31

59 35 80
58 32 96
5814 24
59 35 80

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
v/ Tina og Søren Meller

SALTVÆRKSVEJ 134

Postgirokonto: 7 05 65 16

2770 KASTRUP •

31 51 71 79

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Preben Jacobsen

3250 19 78

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef:

32 52 25 44

Ib Petersen
Sekretær:

Aase Schou

36 30 50 82

TAG NORD PÅ OG FÅ ET
GODT TILBUD
Atter i år starter vi sæsonen med
mange nyheder og special tilbud

Kasserer:

Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 59 49 24
31 95 36 89

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 571340

Festudvalgsrepræsentant:

ElseThuring

32 53 59 64

Kapsejlschef:

Frank Olesen

32522310

Skolechef:

Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:

Henrik Gravesen

32521605

Eksempelvis tilbyder vi dig et godt og
billigt, rulle/rebe system til dit forsejl
eller - kan du finde nogle
klubkammerater, der også ønsker sig
en ny Volvo motor, kan vi tilbyde dig
helt op til 25% i rabat.

Jollerepræsentant:

Claus Villadsen

31 57 79 90

Målere:

Lars Schaldemose

31 59 66 03
31 59 37 33

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

3297 0939

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

31 51 71 79

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

33133002

Radiokontakt:
Kirsten Fraenkel

3297 0665

Svend Heger

NB: ALTRIGGERARBEJDE UDFØRES

LYNETTENS BÅDSERVICE
TLF: 31576106
Hverdage: 10-18 og Søn- og helligdage: 9-15

Annoncepriser i SSF's medlemsblad
F.eks.:
1 Helside
1 Halvside

Kr. 900,00 + moms pr. nummer
Kr. 450,00 + moms pr. nummer

Oplag: 1.500 eksemplarer

10 % rabat ved annoncering et helt år (10 numre).
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Fra redaktøren:

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 1. april 1994
Foto: Kurt Pfeiffer

fra bestyrelsen

Punkt 4 - Klubhus
Der var intet under dette punkt.
Punkt 5 - Fester
Fastelavnsfesten forløb godt, tilslut
ningen var ikke så stor, men det må
udelukkende være på grund af det me
get kolde og dårlige vejr.

Referat af bestyrelses
møde mandag den
14. januar 1994
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus
Punkt 5 Fester
Punkt 6 Sejlerskolen
Punkt 7 Ungdomsafdelingen
Punkt 8 Kapsejlads
Punkt 9 Joller
Punkt 10 Motorbåde
Punkt 11 Sikkerhed
Punkt 12 Bladet
Punkt 13 Evt.
Afbud: Preben Jacobsen, Henrik Gra
vesen og Else Thuring.
Punkt 1 - Protokol
Referat af bestyrelsesmøde den 10.
januar 1994 blev godkendt uden be
mærkninger.
Punkt 2 - Beretning
Næstformanden oplyste, at der vil
blive afholdt møde vedrørende Flak
fortet den 16. februar 1994, næstform
anden deltager.
Overborgmesteren har udtalt, at der
skal anlægges et produktionsanlæg på
Prøvestenen. SSF har indsendt en pro
testskrivelse.
Møde i Østersøkredsen vil blive af
holdt på Bornholm den 26. februar
1994.
Carl Nielsen udstillingen vil blive op
stillet i SSF's klubhus den 26.-27. fe
bruar 1994.
Punkt 3 - Havn og plads
Opsætningen af nyt bolværk er fær
diggjort.
El-forbindelsen til Green-House er
etableret.
Trappen til toiletterne ved klubhuset
er blevet istandsat.
Lyset på Sdr. Mole er blevet rep.

Punkt 6 - Sejlerskolen
Den 29. marts 1994 vil der blive af
holdt eksamen i Navigation.
Medium marts vil der blive afholdt ek
samen i tovværkskursus.
Dansk Forening for Ældre Lystfartø
jer afholder deres årlige generalfor
samling i SSF den 19. februar 1994.
Punkt 7 - Ungdomsafdelingen
Der var intet under dette punkt.
Punkt 8 - Kapsejlads
Der var intet under dette punkt.
Punkt 9 - Joller
Jollerepræsentanten kan ikke accepte
re , at han på budgettet for 1994 er bud
getteret med kr. 0,-. Foreslår et budget
for 1994 på 5.000,- kr.
Jollebroen sættes ud den 24. april
1994.
Punkt 10 - Motorbåde
Fartøjsberedskab
Medlemmer som har tilmeldt sig be
redskabet er blevet inviteret/har delta
get i aftensejlads/øvelse med BOPA
(MHV 90) fra Dragør Havn fordelt
over 6 aftener fra den 24. januar til den
1. marts fra kl. 19.00 til kl. 22.30.
Førstehjælpskursus i kuldeskader blev
afholdt den 8. februar 1994.
Dagkursus for gruppeledere afholdes

søndag den 27. februar 1994 fra kl.
09.00-16.00.
Vi savner stadig medlemmer som har
lyst til at tilmelde sig beredskabet som
skipper med båd eller besætningsmed
lemmer.
Punkt 11 - Sikkerhed
Under dette punkt havde bestyrelsen
indkaldt vores radiokontakt repræsen
tant Kirsten Fraenkel. Kirsten og be
styrelsen blev enige om, at der skulle
udarbejdes en ny VHF-liset over SSFmedlemmer. Bollens gamle radio fra
1971 er leveret tilbage, efter at kyndige
personer har gennemgået den. Resul
tatet blev, at det ikke kan betale sig at
rep. den. Bestyrelsen besluttede, at
indhente tilbud på køb af ny eller letter
brugt VHF-radio som monteres i
Green-House til brug for kapsejlads,
fartøjsberedskab og undervisning.
WT-klubstationen, har været nedtaget
under rengøring af klubhuset og bliver
opsat igen hurtigst muligt.
Liste over både samt tlf. nr. på ejere af
både som ligger i vandet efter den 15.
november vil forsøgsvis blive udarbej
det til brug for nattevagterne.
Punkt 12 - Bladet
Redaktøren henstiller til bestyrelsen,
udvalg samt medlemmer at overholde
dead-line.
Punkt 13 - Evt.
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 22.00
Ib Petersen
næstformand
Aase Schou
sekretær

FÅ BEDRE RÅD I
AMAGERBANKEN.

Amagerbanken
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GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den 27. marts
kl. 9.00 i klubhuset
(Husk sommertid begynder)

Sekretær Aase Schou
Skolechef Kent Nielsen
Motorbåds- og sikkerheds
repræsentant Ib Petersen
1 Havneudvalgsmedlem Rasmus Bech

Dagsorden:

Festudvalgsformand Else Thuring
Suppleant til bestyrelse Grethe Jacobsen

1. Valg af dirigent

Redaktør Inger Pfeiffer

2. Protokol og beretning

1 måler Svend Heger

3. Regnskab

1 revisor Bjarne Kallesøe

4. Valg

1 revisorsuppleant Benny Gustavson

5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt.

Forslag til begrænsning
af vandforbrug
Her forslåes, at al vask af fartøjer med
vandslange er forbudt.
Forbudtskilte opstilles overalt på havn
og plads.
Dette er til eftertanke.
Medlem nr. A 375
Henrik Rosenberg

Motivering:
Efter indførelse af grøn afgift på vand
koster nu en m 3 (1000 1.) . . kr. 25,50
+ grøn afgift
kr. 1,25
lait

kr. 26,75

Grøn afgift inkl. moms ændres som
følger:
1994
kr. 1,25
1995
kr. 2,50
1996
kr. 3,75
1997
kr. 5,00
1998
kr. 6,25
pr. m 3 = 1000 liter.
Eksempel på forbrug:
1 taphane giver
0,25 1/sek
= 15 liter/min.
1 taphane giver
i 30 min. . . . = 450 liter= 12,00 kr.
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En enstemmig bestyrelse kan ikke gå
ind for dette forslag, men arbejder på
andre løsninger.

Perkins
Forhandler
Forslag fra bestyrelsen
Dagsordenens punkt 6
Kontingent for A-aktive medlemmer
opdeles som følger:
A-aktive medlemmer uden plads i hav
nen.
A-aktive medlemmer med plads i hav
nen.
Kontingentet for A-aktive uden fast
plads i havnen, kr. 325,00 pr. halvår.
Kontingentet for A-aktive med plads i
havnen, kr. 400,00 pr. halvår.
Motivering:
Indtægten ved forhøjelserne af kontin
gentet for A-aktive medlemmer svarer
til ca. 6,5 % af vore indtægter.
Vi undgår herved regulering af plads
lejen.

MARINEMOTOR 1&-800 HK
Propelanlæg - Varmeveksler Oliekøler - Kelkøler 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

Banken, hvor
du bliver
hørt!

Læg kursen
om på dit
bådlån

Der er mange penge at spare ved at
blive kunde i Forstædernes Bank og
flytte bådlånet til nye, lavere renter.
Se her, hvad vi mener:
Tag et typisk bådlån i en velholdt fa
miliebåd med en restgæld på 300.000
kr. og en restløbetid på 10 år. Hvis fri
værdien er 30% kan du ved en omlæg
ning til bådlån i Forstædernes Bank
spare 130.000 kr. på renter alene.
Den nuværende ydelse på 4.630 kr.
kan nedsættes til 3.910 kr., eller rest
løbetiden vil ved uændret ydelse bli
ve nedsat med mere end 2 år!

Få dit bådlån ind i smult vande.
Læg kursen om ad Forstædernes
Bank.

forstædernes bank
Amagerbrogade 57 • 2300 København S
Tlf. 32 96 01 88

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH®
Helly Hansen

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
o

pa
Nørre Voldgade 25
(lige overfor Nørreport Station)
10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Nørre Voldgade 25

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

Helly Hansen

1358 København K
Telefon 33 12 62 87
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Særudstilling i SSF
Weekenden den 26.-27. februar 1994
dannede Sundby Sejlforening rammen
om udstillingen Carl Nielsen og det
velkendte skib »Nordkaperen«. Dette
må betegnes som en særdeles god ide.
Der var besøg af 400-425 personer, der
fik et indblik i hvordan og med hvilke
remedier, det kunne lykkes, at gen
nemføre den fantastiske jordomsejling
for snart 50 år siden.
Klubhuset dannede en smuk ramme
om de mange billeder og genstande,
som var velvilligt udlånt af Fjord
museet i Jyllinge. Der var i et hjørne
opsat TV og Video, som kørte under
hele åbningstiden.
En stor tak til Hans Guldager, som
havde fået ideen og foranlediget, at
denne udstilling kunne komme i stand
og fremvises for så mange SSF'ere.
Redaktøren

i
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Bådvarmere:

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

. VOLVO
• BUKH

æl

|

AL

•

marine
service

• WALLAS

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03
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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.

På sommertogt med Amigo 1993
Af John Jacobsen
Den 10. august: Afgang kl. 08.40, efter
en time gik vi ind på Wesel-DattelnKanalen, her var ingen strøm men der
var 2 sluser iden vi kl. 15.45 ankom til
lystbådehavnen »Fyrst Leopold«, den
er meget lille, så der var ingen pladser,
vi lagde os i hækken af et andet skiv.
De ville ikke opkræve havnepenge, da
vi jo ikke kunne ligge ved deres bro,
jeg gav dem så til lidt øl (vi brugte
deres bad osv.).
En time efter havde de hentet en lift og
fjernet en båd så vi kunne ligge ved
broen. Det kalder jeg sku 1 service.
Den 11. august: Afgang kl. 08.45 til
Kranekamp i Dortmund Emskanal og
videre til Bergeshoved, her kunne man
tanke op, samt fylde indkøbsvognen.
Der var dog uroligt så vi lagde os på
modsatte bred ved en nedlagt sluse,
her lå vi for os selv sammen med en ita
liener.
Den 13. august: Afgang fra Bergshoved og ind på en ny kanal (Mitteilandkanalen) hvor vi gik ind i havnene Oldendorf, Idensen, Hanover og Abbesbiittel.
Den 17. august: Vi sejler nu ind på
Elbe-Seitenkanal til sluse Uelzen, den
største på turen. Man sejler ind i et stor
bassin (badekar), fortøjer båden, står
ud på et fortov og bliver stående og ny
der udsigten, alt-imens man sluses 38
meter ned på ca. 8 minutter.
Den 18. august: Kl. 07.30 afgang fra
Yacht-Club Uelzen så går turen ned til
Elben hvor vi havde lidt modstrøm in
den vi nåede byen Mølln, hvor vi an
kom kl. 17.00. Her var et dejligt klub
hus med bad osv.
Havnefogeden som også passede ba-
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Mosel sluse, med »Bemmer« fra
Odense (Halberg Rassy 351)
ren var nordmand, så vi fik en hyggelig
snak på dansk, det var lang tid siden vi
havde talt dansk med nogen, ikke si
den ude på øerne i middelhavet
(Bemmer).
Den 20. august: Så kom resten af de
havne vi havde været i så tit, Burg, Ny
købing Falster, Guldborg, Kalvehave,
Rødvig, Dragør og ind i Sundby Sejl
forening den 27. august kl. 11.30.
Fire dejlige måneder var gået siden vi
tog hjemmefra den 25. april 1993.
Vores rute ned:
Elbe Liibeckkanal - Elben - Elbeseitenkanal - Mittellandkanal - Dort
mund Ems Kanal - Dattelnkanal - Rhi
nen - Floden Mars - Juliane Kanal - Al
bert Kanal - Floden Meuse - Canal

d'est Nord - Floden Moselle - Canal
de'est Syd - Floden Saone - Floden le
Rhonen.
Vores rute hjem:
Floden le Rhonen - Floden la Saone Canal de l'est Syd - Floden Mosel Rhinen - Detteln Kanal - Dortmund
Ems Kanal - Mitteiland Kanal - Elbe
Seiten Kanal - Elben - Elbe Liibeck
Kanal.
Vi havde mødt 18 danske både på tu
ren.
Sejlet distance 2.794 sm.
Motoren havde kørt i 574 timer.
Forbrug af diesel 770 liter.

Sejlet igennem 441 sluser og 3 tuneller.
Vort forbrug af håndbøger og søkort
blev ca. 2.000,00 kr.
Med sejler hilsen
Amigo
Ingrid og John

BANKOSPIL I SSF
Klubhuset åbnede efter endt hoved
rengøring med det traditionelle store
gigantiske bankospil. Klubhuset var
fyldt til bristepunktet, alle billetter var
solgt og mange gik hjem med store
flotte gevinster.
Bankospillet gav et pænt overskud.
Elo, Grethe, Rita og Else
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X

fra DS SejlerNyt

To forslag til
Formandsmødet
Sundby Sejlforening har fremsat dem
begge, og de drejer sig begge om havne
takster.
Til Formandsmødet i Svendborg den
5. marts er der fra klubberne indkom
met to forslag til behandling, begge fra
Sundby Sejlforening.
Det ene er et forslag om nedsættelse af
havnetakster for pensionister i kom
munale havne. Selv om det egentlig
ligger uden for DS kompetenceom
råde og er helt og holdent op til de en
kelte havne, kan HB i sine bemærknin
ger til forslaget oplyse, at Tursejlerud
valget allerede har haft kontakt til
Kommunernes Landsforening om
kring dette spørgsmål, og at HB støtter
bestræbelserne.
Det siges endvidere i bemærkninger
ne, at det givetvis vil kunne få en ef
fekt, hvis Kommunernes Landsfor
ening stiller sig positivt over for forsla
get. DS vil eventuelt også opfordre an
dre ikke-kommunale havne til at over
veje lignende fordele for pensionister.
Det andet forslag går på, at »Havne

takster for danske havne« bør ud
komme særskilt, så man ikke er nødsa
get til at købe Tursejlerhåndbogen og
eventuelt kan gengive taksttabellerne i
klubbladet.
Dette forslag kan HB ikke anbefale,
idet det vil kunne få en negativ effekt
på salget af Tursejlerhåndbogen og det
tilhørende abonnement. Af samme
grund kan man heller ikke gå ind for
kopiering eller optryk fra håndbogen;
klubblade.
Tursejlerhåndbogen blev til som et re
sultat af Tursejlerprojektet, og blev
som et af Tursejlerudvalgets initiativer
støttet på Sejlerdagene i 1990 og 1991.
Det blev fra starten besluttet, at hav
neoplysningerne skulle være en integ
reret del af håndbogen.
HB slutter sine bemærkninger med en
opfordring til de mange klubber, hvor
endnu ikke så mange medlemmer har
erhvervet håndbogen, om at gøre en
ekstra indsats for at fremme salget.
Klubberne har tidligere modtaget et
præsentationseksemplar.
Hvis et stigende antal medlemmer an
skaffer håndbogen, vil den uden næv
neværdige omkostninger kunne udvik
les yderligere til gavn for tursejlerne.

Støt vore sponsorer!

i.

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R

Lej med fuld kobsret
Hos D:E:R kan du bade kobe og
leje. Du kan starte med at leje dit

2.

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger
det f.eks. blot til at justeres en
smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

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

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video og H iF i nyheder fr~
topmærker som Bang & Olufsen.
Finlux. Philips. Pioneer. JVC m.fl.

loser dit problem samme dag.

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

4.

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og
HiFi måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5.

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder d

Øl

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

ret inden du beslutter dig.

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

SSF i Lalandia
En beretning om ungdomsafdelingens
tur til Lalandia i weekenden den 4.-6.
februar 1994.
Fredag:
Vi tog afsted fra Sundby Sejlforening
fredag kl. 16.00 i en lejet bus, da fak
tisk hele ungdomsafdelingen var re
præsenteret, dvs. en aldersspredning
fra 7 til 24 år.
Bussen ankom til Lalandia ca. to timer
senere efter afgang fra Sundby Sejlfor
ening, hvorefter vi blev indkvarteret i
de fem tildelte huse.
Henrik Gravesen lagde hårdt ud med
at miste sit taske med kamera-udstyr
til den ringe værdi af 20.000 kr.
Da alle husene havde fået deres »lille«
ration proviant, indeholdende bl.a. ni
liter mælk, og alle havde fået pakket
ud, gik turen til Lalandia-Amazonen
(badeland); man kan vist roligt kalde
Lalandia et paradis for alle badehunde
- men selv en hærdet Øresundssejler
fik sin sag for i Lalandias klor-bølger.
Efter vores besøg i Lalandia-paradiset
var resten af aften til fri disposition. Så
folk besøgte hinanden i husene, der
blev bl.a. spillet Backgammon, kort og
selv fjernsyn-lederne så sig dog nødsa
get til at skylle den grimme lugt fra
klorvandet ud af kroppen med en en
kelt Irish-kaffe.
Lørdag:
Den stramme dagsorden blev nøje
holdt af de forskellige huskaptajner, så
klokken 08.00 måtte de respektive
morgenhold igang med tilberedningen
af dagens første måltid og blid opvækning af de resterende beboere. Efter
morgenmaden blev tropperne atter
samlet for endnu engang at drage ind i
Amazonens udfordringer. Dagen før
var der blevet opsnappet rygter om, et
muligt eksisterende Adam & Eva land
(nudistland), en gruppe af ældre sej
lere fik til opgave at undersøge sagen
nærmere (næsten under tvang).
Derefter var det frokostholdets tur til
at kokkere, madens kvalitet var dog
svingende fra hus til hus. Næste punkt

på dagsordenen var en vandretur på
Lollands bakkede terræn, nogen måtte
dog undvige fra dette ellers udemærkede arrangement og hellige sig til
egne studier.
Der var nu tid til lidt afslapning frem til
aftensmaden, hvor folk bl.a. gjorde
indkøb af nødproviant, andre kastede
sig ud i nogle af Lalandias andre mang
foldige tilbud, så som bordtennis, ten
nis og fodboldspil.
Der var til og med en lille gruppe, som
prøvede sig indenfor Aerobic-verden,
nogen var dog bedre end andre.
Da aftensmaden var spist valgte nogen
at gå i badeland og andre valgte at
hygge sig med nogle medbragte spil,
bl.a. var Søren i det dilemma at nogle
yngre sejlere var istand til at slå ham i
Backgammon, og samtidig bankede
Kasper alle andre i kortspillet Fem
hundrede. Hen af aften var alle dog så
trætte at de måtte underkaste sig søv
nen.

joller

JOLLER
Jollebroen sættes ud
søndag den 24. april 1994
kl. 12.00.
Kom og hjælp til!
Claus Villadsen
Jolleleder

Søndag:
Efter morgenmaden søndag var der at
ter mulighed for at bruge Lalandias ak
tiviteter, hvor en del valgte at gå i Las
Vegas (videospil) og bruge deres sidste
penge, og andre valgte at få revanche i
diverse sportsdiscipliner.
Da frokosten var indtaget måtte vi for
lade vores huse, så der var påkrævet en
større hovedrengøring af husene.
Vi bar vores bagage op til et lokale
hvor 1994's aktiviteterne blev gennem
gået af Henrik Gravesen.
Så var det tid til den sidste tur til det
eksotiske badeland, hvort vi var indtil
bussen ankom klokken 18.00.
Turen hjem til Sundby Sejlforening fo
regik i delvis stilhed, for Lasse var sta
dig fyldt med energi og snakkede uaf
brudt i de to timer hjemturen tog.
Lars Grønbech
Rino Unold

WINDSURFERS
Der skal ryddes op i Jolle
huset med hensyn til gamle
windsurfer udstyr.
Klubben er meget interes
seret i at modtage udran
geret surferudstyr. Henvend
dig til din jolleleder.
Claus Villadsen
Jolleleder

Heller's Yachtværft
Reparation af træ- og glasfiberbåde
Installation og reparation af
bådmotorer/påhængsmotorer
Selvbyggermaterialer
Oplakering af både
Nybygninger

HELLER 26

Amager Strandvej 407
2770 Kastrup • 32 50 3017
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sejlerskolen

Vi skriver nu marts måned, og forårsarbejdet på SEJLERSKOLEN skal
til at begynde.
Derfor skal jeg hermed indkalde alle
de, der ønsker at deltage på SEJLER
SKOLEN 1994 til møde lørdag den 26.
marts 1994 kl. 10.00. Mødet vil for
mentlig foregå i Pejsestuen.
På mødet vil eleverne blive fordelt på
de enkelte hold. Desuden vil der blive
givet en almindelig orientering om ar
bejdet på SEJLERSKOLEN, samt en
orientering om de arrangementer som
vi planlægger for 1994. I denne forbin
delse er man meget velkomne til at
komme med forslag og ideer.
I forbindelse med mødet vil der blive
forevist en video om søsikkerhed af en
varighed på ca. Vi time.
Arbejdet med klargøringen starter
straks mandag den 28. marts, og iøvrigt skal man møde på den ugedag,
hvor man skal sejle. Arbejdet starter
kl. 18.00 og slutter ca. kl. 20.00. Man
er meget velkommen til at møde op i
weekenden eller på helligdage i stedet
for. Her startes kl. ca. 11.00.
NB! Husk arbejdstøj og varmt tøj.
Som nævnt i sidste nummer af bladet,
er deltagelse i klargøringen af bådene
at betragte som en del af uddannelsen
til sejler, og den er derfor obligatorisk.

Til de som har glemt at melde sig, eller
som endnu tæller på knapperne, kan
jeg sige at de roligt kan møde op den
26. marts.
Dersom man er forhindret i at møde
op, kan man ringe til undertegnede
(dag 33 13 07 18 - aften 31 56 05 41).
Hvis jeg intet hører, er alt håb ikke
ude, blot bliver mulighederne for at
vælge hold stærkt begrænsede.
Når i læser dette, har der været afslut
ning og eksamen på tovværkskurset
tirsdag den 8. marts.
Navigationskurset afsluttes med eksa
men tirsdag den 29. marts. For begge
kursers vedkommende gælder, at alt er
forløbet til alles tilfredshed.
Torsdag den 24. februar var der lærer
møde for SEJLERSKOLENS lærere.
På mødet planlagde vi den kommende
sæson og fordelte lærerne på de en
kelte hold.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

til orientering

A505 Søren Verner Hansen
Æblevej 58
2400 København NV
A614 Gunnar Ludvigsen
Boyesgade 13, 5.tv.
1622 København V
1501 Tanja Marie Sichlau-Hansen
Kongelundsvej 94
2300 København S

havn og plads

\ /

A—4
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

08
Nye medlemmer
A20

Lennart Hilde
Ved Sønderport 13, st.
2300 København S

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.

Støt vore sponsorer!

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

Overborgmesterens Afdeling
Plandirektoratet
Rådhuset
1599 København V

ggg

Overborgmesterens Afdeling

Produktionsanlæg
til Øresundsforbindelsen
på Prøvestenen
Vi erfarer gennem annonce i dagspres
sen, at København Kommune har pla
ner om opfyldning og udvidelse af Prø
vestenen med et område på ca. 30 ha.
Etableringen forudsætter, at Borger
repræsentationen vedtager en lokalp
lan for Prøvestenen.
Hvorfor nu det?
Kommuneplan '93 er jo netop vedta
get, og den omhandler en samlet om
rådeplan for hele Amagers Østkyst fra
og med Prøvestenen til Tårnby.
Indkaldelse af ideer og forslag
Vort forslag er ganske enkelt:
Der skal ske en samlet planlægning
hurtigst muligt for hele Amagers Øst
kyst inkl. Prøvestenen, som allerede
vedtaget.
Vi er medlem af Rivieraudvalget, og vi
vil henstille, at Rivieraplanen bliver
brugt som udgangspunkt til den videre
planlægning.
Med venlig hilsen
P.b.v.
Sundby Sejlforening
Ib Petersen - Næstformand

|

Produktionsanlæg til Øresundsforbindelsen

|

• TilbyggerietafØresundsforbindelsenskalderetableresproduktionsan- •
" læg til fremstilling af tunnel-og broelementer. Der vil blive tale om op
|til 3- 4.000 arbejdspladser. Aktiviteterne vil foregå i en 3-5 årig periode.|
De entreprenører.der skal bygge broforbindelsen.bestemmer den ende- •
lige placering blandt muligheder i såvel Danmark som i udlandet.
I I KobenhavnsKommunefindesderumiddelbartvelegnedearealerhertil |

J

I

i Nordhavnen og på Prøvestenen.
I Etablering af produktionsanlæggene forudsætter, at Borgerrepræsenta-|
tionen vedtager lokalplaner og kommuneplantillæg med en vurdering af •
de miljømæssige konsekvenser (V VM) for de på tegningen viste områ- •
|der. I Nordhavnen drejer det sig om et areal på ca. 90 ha På Proveste-|
|nen et areal på ca. 30 ha.

I

Indkaldelse af ideer og forslag
J Overborgmesteren ønsker at høre offentligheden om placeringen af
I produktionsanlæggene i Kobenhavn.
Bemærkninger hertil skal være Københavns Kommune i hænde inden •
den 17. februar 1994, og skal fremsendes til:
Overborgmesterens Afdeling
Plandirektoratet
Rådhuset
I
1599 København V
Yderligere oplysninger kan fis på tlf.nr. 33 66 26 69

I

• Bådtransport Søsætning - Optagning
[ Sejl- og motorb&de indtil 6 tons~^j

PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78

-
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fra medlemmerne

Til redaktøren

Man passer på miljøet,
når man selv skal
indånde det!
FILigger byggefinish har sin basis i malerfaget, som i
tusind år har skabt godt miljø med farver.
Derfor har FILigger byggefinish altid været forst med
nye og mere miljørigtige løsninger. Og derfor var
FILigger byggefinish først med et komplet program
udelukkende baseret på vandige produkter.
FILigger 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.
Hoimbladsgade 25. TTf. 31 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95.
Mollegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22
Vendersgade 10. Tlf, 3313 73 23.

BADUDSTYR
Hos os finder du altid et stort udvalg af
Bådudstyr
Instrumenter
^
Bådmaling
Tovværk
Fiskegrej
Motorer
Gummibåde
Maritim beklædning
Eget riggerværksted

<£*<>

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup
^_Tlf. 32 500504 - Fax. 31 510930

EKSTRA ÅBENT!!
ALLE DAGE MELLEM PÅSKE OG PINSE
14

Nu vil jeg skrive personligt til din pri
vatadresse, da jeg har erfaret, at mit
indlæg til SSF's medlemsblad - Marts
nr. - ikke var i. Jeg fornemmer, at du
ikke har modtaget det. Jeg beder dig
derfor om at få trykt vedlagte indlæg i
bladet, da det ligger mig meget på
sinde at dette kommer frem:
Så oprandt juletræsfesten i SSF og
der sad vi så, Rolfs familie og glæ
dede os, sammen med alle de glade
og forventningsfulde børn og voks
ne, der var mødt op.
Men ak, da vi nåede til det længe
ventede øjeblik, slukkedes lyset i
børnenes øjne, for magen til fantasi
forladt julegaveindkøb til børn,
skulle man lede længe efter, jeg per
sonligt, vil kalde meget af det ragel
se. Kommentarerne der kom fra
mange af forældrene, dem kunne
jeg godt forstå, det var meget pinligt
for os, ikke et lille reelt stykke lege
tøj.
Jo, der var skam legetøj, på ameri
kansk lotteri til 5 kr. pr. lod, det kal
der jeg usmageligt.
Det skal min bror Rolfs sidste ønske
og navn ikke stå for.
Rolfs søster Britta
Kære Britta!
Du har ganske ret, jeg har ikke modta
get dit indlæg, først da du sendte det
privat. Jeg ved ikke hvad der er sket,
men hvis andre medlemmer ikke har
fået indlæg i bladet, som de har sendt
til klubben, bedes de fremover sende
disse til mig privat.
Redaktøren

Tak
Hjertelig tak til SSF's bestyrelse og
venner for opmærksomheden ved min
60 års fødselsdag.
Bisse Jørgen
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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. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.

sfcamiAiDcsiAi

SOUTBOARDS

YAMAHA

LJ Oil11S OH
QU/CKSILVER

Lis Woltemath indviede det nye toilet- og baderum til gavn for både
medlemmer og gæstesejlere på Søndre Mole
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SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S
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Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
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Foreningens telefoner:
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Bestyrelsesværelset....
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax:

Billige kvalitetstryksager

-n

Medlemsblad for

31 59 35 80
31 58 32 96
31 5814 24
31 59 35 80

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

-TI

Fotografering til brochure brug
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.
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DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning.
Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag.

SMOffsettiiik

z
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v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134

2770 KASTRUP •

© 31 51 71 79

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

325019 78

Sekretær:
Aase Schou

36 30 50 82

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

TAG NORD PÅ OG FÅ ET
GODT TILBUD
Atter i år starter vi sæsonen med
mange nyheder og special tilbud

Havneudvalg:
Rasmus Bech

31 59 49 24

Holger Nielsen

31 95 36 89

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

31 571340

Festudvalgsrepræsentant:
ElseThuring

32535964

Motorbådsrepræsentant:
Steen Jensen

31 58 95 24

Kapsejlschef:
Frank Olesen

32 52 2310

Skolechef:
Kent Nielsen

31 560541

Juniorleder:
Henrik Gravesen

32521605

Eksempelvis tilbyder vi dig et godt og
billigt, rulle/rebe system til dit forsejl
eller - kan du finde nogle
klubkammerater, der også ønsker sig
en ny Volvo motor, kan vi tilbyde dig
helt op til 25% i rabat.

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 .

31 5875 76

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

325041 01

Bladets ekspedition:
Erna Christensen,
Sternberggade 6,1., 2300 Kbh. S

31 5939 78

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

31 51 71 79

Fotosats:
Keszler Fotosats,
Havnegade 37 B, 1058 K

33133002

Radiokontakt:
Kirsten Fraenkel

3297 0665

NB: ALTRIGGERARBEJDE UDFØRES

LYNETTENS BÅDSERVICE
TLF: 31576106
Hverdage: 10-18 og Søn- og helligdage: 9-15

Annoncepriser i SSF's medlemsblad
F.eks.:
1 Helside
1 Halvside

Kr. 900,00 + moms pr. nummer
Kr. 450,00 + moms pr. nummer

Oplag: 1.500 eksemplarer

10 % rabat ved annoncering et helt år (10 numre).
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Fra redaktøren:

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 29. april 1994
Foto: Kurt Pfeiffer

•

o
z

Formandens Beretning
Velkommen til Generalforsamling forår 1994
Det er med stor beklagelse at meddele
at følgende medlemmer er afgået ved
døden.
A295 Svend Age Christensen vort
ældte medlem kendt under mange
navne bl.a. Svend Gig og efter hans
sidste båd Svend Geir, jeg føler at med
Svends bortgang, mistede vi en gene
ration i Sundby Sejlforening, som
gjorde vor havn til en realitet. Svend
havde været med fra starten og han
sluttede som han begyndte med at
være aktiv til det sidste. Det er for mig
personligt et meget stort savn, da
Svend var min personlige ven.
A285 Johannes Løve var også en af de
gamle kæmper. Løven var en god kam
merat og aktiv i alle årene. Det bliver
svært at gå forbi hans skur uden at min
des denne brave mand.
Al202 Gerda Lindquist var kendt af
alle for Gerda var også en af de mange
årige medlemmer der tegnede vor for
ening på bedste vis. Gerda nåede des
værre, må man sige, at overleve sin
datter Anni og det har nok ikke gjort
hendes sidste dage nemmere.
A107 Max Hou Jensen ligeledes med
lem gennem mange år. Max nød meget
at komme i vor forening og se på livet
i havnen, og nyde Kirstines mad.
A851 Preben Leo Rasmussen også kal
det Slagter-Preben forsødede i mange
år vore ganer med godt kød og det var
en tilbagevendende begivenhed når
han kom fredag eftermiddag med mid
dagsmaden og til jul lidt til den søde
tand. Preben bukkede efter længere
tids sygdom under for den triste syg
dom han havde.
A804 Jan Herslev Christiansen et af
vore yngre medlem, mistede det ene
ben men kom stadig ned for at se til bå

Sejlcenteret.

den, men i det tidlige forår var det des
værre slut.
Æret være deres minde.
Havn og plads under dygtig daglig le
delse af Ras og Holger har igen for
mået at skabe respekt om arbejdet i
havnen, atter en mole er tilendebragt
med flot resultat.
Det er en fornøjelse at vandre rundt og
beskue de nye moler med vand og el
indbygget og trapper der er gode at gå
på. Det nye fine toilet på søndre er klar
til åbning til påske. Havnesjakket har
også fået taget skinnerne op på nordre
slæbested og har efter min mening eta
bleret et særdeles udmærket slæbested
for jollevogne og trailere, idet en stor
del af vore nye medlemmer har joller
på trailere, og da vi ikke kan tilbyde
dem havneplads får vi herigennem en
del nye gode medlemmer.
Lad mig i den forbindelse sige velkom
men til nye medlemmer i SSF og lad os
tage godt imod dem.
Jeg vil gerne takke havneudvalget og
brobisserne med det store arbejde de
har udrettet uden frivillige folk ville
det ikke være muligt at få lavet så me
get til de penge det koster.
Efter de vellykkede arbejder vi selv
har tilendebragt i havnen kommer vi til
udgravningen.
Det startede med ansøgning i efteråret
1992 om klapning på middelgrunden.
Det har hidtil været rutinemæssigt at vi
fik tilladelsen men her havde vi gjort
regning uden vært.
I første omgang totalt afslag, herefter
mange skriverier og møder, der slut
tede med at der skulle tages prøver,
hvorefter det blev konstateret at sedi
mentet, der skulle graves op i renden

var af så fin kvalitet, så det ikke var
forurenet, men var råstofindvindig og
så kunne vi trods totalt afslag pludselig
få lov til at grave og klappe på middel
grunden, efter V /2 års ventetid.
Der blev indgået aftale med gravefir
maet om udgravningen af sejlrenden
ind til havneindløb med det sædvanlige
fartøj, men da gravefirmaet nu havde
ventet på os i IV2 år havde de ikke det
sædvanlige gravefartøj ledig, men kom
med en båd der var 3 gange så stor.
Jeg var ude ombord og fik at vide af
gravemesteren, at de skulle grave ned
til 3 meters dybde for at de kunne sejle
ud med fuld last. Efter telefonsamtale
med havneudvalget, fandt vi ud af at
dette ikke kunne lade sig gøre da gra
vemesteren yderligere ville have ek
stra for fast materiale og så ville merp
risen blive ca. 100.000,- kr. så det skib
måtte sejle igen. Efter 14 dage kom det
rigtige fartøj. Sideløbende i den pe
riode forhandlede vi om udgravning i
selve havnen der sluttede op i at vi
måtte tage 200 m 3 i selve havnen, idet
S/K Lynetten havde fået tilsagn om at
grave 5000 m 3 i deres havn og at vi
kunne komme af med materialet på
deres tilladelse, dette fordrede en ny
prøve inde i havnen taget af miljøkon
trollen, som samtidig forespurgte om
det nu var nok med de 200 m 3 , når vi nu
alligevel skulle søge. Vi ansøgte nu om
2000 m 3 inde i havnen i lighed med Ly
nettens 5000 m 3 og jeg vil så sige at det
var et forhåndstilsagn, men ak, Miljø
kontrollen er ikke altid sidste indstands i Københavns Kommune har vi
en miljøborgmester Charlotte Amundsen der under høringen af de 2 udgrav
ninger afviste pure begge tilladelser.
Derefter blev der med kort varsel ind
kaldt til møde miljøkontrollen med
havnemester Kaj Holm Jørgensen og
vore to sejlklubber.

...og alt 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
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Da jeg havde andet arbejde deltog
Grethe.
Dette møde bragte ikke noget egent
ligt resultat, men Grethe fik alligevel
en ting med hjem, nemlig: Havnevæse
net står for alle havne omkring Køben
havns havn med undtagelse af S/K Ly
netten og Kaj Holm Jørgensen fortalte
at det var sædvane at havnevæsenet
sørgede for at deres lejere kunne sejle
ind og ud i deres område. Og han
mente at vi skulle søge vores udlejer
nemlig Københavns Kommune om at
få uddbybet fornødent og det er vi så
gået i gang med.
Så håber vi at få uddybet havnebassi
nerne til næste år.
Til en rimelig pris.
Klubhuset er igen i år rengjort af frivil
lige med Birgitte som indpisker - flot
gjort.
Malersjakket gjorde igen et dygtigt
stykke arbejde og fornyede farver i
Slyngelstuen. Det virker frisk og rent.
Rengøringsholdet malersjakket med
maler Jørgen og Elo og hans drenge
tak skal I have allesammen.
De resterende vinduer i klubhuset
trænger enormt til renovering i lighed
med pejsestuen.
Dette arbejde vil vi prioritere meget
højt.
Festerne: Julefrokosten var utrolig
hyggelig med ikke så mange mennsker
men Kirstines mad var uovertruffen.
Juletræet gik som redaktøren skrev i
januar fremragende brevet i sidste
blad vil jeg undlade at kommentere.
Bankospillet var også over al forvent
ning med over 200 deltagere og et pænt
overskud.

Fastelavnsfesten gik i kage da det var
bidende koldt og ikke værd at jage en
hund ud i, havde det bare været en uge
senere men bedre held næste gang.
Det skorter ihvertfald ikke på Else og
hendes udvalgs arbejde.
Tak til Else og udvalg for godt udførte
fester.
Kapsejlads har fået ny leder og Frank
har allerede vist sig på arenaen og fået
diverse kapsejladser på plads og da
hans hjælpere er gamle kendinge, skal
det nok vise sig at også denne gren af
vor forening vil være bæredygtig.
Ole Poul tager sig af dette års Møn
Rundt som nu skal stå sin prøve om
den er en tilbagevendende kapsejlads i
Sundby regi.
Tak til Frank og kapsejladsgænget for,
at de har påtaget sig at arbejde i den
kommende sommers arrangementer
og jeg vil opfordre Sundbyerne til at
komme ud af hullerne og få gardinerne
op på plads og deltage i vore sejladser.
Jeg tænker naturligvis ikke mindst på
onsdagssejladserne, men også andre
sejladser.
Sejlerskolen har gennemført sine kur
ser som altid godt og der er mange til
meldinger til sejlerskolen. Tak til Kent
med hjælpere og lærer for dette utro
ligt velglidende arbejde. Det tegner
godt for kommende generation at der
er så stor søgning omkring at lære at
sejle.
Ungdomsafdelingen som man nu yn
der at kalde juniorafdelingen har haft
alle ynglinge til reparation og er nu
klar til sommerens store togter.
Vi kunne ønske os flere unge der gerne
ville sejle hos os, men der er så store

udbud til dem med mange andre fritid
saktiviteter så de er svære at få i tale.
Henrik gør hvad han kan for at akti
vere dem bl.a. med et ophold på La
landia som blev en kæmpe succes og
jeg har ovenikøbet fra anden side fået
at vide at de opførte sig ualmindeligt
godt. Tak til ungdomsledelsen for
dette vigtige arbejde.
Vi vil i år forsøge et nyt tiltag nemlig et
tværsportsligt samarbejde. Hvad det
nærmere går ud på og hvordan det skal
løbe af stabelen, er endnu ikke fast
lagt, men yderligere orientering i bla
det.
Joller og jolleplads. Joller er en tung
sag at arbejde med idet mange jollesej
lere tror at alt skal hænges på næsen af
dem.
Claus gør et kæmpe arbejde for at lade
dem forstå at det er hjælp til selvhjælp.
Der er mange punkteringer på pladsen
med jollevogne og der må bestemt gø
res opmærksom på at man selv må
have fat i en rive og samle diverse
glasskår op.
løvrigt har vi kontakt med et firma
som har lovet os en betonplade til den
nordre side af jollebroen.
Jeg håber at Claus i år får hjælp til ud
sætning af jollebroen.
Tak skal du have Claus.
Motorbådsarrangementer eller skulle
vi være dristige og prøve at tilføre
denne afdeling et nyt udtryk og kalde
den Tursejlerafdelingen for derigen
nem at få flere til at starte motorerne
op og slutte op om de forskellige arran
gementer der bliver tilrettelagt.
I år bliver der sandsynligvis ingen
Westtur men naturligvis vil vi prøve at

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

PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78
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finde et andet fælles mål med godt at
spise og hyggeligt samvær.
Herudover de sædvanlige arrange
menter som vil blive annonceret i bla
det.
Tak til Ib som prøver at få så mange
som muligt med, herudover vil jeg
gerne have lov til at takke Ib for den
store hjælp og støtte som han også er
som næstformand.
Bladet er et kapitel for sig selv idet det
er et stort arbejde at samle stof og jeg
skal herigennem foreslå at redaktøren
nedsætter et bladudvalg, som kan tage
sig af indsamling af aktuelt stof, lave
journalistisk arbejde, kort sagt være
behjælpelig med alle mulige ting, så vi
måske herigennem kan få et frisk pust
i vores over hele landet meget læste
klubblad. Det er således at når man er
ude til møder med andre sejlklubber
mærker man at SSF's blad bliver læst
grundigt og at mange foreninger tager
vores ideer op i deres klubber.
Da det er frivilligt for redaktøren at
deltage i bestyrelsesmøder kan det
være svært at få diskuteret stoffet, selv
om der er sat nogle kriterier for hvad
der bringes, smutter der af og til en
finke af panden, men lad det nu være.
Tak til Inger for vores blad og pas på

det, det er vores talerør såvel indadtil
som udadtil.
Formandsmødet i Svendborg - For at
tage vore egne forslag først. Pensioni
sternes billigere pris i alle havne, dette
er et omtåleligt spørgsmål i kommu
nalt regi.
Også bornholmerne er imod nogen
former for socialt tiltag af den art, idet
de mener at deres havne er dyrere at
vedligeholde end vore med roligere
vand.
Meget positivt kan nævnes at Ravn
sborg kommune på Lolland med om
kringliggende havne er gået ind for sa
gen. Ligeledes har vores formand for
tursejlerudvalget i sejlunionen Jens
Green haft møder med kommunernes
sammenslutning, hvor vi håber på et
positivt udfald.
Det andet forslag fra SSF gik på sær
tryk af havnetakster i Danmark fra
Tursejlerhåndbogen. Dette kunne
ikke godkendes ved afstemningen,
men ville give tursejlerhåndbogen
endnu en chance, da der er brugt me
gen tid og penge på dette projekt.
Det ville koste det samme som abon
nent på suppleringsblade til håndbo
gen om året, så jeg kan kun opfordre til
at købe tursejlerhåndbogen een gang

for alle og så få de supplerende blade
een gang om året, da det ikke kun er
havnetakster der bliver sendt ud i
denne bog men stadig nye ideer så den
er aktuel år for år.
Vi sætter en ny liste op i mellemgangen
til bestilling af bogen. Den øvrige del
af mødet gik hovedsageligt på de ænd
rede strukturer i selve organisationen
Dansk Sejlunion og blev i store træk
godkendt.
Hvis ikke alle ved det så kan jeg for
tælle at DS formanden er vort mange
årige medlem H. C. Hansen som gør et
fantastiske stykke arbejde for sejlspor
ten og prøver på at holde udgifterne
nede i unionen og det har givet det be
mærkelsesværdige resultat at der på
sidste sejlerdag blev godkendt 5 kr.
mere, men den blev ikke opkrævet da
regnskabet viste at unionen kunne
klare sig uden, H. C.'s ny firma Sejlerfinans har en god fremtid for sig idet
H.C. naturligvis er sejlernes mand.
Idet jeg takker alle jer der gør vor for
ening til dette dejlige sted at være slut
ter jeg min beretning med ønske om en
god sæson.

STANDERHEJSNING
Lørdag den 7. maj, kl. 17.00
ORKESTRET:

J
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vil spille op til dansen med bl.a. glad »Tressermusik«.
Til de fremmødte serveres 1 øl eller vand i klubhuset, ganske gratis.

KOM TIL EN FESTLIG DAG og AFTEN VED FLAGMAST OG I KLUBHUSET
Bestyrelsen
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PRESSEMEDDELELSE
Flakfortet bliver folkeeje
Flakfortet - en kunstigt anlagt ø ved
Saltholm Flak - vil fra sommeren 1994
tilbyde sig som udflugtsmål for Køben
havns befolkning.
Det tidligere søfort blev i 1910 anlagt
som den yderste forpost i Københavns
Søbesætning for at hindre fjendtlige
krigsskibe i angreb på København.
Den militære anvendelse ophørte i
1968, hvorefter fortet blev udlejet til
sejlere i københavnsområdet.
Flakfortet har i en årrække været et yn
det centrum i Øresund for lystsejlere,
men skal fremover også give plads til
andre aktiviteter.
Et nøgleord for de kommende aktivi
teter på Flakfortet vil være »folkelig
hed« i dette ords bedste betydning.
Eksempelvis:
* Udflugtmål for familier, børneha
ver og fritidshjem
* Teater og musikarrangementer
* Bazargade
* Glaspusteri og andre håndværk
* Udstilling af fortets gamle B.&W.
dieselmotorer
* Udkigspunkt for sejlsportskonkur
rencer
* Silderøgeri

Bestyrelsesformand,
fhv. Borgmester Torkild Feldvoss.

Foreløbigt budget 1994 for Foreningen Flakfortet
I den forbindelse blev Foreningen
Flakfortet den 14. marts 1994 dannet
med medlemmer fra bl.a. dansk fri
luftsliv. Foreningens opgave er at stå
for driften af Flakfortet til gavn for of
fentligheden. Medlemmer af bestyrel
sen er: Bestyrelsesformand, fhv. borg
mester Tork. Feldvoss, Thomas Ekdahl, Jens Ludvigsen, Per Bruhn, Lars
Gad Olsen, Ole Vilhelmsen, Kurt
Sjøgreen.
Observatører i bestyrelsen: Friluftsrå
det, Taarnby Kommune samt For
svarsministeriets Fæstnings- og Natur
sekretariat.
Yderligere oplysninger: Bestyrelses
formand Tork. Feldvoss, telefon 32 50
43 25 eller Bo Christensen, Forsvars
ministeriets Fæstnings- og Natursekre
tariat, telefon 33 91 18 85.

Indtægter:

Kr.

Udgifter:

Forpagtning af restaurant . 175.000
Havnepenge
250.000
Passagerafgift
175.000
Guideture
30.000
Konting., lokaleleje m.m. .
50.000

Vedligeholdelse
Lønninger
Div. anskaffelser
Revisor, advokat m.m
Administration
Forsikring
El og vand

150.000
300.000
15.000
35.000
135.000
10.000
35.000

lait

lait

680.000

680.000

Foreløbige takster i 1994 (Bestyrelsen skal først tage stilling)
Medlemskontingent
Foreninger mellem 0-500 medlemmer
Foreninger mellem 500-999 medlemmer
Foreninger over 999 medlemmer
Årskort til anløb af havnen:
Klubmedlemmer der er medlem af foreningen
Personer der ikke er medlem af foreningen
Daganløb for lyst- og charterbåde:
Både mellem 0 - 15 meters længde
Både over 15 meter
Charterbåde
+ plus pr. passagerer i charterbåde
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Kr.

Kr.
1.000
1.500
2.000

130
200

40
80
80
10

m
•McDonald's
•

•

|,M

Din lokale Familie-restaurant
Amagerbrogade 91,
2300 København S
Tlf. 32840075

Sundby Sejlforening indbyder til OPTIMIST stævne for A-B og C sejlere

McDonald's Cup
28. - 29. maj 1994

BADUDSTYR

Perkins

Hos os finder du altid et stort udvalg af

Forhandler

Bådudstyr
Instrumenter
Bådmaling
Tovværk
Fiskegrej
Motorer
Gummibåde
Maritim beklædning
Eget riggerværksted

MARINEMOTOR 18-800 HK
Propeianlæg - Varmeveksler Oliekøler - Kølkøler Marinegear - Pumper El-udstyr Fremstiling af rustfrit udstyr Bådudstyr - Brugte motorer -

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 500504 - Fax. 31 510930

EKSTRA ÅBENT!!
ALLE DAGE MELLEM PÅSKE OG PINSE

Maskinfabrikken

„ADIL"
Jørn Hansen
Havnegade 12 - Marstal
Tlf. 62 53 17 29 • Fax. 62 53 10 66

Rivieraplanen tog
yderligere et skridt
fremad
Riviereplanen vil fremover indgå i
Plandirektoratets arbejde i forbindelse
med at skabe en ny Amager Strand
park.
Fredag den 18. februar kunne Rivie
raudvalget afleverer en 3 meter lang
model af Rivieraplanen til Køben
havns overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen.
Bag forslaget til en ny Amager Strand
park står 28 klubber og foreninger
langs Amager Strand, fra Prøvestenen
i nord til lufthavnen i syd.
Rivieraplanen bliver yderst aktuel når
den kunstige halvø ud for lufthavnen
bliver til virkelighed, en yderligere af
lejring af sand vil finde sted langs ky
sten og i sejlrenderne til lystbådehav
nene, og dertil kommer en langsom til
groning der vil ende med at kysten bli
ver et sivbevokset moseagtigt område,
ubrugeligt som strand, og ikke særligt
rart for klubbernes aktiviteter.
Overborgmesteren og et stort flertal
på Københavns Rådhus går ind for for
slaget som et led i at give Amager et
positivt løft, og af simpel nødvendig
hed for at forhindre de værste følge
virkninger når Øresund i de kom
mende år ændrer karakter.
Det store problem er hvem der skal be
tale, overborgmesteren siger at staten
skal være med, hvilket vil være meget
naturligt i forbindelse med Øresund
sforbindelsen, et forslag fra Rivieraud
valget og Sundby Lokalråd er, det vi
vil kalde et sammenskudsgilde, bestå
ende af Staten-Københavns Amt-København og Frederiksberg Kommuner
og omegnskommuerne, samt Køben
havns Havn, der også vil få en gevinst
ved forslaget.
Hans Guldager

CODAN
forsikring
Har du spørgsmål vedrørende
SSF's forsikringsordning.
Ring til 3940 10 88
Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup
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Overborgmester Jens Kranier Mikkel
sen og Formand for Rivieraudvalget,
Hans Guldager, ser på planen over
Amager Strandpark.

MØN RUNDT 1994
Københavns længste
Kapsejlads i 1994
Sundby Sejlforening der ved sit 70 års
jubilæum i 1993 genoptog kapsejlad
sen Møn Rundt med stor succes og
mange deltagere, vil atter arrangerer
denne populære distancesejlads.
Sejladsen finder sted i dagene den 12.
til 14. august og med første start fredag
den 12. august kl. 18.00 ud for Amager
Strandpark. Klassebådene vil få deres
eget løb hvis de kan stille med mere
end 5 deltagere, og der vil være præmie
til hver 5 båd i hvert løb. Sundby Sejl
forening fik ved sejladsen i 1993 stor
anerkendelse for erindringspræmier til
de vindende bådes besætninger, dette
vil man videreføre i år, normalt er det
jo kun skipperen der løber af med præ
mien.
Kapsejladsledelse vil som det var til
fældet i 1993 gøre alt for at vind og
vejrforholdene bliver bedst mulige, de
sædvanlige flotte stjerneskud på natte
himlen i Grøndsund og de skiftende
vinde i de rigtige retninger er bestilt
hos chefmeteorolog Voldborg fra TV.
Sikkerheden skal også være i top, såle
des vil Hjemmeværnsflotilje 365 fra
Holmen samt en mindre antal motor
både fra Sundby Sejlforening være
eskorte under hele kapsejladsen.
Takket være Vattendomstolen i Sve
rige er Øresundsbyggeriet blevet
stærkt forsinket med udbygningen af
halvøen ud for Kastrup Lufthavn, såle
des at sejladsen atter i år kan foregå
langs med Amagers østkyst til glæde
ikke alene for sejlerne men også for de
mange tilskuere der her kan følge bå
dene på tæt hold langs kysten.
Deltagergebyret der i anledning af 70
års jubilæet var sat til kr. 70,00 er i år
hævet til kr. 185,00 pr. fartøj, hvilket
er yderst rimeligt for en distancesej
lads der strækker sig over 3 dage og
med et stort sikkerhedsapparat til rå
dighed.
Hans Guldager

Første båd i mål var 10 m. D28 »OiHanna« med skipper Ult Lytzen ved roret 24
timer og 6 min. Skipperen og besætningen roste SSF for det gode arrangement og
håbede, at man vil fortsætte denne sejlads i årene fremover.
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Indvielse af toilet på
Søndre Mole
På generalforsamlingen var der stem
ning for at der skulle være officiel ind
vielse, Skærtorsdag den 31. marts med
»åbent hus«.
Det blev en indvielse med manér, sel
vom vejrguderne ikke rigtigt var med,
kunne den lille ceremoni begynde: Lil
lian Green bød velkommen til de frem
mødte. Formanden holdt en tale og
plantede en Clematis, der var velvilligt
sponsoreret af Elsing Blomster. Den
vil pynte op ad gavlen. Hoplapigerne
havde kreeret en sang til formålet. Lis
Woltemath var gudmor og døbte huset
(med en potte) »Guldklumpen«, sno
ren blev klippet over og man kunne
tage den indvendige del i øjesyn. Alle
fik en lille gave indpakket i toiletpapir,
det var, gæt en gang, en »Guldklump«
og derefter fik vi en lille en til halsen
hvorpå alle trængende kunne indvi det
nye toilet. Redaktionen ønsker
Søndre Mole tillykke.
Redaktøren

FÅ BEDRE RÅD I
AMAGERBANKEN.

Amagerbanken
Formand Preben Jacobsen planter
en clematis.
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Synspunkter i forbindelse med SSF's 2 forslag til det
nyligt afholdte formandsmøde i Dansk Sejlunion
1 Sundby Sejlforening har vi altid været
kendt for at tage vare på - og lette til
værelsen for vore ældre medlemmer,
som via en pensionisttilværelse har en
mindre indkomst, men stadigvæk
energi og lyst til at dyrke et aktivt fri
tidsliv på og ved havet.
En af måderne har været at reducere
udgifter til havneleje og det er derfor
meget naturligt at medlemmer ved
flere generalforsamlinger i SSF og for
øvrigt ved en hvilken som helst given
lejlighed rundt om i landet, har talt for
»Frihavnsordnignen« og på anden vis
reduktion af havnetakster til glæde for
gæstesejlere, rundt om i danske havne.
Sundby Sejlforening havde til det ny
ligt afholdte Formandsmøde indsendt
2 forslag til behandling. Det ene for
slag omhandlede denne problemstil
ling og SSF's formand Preben Jacob
sen oplyste under sine kommentarer,
at for pensionister som ville sejle hele
sommerperioden, kunne havneafgif
ter let beløbe sig til 5-6.000 kr. hvilket
er et betrageligt beløg i feriebudgettet.

Banken, hvor
du bliver
hørt!

Rundt omkring i landet iværksættes i
denne tid projekter for at tiltrække
mere sejlerturisme til de tidligere ind
ustrihavne og fiskerihavne. Dansk Sej
lunion har via Tursejlerudvalget over
for Sammenslutningen af Danske
Havne og Kommunernes Landsfor
ening, støttet disse projekter ved del
tagelse i møder og seminarer, hvor det
fra DS' side kraftigt er blevet under
streget at pensionist-, familie- og
»uden for sæsonen« rabatter er en af
måderne, at tiltrække sejlere til disse
havne. Officielle tal viser, at et gæste
fartøj i gennemsnit ligger ca. 4-500 kr.
pr. døgn i havn og opland, så man kan
levende forestille sig omsætningerne i
havne som Rødvig, Klintholm, Gille
leje, Marstal, Anholt og Christiansø
blot for at nævne få ud af mange andre
på »sejlruterne«.
Ved disse møder er det ret forunderligt
at høre kommunale embedsmænd og
havnefolk sige, at det er fiskere og fritidssejlere der i en skøn forening ska
ber et miljø i havnene som nydes af an

dre turistgrupper og lokalbefolkning,
dette kunne ligefrem lade hen til, at vi
sejlere skulle modtage et pengebeløb
for at være med til at skabe et aktivt
havnemiljø, ergo en anden form for miljøafgifter.
Det andet forslag fra SSF til For
mandsmødet var spørgsmålet om at
frigøre de årligt opdaterede havnetak
ster fra TURSEJLERHÅNDBO
GEN. Preben gjorde på SSF's general
forsamling fornylig rede for den pro
blemstilling, at man ikke uden videre
kunne trække havnetaksterne ud af
bogen, uden at det ville komme til at
koste penge, at få disse sider udgivet
særskilt og det formentlig til et beløb
der mindst svarer til vedligeholdelse
sudgifterne for Tursejlerhåndbogens
årlige
opdateringsomkostninger.
Dette forhold skal i den kommende tid
bearbejdes af Tursejlerudvalget i
Dansk Sejlunion som er det DS-aktivitetsudvalg som har lagt mange kræfter
i projektet-TURSEJLERHÅNDBO
GEN - og fortsat gør det i forbindelse
med de årlige opdateringssider, herun
der havnetaksterne.
Jens Green Jensen

Læg kursen
om på dit
bådlån

Der er mange penge at spare ved at
blive kunde i Forstædernes Bank og
flytte bådlånet til nye, lavere renter.
Se her, hvad vi mener:

Tag et typisk bådlån i en velholdt fa
miliebåd med en restgæld på 300.000
kr. og en restløbetid på 10 år. Hvis fri
værdien er 30% kan du ved en omlæg
ning til bådlån i Forstædernes Bank
spare 130.000 kr. på renter alene.
Den nuværende ydelse på 4.630 kr.
kan nedsættes til 3.910 kr., eller rest
løbetiden vil ved uændret ydelse bli
ve nedsat med mere end 2 år!

Få dit bådlån ind i smult vande.
Læg kursen om ad Forstædernes
Bank.

forstædernes bank
Amagerbrogade 57 • 2300 København S
TTf. 32 96 01 88
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Pressemeddelelse
fra Den Svenske
Ambassade

Se her hvordan:

Hund og kat med til Sverige

1. Hunden/katten vaccineres mod ra
bies (for hunde; også mod hvalpe
syge og leptospiros) hos dyrlægen.

Den 1. maj 1994 afskaffes de hidtidige
krav om karantæne ved indførsel af
hunde og katte til Sverige.
Karantænereglerne erstattes af krav
om dokumentation for dyrets sund
hedstilstand. Fra den 1. maj 1994 vil
man ved grænsen blive mødt af tre
spørgsmål fra den svenske toldem
bedsmand:
1. Har De en indførelsestilladelse?
Tilladelsen opnåes fra Statens Jordbruksverk. Danske vaccinationspapirer skal vises sammen med tilla
delsen. En indførselstilladelse til
Norge gælder også i Sverige.
2. Vil Deres ophold i Sverige vare læn
gere end 10 dage?
Hvis svaret er »ja«, skal De med
bringe en helbredsattest for hun
den/katten fra Deres dyrlæge. At
testen må højest være ti dage gam
mel på indrejsedatoen.

Indførelsestilladelse opnåes efter føl
gende fremgangsmåde:

2. Fire måneder senere skal dyrlægen
tage en blodprøve som sendes til
Statens veterinårmedicinska antalt
(SVA) i Uppsala.
Efter ca. 2 uger modtager dyrlægen
et brev fra SVA om, at dyret er ra
biesfrit. Undersøgelsen hos SVA
vil koste ca. SEK 500,-.
3. I mellemtiden rekvireres blanket
ten til ansøgning om indførelsestil
ladelse hos Statens Jordbruksverk i
Jonkoping.

vil normalt foreligge 2-4 uger heref
ter.
Tilladelsen koster normalt SEK 400
og ved ekspresbehandling SEK

800.
Indførelsestilladelsen gælder for
flere indrejser i en periode på op til
12 måneder. Flere dyr kan påføres
samme tilladelse.
En nyttig adresse:
Statens Jordbruksverk
Smittskyddsenheten
S-551 82 Jonkoping
Sverige
Tel.: 00946-36-155 000
Fax: 00946-36-155 005

4. Blanketten - med vaccinationsdokumentation og kopi af brevet fra
SVA - indsendes til Statens Jord
bruksverk . Indførelsestilladelsen

3. Er Deres hund/kat identitetsmærket?
Her kræves øremærkning, tatove
ring eller tilsvarende.
Uden indførelsestilladelse, identitetsmærkning og eventuelt helbredsattest
(se pkt. 2) vil hunden/katten kun
kunne indføres i Sverige efter fire må
neders karantæne (som de hidtidige
regler).
Transit: Her behøves ikke indførelse
stilladelse, men ved ankomsten til Sve
rige udfærdiges en transittilladelse,
som koster SEK. 150,-.
Transitopholdet må højest vare 4 ti
mer, og færgebillet videre skal være
booket i forvejen.

Man passer på miljøet,
når man selv skal
indånde det!
FILigger byggefinish har sin basis i malerfaget, som i
tusind år har skabt godt miljø med farver.
Derfor har FILigger byggefinish altid været forst med
nye og mere miljørigtige løsninger. Og derfor var
FILigger byggefinish først med et komplet program
udelukkende baseret på vandige produkter.
FILigger byggefinish vil skabe miljø - ikke ødelægge det.

Hund og kat til
Sverige
Det er nu muligt at få kæledyret med
på ferier og lignende til Sverige, men
det er gjort så besværligt, at hvis du har
råd, kan du nå det til sommeren 1995.

12

FILigger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20.
Holbergsgade 10. Tlf. 3313 54 56.
Hoimbladsgade 25. Tlf. 31 54 7333.
Kcngelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95.
Mollegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23.

fra medlemmerne

Tak
Tak til alle SSF'ere for de dejlige gaver
og den store omtanke, så mange har
udvist for at fejre min fødselsdag og
vores bortrejse til Sydhavet. Også tak
for alle gode minder gennem årene,
men fortvivl ikke vi ses igen på Fejø.
Henny og Bernhard

LOPPEMARKED....
Hør her SSF'er. Nu har du mulighed for at lave forårsrengøring
i dit skur, pulterkammer eller kælder
SØNDAG DEN 8. MAJ

holder vi nemlig loppemarked på Søndre Mole. Hvis du har
nogle effekter, så mød op og arranger din egen lille bod. Vi
starter ved 11-tiden.
Hvis du har nogle spørgsmål - så henvend dig til Janus!

80 år
Hjertelig tak for opmærksomheden
ved min 80 års fødselsdag.
Med venlig hilsen
Lejf »VIVI« Olsen
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Støt vore sponsorer!
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HELLER 26

Reparation af træ- og glasfiberbåde
Installation og reparation af
bådmotorer/påhængsmotorer
Selvbyggermaterialer
Oplakering af både
Nybygninger

Amager Strandvej 407
2770 Kastrup • 32 50 3017

KØB SAIG
Har du en forårsdrøm om
at sejle i egen båd?
- SÅ SE HER 17 fod Leisure til salg. Meget udstyr.
Alle sejl. 5 hk/Yamaha påhængsmo
tor. Nyt galv. vinterstativ.
Pris kr. 20.000,Henvendelse: telefon 31 59 41 97
Medl. A498 - Rita Sauffaus
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til orientering

»FREMLYSNING«
Enhver, der mener at have rettigheder
til:
1 stk. sort, langkølet krage-jolle, klinkbygget af træ, 7,0x2,7 meter, mahogni
ruffog lyseblåt dæk, henstillet i 1990 på
Sundby Sejlforenings plads, Amager
Strandvej 15, 2300 København S.
1 stk. sort, ombygget fiskekutter, kra
vel-bygget af træ, 8,7x2,7 meter, hvidt
ruf og hvidt dæk, gummifenderliste
med tovværk indeni, monteret i fartø
jets fulde længde, henstillet i efteråret
1991 på Sundby Sejlforenings plads.
1 stk. kabinemotorbåd, fabrikat
»Nordson« blank mahogni, 5,5x1,7
meter, mahogni kabine, teak dæk og
med blå kaleche, monteret med på
hængsmotor
fabrikat »Evinrude«,
solgt af tidligere medlem af Sejlforenin
gen til ukendt person ultimo 1988, hen
stillet på Sundby Sejlforenings plads.
anmodes om inden den 15. juni 1994 at
gøre sin fordring gældende skriftligt
overfor undertegnede, idet bådene el
lers vil blive fjernet og solgt for ejernes
regning.
Samtidig indkaldes enhver, som måtte
være interesseret i at købe en eller
flere af bådene til skriftligt at give til
bud senest den 15. juni 1994.
Tilbud kan sendes til advokat Bjarne
Winther.
Besigtigelse kan finde sted ved hen
vendelse til havnefoged Bent Peter
sen, Sundby Sejlforening, telefon 31
58 14 24.
Sundby Sejlforening forebeholder sig ved evt. salg - frit at vælge mellem ind
komne tilbud, at forkaste alle, eller
evt. at lade bådene sælge på auktion.
Advokat Bjarne Winther
Advokaterne
Østergade 55
1100 København K.
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sejlerskolen

havn og plads

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

Nyt fra Sejlerskolen
Vi er nu i fuld gang med forårsarbejdet
på SEJLERSKOLEN, og når i læser
dette, er vi forhåbentlig ved at være
klar til at søsætte bådene. For at dette
skal kunne nås, er det dog nødvendigt,
at flere møder op til arbejdet. Jeg er
dog fuld af forhåbning om, at dette
nok skal lykkes, så snart solen kommer
lidt højere på himlen.
SEJLERSKOLEN er i år fuldt besat
på alle 8 hold, dog kan enkelte endnu
presses ind på »Øveballen«, så i skal
ikke holde jer tilbage dersom i kunne
tænke jer at deltage.
Lørdag den 26. marts var der elevmøde, hvor fremmødet var tilfredsstillen
de. Som noget nyt blev der forevist en
video om søsikkerhed. Dette synes jeg
faldt så heldigt ud, at jeg agter at prøve
igen næste år, dog med en ny video,
hvis en relevant kan fremskaffes.
Begge vinterens kurser er nu afsluttet
på bedste måde, og jeg vil her benytte
lejligheden til at takke alle elever for
en god vintersæson, og ønske alle vel
kommen igen til næste vinter på det
kursus de ikke nåede at have deltaget
i.
En særlig tak skal lyde til lærerne, som
nu igennem en årrække har ydet en
god indsats.
Til sidst vil jeg minde om, at vi den 27.29. maj skal til »Lynetten« for at del
tage i DFÆL's Stævne. Desuden vil
jeg minde om, at vi den 5. juni kl. 10.00
arrangerer den årlige Saltholm Rundt
tur. Det er mit ønske at mange vil del
tage, så derfor begynd bare at plan
lægge nu. Vi skulle gerne være mindst
10 både i år.
Med venlig hilsen
Kurt W. Nielsen
skolechef

*

Ansøgning om havneplads
Indm. dato

navn

Medl. nr.

Bredde

26.04.63
14.04.66
06.02.67
28.05.70
12.10.78
22.03.79
03.05.79
02.10.80
09.04.81
14.05.81
29.10.81
29.04.82
18.11.82
27.10.83
10.11.83
02.02.84
10.05.84
20.09.84
28.02.85
05.03.85
31.10.85
11.09.86
17.03.88
01.06.88
11.08.88
28.09.89
31.05.90
11.10.90
22.10.92

Dan Henning Jensen
Hans-Jørgen Sørensen
Jens Bach
Per Berentsen
Aksel Byrdal
Preben Poulsen
Benny Rasmussen
BentM. Hansen
Lars Methmann
Lars Jørgen Pjeldrup
Arnold Evald Nielsen
Peter Corfitsen
Torben Hansen
Jens Christian Mohr
Jan Bo Larsen
Ulla Helium
Ebbe Møller
Kimmy Olesen
Sven-Erik Culmsee
Frits Haugefeldt
Ole Kjøller
Claus Thostrup
Bobby H. S. Petersen
Leif Brydenfeldt
Mogens Møller Iversen
Birger Andersen
Jeffrey Voss
Tommy Nielsen
Thorsten Kock

171
393
40
761
717
608
521
922
857
1066
13
257
377
471
422
146
93
981
388
102
9
872
49
321
230
169
490
561
499

2,20 m.
2,30m.
1,85 m.
l,60m.
3,75 m.
2,13 m.
2,31 m.
2,85 m.
2,02 m.
2,75 m.
2,90 m.
2,35 m.
2,80m.
2,40 m.
2,50m.
2,50 m.
2,50m.
l,80m.
2,00 m.
2,70 m.
2,60 m.
1,80 m.
2,46 m.
2,45 m.
1,85 m.
l,80m.
l,80m.
2,40 m.

Bestod
Der afholdtes navigationseksamen
tirsdag den 29. marts, der var 7 oppe
og alle bestod.
Tillykke til:
Ole Steen Peinow
Birthe Rasmussen
Peter Bruun Overgaard
Toivo Hiljander
Jan Bo Larsen
Claus Villadsen
Morten Nielsen

Åbent hus
I anledning af min 70 års fødselsdag
den 5. maj 1994 holder jeg åbent hus
fra kl. 16.00 til 20.00 i klubhuset.
Med venlig hilsen
»Kommune« Holger

Støt vore sponsorer!

Lærer: Paul Christensen
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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,
Wildeis 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.
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€1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84

Vi kan nu stævne ud mod sejlsæsonen 1994.
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Billige kvalitetstryksager
Medlemsblad for

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

SUNDBY SEJLFORENING

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

^

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

^

Amager Strandvej 15, 2300 København S

Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax:

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.

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

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

SMOffsettrijk
v/ Tina og Søren Meller

SALTVÆRKSVEJ 134

2770 KASTRUP •

LL

@ 31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:
Formand:

Preben Jacobsen

325019 78

Næstformand og Festudvalgsrepræsentant:

ElseThuring

32 535964

Sekretær:

Aase Schou

36 30 50 82

TAG NORD PÅ OG FÅ ET
GODT TILBUD
Atter i år starter vi sæsonen med
mange nyheder og special tilbud

Kasserer:

Jørgen Rindal

329709 39

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 59 49 24
31 953689

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 571340

Vagtchef og Motorbådsrepræsentant:

Steen Jensen

31 58 95 24

Kapsejlschef:

Frank Olesen

32522310

Skolechef:

Kent Nielsen

31 560541

Juniorleder:

Henrik Gravesen . .

325216 05

Eksempelvis tilbyder vi dig et godt og
billigt, rulle/rebe system til dit forsejl
eller - kan du finde nogle
klubkammerater, der også ønsker sig
en ny Volvo motor, kan vi tilbyde dig
helt op til 25% i rabat.

Jollerepræsentant:

Claus Villadsen . .

31 57 7990

NB: ALTMGGERARBEJDE UDFØRES

Målere:

Svend Heger.....
Lars Schaldemose

31 596603
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:
Erna Christensen,
Sternberggade 6,1., 2300 Kbh. S

31 593978

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

31 51 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
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LYNETTENS BÅDSERVICE
TLF: 31576106
Hverdage: 10-18 og Søn- og helligdage: 9-15

Annoncepriser i SSF's medlemsblad
F.eks.:
1 Helside
1 Halvside

Kr. 900,00 + moms pr. nummer
Kr. 450,00 + moms pr. nummer
10 % rabat ved annoncering et helt år (10 numre).

Fra redaktøren:

±

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 3. juni 1994
Foto: Kurt Pfeiffer

Referat fra
generalforsamlingen
27. marts 1994
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Evt.

ligt spildt. Der bliver sat skiltning op,
med fortøjning forbudt, men jeg synes
ikke det skal koste os mere end nød
vendig, så jeg vil herfra bede os alle
sammen være med til at hjælpe de to
bådejere der ligger langs beddingen,
med at sige venligt men bestemt til gæ
stesejlerne, at der altså ikke må fortø
jes her.
Og tak til formanden for en god beret
ning.

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.
Dernæst blev der nedsat et stemmeud
valg bestående af: Vagn Preisler,
Bjarne og Gisser.
Punkt 2 Protokol og beretning
Protokol fra sidst afholdte bestyrelses
møde var trykt i SSF's medlemsblad
nr. 4.
Beretning:
Formanden indledte med at byde vel
kommen til den nyvalgte formand for
Flakfortet, Torkild Feldvoss, som ef
ter formandens beretning havde lovet,
at komme med en redegørelse for hvad
der skal ske omkring Flakfortet frem
over.
Herefter aflagde formanden sin beret
ning, trykt i SSF's medlemsblad nr. 5
(vedlagt referatet).
Derefter gik formandens beretning til
debat.
Juul-Andersen
Jeg vil tilslutte mig formandens be
mærkninger med henblik på Ras og
Holger, hvor har de fortjent det, jeg
kan tilslutte mig det stærkt, netop fordi
jeg har gået tæt op af dem og betragtet
det store arbejde de udfører for vor
sejlklub.
Der er en ting jeg trænger til at bemær
ke, og det er beddingen på Sdr. Mole,
den er blevet gjort i stand ved hjælp af
dykkere og Holger og Ras, men dyk
keren som nu er færdig med sit arbej
de, udtalte, at der må under ingen om
stændigheder fortøjes både i og ved
beddingen, sker det, er hele det ar
bejde som absolut ikke har været bil

50 års jubilar Jonni Christensen

40 års jubilar tidl. pladsmand Erik

Formandens beretning gik herefter til
afstemning og blev vedtaget med akk
lamation.
Herefter orienterede Torkild Feldvoss
om planerne omkring Flakfortet.
Dernæst uddelte formanden 50 - 40 og
25 års jubilæumsnåle.

Punkt 5 Lovændringsforslag
Der var intet under dette punkt.
Punkt 6 Andre forslag
Forslag til begrænsning af vandfor
brug.
Her foreslåes, at al vask af fartøjer
med vandslange er forbudt. Forbudt
skilte opstilles overalt på havn og
plads.
Dette er til eftertanke.
Medlem nr. A 375 - Henrik Rosenberg
Motivering:
Efter indførelse af grøn afgift på vand
koster nu en m 3 (1000 1.) . . kr. 25,50
+ grøn afgift
kr. 1,25
lait

kr. 26,75

Så mange havde været medlem i 25 år

Punkt 3 Regnskab
Regnskabet blev uden kommentarer
vedtaget med akklamation.
Punkt 4 Valg
Sekretær Aase Schou - valgt med akk
lamation.
Skolechef Kent Nielsen - valgt med
akklamation.
Motorbådsrepræsentant og næstfor
mand Ib Petersen - ønskede ikke gen
valg.
Steen Jensen blev foreslået og valgt
med akklamation.
Festudvalgsrepræsentant Else Thuring
- valgt med akklamation.
1. suppleant til bestyrelsen Grethe Ja
cobsen - valgt med akklamation.
Redaktør Inger Pfeiffer - valgt med
akklamation.
1 måler Svend Heger - valg med akkla
mation.
1 revisor Bjarne Kallesøe - valgt med
akklamation.
1 revisiorsuppleant Benny Gustavson valgt med akklamation.

Afgået motorbådsrepræsentant og
næstformand Ib Petersen fik tildelt
SSF's hæderstegn

Heller's Yachtværft
Reparation af træ- og glasfiberbåde
Installation og reparation af
bådmotorer/påhængsmotorer
Selvbyggermaterialer
Oplakering af både
Nybygninger

Herefter takkede formanden Ib Peter
sen for det store arbejde han havde ud
ført for Sundby Sejlforening og tildelte
Ib SSF's hæderstegn.

HELLER 26
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Amager Strandvej 407
2770 Kastrup • 32 50 30 17

Grøn afgift inkl. moms ændres som
følger:
1994
kr. 1,25
1995
kr. 2,50
1996
kr. 3,75
1997
kr. 5,00
1998
kr. 6,25
pr. m 3 = 1000 liter

Til punkt 6. Forslag fra bestyrelsen,
blev stillet følgende ændringsforslag.
Medlem nr. A 368 Henning Fraenkel.

Eksempel på forbrug:
1 taphane giver
0,25 1/sek
=15 liter/min.
1 taphane giver
i 30 min. . . . = 450 liter= 12,00 kr.

Punkt 7 Evt.
Tage Woltemath:
Det eneste jeg mangler, det er at den
låge ved Sdr. Mole bliver åbnet for
medlemmerne så de kan komme ind
og ud. Jeg forstår faktisk ikke hvorfor
man lukker den om vinteren.

Efter et par kommentarer fra medlem
merne, gik forslaget til afstemning og
blev forkastet med samtlige stemmer.
Forslag fra bestyrelsen
Dagsordenens punkt 6
Kontingent for A-aktive medlemmer
opdeles som følger:
A-aktive medlemmer uden plads i hav
nen.
A-aktive medlemmer med plads i hav
nen.
Kontingent for A-aktive uden fast
plads i havnen, kr. 325,00 pr. halvår.
Kontingent for A-aktive med plads i
havnen, kr. 400,00 pr. halvår.
Motivering:
Indtægten ved forhøjelserne af kontin
gentet for A-aktive medlemmer svarer
til ca. 6,5 % af vore indtægter.
Vi undgår herved regulering af plads
lejen.

Kontingentet for A-aktive medlem
mer forhøjes med kr. 50,- pr. halvår til
kr. 350,- pr. halvår.
Efter en del debat gik ændringsforsla
get til afstemning og blev vedtaget.

Formanden:
Der var et forslag på sidste generalfor
samling om, at vi skulle have ophængt
et søkort over Sundet. Et sådant er
indkøbt, vi skal bare have sat det i ram
me.
Michael Fraenkel:
Jeg vil herfra give ros til Hans over den
fortræffelige udstilling om Nordkape
ren, det var rart at se så mange menne
sker, og det var rart at klubhuset blev
brugt til andet end restauration. Jeg
kan kun opfordre bestyrelsen og andre
til at arrangere noget tilsvarende.
Maskin Poul:
Der er nogle medlemmer, der har fået
sat bimålere op. Men vi mangler be
sked om hvem der skal læse dem af.
Vi har en del penge stående på en så
kaldt brandkonto, i stedet for at vi lå
ner ude, kunne jeg foreslå at vi lånte
fra den konto.

Jens Green:
I Prebens beretning nævnte han noget
om havnetakster, jeg vil godt lige ori
enterer om hvor langt vi er nået med
det. Det er faktisk sådan, at vi har fået
en tilkendegivelse fra Kommunernes
Landsforening, at man vil arbejde på,
at få mere service i havnene og man vil
prøve at lave en havnetaktspolitik så
dan, at man kan få udvidet sæsonen.
Man er lidt mere tilbageholden på
hvordan man kan kompensere havne
taksterne med hensyn til pensionister
ne. Men det er fra Sejlunionens side
noget vi har lagt meget vægt på. Der er
mange som gerne vil sejle hele sæso
nen og de kan altså komme af med
temmelig mange penge, hvis man ikke
fra KL's side sørger for rimelige hav
netakster i kommunale havne.
Henning Fraenkel:
Det var en meget fin udstilling vi havde
hernede om Nordkaperen.
Jeg har lige været på biblioteket, og
der er der en glimrende udstilling ved
rørende Rivera-planen, jeg vil hermed
opfordre bestyrelsen at forsøge at få
denne udstilling opsat i SSF's klubhus.
Vagn Preisler:
Jeg vil gerne først ønske Torkild Feldvoss til lykke med det nye formand
skab i Flakfortet. Så vil jeg også gerne
opfordre ham til næste gang han kom
mer i medierne og fortælle, lidt om det
arbejde der er gået forud, før at han
kom ind som formand. Det er jo så
dan, at jeg som den første samlede en
gruppe, for ca. 15 år siden og tog over
på Flakfortet, der begik vi en stor fejl

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

Bådvarmere:
• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

• VOLVO
• BUKH

•

Æk| marine
ML service

• WALLAS

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03
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vi fotograferede ikke hvordan fortet så
ud dengang. Så man kunne bruge det
og vise det til Forsvaret. Realiteten er
faktisk, at man har stjålet Flakfortet
fra sejlerne. Nu kommer man i dag
med en masse tiltag og siger vi skal
gøre sådan osv. Det er glimrende og
det glæder mig meget og jeg glæder
mig også fremover, til at se det blive
udført. Der er intet i de tiltag som jeg
har hørt i dag, som vi ikke havde i be
styrelsen i komitéen for Flakfortet. Så
det ville glæde mig meget hvis vi får en
lille tak, og jeg vil gerne her rette en
stor tak til alle de hjælpere der har væ
ret involveret i arbejdet på Flakfortet
»up to date«.
Så det ville glæde mig meget hvis Tor
kild Feldvoss, når han får en lejlighed
til at udtale sig offentligt siger, at han
har modtaget Flakfortet fuldstændig,
som det i og for sig skulle være. Vi und
lod dengang, at fortælle hvordan det så
ud, vi undlod at fortælle at Forsvaret i
og for sig stod til nogle gevaldige næser
og der burde have rullet nogle hove
der, for den hensynsløse måde man
bare afleverede Flakfortet på. Det er
os, og jeg gentager, det er os, det er
sejlerne der har bragt Flakfortet op til
den standard den har i dag. Og jeg hå
ber, og jeg tror også, på grund af der er
en del sejlere med i Flakfortets besty
relse i dag, at det nok skal fortsætte i
den ånd som vi havde.
Jeg vil gerne henstille til at man be
mærker, at man har modtaget Flakfor
tet fuldstændig nøglefærdigt. Så det er
jo altså en tak man skal rette til sejler
ne, som man i og for sig har taget Flak
fortet fra.

Det var et lille surt opstød, men al opti
misme det skal også komme Torkild
Feldvoss tilgode, og jeg håber at han
som formand vil sørge for at Flakfortet
får en god fremtid. Det ønsker jeg som
har været med fra starten. Til lykke
Torkild Feldvoss og alt godt fremover.
Torkild Feldvoss:
Jeg mener selv, og det kan jeg så sige
med sikkerhed, både i diskussionerne i
arbejdsudvalget og i selve den stif
tende generalforsamling, har jeg gjort
meget opmærksom på, ja, jeg har gjort
det mange gange, at hvis ikke sejlerne
havde taget fat på Flakfortet, var For
tet måske i dag styrtet i havet.
Jeg mener også, men det kan jeg ikke
garantere, for jeg kan ikke huske det
så nøjagtigt, men jeg havde et par ud
talelser til TV-2 Lorry og dels til Kanal
2, og der udtalte jeg at det oprindelig
var sejlerne der havde Fortet.
Det mener jeg sejlerne skal have al
mulig ære for. Det har jeg ikke glemt.
Formanden:
Jeg skal svare Maskin-Poul - bimålere
- ja - det er fint, det er vi meget glade
for, at der er nogen der frivillig er gået
ind i den sag og sat bimålere op. Pro
blemet er bare, vi kender ikke alle der
har sat bimålere op, så hvis I vil have
den ulejlighed, at komme på kontoret
eller lægge en seddel i postkassen, så
skal vi nok sørge for, at få dem læst af.
Med hensyn til pengene på skurenes
brandkonto, der er jeg ikke enig med
dig. Noget af det mest fælles der er la
vet i SSF til dato, det var byggekontoen, til vore nye aktivitetshus, der blev
brugt p.g.a. af dårlig økonomi for 6-7

Torkild Feldvoss
år siden. Der er aldrig blevet påbe
gyndt en ny opsparing til aktivitetshu
set, så det med at forgribe sig på øre
mærkede midler, det må altså vente til
jeg ikke sidder i formandstolen længe
re.
Dirigenten afsluttede generalforsam
lingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede ligeledes dirigen
ten og generalforsamlingen for god ro
og orden og bad forsamlingen ud
bringe et leve for SSF.

<§!
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Hans Guldager
dirigent
Aase Schou
sekretær

PINSEMORGEN
DEN 22. MAJ 1994 KL. 08.00
Pinsemorgen afholdes som sædvanlig 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

Banken, hvor
du bliver
hørt!

Læg kursen
om på dit
bådlån

Der er mange penge at spare ved at
blive kunde i Forstædernes Bank og
flytte bådlånet til nye, lavere renter.
Se her, hvad vi mener:

Tag et typisk bådlån i en velholdt fa
miliebåd med en restgæld på 300.000
kr. og en restløbetid på 10 år. Hvis fri
værdien er 30% kan du ved en omlæg
ning til bådlån i Forstædernes Bank
spare 130.000 kr. på renter alene.
Den nuværende ydelse på 4.630 kr.
kan nedsættes til 3.910 kr., eller rest
løbetiden vil ved uændret ydelse bli
ve nedsat med mere end 2 år!

Få dit bådlån ind i smult vande.
Læg kursen om ad Forstædernes
Bank.

forstædernes bank
Amagerbrogade 57 • 2300 København S
Tlf. 32 96 01 88

7

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelses
møde mandag den
18. april 1994
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus
Punkt 5 Fester
Punkt 6 Sejlerskolen
Punkt 7 Ungdomsafdelingen
Punkt 8 Kapsejlads
Punkt 9 Joller
Punkt 10 Motorbåde
Punkt 11 Sikkerhed
Punkt 12 Bladet
Punkt 13 Evt.
Punkt 1 - Protokol
Der var intet under dette punkt.
Punkt 2 - Beretning
Formanden bød velkommen til den
nye motorbådsrepræsentant Steen
Jensen. Herefter blev der valgt ny
næstformand. En enig bestyrelse
valgte Else Thuring.
Punkt 3 - Havn og plads
Bådpladser er ikke uddelt endnu, hav
neudvalget mangler svar fra nogle af
de medlemmer de har tilskrevet.
Bollen er kommet i vandet.
Bøjerne vil blive sat ud en af de nær
meste dage.
Fra midterbroen og til Sdr. slæbested
er der blevet pålagt græs, som er sponsereret af de bådejere langs kajen.
På toiletterne på Sdr. og Ndr. mole vil
der blive opsat stik til hårtørrere.
Havneudvalget har været impliceret i
nogle problemer vedr. en sten, men
tingene er sat på plads.
Punkt 4 - Klubhus
De sidste skibsmodeller er istandgjort
og vil blive sat op i klubhuset.
Punkt 5 - Fester
Standerhejsningen finder sted lørdag
den 7. maj kl. 17.00.
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Punkt 6 - Sejlerskolen
Sejlerskolen har i år en ualmindelig
stor tilslutning, samtlige sejleraftener
er fuldt optaget. Bådene er klargjort
og vil være i vandet til standerhejsnin
gen.
Teltet trænger til istandsættelse og
dette vil blive gjort i løbet af sæsonen.

Punkt 9 - Joller
Jollebroen vil blive sat ud søndag den
27. april 1994.
I øvrigt vil der blive opsat lys ved jolle
huset.

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen
Dags dato er aftensejladsen startet.
Alle ynglinge er klargjort inden stan
derhejsningen.
Der blev afholdt ungdomsmøde den
14. april med en stor tilslutning.
Opti-jollerne får mange skader i løbet
af sæsonen for at afhjælpe dette pro
blem, vil der blive opsat en midlertidig
liste på jollebroen, da det er her ska
derne for det meste finder sted, når de
unge mennesker fortøjer bådene ved
jollebroen.
Ungdomsafdelingen vil til loppemar
kedet den 8. maj opstille en bod, hvor
fra de vil sælge de ting de ikke længere
har brug for i ungdomsafdelingen.

Punkt 11 - Sikkerhed
Redningsstation
på
midterbroen
mangler. Der vil blive opsat en. Vog
nen på slæbestedet skal efter brug sæt
tes tilbage på skinnerne. Der vil blive
indkøbt en plomberingstang til brug
ved plombering af målere, ildslukkere

Punkt 8 - Kapsejlads
De forskellige kapsejladser er på
plads. De første indbydelser er trykt.
Der er afholdt et par møder vedrø
rende sejladsen Møn Rundt. Kapsej
ladschefen har fået en henvendelse fra
folkebådssejlerne, som ønsker at af
holde en folkebådssejlads.
Afdelingen vil orientere om sejladsen
senere.
Under dette punkt, meddelte forman
den at han ved Lynettens standerhejs
ning havde talt om Møn Rundt, og
der var stor interesse fra Lynettens
medlemmer til denne sejlads.

Punkt 10 - Motorbåde
Der var intet under dette punkt.

m.m.

Punkt 12 - Bladet
Bestyrelsen gjorde endnu engang op
mærksom på, at indlæg til bladet der
var personlige, skulle behandles inden
de blev bragt i bladet, så bestyrelsen
kunne komme med kommentarer
samtidig med indlægget.
Punkt 13 - Evt.
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 22.00

FÅ BEDRE RAD I
AMAGERBANKEN

Amagerbanken

Preben Jacobsen
formand
Aase Schou
sekretær

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
o

pa
Nørre Voldgade 25
(lige overfor Nørreport Station)
10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Nørre Voldgade 25

1023 København K

1358 København K

Telefon 31 57 45 02

Telefon 33 12 62 87

SKT. HANS AFTEN
DEN 23. JUN11994
fejres med bål på havnepladsen.
Bålet tændes ved solnedgang.
Vi vil lade vor nye båndspiller levere
musikken til en lille svingom.
Hilsen
Festudvalget

til orientering
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Formandsmødet 1994
Strukturen samt tre forslag fra hoved
bestyrelsen og to fra Sundby Sejlfor
ening var blandt de emner, der blev de
batteret på Formandsmødet 1994 i
Svendborg.
Årets formandsmøde fandt sted den 6.
marts i flotte rammer på HK's kursuse
jendom Christiansminde ved Svend
borg med Svendborg Amatør Sejlklub
som vært.
Debatten på mødet kom hovedsageligt
til at dreje sig om oplægget til unionens
nye struktur, som nu skal afprøves
frem til Sejlerdagen næste år. Specielt
placeringen af ungdomsarbejdet i
breddesektoren blev debatteret. HBmedlem Jens Green Jensen oriente
rede om baggrunden og forklarede
blandt andet, at når man gerne vil
samle ungdomsarbejdet under en jol
legruppe i stedet for at definere det
som DSO og andre joller, skyldes det
ønsket om længere perspektiv i ung
domsarbejdet, så man undgår, at en
masse unge forsvinder efter at have
sejlet Optimistjolle.
Også de nye regler for tilskud til me
sterskaber, som betyder, at tilskud
dene ændres til underskudsgaranti,
blev debatteret. Flere advarede mod
de nye regler. De får måske ikke no
gen større økonomisk betydning for
mesterskabsarrangører, men det er et
forkert signal at sende i en tid, hvor
kapsejladsdeltagelsen er vigende, blev
der blandt andet fremført af kritikker
ne. Der blev desuden advaret om, at
det kunne fratage mindre klubber lys
ten til at påtage sig store stævner. DSformand H. C. Hansen sagde til det, at
HB ville overveje muligheden for at
yde en større underskudsgaranti over
for klubber med begrænsede ressour
cer.
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HB havde sat tre forslag til afstemning
på Formandsmødet. Det første gjaldt
den kontingentforhøjelse til 35 kr. år
ligt incl. 6 kr. til OL-fonden, som der
allerede var blevet givet bemyndigelse
til på Sejlerdagen sidste år, men som
ikke blev foretaget i regnskabsåret
1993/94. HB bad nu om bemyndigelse
til at gennemføre den for regnskabså
ret 1994/95. Mogens Brinks, KDY,
stillede et ændringsforslag om, at for
højelsen kun blev ført ud i livet, så
fremt HB fandt det nødvendigt. Dette
forslag blev vedtaget.
HBs forslag om tidsmæssigt videre
rammer for afholdelse af Sejlerdage og
Formandsmøder blev vedtaget med
akklamation. Det betyder, at møderne
nu kan lægges i sidste halvdel af fe
bruar eller i marts måned, så der kan
tages hensyn til vinterferier, bådudstil
linger m.v.
HBs tredie forslag drejede sig om be
grænsning af specialklubbernes repræ
sentation på Sejlerdage til kun at om
fatte repræsentanter for OL-klasser og
klasser med godkendte danmarksme
sterskaber. Efter en kort debat blev
forslaget sendt til afstemning, hvor det
blev forkastet med 18.726 stemmer
imod og 13.146 for.
Sundby Sejlforening havde indsendt

forslag om nedsættelse af havnetakster
i kommunale havne for folkepensioni
ster. H. C. Hansen orienterede om, at
unionen allerede var i kontakt med
Sammenslutningen af Danske Havne,
som er indstillet på en dialog med DS
og Kommunernes Landsforening om
spørgsmålet. Dirigent Bent Agerskov
konstaterede herefter med forslagsstil
lerens accept, at Formandsmødet med
akklamation støttede en henstilling til
HB om fortsat at arbejde for nedsæt
telse af havnetakster for folkepensi
onister.
Sundby Sejlforening havde desuden
stillet forslag om, at oversigten over
havnetakster i danske havne burde ud
komme særskilt, så man ikke var nødt
til at købe Tursejlerhåndbogen, og
eventuelt kunne trykke dem i klubbla
det. Forslaget blev forkastet med stor
majoritet.
På et forslag fra Preben Jacobsen,
Sundby Sejlforening, om eventuelt at
sælge afsnittet med havnetakster sær
skilt, erklærede H. C. Hansen, at HB
ville overveje det. Han gjorde dog
samtidig opmærksom på, at det kunne
få alvorlige konsekvenser for økono
mien i Tursejlerhåndbogen, hvis man
begyndte at stykke den op og stille den
til dispensation.

BADUDSTYR
Hos os finder du altid et stort udvalg af
Bådudstyr
Instrumenter
^
Bådmaling
*>0^
Tovværk
Fiskegrej
Motorer
Gummibåde
Maritim beklædning
Eget riggerværksted
w
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KASTRUP MARINE SERVICE A/S
Seltværksvej 2 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 500504 - Fax. 31 510930

EKSTRA ÅBENT!!
ALLE DAGE MELLEM PÅSKE OG PINSE

X X XSaksetfra Berlingske
Tidende, lørdag den 30. april 1994

Som vinden blæser
Sejlersæsonen er ved at begynde, pla
ner lægges for småture og for ferietu
ren. Men for dem alle gælder det på sej
lende dag, hvordan er eller bliver vej
ret, da sejlbåde dog stadig er i overtal.
Nu har afdelings-meteorolog, mag.
scient Steffen H. Hartby, Danmarks
Meteorologiske Institut, på Gylden
dahls forlag udgivet en bog »Vindgu
ide, Meteorologi for sejlere«, der for
uden at være glimrende illustreret også
giver et fortrinligt indblik i de forhold,
der er med til at bestemme vindens ret
ning og dens styrke. Steffen H. Hartby
har praktiseret sin meget store viden
om vejrforhold, idet han har været me
teorologisk rådgiver ved en række
kapsejladser, bl.a. for det danske hold
ved Admiral's Cup og ved de for-olympiske sejladser ud for Barcelona for to
år siden.

Det er helt godt at få slået fast af forfat
teren, at én ting er generelle vejrudsig
ter, men de gælder altså bedst ude på
det åbne vand, medens forhold i kyst
farvande kan være en helt anden sag.
Men det er umuligt i de gængse udsig
ter at tage højde for specielle forhold i
det sydfynske øhav, Smålandshavet,
Lillebælt eller oppe omkring Anholt.
Det må sejlerne selv søge at supplere,
og det giver Steffen H. Hartby mange
gode råd om.
Og for ikke at henfalde til alt for me
gen lokal-meteorologi, er der glim
rende kapitler om kapsejlads, ja om
langfart kloden rundt med særlige af
snit om tropiske storme, der ligger
langt fra eksemplet med en dags sej
lads på Øresund.
PM

SÆLGES - SÆLGES

Vindguide, Meteorologi for sejlere,
af Steffen H. Hartby, 128 sider ill.,
Gyldendals Forlag, pris 198,00 kr.

British Seagull Type 75 4 hk,
med langt ben, årgang 1988,
meget velholdt. 1 gear.
PRIS: KR. 2.500
Henvendelse:
På telefon 31 59 75 14

Perkins
Forhandler
MARINEMCTTOR 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
Hf. 62 53 17 29-Fax. 62 53 10 66

Man passer på miljøet,
når man selv skal
indånde det!
FlLigger byggefinish har sin basis i malerfaget, som i
tusind år har skabt godt miljo med farver.
Derfor har Flugger byggefinish altid været forst med
nye og mere miljørigtige løsninger. Og derfor var
FlLigger byggefinish forst med et komplet program
udelukkende baseret på vandige produkter.
Flugger byggefinish vil skabe miljo - ikke odelægge det.

Flugger 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.
Kcngelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95.
Mcllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23.
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Henning Andersen, en sejler der ska
ber både uden at være konstruktør.
>£

Sakset fra NB-Nyt

(Nivå Bådelaug)

Manden bag båden
For at skabe både behøver man ikke
være uddannet yacht- eller skibskonstruktør. Beviset for dette findes på
Amager, hvor der ligger et lille værft,
som bygger sejlbåde. De er ikke så
konforme og kedelige som næsten alle
andre nye både i vor tid. Manden bag
disse både hedder
Henning Andersen
Jeg traf Henning Andersen ved en
middag hos fælles bekendte, som intet
havde med både at gøre. Han var tele
fonteknikker og havde desuden et lille
bådværft, hvor han i sin fritid byggede
gammeldags, langkølede glasfiberbå
de. Året var 1981, og sådanne fartøjer
var absolut ikke »in«, så det lød inte
ressant. Vi aftalte, jeg den følgende
søndag skulle »bese staldene«.
Da jeg kom, var han i gang med en
klinkbygget 25-fods sejlbåd. Han
kaldte den Matros 25. Den var frem
kommet på en enkel måde. Henning
Andersen havde fundet en træbåd fra
år 1900 med en meget smuk udform
ning. Efter fjernelse af maling, udbed
ring af skader, slibning etc. samt visse
ændringer bl.a. for at forbedre manøv
redygtigheden, var den gamle båd klar
som plug. En afstøbning blev foreta
get, og Henning Andersen havde så en
form, hvori han kunne støbe nye både.
I lokalet stod også en tilsvarende glas
fiberbåd på 20 fod, afstøbt efter en båd
fra 1880. Overbygningerne til disse
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både stod Henning Andersen selv for.
De var særdeles harmoniske med næ
sten tidløse linier og passede godt til
skrogene. For at kunne bruge bådene
som turistbådene for en familie var fribordshøjde en nødvendighed. Det kla
rede Henning Andersen ved at forsyne
bådene med et ekstra »bord«. For at
give skrogene lidt elegance og for at
gøre støbningen nem blev dette bord
udformet, så det vendte indad.
Nu siger det sig selv, at robuste både af
denne type ikke ligefrem er produktionsvenlige. De er dyre, fordi der bru
ges mange arbejdstimer, og ikke
mindst fordi Henning Andersen ikke
er af den type, som går på kompromis,
når det gælder beslag etc. Derfor sæl
ges bådene helst til selvbyggere. Ad
skillige af disse har ikke alene apteret
bådene, men også selv støbt dem un
der Henning Andersens kyndige vej
ledning.
Det var en ejendommelig fornem
melse at stå et sted, hvor man byggede
gammeldags både i glasfiber, så den
søndag blev unægtelig en oplevelse af
de positive.
På vej hjem kunne jeg ikke lade være at
tænke på, hvad jeg havde set, og kom
til den konklusion, at der var logik i det
hele. Mere søgående både er næppe
bygget, og disse gamle klassiske både
bygger på generationers, ja århundre
ders erfaring - som Henning Andersen
havde udtrykt det. Og med god køl
vægt samt en stor bredde er et stort sej
lareal muligt. Derved opnås en god
fart. De har da også mange gange op
nået fine placeringer i f.eks. Sjælland

Rundt. Som Henning Andersen ud
trykte det: »Når alle andre både reber,
så sejler mine både videre for fulde
sejl«.
Mange år senere sagde han om »Nutte«, en 15-fods kølbåd, han barslede
med for et par år siden: »Den klarer let
fuld sejlføring i op til 20 sekundme
ter«. Denne glasfiber, der vakte me
gen opsigt på udstillingen i Bella Cen
tret 1992 - ikke mindst i kraft af en
utrolig flot finish - er oprindelig fra
1897 og lå gennem masser af år i
Sundby Sejlforening. Her blev Hen
ning Andersen i sine drengeår meget
betaget af denne gamle træbåd, som i
øvrigt vandt mange kapsejladser frem
til anden verdenskrig. Henning An
dersen genså båden i Frederikssund
1988, købte den og afstøbte den uden
nogen form for ændringer. Fra denne
udstilling husker jeg en lille episode.
En mand kom hen til Henning Ander
sen, som jeg stod og ordnede verdens
situationen med, og spurgte lidt om
»Nutte«, bl.a. farten. Jeg glemmer al
drig denne mands ansigtsudtryk, da
Henning Andersen på sin stille og ro
lige facon sagde: »Hvis du kan komme
med en kølbåd af samme størrelse og
sejle fra »Nutte«, så er båden din«.
Oprindelig blev Henning Andersen
udlært som smed. Senere arbejdede
han i mange år som telefonteknikker
hos KTAS, men for en del år siden
blev han bådebygger på fuldtid. De
både, han sælger som helt færdige, har
en utrolig finish. Han kan bare det der
med træarbejde og finish.
Selv er han en stille mand med et lunt
glimt i øjnene. Han elsker at sejle- ikke
alene kapsejlads, men i særdeleshed
tursejlads i sin egen Matros 25. Med
den kommer han hver sommer langt
omkring, for som han siger: »Selv ku
ling på Kattegat stopper ikke Henning
Andersen og hans viv«.
Hans viden om både er helt utrolig.
Jeg har aldrig mødt nogen dansk kon
struktør, der har samme kendskab til
sejlbåde, og han har en dejlig stille
måde at viderebringe denne viden til
andre, ligesom han er i stand til at gøre
selv komplicerede ting enkle og letfor
ståelige. Endvidere er han en ganske
god harmonikaspiller, der altid liver
op i et hvilket som helst selskab. Men
det er en helt anden historie, som Ru
dyard Kipling udtrykte det.
Helge Stargård

joller

Tak - tak
Tak til jollesejlerne for det overvæl
dende fremmøde ved udsætningen af
jollebroen.
Med sejlerhilsen
Claus
Jolleleder

til orientering

Nye medlemmer
A 150 Willy A. S. Bak
Pommernsgade 1
2300 København S
A 200 Inge Askov Rindal
Hollands Allé 27
2300 København S
A 340 Peter Bruun Overgård
Kristtorn Allé 2
2770 Kastrup
A418 Peter Simonsen
Højdedraget 10, 1. tv.
2500 Valby
A458 Susanne Juel Petersen
Højdedraget 10
2500 Valby
A696 Ivan Besky
Kongelundsvej 162
2770 Kastrup
A488 Torben Siig
Ålandsgade 33
2300 København S

Støt vore sponsorer!
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en ny generation af sejlere til vores
Ynglinge, og jeg regner med at de to
første sejlere skal til praktisk prøve al
lerede i juni måned, så vi til efteråret
har nye førere klar.
I den forbindelse er jeg blevet op
mærksom på at nogle af Ynglingesej
lerne efterhånden er blevet så rutine
rede at de tager lidt afslappet på manø
verne - bl.a. i havnen. Jeg vil derfor
minde jer om at ungdomsafdelingen er
en sejlerskole og som sådan bør havne
manøvre i størst muligt omfang foregå
»korrekt« (Selv om det ikke altid er
det hurtigste).
Jeg har i foråret kunnet konstatere at
for mange af vores optimistjoller har
fået alvorlige skader fra jollebroen og
bestyrelsen har derfor accepteret at vi
forsøger at afhjælpe dette problem
med noget tømmer på siderne af bro
en.
Når disse joller nu igen er istandsat vil
jeg bede sejlere, brovagter og instruk
tører om at være opmærksomme på at
den form for skader skal begrænses i
størst muligt omfang.
Afsluttende vil jeg bemærke at der
ikke i denne sæson er planlagt nogen
sommerferie, men hvis der alligevel er
en god håndfuld af ungdomssejlerne
der kan finde sammen om en kort pe
riode til en sådan tur, vil ungdomsud
valget gerne have besked herom så vi
kan få en tidlig fælles planlægning.
Rigtig god sæson
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen
Ungdomsleder

Nyt fra
Ungdomsafdelingen

Juniorafdelingen

Påskestævnet '94!
Påskestævnet var i år det første stæv
ne, som klubbens både kunne få lov at
deltage i, da der ikke var planlagt
nogle kurser. Igen i år var der mødt
mange Ynglinge op til start, i alt 63
med 2 Sundby-både i blandt.
Torsdag gik første start, sejladsen kan
vi ikke huske så meget fra, men vi
vandt nok ikke. Næste morgen mødte
vi friske og veludhvilede op i havnen,
det gjorde vinden også for der var alt
for meget af den, så da sejladsen blev
skudt af holdt vi modet oppe med ter
ningspil og pommes frites.
Lørdag havde vi en meget fin sejlads,
men 4D-160 blev disket på Black Flag.
3. og 4. sejlads blev gennemført søn
dag. I 3. sejlads blev 13 både disket på
»Black Flag«, og der var det 126's tur
til at ryge ud. Vi andre havde nogle
fine sejladser, hvor vi vandt en masse
erfaring. Stævnet blev vundet af YD22 og Sundby-bådene blev nr. 3 og 11
på side 3.
Team YD-160

Sæsonen er godt igang og jeg vil starte
med at ønske vores nye aktive sejlere
hjertelig velkommen.
Vi har startet forskellige former for
samarbejde med vores naboklubber
Sundet Syd; og derfor ser træningspro
grammet noget anderledes ud i denne
sæson end vi har set de sidste mange
år. Jeg håber så at vi kan få en masse
positivt ud af dette samarbejde.
Beklageligvis har vi ikke så mange
gode optimistjollesejlere endnu, men
der er jo mange nye - så måske vil
nogle flere af jer være klar til vores spe
cielle torsdags træning til efteråret el
ler til næste sæson.
Foruden den specielle torsdagstræning
for mere øvede optimister, er der i år
lavet fællestræning med de andre klub
ber i ynglinge både mandage og onsda
geIndtil videre er SSF den klub der har
markeret sig stærkest ved disse fællestræninger, men vi håber at resten af
klubberne snart er klar til at deltage.
Af mere sociale arrangementer har vi
sammen med Lynetten og Dragør ar
rangeret en pinsetur til Ven; i Yngelin
ge.
Se tilmeldingen på opslagstavlen i
Ungdomshuset.
Vi har ikke de store chancer for at
blive repræsenteret ved dette års VM
for Yngelinge i Norge, men til gengæld
kan vi så glæde os over at vi er ved at se

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

PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78
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V
:

sejlerskolen

fra medlemmerne

Tak
Tak for opmærksomheden til min 75
års fødselsdag.
Harry Trudsøe

Støt vore sponsorer!
Nyt fra Sejlerskolen
Vi er nu begyndt på sejladserne og ser
frem til en strålende sæson 1994; star
ten har i hvert fald været lovende, med
begge både i vandet inden udgangen af
april måned.
Jeg kan ikke mindes, at det er sket før
i de 25 år, jeg har været medlem og har
haft tilknytning til SEJLERSKOLEN.
Hertil kommer, at tilslutningen af ele
ver til SEJLERSKOLEN har været
meget stor i år, således sejler begge
både alle dage i 1994. Dette har ikke
været tilfældet de sidste par år.
Alt dette kan kun skyldes, at den spi
rende fremgang, som præger hele det
danske samfund, også har smittet af på
livet i SSF.
At alt er frodigt grønt, skyldes ikke
kun årstiden, men også at en række
medlemmer på eget initiativ og for
egen regning besluttede, at forsyne de
nye flotte broer mod vest med et lige så
flot nyt græstæppe, der på rekordtid er
blevet klippemodent.
Skal vi se lidt frem i tiden, kan jeg
minde om, som allerede anført i sidste
nummer afbladet, at »Øveballen« del
tager i DFÆL's stævne i »Lynetten«
den 27.-29. maj.
Søndag den 5. juni afholder SEJLER
SKOLEN sin årlige Saltholm rundt
tur, hvor det er mit håb, at den opti
misme, der har præget året til dato, vil
slå alle rekorder med mindst 10 delta
gende både. Vi mødes ved bådene kl.
10.00, hvor vi efter at have hilst på hin
anden, fordeler os på så mange både
som muligt. Husk at medbringe mad
pakke, drikkevarer, badetøj og gum
mistøvler, for man kan jo aldrig vide.
Det videre forløb af 1994, vil jeg vende
tilbage til i næste nummer af bladet.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at
takke SEJLERSKOLENS venner og
tidligere elever, som altid er villige til
at give en hjælpende hånd, i den ud
strækning de besidder en særlig viden
eller erfaring, som der måtte være brug
for.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

Trollings Ørred
fra Øresund
Min hidtig største havørred fik jeg den
10. april. Jeg startede med at sætte den
største stang i daunriggeren og skulle
til at kaste med den anden. Da jeg dre
jede hovedet, så jeg, at der allerede var
fisk på den første - efter bare IVi mi
nut. Jeg smed stangen fra mig og tog
den anden. Jeg kunne straks mærke, at
det var en stor fisk. Jeg så også, at den
lå og skummede rundt i overfladen ca.
50 meter fra båden. Langsomt gik det,
uendelig langsomt med rusken og tov
trækkeri. Efter ca. 20 minutter og flere
voldsomme udløb fik jeg fisken om
bord i 5. forsøg. Jeg troede knapt mine
egne øjne: så stor en ørred! Jeg kunne
knapt stå på mine ben, sådan rystede
de.
Det blev ikke til meget mere fiskeri
den dag, for den skulle bare måles og

vejes - og hvem har også behov for
mere efter sådan en ørred.
Nå, men på vægten viste den 9,5 kg
rent, og længden var hele 93 cm.
Blinket var et Northern King Blank,
gul.
Med venlig hilsen
Heine Rasmussen
Medl. nr. 470

MOTORBÅD SÆLGES
LM 23 fra 1970
Motor: Volvo Penta ilagt 1984
som ny. Toilet, kompas anker etc.
PRIS: KR. 67.000
Henvendelse:
Jens Peder Kjeldsen
Nordlundsvej 16
2650 Hvidovre
Telefon 31 78 69 25
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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. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.
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Pinsemorgen sidder frysende Skandrboere ved morgenmaden.
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Billige kvalitetstryksager
Medlemsblad for

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

SUNDBY SEJLFORENING

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

Amager Strandvej 15, 2300 København S
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Alt i bogbinderiarbejde
Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax:

31
31
31
31

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

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
"O
>
3J
*
m
5
z
o

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

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

^

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

^

SMOfTsettiiik
v/ Tina og Søren Moller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP •

31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:
Formand:

Preben Jacobsen

325019 78

Næstformand og Festudvalgsrepræsentant:

ElseThuring

32 535964

Sekretær:

Aase Schou

36305082

TAG NORD PÅ OG FÅ ET
GODT TILBUD
Atter i år starter vi sæsonen med
mange nyheder og special tilbud

Kasserer:

Jørgen Rindal

3297 0939

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 594924
31 95 3689

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 571340

Vagtchef og Motorbådsrepræsentant:

Steen Jensen

31 589524

Kapsejlschef:

Frank Olesen

32522310

Skolechef:

Kent Nielsen

31 560541

Juniorleder:

Henrik Gravesen

325216 05

Eksempelvis tilbyder vi dig et godt og
billigt, rulle/rebe system til dit forsejl
eller - kan du finde nogle
klubkammerater, der også ønsker sig
en ny Volvo motor, kan vi tilbyde dig
helt op til 25% i rabat.

Jollerepræsentant:

Claus Villadsen

31 57 7990

NB: ALTRIGGERARBEJDE UDFØRES

Målere:

Svend Heger
Lars Schaldemose

31 596603
31 593733

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S . . . 31 587576
Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

LYNETTENS BÅDSERVICE
TLF: 31576106
Hverdage: 10-18 og Søn- og helligdage: 9-15

325041 01

Bladets ekspedition:
Erna Christensen,
Sternberggade 6,1., 2300 Kbh. S . . 31 5939 78
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2300 Kastr

31 51 71 79

Fotosats:
Keszler Fotosats,
Havnegade 37 B, 1058 K

33133002

Radiokontakt:
Kirsten Fraenkel

3297 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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Annoncepriser i SSF's medlemsblad
F.eks.:
1 Helside
1 Halvside

Kr. 900,00 + moms pr. nummer
Kr. 450,00 + moms pr. nummer
10 % rabat ved annoncering et helt år (10 numre).

Fra redaktøren:

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 12. august 1994
Foto: Kurt Pfeiffer

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelses
møde mandag den
16. maj 1994
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus
Punkt 5 Fester
Punkt 6 Sejlerskolen
Punkt 7 Ungdomsafdelingen
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 18.
april 1994 blev godkendt uden be
mærkninger.
Punkt 2 - Beretning
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser.
Herefter gik den samlede bestyrelse på
rundtur i havnen og beså bl.a. det nye
bolværk der var blevet opsat i løbet af
vinteren.
Punkt 3 - Havn og plads
Havneudvalget har indkøbt nye træk
vogne.
Kranen på Ndr. Mole er istandsat.
Telefonerne vil i løbet af ganske kort
tid blive omstillet så man kan benytte
1-2-5 og 10 kroner.
Punkt 4 - Klubhus
Der er blevet indhentet tilbud på isæt
ning af nye vinduer på vestsiden af
klubhuset. Bestyrelsen overvejer til
buddet og vil i løbet af sommeren tage
stilling til om økonomien p.t. tillader
at arbejdet påbegyndes.

Standerhejsningen forløb over al for
ventning.

lere, til dette arbejde end tidligere, sa
der sker fremgang.

Punkt 6 - Sejlerskolen
Alt forløber efter planen. Afdelingen
har startet sæsonen i uge 19.
Sejlerskolen deltager i sejlads for 27.,
28. og 29. maj arrangeret af Dansk
Forening For Ældre Lystfartøjer.

Punkt 10 - Motorbåde
Motorbådsrepræsentanten monterer
den indkøbte omformer i Bollen.

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen
Fra opti-huset er der blevet stjålet 1
optisejl samt 2 ankre.
Afdelingens loppemarked på Sdr.
Mole gav et rimeligt beløb i overskud.
Afdelingen deltager i pinsetur sam
men med Kastrup og Lynetten til
Nordborg.
3 sejlere og 2 ledere på opti-sommerlejr.

Punkt 12 - Bladet
Der var intet under dette punkt.

Punkt 11 - Sikkerhed
Der var intet under dette punkt.

Punkt 13 - Evt.
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 22.00

Punkt 8 - Kapsejlads
Der vil blive afholdt familiesejlads den
12. juni.
Omformer til 220 volt vil blive sat i
Bollen.
Udtagelse af sejlere til Match-Race vil
finde sted den 26. maj.

Preben Jacobsen
formand

Aase Schou
sekretær

Støt vore sponsorer!

Punkt 9 - Joller
Jollebroen er sat ud. Ifølge Claus var
der en større deltagelse blandt jollesej

KONTORET ER LUKKET I JULI MÅNED
Bestyrelsen og Redaktionen ønsker alle en
god sommerferie.

FÅ BEDRE RAD I
AMAGERBANKEN.

Amagerbanken

Punkt 5 - Fester
Pinsemorgen vil i lighed med tidligere
år foregå på Ndr. Mole.
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Standerhejsning 1994
Standerhejsningen løb af stabelen den
7. maj. Formanden bød de fremmødte
velkommen og sagde bl.a.:
Vi er i år mere parat end nogen sinde
til at starte sejlersæsonen.
Molerne står som glansbilleder,
»Guldklumpen«, vort nye toilet og bad
er klar til årets invasion af gæster og
vore egne på Søndremole.
Der sker mange ting på et år, så nu er
vi rustet til at nyde sommeren, som vi
håber bliver varm og god.
Møn Rundt, skal vi igen påtage os og
mange andre sejladser.
På tursejlernes vegne, vil jeg opfordre
til mange fællesture og grill-fester på
kajen.
Fællesskabet skal vi alle nyde godt af
og i den forbindelse, vil jeg gerne op
fordre jer alle til, at give et praj om
syge medlemmer, så vi kan sende en
hilsen til dem.
Ligeledes vil jeg også opfordre jer,
som har mulighed for det, om at hjælpe
vore unge, der er arbejdsløse til et nyt
job. Jeg har gennem mit arbejde kon
stateret, at der er medlemmer, som
har mulighed for at tage nye folk i ar
bejde og så kan det jo lige så godt være
en af vore unge.
Vi starter nu vor sæson nr. 71 og jeg
har med glæde set, at det i den senere
tid er myldret frem med den helt unge
generation. Det varsler godt for frem
tiden, at der er så mange småbørn som
forhåbentlig kan tage arven op. Men
husk, at give dem redningsvest på.
Jasda Ulla, har syet vor stander i 10 år
og dette jubilæum vil vi markere ved,
at det er Ulla, der skal hejse standeren.
Formanden sluttede derefter af med at
udbringe et leve for SSF. De frem
mødte kunne derpå læske ganerne
med øl eller vand på traditionel vis.
Resten af aftenen forløb med spisning,
dans til et godt orkester og »Hopla
pigerne« sang og gøglede til stor moro
for alle.

Redaktøren

Øverst: Jasda Ulla haler standen i top.
Midten: Kanonen skyder
sejlsæsonen ind.
Nederst: Gæster nyder maden.

Hoplapigerne synger og optræder
på 11. år.

Formanden med gæster

»Old Crew« underholdt
(det var et godt orkester)

Pinse i SSF 1994
Pinsemorgen blev igen i år en kæmpe
succes. Trods det dårlige vejr med
kulde og regn, kom der alligevel
mange mennesker til »morgenandagt«
på jollepladsen.
Hoplapigerne havde ordnet lækre
rundstykker med pålæg og ost, en lille
en til halsen (det var meget nødvendigt
for at holde varmen). Svenskerne i
hobetal var mødt op i dagens anled
ning sammen med mange medlemmer
fik de fortæret det hele. Pinselotte
rierne gik som varmt brød og mange
fine gevinster blev vundet.
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»Loppemarked
på Søndre Mole«
Dagen efter standerhejsningen var der
loppemarked på søndremole, hvor
mange havde en lille stand med mange
spændende ting og sager. Pulterkamre
var blevet muget ud og kældre var ble
vet tømt til glæde for mange SSF'ere,
som fik solgt lidt af deres egne ting,
men som så købte lidt af andre. Vejret
var med os hele dagen. Vi kan håbe, at
succesen bliver gentaget til næste år.
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MØN RUNDT FRA
SUNDBY SEJLFORENING
12., 13. og 14. august 1994
Sejladskontoret har åben hver onsdag fra og med den
27. juli mellem kl. 18.00 og 20.00.
For oplysninger og tilmeldinger - tlf. 31 59 35 80

Hjemmeværnsflotille 365
er med os Møn Rundt,
hvem er det?
Hjemmeværnsflotille (HVF) 365 Hol
men er en af de 5 Hjemmeværnsflotiller, der er hjemmehørende i farvandet
umiddelbart rundt om København.
HVF 365 består af ca. 100 personer,
der alle har viljen og evnen til at bruge
fra 5-10 timer om måneden eller mere
på marinehjemmeværnet.
Ca. V3 af personellet i flotillen er be
skæftiget med tjeneste på eller om
kring skibet: MHV-22 KUREREN.
Dette personel er delt op i 3 besætnin
ger, der sejler en aften hver 2. uge, en
week-end pr. kvartal, samt større øvel
ser med søværnet.
På sejladserne trænes og vedligeholdes
den uddannelse, besætningen har til
egnet sig på diverse specialkurser, så
ledes at flotillen kan løse de opgaver,
den er blevet pålagt. Der bliver uddan
net fartøjsførere, skibskendere, mo
torpassere og radio- og signalgaster,
altsammen funktioner, der er nødven
dige for, at skibet kan sejles forsvar
ligt.
Skibet er et patruljefartøj bygget i glasfiberarmeret polyester og udstyret
med 2x240 HK Mercedes diselmotorer
til fremdrift. Endvidere er der forskel
lige former for moderne navigations
udstyr ombord så som Gyro-kompas,
Decca- og Satellitnavigator, radar med
kollissionsalarm og naturligvis VHFradio.
Flotillen indgår i søredningsberedskabet i området omkring København, og

skibet er sejlklart ca. 30 min. efter alar
mering døgnet rundt. 11992 deltog flo
tillen i 6 søredningsoperationer, der
bl.a. omhandlede overbordfaldne fra
færger, forsvundne lystsejlere, lyst
fiskere med motorstop og desværre
også eftersøgning efter en druknet
badegæst. Endvidere er flotillen også
en del af miljøberedskabet, således at
skibet kan bruges til at sejle materiel
ud til området eller slæbe flydespær
ringer samt andre forefaldne opgaver.
Såfremt der er yderligere spørgsmål,
eller du er blevet interesseret i Marine
hjemmeværnet, så kan du kontakte en
fra MVH-22 KUREREN. Du kan
også ringe eller skrive til:
Flotillechef Carsten Bjørnslev
Ibsensvej 112
2630 Tåstrup
Tlf. 42 52 09 79

HOLMEN

• Bådtransport Søsætning • Optagning
[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons ]
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PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78
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Banken, hvor
du bliver
hørt!

Læg kursen
om på dit
bådlån

Der er mange penge at spare ved at
blive kunde i Forstædernes Bank og
flytte bådlånet til nye, lavere renter.
Se her, hvad vi mener:
Tag et typisk bådlån i en velholdt fa
miliebåd med en restgæld på 300.000
kr. og en restløbetid på 10 år. Hvis fri
værdien er 30% kan du ved en omlæg
ning til bådlån i Forstædernes Bank
spare 130.000 kr. på renter alene.
Den nuværende ydelse på 4.630 kr.
kan nedsættes til 3.910 kr., eller rest
løbetiden vil ved uændret ydelse bli
ve nedsat med mere end 2 år!
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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
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Få dit bådlån ind i smult vande.
Læg kursen om ad Forstædernes
Bank.

f*

forstædernes bank

Amagerbrogade 57 • 2300 København S
TO. 32 96 0188

BADUDSTYR
Hos os finder du altid et stort udvalg af
Bådudstyr
Instrumenter
Bådmaling
Tovværk
Fiskegrej
Motorer
Gummibåde
Maritim beklædning
Eget riggerværksted
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KASTRUP MARINE SERVICE A/S
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup
32 500504 - Fax. 31 510930

EKSTRA ÅBENT!!
ALLE DAGE MELLEM PÅSKE OG PINSE

McDonald's
•
Din lokale Familie-restaurant
Amagerbrogade 91,
2300 København S
Tlf. 32840075

Sundby Sejlforening - den 28.-29 maj 1994
McDonald's Cup - Optimist Joller - A sejlere
Olympisk pointsystem

Resultatliste uden fratræk
Plc. Sejlnr. Navn
1
2
3
4
5
6

6923
6869
6812
5751
7070
7000

Peter Havn
Filip Mandrup
Bjarne Nielsen
Martin Scagenstierne
Kristoffer Markwardt
Alex Buur Jensen

Klub

i

2

3

S KB
ØSF
SKB
SKB
KS
LYN

3
4
12
1
9
5

1
4
5
2
3
14

1
2
3
7
5
11

4 Point
1
5
2
10
13
3

5
1
2
6
3
4

5,7
19,0
21,7
27,7
36,4
40,7

McDonald's Cup - Optimist Joller - B sejlere
Olympisk pointsystem

Resultatliste uden fratræk
Plc. Sejlnr. Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5885
4645
6616
4646
6258
5775
7125
H.P.
Hewl
DDB

Klub

i

2

3

Henrik Bruun
Katrine Henrichsen
Peter Ruby Smidt
Phillip Nielsen
Martin Mouritzen
Trine Abrahamsen
Grith Rasmussen

ØSF
SKB
FD
SKB
DS
SS
SKB

2
4
5
10
3
7
11

7
1
3
6
4
5
12

1
5
3
4
9
12
7

1
2
9
3
7
4
5

16,0
21,0
36,4
41,4
41,7
49,0
58,0

Allan Larsen
Jakob Reinholdt

SKB
FD

14
12

10
2

6
14

8
19

61,7
66,0

4 Point

McDonald's Cup - Optimist Joller - C sejlere
Resultatliste uden fratræk
Plc. Sejlnr. Navn
1
2
3
4
5

6932
Rene Meyer
Henrik Schwedler
6333
113
Camilla Plambech Hansen
Dansail Charlotte Lantz
6934
Simon Steffensen

Olympisk pointsystem
Klub

i

KS
SKB
SS
SKB
KS

i
1
3
2
8
3
7
4
2 DNS

2 Point
0,0
8,7
19,7
21,0
24,0
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McDonald Cup 1994
Den 28. og 29. maj blev der afholdt
McDonald Cup i SSF i lighed med tid
ligere år.
Vi havde i år et fint sejlervejr med godt
med luft om søndagen, så meget at
dommerne besluttede at lade C sej
lerne blive inde på land, hvilket viste
sig at være en klog disposition.
Der blev både på A, B og C banen
sejlet sportslig korrekt og meget fair
sejladser så der ikke blev brug for jury,
vi havde indkaldt som protestkomite,
hvilket må siges at være absolut positiv
og lover godt for fremtiden inden for
sejlsporten.

Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget

A-sejlere på 1., 2. og 3. pladsen
B-sejlere på 1., 2. og 3. pladsen.
C-sejlere på 1., 2. og 3. pladsen,
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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.
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, Bygli.C, tlf. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.

^JOUTBOARDS

Johnson

YAMAHA

aUlCKSIUiSR

©
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Københavns Kommune
tildelt det Blå Flag
Borgmester Bente Frost modtog den
5. juni det Blå Flag på Amager Strand.
Amager Strandpark der er Køben
havns eneste badestrand er efter at
kommunen har foretaget omfattende
forbedringer af afløh og pumpestati
oner i forbindelse med et utal af vand
prøver i en sådan tilstand at den i år
kunne få tildelt det Blå Flag som sym
bol på en ren rekreativ miljøvenlig
strand.
Rivieraudvalgets formand Hans Guld
ager der overbeviste kommunen om,
at med det bedste badevand i Øre
sund, kunne der for rimelige midler
være håb om det Blå Flag, siger til SSF
bladet, at det er det bedste tidspunkt
denne kvalitets godkendelse af Ama
ger Strand kan komme på. Bliver Øre
sundsforbindelsen en realitet, har vi
her bevis på at Amager Strand har fået
det blå stempel som en virkelig god
strand, hvilket den så også skal tilbage
føres til når Øresundsforbindelsen er
færdig (Hvis den kommer?).
lait 145 strande i Danmark kunne den
5. juni hejse det Blå Flag. Det stod
klart efter at den danske Blå Flag jury
forleden ved et møde i København
havde gennemgået 184 kvalificerede
ansøgninger. Der var også i år strande
der ikke har opnået det Blå Flag. Årsa
gen er i de fleste tilfælde at Kampag
nens regler for vor længe og hvor ofte
vandkvaliteten skal undersøges, ikke
er fulgt godt nok. Den danske jury fin
der det meget betænkeligt at der er
steder, hvor der i bade-højsæsonen er
mere end 14 dages interval i vandprø
veoptagningen. Årsagen har mange
gange været at levnedsmiddelkontrol
len afvikler ferie i juli måned og derfor
undlader at tage prøver, dette er dog
ikke tilfældet i København.
Hans Guldager, SSF og formand for
Rivieraudvalget overrrakte som re
præsentant for Friluftrådet og den
danske Blå Flag jury, flaget til Borg
mester Bente Frost og Københavns
Parkafdeling.

l.P.
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Hans Guldager overrækker borgmester Bente Frost »Det Blå Flag«.

Man passer på miljøet,
når man selv skal
indånde det!
Flligger byggefinish har sin basis i malerfaget, som i
tusind år har skabt godt miljø med farver.
Derfor har FILigger byggefinish altid været forst med
nye og mere miljørigtige losninger. Og derfor var
FlUgger byggefinish forst med et komplet program
udelukkende baseret på vandige produkter.
Flligger byggefinish vil skabe miljo - ikke ødelægge det.

FlUgger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20.
Holbergsgade 10. Tlf. 3313 54 56.
Hoimbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 5195 95.
Mcllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23.
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Bådskift i SSF
Bådskift i SSF
Den 13. maj havde Lillian og Jens
Green reception i anledning af både
skift. Mange var mødt op for at gratu
lere. Båden blev navngivet »Peter
Wessel«. Vi ønsker til lykke.

I
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fra medlemmerne

Hej venner!
Hjertelig tak til SSF's bestyrelse og
fremmødte venner for opmærksomhe
den i anledning af min 70 års dag.
En særlig tak til »Hopla Pigerne« og til
Kirstine for hendes gode mad. Det
blev en uforglemmelig dag for mig.

Venlig hilsen
»Kommune Holger«

Tak!
Hjertelig tak til bestyrelsen og venner i
SSF for venlig deltagelse ved »Lissis«
sygdom og bisættelse.
P.S. Hun blev meget glad for blom
sterne de sidste to dage.

Venlig hilsen
Kirsten, Ulla og Rasmus

hbie^iL
Sejlcenteret'

v

x

DIN LOKALE SEJLMAGER

...og alt det andet:
i
Rulleforstag • Rullebomme • Sejlpressenninger • Bompressenninger • Cockpittelte •
Sejlposer • Spilerkasser • Sejlertasker • Grejposer • Toilettasker og meget mere

%

Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71 14
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X

til orientering

X Sakset fra DS Sejler Nyt

sejlerskolen

Første bøde for
manglende vest

Nye medlemmer
A21

A 159

A 194

A 256

A271

A 648

A663

A 660

A774

Magnus Bøe
Kirsteinsgade 4, st.tv.
2300 København S
Pia Strøh
Enghavevej 2
1674 København V
Per Folke Andersson
Ulrich Birchs Allé 6
2300 København S
Bill Henning Jacobsen
Ålaridsgade 11
2300 København S
Henrik Christian Laursen
Brigadegården 5
2300 København S
Lars Henry Pedersen
Kirsebær Allé 18
3400 Hillerød
Tom Ritchie
Artillerivej 63
2300 København S
Kasper Tøgern
Neapel vej 2
2300 København S
Philip Viktor
Lombardigade 15
2300 København S

Støt vore sponsorer!

Ifølge Fåborg Sejlklubs medlemsblad
Halvvind, er den første dom nu faldet
for ikke at have redningsvest i båden
under sejlads. En 39-årig mand blev
ved retten i Nykøbing F. idømt en
bøde på 1.200 kr.
Manden var sammen med sin 12-årige
søn sejlet ud i en skydepram. Da sky
deprammen kæntrede, og de ombord
værende måtte have hjælp, blev det
opdaget, at båden ikke havde de obli
gatoriske veste om bord.
Bestemmelsen om, at der skal være
godkendte redningsveste til alle om
bord i ethvert fartøj under sejlads,
trådte i kraft den 1. maj sidste år.
Rettens begrundelse for bødens stør
relse, 600 kr. pr. manglende vest, skal
ses som et ønske om at markere, at
taksten for ikke at medføre rednings
veste skal være højere end prisen for
en god vest.
X

X Sakset fra DS Sejler Nyt

Undersøgelse af
grønne afgifter
Danmarks Idræts-Forbund vil iværk
sætte en undersøgelse, som skal vise,
hvad de såkaldte grønne afgifter vil
komme til at betyde for klubberne. Af
gifterne trådte i kraft den 1. januar
1994 og er i første omgang lagt på vand
og el (heldigvis ikke på det vand, vi sej
ler i). Undersøgelsen skal klarlægge,
hvilke anlæg, klubhuse mv., der vil
blive berørt, samt hvilke idrætsgrene,
det kommer til at dreje sig om. Des
uden skal det undersøges, om merud
gifterne skal bæres af idrætten selv, el
ler om en del vil kunne hentes hjem
igen via tilskud efter folkeoplysnings
loven.

Heller's Yachtværft
Reparation af træ- og glasfiberbåde
Installation og reparation af
bådmotorer/påhængsmotorer
Selvbyggermaterialer
Oplakering af både
Nybygninger
HELLER 26
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Amager Strandvej 407
2770 Kastrup • 32 50 30 17

Vi nærmer os nu sommerferien og
næste blad kommer først til august, så
lad mig straks benytte lejligheden til at
ønske alle med tilknytning til SEJ
LERSKOLEN en rigtig helsebrin
gende og glad sommerferie.
Siden sidste nummer af bladet udkom,
har Øveballen deltaget i DFÆL's forårskapsejlads, med en suveræn første
plads i sit løb til følge. Også enkelte an
dre af SSF's medlemmer klarede sig
pænt. Der blev optaget en video af sej
ladsen. Denne vil jeg prøve at skaffe til
evt. senere forevisning i en eller anden
forbindelse.
I de sidste dage af maj måned fik un
dertegnede, Claus og Johnny udlagt
den nye sten i havnen, således at vi nu
igen kan komme ud at sejle også i
østenvind.
Dagen efter dette skrives, afholder
SEJLERSKOLEN sin årlige »Salt
holm Rundt«, forhåbentlig med
mange deltagere, selvom vejrudsigten
lover bygevejr med masser af vind og
eventuelt hagl.
Da næste nummer af bladet først ud
kommer i slutningen af august måned,
vil jeg allerede her benytte lejligheden
til at minde om, at den 27.-28. august
afholder SEJLERSKOLEN sin årlige
week-end tur. I bedes derfor notere
datoen i jeres kalender.
I august måned agter vi ligeledes at
deltage i »Møn Rundt« i »Tyveknæg
ten«, således at vi kan få lejlighed til
at se hvad vores nye »genua« kan præ
stere.
På trods af at vejret i øjeblikket ikke er
godt, er der stadig stor aktivitet og
glæde på SEJLERSKOLENS både.
Tilgangen af nye medlemmer, som
ønsker at deltage, er ligeledes stadig
stor, vi har ligefrem venteliste. Dette
er naturligvis til glæde for alle, ikke
mindst foreningen, som får nogle kro
ner i kassen, og derved bliver i stand til
at sikre at fremtiden tegner lyst for alle
nuværende og fremtidige medlemmer
afSSF.

Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

havn og plads

Havnekontoret

-

1

1 1

\ /

II

Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid:
Mandag-torsdag
kl. 14.30-15.30
Fredag
kl. 14.00-15.00
Telefon 31 58 14 24
Varmeovne i både er strengt forbudt,
vil medføre udelukkelse fra forenin
gen.

Havneudvalget

KOBSAIG
SÆLGES - SÆLGES
British Seagull Type 75 4 hk,
med langt ben, årgang 1988,
meget velholdt. 1 gear.
PRIS: KR. 2.500

Henvendelse:
På telefon 31 59 75 14

Faste og låne pladser 1994
Plads

Bredde

171

29

2,20

393

157

2,30

40

212

1,85

.. .

761

246

1,60

Preben Poulsen

.. .

608

72

2,13

03.05.79

Benny Rasmussen

.. .

521

3

2,31

Henvendelse:

02.10.80

Bent M. Hansen

.. .

922

143

2,85

09.04.81

Lars Methmann

. . .

857

12

2,02

29.10.81

Arnold Evald Nielsen . .

13

låne 155

2,90

Jens Peder Kjeldsen
Nordlundsvej 16
2650 Hvidovre
Telefon 31 78 69 25

18.11.82

Torben Hansen

.. .

377

låne 316

2,80

27.10.83

Jens Christian Mohr

. .. .. .

471

låne 138

2,40

02.02.84

Ulla Helium

. . .

146

låne 310

2,50

20.09.84

Kimmy Olesen

.. .

981

222

28.02.85

Sven-Erik Culmsee . . . . . . .

388

69

1,80

17.03.88

Bobby H. S. Petersen

49

låne 232

1,80

Mdl.nr.

Indm. dato

Navn

26.04.63

Dan Henning Jensen . . .

. .

14.04.66

Hans-Jørgen Sørensen . . . . .

06.02.67

Jens Bach

28.05.70

Per Berentsen

22.03.79

. .

MOTORBÅD SÆLGES
LM 23 fra 1970
Motor: Volvo Penta ilagt 1984
som ny. Toilet, kompas anker etc.
PRIS: KR. 67.000

MOTORBÅD SÆLGES
Albin 21 med fabriksny Yamaha
22 Hk dieselmotor med ferskvandskøling, værdi 50.000 kr.
PRIS: KR. 70.000
Henvendelse:
Tlf. mellem kl. 19-21

HUSK!

HUSK!

3154 59 67

OLD BOYS
Den 20.-21. august 1994
Unge piger over 30 år og gamle mænd over 40 år

CODAN
forsikring

FÆLLESSPISNING LØRDAG AFTEN
Frokost kan købes i week-enden

Har du spørgsmål vedrørende
SSF's forsikringsordning.
Ring til 3940 10 88

Yderligere information - se opslagstavlerne

Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup
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FRIHAVNSORDNINGEN FH 94
Deltagerhavne:
Jyllands vestkyst

Fyn

101 Højer Bådeklub
102 Bådeklubben Vidå »LÆGAN«, Tønder
103 Ribe Sejlklub
104 Fanø Sejlklub
105 Esbjerg Søsportshavn
106 Varde Sejlklub
107 Bork Bådelaug
108 Stauning Bådklub
109 Ringkøbing Sejlklub
110 Hvide Sande Sejlklub
111 Thyborøn-Harboøre Bådelaug
112 Skaven Havn

486
487
488
490
491
492

Limfjorden

216
217
218
219
220
221
222
223
225
226
227
228
229
231
232
233
234
235

Lemvig Sejlklub, Marinaen
Tambohuse Bådelaug
Sallingsund Sejlklub, Glyngøre
Skive Søsports Havn
Virksund Havn
Viborg Sejlklub, Hjarbæk
Thisted Sejlklub
Haverslev Bådelaug
Sejlklubben »Limfjorden«, Aalborg
Vestre Bådelaug, Aalborg
Aalborg Sejlklub
Nr. Sundby Sejlklub
Sundby-Hvorup Sejlklub
Fiskerklyngen, Skudehavnen, Aalborg
Holstebro/Struer Havn
Nautilus-Hvalpsund
Attrup Havn
Thisted Havn

Jyllands østkyst

336
337
338
339
340
341
342
348
349
350
351
353
354
356
357
358
359
360
361

Frederikshavn Søsportshavn
Kaløvig Bådelaug
Egå Marina
Horsens Bådeklub
Horsens MBK
Horsens Sejlklub
Vejle Lystbådehavn
Åbenrå Sejlklub
Aabenraa Bådeklub, ABC
Stevningnor Bådelaug, Als
Sønderballe Bådelaug, Genner bugt
Bådelauget »Krogen« Århus
Langå Bådelaug
Graasten Sejlklub
Egernsund Brolaug af 1985
Rønnerhavnen, Frederikshavn N
Gråsten Havn
Kolding Lystbadehavn
De Tre, Egernsund

Randers Fjord

367
368
369
370
371
372
373

Dronningborg Bådelaug
Randers Sejlklub
Sejlklubben »Fjorden«
Sønderhald Sejlklub
Randers MBK
MBK af 1943
Mellerup Bådelaug

Mariager Fjord

379
381

Hobro Sejlklub
Høllet Bådelaug

Odense Sejlklub, Stige 0
Odense MBK
Sejl- og MBK »Frem«, Odense
Odense Yachtklub
Sejlklubben Fjorden, Odense
Varbjerg Motorbådsklub, Baaring Vig

Roskilde Fjord

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

Frederiksværk Sejlklub
Frederiksværk Motorbådsklub
Frederikssund Lystbådehavn
Kignæs Lystbådehavn, Jægerspris
Veddelev Strands Bådelaug
Jyllinge Lystbådehavn
Skuldelev Bådelaug
Jyllinge Nordhavn, Sejlklubben »Nord«
Neder Dråby Bådehavn, Jægerspris
Marbæk Lystbådehavn
Herslev Strand Sejlklub
Frederiksværk Havn

Sjælland, Lolland, Falster

626
628
629
630
632
633
635
638
640
641
642
644
645
648

Færgestedets Badelaug, Hørby Havn
Appenæs Bådelaug, Næstved
Nakskov Sejlklub
Toreby Sejlklub
Kramnitze Havneforening
Sakskøbing Bådelaug
Jungshoved Kirkehavn, Præstø
Holbæk Marina
Blans Bådeklub, Maribo
Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn
Poulsvig Bådelaug, Ydernæs, Næstved
Nysted Sejlklub
Rosnæs Bådelaug, Nakskov.
Nyk. F. Fiskeriforening

Københavnsområdet

766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791

Hvidovre Sejlklub, Suset
Københavns Motorbådsklub
Christianshavn Bådelaug
Sejlklubben »Lynetten«
Sejlklubben »Sundet«, Skudehavnen
Brøndby Havn
Bådelauget »Søhesten«, Skudehavnen
Sejlklubben »Øst«, Skudehavnen
Vallensbæk Havn
Svanemøllehavnen
»Gry«, Skudehavnen
Lystsejlerforeningen Skudehavnen
Kvindelig Sejlklub, Skudehavnen
Sejlklubben »Triton«, Skudehavnen
Hvidovre Jagtforenings MB-afd
Fisketorvets Motorbådsklub
Sundby Sejlforening
Hundige Havn »Mågen«
S/l Ishøj Havn
Kastrup Broforening l/S
Mosede Fiskerihavn
FDF/FPF's Bådelaug, Kalvebodsløbet
Hvidovre Bådelaug
CBC, Kalkbrænderihavnen
»Kasernen«, Chr.havn
Marmorbroens Bådlaug

Sydhavnsklubberne
(Syd for Sjæll. Broen)

705
706
708
709
710
711
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722

Bådelauget Stigboderne
Sejlklubben »Tokosten«
Bådeklubben »Molen«
Bådeklubben »Valby«
Bådeklubben »Havjægerne«
»De-Fire«
Bådeforeningen »Trekanten«
Sejlforeningen »Mellemfortet«
Kalvebod Bådelaug
MBK »Slusen«
MBK »Vest«
B.K.S. »Sjællandsbroen«
Sejlforeningen »Enighed«
Sejlforeningen »Syd«
Bådelauget »Syd-Vest
Bådelauget »Skibsbroen«

Tyske havne

800
801
803
850
880
881
882

Flensborg Yachtclub
Segler Vereinigung Flensburg
Wassersportclub, Flensburg
Sektion Segeln, Universitåt, Unterwarnow,
stock-Gehlsdorf
Sylter Segler Club, Munkmarsch
Sylter Yacht Club, Hornum
Nordstrander Wassersportverein

Svenske havne

900
901
902
920
921
922
923
924
925
927
928
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
961
962
963
964
965
966
967
968

Edenryd Båtklub, Solvesborg
Solvesborg Segelsållskap
Christianstad Segelsållskap, Åhus
Klagshamn, Malmo
Småbåtshamnen, Limhamn
Lagunen, Malmo
Båtklubben Malmohus
Lomma Buktens Segelsållskap
Ostpirens Båtklub, Landskrona
Ångelholm-Skåldervikens Segelsållskap
Ångelholm Foreningshamn
Halmstad Segelsållskap
Varberg Småbåtshamn
Bua Båtsållskap
Foreningen Sando Hamn, Kungsbacka
Dumsten Bådeklub
Amund Øns Bådklub
Bjørklanda Kile Hamneforening
Fiskebæcks Båtforening
Hinsholmens Båtforening
Saltholmens båtforening
Tånguddens Båtklubb
Ønnereds Båtlag
Råå Hamn Forening
Trollhattans Bådeklub
Svanesunds Båtklubb
K.M.S. Nordøn
Ålvsborg Båtklubb
Mjørns Motorbåtssællskap

Norske havne

1001 Lier Bådeforening
1002 Moos Sejlforening
1003 Drammen

Starten på kapsejladsen »Møn Rundt« 1994
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Billige kvalitetstryksager
Medlemsblad for

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

SUNDBY SEJLFORENING

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

Amager Strandvej 15, 2300 København S

Alt i bogbinderiarbejde
Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

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

O
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DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning.
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Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

31 59 35 80

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

Restaurationen

31 58 32 96

S AfOffsettryk

Havnekontoret

31 5814 24

Telefax:

31 59 35 80

v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134

2770 KASTRUP •

31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Preben Jacobsen

32501978

Næstformand og Festudvalgsrepræsentant:

ElseThuring

32 5359 64

Sekretær:

Aase Schou

36305082

TAG NORD PÅ OG FÅ ET
GODT TILBUD
Atter i år starter vi sæsonen med
mange nyheder og special tilbud

Kasserer:

Jørgen Rindal

32970939

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 594924
31 953689

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 571340

Vagtchef og Motorbådsrepræsentant:

Steen Jensen

31 589524

Kapsejlschef:

Frank Olesen

32522310

Skolechef:

Kent Nielsen

31560541

Juniorleder:

Henrik Gravesen

32521605

Eksempelvis tilbyder vi dig et godt og
billigt, rulle/rebe system til dit forsejl
eller - kan du finde nogle
klubkammerater, der også ønsker sig
en ny Volvo motor, kan vi tilbyde dig
helt op til 25% i rabat.

Jollerepræsentant:

Claus Villadsen

31 57 7990

NB: ALT RIGGERARBEJDE UDFØRES

Målere:

Svend Heger
Lars Schaldemose

31 596603
31593733

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S . .. 31 587576
Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

325041 01

LYNETTENS BÅDSERVICE
TLF: 31576106
Hverdage: 10-18 og Søn- og helligdage: 9-15

Bladets ekspedition:
Erna Christensen,
Sternberggade 6,1., 2300 Kbh. S .. 31 593978
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2300 Kastr

31 51 71 79

Fotosats:
Keszler Fotosats,
Havnegade 37 B,1058 K

33133002

Radiokontakt:
Kirsten Fraenkel

3297 0665

Oplag: 1.500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

Annoncepriser i SSF's medlemsblad
F.eks.:
1 Helside
1 Halvside

Kr. 900,00 + moms pr. nummer
Kr. 450,00 + moms pr. nummer
10 % rabat ved annoncering et helt år (10 numre).

Fra redaktøren:

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 2. september 1994
Foto: Kurt Pfeiffer
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fra bestyrelsen

Referat af bestyrelses
møde mandag den
13. juni 1994
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus
Punkt 5 Fester
Punkt 6 Sejlerskolen
Punkt 7 Ungdomsafdelingen
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 16.
maj 1994 blev godkendt uden bemærk
ninger.
Punkt 2 - Beretning
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser.
Mønttelefonen i klubhuset er for an
den gang i løbet af sommeren stjålet.
Formanden foreslog, at rummet hvor
telefonen er installeret skulle være af
låst om natten. En enig bestyrelse ved

tog dette.
Formanden meddelte endvidere, at
foreningen har skiftet afdeling i Ama
gerbanken.
Punkt 3 - Havn og plads
Set. Hans-bålet vil i år blive afholdt på
Ndr. Mole af hensyn til brandsikker
heden.
Havneudvalget har i flere tilfælde kon
stateret at nogle medlemmer efterla
der deres fiskeaffald i havnen. Hvis
dette fortsætter vil det få konsekvenser
for de medlemmer der på denne måde
tilsidesætter vore ordensregler.
En enig bestyrelse besluttede at rengø
ringen af det nye toilet på Sdr. Mole
skal høre ind under pladsmandens ar
bejdsområde.
Punkt 4 - Klubhus
Der var intet under dette punkt.
Punkt 5 - Fester
Motorbådsrepræsentanten foreslog, at
vi inden for vore egne rammer skulle
foresøge at afholde en havnefest.
Punkt 6 - Sejlerskolen
Afdelingen har stadig stor interesse og
mange elever blandt vore medlemmer.
Øveballen har deltaget i DFÆL's forårskapsejlads, og blev en flot nummer
et.
Endvidere har sejlerskolen afholdt
den traditionelle Saltholm Rundt.
Punkt 7 - Ungdomsafdelingen
Afdelingen har afholdt et arrangement
hvor de har inviteret en skoleklasse i
SSF. Dette blev en stor succes.
Punkt 8 - Kapsejlads
McDonald-stævnet havde i år kun 60
deltagere. Årsagen til dette var, at

Roskilde Sejlklub samme dag også af
holdt McDonald-stævne.
Onsdagssejladserne forløber godt med
14-17 både.
Afdelingen arrangerede den 4., 5.-6.
en sejlads for Folkebåde der var 12
både tilmeldt.
Kapsejladschefen vil arbejde på at SSF
afholder DM i Folkebåde i 1998.
Familiesejladsen havde 18 både til
meldt. Der var præmier til samtlige
deltagere fra Kastrup Marine Service.
Indbydelserne til Sejladsen Møn
Rundt er udsendt.
Punkt 9 - Joller
Der var intet under dette punkt.
Punkt 10 - Motorbåde
Der var intet under dette punkt.
Punkt 11 - Sikkerhed
Der er blevet bemærket, at når yng
linge tages i og på land har der i flere
tilfælde været en person i båden, dette
må ikke finde sted og vil få alvorlige
konsekvenser for de pågældende.
Sikkerhedsrepræsentanten vil ind
hente tilbud på opsætning af den kran
som foreningen er i besiddelse af.
Yderligere vil det blive undersøgt
hvem der skal fjerne olietønden som
står ved gaskammeret.
Punkt 12 - Bladet
Der var intet under dette punkt.
Punkt 13 - Evt.
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 21.30

Preben Jacobsen

Aase Schou

formand

sekretær

Bådvarmere:

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

• VOLVO
• BUKH

| marine
ML service

• WALLAS

JL

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03
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Juniorafdelingen

>£ X Sakset fra Borholms Tidende

Sommerlejr 1994
i Tejn
»At sejle er at leve!« siger 40 piger og
drenge med en let omskrivning af
H. C. Andersens ord. De kommer fra
sejlklubberne i DSO's Østersøkreds,
Tejn, Kastrup, Sundby, Dragør,
Rønne og Svaneke, og er på optimistjolle-lejr i Tejn i denne uge.
Østersøkredsen arrangerer optimistjolle-lejr hvert år, og de københavnske
klubber ville gerne til Bornholm i år,
og Tejn Sejlklub tilbød at være vært for
arrangementet. Kredsformand og for
mand for Kastrup Sejlklub, Finn Jør
gensen, har lagt et stort arbejde i plan
lægning af lejren, og han er da også
sammen med fru Birgit Jørgensen med
på lejren som ledere. Endvidere tager
15 forældre et nap med i det praktiske
arbejde.
Kraftig vind
Sommerlejren har indtil nu haft godt
vejr, men det har blæst lidt rigeligt i
starten for de små optimistjoller, for
tæller Finn Jørgensen.
Vinden har været oppe i nærheden af
10 sekundmeter, og det er lige i over
kanten. Rutinerede jollesejlere må
tage ud i op til 12 sekundmeters vind,
mens nybegyndere ikke må tage ud,
hvis vinden er over seks sekundmeter.
Men børnene, der er fra otte til 15 år,
har da fået sejlet, i mandags gik turen
f.eks. til Allinge med stop i Sandkås,
hvor der blev badet.
Egoistisk sport
Sejlads i optimistjoller er egentlig en
ret egoistisk sport, fortæller Finn Jør
gensen, for børnene er jo alene i bå
den. Men det giver dem på den anden
side selvtillid, som de kan bruge senere
hen, hvis de fortsætter med at sejle,
hvilket vi naturligvis håber.
Formålet med lejren er først og frem
mest at dygtiggøre de unge sejlere,
men også at give dem lejlighed til at
være sammen med unge fra andre
klubber og knytte venskaber. På den
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måde bliver det lettere og sjovere, når
de møder hinanden til kapsejlads
stævner og lignende.
Man kan sige, at de unge »træder deres
børnesko« i optimistjollerne, hvoref
ter langt de fleste får lyst til at gå videre
med større både. Vi satser på at an
skaffe nogle ynglingebåde, små køl
både til tre personer, til optimist-sej
lerne, så de også kan lære at arbejde
sammen med andre under sejladsen,
slutter Finn Jørgensen.

Lejrliv
Tirsdag var deltagerne på Christiansø,
dog ikke i egne både, og programmet
omfatter også en tur til Hammershus,
orienteringsløb og boldspil mv., men
samværet i teltlejren, der er rejst på
græsarealet ved Tejn Sejlklubs klub
hus, er ikke det mindst vigtige.
Sejlerne har medbragt 18 optimistjol
ler, mens resten er stillet til rådighed af
bornholmske sejlklubber.

SVAGFØRER-/SENIORFEST
AFHOLDES DEN 10. SEPTEMBER 1994
I SUNDBY SEJLFORENING
Sundby Sejlforening benytter denne dag til også at invitere alle vore lidt ældre
medlemmer (over 70 år) til en kammeratlig sammenkomst.
»Hoplapigerne« vil igen i år hygge om alle vore gæster.
Er der nogen der vil stille biler til rådighed for transport af selvhjulpne gæster?
Kontakt da venligst Grethe eller Else.
Elo, Rita, Grete og Else

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH®
Helly Hansen

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
o

pa
Nørre Voldgade 25
(lige overfor Nørreport Station)
10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Nørre Voldgade 25

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

HellyHansen

1358 København K
Telefon 33 12 62 87

MØN RUNDT 1994
(Set fra sidelinien)
Lørdag eftermiddag var jeg på besøg
på Bureauet i Green House, kl. var vel
14.30, Grethe, Else og Erna havde
vagten, der var meget stille, man
havde fået et par meldinger om 2
knækkede master, det var 2 Sundbybå
de.
Jeg kunne mærke, at det var stilhed før
stormen. Stormen, ja, man må sige, at
vejret havde udartet sig fra at være ca.
5 m/s til 15-20 m/s, så det blæste godt.
Nu sker der pludselig noget, aktivitet,
telefonen ringer uafbrudt med meldin
ger om placeringer og både der er ud
gået. Pigerne noterer, spørger om alle
har det godt, får meldinger fra de for
skellige poster rundt omkring, melder
til dommerbåden om de udgåede
både, sådan går det i et væk. Jeg kan
mærke aktiviteten i luften.
Pressebåden »Loup de Mere« med
Hans Guldager og bladets fotograf
Kurt Pfeiffer ombord, kalder dom
merbåden og meddeler, at de kan se de
første både gå ind i sundet ved Dragør.
Pigerne i bureauet regner ud at den
første båd i mål vil være der kl. ca.
16.30. Else kalder »Loup de Mere«
over VHF'eren og spørger om man
kan se hvilket båd det er? Hans mener
det er Cayaenne og en Banner 41 efter.
Der blev etableret en velkomstkomité
med formanden Preben Jacobsen i
spidsen. Den første båd i mål var Ban
ner 41 kl. 16.45, derefter kom Cayaen
ne, men ak, de forsatte til deres hjem
stavn og kom slet ikke ind i Sundby
Sejlforening. Tilbage til Bureauet, nu
ville man vide hvor langt der var til den
første SSF-båd. Det var Fandango 32
med Niels Peter Petersen.
Fandangoen kom i mål kl. 18.47 og
blev modtaget med champagne af for
manden.
Lidt status: Antal startende både 79,
antal udgåede både 36, 2 knækkede
master, flere haverier, ingen person
skade. Højeste vindstyrke op til 25 m/s
i stødene, sidste båd i mål var en Albin
Vega »Kiki« fra SSF kl. 02.53.
Meldingen fra de første både var, en
frisk tur, vi glæder os til næste år og
stor ros til arrangementet.

Redaktøren

mutmmmm — m

6

SUNDBY SEJLFORENING
12. august 1994 - MØN RUNDT
Foreløbig resultatliste
Banelængde: 130,0 sømil.
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Plc.

DH88

Sejltid

Pr. tid

1048
940
52
247
1
75
740
89
61
9
36
65
327
88
780
51
14
136
31
9
268
47
312
247
1492
346
298
180
291
37
81
43
207
110
33
252
186
361
1
172
936
45
889

NF
NF
IF
H-Båd
Drab. 30
Int. 806
NF
Alb. Alph
Lars. 28
Lars. 28
Molich X
Spækhug
Alb. Nova
Cayaenne
Fand.32
Kutter
Ylva
Rival 22
Nimbus 30
Ban. 41
Omega 30
Lars. 28
Acc. 26
Omega 34
Ballad
X79
Spækhug
Safir 10
Alb. Expr.
N. Fam.
Spækhug
Luffe 37
Grinde
Grinde
Stb. MS33
Spækhug
Alb. Expr.
Spækhug
Caprico.
Grinde
Ballad
101
Alb. Vigg

Sven Betak
Chr. Porsbo
Jan Petersson
Jens Bech Madsen
Finn Jensen
Torben Svava Hansen
Jørgen Haar
Bjarne H. Hansen
Aage Poulsen
F. Reenberg Sørensen
Eskil Trolle
Peder Skogstad
Henning Poulsen
Jean Mørck
Niels Peter Petersen
Sanne Wittrup
S. Løndal Nielsen
Kaj Ramskov Hansen
Knud Alberg
Bent Larsen
Mogens Christensen
Peder Hansen
Bent Andersen
Jørgen Krampau
Sven Larsen
Stig Munchaus
Ulrik Andreasen
Allan Cornelius
Jan Mørk Larsen
Martin Andreasen
Henrik Henriksen
Morten Jørgensen
Leif Mathiesen
Freddie Bruzelius
B.Jespersen
Niels Kramp
Bjarne Larsen
Ivan Bentzen
A. Eisenhardt
P.-E. Sloth Andersen
Viggo N. Jensen
Poul E. Nellemann
Kimmy Olesen

Didde
Sweet
Wilhelm
Trojka
Kermit
Svava
Grønært
Alphina
Sixty One
Hotshot
Cresendo
Knudsen
Nana
Koral
Fandango
Trio
Rytterknægt
Aqavit
Bicado
Banditten
Jette Svart
H20
Jacohei
Havbart
Trine
X-Kæresten
My Lady
Blues
Sørine
Rika
Antares
Vakse Viggo
Thorbjørn
Månestråle
Jesco
Spækuline
Skum
Klumpen
Capriccio
Undine
Enhjørningen
Siv
Kiki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

4.50
4.50
4.95
5.70
6.00
5.95
4.50
6.20
6.60
6.60
8.25
6.05
6.70
8.45
6.95
7.00
8.20
6.50
5.85
9.00
6.80
6.60
5.70
7.05
6.20
6.55
6.05
6.70
6.20
6.45
6.05
7.90
6.10
6.10
5.95
6.05
6.20
6.05
6.60
6.10
6.20
7.15
5.10

26.33.14
27.47.36
27.11.42
25.38.16
25.17.32
25.22.52
28.41.26
25.23.16
24.52.30
24.53.13
22.46.55
25.48.28
24.46.24
22.27.43
24.37.52
24.41.03
23.12.01
25.30.11
26.37.38
22.35.46
25.13.20
25.32.25
27.11.51
25.01.34
26.18.59
25.46.50
26.36.04
25.34.55
26.25.42
26.17.34
27.07.48
24.33.00
27.07.35
27.07.45
27.42.50
27.36.22
27.24.45
27.42.55
26.57.36
27.52.53
28.01.09
26.45.25
32.43.35

26.33.14
27.47.36
28.18.16
28.18.23
28.30.15
28.30.19
28.41.26
28.56.26
29.03.52
29.04.35
29.06.21
29.06.23
29.06.48
29.10.10
29.20.01
29.27.25
29.28.08
29.32.19
29.34.21
29.41.50
29.42.34
29.43.47
29.51.58
29.52.06
29.52.09
29.53.59
29.53.59
29.55.19
29.58.52
30.15.01
30.25.43
30.28.32
30.30.39
30.30.49
30.50.17
30.54.17
30.57.55
31.00.50
31.08.58
31.15.57
31.34.19
31.44.11
34.10.26

HUSK! Præmieoverrækkelse og Sejlerfest den 2. september 1994
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FISKETUR
Lørdag den 1. oktober
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
Hvem kommer med den største, længste, mest sjældne og mindste fisk?

Der må kun benyttes almindelig fiskestang og snøre,
bruges andet bliver man udelukket af konkurrencen.
Fest og motorbådsudvalget

AFRIGGERGILDE
DEN 22. OKTOBER 1994 KL. 18.30
STRYGER VI VOR STANDER
Husk billetter og bordbestilling hos Kirstine.
Menu og pris i næste medlemsblad.

RESERVER DAGEN
Orkesteret »OLD CREW« vil atter spille op til dansen fra kl. 20.00.
8

kapsejlads

Familiesejlads
Den årlige familiesejlads blev i år af
holdt søndag den 12. juni.
Dagen startede med tilmelding af far
tøjer og uddeling af deltagernumre. Til
start var 18 tilmeldte både, hvoraf kun
en var motorbåd (det er synd for Hen
rik med Siesta der igen i år måtte sejle
unden konkurrence). Efter sejladsen
var der fællesspisning på Sdr. Mole,
hvor alle medbragte godt humør og
noget til maverne.
Efter indtagelse af diverse mad og
drikkevarer blev der foretaget præ
mieuddeling med flotte præmier der
igen i år var sponsoreret af KASTRUP
MARINE SERVICE.
Der var præmier til alle deltagende
både. En af Kastrup Marine Service
tildelt vandrepræmie for en særlig ind
sats blev udleveret til Henrik for sit
trofaste fremmøde som eneste motor
båd.
Viggo's vandrepræmie fik Jens, der
med sin nye Peter Wessel sejlede fra
alle andre.
Det skulle vel ikke være nødvendigt at
oplyse at en præmie for en »særlig ind
sats« (Kvaje præmien) 1 kasse øl til
deling blev tildelt besætningerne på
»Vivi« og »Offine«. Det var lykkedes
Birgitte og Sussi at få byttet deltager
nr.
TAK TIL VORES SPONSOR:
KASTRUP MARINE SERVICE
Saltværksvej 2
P.S. HUSK! Støt vores sponsorer de
støtte os.
Med sejlerhilsen
Familiesejladsudvalget

•

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.
Hoimbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33.
Kongeiundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95.
Møllegade 4, Dragør Tlf. 32 53 73 22
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23.

Tag

Forterne v,

\

Rundt

Søndag den 25. september 1994
samtidig speciel indbydelse til:
BALLAD - lørdag den 24. september 1994
Yor hovedsponsor er:

MMGER
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^tSTTUR Itt SK

D. 17 - 9 - 94
Skippermøde i Green House kl. 9.Derefter sejles der til slusen hvor vi mødes kl. 11.—,
og samlet sejler til MBK. West.
Dem som ikke ønsker at overnatte skal tilbage
igennem slusen kl. 17- , dem der overnatter
skal igennem slusen senest kl. 10.Der bliver arrangeret stort ta' selv bord
med Danske og Kinesiske retter,
til fen pris å 75 kr. pr. kiryert.
Dem der ønsker at overnatte kan bestille morgen
complet å 25 kr. pr. kuvert.
Der bliver spillet op til dans ved.

Tilmeldingslisten bliver ophængt i mellemgangen
ved kontoret. Sidste frist for tilmelding,
som er bindende, er d. 9-9-94.
Motorbådsudvalget.
Grundet Øresundsforbindelsen bliver MBK West
i sydhavnen fjernet.
Og da det har været en tradition igennem
mange år at have en Westtur,
så mød op til den sidste.

FÅ BEDRE RÅD I
AMAGERBANKEN.
SUSPerkins
Forhandler
MARINEMOTOR 18-800 HK
Propelanlæg - Varmeveksler Oliekøler - Kelkøler Marinegear - Pumper El-udstyr Fremstiling af rustfrit udstyr Bådudstyr • Brugte motorer -

Amagerbanken

Heller's Yachtværft

Maskinfabrikken

Reparation af træ- og glasfiberbåde
Installation og reparation af
bådmotorer/påhængsmotorer
Selvbyggermaterialer
Oplakering af både
Nybygninger

„ADIL"
Jørn Hansen
Havnegade 12 • Marstal
Tit. 62 53 17 29 • Fax. 62 53 10 66
HELLER 26

Banken, hvor
du bliver
hørt!

Læg kursen
om på dit
bådlån

Amager Strandvej 407
2770 Kastrup • 32 50 30 17

*

Der er mange penge at spare ved at
blive kunde i Forstædernes Bank og
flytte bådlånet til nye, lavere renter.
Se her, hvad vi mener:
Tag et typisk bådlån i en velholdt fa
miliebåd med en restgæld på 300.000
kr. og en restløbetid på 10 år. Hvis fri
værdien er 30% kan du ved en omlæg
ning til bådlån i Forstædernes Bank
spare 130.000 kr. på renter alene.
Den nuværende ydelse på 4.630 kr.
kan nedsættes til 3.910 kr., eller rest
løbetiden vil ved uændret ydelse bli
ve nedsat med mere end 2 år!

Få dit bådlån ind i smult vande.
Læg kursen om ad Forstædernes
Bank.

forstædernes bank
Amagerbrogade 57 • 2300 København S
Tlf.32 960188

>g

>£

Sakset fra Amager Bladet

Ministre ved roret
Sundby
Letmatroserne holdt øje med farvan
det, mens kaptajnen holdt kursen.
Fredag eftermiddag mødtes trafikmi
nister Jan Trøjborg (S), overborgme
ster Jens Kramer-Mikkelsen (S) og in
denrigsminister Birte Weiss (S) i
Sundby Sejlforening. Her blev frem
tidsplanerne for Amager Strand disku
teret, inden formanden for Rivieraud
valget Hans Guldager inviterede på en
sejltur op langs kysten. Birte Weiss lo
vede at tage planerne om rivieraen op
til forhandling i Folketinget, når det
åbner til oktober.
Tidsplanen, for hvornår rivieraen er
en realitet, er fastsat til år 2.000, hvor
der også skal være letbane med stop
ved Amager Strand.
Ministrene er enige om, at tidspunktet
er velvalgt: »Planerne hænger nøje
sammen med Øresundsbroen. Det
drejer sig om rationel tankegang, og
det er det, der udløser de politiske ini
tiativer. Man skal være dårlig køb
mand, hvis man ikke kan se det. Dels
kan det opgravede materiale fra Øre
sundsforbindelsen bruges, og de ge
ner, der kommer i forbindelse med
byggerierne, kan lige så godt komme
på samme tidspunkt,« siger Birte
Weiss.
Planen er, at der skal være adgang til
Amager Strand fra en letbane, der
også stopper ved 5-Øren.
»Projektet ved Amager Strand er mere
overkommeligt, end det ved Køge
Bugt Strandpark. Men vi skal selvføl
gelig bygge på de erfaringer, vi har
gjort der, og bl.a. forbedre udpump
ningen i forbindelse med lagunerne,«
pointerer indenrigsministeren.
De tre partifæller havde ros med i bag
lommen til Rivieraudvalget, der har
lavet det store forarbejde.
»Vi skal arbejde videre med en fornuf
tig form for finansiering af projektet.
Men Øresundsforbindelsen bliver ikke
inddraget i økonomien,« forklarer Jan
Trøjborg, der også forudser en del tek
niske problemer med projektet.
Ingen af ministrene havde konkrete
ændringsforslag til Rivieraudvalgets
udkast, de kommer først, når næste
fase - detailplanlægningen - går i gang.
I første omgang skal der være opbak
ning i Folketinget. Men hvis alt går ef
ter de to ministre og overborgmeste
rens planer, kan amagerkanerne sole
sig ved rivieraen ved årtusindeskiftet.
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til orientering

Regler for
underskudsdækning
På baggrund af debatten på Formands
mødet om ændringen af kapsejladstil
skuddene til underskudsgaranti har
DS' Forretningsudvalg og Hovedbe
styrelse besluttet:
* at der i 1994 i specielle tilfælde skal
kunne ansøges FU om en ekstra un
derskudsdækning, hvor en arrangør
kan dokumentere at være kommet i
særlige vanskeligheder på grund af
ændrede bestemmelser for tilskud/
underskudsgaranti.
* at DS må forvente, at klubbens bud
get for stævnet som minimum balan
cerer inkl. deltagergebyrer, sponso
rater og andre tilskud/indtægter,
ekskl. eventuelt DS-tilskud i form af
en underskudsgaranti.
* at bugetter/regnskaber ikke må in
deholde interne posteringer i klub
bens regi, som f.eks. leje af klub
bens følgebåde eller andet materiel,
investeringer i grej og faciliteter etc.
Af hensyn til mindre og/eller nystar
tede klubber, som påtager sig mesterskabsarrangementer, vil der fra næste
år være mulighed for at bevilge en un
derskudsdækning ud over de beløb,
som normalt gælder.

Fotos: Holger Møller

©
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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fra medlemmerne

sejlerskolen

50 år
Hjertelig tak til bestyrelsen og venner i
SSF, der var med til at gøre dagen fest
lig for mig i anledning af min 50 års
dag. Tak for fremmøde og alle de
flotte gaver, blomster og taler.
Med venlig hilsen
Frank Olesen

c

POUL CHRISTIANSEN
»Snulier Poul«
I en alder af 62 år er Poul død - hele hans liv var Sundby Sejlforening
og dens ve og vel, mange år igennem var han med til hver eneste ge
neralforsamling og var der noget som han syntes var forkert var han
altid på talerstolen og sagde sin mening og den stod han urokkelig
fast ved - han nåede at være medlem i 40 år i vor forening.
For år tilbage var hans interesse jagt og fiskeri og gennem mange år
var vi jagtkammerater på Saltholm, hvor vi hyggede os sammen med
god mad som vi selv kokkerede efter bedste evner med en lille en til
- Poul havde en god jagtmoral, han var flintrende ligeglad med om
han skød lidt eller meget bare han havde haft en god tur.
Poul var iøvrigt formand i Jagtforeningen igennem mange år. Til ti
der kunne han være stridbar når diskussionerne gik højt - men ret
færdig var han og hjælpsom over for vennerne.
Efter lang tids sygdom fik Poul endelig fred.
Æret være hans minde.
Elo Nielsen

Tak
Til alle vennerne og klubben for delta
gelse samt krans og blomster ved
»Snulier« Pouls bisættelse den 20. juli
1994
Grethe, Ole samt familie

Støt vore sponsorer!
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Til bestyrelsen for
Sundby Sejlforening
Hjertelig tak til bestyrelsen og
venner i Sundby Sejlforening for
venlig deltagelse ved Svend Aage
Hede's sygdom og bisættelse den
6. juli 1994.
Med venlig hilsen
Familie Hede

Lad mig starte med at byde alle vel
kommen tilbage efter sommerferien,
en sommer der allerede er gået over i
historien, som den mest fantastiske i
SSF's levetid.
Søndag den 5. juni afholdt SEJLER
SKOLEN sin årlige Saltholm-RundtTur. Traditionen tro med en båd på
grund, der er dog så megen retfærdig
hed til, at det er en ny båd hvert år. Til
gengæld kunne vi konstatere, at der
stadig findes sæler på Saltholm, og at
man næsten skal sejle ind i den, før de
gider at flytte sig.
Søndag den 12. juni deltog »Tyve
knægten« i den årlige »familiesejlads«.
Denne bliver altid en fornøjelig ople
velse. Derfor er det beklageligt, at så
få elever deltager.
August måned vil forhåbentlig også
byde på mange dejlige dage og gode
oplevelser for SEJLERSKOLEN's
elever og lærere.
Ud over de almindelige øvelsesdage vil
»Tyveknægten« deltage i »Møn
Rundt« den 12.-14. august.
Den 27.-28. august afholder SEJLER
SKOLEN sin årlige week-end-tur. I
denne forbindelse er det mit håb, at
mange elever og mange både vil del
tage.
Til slut vil jeg allerede nu minde om, at
det er på tide for den enkelte elev, at
overveje om hun eller han vil gå op til
prøve i år. Det er normalt en forudsæt
ning, at man har deltaget aktivt på
SEJLERSKOLEN i mindst to år. Der
som man er interesseret i at prøve i år,
bør man straks gøre sin lærer opmærk
som herpå, således at man kan indøve
de særlig manøvre lidt mere intensivt.
Desuden er det en forudsætning, at
man har deltaget i kurset i motorlære,
som i år finder sted lørdag den 24. sep
tember kl. 10.00.
I lighed med tidligere år vil der i år
blive arrangeret kurser i navigation og
tovværkslære. Der vil blive opsat til
meldingslister i mellemgangen i slut
ningen af august.
Med venlig hilsen
Kurt W. Nielsen
skolechef

havn og plads

til orientering

KOBSAIG
SÆLGES - SÆLGES

•>>

Nye medlemmer
A 406 Bente Gudmansen
Østrigsgade 53
København S
A 500 Mads Hartmann Berg
Saxogade 77
København V
A 547 Kurt Lund Olsen
Langesøvej 2
Kastrup
A 807 Per Astrupgård
Højstrupvej 130
Brønshøj
A 941 Karin Kjær Hansen
Englandsvej 88
Kastrup
1202 Lise Lotte Juel Andersen
Palermovej 27
København S
1648 Lukas Ronild
Hillegom Allé
Dragør

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

Bukke, klodser og
andet mangler
MEDLEMS NR.
Jævnfør SSF love »Ophaling/Udsætning § 4«.
Inden 15. september vil alt uden medl.
nr. blive fjernet og ophugget.
SSF - Bestyrelsen

British Seagull Type 75 4 hk,
med langt ben, årgang 1988,
meget velholdt. 1 gear.
PRIS: KR. 2.500
Henvendelse:
På telefon 31 59 75 14

Motorsejler sælges
LM 16 med mast og sejl, 5 HK
Marstalmotor, ekstra køl, kom
pas, fendere, anker.
Fin stand.
Kr. 30.000.
Henvendelse:
John Speiermann
Tlf. 31 58 42 12 og 30 34 0412

Brugt
Slæbejolle sælges

BÅD UDSTYR
Hos os finder du altid et stort udvalg af
Bådudstyr
Instrumenter
Bådmaling
Tovværk
Fiskegrej
Motorer
Gummibåde
Maritim beklædning
Eget riggerværksted

SSI-S,

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup
_^TIf. 32 500504 - Fax. 31 510930

Slæbejolle 370x150x70 - kr. 4.500
Evt. Motor 10 HK Honda
kr. 4.500 eller
4,5 HK Italia uden gear, kr. 1.000
Tlf. 32 5019 78

CODAN
forsikring
Har du spørgsmål vedrørende
SSF's forsikringsordning.
Ring til 3940 10 88
Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

EKSTRA ÅBENT!!
ALLE DAGE MELLEM PÅSKE OG PINSE
15

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, Bygli. C, tlf. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.

MMGflsBElOO
suoutboards

Ljonnson

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

PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78

;

Afslutningen af »Old Boys« 1994 var traditionen tro
»Den store badedag«.
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SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 København S

Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

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

33
*

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

z
o

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

m
2

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug

z

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

LU
*

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

CC
<

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

SMQffsettrt/k
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134

2770 KASTRUP •

31 51 71 79

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:
Formand:

Preben Jacobsen

32 501978

Næstformand og Festudvalgsrepræsentant:

ElseThuring

32 5359 64

Sekretær:

Aase Schou

36 30 50 82

TAG NORD PÅ OG FÅ ET
GODT TILBUD
Atter i år starter vi sæsonen med
mange nyheder og special tilbud

Kasserer:

Jørgen Rindal

3297 0939

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 594924
31 953689

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 571340

Vagtchef og Motorbådsrepræsentant

Steen Jensen

31 589524

Kapsejlschef:

Frank Olesen

32522310

Skolechef:

Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:

Henrik Gravesen

32521605

Eksempelvis tilbyder vi dig et godt og
billigt, rulle/rebe system til dit forsejl
eller - kan du finde nogle
klubkammerater, der også ønsker sig
en ny Volvo motor, kan vi tilbyde dig
helt op til 25% i rabat.

Jollerepræsentant:

Claus Villadsen

31 57 7990

NB: ALTRIGGERARBEJDE UDFØRES

Målere:

Svend Heger
Lars Schaldemose

31 596603
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:
Erna Christensen,
Sternberggade 6,1., 2300 Kbh. S

31 593978

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

31 51 71 79

Fotosats:
Keszler Fotosats,
Havnegade 37 B, 1058 K

33133002

Radiokontakt:
Kirsten Fraenkel

3297 0665

Oplag: 1.500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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o

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

CC

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax:

-o
>

LYNETTENS BÅDSERVICE
TLF: 31576106
Hverdage: 10-18 og Søn- og helligdage: 9-15

Annoncepriser i SSF's medlemsblad
F.eks.:
1 Helside
1 Halvside

Kr. 900,00 + moms pr. nummer
Kr. 450,00 + moms pr. nummer
10 % rabat ved annoncering et helt år (10 numre).

Fra redaktøren:

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 7. oktober 1994
Foto: Kurt Pfeiffer

O.

RIVIERAPLANEN
UDSTILLES I SUNDBY SEJLFORENING
LØRDAG 1. OKTOBER 1994 KL. 9.00-18.00
Kom og se den 4 meter lange model
af fremtidens kyst på Østamager

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Møn Rundt (igen)
MØN RUNDT 1994 fik en flot og fest
lig afslutning i forbindelse med præ
mieuddelingen fredag den 2. septem
ber, idet sejlere og officials havde mu
lighed for at deltage i en rigtig sejlerfest i god SSF-stil.
Festen begyndte med en middag, hvor
Kirstine og hendes hjælpere havde
overgået sig selv og serverede »Mixed
Grill på spyd« med rigeligt tilbehør.
Desserten var Frugter med råcreme,
og efter præmieuddelingen fik delta
gerne kaffe med småkager.
Selve præmieuddelingen gik »helt ef
ter bogen«. Præmierne var i top, idet
det med velvillig bistand fra Kastrup
Marine Service og Helly-Hansen var
lykkedes at fremskaffe svømmeveste
som både første-, anden- og trediepræmie. De vindende besætninger i hvert
løb fik desuden erindringspræmier be
stående af glas-askebægre, »Enkelt
bølge«, fra Holmegård.
Efter det traditionelle »Leve« for
Sundby Sejlforening gjorde det meget
alsidige orkester, Ishøj Gårdmusikan
ter, deres for, at MØN RUNDT 1994
fik en hyggelig og sjov afslutning.
Også denne aften havde mange sejlere
stor ros til selve stævnet og opfordrin
ger til at fortsætte, hvilket selvfølgelig
kun kan glæde stævnelederen.
Uden støtte og bistand fra mange si
der, er det imidlertid ikke muligt at få
så stort et arrangement til at lykkes.
Jeg vil derfor benytte lejligheden til
her endnu en gang at sige tak til SSF,
Marinehjemmeværnet og de mange
enkelt personer, som gjorde det muligt
at afvikle et godt stævne.
O.P.

Præmieoverrækkelsen fra Møn Rundt
den 2. september. Frank Olesen og
O.P. byder velkommen, foran det
store gavebord.
Folkebådsejleren Sven Betak fra
Kastrup havde bedste præmietid.
Præmietagerne i alle løb på rad og
række.
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X X X SaksetfraSundposten

Møn Rundt 1994
med Trojka
97 tilmeldte både, 7-8 stk. ikke startet,
og 43 der gennemførte.

Fin krydsstart og de bedste pladser
fandtes ved styrbord mærke. Claus'
taktik med at lægge sig i spidsen fra
start lykkedes til fulde og vi holdt plad
sen til fulde langt forbi Dragør og et
godt stykke ud i Køge Bugt.
Senere kom så de store 30-40 fodsbåde
og halede sig foran. Små fikse slag un
der land og så ellers derudaf. Stevns
dukkede relativt hurtigt op, så kom
Møn, og så hed det ellers Hjelm Bugt.
Natten var sort, sort som en brøndgra
vers . . . gummistøvler, under sålerne.
Den halve måne, som skulle lyse op,
var dækket af kilometer tykke skyer,
så vi måtte forlade os på sikker naviga
tion. Et langt ben ind i bugten, 90° til
bagbord, og da morgenlyset så småt fik
overtage, havde vi Hestehoved fyr lige
i stævnen. Så ku' jeg godt gå ned om læ
og knalde et par brikker. Da jeg efter
et par timer fik øjne igen, havde spile
ren været oppe og nede et par gange,
og vi var på vej til Farøbroen.
Knudsen, der i lang tid havde ligget og
set nydelig ud (bagude), havde i nat
tens løb, måske med ufine tricks, sne
get sig foran os, men da jeg fik gnedet
søvnen ud af øjnene og serveret en
lækker morgencomplet for Jens og
Claus, var han tilbage på plads - efter
os.
Tang på roret fik os til at gå næsten i
stå, så Knudsen kom igen forbi og var

vel en halv mil foran os ved vende
punktet ud for Vordingborg. Kort ef
ter Farøbroen på vej mod Bøgestrøm
men blev det så rigtig spændende »Side
by side« med Knudsen. Midt i en spi
lerbomning fik Knudsen problemer og
måtte bjærge. Du Jens, sagde jeg, sku'
vi ikke tage og bjærge vores spiler? Næ
- det går sgu da meget godt det her, var
svaret. Det gjorde det også i ca. 10
sekunder, så lå vi fladt ned i vandet, og
havde mere en rigeligt at se til.
Nå, vi fik rejst Trojka op, bjærget spi
leren op af vandet, og gang i øsen. Bø
gestrømmen ventede stadig forude, og
med skiftevis totte og slække skøder
kom vi ud, og forbi Bøgestrømstønden. Knudsen var igen listet forbi.
Nå, jeg trængte igen til at hvile øjnene,
og tørnede ind. Det blev ikke til så me
get søvn, for de andre 2 ku' ikke holde
sig i ro, og da jeg havde kæmpet mig i
søtøjet igen og stak hovedet ud i fri
luft, var Knudsen igen at se fra sin pæ
neste side.
Køge Bugt var som Køge Bugt er i kulingsvejr, men det blev også overstået
og kl. 19.38 gik vi over mållinien.
Hvis Jens næste år får lavet rebehuller
i sit storsejl, så der kan rebes, ka' det
godt være, jeg vil med igen.
Resultatliste
Løb 5 H-både
nr. 1 Trojka

Jens Bech
(nr. 4 overalt)
Fritz Johansen
Kok på Trojka

Breve til S.S.F.
DANMARK

MØN RUNDT 1994
Desværre vil jeg være forhindret i at
komme til præmieuddelingen den 2.
september 1994, da jeg er til møde i
den anden ende af landet samme dag.
Ved præmieuddelingen ville jeg ellers
have rettet en tak til Sundby Sejlfor
ening, som derfor nu kommer i skrift
lig form.
Det er ikke nogen simpel opgave at ar
rangere en distance-kapsejlads i dag.
Den kræver frivillig arbejdskraft af ad
skillige personer, der stiller deres tid og i visse tilfælde deres båd - til rådig
hed for os kapsejlere. De mange mær
kebåde rundt omkring på ruten er
både en indikation for arrangementets
størrelse og en betryggelse for os, der
sejler. Det er imponerende, at Sundby
Sejlforening har påtaget sig denne op
gave, ikke alene i jubilæumsåret sidste
år, men vi kan måske håbe, at Sundby
Sejlforening fremtidig vil gentage suc
cessen.
Møn Rundt er efter min opfattelse den
helt ideelle distance-kapsejlads med
start i nærheden af hjemmet og i be
gyndelsen i rimelig kompliceret far
vand, mens alle er friske. Efter Dragør
vidunderlig natsejlads i frit farvand,
hvor man i den efterhånden sorte au
gustnat kan nyde Sankt Laurentii tårer
- stjerneskuddene - den sjældne ople
velse det alligevel er at være på vandet
om natten.
Programbestemmelserne var enkle
uden de sædvanlige dikkedarer og kun
med de nødvendige rundingsmærker,
så de, der tør lidt mere med deres båd,
ikke får urimlige fordele.
I morgenlyset ind i to af Danmarks
smukkeste farvande, Grønsund og Bø
gestrømmen. Man kan ikke forestille
sig et mere dansk - og smukkere - land
skab. Man nyder skønheden og at være
kommet indenskærs igen.
En pragtfuld sejlads.
En dejlig oplevelse.
Tak for den!
Med venlig hilsen
Es kil Trolle
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RESULTATLISTE
12.-14. august 1994 - MØN RUNDT
Start 1

Start kl. 18.00.00.

Banelængde: 130,0 sømil.

Løb 1
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Mål: 6.20
Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

1492

Ballad

Sven Larsen

Trine

SNK

6.20

26.18.59

29.52.09

Løb 2
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Mål: 6.60
Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

Larsen 28

Aage Poulsen

Sixty One

ØSF

6.60

24.52.30

29.03.52

Løb 3
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Mål: 6.10
Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

207

Grinde

Leif Mathiesen

Thorbjørn

SS

6.10

27.07.35

30.30.39

Løb 4
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Mål: 6.05
Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

Spækhugger
Spækhugger

Peder Skogstad
Ulrik Andreasen

Knudsen
My LadySS

SS
6.05

6.05
26.36.04

25.48.28
29.53.59

29.06.23

Bådtype

Skipper

Mål: 5.70
Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

H-Båd

J. Bech Madsen

Trojka

SS

5.70

25.38.16

28.18.23

Bådtype

Skipper

Mål: 4.95
Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

IF

Jan Petersson

Wilhelm

ØSF

4.95

27.11.42

28.18.16

Løb 8
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Mål: 4.50
Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

1048

Folkebåd

Sven Betak

Didde

KS

4.50

26.33.14

26.33.14

61

65
298

Løb 5
Sejlnr.
247

Løb 7
Sejlnr.
52

Løb 9
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

88

Cayenne

Jean Mørck

Løb 10
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

36
14

MolichX
Ylva

Eskild Trolle
Løndal Nielsen
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Banelængde : 130 sømil

Start kl. 18.10.00

Start 2

Mål: 7.65-9.00
Bådnavn
Koral

Mål: 6.50-8.30
Bådnavn
Crescendo
Rytterknægten

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

SØ

8.45

22.37.43

29.10.10

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

RKS
KJS

8.25
8.20

22.46.55
23.12.01

29.06.21
29.28.08

Løb 11
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Alb.Nova
Frand. 32

Henning Poulsen
N.P.Petersen

Bådtype

Skipper

Kutter

Sanne Wittrup

Bådtype

Skipper

Draba. 30
Al. Alpha
Nimbus 30

Finn Jensen
Bj. H.Hansen
KnudAlberg

Bådtype

Skipper

X79

StigMunchaus

Løb 15
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

75

Int. 806

T. SvavaHansen

Løb 17
Sejlnr.

Bådtype

Skipper

A. Viggen

Kimmy Olesen

Bådtype

Skipper

Stb. MS 33

B.Jespersen

327
780

Løb 12
Sejlnr.
51

Løb 13
Sejlnr.
1
89
31

Løb 14
Sejlnr.
346

889

Løb 18
Sejlnr.
33

Mål: 6.55-7.05
Bådnavn
Nana
Fandango

Mål: 5.65 - 7.00
Bådnavn
Trio

Mål: 5.85 - 6.45
Bådnavn
Kermit
Alphina
Bicado

Mål: 6.20-6.55
Bådnavn
X-Kæresten

Mål: 5.45-5.95
Bådnavn
Svava

Mål: 5.05-5.35
Bådnavn
Kiki

Mål: 4.50-5.95
Bådnavn
Jesco

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

6.70
SSF

24.46.24
6.95

29.06.48
24.37.52

29.20.01

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

KAS

7.00

24.41.03

29.27.25

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

NIV
KS
HAS

6.00
6.20
5.85

25.17.32
25.23.16
26.37.38

28.30.15
28.56.26
29.34.21

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

SS

6.55

25.46.50

29.53.37

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

VS

5.95

25.22.52

28.30.19

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

SSF

5.10

34.13.35

35.40.26

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

VS

5.95

27.42.50

30.50.17

• Bådtransport t

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

PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78
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Old Boys 1994
Atter i år den 20.-21. august 1994 løb
Old Boys stævnet af stablen.
Der var god tilmelding 15 hold, dvs. 14
hold idet et hold havde tilmeldt sig 2
gange, dette havde sejladsledelsen
ikke været opmærksom på (herregud
de er selv snart Old Boys).
Alle deltagere mødte frem med godt
humør, så til den årlige morgengymna
stik som bestod i at damerne skulle bæ
res op til dommerbordet for at hente
kuverter med løbsfordelingen, dette
medførte adskillige skrig og dårlige
rygge.
Sejladserne om lørdagen blev afviklet i
frisk vind og sol, der blev virkelig gået
til den, så haverierne ikke kunne undgåes, dermed blev 9 ynglinge reduce
ret til 6 både, dette kunne dommerne
nok også bedre administrere.
På land var Mimi sædvanen tro gået
igang med salg af smørrebrød, røget
sild og røget ål samt varme pølser, alt
forsvandt »som dug for solen« meget
hurtigt.
Lørdag aften var der fællesspisning i
klubhuset, en kulinarisk nydelse som
bestod af: Skinke og melon, kogt laks
og isdessert.
Dansegulvet blev herefter flittigt be
nyttet til liflig lyd af Jazz og 6CTer mu
sik, alle dansede som sylfider og sva
ner efter indtagelse af rød- og hvidvin.
Søndag morgen var alle på pletten kl.
10.00, hvor alle skulle sejle 1 sejlads.
Vejret: Jævn vind med sol og skyer, af
viklingen af disse sejladser sluttede kl.
ca. 13.00.
Højdepunktet,
præmieuddelingen,
her var alle samlet.
1. præmie:
Niels Peter, Trille og
Grethe Steffensen.
2. præmie:
Hans Jønsson, Ditte og Uffe Below
3. præmie:
Niels Jønsson, Ralf Jensen og
Kirsten Bech.
Der blev i år ikke uddelt kvajepræmie,
men årets kvaj blev Jens Green + be
sætning, for knækket spilerstage.
Retten til at arrangere næste års Old
Boys blev Tommi Nymann, denne
præmie blev tildelt ved lodtrækning af
samtlige bådhold.
En stor tak til alle frivillige hjælpere og
dommer samt tak til søværnet for lån af
både.
En helt igennem perfekt weekend.
På gensyn i 1995.
Hold 13

AFRIGGERGILDE
DEN 22. OKTOBER 1994 KL. 18.30
STRYGER VI VOR STANDER
Husk billetter og bordbestilling hos Kirstine.
MENU:
Vildstegt svinekam med tilbehør
Citronfromage a la Kirstine
PRIS KR. 100,Orkesteret »OLD CREW« vil atter spille op til dansen fra kl. 20.00.

GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den 30. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

Dagsorden
1. Valg af dirigent

Formanden
Kapsejladschefen
Ungdomslederen
Jollelederen
1 havneudvalgsmedlem
Formanden for klubhus og bygninger
1. suppleant til bestyrelsen
Kasserer
1. kasserersuppleant

2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest
den 2. oktober 1994 kl. 9.00
Bestyrelsen

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelses
møde mandag den
15. august 1994
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus
Punkt 5 Fester
Punkt 6 Sejlerskolen
Punkt 7 Ungdomsafdelingen
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 13.
juli 1994 blev godkendt uden bemærk
ninger.
Punkt 2 - Beretning
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser.
A/S E. M. Svitver vil på vegne af Øre
sundskonsortiet udføre detaljerede
opmålingsarbejder i sejlrender ved føl
gende havne: Sundby, Kastrup og
Dragør.
Vores legeplads havde formanden
samt et bestyrelsesmedlem inspiceret
og der vil blive foretaget en istandsæt
telse af legepladsen.
Formanden og havneudvalget var ef
ter et af vore medlemmer var afgået
ved døden blevet kontaktet af de pårø
rende med hensyn til overtagelse af
pladsen. I følge vore love er det enken
og kun enken der kan overtage plad
sen, og det vil sige at hun dermed også
skal være den rette bruger af båden.
De 3 både der har været fremlyst i
Statstidende er der blevet budt på, og
de der har budt vil inden for ganske
kort tid få besked.
Formanden er blevet kontaktet af jol
lesejlere fra Israel, angående et udvekslingsarbejde. Dette vil bestyrelsen
overveje, bl.a. på grund af tilstandene
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1 Israel for øjeblikket.
Den første mønttelefon der i foråret
blev stjålet fra klubhuset er blevet fun
det, og det vil blive undersøgt om den
kan blive opsat på Sdr. Mole.
Punkt 3 - Havn og plads
2 både der i løbet af sommeren har lig
get i vores havn, er på grund af dårlig
opførsel blevet bedt om at forlade SSF
og ikke anløbe vores område mere.
Havneudvalget indskærper overfor
udvalg, medlemmer at lågen samt por
ten holdes lukket. I tilfælde af arrange
menter i SSF's regi bedes man hænge
et skilt på der tydeligt angiver arrange
mentets art samt tidspunktet. Dette vil
forhåbentlig medvirke til at låge +
port ikke unødigt står åbent, så vores
ormåde er tilgængeligt for hele Ama
ger + opland.
Punkt 4 - Klubhus
Tæppet i Pejsestuen har fået en hård
medfart og er meget snavset og plettet.
Efter at have forespurgt hvad der
skulle til for at holde det i en rimelig
stand, var beskeden en WAV støvsu
ger. Bestyrelsen drøftede dette og blev
enige om at indkøbe en sådan.

Sejladsen Forterne Rundt vil blive af
holdt den 24.-25. september.
C. H. Christiansen er sponsor for For
terne Rundt.
Punkt 9 - Joller
Der var intet under dette punkt.
Punkt 10 - Motorbåde
Motorbådsrepræsentanten
opford
rede til, at så mange som muligt deltog
i turen til West, da det formentlig var
sidste gang den ville finde sted, da Sejl
klubben West bliver nedlagt i forbin
delse med Øresundsbroen.
Punkt 11 - Sikkerhed
Det blev vedtaget at indkøbe 8 skabe
til vore ildslukkere.
Punkt 12 - Bladet
Der var intet under dette punkt.
Punkt 13 - Evt.
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 22.00
Preben Jacobsen
formand

Punkt 5 - Fester
West Tur 17. sept. 1994
Svagførerfest 10. sept. 1994
Fisketur 1. okt. 1994
Afriggergilde 22. okt. 1994
Punkt 6 - Sejlerskolen
Der vil blive afholdt weekend-tur den
27.-28. august.
Punkt 7 - Ungdomsafdelingen
Afdelingens sommerlejr på Bornholm
er forløbet godt.
Udefra er der stadig stor interesse for
afdelingen, hvilket har medført en del
nye medlemmer til ungdomsafdelin
gen.
Ungdomsmesterskaberne vil blive af
holdt den 2.-3. september.
Punkt 8 - Kapsejlads
Kapsejladsen Møn Rundt havde 79
både til start. Ca. halvdelen gennem
førte, trods et meget dårligt vejr, gan
ske flot.
Præmieuddelingen vil finde sted den 2.
september ved en fest arrangeret af
SSF for Møn Rundt deltagerne.
Den 20.-21. august vil der blive afholdt
Old Boy's sejlads.
Søndag den 4. september 1994 vil der
blive afholdt klubmesterskaber.

Aase Schou
sekretær

•

kapsejlads

Heller's Yachtværft
Reparation af træ- og glasfiberbåde
Installation og reparation af
bådmotorer/påhængsmotorer
Selvby ggermateri aler
Oplakering af både
Nybygninger

,AåMJ)

Amager Strandvej 407
HELLER 26

2770 Kastrup • 32 50 3017

Kapsejlads
Søndag den 4. september blev der af
holdt klubmesterskab. Der var kun
mødt 10 både op til start, hvoraf de 5
var ynglinge.
Vinden var 4-7 m/sek. skiftende fra VS. Kl. 10.15 var vinden så stabil at vi
kunne komme i gang med første sej
lads.
På trods af diverse mærkeflytninger og
baneskift fik vi sejlet 4 gode sejladser
med mange hårde dyster hvor det var
sekunderne der afgjorde sejladserne.
Da sidste sejlads var afsluttet kl. 15.50
sejlede vi ind for at få udløst spændin
gen om hvem der skulle være klub
mester.

Det viste sig at være: Johnny Jørgen
sen med sin folkebåd (der også fik po
kalen for hurtigste folkebåd, udsat af
Johnny selv). Der blev skarpt forfulgt
af Henrik Heger i yngling. Den sam
lede stilling blev efter 4 sejladser ud
regnet som præmietid.
NF 972:
Johnny Jørgensen
2:02,56
Yngling 126:
Henrik Heger
2:03,92
Yngling 160:
Tonny Povlsen
2:04,63

Yngling 135:
Henrik Gravesen
2:06,26
IF 236:
Dan Knudsen
2:10,13
Som man kan se var der hård kamp om
resultatet.
Der var så hård konkurrence at vi
måtte af med 2 førstepræmier til yng
linge sejlerne.
Præmierne blev i øvrigt uddelt på føl
gende måde.
Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget

SUNDBY SEJLFORENING
4. september 1994 - KLUBMESTERSKAB 1994
Resultatliste uden fradrag, Olympisk pointsystm
Start 1. Løb 1
Sejlnr.
Bådtype

Skipper

Klub

1

2

3

4

160
126
136
101
24

Tonny Povlsen
Henrik Heger
Henrik Gravesen
Henrik Scharf
Rikke Jensen

SSF
SSF
SSF
SSF
SSF

3
1
2
4
DNC

2
1
3
5
4

1
3
2
4
5

8,7
1
2
8,7
3
17,4
4
34,0
DNC 41,4

Start 2. Løb 2
Sejlnr.
Bådtype

Skipper

Klub

1

972
770
841

Johnny Jørgensen
Niels Hassenkam
Brian Frisendahl

SSF
SSF
SSF

1
2
1
1
3,0
2
1
2
DNC 14,0
DNC DNC DNC DNC 32,0

1
2
3

Start 3. Løb 3
Sejlnr.
Bådtype

Skipper

Klub

1

Plc.

236
950

Dan Knudsen
Michael Frankel

SSF
SSF

Yngling
Yngling
Yngling
Yngling
Yngling

NF
NF
NF

IF
Vega

Point

Point

2

3

4

Point

1111
0,0
2
DNC DNC DNC 20,1

Plc.
1
1
3
4
5

Plc.

1
2
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Juniorafdelingen

Nordisk Mesterskab '94
Torsdag formiddag dragede vi afsted
mod Middelfart, i en bil som vi havde
fået af Graae&Hilmann. Første etape
gik mod Korsør, hvor vi kom med fær
gen kl. 14.00. Det var også let nok at
finde over Fyn, men da vi kom til Mid
delfart havde vi lidt problemer med at
finde lystbådehavnen. Tilsidst lykke
des det, efter en del vej- og vildlednin
ger og en lille tur i Jylland.
Klaus og jeg fik rigget båden til i et dej
ligt regnvejr imens Tine, Allan og Jan
fandt frem til de hytter vi havde lejet.
Det var nogle dejlige hytter bort set fra
at der ikke var noget varmeapparat.
Efter lidt motion på campingpladsens
trampolin, spiste vi aftensmad. Me
nuen var spaghetti a'la Tine, det gled
ned uden nogle problemer da vi alle
var meget sultne.
Næste morgen skulle sejladserne star
te, der var ikke meget vind så hele fel
tet blev slæbt ud til banen. Efter lidt
ventetid, hvor man var blevet lidt
småsløv, kom der vind og første start
gik. Det blev en god sejlads da båden
gik så godt som aldrig før. Det blev til
to 9. pladser den første dag, og det var
vi rigtigt godt tilfreds med.
Lørdag morgen var der mere vind, så
bådene kunne selv sejle de ca. 6 km til
banen. Starten blev ikke så god da der
var en båd som lå på os og tog vores
vind, det blev den så disket for, da vi

fik den presset over startlinien før tid.
Båden gik også meget godt i 3. sejlads
indtil der kom mere luft, så fik vi lidt
fartproblemer. Vi fandt ud af hvad der
var i vejen og fik trimmet om. Det blev
til en 11. plads i 3. sejlads, i mellem sej
ladserne kom der mere og mere vind. I
4. sejlads fik vi en rigtig god start, det
blæste 14-17 m/s så der skulle hænges,
hænges og hænges og
Vi rundede
1. mærke som sekser og planede ud
mod slagmærket med en båd lige for
an. Så kom der en bølge, det syntes vi
skulle ligge nr. 5 i stedet for. Vi kom op
på bølgen og planede op på siden af
den anden båd, og så var det som om
båden lettede vi fløj simpelthen af
sted. Lidt efter kom der så et pust hvor
vi ikke kunne holde båden, vi skar op
og blev nødt til at bjærge spileren. Det
tabte vi nogle både på, men sluttede
efter en hård kamp som nr. otte.
Om aftenen var der grill-party i klub
huset, det varede dog ikke så længe for
vores vedkommende, fordi vi var
trætte og havde ondt i benene af at
hænge.
Søndag lavede vi to gode starter og
første opkryds men vi lavede nogle
småfejl i begge sejladser og blev kun
nr. 14 og 18. På vej ind til havnen kom
der igen meget luft, så meget at de
fleste både bjærgede spileren og den
nykårede Nordiske Mester blæste i
vandet, da der kom et vindstød.
Sammenlagt blev vi nr. 7, hvilket vi var
meget tilfredse med, så vi var meget
glade og trætte de vi kørte mod færgen.
Det var vores næste problem, da vi
ikke havde nogen pladsreservation og
først kunne komme med en færge kl.
23.30. Men da vi holdt i køen ved bille
teringen smilede lykken til os, der
holdt en Volvo foran os som kørte ud
af køen, og da den passerede os

spurgte føren om vi ville have hans re
servation. Det sagde vi pænt ja tak til,
og kom med færgen 20 min. efter.
Turen over Sjælland gik fint, da der var
et godt underholdsningsprogram i ra
dioen, hvor bl.a. Keld og Dirch under
holdt os med »tre mand på en tøm
merflåde«. Vi var hjemme i vores
senge lidt efter midnat, og kunne stille
og roligt falde i søvn efter en god, men
også hård weekend.
Til sidst skal der lyde en stor tak til
VVS-firmaet GRAAE&HILMANN,
der sponserede os en bil med tilhø
rende diesel og derved gjorde turen
mulig for os.
Tonny

Perkins
Forhandler
MARINEMOTOR 1&-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. 52 53 17 29.Fax. 62 53 10 66

u#^iLii
Sejlcenteret

.og alt 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
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til orientering

fra medlemmerne

Vort velkendte medlem »Gisser«
blev 70 år.

Nye medlemmer

Forsinket fødselsdags hilsen
Grundet badning i havnen sender vi dig hermed en forsinket fødsels
dagshilsen.
Hjertelig tillykke med de 70 år.
Vennerne!

FÅ BEDRE RÅD I
AMAGERBANKEN

A336 Erik K. Råhauge
Korsørgade 5
2100 København 0
A367 Finn Svawer
Hallgrensgade 4
København S
A580 Lauge Rønnov
Romsdalsgade 5
København S
A659 Nick Rosengård Jørgensen
Højdevej 38
København S
A685 Kim Larsen
Amagerbrogade 176
København S
A699 Lars Juncker
Øresundsvej 29
København S
A720 Benny Jørgen Ravn
Haraldsgade 29
København N
A735 Leo Hermann
Louis Piosgade 31
København SV
A739 Jan Svarre Kristensen
Landehjælpsvej 20
København S
A752 Flemming Thyge
Limgården 4
København S
A850 Jens Hetland Hansen
Søren Nordbyes Allé 2A
København S
A851 Poul Kristian Djurhuus
Præstefælledvej 76
Kastrup
A913 Hanne Margrethe Ekstrøm
Kirkestrien 7
Sengeløse
1525 Tine Marianne Larsen
Gammel Kirkevej 34
Kastrup

Slettede medlemmer
A 16

Amagerbanken

A 24

Niels Ravn
Samosvej 57
København S
Morten Jes Iversen
Bergsvej 8
Odense
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A95

A 126

A220

A222

A253

A341

A 407

A 487

A509

A610

A617

A 624

A639

A650

1504

1506

Mick R. Benhøft
Hallandsgade 13
København S
Per Svensson
Kongedybet 9
København S
Berd Røøsli
Vieerslevvei 150
Valby
Jørn Hansen
Sverigsgade 22
København S
Hasse Benjamin Nielsen
Tyrolsgade 1
København S
Tomas Jan Benzon
Fredericiagade 36
København K
Mario Conti
Jagtvej 191
København 0
Stig Lolk Larsen
Peter Fabersgade 35
København N
Ib Lending
Njalsgade 52
København S
Norman Nørgård
Amagerfælledvej 107
København S
Bo Enemark Madsen
Møllegade 2
København N
Frederik Enemark Madsen
Rektorparken 1
København SV
Steen S. Sørensen
Nyhavn 59
København K
Knud Erik Klagenberg
Nørre Side All 1
København N
Martin Eriksen
Stengade 52 A
København N
Lars Dam
Quistgårdsvej 10
Køge

sejlerskolen
SKOLEN« har vi deltaget i en del
arrangementer, således startede vi i
»Tyveknægten« på »Møn Rundt«, dog
uden at gennemføre. Til gengæld kom
båden hjem uden skrammer, hvilket
langt fra var tilfældet for alle deltager
ne.

Nyt fra Sejlerskolen
Vi skriver nu september, og sæsonen
nærmer sig sin afslutning. Jeg vil der
for minde om følgende datoer:
Den 24. september er der motorlære
for alle som skal til prøve i år. Andre
interesserede er dog også velkomne.
Se opslag i bladet.
Søndag den 25. september deltager
»Tyveknægten« i »Forterne Rundt«.
Lørdag den 1. oktober er der duelig
hedsprøver, og med søndag den 2. ok
tober som reservedag. Mødetid kl.
11.00.
Fredag den 7. oktober afholder SEJ
LERSKOLEN som en afslutning på
sæsonen en hyggeaften i pejsestuen,
hvor lærere nuværende og tidligere
elever samles for at snakke om løst og
fast. Det er mit håb, at så mange som
muligt møder op. Vi mødes kl. 19.00.
Lørdag den 8. og søndag den 9. okto
ber er der mødepligt for alle SEJLER
SKOLENS elever, hvor vi fra klokken
11.00 og nogle timer frem, vil tømme
og afrigge bådene, så de er klare til at
blive taget på land.
Som sæsonens sidste arrangement, ag
ter vi, i lighed med de to sidste år, at
deltage i den årlige »havnerundfart«.
Datoen er i skrivende stund endnu
ikke fastlagt.
Siden sidste »NYT FRA SEJLER

Lørdag-søndag den 20.-21. august
kunne SEJLERSKOLEN stille med 3
hold til den årlige Old Boys sejlads,
hvor alle 3 fik et par fornøjelige dage,
og udtrykte ønsket om at deltage igen
til næste år.
Lørdag-søndag den 26.-27. august var
SEJLERSKOLEN på sin årlige weekend-tur. Her var deltagelsen ikke helt
som man kunne have ønsket sig, mu
ligvis på grund af dårlig vejrmelding.
Vejret blev dog som sædvanligt bedre
end lovet, så de 5 deltagende både fik
en fornøjelig tur, ikke mindst fordi en
af bådene var stor nok til at rumme alle
til spisning. At samme båd så var i
stand til at spille på både guitar og har
monika, gjorde ikke turen mindre for
nøjelig. De der blev derhjemme kan så
sidde tilbage og ærgre sig over den op
levelse de gik glip af. Der fik I den.
Herefter vil jeg vende mig til vintersæ
sonen, hvor det allerede i sidste num
mer af bladet blev annonceret, at SEJ
LERSKOLEN i lighed med tidligere
år arrangerer kurser i navigation og
tovværksarbejde, se opslag i dette
blad.
Tilmelding foregår ved at man skriver
sig på en eller begge de lister, som fin
des i mellemgangen. Det vil være til
glæde for alle, dersom i melder jer til i
god tid.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

MOTORLÆRE
JOLLEBROEN
tages ind søndag den 2. oktober
1994 kl. 12.00.
Herefter jollemøde i Jollehuset.
Dagsorden se venligst opslag
i Jollehuset.
Claus
Jolleleder
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Sejlerskolen arrangerer kursus i Motorlære til duelighedsbevis.
Kurset afholdes lørdag den 24. september kl. 14.00.
Dels i Green House og dels i Tyveknægten.
Lærer bliver igen i år Johnny Pileborg. Det er gratis at deltage.
Alle interesserede er velkomne.
NB! Kurset er obligatorisk for alle, der skal til prøve.

TOVVÆRKSKURSUS
Sejlerskolen arrangerer igen i år kursus i Tovværksarbejde m.v.
Kurset afholdes i Skipperstuen på tirsdage kl. 19.00 til ca. 21.30.
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.

KØB SALG
SÆLGES - SÆLGES
British Seagull Type 75 4 hk,
med langt ben, årgang 1988,
meget velholdt. 1 gear.
PRIS: KR. 2.500
Henvendelse:
På telefon 31 59 75 14

Tilmelding på liste i mellemgangen.

Motorsejler sælges

NAYIGATIONSKURSUS
Sejlerskolen arrangerer igen i år kursus i Navigation til duelighedsbevis. Kurset afholdes i Skipperstuen på mandage kl. 19.00 til 21.30.
Hertil kommer en ekstra aften hos Falck i Tåstrup.

LM 16 med mast og sejl, 5 HK
Marstalmotor, ekstra køl, kom
pas, fendere, anker.
Fin stand.
Kr. 30.000.
Henvendelse:
John Speiermann
Tlf. 31 58 42 12 og 30 34 0412

Første undervisningsdag bliver 3. oktober.
Afslutning med eksamen omkring den 1. april.
Lærer bliver igen i år Poul Christensen.
Deltagerpris 600 kr. + Materialer + Gebyr.

Brugt
Slæbejolle sælges

Tilmelding på liste i mellemgangen.

Slæbejolle 370x150x70 - kr. 4.500
Evt. Motor 10 HK Honda
kr. 4.500 eller

Tag

Forterne v"-'

Rundt

Søndag den 25. september 1994
samtidig speciel indbydelse til:
BALLAD - lørdag den 24. september 1994
Vor hovedsponsor er:

4,5 HK Italia uden gear, kr. 1.000
Tlf. 32 5019 78

CODAN
forsikring
Har du spørgsmål vedrørende
SSF's forsikringsordning.
Ring til 3940 10 88
Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

AHAGER
15

BÅDUDSTYR
Hos os finder du altid et stort udvalg af
Bådudstyr
Instrumenter
^
Bådmaling
a,
Tovværk
Fiskegrej
Motorer
Gummibåde
Maritim beklædning
Eget riggerværksted

O
O

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup
^_Tlf. 32 500504 - Fax. 31 510930

EKSTRA ÅBENT!!
ALLE DAGE MELLEM PÅSKE OG PINSE

Fa et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri
sommer
Mange fir sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til
foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad osklar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer.

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.

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.

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.
Hoimbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95.
Mollegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23.

Navtek Marine Center,
Wilders Plads, Bygn.C, tlf.3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-IS ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.

so

^'outboards

YAMAHA

tjonnson
QU/CKSILVER

Sundbybåde på den sidste tur til Motorklubben »West« i Sydhavnen.
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Billige kvalitetstryksager

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

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

Amager Strandvej 15, 2300 København S

*

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

Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Alt i bogbinderiarbejde

_

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

£

Fotografering til brochure brug

o

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax:

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

31 59 35 80
31 58 32 96
31 5814 24
31 59 35 80

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning.
Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag.

SMQffsetttife
vi Tina og Søren Møller

Postgirokonto: 7 05 65 16

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP •

@ 31 51 71 79

Formand:
32 50 1978

Næstformand, Festudvalgsrepræsentant og Vagtchef:

ElseThuring

32535964

Sekretær:

Aase Schou

36305082

Kasserer:

Jørgen Rindal

FÅ BEDRE RAD I
AMAGERBANKEN.

3297 0939

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 594924
31 9536 89

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 571340

Motorbåds- og Sikkerhedsrepræsentant:

Steen Jensen

31 589524

Kapsejlschef:

Frank Olesen

32522310

Amagerbanken

Skolechef:

Kent Nielsen

31 560541

Juniorleder:

Henrik Gravesen

32521605

Heller's Yachtværft

Jollerepræsentant:

Claus Villadsen

31 57 7990

Målere:

Svend Heger
Lars Schaldemose

Reparation af træ- og glasfiberbåde
Installation og reparation af
bådmotorer/påhængsmotorer
Selvbyggermaterialer
Oplakering af både
Nybygninger

31 596603
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:
Erna Christensen,
Sternberggade 6, 1., 2300 Kbh. S . . 31 593978
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup . .. 31 51 71 79
Fotosats:
Keszler Fotosats,
Havnegade 37 B, 1058 Kbhvn. 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
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HELLER 26

Amager Strandvej 407
2770 Kastrup • 32 50 3017

Annoncepriser i SSF's medlemsblad
F.eks.:
1 Helside
1 Halvside

Kr. 900,00 + moms pr. nummer
Kr. 450,00 + moms pr. nummer
10 % rabat ved annoncering et helt år (10 numre).

Fra redaktøren:

j
U.

Foreningens bestyrelse:
Preben Jacobsen

—
CC

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 4. november 1994

fra bestyrelsen

Referat af bestyrelses
møde mandag den
12. september 1994
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus
Punkt 5 Fester
Punkt 6 Sejlerskolen
Punkt 7 Ungdomsafdelingen
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 15.
august 1994 blev godkendt uden be
mærkninger.
Punkt 2 - Beretning
Formanden indledte med at oplæse
indkomne takkeskrivelser.
Formanden havde fået en forespørgsel
fra Sejlklubben Enigheden, om
Sundby kunne være behjælpelig med
vinterplads til 3 både.
En enig bestyrelse vedtog, at dette kun
kunne lade sig gøre såfremt ejerne
meldte sig ind i SSF på normal vis.
Vagten for bestyrelsen starter den 1.
oktober.
Endvidere behandlede bestyrelsen en
arvesag vedrørende overtagelse af en
bådplads.
Punkt 3 - Havn og plads
Tyverialarmen går igang om natten
uden årsag. Firmaet der har leveret
alarmen vil blive kontaktet, så fejlen
kan blive rettet.
Begge telefoner der tidligere på året
blev stjålet fra klubhuset er blevet fun
det på pladsen. De begge er sendt til
reparation, og bestyrelsen vil senere
tage stilling til om de skal opsættes på
havneområdet.

Punkt 4 - Klubhus
Elo har været på taget for at reparere
det. Taget har en forkert hældning, så
vandet vil trænge igennem ovenlyset
ved kraftig og vedvarenede regn.
Formanden foreslog en etage ovenpå
pejsestuen, i stedet for at lægge taget
om. Bestyrelsen blev enig om igen at
reparere taget.
Punkt 5 - Fester
Svagførerfesten forløb over al forvent
ning, med mange glade mennesker.
West-turen som i år var sidste gang,
havde en stor tilslutning.
Punkt 6 - Sejlerskolen
Afdelingen har afholdt fællestur til
Sletten med 5 både.
Tilmeldingen til vinterkurserne er
startet.
Punkt 7 - Ungdomsafdelingen
Ungdomsmesterskabssejladsen var et
godt engagement, med mange sejlad
ser.
Vi fik en klubmester for Optier.
Ved Nordisk Mesterskab blev Tonny,
Claus og Tina nr. 7, et flot resultat for
vort hold.
Der er på nuværende tidspunkt kun til
bage at sejle udtagelsessejladser til
VM.
Alle Optierne vil blive taget ind for en
seriereparation inden Ynglinge skal
ind og stå.
Punkt 8 - Kapsejlads
Onsdagssejladserne sluttede
med
klubmesterskab, desværre var der kun
6 både tilmeldt, hvoraf størsteparten
var Ynglinge.
Forterne Rundt den 24.-25. september
var årets sidste kapsejlads med Ballard-stævne samtidig.
Punkt 9 - Joller
Den 2. oktober tages jollebroen ind.
Jollerepræsentanten efterlyser en dato
for udsættelse af betonpladen. Kapsej
ladschefen og Juniorlederen gav til
sagn om at være behjælpelige.
Punkt 10 - Motorbåde
Motorkranen på Nordre Mole vil blive
sat op med hjælp fra Steen og en mon
tør.
En søgelygte er bestilt til Bollen samti
dig vil kompasset blive udskiftet.
Dette p.g.a., at Bollen skal være til
knyttet Beredskabstjenesten.

Punkt 11 - Sikkerhed
Alle brandslukkere udendørs er blevet
forsynet med beskyttelseskasser.
Punkt 12 - Bladet
Under dette punkt blev de bestyrelses
medlemmer der er på valg til efterårsgeneralforsamlingen, forespurgt om
de ønskede genvalg.
Jollerepræsentanten ønskede ikke
genvalg, da han ikke længere har en
jolle.

Punkt 13 - Evt.
Sundby Sejlforening har fra Lion
Club, København, modtaget en check
stor kr. 1.500,- til vor Svagførerfest.
Mødet slut kl. 22.00
Preben Jacobsen
formand
Else Thuring
næstformand

Referat af bestyrelses
møde mandag den
3. oktober 1994
Dagsorden:
Punkt 1 Behandling af indkomne
forslag til generalforsamlingen
Punkt 2 Evt.
Punkt 1 - Behandling af indkomne for
slag
Der var modtaget 2 forslag, som besty
relsen behandlede.
Derudover havde bestyrelsen 1 Lov
ændringsforslag, som blev behandlet.
Punkt 2 - Evt.
Kent Nielsen og Elo Nielsen var util
fredse med at der ikke ville blive af
holdt 1 bestyrelsesmøde inden gene
ralforsamlingen, en enig bestyrelse be
sluttede herefter at afholde bestyrel
sesmøde mandag den 10. oktober
1994.
Mødet slut kl. 22.00
Preben Jacobsen
formand
Aase Schou
sekretær
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GENERALFORSAMLING
Formand Preben Jacobsen

Søndag den 30. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

Dagsorden:

Kapsejladschef Frank Olesen
Ungdomsleder Henrik Gravesen
Jolleleder Claus Villadsen
(ønsker ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem Holger Nielsen

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Valg

Formand for klubhus og
bygninger Elo Nielsen

5. Andre forslag

1 suppleant til bestyrelsen
Lillian Green Jensen

6. Eventuelt.

Kasserer Jørgen Rindal

4. Lovændringsforslag

1 kasserersuppleant Erna Christensen

Foreløbigt budget 1995
Indtægt
Indtægt:
Udgift:
Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelse
Renter
Sejlerskole
Juniorer
Kapsejlads
Motorbåde
Joller
Diverse/overskud

Udgift

1.180.000

680.000
30.000
135.000
20.000
30.000
6.000
25.000
20.000
75.000
25.000
10.000
10.000
114.000
1.180.000 1.180.000
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Lovændringsforslag
fra bestyrelsen:
Vedr.: § 11 under Havnen:
Salg af anpart i fartøj vil kun blive god
kendt, hvis køber af anparten er med
lem af SSF og har anciennitet, der gi
ver ret til havneplads, eller hvis salget
sker til nærmeste familie, hvorved for
stås forældre, børn eller søskende. I
tilfælde af en fartøjsejers død skal der
dispenseres fra anciennitetskravet,
hvis ægtefællen ønsker at overtage far
tøj og plads.
Sidestillet hermed er retten til at over
tage en afdød ægtefælles medlemskab/
anciennitet med henblik på tildeling af
fremtidig havneplads. Når overtagel
sen eller 1. tildeling af havneplads har
fundet sted, kan havnepladsen kun
byttes med anden plads, hvis egen an
ciennitet giver ret til denne.
Begæring om overtagelse af havne
plads eller om ret til fremtidig havne
plads, skal indgives skriftligt til besty
relsen senest Vi år efter dødsfaldet.
Samme ret som ægtefællen har en sam
leverske), 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 er
klærer sig indforstået med at være den
reelle bruger af pladsen.
Rettelsen til § 11 er ordet Skriftligt.

Andre forslag:

Forslag nr. 2:
Medlem nr. A.1054, Michael Fraenkel
foreslår at:
- Bestyrelsen inden forårsgeneralforsamlingen 95, indkøber og opsætter
på standermasten, 1 stk. vindhastig
hedsmåler.
- Pris ca. 2.300,-kr.

Forslag nr. 1:
Medlem nr. A.1054, Michael Fraenkel
foreslår at:
- Bestyrelsen inden forårsgeneralforsamlingen 95, indkøber og opsætter
2 søkort. Sundet Syd og Sundet Nord
i skifterammer, på et tilgængeligt
sted i klubhuset.

Bestyrelsens kommentarer:
Vindmåleren er indkøbt og vil blive
fremvist på generalforsamlingen.

- Pris ca. 1.000,- kr.
Bestyrelsens kommentarer:
Søkortet vil blive indkøbt og opsat in
den generalforsamlingen.

HUSK!!! SPAR PA VANDET!!!

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH®
Helly Hansen

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
o

pa
Frederiksborggade 15
10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Frederiksborggade 15

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

HellyHansen

1360 København K
Telefon 33 12 20 58
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Svagfører/Seniorfest
Se denne dag er jo en speciel dag, da
SSF holder en gammel tradition ved
lige ved at invitere ældre medlemmer
og svagføre til en fest i klubhuset.
Der var ca. 120 deltagere, som nød
denne dag i fulde drag. Hoplapigerne
serverede dejlig frokost, kaffe, is, ja
sågar røde pølser, så alle gik mætte
hjem efter en dag, hvor man fik under
holdning og selv underholdt med sjove
historier og sange. Samariterne havde
organiseret kørsel så alle der ikke selv
kunne gå, blev hentet. Mit indtryk som
hoplapige og medhjælper var, at alle
havde en rigtig dejlig dag.
Redaktøren
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Breve til S.S.F.
DANMARK

Til bestyrelsen
Rigtig mange tak for den dejlige lørdag
eftermiddag, min kone og jeg tilbragte
i klubhuset, den dag vil vi sent glem
me, og tak til alle for det store arbejde
der blev gjort.
Venlig hilsen
Oscar Nielsen
Marsalavej 11

Westtur
Westturen i år var den uigenkaldelige
sidste, da klubben vil blive offer for
Øresundsforbindelsen.
Der deltog ca. 40 personer fra SSF.
Vi takker West for deres store frem
møde, som var med til at gøre denne
sidste Westtur til en uforglemmelig
dag.

Lizzi får overrakt en erkendtlighed,
en flaske Nordsø Olie i anledning
af hendes 25. Westtur.
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Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

Bådvarmere:
m WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

. VOLVO

jl|

. BUKH

AL

marine
service

• WALLAS

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03

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

PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78
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De ældste søforter
Efter en tiltrængt renovering åbnes
Trekroner fortet snart for publikum,
og Prøvestensfortet er i dag en integre
ret del af Københavns Havns oliehavn,
men engang var de hovedhjørneste
nene i Købehavns søforsvar.
Af Leif Kurdahl
Det første kendte søfort ved Køben
havn var et trækastel, Refsahiborg,
der var anlagt på Refshalegrunden.
Bygningsværket kan dateres til ca.
1250. Siden har der op gennem histo
rien været mange forskellige anlæg til
hovedstadens forsvar, både til søs og
langs kysten.
Efter tabet af Skåne var København
sårbar overfor angreb fra søsiden.
Derfor indledtes i 1690'erne opmålin
ger i Sundet under kommandør O. Ju
dichærs ledelse med henblik på at
etablere et stationært søfort. Men ak,
riget fattedes også den gang penge. I
stedet blev Christianshavns vold udvi
det.
Det viste sig i 1700 med al ønskelig ty
delighed ikke at være tilstrækkeligt.
En større engelsk-hollandsk-svensk
flådeenhed tvang i juli måned den dan
ske flåde til at trække sig tilbage. Kø
benhavn blev bombarderet og flåden
måtte søge helt ind under Kastellets
beskyttende kanoner. Det var ikke
fjendens hensigt at indtage hovedsta
den, kun at markere magtforholdet i
Øresund. Tidligere havde det nærmest
været en selvfølge, at den danske flåde
dominerede Øresund og Østersøen.
Trods den forsmædelige belæring fik
angrebet ingen umiddelbart indfly
delse på Københavns søforsvar.
Trey Croner
Under den Store nordiske krig 1709-20
(hvor svenskerne endnu en gang skulle
sættes på plads) indtraf hurtigt to begi
venheder, som viste, at den militære
ledelse i Danmark havde forregnet sig.
Efter først at have lidt haveri i storm
vejr blev flåden angrebet i Køge Bugt
af svenskerne. Samtidig måtte der sen
des forstærkninger til Pommeren. I
1713 fik Danmark for anden gang i lø
bet af et halvt år underretninger om, at
englænderne ville sende en flåde til
Øresund for at støtte svenskerne.
Alarmeret af meldingerne og måske
også af læren fra 1700 henstillede rigets
monark, at der blev iværksat arbejder
til sikring af hovedstaden.

lo

Den 13. april var planerne for fortet
Trey Croner vedtaget. Nu gik det
stærkt. Kun to dage efter blev linieski
bet Tre Croner sænket ved den yderste
søtønde, ca. 300 meter NNV for det
nuværende Trekroner. Straks efter
blev også Prins Jørgen og Charlotta
Amalia sænket samme sted. Skibene
fyldtes med sten, jord og sand, og der
blev rammet pælerækker rundt om de
tre skibe, som blev indbyrdes forbun
det med gangbroer. Officielt hed for
tet Trey Croner, men i folkemunde fik
det hurtigt navnet Velkomsten. Den

samlede bestykning var 52 kanoner
(omtrent som et linieskib), og besæt
ningen var på ca. 200 mand.
Prøve Steenen
Så snart anlæggelsen af Tre Croner
blev påbegyndt, indsendte Judichær,
der var ansvarlig for sødefensionen fra
Kronborg til Stevns, et samlet forslag
til hovedstadens forsvar, som ikke blot
omfattede Trey Croner, men også et
fort ved Amagers kyst. Omtrent på det
sted, hvorfra København blev bom
barderet i 1700.

Det første søfort Prøve Steenen, anlagt i 1713 efter O. Judichærs plan. Stikket er
udført i 1743 og viser med al ønskelig tydelighed søfortets forfald.

••••Il

Det andet Prøvestensfort anlagt i 1802. Skitsen viser, hvordan de tre sløjfede li
nieskibe skulle grundsættes og danne fortets kerne.

Forslaget fik øjeblikkelig Frederik
IV's accept, og arbejdet med at gen
nemføre forslaget blev straks indledt.
Kernen i det sydlige anlæg var en ubru
gelig flydedok bygget i 1691. Den blev
fyldt med sand, sænket på 12-15 fod
vand og forbundet med to aftaklede
skibe, alle omgivet af pælsætning og
stenglaci. På sydsiden af dokken sæn
kedes gamle Delmenhorst, der havde
været benyttet som logiskib for sven
ske krigsfanger. Nord for anbragtes
Churpridsen, som havde ligget sunket i
flådens leje gennem længere tid. Dok
ken og de to skibe blev overbygget
med to dæk og forsynet med en sten
mur langs siden. Navnet Prøve Steenen blev sandsynligvis valgt på grund
af den dobbelttydning, der kunne ligge
i ordet. Nemlig en prøvesten for fjen
den, så de vidste, hvad der ventede
dem forude. Samtidig var det en prøve
på de tanker, som mange i den danske
magtsfære var imod.
I december 1713 var anlægget brugbart
og armeret med 32 kanoner. Besætnin
gen var på 120 mand.
Flere gange under krigen blev forterne
udvidet og forbedret ved, at flere af
taklede flådeenheder blev sænket.
Trey Croner var således i 1718 armeret
med 126 kanoner, med en besætning
på 400 mand. Prøvestensfortets be
stykning blev gradvist øget til 63 kano
ner og besætningen til 300 mand.
Fred og ingen fare
Ganske vist blev der både i 1720 og
1721 grundsat skibe for at udbedre sø
ens og vindens angreb, men ellers for
svandt interessen for forterne, lige så
hurtigt krigen sluttede. I 1724 bestod
Prøvestenen af dokken og syv grund
satte fartøjer. Vinterperioden var spe
cielt hård mod Prøvestensfortet. På
det relativt lave vand frøs isen fast til
pælerækken, som blev rykket op ved
højvande.
Lidt gavn gjorde Trey Croner i 1728.
Efter den store ildebrand i København
strømmede fordægtige personer til ho
vedstaden med alle mulige og umulige
forklaringer som påskud. Deres ærin
der var at plyndre brandtomterne,
men de blev i stedet interneret på for
tet, til deres forhold var afklaret.
I 1731 blev det bestemt at demolere
begge forter og kun bevare en kerne af
Prøvestensfortet. Den oprindelige
det. Efter kun to år var forfaldet så
fremskredet, at fortchefen frygtede al
vorlige skader, hvis de store kanoner
blev brugt til salutering. Da man des-

unden til opførelse af Christiansborg
slot hentede store mængder sten, var
fortets dødsdom i realiteten afsagt. Of
ficielt besluttede kong Christian VI
først den 10. oktober 1736 at stryge fla
get på fortet og fjerne bestykningen.
Tilbage blev et vagthold, som skulle
praje forbipasserende skib. Forfaldet
fortsatte. Fortet var så angrebet af råd,
at taget faldt sammen, inden den ende
lige nedbrydning blev gennemført.
Nye forter planlægges
Lynetten anlagdes som søfort i 1766.
Fortet var det første i en planlagt
række på syv, som skulle placeres på
begge sider af sejlløbet til København.
Der blev imidlertid kun opført det ene
fort, som henlå uden armering frem til
1848.
Det blev igen nødvendigt at koncen
trere sig om hovedstadens forsvar, og i
1777 nedsattes den såkaldte »Defensionskommission«, som fungerede til
1865. Den skulle udarbejde forslag til
forsvaret mod søsiden. 11784 barslede
kommissionen med en samlet plan.
Men først i 1787 kunne man gå i gang
med at anlægge et nyt Trekroner. Ar
bejdet synes fra starten at have skredet
nogenlunde planmæssigt fremt. Både
bolværk og jordpåfyldning var fuld
endt i 1792. Herefter gik arbejdet i stå
trods flere optræk til politiske storm
vejr. Et stormvejr som kulminerede
med den engelske flådes ankomst og
slaget på Reden den 2. april 1801. På
dette tidspunkt skulle bolværket til tre
planlagte forter have været færdige,
men kun Trekroner var nogenlunde
anvendeligt. Bolværket ragede 10 fod
over vandlinien, og der var fyldt så me
get jord på, at der kunne opstilles 66

kanoner. Beboelse og magasiner fand
tes ikke. Ikke så underligt at slaget fik
et for Danmark temmeligt nedslående
resultat.
Straks efter at slaget var afsluttet, og
englænderne sejlet, blev arbejdet med
at færdiggøre Trekroner sat i gang.
Jorden til fortet blev afgravet på Øster
Fælled, og der blev bygget krudttårne.
I stedet for som planlagt at bygge et
fort ved Prøvestenen valgte man den
gammelkendte, hurtigere og billigere
løsning at grundsætte tre linieskibe.
Englænderne vendte tilbage i 1807.
Endnu var Trekroner ikke forsynet
med klædningsmur, men der var eta
bleret jordbrystværn, og bolværket var
støttet af et stenglaci. Efter angrebet
fik anlægget lov til at forfalde - denne
gang fordi Danmark for alvor befandt
sig i en tilstand af politisk afmagt og
dyb forarmelse.
I 1828, 41 år efter påbegyndelsen af
Trekroner, var kun et af tare foreslå
ede søforter fuldført, og det endda i en
noget ufuldkommen form. Prøve
stensfortet solgtes for anden gang til
demolering, fordi manglende politisk
vilje og økonomisk dårlige tider stadig
gik hånd i hånd. Fortet Trekroner kan
siges at være færdigetableret i 1836, 49
år efter arbejdet påbegyndtes. Men
det udgjorde kun en trediedel af den i
1874 vedtagne plan til hovedstadens
søforsvar.
Der var ikke i den beskrevne periode
politiske ønsker om at skabe langsig
tede planer til hovedstadens søforsvar.
De enkelte forter blev anlagt, når krig
struslen var overhængende. I sådanne
tilfælde brugte man gamle ubrugelige
flådeenheder, som i forvejen var ud
tjente.

Slaget på Reden 1801. Trekroner var meget sårbart som fort. Der var ingen ind
kvarteringsmuligheder og intet brystværn til beskyttelse.
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kapsejlads

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.

• •
Ballad Stævne

•

CH Ford Amager og Sundby Sejlfore
nings kapsejlads weekend den 24.-25.
september for Ballad blev afviklet i et
flot efterårsvejr, med meget lidt, men
skiftende vind der var skyld i at banen
blev lavet om flere gange under sejlad
sen.
Der blev trods den skiftende vind gen
nemført 2 gode sejladser med følgende
udfald:
Der var 2 førstepladser.
nr. 1 Ballad 836 Gratia
Thomas Nevstad MSS
nr. 1 Ballad 919 Lazy Lady
Lars Larsson MSS
nr. 3 Ballad 970 Eva
Claes Løvig RKS

Forterne Rundt
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.

K-sctfloraDcsra
fL^'ouTBOARDs

YAMAHA

—

UOrinSOn
QU/CKSILVER

Sejladsen Forterne Rundt søndag den
25. september startede også med flot
vejr, men der var desværre ikke meget
vind, så der var mange både der ikke
nåede ud til start.
Der var flere både der blev disket på
grund af, at de havde brugt motor eller
modtaget hjælp efter klarsignalet.
Efter at alle både var startet blev dom
merne enige om, at den udlagte bane
var for lang, hvorfor man lagde sig op
ved første rundingmærke og afkortede
banen, så alle havde en god chance for
at gennemføre sejladsen.
Der var enkelte der ikke havde læst
deres sejladsbestemmelser rigtigt,
hvilket var grund til flere både blev
disket. Der er en enkel sag der ikke er
afgjort hvorfor præmien til Balladerne
ikke er udleveret.
Dette er grunden til at 1. start 1. løb
ikke er medtaget i præmielisten.
Hurtigste båd blev Yngling nr. 160
Hopla ført af Tonny Poulsen.
Hurtigste Kragejolle blev Gerty VI
ført af Henning Andersen.
Vi siger tak til vores sponsor:
CH Christiansen Ford Amager.
Præmietagerne er iøvrigt:
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RESULTATLISTE
FORTERNE RUNDT - 25. september 1994
Løb 3

International 806

Mål: 5.95

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

387

Int. 806

Frank Persson

Rygvind

Lyn

5.95

06.10.34

06.34.56

Løb 4

Albin Viggen

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

756

Viggen

Jørgen Larsen

Likka

SSF

5.05

06.21.58

06.32.23

Mål: 5.05

Banelængde: 16.9 sømil

Start 2 Blandede løb (DH88). Start kl. 10.05.00
Løb 5

Mål: 8.80- 9.15

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

2

Phantom

Erling Jensen

Amoureuse

Lyn

9.15

05.56.02

06.52.33

Løb 6

»Skal slå 7. løb«

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

30

Dynamic

Bjarne Riis

Stoppenålen

SSF

8.05

06.01.07

06.48.41

Løb 7

Mål: 6.95 - 7.15

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

780

Fandango

Niels Peter Petersen

Fandango

SSF

6.95

05.58.04

06.34.45

Mål: 8.05

Løb 8

Mål: 6.40 - 6.80

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

160

Bann. 28

Ole Krongaard

Gråskæg

DS

6.80

05.57.29

06.32.29

Løb 10

Mål: 6.10 -6.20

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

Pr. tid

218

Mamba29

Mogens Petersen

Carola

SSF

6.10

06.12.20

06.38.44

Pr. tid

Løb 11

Mål: 4.85 -6.05

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

164
1

Drabant
Kr. Jolle

Niels Jørgen HaslevHenning Andersen

Papaya
Gerty VI

KS
SSF

5.05
5.35

06.28.19
06.38.44
06.26.51
06.42.18
(hurtigste Kragejolle)

Løb 12

Mål: 4.50 -5.25

Sejlnr.

Bådtype

Skipper

Bådnavn

Klub

DH88

Sejltid

160

Yngling

Tonny Poulsen

Hopla

SSF

4.75

06.15.57

Pr. tid
06.20.54
(overalt vinder)
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sejlerskolen

BÅDUDSTYR
Hos os finder du altid et stort udvalg af
Bådudstyr
Instrumenter
^
Bådmaling
^
Tovværk
O"®'-«/4*«.
FlskegreJ
Motorer
Gummibåde
Maritim beklædning
Eget riggerværksted

Nyt fra Sejlerskolen
O

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 500504 - Fax. 31 510930

EKSTRA ÅBENT!!
ALLE DAGE MELLEM PÅSKE OG PINSE

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.
FILigger 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.
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 7333.
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95.
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23.

Nu er sejlersæsonen forbi og vi er midt
i efteråret.
Når i læser dette, er navigationskurset
startet, og tovværkskurset forhåbent
lig også. Her kunne vi godt bruge
nogle flere deltagere, derfor kan jeg
kun opfordre alle nye og gamle med
lemmer til at melde sig, hvad enten det
er for at indøve noget nyt, eller det er
for at genopfriske gamle færdigheder.
Det plejer at forløbe meget hyggeligt.
Søndag den 25. september deltog »Ty
veknægten« i »Forterne Rundt«. Det
var rigtigt spækhuggervejr, så vi fik en
fin dag og nåede at blive disket hele to
gange. Den første gang som følge af
manglende kendskab til reglerne, og
den anden gang som følge af en tve
tydig formulering af sejladsbestem
melserne.
Lørdag den 1. oktober, afholdt sejler
skolen sin årlige duelighedsprøve. Det
lykkedes at gennemføre prøven for de
4 tilmeldte elever. Alle 4 bestod, og
Søfartsstyrelsens tilsynsførende, som
var til stede, udtrykte stor tilfredshed
med forløbet.
Fredag den 7. oktober afholdte sejler
skolen afslutning og lørdag/søndag
den 8./9. oktober var der pligtsarbejde
med afrigning af bådene.
Lørdag den 15. oktober agter SEJ
LERSKOLEN, i lighed med tidligere
år, at deltage i den årlige »Havnerund
fart«.
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
sikkert igen vil slå alle rekorder.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
Skolechef

fra medlemmerne

havn og plads

^1

1 1 II

\ /

SÆLGES - SÆLGES
British Seagull Type 75 4 hk,
med langt ben, årgang 1988,
meget velholdt. 1 gear.
PRIS: KR. 2.500

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

Henvendelse:
På telefon 31 59 75 14

Tak
Tak for venlig deltagelse ved
vores fader Erik »Sølvsmed«
Hansens død.
Jørn og Gitte Hansen

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

til orientering

Motorsejler sælges

Hjertelig tak
Hjertelig tak til SSF's bestyrelse
og venner for venlig deltagelse
ved min mand Ivan's bisættelse.
Venlig hilsen
Eva og Kim (Sambuca)

VOLVO PENTA
AUTORISERET FORHANDLER

Nye medlemmer
A 496 Cythia Rasmussen
Woltersgade 8
2300 København S
A513 Søren B. Jensen
Dalslandsgade 32
2300 København S
A531 Peter R. Jensen
Egilsgade 2
2300 København S
A 602 Jørn Max Fichter
' Nitivej 3, 3.tv.
2300 København S
1502 Kitt R. Gravesen
Kristtorn Allé 5
2770 Kastrup

Obs! Obs! Obs!

KØB SAIG

MARINEMOTOR 9-800 HK
Propelanlæg - Varmeveksler
Oliekøler - Marine gear
Pumper - El-udstyr
Fremstilling af rustfri udstyr
Bådudstyr - Brugte motorer
BOHGJCWARNER

LM 16 med mast og sejl, 5 HK
Marstalmotor, ekstra køl, kom
pas, fendere, anker.
Fin stand.
Kr. 30.000.
Henvendelse:
John Speiermann
Tlf. 31 58 42 12 og 30 34 0412

Brugt
Slæbejolle sælges
Slæbejolle 370x150x70 - kr. 4.500
Evt. Motor 10 HK Honda
kr. 4.500 eller
4,5 HK Italia uden gear, kr. 1.000
Tlf. 32 5019 78

ITIKJIISjCO

PRM

BOWMAN

MARINEGEAR

VARMEVEKSLER

iåPerkins
Forhandler

Maskinfabrikken

ADIL"

Jørn Hansen
Havnegade 12 . 5960 Marstal
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66

CODAN
forsikring
Har du spørgsmål vedrørende
SSF's forsikringsordning.
Ring til 3940 10 88
Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

Dameur fundet på Søndre Mole.
Henvendelse til Mimi på telefon 32 52
23 10.
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FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser
fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for
forsejl og storsejl.

FACNOR
kræver ingen
afmontering af
mast, da det også
kan monteres fra
fordækket.

FACNOR monteres
nemt og hurtigt på det
eksisterende forstag,
og du har derfor
altid mulighed for
en senere just
ering af mast
hældning.

FACNOR undgår
klipning af wire og
afskæring af alu profiler
ved montering, på grund
af den i 1985 patenterede,
teleskopiske underdel.

*

LYNETTENS BÅDSERVICE giver dig meget
gerne et samlet tilbud på et komplet system,
også incl. sejl, fra anerkendte sejlmagere.
DU er selvfølgelig velkommen til
at rekvirere vores brochure
pr. telefon, brev ellerfax.
Importør og forhandler:

LYNETTENS BÅDSERVICE
Refshalevej 200 1432 København K
Tlf.: 31 57 61 06 Fax: 31 57 42 44
(

Årets »Sundbyer« 1994, blev Ole Poul Pedersen
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Medlemsblad for

Billige kvalitetstryksager

SUNDBY SEJLFORENING

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

Amager Strandvej 15, 2300 København S

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

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

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

Fotografering til brochure brug

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax:

31
31
31
31

59 35 80
58 32 96
5814 24
59 35 80

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

Postgirokonto: 7 05 65 16

v/ Tina og Søren Moller

SALTVÆRKSVEJ 134

2770 KASTRUP •

31 51 71 79

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Preben Jacobsen

32501978

Næstformand, Festudvalgsrepræsentant og Vagtchef:

ElseThuring

32535964

Sekretær:

Aase Schou

36305082

Kasserer:

Jørgen Rindal

FÅ BEDRE RÅD I
AMAGERBANKEN.

3297 0939

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 594924
31 953689

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 57 13 40

Motorbåds- og Sikkerhedsrepræsentant:

Steen Jensen

31 589524

Kapsejlschef:

Frank Olesen

32522310

Amagerbanken

Skolechef:

Kent Nielsen

31 560541

Juniorleder:

Henrik Gravesen

32521605

Heller's Yachtværft

Jollerepræsentant:

Claus Villadsen

31 57 7990

Målere:

Svend Heger
Lars Schaldemose

Reparation af træ- og glasfiberbåde
Installation og reparation af
bådmotorer/påhængsmotorer
Selvbyggermaterialer
Oplakering af både
Nybygninger

31 59 66 03
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:
Erna Christensen,
Sternberggade 6,1., 2300 Kbh. S . . 31 593978
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup . . .. 31 51 71 79
Fotosats:
Keszler Fotosats,
Havnegade 37 B, 1058 Kbhvn. 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

HELLER 26

Amager Strandvej 407
2770 Kastrup • 32 50 3017

Annoncepriser i SSF's medlemsblad
F.eks.:
1 Helside
1 Halvside

Kr. 900,00 + moms pr. nummer
Kr. 450,00 + moms pr. nummer
10 % rabat ved annoncering et helt år (10 numre).

Fra redaktøren:

Dead-line for indlevering af stof til bladet er:
Fredag den 2. december 1994
Foto: Kurt Pfeiffer
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Fra Drageturen den 3. september 1994
- og vi som troede at det kun var »Dan
nebrog« der faldt ned fra himlen.

v
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Husk! JULEFROKOST

|

& iSundbySejlforeninglørdagden10.decemberkl.14.00 ±

t

Du tilbydes »Det Store Usandsynlige Kolde/Varme
^
Julebord« a'la Kirstine.
Ingen gaveauktion, men nok et par af de
traditionelle lotterier.
Musik ved Jens Svendborg.
Billetter til julefrokosten købes hos Kirstine

i
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!
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- Pris kr. 110,•
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fra bestyrelsen

Referat af bestyrelses
møde mandag den
10. oktober 1994
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus
Punkt 5 Fester
Punkt 6 Sejlerskolen
Punkt 7 Ungdomsafdelingen
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 3.
oktober 1994 blev godkendt uden be
mærkninger.
Punkt 2 - Beretning
Formanden læste indkomne takkeskri
velser.
Punkt 3 - Havn og plads
Det manglende lys på jollepladsen er
nu blevet opsat.
Endvidere vil der blive opsat nye cy
kelstativer.

Punkt 11 - Sikkerhed
Der var intet under dette punkt.

Punkt 4 - Klubhus
Taget på klubhuset er blevet repare
ret.
Ny dør til bagsiden af klubhuset er be
stilt og vil blive opsat meget snart.

Punkt 12 - Bladet
Der var intet under dette punkt.

Punkt 5 - Fester
Der var intet under dette punkt.

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

Punkt 6 - Sejlerskolen
Sejlerskolen afholdt prøve den 1. ok
tober og 4 elever bestod. En tilsynsfø
rende fra Søfartsstyrelsen deltog. End
videre deltog en af vore ynglinge og
bestod.
Navigations- og tovværkskurserne er
startet med en fin tilslutning.
Sejlerskolens både er afrigget og gjort
vinterklar.

Mødet slut kl. 20.30

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen
Der var intet under dette punkt.
Punkt 8 - Kapsejlads
Kapsejladschefen forelagde proble
met vedrørende sejladsen MønRundt, som er en stor succes men der
udover også en stor udgift for forenin
gen. En enig bestyrelse vedtog, at sej
ladsen skulle videreføres.
Der vil blive afholdt det årlige kræmmermøde den 26. oktober 1994, O. P.
og Frank Olesen deltager.
Endvidere er der kredsmøde den 29.
oktober 1994.
Punkt 9 - Joller
Jollebroen er taget ind. Denne gang
havde Claus hjælp fra 2 jollesejlere så
det må siges, at være en stor fremgang.
Punkt 10 - Motorbåde
Der var intet under dette punkt.

Preben Jacobsen
formand
Aase Schou
sekretær

VOLVO PENTA
AUTORISERET FORHANDLER

MARINEMOTOR 9-800 HK
Propelanlæg - Varmeveksler
Oliekøler - Marine gear
Pumper - El-udstyr
Fremstilling af rustfri udstyr
Bådudstyr - Brugte motorer

BORGJCWARHEB

CGCHUSCG

PRM

BOWMAN

MARINEGEAR

VARMEVEKSLER

§å Perkins

Maskinfabrikken

ADIL"

Jørn Hansen
Havnegade 12 . 5960 Marstal
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66

©
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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» SØLVPOKALB-N

Sommersøndag i Sundby Sejlforening,
sol og let vind fra morgenstunden, blå
himmel og blåt hav at skue, herlig, her
lig sommer.
Ikke alle sejlere har fået deres både i
vandet endnu, men de der står på land
bliver inspireret til at male og lakere
bådene færdige ved at se på livet i hav
nen, hvor der er mange af bådene der
har halet sejlene op. De hvide sejl slår
lidt dovent i den lette sommerbrise, og
står i en smuk kontrast til det blå Øre
sund.
Men det er en særlig søndag. Det er
søndag den 30. juni 1935, den sidste
dag i juni. Vejret varsler en god som
mer, og i dag er det Sundbys forårskapsejlads der skal sejles, så alle de
færdigriggede både er ved at gøre klar
til denne dyst.
Fartøjerne er meget forskellige, hvad
der ikke gør det mindre spændende for
mange har noget i ærmet til sådan en
sejlads, og det skal prøves og helst ind
fri alle de tanker og drømme, der har
været igennem den lange mørke vin
ter.
Derfor er der en tæt stemning omkring
bådene, der bliver snakket højt og ind
imellem lidt drillende, når det gode
humør løber lidt over på denne dejlige
forsommerdag.
Men hvad er nu det, der sker derhen
ne. Svend Aage er ved at prøve sit nye
topsejl på sin blåmalede Kragejolle
»HALLO«. Det lyder fra nabobåde
ne: »hva' Svend - skal du bruge dit
hemmelige våben idag?« Svend svarer
ikke, men smiller stille, imens han ta
ger trykket af en pilsner, bagefter siger

han roligt: »I sådan en let vind er det
godt med lidt dameundertøj på top
pen«. Det nye topsejl var da også af
ægyptisk bomuld, som også anvendtes
til dette formål. Det var en af de
mange glade og af spænding sitrene be
mærkninger, der hørtes imellem bå
dene i havnen hin sommersøndagfor
middag i 1935.
Op af formiddagen letter bådene i den
svage brise og glider ud af havnen, vin
den er i syd og er det helt fine vejr til en
forårskapsejlads, sejlerne i de lette
både er glade for den svage vind og
dem i de lidt tungere både håber på at
vinden vil friske. Fartøjerne er for en
stor del kragejoller, - langkølede,
klinkbyggede ældre fiskefartøjer, der
nu er prydet med sprydrig, gaffelrig og
enkelte med bermudarig. Det er et
dejligt syn, som giver Øresund liv og
farver med deres nymalede fribord og
hvide bomuldssejl.
Starten er gået, og der krydses sydpå
under land. Der er en let kølighed i luf
ten efter en tidlig morgentåge, men
solen har nu fået magt og det giver et
klart sigt, så Saltholm og Svenske
kysten står som løftet ud af vandet.
Slag for slag sejles der frem på banen i
den lette formiddagsbrise, og det går
godt frem mod første mærke som er
»Kastrupkosten«
trekosten
ved
Nordre Røse.
I alle bådene tages der højde for at ud
nytte styrbord halse, og undgå konkur
renternes ret til samme. Der høres
imellem bådenes klukkende bovvand
»vende for land« når ålegræsset bliver
for tydeligt, og man er ved at komme

for langt ind under kysten for at undgå
den modgående strøm.
En enkelt båd en sprydstagerrigget
med fok, klyver og topsejl - er kort ef
ter starten stået til søs og prøver chan
cen ude, selvom strømmer er imod.
Det ser ud til at han har lidt mere luft,
og går højt til vinden med god fart.
Men hvad er nu det? Vinden flover un
der land, og snart ligger alle bådene
stille med slappe sejl. Lidt efter kom
mer vinden dog igen fra sydøst, men
man er nu kommet så langt ad Kastrup
til, så det også bliver kryds ud til treko
sten i meget let vind og modgående
strøm.
Men hvordan går det med den blå kra
gejolle der stak til søs lige efter star
ten? Han kan nu holde trekosten op,
med alle sejlene spændt ud af en laber
brise, der står her på inderkanten af
sejlrenden. Et flot syn hvis bare man
ikke sidder i en af alle de andre både
under land, hvor vinden nu er ganske
svag.
Alle ser ud på den blå båd, som sejler
hen mod mærket.
Nu nu runder Svend Aage trekosten
for fuld fart, slækker ud på skøderne,
og stryger med vind og strøm ud mod
midtfarvandsbøjen, som han runder
før den næste båd i sejladsen når op til
trekosten. Det går med fuld fart mod
målet, og da han stryger ind i havnen,
står der mange sejlere som løfter på
kasketten, råber hurra og lykønsker
Svend Aage og hans besætning med
sejren.
Og på denne måde kom der til at stå på
sølvpokalen, som jeg sidder med her i
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hånden: »1. præmie Kragejollen
HALLO«.
SVEND AAGE LARSEN 30/6 1935.
»Lykken står den kække bi« og måske
især dem, der tør gå deres egne veje,
som vi så her søndag den 30. juni 1935,
hvor der for første gang blev sejlet om
Sejerbos Vandrepokal i nyslået sølv.
Jeg vil tro at mange, der har læst denne
lille Sundby sejlerhistorie, har gen
kendt vores mangeårige formand
Svend Aage Larsen.
Også kaldet »Bollen« på grund af sin

lave højde og store drøjde, eller måske
fordi han i sin formandstid bogstavelig
talt tromlede alt ned, der ikke var godt
for Sundby Sejlforening.
Det blev til mange flere kapsejladser
for Svend Aage med en Sundbystan
der på mastetoppen. Kendt blev han
både ude og hjemme mellem sejlerfolket, og hans liv og tilværelse i forenin
gen kunne blive en lang historie med
mange spændende initiativer, som al
tid udførtes med stor ildhu, indtil han
var tilfreds med resultatet.

HUSK!!! SPAR PÅ VANDET!!!
>«b

Sakset fra DS SejlerNyt

Kriteriet for denne Vandrepokal er
indgraveret i sølvet, den er udsat af Sejerbo - selv Kragejolle og Spidsgatter
ensusiast - for hurtigste Kragejolle i
Sundby Sejlforening.
Kragejolle defineres som langkølet,
klinkbygget kølbåd.
Der blev sejlet om pokalen første gang
som forud beskrevet. Beretningen er
som artiklens forfatter - der selv har
sejlet og bygget Kragejoller i mere end
40 år - har kunne se det for sig, samt ud
fra sit kendskab til Svend Aage Larsen
og ældre Sundbysejlere som kendte
Kragejollen »HALLO«.
Henning Andersen
Krage jollen »GERTY VI«
Navigare Nessesery est

Sejler vandt sag
om mastebrud
Hidtil har en mast skullet brække helt
for at være dækket af kaskoforsikrin
gen. Men det behøver den ikke, siger en
ny Landsretsdom.
Siden 1981, hvor Sø- og Handelsretten
afsagde en kendelse om, at skader på
en aluminiumsmast, der bøjede uden
at brække, ikke berettigede til forsik
ringsdækning, har en del ærgerlige
bådejere selv måttet betale for en ny
mast, selv om de havde kaskoforsik
ring. Adskillige afslag fra forsikrings
selskaberne er i årenes løb blevet ind
bragt for Ankenævnet for Forsikring,
men ankenævnet har på baggrund af
Sø- og Handelsrettens kendelse givet
forsikringsselskaberne medhold.
Nu har Østre Landsret stadfæstet en
kendelse fra Lyngby Ret, hvor en sej
ler får medhold i, at selv om hans mast
ikke brækkede helt over, da et vant
sprang, så knækkede den så meget
sammen, at den var ubrugelig, og der
for skal forsikringsselskabet dække
skaden.
Lyngby Rets dom blev anket til Østre
Landsret af Tryg Forsikring, som i un
derretten hævdede, at kaskoforsikrin
gen ifølge policen kun dækker egent
lige brudskader på master, og det var
der ikke tale om her. Retten siger til
gengæld, at »der er tale om et sådant
knæk eller bøjning af røret, at masten
ikke kunne bruges igen. Endvidere at
røret ville være knækket helt over, hvis
det havde været fastgjort på en anden
måde med ynderligere wirer«. Og det
siger nu også Øster Landsret i sin dom,
som vil komme til at danne præcedens
for lignende sager.
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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 MarineCenter,
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.

SMØBOGtlDD
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Formandens beretning
Efterårsgeneralforsamling 1994
Det er med sorg at jeg må meddele at
følgende medlemmer er afgået ved dø
den.
Medl. nr. A500 Henrik Ziegler døde i
maj måned. Det var Ziegler der købte
Kents Spidsgatter men han fik desværre
ikke glæde af den så længe.
Lisse Bech døde i juni efter mange års
sygdom. Trods sygdommen var hun et
livligt, rart og sødt menneske, der del
tog aktivt i sejlerlivet. Det er en stor sorg
for alle og især på Sdr. Mole, hvor hun
havde sin gang både sommer og vinter.
Med. nr. A529 Erik V. Hansen døde i
september efter længere tids sygdom.
Bedre kendt som Erik Sølvsmed. I de
senere år sad han ved sit stambord og
betragtede klublivet.
Medl. nr. A919 Jørgen Drejer døde
pludseligt den 26. september efter 2
dages hospitalsophold. Telefon-Jørgen
som han kaldtes havde lige købt ny
båd, men nåede desværre ikke at se den
som de andre både han har haft som en
fuldstændig renoveret båd.
Svend Aage Hede et mangeårligt med
lem, som har sejlet i mange år, vil blive
savnet for sit stille og rolige gemyt.
Medl. nr. A73 Ivan Ljungberg Jensen
døde pludselig den 3. oktober. Ivan
blev kun 41 år og det bliver et stort savn
for hans pårørende og venner at han
ikke er mere.
Natten til fredag døde Verner Poulsen
populært kaldet Røde-Verner. Præsen
tation er overflødig da alle på et eller
andet tidspunkt i deres Sundby liv har
truffet på denne Verner. Enten som
Bådhåndterer og som sejlerkammerat.
Det er ufatteligt at Verner ikke er mere,
han var en institution her i Sundby og
alle vil vi savne denne gode kammerat.
Jeg vil prøve at gøre det kort, da jeg
midlertid ikke taler så højt og tydeligt
som jeg plejer. Det er efter lægens ud
sagn en hovednerve der er i klemme.
Det skulle være ufarligt men gene
rende og går væk af sig selv. Jeg har
haft det en gang før, så det er kun jeres
tålmodighed der skal holde for denne
generalforsamling.

Havn og plads
Det nye toilet har fungeret godt i som
mer efter at vi fik ram på de fleste bør
nesygdomme omkring funktionerne.
Slæbestedet på Søndre fik en gennem
gribende omgang SÅ DET KAN NU
forhåbentlig holde i nogle år fremover.
Slæbestedet på Nordre er også renove
ret med fjernelsen af skinnerne og
mere så det nu er meget velegnet til de
efterhånden mange både med trailere
kan benytte det, sikkert og godt.
Vi arbejder i øjeblikket på at etablere
en ny motorkran på nordre mole ved
benzintankene, og her har vi kontakt
med et firma som kan klare de rigtige
godkendelser for fabrikstilsynet. Kra
nen skulle gerne være klar til foråret så
også vore ynglinge kan bruge den for
svarligt.
Der er af de sædvanlige dygtige »Tor
denskjolds soldater« etableret vand
stik på nordre mole ligeledes er der
gravet ledninger til 380 V i skurrækken
også på nordre mole. Det skal bruges
til svejsning og lignende. Udgravnin
gen af renden har været en god investe
ring og kommunen har denne gang gi
vet flere penge til dette arbejde end de
plejer, så nu håber jeg, at vi kan få lov
til at fortsætte med at grave ca. 20 cm
af i selve havnen minmum 3-4000 m 3
idet vandarealet i havnen er ca. 20.000
m 2 . I øjeblikket står almindelige sejl
både i mudderet ved lavvande så det
ville være godt om vi kunne få tilladel
sen igennem.
Til pladsens diverse huller har vi fået
noget genbrugsmateriale som har vist
sig at være vældigt godt da det er næ
sten uden støv så vi bliver forhåbentlig
fri for støvgener i den tørre tid.
Sommerhalvåret er gået godt med en
kelte undtagelser, nemlig to udvisnin
ger af fremmede både, der ikke ville
rette sig efter vore forholdsregler. Det
er her en lille folder omkring Vor havn
der måske kunne forebygge disse ke
delige episoder. Det er ikke sjovt at
være udviseren og heller ikke at være
den udviste. Ellers har der været
mange glade og tilfredse gæster og på
et vist tidspunkt når man opdager at nu
er den gæst her igen i denne uge på frihavnsskilt, så kommer nogen og fore
slår at vi skal tage et fast gebyr på 20
kr. som miljøafgift for det gør man
visse andre steder. Jeg er selv af den
formening, at så er det skjult betaling.

På den anden side kan jeg godt se at
gæsten bruger vort ferskvand, skral
debøtten, toiletterne. Vi kan evt. un
der evt. få belyst dette emne især fra
dem som sejler og bruger frihavnsordningen mest. Mange havnepladser er
uddelt så vi ser mange nye ansigter på
broerne.
Klubhuset
Det utætte tag på klubhuset er repare
ret og Elo og Bent Knudsen har sam
men lavet nye større faldstammer. Det
viste sig at de gamle ikke var store nok
til at tage regnvandet fra de 2 store
tage. Det skulle være på plads nu.
Vi har udskiftet vinduer i pejsestuen
og med godt resultat. Varmen er ble
vet billigere og suset fra Øresund er
holdt op på stormfulde dage, men flere
vinduer trænger til at blive skiftet ud
og det håber vi på at få råd til i det
kommende år. Vores klubhus er i reparationsalderen så vi må prioritere
huset højt i de kommende år.
Festerne
Pinsemorgen var der et utal af gæster
og medlemmer som nød godt af det
flotte morgenbord, det er næsten for
stor en succes.
Set. Hans prøvede vi i år at flytte bålet
ud på jollepladsen på nordre mole, det
var godt for bålet tager sig bedre ud tæt
ved vandet, og der er bedre mulighe
der. Vi skal selvfølgelig passe på vind
retningen, men det gik godt. En lille
episode derude fra da alle undtagen
undertegnede der blev der for at passe
bålets nedbrænding, kom der gæster
fra vor naboklub som jeg bad om at gå
ind til dem selv, jeg blev lovet bank,
men slap med skrækken fem mod een,
er ikke så rart. Vi påtalte så episoden
for lederen, der naturligvis straks på
talte det overfor den ansvarlige den af
ten. Nu er det imidlertid sådan at vi
også til hverdag har problemer med
passagen ind til naboen, så vi har bedt
om et møde med kommunen, om hvor
meget vores vej skal stå model til.
Svagførerfesten gik som altid flot med
glade gæster og flinke hjælpere.
Fisketuren forløb også med flotte og
mange fisk trods hårdt vejr. En af ho
plapigerne løb af med en flot blomster
kurv for mindste torsk. Denne flotte
kurv bar hun straks ud til et andet med
lems kone, der havde været syg længe.
Se, det kalder jeg SSF-ånd.
Westturen forløb også godt med en 25
års jubilar, nemlig Lizzie Persson, der
har været med i alle de forløbne år.
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Koks og Kage det var starten på afriggergildet. En fejl i bladet gjorde at tids
punktet kl. 17.00 for nedhaling af stan
der var faldet ud, så vi så desværre ikke
mange af vore medlemmer der ikke
skulle deltage i festen til den sædvan
lige lille én, vi kan kun beklage, bedre
held til næste år.

Det er Firma C. H. Christiansen, der
har hjulpet os med penge til denne
gode sejlads som også forløb planmæs
sigt.
Jollerne
klarer sig også godt og er gode til selv
at klare ærterne på jollepladsen.
Motorbådene
er ikke særlig aktiv på banerne, men
det er af egen fri vilje så vi hygger os.

Sejlerskolen
har haft en god sæson og forventer
også mange elever på de forskellige
undervisningsaftener.

Sikkerhed
Der er opsat beskyttelse omkring vore
ildslukkere det er en god ide, for tilsy
neladende får de lov til at hænge.

Ungdomsafdelingen
har haft en god sæson men ønsker sig
stadig flere unge. Til gengæld er de
som er der utrolig aktive og passer bå
dende godt.
Henrik er sammen med de unge i gang
med at reparerer alle optierne og de
blive fantastiske flotte.
Det skal nævnes at en af ynglingene er
blevet nr. 7 i Nordisk Mesterskab.
En enkelt sejler har over 100 aktive
sejlerdage på vandet i denne sæson.
Det må siges at være flot.

Bladet
har Inger nu klaret i 5 år og efter hen
des eget udsagn vil hun gerne afslutte
til foråret så hvis I vil lægge hovederne
i blød så vi kan finde en ny redaktør
ville det være godt. Kom med forslag
og ideer til denne vigtige post.

Kapsejlads
er i dag en meget aktiv front i vor for
ening, alt klapper og selv om det hid
sige vejr ødelagde noget i Møen
Rundt, hvor mange kuldsejlede,
knækkede master og udgik grundet
den voldsomme storm, har de alligevel
besluttet at prøve igen til næste år.
Et nyt slogan er opstået Ford sponser
Forterne Rundt, det er et godt ordspil
som vi forhåbentlig kan få glæde af
fremover.

Årets SSF'er blev enstemmigt valgt til
at være O.P. Pedersen. Ole Poul har i
alle de år han har været medlem af SSF
arbejdet stabilt for kapsejlads ikke
alene hos os er han en dygtig dommer,
men også ude i andre klubber er han
efterspurgt, at han også sidder i lovud
valget og altid er klar til at rede lovene
ud for bestyrelsen når der er tvivl er
også en af hans mange gode sider.
Til slut vil jeg takke alle det være sig
hjælpsomme medlemmer og ikke
mindst bestyrelsen for det gode samar
bejde og håbe at vi fremover kan klare
de ting der gør at Sunby Sejlforening
stadig vil være en god aktiv klub der er
værd at komme i.
Tak allesammen.
Formanden

Østersøkredsen har i går fået ny for
mand og jeg vil her takke Jens for 6
gode år på formandsposten, men ham
hører vi meget mere til i Dansk Sejlunion's regi, for hans nye job som for
mand for tursejlerudvalget vil nok for
løbe lige så godt som hans forrige.
Rivieraplanen har været udstillet
mange steder og også her i klubhuset
så de fleste har vel stiftet bekendstskab
med den. Hvis der er nogle spørgsmål
vedrørende denne plan kan vi nok få
Hans til at svare på disse under eventu
elt.

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

PREBEN
JACOBSEN
OBS!
Nyt områdenummer:
Telefon 32 50 19 78
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Juniorafdelingen

ET PAR DATOER DU BØR HUSKE!
LØRDAG DEN 19/11 KL. 10.00
Spil og tovværk i Greenhouse for opti
mister.

I resten af februar og marts måned bli
ver der så forskellige arrangementer
med henblik på den kommende sejlsæ
son, og jeg håber at der bliver en god
deltagelse allerede fra starten så vi alle
kan få en god lang sæson.
Der er ingen tvivl om at både trænere
og sejlere har lært meget af den for
løbne sæson, og derfor har gode mulig
heder for at starte en ny sæson med
kræfterne lagt på områder som sej
lerne får mest ud af.
Jeg ser frem imod en rigtig god sæson,
med en masse glade sejlere på vandet,
både til træning og kapsejlads - godt

hjulpet af en stor gruppe af rutinerede
trænere og et velfungerende ungdoms
udvalg.
De tilmeldte aktive sejlere vil få til
sendt oversigter over vores arrange
menter, men vi vil også forsøge at in
formere gennem SSF-bladet, om de
kommende arrangementer i 1995.
Så hold dig underrettet og ring eventu
elt til et udvalgsmedlem hvis der er no
get du er i tvivl om.
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen
Ungdomsleder/SSF

SØNDAG DEN 4/12 KL. 15.00
Sæson og juleafslutning i vores Ung
domshus for alle sejlere og optiforældre.

Fra Ungdomslederen
Sæsonen 1994 er ved at være slut og de
fleste sejlere i ungdomsafdelingen hol
der en lille vinterferie.
Selv om nogle har været lidt for hurtige
til at stoppe sæsonen, og vi derfor
endnu ikke er helt færdig med vores re
parationsarbejder på vores optimist
joller, har det på mange måder været
en god sæson.
Vi har set nogle sejlere forlade os, men
vi har også set en del nye ansigter.
Det er glædeligt at se nye ansigter som
tydeligvis er glade for at starte i vores
afdeling, og tillige se hvordan mange
af vores yngre sejlere har fået mod på
flere nye udfordringer inden for sejl
sporten.
Vi har for første gang i en årrække haft
en deltagelse i optimistkapsejladser
der viser at SSF igen er i fremgang på
dette område, og vi er igen begyndt at
producere nye uddannede førere til
vores ynglinge - jeg håber at denne ud
vikling vil fortsætte i de kommende sæ
soner, og jeg er overbevist om at der er
mange aktive hjælpere i afdelingen der
vil gøre et stykke arbejde for at det skal
lykkes.
Selv om mange holder en lille vinter
pause, vil der gennem hele vinteren
være en del aktivitet idet vi jo igen i år
har sejlere der fortsætter sejltræningen
på vandet, mens andre benytter tiden
til at forbedre grejet.
Desuden vil der frem til starten af de
cember være forskellige arrangemen
ter for afdelingens medlemmer - og i
starten af februar tager vi så hul på den
nye sæson med vores Lalandiatur,
hvor vi allerede har 30 tilmeldte.

Martin Karlsen, Tonny Poulsen, Klaus Mikkelsen og Lasse Hansen

POKALTILDELINGER - SSF's UNGDOMSAFDELING
Pokal

1994

Børge Tvilling's
(Flittigste fører)

Tonny Povlsen

Vivi Olsen's
(Flittigste junior)

Klaus Mikkelsen

Hæng i pokalen
( Pigesejler)

Mia Jahn

SSF's
(Flittigste opti)

Lasse Hansen

Heidi's
(Særlig indsats)

Martin Karlsen

1994

Preben Vognmand's
Louise Ditmar
(Klubmester opti)
Skolebetjenten's
Henrik Heger
(Klubmester yng.)

Pokalerne tildeles aktive medlem
mer i SSF's Ungdomsafdeling, og
uddeles af ungdomslederen ved
hver efterårsgeneralforsamling.
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til orientering

NYE SEJLERE 11995!
Har du tænkt på at det snart er din tur til at starte som ny sejler i UNGDOMSAF
DELINGEN?
Er du mellem 8 og 17 år - så er det på tide at komme igang med sejlsporten!
Måske har du allerede prøvet det en gang før, men igen har fået lysten tilbage!
Så tænk allerede nu på at gribe telefonen og ring til vores Ungdomsleder og få en
snak om dine muligheder i den kommende sæson.
Det er en god ide at være med allerede i februar, hvor vi starter med forskellige
arrangementer (teori, svømning, »ture«, kæntringsøvelser i svømmehal, tovværk
og knuder, bådklargøring og meget mere).

SÅ GRIB TELEFONEN OG RING TIL:
HENRIK GRAVESEN
TELEFON 32 52 16 05
ELLER RING TIL EN AF UNGDOMSUDVALGETS ANDRE MEDLEM
MER:
Optimister:
Ynglinge:
Forældrerep.:
Følgebåde mv.:
X

X

Søren Jensen
Henrik Heger
Michael Empacher
Martin Karlsen

3158 05 25

Sakset fra DS SejlerNyt

Aldersgrænse vedtaget
På Danmarks Idræts-Forbunds repræ
sentantskabsmøde i maj debatterede
man blandt andet det oplæg til et poli
tikkatalog, som tidligere er blevet om
talt i DS SejlerNyt (1/94).
Oplægget blev vedtaget, herunder
også bestemmelsen om, at omfattende
konkurrencer for børn under 12 år skal
undgås.
Dansk Sejlunions hovedbestyrelse har
på den baggrund fastslået, at en mini
mumsgrænse på 12 år for deltagelse i
nationale Optimistkapsejladser her
med er en realitet.

Brætsejlere bør nærlæse
deres forsikringer
Ifølge nogle selskabers policer er wind
surfere omfattet af familieforsikringen,
men ikke ifølge andres.
Ikke alle familieforsikringer dækker
windsurfere. Det viser nogle afgørel
ser, som er truffet af Ankenævnet for
Forsikring.
En forsikringstager klagede over, at
han ikke kunne få erstatning for tre
windsurfere, som var blevet beskadi
get ved en brand, idet selskabet ikke
mente, at de var omfattet af familiefor
sikringen. I betingelserne fremgår, at
forsikringen dækker kanoer, kajakker
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3159 06 51

og robåde uden påhængsmotor, men
altså ikke windsurfere.
Ankenævnet gav forsikringsselskabet
medhold.
I en anden sag klagede en forsikrings
tager over, at et selskab havde nægtet
at betale erstatning for en stjålen wind
surfer. I dette selskabs bestemmelser
for familieforsikringer står, at forsik
ringen dækker: »Kanoer, kajakker og
andre både indtil 3 meters længde med
tilbehør«.
Da sejlbrættet kun var 2,77 meter
langt, falder det ifølge Ankenævnets
mening inden for denne bestemmelse,
og klageren skal have dækket sit tab.
I et andet selskabs bestemmelser står,
at familieforsikringen ikke dækker sø
fartøjer, men robåde indtil 3 meters
længde, kanoer og kajakker. En for
sikringstager klagede over, at dette
selskab afviste at dække tyveriet af to
windsurfere og tre våddragter. Anke
nævnet fandt, at en windsurfer er et sø
fartøj og derfor ikke omfattet af dæk
ningen. Derimod skulle selskabet
dække tyveriet af de tre våddragter.
Man skal altså virkelig nærlæse poli
cens bestemmelser, hvis man vil være
sikker på, at en windsurfer er omfattet
af familieforsikringen.

Kapsejladser kræver
medlemskab
Kapsejladsarrangører bør være strikse
med at sikre sig, at alle rorsmænd i en
kapsejlads har et klubtilhørsforhold.
Hvis man som dansker vil dyrke kap
sejlads organiseret af en dansk sejl
klub, så må man selv være medlem af
en sejlklub. Det er der intet nyt eller
overraskende i.
Alligevel er det blevet konstateret, at
der specielt i kapsejladser for visse
bådtyper har deltaget rorsmænd, som
ikke har nogen klubtilhørsforhold.
Ikke mindst i klubbernes egen inte
resse bør kapsejladsarrangører være
strikse på dette punkt, for hvis det bli
ver udbredt, at man kan sejle kapsej
lads uden at være klubmedlem, så risi
kerer alle klubber, at medlemsgrundlaget skrider.
Moralsk er det naturligvis forkasteligt,
at nogle »snyder« sig til at deltage som
gratist i arrangementer, som er blevet
til for andre sejleres midler. Drift af
mærkebåde og anskaffelse af kapsej
ladsmateriel kan nemlig sjældent fi
nansieres alene af indskudene fra kap
sejladsdeltagerne. Disse ting kræver
som regel også en bid af klubbernes
kontingentindtægter. Alene derfor er
det rimeligt, at alle deltagere i en kap
sejlads har et fast klubtilhørsforhold.
Når det gælder gaster stiller sagen sig
lidt anderledes. Her kan man som re
gel kun appelere til den dårlige samvit
tighed, det gode hjerte eller begge
dele. Nogle klubber gør det effektivt
og får også jævnligt nye medlemmer på
denne måde. Og for disse nye medlem
mer er det jo dejligt, at de så kan del
tage i klublivet uden at få moralske
tømmermænd bagefter. Adskillige
klubber er begyndt at introducere ga
stemedlemskaber samt par- og familie
medlemskaber, som sikrer, at alle kan
være medlem af klubben, bidrage til
fællesskabet og erhverve medlemsret
tigheder på lige fod med sejlerkamme
raterne.

sejlerskolen

havn og plads

Havnekontoret
M I M
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Nyt fra Sejlerskolen
Vi er midt i efteråret, ja faktisk på tær
skelen til vinteren, derfor kan der være
grund til at se tilbage på den sæson, der
netop er afsluttet.
Alt i alt må jeg sige, at sejladserne er
forløbet tilfredsstillende, dog har
fremmødet til nogle af arrangemen
terne været mildest talt utilfredsstillen
de; så utilfredsstillende, at vi må over
veje, om de er anstrengelserne værd.
Dette vil jeg vende tilbage til i begyn
delsen af det nye år.
Når I læser dette, har navigationskurset kørt i nogen tid, og alt er vel.
Tovværkskurset er ligeledes startet
den 25. oktober.
Som nævnt i sidste nummer af bladet
afholdt SEJLERSKOLEN fredag den
7. oktober afslutning. Fremmødet var
tilfredsstillende med ialt ca. 25 elever
og lærere. Vi fik som sædvanlig en hyg
gelig aften ud af det.
Lørdag/søndag den 8./9. oktober var
der pligtarbejde med afrigning af bå
dene. Her var fremmødet nogen lunde
tilfredsstillende. På den anden side må
der være nogen, som har dårlig samvit
tighed. For at give dem en chance for
at gå vinteren imøde med ro i sjælen,
vil der lørdag den 26.121. november
blive arrangeret et opsamlingsheat.
Bådene er ikke helt tømte endnu, og
trænger slemt til at blive rengjorte. For
at undgå trafikkaos ved det gule telt,
kan man eventuelt ringe til underteg
nede først.
Lørdag den 15. oktober deltog SEJ
LERSKOLEN med to både i den år
lige kanalrundfart i rimeligt vejr, så vi
fik en fin dag ud af det. Her var frem
mødet dog helt ringe, og dersom det
ikke var således, at skolechefen selv
synes, at det er et fornøjeligt arrange
ment, så ville det være sidste gang vi
deltog.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

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

Husk!!!
Medlemsnummer skal være påsat båden inden den kommer på
land.
Bukke, klodser, stativer og jollevogne skal mærkes med navn
og medlemsnr.
Master afrigges og mærkes med navn og medlemsnr.
Havneudvalget

Ansøgning om havneplads 1995 skal være
afleveret inden den 15. marts 1995.
Havneudvalget

fra medlemmerne

Vedr. VAGTORDNINGEN
Vagtfrihed kan søges i bestyrelsen af
bådejere der er fyldt 65 år.
Endvidere kan medlemmer, der på
grund af sygdom ikke har mulighed for
at gå vagt, søge bestyrelsen om frita
gelse.
Sidstnævnte gruppe skal søge hvert år
hvis de fortsat er syge.
Vagtchefen

Åbent hus:
75 år - lørdag d. 17/12
1994-kl. 14-16
I anledning af min 75 års fød
selsdag ville det glæde mig at se
mine klubkammerater og gode
venner gennem mange år i
S.S.F.
Med venlig hilsen
Thorkild Brønnum
Øresundsvej 28
2300 København S
Telefon 31 58 57 56

CODAN
forsikring
Har du spørgsmål vedrørende
SSF's forsikringsordning.
Ring til 3940 10 88
Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup
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KØB SALG
TIL SALG!

RØDE VERNER
i memoriam

Snekkerstenjollen »GARM«
kan købes. 16 fod. Lærk på eg.
Årgang 1969.
PRISIDE: KR. 16.000,-

Verner er ikke hos os mere, han er taget ud på sin sidste sejlads.
I 1945 kom han i lære hos bådebygger Viggo Hansen i Kastrup. Sin
fritid tilbragte han for det meste i S.S.F., hvor han sammen med sto
rebror Bent udførte reparationer på medlemmernes både, ligesom
han hjalp til med optagning og søsætning af disse.
Da han var udlært bådebygger kom han i en periode til Holmen.
Han medvirkede som Viking i festspillende i Frederikssund.
Hans dygtighed som sejler kom ham tilgode, da han tog hyre som
fører af et større engelsk lystfartøj, der bl.a. også sejlede på Middel
havet.
Senere optog han igen arbejdet som bådebygger sammen med bro
deren, ligesom han deltog i arbejdet med optagning og søsætning af
medlemmernes både.
Hans dygtighed og store hjælpsomhed i alle måder skaffede ham
utallige venner i S.S.F.
Vi vil alle savne ham, han vil blive husket længe.
Æret være hans minde
Vennerne i S.S. F.

Henv endelse:
Birger Andersen
Hanne Wilken
Telefon 31 578762

Motorsejler sælges
LM 16 med mast og sejl, 5 HK
Marstalmotor, ekstra køl, kom
pas, fendere, anker.
Fin stand.
Kr. 30.000.
Henvendelse:
John Speiermann
Tlf. 31 58 42 12 og 30 34 0412

Brugt
Slæbejolle sælges
Slæbejolle 370x150x70 - kr. 4.500

fra medlemmerne

til orientering

Evt. Motor 10 HK Honda
kr. 4.500 eller
4,5 HK Italia uden gear, kr. 1.000
Tlf. 32 50 19 78

SÆLGES!
Nye medlemmer
Hjertelig tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse
ved min mand Jørgen's bisættelse.
Aase Drejer
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A. 779 Finn Engbøge
Tornestykket 10
2720 Vanløse
A. 782 Lotte Hermann
Louis Piosgade 31, 3.
2450 København SV
A. 919 Aase Drejer
Shetlandsgade 4,
2300 København S
1515
Jane Persson
Pallesvej 69,
2300 København S

Granada 23 Family. Årg. 1980.
Tilbehør: 3 sejl, 5 HK påhængs
motor med seperat tank, søtoilet,
Shipmate VHF (1993), stereoan
læg, nye hynder (1994) m.m.
Bundbehandlet i 1993.
PRIS 69.000 KR.
Al henvendelse på
telefon 32 53 78 81

BÅDUDSTYR

i

Hos os finder du altid et stort udvalg af
BSdudstyr
Instrumenter
^
Bådmaling
Tovværk
Fiskegrej
Motorer
Gummibåde
Maritim beklædning
Eget riggerværksted

'v
O
O
FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser
fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for
forsejl og storsejl.

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup
TIf. 32 500504 - Fax. 31 510930

EKSTRA ÅBENT!!
ALLE DAGE MELLEM PÅSKE OG PINSE
FACNOR
kræver ingen
afmontering af
mast, da det også
kan monteres fra
fordækket.

Både og!
Hvis du er til rolige, neutrale tapeter
med kraftig struktur,
har vi lige fået den nye udgave
af tapetbogen - Tidløs.
Er du derimod til form og farve,
så få inspiration i bogen - Soft.
Her findes spændende borter,
tapeter og matchende gardiner.

FACNOR monteres
nemt og hurtigt på det
eksisterende forstag,
og du har derfor
altid mulighed for
en senere just
ering af mast
hældning.

FACNOR undgår
klipning af wire og
afskæring af alu profiler
ved montering, på grund
af den i 1985 patenterede,
teleskopiske underdel.

LYNETTENS BÅDSERVICE giver dig meget
gerne et samlet tilbud på et komplet system,
også incl. sejl, fra anerkendte sejlmagere.

Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20.
Holbergsgade 10. TIf. 3313 54 56.
Holmbladsgaoe 25. "Hf. 31 54 73 33.
Kcngelundsvej 264 TIf. 31 51 95 95.
Mollegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22
Vendersgade 10. TIf. 3313 73 23.

DU er selvfølgelig velkommen til
at rekvirere vores brochure
pr. telefon, brev ellerfax.
Importør og forhandler:

LYNETTENS BÅDSERVICE
Refshalevej 200 1432 København K
TIf.: 31 57 61 06 Fax: 31 57 42 44
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Sejlcenteret

...og alt 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

BØRNENES JULETRÆ
SØNDAG DEN 18. DECEMBER KL. 14.00
i Sundby Sejlforening
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.
HUSK rygeforbudet i klubhuset fra kl. 14.00 til 17.00.
Hilsen Festudvalget
.

_ KUP-HER-

Tilmelding af børn til juletræsfesten 1994
Antal:

Dreng(e) - Alder:

Antal:

Pige(r) - Alder:

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

