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Næstformand, Festudvalgsrepræsentant og Vagtchef: 
ElseThuring 32535964 

Sekretær: 

Aase Schou 36305082 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 3297 09 39 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31 594924 
Holger Nielsen 31 953689 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31 571340 

Motorbåds- og Sikkerhedsrepræsentant: 
Steen Jensen 31 589524 

Kapsejlschef: 
Frank Olesen 32522310 

Skolechef: 

Kent Nielsen 31 560541 

Juniorleder: 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Claus Villadsen 31 57 7990 

Målere: 
Svend Heger 31 596603 
Lars Schaldemose 31 593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 

Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S . . .. 31 5875 76 

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 . .. 33 13 30 02 

Radiokontakt: 

Kirsten Fraenkel 32970665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent tor,sdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 

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

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

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

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

SMQffsettryk 
v/ Tina og Søren Meller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

FÅ BEDRE RÅD I 
AMAGERBANKEN. 

Amagerbanken 

HELLER 26 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

Selvby ggermateri aler 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

2770 Kastrup • 32 50 30 17 

Annoncepriser i SSF's medlemsblad 
F.eks.: 
1 Helside Kr. 900,00 + moms pr. nummer 
1 Halvside 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. februar 1995 
Foto: Kurt Pfeiffer 



fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde mandag den 
31. 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 10. 
oktober 1994 blev oplæst og godkendt 
på generalforsamlingen den 30. okto
ber 1994. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser. 
Herefter var der orientering fra Kreds
mødet. 
På mødet havde det været oppe, at SSF 
havde sagt nej til de lokaler, vi havde 
fået tilbudt på Flakfortet. Ungdomsaf
delingen og kapsejladsafdelingen un
dersøger, om de har behov for lokalet, 
så vi muligvis får lokaler på fortet. 
Dansk Sejlunion er ved at fabrikerer 
nogle udstillingsmaterialer, dels som 
kan bruges ved bådudstillinger og som 
klubberne kan låne når de har nogle 
arrangementer. 
Vedrørende Tursejlads vil bøjerne 
blive lagt ud igen og man vil forsøge at 
lægge to bøjer ved Saltholm. 
Lynetten ville forsøge at få andre klub
ber til at deltage i deres fiskekonkur
rence. 
Christianshavns bådelaug er blevet 
medlem i kredsen. 
Flakfortavisen vil udkomme i decem
ber. 

Jens Green er afgået som formand, 
Thomas Ekdal er blevet formand og 
Jens Green fortsætter som næstfor
mand. 

Punkt 3 - Havn og plads 
På generalforsamlingen blev det ved
taget at West og Enigheden skulle 
have mulighed for vinteropbevaring, i 
den forbindelse vil der blive udfærdi
get en samarbejdsaftale. 

Punkt 4 - Klubhus 
Udskiftning af 7 vinduer på sydsiden af 
klubhuset, vil blive foretaget i uge 2-3. 
Pris ca. kr. 60.000. En enig bestyrelse 
vedtog dette. 
Ligeledes vil der blive opsat en ny dør 
ved bagindgangen til klubhuset, dette 
vil finde sted i uge 51. 

Punkt 5 - Fester 
Julefrokost den 10. december. 
Børnenes juletræ den 18. december. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Tovværkskurset er startet. 

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen 
Ungdomsudvalget er revideret. 
Udvalget består af: Henrik Gravesen, 
Martin Carlsen, Søren Jensen, Henrik 
Heger og Michael Empacher. En enig 
bestyrelse godkendte dette. 
5. december deltager to fra ungdom
safdelingen i DYK's generalforsam
ling. 
19.-20. november deltager 3 fra afde
lingen i årsmøde og seminar. 
26.-27. november tager udvalg og in
struktører på weekend-tur, for at ar
rangere den kommende sæson. 
Opstart i afdelingen den 4.-5. februar 
med weekend-tur for alle ungdomssej-
lere. 
25. februar bliver der på kredsplan ar
rangeret et forældrekursus. 
7. og 14. marts bliver der holdt regel
kursus for ungdom. 
25. marts trænerkursus. 
Omkring den 1. april genoptages sejl
sæsonen. 

Der deltager kun en yngling i vinter
træningen i Hellerup. 
I uge 31 forventes der at blive afholdt 
sommerlejr for optimister i Havnsø. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Sejladser for næste år er på plads. 
3.-4. december deltager afdelingen i et 
kapsejladsseminar. 
Møn Rundt sejladsen vil blive afholdt 
den 11., 12.-13. august. 

Punkt 9 - Joller 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

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

Mødet slut kl. 21.30 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
sekretær 

kt 

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 1995. 

Holger Møller og Inger Pfeiffer 
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Referat af bestyrelses
møde mandag den 
14. november 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 
Aase Schou 
Henrik Gravesen 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 31. 
oktober 1994 blev godkendt uden be
mærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Rasmus og Holger samt Schaldemose 
har været i 3 andre klubber for at se på 
et nyt spil. 
Slæbejoller: Europajolle under 4,20 
meter uden rik, må accepteres som 
slæbejolle jfr. vore love. 

Punkt 4 - Klubhus 
Der var intet under dette punkt. 

Reinhardt Hansen har tilbudt klubben 
sit radioudstyr. Klubben takker Rein
hardt for tilbuddet og vil prøve at få 
dem anbragt et sted i klubhuset. 
Reinhardt træder ind som radiokon
taktmand og Kirsten Fraenkel træder 
tilbage. 

Punkt 5 - Fester 
Billetter til juletræ og julefrokost kan 
kun købes hos Kirstine. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Sejlerskolen har købt en krydsfog til 
Øveballen. 
Pladsmanden har forespurgt tovværk-
skurset om de i løbet af vinteren vil 
lave nyt tovværk til masten. 

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Øresundskredsen, Østersøkredsen, 
Svanemøllekredsen og evt. nogle 
svenske klubber har overvejelser i 
gang om stiftelse af en Øresundspokal. 

Punkt 9 - Joller 
El-spiller er nu ordnet. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
En enig bestyrelse vedtog, at der 

skulle etableres en redningsstation ved 
kanalen ud for klubhuset. 
Sikkerhedsrepræsentanten indhenter 
tilbud på en ekstra brandslukker ved 
spillet på Søndre Mole. 

Punkt 12 - Bladet 
Medlemsbladet fra 1990-1994 vil blive 
indbundet. 
Redaktøren forlanger et dementi an
gående tidspunktet for Afriggergildet. 
Formanden beskylder »sætternissen« 
og bladet for, at have skrevet forkert 
tidspunkt i annoncen. Annoncen har 
været i bladet i hele to numre, så der 
har været tid nok til at ændre tidspunk
tet. Dette vil hverken sætteren eller 
bladet have skyld for. Annoncen re
daktøren har fået fra festudvalget var 
med tidspunktet kl. 18.30. 

Punkt 13 - Evt. 
Der er 3 både fra Enigheden og 3 fra 
West ankommet til foreningen. 
Samtlige bådejere har meldt sig ind i 
foreningen. 

Mødet slut kl. 20.00 

Else Thuring 
næstformand 

Aase Schou 
sekretær 

Kontoret er lukket torsdag den 22. december 1994. 

Klubhus og kontor er lukket fra den 9. til den 28. januar1995. 
Bestyrelsen 

Reservedele, Bådvarmere: 
salg og service • WEBASTO 
af bl.a.: 

• THERMO 
• ALBIN 

• REMOTRON 
• VOLVO 

• BUKH 
. WALLAS 

• BUKH jl | marine 
AL service 

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • Tlf. 42 91 21 03 
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Klubhuset 
Åbner igen den 29. januar 1995 kl. 14.00 med et gigantisk 

5 ÅRS JUBILÆUMS 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. 
Husk at købe de fjernstyrede banko'er, de sælges rundt omkring på 
pladsen. 

På festkomiteens vegne: Elo, Rita, Grethe og Else 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

Helly Hansen 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

BACHER 
SCHILDER 

Københavns største og flotteste udvalg 
o pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 



Referat af generalfor
samlingen søndag den 
30. oktober 1994 
Dagsorden: 
Punkt 1 Valg af dirigent 
Punkt 2 Protokol og beretning 
Punkt 3 Valg 
Punkt 4 Lovændringsforslag 
Punkt 5 Andre forslag 
Punkt 6 Evt. 

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 general
forsamlingen ifølge vore love var lovlig 
indkaldt. 
Dernæst blev der nedsat et stemmeud
valg bestående af: Birger Riis-Hansen, 
Jens Green og Tage Woltemath. 
Under opfordring fra bestyrelsen vil 
der blive et særligt punkt på dagsorde
nen efter formandens beretning, der 
omhandler vore love §2 og 13 samt 
havnereglementes §1. Generalforsam
lingen gav sit tilsagn til dette. 

Punkt 2 - Protokol og beretning 
Protokol fra bestyrelsesmødet den 16. 
oktober 1994 blev oplæst. 
Formanden aflagde sin beretning 
(vedlagt referat). 
Protokol og beretning blev vedtaget 
uden debat fra generalforsamlingen. 
Herefter uddelte Frank Olesen og 
Henrik Gravesen årets pokaler. 
Dernæst uddelte formanden SSF's hæ
derstegn til Rasmus Bech, for hans 
store indsats for foreningen. 

Punkt 2A - ved dirigenten 
Det er sådan, at en enig bestyrelse har 
bedt mig fremføre følgende: Som be
kendt af mange er der to sejlklubber 
her i København, som er i en nødsitua
tion, det er sejlklubben Enighed og 
Motorbådsklubben West. Der bygges 
jo i øjeblikket på livet løs på Øresunds
forbindelsen og ude i Sydhavnen, eller 
fiskerhavnen som den kaldes, bygger 
man nu en dæmning tværs over hav
nen. En række motorbåds- og sejlklub
ber er kommet i en meget vanskelig si
tuation, man har eksproprieret deres 
klubhuse, deres havn og deres arealer. 
De to her nævnte klubber er i øjeblik
ket i den vanvittige situation, at de 
ikke andre steder kan få plads til alle 
deres fartøjer. 

Flertallet af dem, Enighedens både, er 
kommet på land i de klubber som ikke 
bliver berørt ude i Sydhavnen og 
West's både er i øjeblikket ved at finde 
plads rundt omkring i København og 
Køge Bugt. 
Enighed har købt et areal derude i 
Sydhavnen, det er sådan, at de når an-
lægsbyggeriet er færdigt, kan få lov at 
blive i den resterende havn. Arealet er 
ikke i sådan en stand, at de kan få 
plads, til alle bådene, og der er heller 
ikke mulighed for at få plads til de re
sterende både andre steder. Det er en 
nødsituation, de har henvendt sig til 
bestyrelsen i SSF, og forespurgt, om 
man for denne vinter kunne have et 
antal både stående på land fra deres 
klubber. 
Denne henvendelse er kommet på et 
tidspunkt, hvor det ikke har været mu
ligt, at fremføre, det som et punkt på 
dagsordenen til generalforsamlingen, 
derfor er punktet optaget her som et 
særligt punkt på dagsordenen. 
Vi finder, at de to klubber er i en sådan 
situation, at vi under henvisning til §2 i 
lovene, at det er foreningens formål at 
fremme sejlsporten, bør hjælpe de to 
klubbers bådejere for denne ene vin
ter. Normalt ville det være sådan, 
ifølge vore love, at for at have en båd 
stående på land i SSF, skal man være 
medlem. I dette tilfælde finder besty
relsen, ikke at det er rimeligt, hvis vi 
skal hjælpe disse klubber i denne situa
tion, at kræve af dem, at de skal melde 
sig ind for at stå på land i denne vinter. 
Bestyrelsen mener, efter at have drøf

tet sagen, at der er plads til det antal 
både, som bliver hjemløse, her i vores 
havn. 
Jeg skal derfor fremføre følgende: 
Bådejere der er medlemmer af sejl
klubben Enighed og Motorbådsklub
ben West, kan få tilladelse til at 
komme på land i SSF eller at ligge i 
havnen i SSF for vinteren 1994/95, 
uden at skulle være medlemmer og på 
følgende betingelser: 

1. At medlemmer fra Enighed og 
West efterlever SSF's love og regle
menter. 

2. Der betales sædvanlig vinterplads-
leje + 200 kr. 

3. Nøgle til lågerne udleveres mod kr. 
100. 

4. Bådejere fra Enighed og West går 
nattevagt 2 gange pr. båd og sam
men med 2 SSF-medlemmer og 
ifølge samme regler som for SSF 
medlemmer. 

5. Antal fartøjer Enighed max. 20 stk. 
West max. 20 stk. 

6. Det bemærkes, at SSF medlemmer 
har fortrinsret til plads på land og at 
der ikke kan stilles krav om særlige 
pladser for disse klubbers medlem
mer. 

7. Enighed og West er direkte økono
misk ansvarlig over for SSF i alle 
henseender og spørgsmål for deres 
klubber. 

Det er min henstilling som dirigent til 
generalforsamlingen, at vi hjælper 
disse klubber på denne vis. Jeg skal 
som dirigent også gøre opmærksom 
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på, at såfremt, at nogen er imod, kan 
jeg som dirigent ikke anbefale, at be
styrelsen efterlever anmodningen. 

Jens Green 
Jeg synes, selvfølgelig vi skal sige ja, 
personlig synes jeg nok, at klubberne 
derude, har kørt en noget retoristisk 
måde at gøre det på, altså nej, nej poli
tikken, men det skal ikke komme sej
lerne til skade, jeg synes vi skal gøre 
det og anbefale bestyrelsen en kontakt 
til de 2 bestyrelser. 

Svend Malm 
Jeg synes, der mangler en ting i den af
tale, og det er, at vinteroplæggere er 
pligtige til for egen regning, at flytte 
deres båd såfremt den måtte stå i ve
jen, ved søsætninger til foråret. 
Formanden: 
Efter optællingen fra sidste år, har vi 
fået udarbejdet en lille statistik og der 
mener jeg, at der er plads til 40 ekstra 
både, på de ordinære pladser, men jeg 
vil da ikke udelade at vi måske på no
gen ganske få stykker får et problem. 
Pladsmanden som vi naturligvis har ta
get med på råd, er af samme mening. 
Vi har fået lavet et nyt arrangement på 
traktoren, så den kan flytte trailere 
m.v., der er jo en del både der står på 
trailere, som også står på ordinære 
pladser. Disse kan nemt flyttes med 
vores traktor og vi vil bestræbe os på, 
at det bliver disse både der står på tra
ilere, som skal stå i gaden, hvis der skal 
stå nogen i gaden. 
En enig generalforsamling henstiller 
til bestyrelsen, at det her oplæste efter
følges. 

Else Thuring: 
Vi kunne måske tænke på, at de penge 
vi her får ekstraordinært ind, noget 

som vi ikke har budgetteret med, om vi 
kunne øremærke de penge, til at få sat 
en nyt nøglesystem igang. Vi har utro
lig mange nøgler ude og nu får vi 
endnu flere. 

Punkt 3 - Valg 
Formand Preben Jacobsen - valgt med 
akklamation. 
Kapsejladschef Frank Olesen - valgt 
med akklamation. 
Ungdomsleder Henrik Gravesen -
valgt med akklamation. 
Jolleleder Claus Villadsen - valgt med 
akklamation. 
Havneudvalgsmedlem Holger Nielsen 
- valgt med akklamation. 
Formand for klubhus og bygninger Elo 
Nielsen - valgt med akklamation. 
1. suppleant til bestyrelsen Lillian 
Green Jensen - valgt med akklama
tion. 
Kasserer Jørgen Rindal - valgt med 
akklamation. 
1 kasserersuppleant Erna Christensen 
- valgt med akklamation. 

Punkt 4 - Lovændringsforslag 
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 medlemmer, 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. 

Forslaget gik til skriftligt afstemning. 
Vedtaget med 100 ja stemmer og 2 nej 
stemmer. 

Punkt 5 - Andre forslag 
Forslag nr. 1: 
Medlem nr. A. 1054, Michael Fraen
kel foreslår at: 
- Bestyrelsen inden forårsgeneralfor-

samlingen 95, indkøber og opsætter 
2 søkort. Sundet Syd og Sundet Nord 
i skifterammer, på et tilgængeligt 
sted i klubhuset. 

- Pris ca. 1.000,-kr. 

Bestyrelsens kommentarer: 
Søkortet vil blive indkøbt og opsat in
den generalforsamlingen. 

Forslag nr. 2: 

Medlem A. 1054, Michael Fraenkel 
foreslår at: 
- Bestyrelsen inden forårsgeneralfor-

samlingen 95, indkøber og opsætter 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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på standermasten, 1 stk. vindhastig
hedsmåler. 

- Pris ca. 2.300,-kr. 

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

Begge forslag var effektueret. 

Punkt 6 - Evt. 
Michael Fraenkel: 
Jeg takker for den positive behandling 
af mine forslag. 

Birger Riis Hansen: 
Jeg forstod på formanden, at han ikke 
kunne klare flere nekrologer og derfor 
ikke har sagt noget om Snulier-Poul. 
Han var en personlighed, som jeg vil 
bede forsamlingen med mig om at ære 
hans minde. 

Else Thuring: 
På kredsmødet i går blev den nye for
mand bedt om, at tage problemet 
vedr. frihavnsordningen og de nye mil
jøafgifter der bliver opkrævet i de fle
ste havne med til Dansk Sejlunions ho
vedbestyrelse. Det er op til 40,- kr. 
man bliver opkrævet i flere havne når 
man ligger til. Og så er det ligesom fri
havnsordningen er ved at være lig nul. 
Men Kredsformanden vil tage det med 
til hovedbestyrelsen og det vil blive ta
get op der. 

Jens Green: 
I forbindelse med den nye Ørestad, 
skal vi nu tænke os om, og gøre op med 
os selv eller også tager vi handsken op 
og siger, det her vil vi gøre noget ved. 
Der er ingen tvivl om, at der kommer 
mange familier med børn, til at bo i det 

sociale byggeri, det har været kende
tegnet og tendens i mange årtier. Så 
her er en opgave for SSF, at lære de 
unge at omgås vand som de jo kommer 
til at bo tæt ved. Dette kunne praktise
res i samarbejde med Amager Strand 
Sejlklub, som jo har folk til at passe un
gerne om dagen. Og så kunne vi jo pas
sende overtage dem af aftenen. Jeg 
tror det er en god ide, at være på for
kant, så vi er parat når tiden kommer. 

Hans Guldager: 
Orienterede om arbejdet i Riverapla-
nen. 
(vil blive bragt i medlemsbladet). 

Tage Woltemath: 
Formanden beklagede, at der til stan-
dernedhalingen, var så få medlemmer 
til stede, der kunne nyde den gratis øl 
som foreningen sædvanligvis giver til 
den anledning. Så nu hvor vi er en så 
stor forsamling, synes jeg formanden 
skulle byde på den øl. 

Søren Jensen: 
Det er ikke nogen hemmelighed, at 
mange af de ting som I arbejder med 
hernede i havnen er forholdsvis gifti
ge. Jeg er laborant og har i mit daglige 
arbejde adgang til en kæmpemæssig 
database. Hvis der er nogen der er i 
tvivl om nogen af de stoffer som de ar
bejder med, er I meget velkommen til 
at kontakte mig, så vil jeg søge oplys
ning om de forskellige stoffer. 

Formanden: 
Med hensyn til fremtiden, så bearbej
der vi naturligvis vores holdninger, i 
det øjeblik vi får oplysningerne, men vi 
må naturligvis have oplysninger før vi 
kan tage stilling til noget. 

Dirigenten afsluttede generalforsam
lingen og takkede medlemmerne for 
god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten for 
hans gode måde at lede vores general
forsamlinger på. 

Dernæst bevilligede formanden en øl 
til samtlige tilstedeværende. 

Generalforsamlingen slut kl. 11.30. 

Aase Schou 
sekretær 

Hans Guldager 
dirigent 

VOLVO PENTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

bohgjCwarneh CGGDH2ijC3 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

gj Perkins 
I sVfj 

Maskinfabrikken 

ADIL" 99 Jørn Hansen 
Havnegade 12 . 5960 Marstal 

Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
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FASTELAVNS 

MED TØNDESLAGNING 
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR 1995 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! 

Er du derimod til form og farve, 
så få inspiration i bogen - Soft. 
Her findes spændende borter, 

tapeter og matchende gardiner. 

Flligger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Hf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 3313 54 56. 
Hoimbladsgade 25 TM. 31 54 73 33. 
Kcngelundsvej 264. TH. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Drager. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23. 

Både og! 
Hvis du er til rolige, neutrale tapeter 

med kraftig struktur, 
har vi lige fået den nye udgave 

af tapetbogen - Tidløs. 

Støt vore sponsorer! 
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Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 

TA' 2 STK.-så er prisen 

KUN KR 1 .298/ 
Så længe lager hoves.... 
Hvor længe før du vente? 

CKS Hudson Bay 3/4 lang 
skøn m/k jakke 
med vatteret foer. Høj krave m/fleece på indersi
den og i lommerne. Skjult hætte i kraven. 100% 
vandtæt. Flere flotte farvekombinationer. 
Denne jakke, som er helt uundværlig 
i det donskevejr sælges nu til 
en helt speciel pris. 

KUN KR 699, 
(normalpris kr. 1.299,-) 



På sommertogt med »GERTY VI« 
Henning Andersen 

Forord 
Nordvest, vest og sydvestlig kuling, 
stærke regnbyger, lave temperaturer, 
ja det er ikke sejlersommerferie man 
tør drømme om. Vi ville gerne have 
smidt fortøjninger. Men hvad er det 
så, der alligevel får os til at vente roligt 
og tålmodigt, til at gå og forbedre bå
den med ting, som måske blev udtænkt 
på ferieturen sidste år eller forrige år, 
men som vi har alt for travlt til at få 
gjort i hverdagen. 
Vi går så der og hygger os, inviterer på 
kaffe, som bliver kvitteret med en god 
snak, imens det hyler i riggen og reg
nen trommer på ruftaget, og opdager 
så at var vi kommet af sted til tiden, var 
der flere ting, vi havde måtte undvære 
eller anskaffe undervejs. Ja, det må 
nok være mange af de tidligere år, der 
af og til har set lige så triste og håbløse 
ud, der giver os den ro, som måske 
burde være uro. 
Men så, pludselig en morgen, vågner 
man op til sol, varme og let vind, en hel 
anden verden, hvor glæden og forvent
ningen, som var blevet dæmpet lidt 
ned, kommer frem på ny. Klar til at 
smide fortøjningerne, sætte sejl og 
komme ud på det friske hav. Og det er 
nu et helt andet. Det er det hav som vi 
tænkte på, da vi planlagde feriesejlad
sen. Vi føler det var godt vi ventede, så 
også denne gang er der lagt lidt erfa
ring ind på den hylde, hvorpå der står: 
Vær årvågen, rolig og tålmodig når du 
vil styre din båd ud på havet, og det kan 
så vise sig, at naturen meget ofte vil 
være utrolig gavmild, og kan give ople
velser som langt overgår det man turde 
drømme om. 

Fra GERTY's logbog: 

Sundby, mandag den 19. juni 1994 

Morgenen frembringer en næsten klar 
himmel med spredte forrevne skyer, 
der uden at vi vidste det, var de sidste 
rester af en lang kølig og stærkt blæ
sende forsommer. 
Op af køjen og nyde morgenkaffen i 
solen, der varmer dejligt. Efter de 
mange våde og kølige dage, føler vi at 
kulingen er i aftagende, selv om vores 
store stander ved klubhuset stadigvæk 
ser ud som om den er skåret ud i kryds
finer. 

Men bare det at solen skinner gør os 
foretagsomme. Vejret har indtil i dag 
lignet sidste sommer, med lave tempe
raturer, og det ene lavtryk fra nordvest 
og sydvest, som afløste hinanden, med 
regn og kuling. 
Med det i tankerne skifter vi GER
TY's storsejl ud med et af en kraftigere 
sejldug og sætter et reb i med det sam
me, for vi fornemmer at det er idag vi 
skal sejle. 
Afgang fra Sundby kl. 15.00 i dejlig 
frisk vestenvind og sol, et reb i storsej
let og en krydsgenua på næsen, der er 
hurtig fart i GERTY. Og vi kan mærke 
hun også, ligesom Anne og jeg har 
ventet på at få fortøjningerne løsnet, 
og komme afsted på sommerturen, 
med de lange stræk på åbent vand hvor 
langtursrytmen hurtigt kommer os i 
blodet, med vagtskifte og rortørn hver 
fjerde-femte time døgnet rundt, og 
med alt hvad det indebærer, sålænge vi 
er under sejl og på vej mod målet. 
I år har vi planlagt en tur ud i Nordsøen 
til Holland. Vi håber, at kunne sende 
et postkort hjem fra Amsterdam, 
hvorlænge det så må vare - for vinden 
som er vor - er også Vorherres, og han 
har som sagt ladet det pive og fløjte fra 
vest i lange tider. Men vinden har nu 
sat sig lidt så nu sejler vi ud af havnen. 
Flere af vores sejlervenner som har 
fulgt vore forberedelser de sidste par 
dage, står på ydermolen og ønsker os 
en god tur. De vinker længe imedens 
GERTY stryger ud på Sundet. Sådan 
en afsked varmer som en solstråle, 
men huskes meget længere, og er må
ske medvirkende årsag til, at vi altid 
vender hjem, med ligeså stor glæde 
som vi sejlede ud med. 
Vi sejler sydpå og forventer at nå langt 
ud i bugterne inden solnedgang, stry
ger forbi Dragør Drogden og er godt 
fri af Amager, da vestenvinden flover 
ned til under 5 sekm. for første gang i 
flere uger. Men vi venter ikke længe 
med at sætte vores store spiler på kant, 
så vi kan holde samme fart 5-6 knob. 

Her sidder vi så i solnedgangen og ny
der farten i GERTY, som med storsejl 
og spiler på kant har 100 kvadratmeter 
på masten, vinden er vest 3 til 5 sekm. 
kursen syd, og søen rolig. 
Anne har et stykke tid, på sin frivagt, 
haft ting og sager der duftede op fra 
kabyssen og serverer nu en dejlig mid

dag - skinkeculotte med gulerødder og 
champignon og derefter æblegrød med 
fløde. Vi døbte menuen »Blåa sjøen 
a'la orange« efter de på dette tids
punkt klare stærke farver på himmel 
og hav, der ses østpå over mod Skanør. 
Efter middagen kl. ca. 21.00 har vi 
Stevns tværs og Møens høje kridtklin
ter dukker op i den lave aftensol, og 
bliver hurtigt tydeligere. 
Med spileren fyldt ud af aftenbrisen, er 
farten ca. 5 knob mod klinten. Kl. 
22.00 flover vestenvinden af for at for
svinde helt, men kommder dog svagt 
igen. Men nu fra syd sydvest. Ned med 
spileren op med en stor genua. Vi har 
tændt lanternen kl. 23.00. 
Anne tørner ind og falder hurtigt i 
søvn i det rolige vejr, og så bli'r det 
kryds i let nattebrise. Det er fuldmåne, 
og så klart at bjergene på månen er ty
deligere end kridtbjergene på Møens 
klint som vi ligger tæt på nu. Men da vi 
sejlede i den sølvskinnede månestribe 
kommer under klinten, er dette syn 
meget facinerende. Fuldmånens lys gi
ver nogle skygger i klinten, så man 
tænker på Elverhøj, med trolde og el
verpiger. Jeg har været her flere gange 
før ved nattetide, men aldrig set og følt 
dette naturskuespil på denne lidt over
naturlige måde. 
Men stilheden, klinten, månen og ha
vet er smukt og betagende, og er en 
stærk kontrast til denne våde, kolde og 
stærkt blæsende forsommer. 
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Under Møens Klint 

Fra GERTY's logbog: 

Tirsdag den 20. juni 1994 

Temperaturen har været god siden 
start mandag eftermiddag. Det er lunt 
her ved midnatstid, men der er heller 
ingen vind tilbage, så det bliver 3-4 ti
mer ud for Møens fyr i havblik, og det 
er næsten lyst, da Anne tørner ud for at 
afløse mig. 
Jeg falder hurtigt i søvn og vågner først 
kl. 09.00. Vinden er frisket op fra 5 til 
8 sekm. og vi sejler stærkt med den 
store genua, Anne har krydset os 
frem, så vi har Hestehoved ved Grøn
sund langt agterude. Møen er ligeledes 
forsvundet og vi ligger og krydser på 
Falsterkysten mod Gedser - som er 
dukket op forude, Anne tørner ind, 
jeg drikker en kop kaffe og nyder den 
gode fart på krydset. Jeg slår nogle slag 
helt ind til bundgarnspælene under 
land og så nogle sømil ud i søen, og da 
vinden frisker yderligere kan vi nu 
lægge Gedser rev op. Anne sover sødt, 
farten er god, men jeg må tage min Fæ
røske trøje på, for den friske vind er 
kølig her i formiddagstimerne. 
Jeg reparerer lidt småting, vores styre
elastik sprang i morges på Annes vagt. 
Spilerturen over bugterne havde taget 
det sidste der var i den, men nu er den 
så god som ny og styrer båden sammen 
med sejlene uden om Gedser rev. Ime
dens jeg sov, havde Anne en meget 
smuk solopgang over Østersøen og 
havde imens hun krydsede ud for 
Møen brygget morgenkaffe og spist 

morgenmad. Dette var så klar til mig 
da jeg slog øjnene op, men der var in
gen sol mere, det var blevet gråvejr. 
Jeg nød morgenmaden, og skrev lidt i 
logbogen, vinden er nu aftagende, det 
er overskyet, men med god sigt. 
Kl. 12.00. Gedser by og rev tværs. Vin
den er nu svag fra vest, vi har dog lige 
kunnet holde fyret på revet op, men 
vinden er nu så svag at vi næsten ingen 
fart har i båden, vi sætter påhængsmo
toren på for ikke at strømmen skal 
sætte os ind over revet og sejler med 
den et par timer. Så kommer der frisk 
vind fra sydvest stadigvæk lige i næsen, 
vi sætter krydsgenua og slår et slag 
sydi. Farten er god men søen grov. Vi 
møder en del store skibe, da vi nærmer 
os T-ruten ved Femernbæltet. Motor
både har vi ikke set nogen af og sejl
både er der langt imellem. I dag har vi 
set 3-4 stykker, hvis dem der går for 
motor i god vind også tæller med, vin
den er 5 til 8 sekm., med ringe sigt, så 
vi støtter os til APeren, på krydset 
mod Femern, med den dårlige sigt har 
vi ingen landkending, men håber at få 
det inden det bliver mørkt. 
Kl. 20.30 er vinden frisket op til 8-10 
sekm. men det klarer ikke op, alt er 
gråt i gråt undtaget de hvide bølge
toppe som nu viser sig. Vi føler os godt 
tilpas ved at have et reb i storen og vo
res krydsgenua på næsen, ialt 30 kva
dratmeter så bjærger GERTY sig fint i 
grov sø og kuling, vi har nu lige spist 
resten af vores skinkeculotte fra i går, 
men i dag med dejlig sommerspidskål 
til at holde maven iorden. 

Vinden er frisket yderligere op, og vi 
gør god fart på krydset. Vi kan se på 
APeren at strømmen er stærkt imod 
her på kursen mod Femernsund og 
Heiligenhafen i Tyskland, som vi nu 
har besluttet skal være vores første an
løbshavn på sommertogtet. 
Vejrmeldingen lover hård kuling fra 
sydvest senere fra nordvest. Det ville 
have passet lidt bedre hvis det havde 
været i omvendt rækkefølge, for nu når 
vi ikke frem før midnat. 
Søkort og havnelods fraråder at an
løbe havne som Grossenbrode og He
iligenhafen by night. Desuden er der 
en ca. 2 sømil lang indsejlingsrende 
mod nordvest som er udgravet i et stort 
lavvandsområde, ikke særligt rart for 
vi kan se at det vil være mørkt før vi er 
fremme. Det er nu kuling, søen grov 
og farten stor her på krydset. Kl. er 
22.00 og det er blevet mørkt tidligt på 
grund af de tætte tunge regnskyer. Det 
regner dog kun lidt og det er ikke 
koldt. 
Alligevel har vi varme i kahytten, så vi 
kan gå ned og tørre røgvandet af ansig
tet og hygge os lidt med dejlig musik i 
radioen. 

Femernbæltet 

Fra GERTY's logbog 

Tirsdag den 21. juni 1994 

Ved midnat får vi fyret på Femern at se 
ind imellem røgvand og stærke regnby
er, som nu er taget til sammen med ku
lingen der nu kommer fra sydvest. Kl. 
03.00 er den blinkende anløbsbøje til 
Sundet imellem Femern og Nordtysk
land at se forude. Det tager en time at 
sejle den op vi sejler tæt op til den, den 
virker helt levende som den står der i 
den mørke nat og bliver oplyst tydeligt 
at sit eget blink, vi kan se hver en nagle 
i den, og den glider adstadigt op og ned 
i den grove sø, som ustandseligt kaster 
sig over den imedens den blinker ly
stigt. 
Jeg går på fordækket, bjærger fokken 
og må surre den godt til spilerstagen, 
som sidder der til det samme, ligesom 
stagen er god at holde sig til, når man 
bjærger forsejl i hårdt vejr. 
Vi holder ind i den lange rende i lav-
vandsområdet for storen alene, vi har 
den hårde kuling og den brækkende sø 
ind for tværs, men vi kan ikke i det 
tætte regnfulde mørke se en eneste af 
de rendebøjer der er vist på søkortet, 
her er dybt nok endnu, og vi prøver så 
forsigtigt som man nu kan i det hårde 
vejr, at sejle kosterækken op. 
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RENGØRING I JANUAR 

Ja, så er det snart 1 år siden vi gjorde hovedrent i vort klubhus, 
igen i år beder vi frivillige medlemmer om at melde sig til rengø
ring af klubhuset den: 

14.-15. JANUAR eller 21.-22. januar 1995 
Vi mødes i Green House kl. 09.00 til lidt morgenmad og selvføl
gelig er der frokost og kaffe, samt øl og vand, hvis vi skulle blive 
tørstige af alt det støv. 

Ring til Birgitte Akkermann og fortæl hvornår du kan hjælpe 

TELEFON 3159 79 95 

Femernsundbroen med de mange lys, 
har vi set i nogle få øjeblikke og vi be
gynder at tro det var et spøgelse vi har 
set, for den er helt væk i de piskende 
regnbyger, som er ved at skylle øje
næblerne ud af hulerne, når vi stirrer 
ud i mørket efter bøjerne. Efter kurs, 
fart og distance skulle de være der nu, 
men i dette vejr er der ikke råd til at 
gøre nogle fejltagelser, så vi ligger ro
ret hårdt i borde, og går i hård bide
vind og grov sø ud mod blinkbøjen in
den den forsvinder for os i regn og røg
vand, da den er passeret holder vi ud 
mod den åbne Østersø på en sydøstlig 
kurs. Der var vand helt over til Rugen, 
ingen skibstrafik eller andre både i det 
hårde vejr, så vi følte os langt bedre til
pas her i natten, hvor vi vil sejle kulin
gen af indtil det bliver lyst. 

Med storsejl med et reb, går vi lidt til 
vinden med stor fart i båden ca. 6 
knob. Det var meget mørkt så vi kunne 

også af og til gjorde et forsøg på at be
grave os i vand. Vi sad i læ under vores 
skydekappecover tørt og godt, og med 
varmen fra vores pantry glidene op 
forbi os, af og til klippede vi en kanin 
med øjenlågene, på skift, for vi måtte 
op med jævne mellemrum for at se ef
ter lanterner, der var dog ikke en at se 
hele natten. Men når jeg stirrede igen
nem mørket og så den stærkt bræk
kende sø, som af og til væltede sig ind 
over GERTY's forskib, glædede det 
mig at se hvordan GERTY's runde ka-
hytsforside brød den hårde brækkende 
bølge, og fordelte vandet roligt ud på 
begge de skråtliggende rufsider, for 
derefter at forsvinde hen hvor det hø
rer hjemme, uden at det havde generet 
os væsentligt. 
Forlugen som ustandseslig var under 
vand, var spændt hårdt til og var da 
også helt tæt. 
Det er koldt, og der er tændt for par
tryet hele natten, for der skal både the 
og varm suppe til at holde sig vågen i 
de sene nattetimer. Kulingen er også 
henaf natten drejet mod nordvest, er 
blevet stærkere, og luften er køligere. 
Vi sejler ca. 5 sømil ud i søen et par 
gange, og da vi sejler ind mod anløbs-
bøjen for tredie gang er det ved at lys
ne. Vejret er det samme, men nu vil vi 
navigere os ind på APeren hvis det 
hele lukker til igen i regn. 
Næsten samtidig, på vej ind mod ren
den, ser vi en lille coaster, det eneste 
skib, vi har set siden i går eftermiddag. 
Det bliver lidt af en lille kapsejlads om 
at nå bøjen først, men selv om vi sejler 
stærkt og kan se ham anløbe, forsvin
der han hurtigt i den grå regnfulde 
morgenkuling. Men det var lidt af et 
hip for os, så vi sejler efter ham og hur-

kun se to-tre bådlængder frem foran 
os. Det var de høje hvide bølgetoppe 
som lyste lidt op i det hele, men som 
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tigt er vi ved Grossenbrode, hvor der 
er en fin havn, men næsten ingen by, så 
vi fortsætter under Femernbroen og 
sejler mod Heiligenhafen. Den er be
skrevet som en smuk gammel by, med 
et stort indsøområde, hvor der i kønne 
omgivelser ligger flere havne. 
Vi tænker nemlig at kulingen vil for
sætte nogle dage endnu, og så ville det 
være rart at slappe af og hygge sig i 
gode omgivelser, for vi er jo på som
merferie. 

(fortsættes i næste nummer) 

Anne og Henning 
Krage jollen »GERTY« 

^ ^ fra DS SejlerNyt 

Doping-test efter 
Sjælland-Rundt 
I år blev der for første gang gennem
ført en doping-test på sejlerne i Sjæl
land-Rundt. Syv sejlere blev efter sej
ladsen udtaget til test, og som forven
tet blev der ikke konstateret doping
midler hos nogen af dem. 
Det er næppe sidste gang, at DIF's do
ping-kontrollanter dukker op til et 
sejlsportsstævne, selv om sejlsport 
ikke er en idrætsgren, hvor man plejer 
at finde forbudte stoffer. 
I den forbindelse er det måske værd at 
bemærke, at en pilsner efter rundingen 
af Kronborg eller en lille en til næsen 
efter nattevagten ikke gør en sejler 
hjemfalden til udelukkelse på grund af 
forbudte stoffer. Alkohol er nemlig 
ikke et forbudt stof, når det gælder 
sejlsport, idet man ikke anser det for et 
middel, der på nogen måde kan for
bedre præstationen, tværtimod. 
Forskellige medicinske præparater 
står derimod på listen over de forbudte 
stoffer. 
Derfor skal man være meget opmærk
som på, hvad man indtager af medicin, 
når man sejler kapsejlads. 

Kontingent og leje priser (incl. moms): 

Aktive pr. halvår: Kr. 350,00 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. år: Kr. 35,00 Indmeldelsesgebyr: kr. 0,00 

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

Vinterpladslejepr. kvm.: Kr. 45,00 

Skurleje: 

Alm. enkeltskur: Kr. 200,00 

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. 

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

Betales i januar kvartal, dog senest den 15. marts 

SKURE: 

Køleskab: Kr. 500,00 pr. år 

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

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

FARTØJER: 

Køleskab: Kr. 250,00 pr. år 

TV: Kr. 100,00 pr. år 

Kogeplader: Kr. 100,00 pr. år 

El-stegeovn: Kr. 100,00 pr. år 

Såfremt et eller flere af ovennævnte el-apparater (220 volt) forefindes i skure eller 
fartøjer, skal gebyrerne betales. 

Brug af el-apparater til opvarmning er forbudt. Bestyrelsen kan dog give tilladelse 
til kortvarig brug af el-opvarmning ved f.eks. polyesterarbejde. 

Medlemmer, som i år har betalt den gamle takst fra 1988, skal henvende sig på kon
toret og betale differencen. 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. april 1993. 
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-I-
I BENTE ER DØD 

Denne myreflittige pige som altid gav sig selv 100 % i alt hvad hun be
skæftigede sig med er ikke mere. 
Søndag den 4. december betalte hun prisen for den hårde måde hun 
levede sit liv på. Vi der kendte hende, kan stadig ikke fatte, at vi ikke 
mere skal se hende vimse rundt på gulvet i klubben. 
Måske er det godt at det gik som det gjorde, for hvis hun havde overle
vet, ville hun være bundet til en rullestol for resten af sit liv, hvilket ville 

have været uendeligt synd for hende. 
I de tretten år hun var i bestyrelsen, var 60-70 % af hendes tilværelse, 
Sundby sejl, som har utroligt meget at takke hende for, og vi er mange 
der fremover vil savne hende, hendes glade smil og sjove måde at være 

på. 
Jeg vil lade selv sige farvel til os alle med 3 vers af Steen Steensen Blick-
er, der hvis man studerer dem, kan se hvor godt de passer til hendes liv 

iSSF. 

»til vennerne« 
Sig nærmer tiden hvor jeg må bort 
jeg hører vinterens stemme! 
men også jeg er her kun på kort, 
og haver andetsteds hjemme. 

Jeg skullet sjunget lidt mer måske -
måske vel også lidt bedre, 
men mørke dage jeg måtte se, 
og stormen rev mine fjedre. 

Mig bæres for, som ret snart i kvæld, 
at gitterværket vil briste; 
thi kvidre vil jeg et ømt farvel, 
måske det bliver det sidste! 

Vagn 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

KOBSAIG 
TIL SALG! 

Snekkerstenjollen »GARM« 
kan købes. 16 fod. Lærk på eg. 

Årgang 1969. 

PRISIDE: KR. 16.000,-

Henvendelse: 
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 

Evt. Motor 10 HK Honda 
kr. 4.500 eller 

4,5 HK Italia uden gear, kr. 1.000 
Tlf 32 50 19 78 

SÆLGES! 
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 
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sejlerskolen 

Som nævnt i sidste nummer af bladet, 
var der mulighed for at deltage i den 
endelige vinterklargøring af bådene 
den 26.-27. november. Denne mulig
hed var der ingen, der benyttede sig af. 
Som følge af ovennævnte vil jeg fra næ
ste år indføre den praksis, at ingen du-
elighedsbeviser vil blive udleveret, før 
bådene er helt vinterklargjorte. Dette 
gælder også selvom de, der herved må 
vente på deres beviser, har deltaget i 
arbejdet. 
Om november måned er der iøvrigt 
ikke meget at sige, ud over at både tov-
værks- og navigationskurserne forlø
ber godt. Navigationskurset holder ju
leafslutning mandag den 19. november 
1994 og tovværkskurset tirsdag den 20. 
december 1994. 
Da tilslutningen til årets arrangemen
ter har været utilfredsstillende, vil jeg 
ikke forsøge med nye tiltag i vinterens 
løb ud over et læremøde i løbet af fe
bruar måned. Forslag til mødedato vil 
være fredag den 24. kl. 19.00. 
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at 
ønske alle sejlerskolens venner en glæ
delig jul og et godt nytår. 
På gensyn i 1995. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

skolechef 

til orientering fra medlemmerne 

Nye medlemmer: 
A. 392 Flemming Petersen 

Lygtemagerstien 5 
2300 København S 

A.846 Jakob Landberg 
Formosavej 17 
2300 København S 

A.937 Kurt Brennecke 
Sandholtvej 55 
2300 København S 

1234 Jette Petersen 
Lygtemagerstien 5 
2300 København S 

Kære allesammen 
Jeg vil gerne have lov til, at sige så 
mange tak for gaver - blomster vin -
penge, - og alt, hvad der blev mig til 
del, på min fødselsdag. En tak for al 
den gode mad til Kirstine og alle hjæl
perne også en stor tak til min venner 
HOPLA-pigerne, som jeg er glad for 
at være medlem af, for deres meget 
flotte og dejlige sang samt til bestyrel
sen for den flotte sammenplantning. 
Alt har glædet mig så enormt, at det vil 
tage et stykke tid, før jeg kommer over 
altsammen, men jeg er helt benovet 
over så stor en opbakning som blev 
min helt specielle fødselsdagsgave. 

Venlig hilsen Vilna 

HUSK!!! SPAR PÅ VANDET!!! 
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FACNOR 
kræver ingen 
afmontering af 
mast, da det også 
kan monteres fra 
fordækket. 

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og "storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

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 

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. 

^M[°][K]0C3D3 
ff-^'OUTBOARDS LjOflfTSOn 
YAMAHA PL/ICKSILVER 



Klubhuset åbnede med et gigantisk Bankospil 
efter endt hovedrengøring 

MARTS 1995 Nr.3 54. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset.... 
Restaurationen 
Havnekontoret 
Telefax: 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 32501978 

Næstformand, Festudvalgsrepræsentant og Vagtchef: 

ElseThuring 32 535964 

Sekretær: 

Aase Schou 36305082 

Kasserer: 

Jørgen Rindal 3297 09 39 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31 59 49 24 

Holger Nielsen 31 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31 571340 

Motorbåds- og Sikkerhedsrepræsentant: 

Steen Jensen 31 58 95 24 

Kapsejlschef: 

Frank Olesen 32522310 

Skolechef: 

Kent Nielsen 31 56 05 41 

Ungdomsleder: 

Henrik Gravesen 32521605 

Jolleleder: 

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 58 75 76 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 325041 01 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen, 
Sternberggade 6,1., 2300 Kbh. S . . 31 59 39 78 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 

Saltværksvej 134, 2770 Kastrup .... 31 51 71 79 

Fotosats: 

Keszler Fotosats, 

Havnegade 37 B, 1058 Kbhvn. K ... 3313 30 02 

Radiokontakt: 

Kirsten Fraenkel 329706 65 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

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

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

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

o 
z 
CC 
LU 
* 

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 5 

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

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

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

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

SMOfTsettruk 
v/ Tina og Søren Maller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

FÅ BEDRE RAD I 
AMAGERBANKEN 

Amagerbanken 

HELLER 26 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

Selvbyggermaterialer 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

2770 Kastrup • 32 50 30 17 

Annoncepriser i SSF's medlemsblad 
F.eks.: 
1 Helside Kr. 900,00 + moms pr. nummer 
1 Halvside 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. marts 1995 



Bankospil 

Når bare det bli'r i familien (Frank 
overrækker kurven til svigerdatter) 

Vi var ca. 200 medlemmer og gæster, 
der søndag den 29. januar 1995, glade 
og forventningsfulde åbnede klubhu
set efter hovedrengøringen. 
Hvor er her dog blevet pænt og rent, 
især gulvene er meget flotte. 
Traditionen tro åbnede vi med et ban
kospil, og hvilket spil - Da det nu er 5 
år i træk, var det en slags jubilæum. 
Gevinsterne var ekstra flotte og der 
var gratis spil med en meget stor og 
dejlig flaske vin som gevinst. 
Alt forløb fint og veltilrettelagt, Vagns 
vittigheder under opråbningen vakte 
jubel - så det hele var meget vellykket, 
vi glæder os allerede til næste år. 

Med venlig hilsen 
Rita 

sssssssssssssssssssssa 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A.  

Bestyrer v 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

SSSSSS3SS5SX 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde mandag den 
12. december 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: 
Else Thuring 
Elo Nielsen 
Frank Olesen 
Preben Jacobsen deltog i mødet under 

dagsordenens punkt 2. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 14. 
november 1994 blev godkendt uden 
bemærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplyste, at han sammen 
med havneudvalget havde haft et 
møde med Amager Strand Sejlklub. 
Mødet omhandlede klubbens efter
hånden overdreven brug af SSF's om
råde, som blev benyttet som gennem
kørsel til Amager Strand Sejlklub. På 
mødet blev der enighed om, at Ama
ger Strand Sejlklub kun skulle benytte 
vores område i et meget begrænset 
omfang. 
Endvidere oplyste formanden, at mo
torkranen vil blive nedtaget for et gen
nemsyn. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Flagmasten som er nedtaget for repa
ration, har desværre vist sig at være så 
medtaget af råd i topstangen, så den 
skal udskiftes. 
SSF har fået et spil fra Sejlklubben Slu
sen, som vil blive istandsat og blive 
skiftet ud med det på Sdr. Mole. 

Punkt 4 - Klubhus 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 5 - Fester 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Forstædernes Bank har tilbudt at af
holde et orienteringsmøde vedrørende 
bådlån. En enig bestyrelse godkendte 
dette. 

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen 
Afdelingen holder vinterferie decem
ber og januar. 
Aktivitetsplanerne for sæsonen vil 

være på plads i løbet af januar måned. 
Den sidste af følgebådene vil blive ta
get på land snarest muligt. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 9 - Joller 
En enig bestyrelse besluttede at ind
hente tilbud på opsætning af en flyde
bro ved jollepladsen. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Motorbådsrepræsentanten vil under
søge muligheden om evt. at arrangerer 
en tur for SSF's medlemmer til B&W-
museet. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Brandslukker er indkøbt og monteret 
på spillet. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

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

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
sekretær 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

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

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
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FASTELAVNS 

MED TØNDESLAGNING 
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR 1995 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! 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 

Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Støt vore sponsorer! 
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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. 

Fliigger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Hf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 3313 54 56. 
Hoimbladsgaae- 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264 Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Drager. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23. 

TA' 2 STK.-så er prisen 

KUN KR 1 .298f 
Sålænge lager hoves.... 
Hvor længe tør du vente? 

I 
CKS Hudson Bay 3/4 lang 
skøn m/k jakke 
med vatteret foer. Høj krave m/fleece på indersi
den og i lommerne. Skjult hætte i kraven. 100% 
vandtæt. Flere flotte farvekombinationer. 
Denne jakke, som er helt uundværlig 
i det danskevejr sælges nu til 
en helt speciel pris. 

KUN KR 699, 
(normalpris kr. 1.299,-) 



fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde mandag den 
9. januar 1995 
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 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 12. 
december 1994 blev godkendt uden 
bemærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Indkomne takkeskrivelser blev op
læst. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Nye lamper vil blive opsat på Østmo-
len. 
Københavns vandvæsen vil i løbet af 
marts måned nedlægge nye vandled
ninger. 

Punkt 4 - Klubhus 
Der vil i januar når klubhuset bliver 
lukket udført tømrer- og snedkerar
bejde. Lofterne i klubhuset vil blive 
oliebehandlet. 
Væggene i salen vil blive malet. Endvi
dere vil der blive gjort rent og i år har 
bestyrelsen vedtaget at få et rengø
ringsselskab til dette arbejde. 

Punkt 5 - Fester 
Julefrokosten og juletræsfesten forløb 
godt. 
Klubhuset åbnes med et bankospil den 
29. januar kl. 14.00. 

Fastelavnsfest vil blive afholdt den 26. 
februar kl. 12.00. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 9 - Joller 
Afdelingen har 2 klubsurfere, en spon
sor har ydet kr. 600,- til afdelingen. 
Den ene surfer mangler sejl, en enig 
bestyrelse vedtog at der skulle indkø
bes et nyt sejl, så de 2 klubsurfere var 
brugbare. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
En enig bestyrelse vedtog at SSF skulle 
abonnere på bladet Efterretninger for 
Søfarende og trykke eventuelle æn
dringer i bladet, så medlemmer på 
denne måde kunne rette deres søkort. 
Derudover vil der blive indhentet til
bud på nyt låsesystem, som bestyrel
sen forventer at gennemføre i løbet af 
foråret. Dette på grund af at der er for 
mange nøgler i omløb. Så man herved 
også kunne begrænse antallet af perso
ner der benytter vores havn som ud
flugtssted uden at betale til udgifterne 
det medfører klubben. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

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

Else Thuring 
næstformand 

Aase Schou 
sekretær 

KØBSALG 
TIL SALG! 

Snekkerstenjollen »GARM« 
kan købes. 16 fod. Lærk på eg. 

Årgang 1969. 

PRISIDE: KR. 16.000,-

Henvendelse: 
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 

Evt. Motor 10 HK Honda 
kr. 4.500 eller 

4,5 HK Italia uden gear, kr. 1.000 
Tlf. 32 50 19 78 

SÆLGES! 
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 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 26. marts 
kl. 9.00 i klubhuset 
(Husk sommertid begynder) 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskab 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 

Sekretæren 

Skolechefen 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 

1 Havneudvalgsmedlem 

Festudvalgsformanden 

Suppleant til bestyrelsen 

Redaktøren 

1 måler 

1 revisor 

1 revisorsuppleant 

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 
den 5. marts 1995 kl. 9.00 

Bestyrelsen 

Budgetsammenligning 1994 
Regnskab 1994 Revideret 

budget 1994 
Index Revideret 

budget 1995 

Indtægter: 1.211.150 1.220.000 99,27 1.180.000 

Udgifter: 
Havn og plads 855.775 748.000 114,41 680.000 
Klubhus 14.665 50.000 29,33 30.000 
Bladet 135.324 130.000 104,10 135.000 
Fester 25.820 25.000 103,28 20.000 
Administration -76.579 50.000 -153,16 30.000 
Bestyrelsen 8.050 8.000 100,63 8.000 
Sejlerskole 22.795 25.000 91,18 20.000 
Junior 70.547 75.000 94,06 75.000 
Kapsejlads 37.264 20.000 186,32 25.000 
Motorbåde 4.446 10.000 44,46 10.000 
Joller 2.034 2.000 101,70 10.000 
Renter 27.717 45.000 61,59 25.000 

Udgifter ialt 1.127.858 1.188.000 94,94 1.066,000 

Diverse/afdrag 0 92.000 100,00 114.000 

Overskud/disp 83.292 -60.000 -138,82 0 
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.1.94 til 31.12.94 

INDTÆGTER: 
YDELSER FRA MEDLEMMER: 
Indskud 36.375,00 
Indbetalte vagter 40.500,00 

KONTINGENTER: 
Aktive 500.965,00 
Strafgebyr 10.550,00 
Passive 45.150,00 
Juniorer 12.885,00 
Mini juniorer 2.145,00 571.695,00 

PLADSLEJER: 
Faste pladser 421.978,84 
Vinteroplæggere 66.319,34 
Afgift skure & haver 64.890,13 
Nye pladser 6.600,00 
Slæbejoller 2.450,00 562.238,31 

RENTER 341,61 

INDTÆGTER IALT 1.211.149,92 

UDGIFTER: 
HAVN OG PLADS: 
Skatter & afgifter 196.325,70 
Materialer 152.939,86 
Traktor 8.527,19 
Elforbrug 61.903,75 
Affaldsbeholder 14.596,62 
Forsikringer 16.056,00 
Telefon 19.368,22 
Bollen & Kirstine 9.098,40 
Toilet nordre mole 2.598,50 
Toilet søndre mole 140.662,03 
Lønninger 218.160,00 
Vogn & Spil 5.512,51 
Uddybning af rende 21.840,00 
Arbejde 56.737,55 
Joller 2.033,62 
Indkøbt brændstof 37.652,10 
— Solgt brændstof -44.006,45 —6.354,35 

Brug af spil -8.040,10 
Havnepenge —19.572,05 
Refunderet energiafgift —34.584,68 857.808,77 

KLUBHUS: 
Fornyelse & reparationer 17.099,48 
Hensat indsætning af vinduer .... 48.000,00 
Istandgørelse 1.310,25 
Forsikring 33.395,75 
Køkken 5.400,00 
— Lejeafgift —90.540,00 14.665,48 

BLADET: 
Trykning 149.325,88 
Forsendelse 15.603,78 
Redaktion , 4.541,15 
— Annonceindtægt —34.147,17 135.323,59 

TRANSPORT 

TRANSPORT 
FESTER: 
Standerhejsning 
Afriggergilde 
Diverse fester 
Svagførefest 
— Indsamling 

Hornorkester 

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

Frihavnsmærker 
Tilskud fra kommune . . . 
Hensat til reserve 

BESTYRELSESMØDER: 

RENTER: 

SEJLERSKOLE: 
Undervisning 
Fornyelse & reparation . . 
Materialer 
Forsikringer 
Startpenge 
Kontingenter 

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

KAPSEJLADS: 
Materialer 
Møder & fortæring 
Diverse kapsejladser . . . 
Møen Rundt 
B. Cup 
Kursus 
Trænerordning 

MOTORBÅDE: 
Materialer og præmier . . 

Udgifter ialt 

Årest resultat 



Status pr. 31.12.1994 

10.574,00 
7.356,00 
2.695,75 

4.394,00 

800,00 

15.967,89 
9.639,25 

42.770,00 
13.199,10 

2.357,80 
7.044,00 
7.222,00 

12.659,93 
0,00 

17.364,75 

-1.411,81 

-3.600,00 
-299.789,60 

100.000,00 

-206,00 
9.192,88 
8.760,80 
4.177,00 

285,00 
585,00 

27.704,05 
17.190,75 

3.436,00 
3.265,00 

11.056,25 
1.380,00 
2.325,00 
4.190,00 

25.819,75 

-75.578,69 

8.050,00 

27.716,62 

22.794,68 

70.547,05 

AKTIVER: 
Kassebeholdning 148,35 
Postgiro 12.403,35 
Bankbog skolefond 22.326,47 
Bankbog brandforsikring 123.704,59 

Broer & indhegning 
Vogne & skinner 
Øvelsesbåde 
Juniorbåde 

Joller 
Motorbåde 
Skure 
Spil 
Flagmast 
Klubhus & inventar 

Aktiver i alt 

PASSIVER: 
Skolefond saldo 1.1.1994 
+ Renter 

Brandforsikring saldo 1.1.1994 
+ Renter 

Sponsor bidrag 
Reserve vedrørende tilskud 
Skyldig omkostning 
Gæld til kommunen 
Lån Idrætsparken saldo 1.1.1994 
— Afdrag 

Lån Dansk Sejlunion saldo 1.1.94 
— Afdrag 

Lån D.I.F. stiftet 1994 
— Afdrag 

Bankgæld kassekredit 
Skyldig skat 
Skyldig ATP & AMBI 
MOMS gæld for oktober kvartal 
Depositum ASA 
Reguleringskonto saldo 1.1.1994 1.170.204,55 

+ Årets resultat 83.292,88 

Passiver ialt 

21.881,72 
444,74 

121.240,43 
2.464,16 

28.000,00 
-8.000,00 

45.000,00 
-10.000,00 

50.000,00 
-5.000,00 

158.582,76 

1,00 
1,00 

47.000,00 
100.000,00 

27.000,00 
90.000,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1.300.000,00 

1.722.587,76 

22.326,46 

123.704,59 

7.681,80 
100.000,00 

48.000,00 
1.191,00 

20.000,00 

35.000,00 

45.000,00 

49.087,73 
4.675,00 
4.044,20 

-7.379,55 
1.000,00 

1.253.497,43 

1.722.587,76 

2.259,60 
3.265,25 

816,69 
17.936,75 

300,50 
11.325,00 

1.360,00 37.263,79 

4.446,00 

1.127.857,04 

83.292,88 

Jørgen Rindal 

Kasserer 

Medlemstal: 
Aktive 838 Passive 155 Junior 33 Mini 43 

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

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, januar 1995 

Frits Kleis Bjarne Kallesøe 

revisor revisor 
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På sommertogt med »GERTY VI« 
Henning Andersen 

Resume 
At sejle til Heiligenhafen i Nordtysk
land, var ud af Sundby, derefter kurs 
ret syd til Møens Klint, derfra kurs 
sydvest uden om Gedser så fortsætter 
man på denne kurs mod Femernsund. 
Og så er man der, men da det er en 
vestlig kurs og der kan være stærk 
strøm imod ligesom de fremherskende 
vestenvinde kan være hårde at krydse 
op, er det måske ikke helt så enkelt. 
Og det blev da også til ca. 160 sømil, 
udsejlet på 37 timer heraf 2 timer for 
motor. En så forholdsvis lang sejlads 
under meget forskellige forhold var en 
god start på ferien, alt fungerede, in
gen form for haveri ikke så meget som 
en knækket tændstik, så vi er godt til
fredse, og føler at vi og vores gode skiv 
har gjort det godt. 

Heiligenhafen 

Fra GERTY's logbog. 

Onsdag den 22. juni 1994 

Men vi er ikke fremme endnu. Vi 
krydser igennem Femernsund, kursen 
er vest, vinden er vest, meget hård og 
strømmen stærkt imod. Søen, som 
kommer helt ovre fra Kielerfjorden, er 
voldsom her hvor den bryder mod de 
store lavvandsområder, så vi ryger ud 
af vandet flere gange og eksploderer i 
et sprøjt af røgvand, før vi kan falde af 
ind imod øerne, der herudefra skjuler 
havnene ved Heiligenhafen. 
Her er meget fladt, så vi ser ustandes-
lig på søkortet og syntes ikke sømær-
kesignaturene passer, så det hele er 
lidt nervøst da farten er stor. 
Ved feriehøjhusbyggeriet, som i den 
grå morgen ser usædvanligt trist ud, 
kan vi i kikkerten se en skov af master, 
men indsejlingen er ikke her, men læn
gere østpå viser kortet, men hvor? 
Pludselig ser vi til læ en fiskekutter 
sejle ud af landet. Der må det være - vi 
falder af og får en afsindig fart i båden, 
så med eet er vi inde på indsøen. Her 
er vandet næsten roligt, og vinden lidt 
i læ af land. Forandringen føles stor, ja 
næsten voldsom, vi kan nu tale sam
men uden at hæve stemmen, Gerty lig
ger lige i vandet som var hun klodset 
op og stod i sine bukke. 

Men er det ikke også kontrasterne, der 
gør os opmærksomme på naturen, og 
giver mulighed for at se og fornemme 
det hele som det er i virkeligheden. Så
dan føler vi det, da vi glider frem mod 
en lille havn, som ser stille og rolig ud. 
Der er ingen mennesker at se, hvad 
der vel ikke er noget at sige til, da det 
har blæst og regnet hele natten og gør 
det endnu. 
Kl. 06.30 er vi i havnen. Vi mangler 
lidt søvn, og intet er på dette tidspunkt 
skønnene, end at have en god køje, i 
en tør og varm kahyt, imedens det hy
ler i riggen og regnen slår på kahytsta
get. Vi drikker en kop varm te og fal
der i en dyb søvn fra kl. 07.00 morgen 
til 12.00 middag. 
Det regner stadigvæk, men vi spiser 
frokost og føler os godt tilpas, men øl
len til frokosten kaster os ned i køjerne 
igen, og imens radioen spiller dæmpet 
musik, og det hele står i eet udenfor, 
slumre vi ind og sover endnu et par ti
mer. 
Da vi vågner ved tretiden er det holdt 
op med at regne, vi går en tur på hav
nen for at se på faciliteterne. Vi får os 
et dejligt varmt bad. Det er en nydelig 
velholdt havn, pænt rødstens klubhus 
med toilet, badeforhold og en sanitet, 
der af en kvalitet som vi ikke har set 
det før. Alt er bygget og vedligeholdt 
ved pligtarbejde, og de har sørme et 
godt tag på det her i Segler Vereinig-
ung som klubben hedder. 
Vi forhaler, og kommer til at ligge 
skråt ud fra en træbro, næsen mod vin
den, og hækken fortøjet til en lav bryg
ge, hvor der hele tiden har siddet store 
flotte vildænder som sover dybt og 
uforstyrret. Vi kaster lidt franskbrød 
hen til dem, men til vores forbavselse 
åbner de kun det ene øje og ser lidt for
nærmet på os, nåja vores franskbrød er 
jo fra i mandags, så okay, det skal vi 
måske heller ikke byde dem. 
Vi går en aftentur, vi må op og se på 
Heiligenhafen, den ligger så tæt på vo
res lille havn, at det forbavser os. Vi 
går forbi nogle siloer og grå betonhu
se. Det tager fem minutter, så er vi i 
den helt gamle del af byen, med den 
gamle kirke, forretninger, små gast-
hause som er gode spisesteder, der ser 
ud til at være godt besøgt. Her er fine 
anlæg og små pæne huse, mange af me
get gammelt bindingsværk. 
Men det blæser rent ud sagt af Pom
mern til og er hundekoldt, så da både 

næse og ører er ved at være mørkeblå, 
finder vi en restaurant, hvor vi kan se 
solen gå ned over Heiligenhafens ind
søer, imedens vi sidder og spiser en 
god middag. 
Store tallerkener med meget, næsten 
alt for meget mad på. Tyskerne spiser 
godt og meget. Vi snakker om dagen 
igår, solen går ned orangerød, på en 
forblæst vesthimmel, og vi er stopmæt
te, so wir betalen, går ud i kulden og 
blæsten, men vender os hurtigt til det, 
og kan nu bedre klare det, da vores 
maver er fyldt godt op. 
Vi går en omvej hjem og glæder os til 
imorgen, hvor vi skal handle og se lidt 
mere på det hele. Det var vores første 
dag i havn på ferienturen, en dejlig 
dag, en dejlig havn, med en fremmed 
og spændende by, vi er godt trætte, så 
vi siger god nat og er til køjs kl. 23.00. 

Heilighafen 

Fra GERTY's logbog 

Torsdag den 23. juli 1994 

Jeg vågner kl. 06.00. Anne sover end
nu, lister ud af køjen, og går i byen ef
ter morgenbrød. Det har blæst hårdt 
hele natten, og gør det endnu, men so
len skinner fra en klar himmel. Det bli
ver en smuk morgentur. 
I byen er der flere store anlæg med 
træer og mange blomster, og her er en 
fuglesang så jeg tydeligt kan høre, at 
det også glæder nattergale og solsorte 
at solen skinner. 
På vejen tilbage igennem industrio
mrådet sidder er en stor flok vildæn
der. Det gjorde der også igår aftes da vi 
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gik forbi. Jeg ser nu, da man arbejder, 
at det er kornsiloer og der er et stort 
spild ved læsning på store lastbiler, så 
ænder og duer sidder her og opnår en 
kvalitet og kvantitet som en vildthand
ler kun ser for sig i drømme. Jeg får at 
vide at det har arbejderne også ligesom 
lagt mærke til, så i virkeligheden går 
intet til spilde. Det bliver blot konver
teret til »vildt på bordet ad libitum«. 
Tilbage til båden. Anne er oppe og har 
dækket morgenbordet i det dejlige sol
skinsvejr. Efter morgenmaden, som 
bestod af friske rundstykker, fransk
brød, æg og ost samt mørkt nordtysk 
rugbrød, som er det rene guf, gjorde vi 
skibets arbejde. Det tog en times tid, vi 
går derefter i byen for at se lidt mere på 
det, og handle. 
Vi kunne ikke lade strøm med vores 
forlængerledningsstik hjemmefra, så 
vi måtte købe en adapter-overgangs-
stykke. Vores lanterne havde på de to 
nætter vi har sejler, tappet det efter
hånden 12 år gamle batteri, som står 
ovenpå på Gertys blykøl i forskibet. 
Så da garantien nu er ved at være udlø
bet, tænker vi på at købe et nyt, men 
kan ikke her i byen få det rigtige batte
ri. Da vi ikke har motor til at oplade 
det, skal vi bruge et batteri der hurtigt 
bliver opladet på 220 volt, og langs
omt, helst meget langsomt, bliver afla
det ved brug. 
Da vi har handlet, og hver har to store 
stopfyldte plastikposer at slæbe på - vi 
glemte vores rygsække i båden - stop
per vi op på Rådhustorvet. 
Der er fortovscafeer og restauranter 
hele vejen rundt, hvor man sidder og 
drikker store velskænkede fadøl, og 
det er lige hvad vi trænger til. 
Vi finder et sted i solen, nyder øllet ser 

lidt på livet og glæder os over at vi har 
ferie. Det blæser stadigvæk stærkt, så 
servitricerne har, foruden at servere, 
travlt med at holde skørterne nede og 
dugene på bordene. Men imorgen er 
vinden lovet aftagende, kanten af et 
højtryk har forbarmet sig over os, og 
det skulle give sol med 20 graders 
varme og jævn vind. 
Så vi sidder og planlægger afsejling 
mod Kielerfjorden imorgen, en tur på 
ca. 35. sømil, hvis det bliver så dejligt 
vejr som lovet af meteorologerne. Vil 
vi gerne se lidt mere af byen, så vi vil 
først afsejle ved 12-tiden, og bruge for
middagen på omgivelserne, som jeg 
må fortælle lidt mere om. 
Bykernen har eksisteret lige siden de 
første folk i nordeuropa i klart vejr 
kunne se de lave grønne kyster i Syd
danmark. Man var godt skjult og be
skyttet af fladvandet med flere strøm
render, som kun de lokalboende kend
te. 
Deres skibe lå godt og sikkert på ind
søerne, beskyttet for vejrlig og frem
mede. 
Alt ialt gav det grobund for handel 
med varer og hjembragte antikviteter, 
så byen har tidligt haft betydning for 
overfart til Skandinavien. 
Denne tusindeårige historie har skabt 
velstand og en smuk by, der består af 
tre hovedgader paralelle med havne
fronten. De går fra sejlklubben til ind
ustrikvarteret, hvor vi ligger, mod vest 
og ender i Rådhustorvet, hvor om
kring de meget gamle men velholdte 
huse ligger. 

Bag dem er der store parkanlæg og en 
meget stor moderne marina, der sam
men med et vældigt feriehøjhusbebyg-
gelse gør denne ende af byen lidt min

dre charmerende. 
Vi når til bunds i de store ølkrus, og 
slæber os tilbage til båden med alle vo
res poser, og stuver varerne under dør
ken. Jeg montere det indkøbte stik, og 
sætter ladning på akkumulatoren. 
Ferskvandstanken under cockpitdør-
ken bliver skyllet igennem og fyldt op 
med de 55 liter den kan rumme. 
Grej og udstyr efterses, og riggen, der 
er slækket lidt, efter vores friske tur 
hertil, bliver spændt op. 
Så er Gerty klar til afsejling imorgen, 
vi trænger også til at komme på havet 
igen, og føle vandet glide under Gertys 
bund og køl. 
Men vi har nu tid til at se lidt på bådene 
og livet i havnen. Det er Sankt Hansaf
ten, og vi kigger efter forberedelser til 
bål eller lignende, men ser intet. Men 
der er forberedelser til kapsejlads, og 
det er spændende at se de klosrebede 
både drøne ud af havnen og ud på kap
sejladsbanen. 
Tilbage i båden går vi igang med mid
dagen. I dagens anledning kikser vi en 
tre retters menu sammen. Efter mid
dagen går vi aftentur, og konstatere at 
selv om vi sender heksen til Bloks
bjerg, som jo ligger i Tyskland, føler de 
ingen anledning til at fejre, at de får så
dan en af os hver midsommeraften. 
Men det er også koldt og blæsende, 
som så ofte før på denne aften. Så vi 
hygger os i kahytten, hvor vi har det 
lunt og rart, og går tidligt til køjs. Vi 
spekulerer på, om det nu også bliver så 
godt vejr, som der er lovet til imorgen. 
Vi siger godnat kl. 22.30 og sover ind 
til standers stærke vibrationer i maste
toppen. 

Heilighafen 

Fra GERTY's logbog 

fredag den 24. juni 1994 
(Sankt Hansdag) 

Der var som sagt ingen festligheder i 
går aftes i anledning af midsommeren, 
og måske godt det samme, for vi våg
ner tidligt til morgensol og roligere 
vejr end i går. 
Vi har en fin udsigt fra cockpitet, hvor 
vi nu sidder og spiser morgenmad. Vi 
ser ud af havneindløbet og ud på øer
ne, som lukker hele havneområdet af 
mod havet. 
Herinde mærker man ikke søen ude
fra. Det blæser stadigvæk 8-10 sekm. 
fra vest, det er lige imod på kursen til 
Kielerfjorden. 
Vi giver os god tid til morgenkaffen. Vi 
ligger vindret, og har læ og sol i brøn



den. Det er rart og hyggeligt og lidt ve
modigt snart at skulle forlade dette 
dejlige sted. Men den tanke jager vi 
hurtigt på flugt ved at tænke på, at 
mange dejlige havne og byer vinker 
forude. Ja, den tanke giver endda en 
eventyrlig kriller i maven. 
Anne har lidt hun skal gøre, og jeg vil 
skrive lidt i logbogen. Som det nok er 
til at se på beretningen bruger jeg kur
ser, fart, vindretning, styrke, tids
punkter o.s.v. 
Men det er en beretning der omhand
ler sejlads, og lidt om alle de ting der 
sker omkring os i havne, byer o.s.v. Så 
som logbog er den langtfra korrekt 
hvis den skulle anvendes i Sø- og Han
delsretten. F.eks. i forbindelse med 
mytteri eller lignende, for Anne er 
ikke helt tilfreds med at jeg bare sidder 
her og skriver, imedens hun skal vaske 
op alene. 
Men ellers foreligger der en stille og al
drig underskrevet aftale om, at Anne 
tager sig af bådens indvendige dele, re
parationer, vedligeholdelse og rengø
ring, og jeg tager mig af det udvendige. 
Også rengøring, hvor jeg naturligvis 
har god hjælp af de blå damer, der med 
bølgende barme og hvidt skum i håret, 
overøser Gerty med sine salte kys fra 
for til agter når vejret er til det. 
Men ingen jalousi fra min side, for jeg 
får også af og til vådt kys. Vi går så op 
i Heiligenhafens kønne gader, solen 
skinner og vinden er aftagende, her er 
virkeligt dejlig i denne gamle by som vi 
er blevet meget glade for, og lidt tunge 
i hjertet går vi tilbage for at smide for
tøjningerne og skubbe fra. 
Vi sætter vores store genua på 22m2, 
den er flad og stærk og god til frisk 
vind. Strækker storen og sejler ud på 
indsøen. Finder renden og krydser ud i 
Femernsund. Sol og frisk vind - smukt 
og dejligt - lige hvad vi trænger til efter 
et par dage i havn. 

Søen er imod og lidt krab, men vi tryk
ker os godt igennem med genuaen på 
næsen og går en fin højde, herligt - her
ligt - herligt. 
På det første krydsben ud af sundet 
kan vi holde fri af Femern med den ef
terhånden jævne vestenvind. Godt og 
vel fem sømil ude på vores Nordvest
lige kurs vender vi, og kan holde 
Keilerbugten op, da vinden rummer 
og går mod syd. 
Her er mange både på vandet, de kom
mer alle lænsene imod os, med spilere 
og alt hvad der kan hænge på dem. Det 

er tyske både, der har sejlet fra Kie-
lerfjorden tidligt på dagen, nu på vej til 
Østersøen. Om nogle dage vil de ligge 
på Bornholm eller Stettin i Polen. 
Måske Stockholm eller København. 
Og vi vil måske være ligeså langt den 
anden vej. Men et flot syn er det, og på 
den store blå havflade må der være den 
samme stemning i alle bådene, som 
der er hos os i Gerty. Forventningen, 
spændingen og glæden ved at være på 
vej til fremmede havne og byer i den 
lyse sejlende sommer. 
Vi har sejlet ca. ti sømil med en fart 
over grunden på fem mil i timen, da 
vinden flover og inden længe er havet 
spejlblankt. Jeg hiver påhængsmoto
ren op af agterlugen. Vi er ikke meget 
for at bryde den ro og stilhed der er 
over denne dejlige sommerdag på van
det. 
Men da vi har besluttet at sejle ind i 
Kielerfjorden inden solen går ned bl.a. 
på grund af den tætte skibstrafik er der 
ikke noget valg. 
Jeg hiver i snoren, dæmper støjen lidt 
ved at klemme en fender og agterlugen 
fast imellem ror og motor. Der bliver 
helt rart i båden, da der nu kun er en 
svag brummen, selv om den 6 HK 2 cy-
lindede Evinrude, der nu snart har 20 
års fødselsdag, har gashåndtaget helt i 
bund. Den har i de 12 år jeg har haft 
den ydet en hel del. Den har i vindstille 
utallige gange trukket os frem til målet 
på weekend og ferieture. 
Den har skubbet os igennem Dals-
landskanal i Sverige og helt op til Oslo. 
Igennem Gøtakanalen flere gange. I 
Tyskland så langt op at Peenefloden vi 
kunne komme. I Polen - Oder floden 
mod Berlin o.s.v. Og nu forventer vi at 
den skal skubbe os igennem Nord-
Østsø-kanalen, og ud i Nordsøen, mod 
de Frisiske Øer og til Holland, hvor vi 
skal bruge den en hel del på kanalerne 
til og ved Amsterdam. Vi kan kun 
krydse tommelfingrene. 

(Fortsættes i næste nummer) 

Anne og Henning 
Kragejollen »GERTY« 

Juniorafdelingen 

Julesejlads 1994 
Det var en våd og kold decemberdag, 
sneen dalede ned og lagde sig som et 
hvidt tæppe overalt. Det var jul, nær
mere bestemt 2. juledag. Traditionen 
tro sad de fleste indendørs og fyldte sig 
med diverse lækkerier. Samtidig blev 
der afholdt årets sidste kapsejlads, det 
foregik ud for det sted på Strandvejen, 
hvor julebryggen bliver brygget. Igen i 
år var det Hellerup Sejlklub som stod 
for julesejladsen, da de heldigvis bibe
holder denne tradition. 
Der var en masse forskellige joller og 
mindre kølbåde som var mødt op til 
start, der var ca. 30 både ialt. Startpro
ceduren er lidt anderledes til julesej
ladsen idet man sejler med »omvendt« 
handicap, så de langsomste klasser 
starter først, og den som kommer først 
i mål har så vundet. Vi startede på 
læns, så det gik fint derudaf mod et 
mærke som lå ca. 1 sm. NØ fra havnen. 
Det eneste der var lidt svært, var at se 
mærket, da det sneede så meget. Men 
da vi skulle krydse tilbage, kunne man 
godt mærke at det var blevet vinter, 
mine fingre var helt døde og jeg frøs så 
meget at jeg næsten ikke kunne styre 
båden. Efter første sejlads, var der dej
lig varm suppe inde på havnen, så vi 
kunne få varmen igen. Der var også 
nogen som gik ind i saunaen for at tø 
op inden næste sejlads. 
I anden sejlads havde jeg fået noget 
mere tøj på, og det gjorde det hele no
get sjovere og varmere, og samtidig 
sejlede vi også bedre. 
Efter sejladserne var der præmieudde
ling, hvor der blev serveret glogg og 
æbleskiver i Hellerup klubhus. Vi blev 
nr. 7 og var den næstebedste Yngling, 
så det syntes vi var ok. Vi vandt en ka
lender og en snebajer hver. Så det var 
en god men kold dag på vandet, der 
medførte en ugens forkølelsen. 

Tonny 

• 
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UNGDOMSAFDELINGENS AKTIVITETS PLAN '95 

Februar: 
Den 3.-5. Lalandia 

Den 7. Optiaften kl. 18.00-19.30 

Den 14. Optiaften kl. 18.00-19.30 

Den 21. Optiaften kl. 18.00-19.30 

Den 25. Forældrekursus kl. 10.00-15.00 (tilmelding) 

Den 28. Optiaften kl. 18.00-19.30 

Marts: 
Den 7. Regelkursus kl. 18.30-20.30 (9-16 årige) - Tilmelding 

Den 14. Regelkursus kl. 18.30-20.30 (9-16 årige) - Tilmelding 

Den 19. Ungdomssamling (Sejleraften-fordeling) 

Den 21. Optiaften kl. 18.00-19.30 

Den 25. Trænerkursus 10.00-16.00 (Tilmelding) 

Den 26. Svømmehal kl. 14.00-16.00 (Tilmelding) 

Den 28. Optiaften med forældre 

April: 
Den 1.-2. Klargøring af Ynglinge og Optier kl. 10.00-13.00 

Den 8.-9. Klargøring af Ynglinge og Optier kl. 10.00-13.00 

Den 11. Møde for fører + instruktører 

Den 13.-16. Påskestævne - Ynglinge 

Den 18. Sejlaftenstart 

Den 22.-23. VM-udtagelse i Sundet (Ynglinge) 

Den 29.-30. VM-udtagelse i Sundby (Ynglinge) 

Mandage og tirsdage: Træning for Optier og Ynglinge 

Torsdag åben for udvidelse ind til videre. 

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

Havneudvalget 

til orientering 

Nye medlemmer 
A. 396 Svend Bidstrup Jensen 

Studiestræde 33 
København K 

1647 Jesper Dyhr Andersen 
Kalifoniensvej 5 
København S 

Slettede medlemmer 
pr. 31. december 1994 
A72 Michael Hansen 

Vigerslev Allé 159 B 
Valby 

A 87 Karwi Petersen 
Holmbladsgade 13 
København S 

A337 Allen Johansen 
Kongstedvej 2 
Ruds Vedby 

A 397 Peter Smidt 
Njalsgade 80 
København S 

A 404 Ole Larsen 
Lyneborggade 32 
København S 

A479 Mikkel Lykke Nielsen 
Genuavej 19 
København S 

A614 Gunnar Ludvigsen 
Boyesgade 13 
København V 

...og alt det andet: f 
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 

Sejlcenteret 
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kapsejlads Vedr. VAGTORDNINGEN fra medlemmerne 

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 

AKTIVITETSKALENDER 1995 

April: 
Den 29.-30. Ynglingesejlads - udtagelse til VM 

Maj: 
Den 10. Onsdagssejladserne starter 

Den 17. Onsdagssejlads 

Den 20.-21. McDonald Stævne 

Den 24. Onsdagssejlads 

Den 31. Onsdagssejlads 

Juni: 
Den 07. Onsdagssejlads 

Den 10.-11. Hempel Cup - Fællessejlads, Lyn, DS, KS og SSF 

Den 14. Onsdagssejlads 

Den 17.-18. N.F. Stævne 

Den 21. Onsdagssejlads 

Den 25. Familiesejlads 

Den 28. Onsdagssejlads 

Juli: 
Sommerferie 

August: 
Den 2. Onsdagssejlads 

Den 9. Onsdagssejlads 

Den 11.,12.-13. Møn Rundt 

• Den 16. Onsdagssejlads 

Den 23. Onsdagssejlads 

Den 26.-27. Old Boys 

Den 30. Onsdagssejlads 

September: 
Den 3. Klubmesterskab 

Den 6. Onsdagssejlads 

Den 23.-24. Ballad Weekend Stævne 

Den 24. Forterne Rundt med CH Christiansen Ford Amager 

Til bestyrelsen i SSF 
Jeg sender jer min hjerteligste tak, for 
den flotte sammenplantning jeg mod
tog i anledning af min 60 års fødsels
dag. 

Mange hilsener 
Ruth (Plus og minus) 

Tusinde tak 
Mange medlemmer glædede mig med 
hilsen og gaver på min 75 års fødsels
dag den 17. december 1994. 
Mange tak for det, og godt nytår til 
alle. 

Thorkild Brønnum 
Medl. nr. A 972 

P.S.: En særlig tak også fra Berit til be
styrelsen for en meget smuk sammenp
lantning. 

Tak 
Hjertelig tak for Jeres støtte og op
mærksomhed ved tabet af vores datter 
og søster. 
Det varmede os utroligt meget. Tak. 

På familiens vegne 
Mimi og Frank 

Hjertelig tak 
Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved min fødselsdag. 

Leif Tastesen 

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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sejlerskolen 

Nyt fra Sejlerskolen 
Selvom det endnu er vinter, er det alle
rede nu, vi skal til at tænke på den 
kommende sæson, som forhåbentlig 
bliver en af de helt store. 
For alle, der ønsker at lære at sejle 
m.v., er det nu på tide at melde sig på 
SEJLERSKOLEN. 
Derfor vil I andet steds i dette blad, 
finde en tilmeldingsblanket. 
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 17. marts. Efteranmeldelse kan 
ske, men i så fald kommer man bagest 
i køen, når det gælder valg af hold. 
»Gamle« elever vil have førsteret til at 
vælge hold. 
I næste nummer af bladet vil der være 
en indkaldelse til et elevmøde, hvor 
elever og lærere vil blive præsenteret 
for hinanden. Ligeledes vil en forelø
big holdfordeling blive foretaget, mø
det vil formentlig finde sted lørdag den 
25. marts kl. 10.00 i Pejsestuen. 
Samtidigt indkaldes der hermed til 
»Lærermøde« fredag den 24. februar 
kl. 19.00 i »Green House«. 
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. Her
efter deltager man i klargøringen på 
den dag man skal sejle. Man kan dog 
også deltage lørdage og søndage. 
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 slutningen af februar eller i be
gyndelsen af marts måned. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

skolechef 

Tilmelding til Sejlerskolen 
Fra dags dato og indtil den 17. marts kan du tilmelde dig Sejlerskolen ved at ud
fylde og indsende eller aflevere nedenstående kupon til kontoret. 
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle. 

Sejlerskolen 1995 Person-nr.: 

Navn: Telefon (hjemme): 

Adresse: Telefon (arbejde): 

Postnr./by: Medl. nr.: 

Har du den teoretiske navigationsprøve? Har du deltaget før? 

Hvilken ugedag ønsker du at sejle? 

• Mandag • Tirsdag • Onsdag • Torsdag 

Alternativ dag: 

• Mandag • Tirsdag Q Onsdag • Torsdag 

Bemærkninger: 

Kurset er vederlagsfrit for foreningens medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr. 

Skolechefen 

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

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

FACNOR 
RULLE/REBESYSTEM 

Vi forsætter successen fra 
1994 og tilbyder dig også i år 
Facnor rulle/rebesystem til 
meget fornuftige priser. 
Ligesom sidste år giver vi dig 
gerne et samlet tilbud også 
indbefattet en rulle/rebe 
genua fra en anerkendt 
sejlmager. 
Også inklusiv en eventuelt 
montering. 

IMPORTØR OG FORHANDLER 

LYNETTENS BÅDSERVICE 
Tlf: 31 57 61 06 

HUSK VI HAR ÅBEN HELE ÅRET. 
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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. 

éOi'OUTBOARDS CJOH/lSOn 
YAMAHA QU/CKSILVER 

VOLVO PENTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

li> 
BOHGJCWABNEB CGDDCSJCG 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

§3§ Perkins 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

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

<3 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Kapsejladschefen efterlyser hjælpere til sæsonen 1995's 
arrangementer. Mød op den 6. april. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

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

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 
Preben Jacobsen 32501978 

Næstformand, Festudvalgsrepræsentant og Vagtchef: 
ElseThuring 32535964 

Sekretær: 
Aase Schou 36305082 

Kasserer: t 
Jørgen Rindal 3297 0939 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 594924 
Holger Nielsen 31 953689 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 571340 

Motorbåds- og Sikkerhedsrepræsentant: 
Steen Jensen 31 589524 

Kapsejlschef: 
Frank Olesen 32522310 

Skolechef: 
Kent Nielsen 31 560541 

Ungdomsleder: 
Henrik Gravesen 325216 05 

Jolleleder: 
Claus Villadsen 31 57 7990 

Målere: 
Svend Heger 31 596603 
Lars Schaldemose 31 593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 

Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S . . . 31 587576 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 

Postparken 30, 2770 Kastrup 325041 01 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen, 
Sternberggade 6, 1., 2300 Kbh. S . . 31 5939 78 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 

Saltværksvej 134, 2770 Kastrup . . . . 31 51 71 79 

Fotosats: 

Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B, 1058 Kbhvn. K . . . 33133002 

Radiokontakt: 
Reinhardt Hansen 31 598818 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

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

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

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

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

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

SMQffsettfyk 
vi Tina og Søren Uøller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

HELLER 26 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

Selvbyggermaterialer 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

2770 Kastrup • 32 50 3017 

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

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

FACNOR 
RULLE/REBESYSTEM 

Vi forsætter successen fra 
1994 og tilbyder dig også i år 
Facnor rulle/rebesystem til 
meget fornuftige priser. 
Ligesom sidste år giver vi dig 
gerne et samlet tilbud også 
indbefattet en rulle/rebe 
genua fra en anerkendt 
sejlmager. 
Også inklusiv en eventuelt 
montering. 

IMPORTØR OG FORHANDLER 

LYNETTENS BÅDSERVICE 
Tlf: 31 57 61 06 

HUSK VI HAR ÅBEN HELE ÅRET. 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 31. marts 1995 
Foto: Kurt Pfeiffer 



Juniorafdelingen 

Lalandia 
Atter i år gik turen til Lalandia-bade
land med vandrutchebaner, boble
bade og tropeklima. Turen startede 
fredag den 3. februar, med at alle sejle
re, forældre og andet påhæng mødte 
op på parkeringspladsen foran S.S.F. 
Klokken ca. 16.00 forlod bussen 
S.S.F. fuldt lastet med opparkning. 
Allerede på vejen til troperne (Lalan
dia) blev der lagt ud med et beskæfti
gelsesprojekt, optisejlerne fik den op
gave at finde ud af hvor mange øer vi 
kørte over/under, og de ældre sejlere 
skulle finde det bogstav der optrådte 
flest gange, det skal lige siges at ingen, 
undtagen Gravesen og visse andre per
soner, vidste hvad »præmien« var. Da 
bussen ankom til Lalandia skulle nøg
lerne hentes, hvilket Gravesen og Sø
ren gjorde, da dette tog sin tid be
gyndte der at herske tvivl om der over
hovedet var bestilt reservationer til os, 
det var der. Der var 5 huse med 6 per
soner i hver, grupperne var lavet. Alle 
husene fik en morgenmads ration der 
rækte til en mindre hær, for uden alt 
andet nødvendigt brændsel, som et 
menneske kunne få brug for. Klokken 
ca. 19.00, der efterhånden var gået hen 
og blevet 19.30, var der planlagt det 
første besøg i troperne. Alle fik et ad
gangskort til badelandet og vejen var 
lagt, men turen sluttede desværre hur
tigt på grund af lukning. Aftenen gik 
med spil og hygge i de forskellige huse, 
nogle fik sig en mere eller mindre kold 
øl og et forfriskende kortspil, andre så 
på tv. 

LØRDAG: Der var mere eller mindre 
»diciplin« i opvækningen, et par perso
ner vågnede lige lovligt sent, der bliver 
ikke nævnt navne. Nå, men efter mor
genmaden var endnu et beskæftigelses 
projekt, som om folk ikke vidste hvad 
de ville, en gåtur. Lige inden gåturen 
var der fælles fotografering, for Sol
gryn, alle havde fået udleveret en T-
shirt med Solgryns motiv på, disse 
T-shirts skulle vises frem i frostvejr! 
Tak for kaffe. 
Efter gåturen var der fritid og der blev 

plads til endnu et lille besøg i badelan
det inden man frivilligt kunne deltage i 
en bordtennis-turnering. Klokken ca. 
16.00 var der aerobic, frivilligt, mange 
deltog med glæde i disse 2 arrange
menter, mere eller mindre fuldbyr-
digt. Klokken ca. 18.00 var der mad, 
en lækker culottesteg, det blev stegt og 
spist med flødekartofler, mit kompli
ment til kokken. Efter maden var der 
atter fritid. Aftenen blev tilbragt for 
mange personers vedkommende foran 
»kassen« (TV'et) hvor der blev vist 
Frankenstein Junior. Men aftenen var 
ikke slut, der blev spillet kort og andet 
indtil »Diskoteket« og poolbordene 
var klar til et besøg. 
SØNDAG: Op igen før fanden fik sko 
på, morgenmaden blev »serveret« og 
så var det tid til at pakke og gøre rent. 

Klokken ca. 12.00 var vi ude af hus
ene, og på vej mod det sidste stop in
den hjemturen. Der blev holdt et ung-
domsmøde, hvor et par spørgsmål blev 
stillet, både verbalt og skriftligt. Der 
efter var der fritid og et sidste besøg i 
troperne var en valgmulighed, pool
bordene blev atter besøgt. 
Et stykke tid før bussens ankomst blev 
der holdt en lodtrækning blandt de rig
tige svar på de før stillede spørgsmål, 
svaret på hvilket bogstav der gik igen 
flest gange er »L« og her (dette referat, 
red.) er en del af præmien, minus 6 
små grønne nogle. 
Klaus M. 

PS. En stor tak til OTA for trøjer og 
morgenmad. 

Lalandiadeltagerne 

•K 
oéik ipi 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 26. marts 
kl. 9.00 i klubhuset 
(Husk sommertid begynder) 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskab 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 

Sekretær Aase Schou 

Skolechef Kent Nielsen 

Motorbåds- og sikkerhedsrep. Steen Jensen 

1 Havneudvalgsmedlem Rasmus Beck 

Festudvalgsformand Else Thuring 

Suppleant til bestyrelsen Grethe Jacobsen 

Redaktør Inger Pfeiffer (ønsker ikke genvalg) 

1 måler Svend Heger 

1 revisor Bjarne Kallesøe 

1 revisorsuppleant Benny Gustavson 

Bestyrelsen 

Forslag til 
generalforsamlingen: 
Undertegnede medlemmer foreslår, at 
der opsættes et billard i klubhusets 
skipperstue: 

Bestyrelsen bestemmer de nærmere 
regler for benyttelsen af billardet. 

Indkøb og opstilling af billardet skal 
være afsluttet, og ibrugtagning finder 
sted til standerheisnineen lørdag den 
6. maj 1995. 

Medlem A 417 Preben Jacobsen 

Medlem A 796 Hans Guldager 

Bestyrelsen drøftede forslaget og var 
ikke enig. 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

Forslag til 
generalforsamlingen: 
Forslag til bestyrelsen til generalfor
samlingen den 26. marts 1995. 

Bestyrelsen stiller forslag om, at gene
ralforsamlingen giver bestyrelsen be
myndigelse til at udskifte det nuvæ
rende nøglesystem til låger, toiletter 
og andre væsentlige låseanlæg i klub
huset. 
Det enkelte medlems udgift til udskift
ning af den nuværende H3 nøgle vil ud
gøre kr. 60,-. 

Begrundelse for forslaget: 
Det er bestyrelsens opfattelse, at der er 
alt for mange nøgler i omløb hos perso
ner der ikke er medlem af Sundby Sejl
forening. 
Det nye nøglesystem er garanteret dirk-
og kopifri. 
Desuden er det bestyrelsens opfattelse 
at denne udskiftning vil have en præ
ventiv virkning - til gavn for aktiverne 
på foreningsområdet. 

Fra Redaktøren ... 
Kære medlemmer. 
Som man kan se andetsteds i bladet, 
modtager jeg ikke genvalg. Jeg har nu 
været redaktør i 5 år og synes derfor, at 
det er på tide at takke af. Tidligere re
daktør og mangeårig medarbejder ved 
bladet Holger Møller, ønsker heller 
ikke at fortsætte. Så vi benytter herved 
lejligheden til, at takke alle der i gen
nem årene, har forsynet bladet med 
indlæg og sejleroplevelser. 

Med venlig hilsen 
Holger Møller og Inger Pfeiffer 
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STANDERHEJSNING 
LØRDAG DEN 6. MAJ, KL. 17.00 

-i-';,: 

Vi mødes ved vor nylakerede flagmast, hvor vi byder 
sommeren velkommen ved at hejse vor stander. 

Efterfølgende er foreningen værter ved servering af en øl 
eller vand til alle fremmødte. 

Fra kl. 18.00 spilles der op til dans ved Preben Højlund. 

Husk at bestille bord hos Kirstine. 
Bestyrelsen 

LOPPEMARKED 
Hør her SSF'ere. Igen i år har du mulighed for at komme af med de 
ting, der fylder i pulterrum, skur og kælder. 

SØNDAG DEN 7. MAJ 
holdes der nemlig loppemarked på Søndre Mole. Lav din egen bod 
eller fat tegnebogen. Vi begynder ved 11 -tiden. 

Janus 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde mandag den 
13. februar 1995 
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 på grund af ferie. 

Punkt 1 - Protokol 
Næstformanden oplyste, at der den 20. 
februar 1995 kl. 19.00 vil blive afholdt 
et møde vedrørende Rivieraplanen i 
SSF, med deltagelse af indenrigsmini
ster Birthe Weiss og overborgmester 
Jens Kramer Mikkelsen. 
Endvidere oplyste næstformanden, at 
et af vore medlemmer havde tilbudt 
sin arbejdskraft med svejsearbejde og 
smøring i havnen. Bestyrelsen var po
sitiv for tanken, men overlod det til 
havneudvalget, at kontakte vedkom

mende og aftale nærmere. 
Foreningen havde modtaget en skri
velse, vedrørende oprettelse af et mu
seum for danske lystfartøjer, som er 
under udarbejdelse, bestyrelsen ved
tog at overveje sagen. 
Punkt 2 - Beretning 
Referat af bestyrelsesmødet den 9. ja
nuar 1995 blev godkendt uden be
mærkninger. 
Punkt 3 - Havn og plads 
Havneudvalget er blevet forespurgt 
om der skal foretages yderligere ud
gravning af havnen i år. 
Bestyrelsen vil undersøge hvad det ko
ster, at lade alarmen gå direkte til vagt
centralen. 
Det nye spil til Sdr. Mole er ved at 
blive repareret. 

Punkt 4 - Klubhus 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 5 - Fester 
Fastelavnsfest den 26. februar 1995 kl. 
12.00. 
Loppemarked vil blive afholdt søndag 
den 7.maj, dagen efter standerhejsnin
gen. 
Motorbådsklubben West har fore
spurgt om tilladelse til, at afholde 
deres generalforsamling den 23. april i 
S.S.F. En enig bestyrelse vedtog dette. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Den 7. marts vil der blive afholdt eksa
men i Tovværkskurset. 
Den 24. februar afholder Sejlerskolen 
lærermøde. 
I forbindelse med nedlægning af ny 
ledning på området, hvilket kommu
nen starter på i 3 måneder, vil det blive 
undersøgt om det er SSF eller kommu
nen, der har ansvaret for de elektriske 
installationer der i forbindelse med 
gravearbejdet, skal af- og påmonteres. 

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen 
Sæsonen starter den 3.-5. februar med 
en weekend i Lalandia. 
Opti-sejlads hver tirsdag. 
I næste nr. af SSF vil aktivitetsplanen 
for ungdomsafdelingen blive bragt. 
Work-Shop den 25.-26. februar i Mid
delfart. Henrik Gravesen og Henrik 
Heger deltager. 
På sejlerdagen vil den nye struktur i 
ungdomsafdelingen blive drøftet. Man 
arbejder med henblik på at få et bedre 
samarbejde klubberne imellem. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 9 - Joller 
Jollebroen vil blive sat ud den 30. ap
ril. 
Nye lamper vil blive opsat på jolleplad
sen. En enig bestyrelse vedtog at ind
købe lamper. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Der bliver indhentet tilbud på nyt låse
system. 
Bestyrelsens forslag vil blive forelagt 
på generalforsamlingen. 

Punkt 12 - Bladet 
Medlemsbladet årgang 1990-94 er ble
vet indbundet. 
Holger Møller ønsker ikke at fortsætte 
som medarbejder af bladet. 

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

Mødet slut kl. 22.00. 

Else Thuring Aase Schou 
næstformand sekretær 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 



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. 

FlUgger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 3313 54 56. 
Ho.'mbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264 Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Drager. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23. 

Støt vore sponsorer! 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

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

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 

t 

CKS Hudson Bay 3/4 lang 
skøn m/k jakke 
med vatteret foer. Høj krave m/fleece på indersi
den og i lommerne. Skjult hætte i kraven. 100% 
vandtæt. Flere flotte farvekombinationer. 
Denne jakke, som er helt uundværlig 
i det danskevejr sælges nu til 
en helt speciel pris. 

KUN KR 699f" 
(normalpriskr. 1.299,-) 

IA' 2 STK.-så er prisen 

KUN KR 1 .298, 

Så længe lager hoves.... 
Hvor længe tør du vente? 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
é - -  ̂ •».  ̂ -É-  ̂  ̂  ̂̂  

Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 
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De første penge til 
Rivieraplanen 
Sidst i februar måned var der i Sundby 
Sejlforening stormøde om Riviera
planen. 
Overborgmester Jens Kramer Mikjcel-
sen Københavns Kommune og Inden
rigsminister Birte Weiss orienterede 
her formænd og bestyrelser i de 28 for
eninger, klubber og organisationer der 
udgør Rivieraudvalget, om de frem
skridt og planer der er igang for at gøre 
Rivieraplanen til virkelighed. 
Tilstede ved mødet var Friluftsrådets 
formand i København, Torben Jen
sen. Arbejdsudvalgsmedlem Lisbeth 
Jensen og Vagn Gøte. Sundby Lokal
råd var repræsenteret ved formand 
John Bloch Poulsen, og Københavns 
Havn ved havnebygmester Kaj Holm 
Jørgensen. 
Det var således en repræsentativ og 
ikke mindst indflydelsesrig forsamling 
der var indbudt for at orientere og ikke 
mindst at blive orienteret. 
Formanden for Rivieraudvalget Hans 
Guldager bød indledningsvis delta
gerne velkommen i Sundby Sejlfor
ening og udtalte bl.a. at vi nu er inde i 
en ny face i projektet der var fremvist 
ved en 4 meter lang model i skalafor
holdet 1 til 2000. 
Birte Weiss fremførte at hun sidste år 
lovede at der kunne skaffes 200 milli
oner til Rivieraplanen, der er en forny
else af hele kysten fra Benzinøen til 
Lufthavnen. Selve ideen er at der skal 
laves klitområder, fremskudte grønne 
halvøer, laguner og en speciel surfer
strand, endvidere angiver planen at 
alle de nuværende aktiviteter skal be
vares. 

Birte Weiss anførte hertil, at der den 8. 
februar fra Trafikministeriet var frem
sendt en skrivelse til Folketinges finan
sudvalg, om tilslutning til at der bevil
ges to millioner kroner til de første un
dersøgelser og selve planlægningsar
bejdet. Udgiften finansieres af Trafik
ministeriets trafikpulje og der er tale 
om en tillægsbevilling til finansloven 
for 1995. 
Birte Weiss fremhævede at det er vig
tigt at planlægningen og udførelsen fal
der sammen med arbejdet omkring 
Øresundsforbindelsen og derfor er det 
trafikministeriet der påtager sig opga
ven. 
Jens Kramer Mikkelsen indledte med 
at kommunen støtter planen fuldt og 
helt og at det vil give fordele for bor
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gerne og ikke mindst for de aktiviteter 
der benytter hele kystområdet idag. 
Men nu skal planlægningen finde sted i 
enkeltheder, og vejen er lang endnu 
inden Amager Strandpark er kommet 
op og stå, udtalte Jens Kramer Mikkel
sen. 
Hans Guldager udtalte, at kysten i 
lange perioder under Øresundsforbin
delsens tunnelbyggeri vil være ubruge
lig for badende og ikke særlig rart for 
andre brugere af vandet, og skal pla
nen blive til noget skal den times i 
samme takt som opgravningen og ud
dybninger finder sted på vandområ
det, og det er her at materialerne fin
des til den fremskudte kyst. 
Derefter var der en sand spørgelyst fra 
deltagerne i mødet. Der skal her blot 
nævnes enkelte af debattens spørgs
mål, bl.a. om der bliver Motorvej ned 
lang Amager Strandvej, og vil Helgo
land genopstå, endvidere ville det 
være en fordel for borgerne i Tårnby 
kommune at flytte Femøren op til Øre-
sundsvej. 

Både Birte Weiss og Jens Kramer Mik
kelsen udtalte at regering og kom

mune er enige om at der ingen Motor
vej skal være langs Amager Strand
park, det ville nærmest være døden for 
dem der ville stille dette forslag. 
Helgoland vil blive genopført under en 
eller anden form i samarbejde med 
brugerne, og Femøren bliver vor Fem
øren ligger med de ændringer der er 
nødvendige for fortsat brug af Fem
øren til Musikformål. 
Efter debatten var der generalforsam
ling i Rivieraudvalget, det skal blot 
nævnes at hele bestyrelsen blev gen
valgt og består af formanden Hans 
Guldager, SSF, næstformand Svend 
Hansen, Haveforeningen Amager 
Strand, kasserer Holger Møller, Kast
rup Sejlklub, sekretær Bent Jørgensen 
d. 2. brugere af Stranden. Bestyrelses
medlem Vagn Preisler, SSF og Bent 
Jørgensen, Det kolde Gys Helgoland. 
Det blev endvidere vedtaget at samt
lige klubber og foreninger til det fort
satte arbejde indbetaler kr. 500,00 for 
året 1995. 

Redaktøren 



Vinden er frisk og der er stor fart idet 
hele. 

På sommertogt med »GERTY VI« 

Møltenort 

Fra GERTY's logbog 

Lørdag den 25. juni 1994 

Vågner op tidligt til morgensol, varmt, 
vinden er øst. Vi ligger i læ af den høje 
skovlignende park bag strandprome
naden. Efter morgenbadet sidder vi 
længe i brønden med morgenkaffen. 
Vi trænger til at få varmet krop og 
knogler godt igennem. Her er vidun
derligt. 
Ude på fjorden er en kapsejlads igang 
for hele nordeuropas Old Timers, to
tre og fire-mastede skoleskibe. Fuld
riggere, brigger, briggantiner, hol
landske flod og -søbåde, vikingeskibe, 
kogger, skonnerter af mange slags, og 
ind imellem større og mindre sejlbåde. 

Henning Andersen 

(Fortsat fra forrige nummer 

Fra GERTY's logbog 

fredag den 24. juni 1994 
(Sankt Hansdag) 

På vore langture sejler vi 80 til 85 % for 
sejl så det bliver også nogle sømil for 
motor. Vi slår sejlene under og har nu 
tid til at læse, skrive og begynde på 
middagen, nye friskkogte asparges 
med purløgssmør, koteletter med nye 
kartofler og blomkål, dessert, jordbær 
med fløde. 
Havet er spejlblankt himlen er blå og 
eftermiddagen varm og dejlig, jamen 
livet er herligt. 
Senere frisker vinden op fra S-Sydøst. 
Først med svage kattepoter, der vok
ser og bliver til løvefødder, som viser 
kløer. Der opstår et fascinerende na
turfænomen i modlyset. Vi sejler i sol
striben mod vest, den ses som en land
evej af store klare og blinkende stjer
ner, en enkelt eller nogle få nærmest, 
og derefter breder de sig ud som en 
landevej af stjernestøv der langt over
går Walt Disney's tegnefilm med 
samme titel. 
Anne er den der først fatter sig over 
det smukke syn, griber fotografiappa
ratet, da det er i modlys, fotograferer 
vi med filter og solbrille, det bliver 
spændende at se resultatet. 
Vindstyrken vokser hurtigt op til 6 til 8 
sek./m. Vi har strukket den store ge
nua så farten er god ca. 6 knob. Kursen 
vest, vi er ca. 10 sømil fra Kielerfjor-
den, og kan nu se skibstrafikken ind og 
ud af fjorden. 
Vi glider ind i Kielerfjorden som be
regnet i solnedgangen. Her er meget at 
se på. Foruden skibstrafiken, som vi 
bliver nødt til at holde et godt øje med, 
ser vi mange gamle sejlskibe sejle ud 
og ind. 
Der er også i den kølige, men dejlige 
aften, mange sejlere på fjorden. Vi ser 
flotte bygninger og monumenter. Et 
kæmpe monument ved Labor - områ
det i yderfjorden - som vi har kunne se 
de sidste 10-15 sømil er rejst for de ty
ske søfolk der gik til i ubådene under 
krigen. Og det var mange, jeg kan ikke 
lade være med at skænke dem en tan
ke. 
Min værnepligt aftjente jeg i marinen, 
og har af og til været i en ubåd. Forfær
deligt har det været for disse unge 

mænd, der nok ikke selv valgte dette. 
Jeg var barn under krigen og fulgte 
sammen med familie og alle andre, 
den tyske arme's sammebrud i 1944-
45. Det var glædens år, og alt hvad der 
var tysk så vi ikke på med milde øjne. 
Men tiden læger alle sår, så da Anne og 
jeg i denne dejlige aften, som privilli-
gerede, fri og sejlglade mennesker gli
der ind i Kielerfjorden, er der virkelig 
tid og råd til disse medfølende tanker. 
Men mon ikke de som skabte dette ko
lossale monument, anbragte en af kri
gens største ubåde foran, så det hele 
ses meget tydeligt når man sejler ind 
mod Kiel, har haft netop det ønske, 
som jeg her giver udtryk for. 
Vi passerer det faste fyr midt i fjorden 
og anløber Møltenort havn på østsiden 
af fjorden kl. 22.30. 
Det er endnu lyst, vi finder en god 
plads, vindret, derefter går vi en tur i 
den dejlige aften. 
Det er et eksklusivt område og havne
miljø, hvor vi ligger i læ bag strandpro
menaden. Ovre på den anden side af 
fjorden, som er spejlblank, ligger hav
nebyen Kiel badet i lys. 
Bl.a. fra store passagererskibe og sko
leskibe, hvor alle ræerne er illuminere
de, betagende, livligt. 
Det har været en dejlig dag med en ud
sejlet distance på 36 sømil. Og vi er 
kun 2 sømil fra Nord-Østsøkanalen. 
Det fejre vi med en kop te med rom i. 
Og så til køjs kl. 24.00. 
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Det er Kielerwocke en sejlerfest på 
fjorden og i alle fjordens havne. Med 
kapsejladser hver dag, for store og små 
fartøjer. Jamen dog, fjorden ligner 
hver dag starten til Sjælland Rundt, 
dengang vi startede over totusinde 
både. Et stort og flot syn er det, at man 
virkelig kan samle så megen søsport af 
gammelt og nyt. 
Det er sejlads, det er sommer, det er 
fantastisk. Hele dagen nyder vi dette 
syn, nyder solen, stemningen. 
Der er hornorkester der spiller lystig 
musik hele tiden imens de går igennem 
byen og havnen. Vi går tur på strand
promenaden langs fjordkanten, sidder 
ind imeljem og drikker et glas øl, lige
som alle andre her, og føler vi er hav
net et godt sted. 
Sidst på dagen er temperaturen oppe 
på 28-30 grader og vi stønner af varme. 
Vi er denne dag blevet mere sol
brændte end vi har været i mange år, 
brugt en halv liter sololie, og drukket 
en hel del for ikke at krepere af varme. 

Det bliver sen middag i cockpittet un
der solsejlet kl. ca. 20.30 iført så lidt 
som muligt. 
Det er nu dejligt at være Adam og Eva. 
Da solen går ned efter en lang varm og 
flot dag, går vi en tur langs med fjor
den, og hjem igennem byen som nu er 
faldet til ro med en dejlig lun aften
stemning. 
Da vi kommer tilbage til båden, ser vi 
lyn på den anden side af fjorden. Lidt 
efter er det nær. Vi har ventet det på 
grund af den stærke varme. Vældige 
lyn og brag er nu over os. 
Flot afslutningssalut på denne varme 
sommerdag. Vi går til køjs kl. 23.30 
med en kop te med rom, i anledning af 
tordnevejret. 

Møltenort 

Fra GERTY's logbog. 

Søndag den 26. juni 1994 

Vågner kl. 06.30 og har sovet godt, 
faldt i søvn til tordenvejret igår aftes, 
som også gav stærk regn. Så det er en 
skøn frisk morgen, sol og let vind, her
ligt - herligt. Vi går i bad i det fine ba
dehus på havnen, spiser morgenmad i 
brønden, gør så klar til at sejle mod 
Nord-østsø kanalen. Men jeg må hente 
benzin, så vi har til gennemsejling af 
kanalen. Der er langt til servicestati
onen, men vi har en lille indkøbsvogn, 
og den gør det til en leg at hente 30 liter 
benzin. Jeg går op igennem det eksklu
sive villakvarter, det er søndag formid

dag, her er meget smukt og der er en 
fuglesang, så man bli'r i vældigt godt 
humør, jeg tænker de ringe har mange 
glæder, bl.a. ved at bo så skønt, men 
jeg møder ikke et eneste menneske. 
Men et sted hvor huset ligger under 
vejens niveau, kan jeg se der er tegne
film i TV'et. (Nå, ja hver sin lyst....) 
Jeg får købt benzin og triller tilbage til 
havnen, kort efter kl. 10.00 sejler vi ud 
på fjorden, hvor der er frisk vind, men 
tæt tåge, så vi krydser op under land. 
Efter en halv times sejlads klarer det 
op, vi krydser ind i bugten mod Kiel 
for at se på festlighederne i forbindelse 
med Kielerworche. Det er utroligt, ki
lometervis af kajer, med store sejlski
be, hvor alle flagene er sat. Der er øl
telte, forlystelser, musik og menne
sker overalt. Uden for kajerne sejler vi 
i et mylder af sejl og motorbåde, spæn
dende, flot og festligt. Da vi når ind i 
bunden af byen ved Kiels Rådhus ven
der vi, og sejler tilbage for at gå ind i 
Kielerkanalen. Vi vil meget gerne 
være i Rendsburg i aften, og dertil er 
ca. 40 km. Da vi ankommer til de to 
store sluser, en for storskibstrafik, og 
en for mindre fartøjer og fritidssejlere, 
er vi heldige, for de åbner lige som vi 
bjærger sejlene. Vi starter påhængeren 
og sejler ind i slusen, prisen er ca. 80 
kr. for hele kanalen med vores 7,6 me
ter længde. 

Det tager ca. en halv time at få fyldt 
slusen op med både, så bliver vi løftet 
bare 30 cm, sluseportene åbner, og vi 
sejler ind i kanalen. Hvor vi snart sejler 
under en vældig høj bro, med 50 meter 
gennemsejlingshøjde, vi skotter altid 
nervøst til vores mastetop, når vi sejler 

under en bro. Det gør vi også her, og 
kommer til at more os over vores 
gamle vaner. Skibstrafikken er stor. 
Skibene er store, når man sådan sejler 
side om side, med mange tusinde ton 
stål og last. Et skib agter, en på siden, 
og to kommer mod os. Vi havde fryg
tet det lidt, for vi havde hørt om den 
stærke trafik. Men kanalen er så bred, 
så der er god plads til os alle sammen, 
uden at vi føler os klemt, men det er 
om at holde til styrbord i god tid, og 
ikke ligge for meget på tværs. Det er 
tilladt, at sejle for sejl på kanalen, ja vi 
har endda hørt at man får diplom og 
slusepengene tilbage, hvis man gen
nemfører hele kanalen for sejl. Men 
jeg tror, man skal øve sig i, at se meget 
ærlig ud, hvis man ber' om dette. For 
der er for det meste kun to vindretnin
ger på kanalen, med eller imod, og den 
skifter ofte på midten, og vil give kryds 
i den altid stærke storskibstrafik (nå, ja 
for hvem som tør). 
Selve kanalen, her på det første stykke 
er lidt ensformig. Men der er ting der 
falderen i øjnene. For hver ca. 100 me
ter sider der en lystfisker med mindst 
tre stænger på et stativ, og som læ for 
vinden, der står ned langs kanalens 
bredder, har de allesammen, en stor 
militær grøn paraply. De sidder så her, 
ryger deres pibe, og filisoferer ime
dens de venter på at klokken skal rin
ge, når der er fisk på krogen. De sidder 
ikke længere fra hinanden, end de kan 
se at man hilser ude fra båden, så er 
man først begyndt at hilse, er det svært 
at stoppe, uden at man føler, denne 
lidt kedelige fornemmelse, der er ved 
at gøre forskel. Men til sidst bliver man 
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så træt i armen, at man må se ud som 
om, man interesserer sig for andre vig
tige ting i båden. 
En anden ting der på kanalen gentager 
sig for ca. hvert 200 meter er et svane
par med mellem fire og otte ællinger. 
Der flot og stolt sejler med udspilet 
fjerpragt for kanalvinden. 
Det får os, til at tænke på en episode vi 
havde i Heiligenhafen. Der ankom til 
middag, et svanepar med ni ællinger, 
ikke til stå for, alt hvad vi havde af 
brød, røg ned i slughalsene. Svanefar 
som var en gevaldig flot fyr, var så stor, 
at han så os lige ind i øjnene, når vi sad 
i cockpitet. Det var næsten lidt væm
meligt, især da vi ikke havde mere 
brød, og han begyndte at hvæse og 
nappe efter os, og da mutter også 
fulgte hans stærke initiativ op, blev det 
for meget for Anne, og hun ville gå op 
på dækket. Men her bed han sig fast i 
buksebenet, og ville have hende med 
ud at svømme. Det blev for meget for 
os. Og jeg besluttede at glemme alt om 
dyrenes beskyttelse, for at beskytte os 
selv, så jeg greb efter et skøde der hang 
kvajlet op på skottet, og tampede ham 
med dette. Det blev til en regulær 
kamp, han slap godt nok Annes buske
ben, men gloede på mig, med mord i 
øjnene, og sammen med mutter, 
stragte de halsene midt ind i cockpitet 
og væsede og bed efter mig. Men da jeg 
bibragte dem nogle hårde knubs med 
kvajlet, indså de omsider at det var 
vanskeligt at få mig trukket ud af bå
den, for at hakke mig til plukfisk. De 
anbragte sig et stykke fra os med deres 
ællinger, men vi følte de skulede efter 
os, og vi turde ikke lige med det 
samme vende ryggen til. Jeg havde set 
nogle mennesker i havnen iagttage 
dette optrin, og more sig over vores 
betailie. De kendte nok deres Herku
les af en svane, så det var nok ikke 
første gang de overværede, tyranen 
Herkules voldsomme angreb, på en 
stakkels gæstesejler, der måske prø
vede at gemme lidt brød til sig selv, og 
sin egen familie. 
Så da vi har dårlig erfaring med affo-
dring af disse flotte fugle, afstår vi fra 
dette, her på kanalen. Men det ville 
også kræve en hel brødfabrik, da kana
len er 90 km lang. 

Vi sejlede ind i kanalen kl. 14.30 og 
kan nu se broen, før indsejlingen til 
Rendsburg fjord, og vil være i Rends
burg som beregnet, tidligt på aftenen. 
Fra min skoletid har jeg haft et maleri 
i minde, det viste en kirke med et par 

karakteristiske spir, et lille bindings
værkhus og et par mennesker i aften
sol. Man så det malet ude fra fjorden, 
der var så fredfyldt og roligt, at jeg 
ikke har glemt det, selv om der snart er 
gået et halv århundrede. På billedram
men var et lille blankpoleret messing
skilt, hvorpå der stod - Aftenstemning 
ved Rendsburg fjord. Imedens Anne 
fik sig en lille lur, sejlede jeg ind i fjor
den, opsat på at finde mit billedes vir
kelighed. Men naturligvis med de for
behold, som de hundrede år, som må
ske var gået fra det blev malet og til nu, 
kunne give. 
Så jeg sejlede spændt mod bunden af 
fjorden, men tabte langsomt troen på, 
at finde hvad jeg søgte. Den vestlige 
side var molestreret af et kæmpe skrot 
og ophugningsfirma, der havde dimen

sioner, så man kunne tænke sig, at hele 
den tyske flåde, der overlevede første 
og anden verdenskrig, var blevet op
hugget her. Den østlige side af fjorden, 
var dog en urørt smuk skovnatur. 
Anne er kommet op, og da vi når helt 
ned i bunden af fjorden, ser jeg til min 
store glæde de to karakteristiske spir 
på kirken, denne aften er også varm og 
med flot aftensol som på mit maleri ja
men, kære børn dog, denne verden er 
alligevel ikke gået helt af lave. Og jeg 
fanger straks den stemning, som jeg 
har haft i så mange år, når jeg så dette 
billede for mig. 
Der ligger en lille havn i disse smukke 
omgivelser, her ligger vi ind kl. 20.00. 
Vi må op i den dejlige aften, og se lidt 
på sejlklubbens faciliteter, som udefra 
lignede en spansk hacienda, med sine 
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kridthvide huse, hvide borde og stole 
på saftiggrønne græsplæner. Alt ser 
fint ud. Charmerende klubhus med 
restaurant, og dejlige store velskæn-
kende fadøl, men som alle andre ste
der her i Nordtyskland, bruger man 
syv minutter på at skænke et glas fadøl, 
det føles som meget lang tid, når det er 
så varmt som her i denne sommeraf
ten. Så da der er gået en rum tid, bestil
ler jeg igen i den tro at tjeneren havde 
glemt os, men han spørger forundret 
»to fadøl mere« nej, må jeg sige und
skyldende. Men da vi så får vores øl, er 
de også fyld top til kanten, og med en 
skumtop som en nordsøbølge, der er 
ved at kamme over, så det er værd at 
vente på. 

Og tiden går jo også hurtigere, når 
man har fået et par glas af det gode øl. 
Vi har her i Rensburg - søndag aften, 
set den første danske båd, siden vi sej
lede hjemmefra mandag eftermiddag. 
Den danske båd »Motorbåd« var fra 
Ribe. To ægtepar og to voksne sønner, 
som var sejlet ud i nordsøen ind til 
Tønning og videre op af Ejderen, og 
var nu i kanalen på vej til Kiel, og Kie-
lerworche, som vi jo kunne fortælle 
dem lidt om. 
De var alle engagerede på Fanø sø-
fartsskole som leder, navigatører og 
kokke, det var meget glade menne
sker, og vi nød at være i dette lystige 
selskab i den sene lune sommeraften. 
Vi havde været en tur i byen, som var 
lige så køn, som mine forventninger 
har antydet. 
Mange små huse fra 16.-1700 tallet, alt 
nyt var tegnet, og bygget ind i den 
gamle stil. Der var udskænkning og 

restauranter på de små torve, forret
ningerne lod deres mange blomster
krybber og skilte stå ude efter lukke
tid. Det var søndag aften, alt var ro og 
fred, selv om alle var ude i den lune 
sommeraften. 
Men mit maleri, var de urolige tider i 
Tyskland ikke gået uberørt hen over. 
Kirken, Marienkirchen var der, og var 
velholdt, og smuk med sine skiferspir, 
men den kunne ikke mere ses fra fjor
den, på samme måde som før, på 
grund af et stort gråt cement fabriksan
læg, og en togbane etableret i mellem
krigsårene. Bindingsværkhuset må 
have ligget på dette sted. Men havde 
jeg mon forventet andet, glad er jeg, 
for at have fundet motivet til maleriet 
fra min skoletid. 
Da vi ankommer tilbage til sejlklub
ben, sidder der mange mennesker 
bl.a. vores lystige besætning fra Ribe, 
udenfor i den smukke nat, der er stjer
neklar og lun, fjorden er blank. Og det 
bliver øjnene også, efterhånden som vi 
falder ind i det gode selskab, hvor vi i 
denne nat, sidder og synger vores 
hjemlands vemodige sange, så det run
ger ud over den blanke fjord. Vi kom
mer sent til køjs (kan ikke huske tids
punktet). For det tager jo syv minutter 
hver gang man vil hilse på hinanden. 

(fortsættes i næste nummer) 

Anne og Henning 
Krage jollen »GERTY« 

Fastelavn 1995 
I år var vi heldige - vejret var dejligt, 
ingen vind og lidt sol, næsten forår. 
Børnene var flot klædt ud, og gik til 
tønderne med godt humør - da bunden 
røg, for ungerne i én stor bunke hen ef
ter slik - det så skægt ud. 
Hos de små børn mellem 0 - 9 år blev 
Tanja Rasmussen 6 år - Bundkonge og 
Jacob Odgård 9 år - Kattekonge. 
Hos de store børn mellem 10 - 14 år 
blev Kasper Bentsen 13 år - Bund
konge og Chris Voss 10 år - Kattekon
ge-
Hos de voksne damer blev Vilna Otto, 
Bundkonge og Jette Nielsen - Katte
konge. 
Hos mændende blev Verner Dvoracek 
Bundkonge og Jan Wellander, Katte
konge. 
Det var en fin fest. 
Kirstine sponsorerede sodavand til 
alle børn. 

Rita 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Dres' 90 års dag 
Grundet Preben's ferie havde Elo ar
rangeret Dres' 90 års fødselsdag med 
en dejlig buffet som startede kl. 13.00. 
Preben ønskede tillykke og fortalte om 
Dres' liv i S.S.F. og alle råbte hurra for 
den gamle gode kammerat. Det var 
dejligt at se hvor frisk man kan være 
som 90 årig. Dres holdt ud hele dagen. 
Han holdt tale og takkede alle frem
mødte for hyldest og gaver. 
En dejlig dag for Dres og alle os andre. 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg 
O 

Pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 

BACHER 
SCHILDER 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 
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» SØLVPOKALSM 

Jørgensen cykler hjem efter en travl 
dag på havnen, den friske forårsluft 
har gjort ham lidt træt, og der er hård 
modvind, hans søn halser bagefter, på 
sin cykel, og prøver på at holde sig i læ 
af faderen, som imens han tramper i 
pedalerne, tænker på imorgen, hvor 
der er forårskapsejlads i Sundby, bå
den er sejlklar det blev den idag, da 
han satte bommen på og fik overhalet 
alle skøder, og blokke, men der er 
sørme meget luft, og imedens de tram
per hårdt til, tænker han på, om grejet, 
og båden, vil kunne holde til en kapsej
lads, med så meget vind, som der er 
nu, men han beroliger sig selv med, at 
vinden nok flover lidt af til i morgen, 
og han har også været grundig i år, med 
udskiftning af kølbordene, og mange 
nåder, er slået efter med bomuld, og 
flere nagler, og spir er fornyet, så hvis 
ikke, ligefrem uheldet er ude, skulle 
Svava nok kunne klare kulingen, da 
den er en kraftig klinkbygget båd. Men 
han må nok ned i havnen, imorgen tid
lig, og slå de kraftige sejl under, for 
hvis kulingen fortsætter, så skal der et 
par kraftige murerbukser til at klare 
sig igennem. 
I familien Jørgensens hus på Italiens-
vej (Majbo) er man træt efter den 
lange blæsende forårsdag på havnen, 
og går derfor tidligt til ro. Men sønnen 
Alfred har alligevel lidt svært ved at 
falde i søvn, han tænker på kapsejlad
sen i morgen, han kan i sin seng høre 
vinden hyle og fløjte udenfor vindu
erne og i kakkelovnen er der en vældig 
støj, når vindpustene slår ned i skorste
nen, så lågen er ved at hoppe af hæng
slerne. 
Han vågner lidt ør i hovedet, efter en 
urolig nat med mange sære drømme, 
hvor han bl.a. måtte bide sig fast i 

vandskorpen, for at de ikke skulle 
kuldsejle, og hans fader stod begravet 
i vand, og styrede med både hænder og 
fødder. 
Men det lyder som om vinden er afta
get lidt. Så hurtigt, er han ude af sen
gen, sluger morgenmaden, snupper 
madpakken, som ligger klar til ham. 

Ud ad døren op på cyklen, og afsted 
ned i havnen til sin fader, der forlængst 
er kørt, da han hopper af sin cykel, og 
stiller den fra sig i stativet, ser han 
straks, at sejlene er slået under, et reb 
sat i storsejlet, krydsfokken, sidder på 
forstaget, godt surret, da vinden sta
digvæk er meget stærk. Faderen står 
lidt derfra, og snakker, om det friske 
vejr, med andre sejlere, der også har 
været tidligt på havnen, for at gøre klar 
til forårskapsejladsen, søndag den 28. 
maj 1936. 
Starten går kl. 10.00 og alle er i god tid 
på vej mod startlinien, vinden er afta
get, syd- sydvest men stadigvæk frisk 
med 10-12 sek/m vind i sejlene, der er 
liv, fart og spænding i bådene, som er 
ved at samle sig foran startlinien, der 
ligger ret ud for havnen, så alle sejlere 
som står inde på havnen kan følge med 
i spændingen, der er her ved startlini
en, hvor startskuddene har lydt. I bå
dene prøver man at placere sig forde
lagtigt i forhold til sine konkurrenter, 
der er kun en start, og lidt trængsel på 
linien. To seksmestere som i den friske 
vind ligger næsten vandret, med deres 
høje rigninger, fylder godt op på start
linien, de er for tidligt på linien, og er 
meget nær en kolossion, da de må 
vente få sekunder før startskuddet. 
Starten er gået, og der krydses sydi, 
Svava fik en god start, og er godt 
fremme i feltet, sammen med et par 

større spidsgattere der også er rebet 
lidt ned, går det slag for slag, mod to-
kosten, og Svava's konkurrenter i Kra-
gejolleløbet er alle agterude. »Hallo« 
som vandt løbet sidste år, i den lette 
luft, går ikke så højt til vinden, som 
Svava her i den friske vind, og krabbe 
sø, og må se sig hægtet af på krydset in
den første mærke, måske har »Hallo« 
også for meget sejl på, lige som mange 
af de andre i løbet. 
Jørgensen er vældigt godt tilpas ved, at 
have de kraftige murerbukser på ma
sten, og glæder sig sammen med sin 
søn Alfred, over den gode fart, og høj
de, de har i båden, med det rebede 
storsejl. Naturligvis vil de ikke sejle så 
stærkt, når de har vendt mærket, og får 
vinden ind agtenfortværs, som de an
dre både i løbet, der ikke er rebet, for 
Jørgensen vil ikke rebe ud da der skal 
krydses igen, når de har vendt ude på 
»Ryggen«, og skal under land igen, så 
da de som første båd, i deres løb, run
der første mærke, og får vinden agte
rind, bliver Alfred sendt på fordækket, 
for at sætte en stage i krydsfokken til 
luv, og en fok der skal stå til læ, så der 
er kompenseret for det rebede storsejl. 
Det går strygende, og da vinden tilta
ger i styrke, surfer Svava med stor fart, 
mod næste mærke, ingen både, i deres 
løb, er kommet dem nærmere, da de 
når ud og runder mærket. De store 
både, seksmetere, større spidsgattere 
og kuttere, er længere fremme på ba
nen og nærmer sig mållinien, med stor 
fart i den hårde vind. 
Alfred er på fordækket, og bjærger læ-
fok, og stage, og nu går det hjemad 
mod mållinien, med sejlene halet godt 
hjem, så linien kan holdes op. 
Og det går stærkt, vinden er taget til, 
og er nu 14 til 16 sek./m. så godt er det, 
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med et reb i storsejlet, ja, endnu bed
re, havde været to reb. Men nu kan de 
se dommerbåden, og kan holde den 
op, så det er en stolt far og søn, der for 
fuld fart, sejler over mållinien, som 
nummer et i deres løb i Sundby Sejl
forenings forårskapsejlads. Og inde i 
havnen, ønskes de af mange, tillykke 
med sejren, og en fornuftig godt sejlet 
sejlads. 
Og gik det ikke en hel del bedre, end 
Alfred havde turde håbe i det hårde 
vejr, og mon ikke det blev en af de sej-
lerdage, som Jørgensen og hans søn 
livet igennem altid har glædet sig ved 
at mindes. 
Derfor kom der til at stå på den vand
repokal som jeg sidder med her i hån
den: l.st. præmie. Maj Jørgensen, 
Kragejollen »SVAVA« 28. juni 1936. 
Tiden er gået, og der er løbet meget 
vand i stranden, siden den søndag i 
1936, men de fleste der læser denne 
lille sejlerhistorie, har vel genkendt 
Alfred Maj Jørgensen (skolelæreren) 
der nu, som et af vores ældre medlem
mer, passer sin båd, går sin aftenrunde 
på havnen, og ser om alt er i orden. Og 
ved solnedgang i sommerhalvåret, kan 
man stole på, at Dannebrog kommer 
ned på rette tidspunkt, det ville gøre 
ondt i Alfreds sjæl, hvis ikke flag
etiketten blev overholdt i SSF. 
For i den forening, hvor han ligefra 
sine drengeår, har haft en lang, dejlig 
og spændende tid, skal tingene være i 
orden. 

VANDREPOKAL - Udsat af Sejerbo 
for hurtigste kragejolle i SSF. 
Pokalen blev udsat og vundet, første 
gang af Kragejollen »HALLO«, Svend 
Aage Larsen, 1935. 
Kriteriet for Kragejolle, defineres som 
langkølet, klinkbygget kølbåd. 
Swava som omtales her var en tyve 
fods, tyve m2 bermudariget Kragejol
le. 

Henning Andersen 
Kragejollen »GERTY VI« 

Navigare Nessesery est 

VOLVO PENTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

SoHGjCWflBNER CGDQISjCG 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

§§Perkins 
Forhandler 

Maskinfabrikken 

ADIL" 99 Jørn Hansen 
Havnegade 12 . 5960 Marstal 

Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 

Forår! Hvornår? 
Forsommeren har været kølig og usta
bil, i maj, faldt sne og slud. 
Flere står endnu på land og mangler 
den sidste gang lak. Håber på lidt sol 
og varme, som gør det hele nemmere, 
og giver et bedre resultat, men indtil 
nu har man måtte male med sine gamle 
uldvanter på, imens næsen dryppede 
ned i lakken. Nogle huller er der dog 
kommet i rækkerne, og lidt spredt i 
havnen ligger en del både. Selv om so
len ikke viser sig ret meget og det er 
koldt, er der alligevel en duft af lak, og 
maling, samt forventning til somme
rens sejladser omkring en nylig søsat 
båd. 

Så en tur ud af molerne i det kølige for
årsvejr, er alligevel en oplevelse, når 
søndagens veltilrettelagte arbejde på 
båden er tilendebragt. Så går man en 
tur ud på havnen for at se på både og få 
et frisk pust, fra det hav som der ses 
frem til, vil give mange gode oplevel
ser hen af sommeren. Selv om man står 
og småfryser, kan det høres, der snak
kes om sommer, sol og sejllads, sejl
lysten og planerne er store. 
Selv om det ofte kun er blevet til, Rød
vig eller Vordingborg, hvor så tiden til 
at nå længere er brugt, for der skal jo 
også tænkes på vejret som måske ikke 
er bedre på hjemturen og man skal jo 
hjem og passe sit arbejde, men måske 
vi får en fin sæson i år, og tjans til den 
lange ønsketur. I år er ferieugen på ar
bejdsmarkedet forøget til to uger, fjor
ten dages ferie med næsten fuld løn. 
Det er noget der kan få sejlerne til at 
drømme om Bøgestrøm, Smålands
havet, Fyn og måske Lillebælt. Alene 
det at kunne være i sin båd i fjorten 
dage, og sejle hvorhen man vil, giver 
en fri frydefuld fornemmelse, og det 
kunne også mærkes på stemningen i 
dette forår. Så selv om vejret var trist, 
var der energi, og en stor optimisme på 
havnen, og mange samtaler, ender i 
glad latter, og højt humør for alt dette 
nye lå jo foran. 
Og i tankerne er også, de lange lyse 
sommeraftener, og søndage hvor Øre
sund hvergang på sin egen jomfruelige 
måde, tager imod alle de mange både 
med sejlystne mennesker, og lader 
dem kløve sine blå bølger, med deres 
skarpe og rundbuede stævne, som de 
har gjort det siden vikingen Arilds tid. 

Henning Andersen 

15 



X X fra Folkebåds Nyt 

Møn Rundt 1994 
Efter skiftet af bådtype fra en hurtig 
Albin Express til en velsejlende Folke
båd, har valget af distancesejladser 
ikke været så let. 
Sjælland Rundt har vi droppet efter 10 
år i træk og i stedet valgt den genopstå
ende Møn Rundt, som arrangeres for 
andet år i træk af SSF. Sidste år sejlede 
vi i Expressen, så i år skulle ilddåben 
bestås i en Folkebåd. 
Besætningens antal blev diskuteret, 
skulle vil være 3 eller 4 ombord. Det 
blev ti 4, tre fra den gamle besætning, 
Bo-Bo, Steffen, undertegnede og Gert 
som gæst. 
Inden sejladsen holdt vi planlægnings
møde, med vejret og maden som de 
vigtigste punkter. Her blev vi enige 
om, at madpakker, madpakker og at
ter madpakker skulle være kosten for 
det næste døgn. For sådan en lille 
distance (134 sømil) kan man jo næsten 
dase sig igennem med masser af kaffe, 
the, sodavand og chokolade. 
Med start fredag aften, med 5 m/sydlig 
retning, kryds start, alt meget vel til
rettelagt og med en god start. Alle fol
kebåde samlet (5 stk.) på tæt kryds til 
Dragør, meget tæt under land, lidt for 
tæt under Dragør, et par små hop, og 
vi var fri igen. En sær fornemmelse at 
krydse langs kysten i stærk modstrøm, 
den, der går ud, er straks bagefter for 
derefter at hente det ind igen, såfremt 
man tør gå langt nok ind. Lidt farligt 
og lidt uretfærdigt for den, der har sin 
båd kær. 
Efter Dragør tager vi, da vinden tilla
der det, et kryds indenom den sydlige 
kompasafmærkning, og inden det bli
ver mørkt, kan vi holde Bøgeskoven. 
Vinden øger en smule og det begynder 
at blive mørkt. Vi kan nu kun se 2 Fol
kebåde, de sejler længere under land. 
Vi forsøger at sejle så optimalt som 
muligt, men der bliver også tid til at 
snakke og mindes sidste års fredag nat, 
med vindstille, skyfrit og masser af 
stjerneskud - en fantastisk oplevelse, 
så forventningerne er store til denne 
nat, men der blev vi snydt for første 
gang. 

Det bliver sort og meget sort, vinden 
øger og søen rejser sig. Stevns passeres 
en sømil fra land, en god beregning 
hjemmefra som holdt. Vi ligger nu på 
bidevind, så tæt til vinden som muligt, 
med høj sø og masser af vand over dæk 

og for ikke, at det skal være løgn, reg
ner det også. Vi kan nu slække lidt på 
sejlet, det er rart, for det giver en mu
lighed for at slappe lidt af ud over 
Fakse Bugt. Søen er stadigvæk vanske
lig, men det går an. Humøret er højt og 
vi mener stadig, at vi har kontakt til de 
to andre Folkebåde, men det vil vise 
sig, når det bliver lyst. 
Vi skal nu runde Møns Klint. Det blæ
ser ca. 10 m/s og stadigvæk sydlig vind. 
Nu er søen for alvor blevet besværlig. 
Vi forlader ikke Fakse Bugt, men slip
per ikke for lidt søsyge. Det indhenter 
et medlem af truppen, men han kæm
per godt imod og må arbejde som lyg
temand (lys til forliget på fokken), og 
han er frisk i løbet af et par timer. 
Lyset kan nu skimtes i øst og vi håber 
på lidt solvarme. Varmen udeblev, til 
gengæld kom vi flot rundt pynten for 
nu at sejle ind i Hjælm Bugt, et par små 
kryds og derefter direkte kurs på lys
tønden ved indsejlingen til Hesteho
veddyb. 
Det er pudsigt med natsejladser, man 
sejler og tror altid, at man har helt 
check på konkurrenterne, og når det 
så lysner, er det altid nogle andre 
både, der viser sig. Dog havde vi en 
Folkebåd i sigte bagved, en rar for
nemmelse, bortset fra, at man ikke 
ved, hvor resten af Folkebådene er 
henne - er de mon foran eller bagved? 
Vi runder nu bøjen med kurs mod He
stehoved Fyr, og kan nu se to Folke
både bag os, - med slæk på skøderne 
har vi det fint ombord. Vi får varm 
kaffe og lidt af madpakken - alt ånder 
fred, indtil en Afrodite 101 begynder 
at ligge og skygge samtidig med, at vin
den flover mere og mere for til sidst at 

ophøre. Der lå vi så ved Skanse Pynt i 
den forkerte side, i modstrøm og uden 
vind. 

Endelig forbi Skanse Pynt og pludselig 
en Folkebåd 50 meter bag os, han røg 
dog gudskelov på den samme fælde, 
ind i total læ ved pynten. Vi daser vi
dere i en meget tynd luft med Afrodi-
ten først på den ene side, så på den an
den side, det bliver lidt anspændt, men 
til sidst kommer han forbi. Steffen og 
undertegnede er under dæk på dette 
tidspunkt, vi skal have et par timer på 
øjet. Alt er vel ombord, vi er klar til at 
gå under Farøbroen, da jeg hører Gert 
sige noget om, at vinden vistnok bliver 
mærkelig. På nuværende tidspunkt er 
vinden øst og 3 m/s. Netop under 
broen drejer vinden til vest og på få se
kunder øger den til en 18-20 m/s, fy for 
den lede. Vi ryger ud af køjerne, reg
nen pisker ned og der er skum overalt. 
Gert har pinden, skøder sejlet så det 
netop trækker og sejler som ind i 
h Ikke alle både er lige heldige, 
sejlet på nabobåden flænger, en mast 
ryger udenbords, det er et rigtigt kede
ligt vejr. Steffen og jeg bliver under 
dæk, der er jo ingen grund til, at vi bli
ver våde. Steffen spørger, om det er 
nødvendigt at masten skal ryste så me
get, men det var det. Jeg tror faktisk, 
at vi var en af de både, der stadigvæk 
sejlede i den rigtige retning. Et par 
store kryds ned til kompasafmærknin
gen ved indsejlingen til Vordingborg, 
og så kan det nok være, at det gik der
udaf. Vinden blæser vel omkring 15-18 
m/s og med vinden agterind gik det 
mod Bøgestrømmen med stævnen i 
vandskorpen og en hækbølge på højde 
med dækket. Vi er igen kommet forbi 
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Afroditen. Det går rigtig stærkt ned til 
Peters Værft, tungen lige i munden og 
over Søndre Løb ned til Kalvehave 
med slæk på skøderne. 
Det er skønt at tænke på, at vi skal 
sejle med en smule slæk resten af ve
jen, men nej, vinden gik nu i nord for 
en stund, så vi tager et par kryds ind 
under skoven for at komme forbi Græ
søerne. Afroditen ligger lige bag os 
igen, men ca. 200 meter ude i læen. Vi 
undrer os over, om han har en fidus 
uden kryds eller han ikke ved hvor han 
er. Han må være i den sidste situation, 
for det varer ikke længe før han står på 
en af øerne. Efter et kvarters tid, var 
det slut med øjenkontakten til ham. 
Det skal dog lige nævnes, at vi så ham 
igen, da vi havde passeret mållinien og 
var på vej sydpå til Kastrup, da kom 
han sejlende nordpå mod mållinien. 
Vi har nu en halv vind ud til Bøge
strøms tønden og det blæser ca. 12 m/s, 
der er vindspring hele tiden på 20-30 
grader, og det giver en agten for tværs 
over Fakse Bugt. Vinden er begyndt at 
øge og søen er meget stor, men blød. 
En meget flot sejlads, vi runder 
Stevns og skærer op til en foran for 
tværs. Søen rejser sig meget stejlt, og 
vinden er nu øget til 18-20 m/s fra N-
NV. Vejrmeldingen fra Falsterbo 
meldte 25 m/s på sejladstidspunktet. 
Søen i Køge Bugt er nu fuldstændig 
uregerlig, den vælter ind over stævnen, 
og fra luv side, når den da ikke lige lø
ber ind over karmen i læ, det var pum
petid for alvor. 

Vi prøver at trimme på alle mulige må
der, men til sidst må vi smide fokken, 
for ikke at blæse til Sverige. Det skal 
her nævnes, at de både, vi kunne se, 
havde smidt sejlene for længst og nogle 
prøvede at sejle for fokken alene. Det 
hjalp på styringen, at få fokken ned og 
vi kunne nu holde op til Dragør igen. 
Uha, hvor er det dejligt at passere Dra
gør og komme i læ. Man føler sig næ
sten hjemme, op med fokken og afsted 
til Sundby. Det er nu rent magsvejr, og 
vi slutter af med 6-7 m/s, efter 26 timer 
og 33 minutter for de 134 sømil. 
Hjem til Kastrup, op i klubhuset og 
spise resten af madpkkerne, de smagte 
vidunderligt, og op med champagnen. 
Vi syntes selv, at vi havde fortjent 
champagnen efter så mange timers 
koncentreret sejlads. Om vi havde 
vundet eller ej, havde vi ingen anelse 
om på det tidspunkt, men pyt med det, 
vi var i havn. 
Tak til Sundby Sejlforening for en 
uforglemmelig tur. 

Sven Betak 
F D1048 Didde 

KVINDELIG SEJLKLUB 
afholder LADIES CUP 

SØNDAG DEN 7. MAJ 1995 
Ladies Cup er en distanceskapsejlads for kølbåde på 
Øresund. Starten går kl. 09.30 ud for Tuborg Havn. 

Fra midten af april vil der ligge tilmeldingsblanketter i 
klubberne. Sidste frist for tilmelding er lørdag 29. april. 

Vi glæder os til at se Jer ude på banen. 
God vind 

Kvindelig Sejlklub 

Fa et motoieftersyn 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, ttf. 3157 37 72. 

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

åUouTBOARDs uonnson 
YAMAHA auiCKSIlVSa 
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kapsejlads fra medlemmerne 

Kapsejladsmøde 
torsdag den 6. april i 
Pejsestuen 
Sejlsæsonen nærmer sig, derfor indkal
des de,r til Kapsejladsmøde for alle. Vi 
skal aftale hvem der vil og kan hjælpe 
med sejladser i 1995. 
Vi skal bruge: 

i Dommere til Onsdagssejladserne 
Mandskab og Hjælpere til diverse 

sejladser. 

Den 29.-30. april: 
Ynglinge VM udtagelse. 
Sponsoreret af Meka Møbelcenter. 

Den 20.-21. maj: 
Optimistjollestævne. 
DM udtagelse McDonald-stævne. 

Den 17.-18. juni: 
NF stævne. 

Den 25. juni: 
Familiesejlads. 

Den 11.-13. august: 
Møn Rundt 

Den 3. september: 
Klubmesterskab 

Den 23.-24. september: 
Ballad Weekend Stævne 

Den 24. september: 
Forterne Rundt med 
CH Christiansen Ford Amag2r. 

joller 

JOLLEBROEN 
Jollebroen sættes ud søn
dag den 30. april kl. 12.00. 
Kom og hjælp til så går det 
nemt og hurtigt. 

Hjertelig tak 
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
vores far Frits Heliums begravelse. 

Med venlig hilsen 
Sanne og Kim Helium 

Hjertelig tak 
Kære alle medlemmer og bestyrelse. 
Hjertelig tak for den dejlige 90 års dag 
i holdt for mig. Det glædede mig meget 
at se så mange både venner og familie. 

Dres Vognmand 

KAPSEJLADSMØDE 
MØN RUNDT 

Torsdag den 20. april kl. 19.00 

er der kapsejladsmøde i Pejse
stuen for alle, der på en eller an
den måde kan og vil hjælpe. 

Vi skal bruge hjælp til mange op
gaver. 

Hjælpebåde, måltagningsfartøj og 
bureau skal bemandes. Der bliver 
brug for alle. 

MØD TALRIGT OP TIL BEG
GE MØDER. 

Med sejlerhilsen 
Kapsejladsudvalget 

Frank Olesen 

NB. Er I forhindret i at møde 
denne dag, men har lyst til at 
hjælpe kan I altid ring til mig privat 
på telefon 32 52 23 10. 

KOBSALO 
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 04 12 

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 

Sejlbåden Vahine 
sælges 

8,28 x 2,35 x 1,50. Mahogny og eg 
på eg. Klinkebygget Hønø 1971. 
Selvlænsende. Toprigget alurig, 
krydsstel 38 m2, spiler 63 m2, storm
sejl. Vindror. Motorfri. 

Kr. 60.000,-
Vahnie var hurtigste båd fra Lenin
grad til Danmark 1989 (turen be
skrevet i dette blad december 1989 -
februar 1990). Vahine sejlede non
stop til Færøerne og retur på 3 uger 
i maj-juni 1992. 

Henvendelse: 
Telefon 42 55 76 60 
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sejlerskolen havn og plads 

Juniorafdelingen 

Nyt fra 
Undgomsafdelingen 
Sæsonen der startede med en rigtig 
god tur til Lalandia, med deltagelse af 
hele 31 m/k'ere, er nu godt igang og vi 
kan glæde os over en sæsonstart med 
godt fremmøde fra optimistjollesejler
ne. 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige 
velkommen til de nye ansigter, som jeg 
håber vil stå på listen over nye med
lemmer, allerede i det næste nummer 
af dette blad. 
Forårsklargøringen af ynglingene er 
allerede godt igang og den 19. marts 
kl. 13.00, har vi forårets UNGDOMS-
SAMLING, hvor båd-, sejldage- og 
trænerfordeling m.v. bliver aftalt. 
Samme dag starter så den egentlige 
forårsklargøring af optimistjollerne, så 
alle både er sejlklare til den 18. april, 
hvor vi starter med almindelig sejlaf-
tentræning. 
Jeg håber at alle vil møde op i de kom
mende weekender, eller efter aftale 
med de forskellige trænere og båds
mænd, for at hjælpe med klargøringen. 

På SØNDAG DEN 26. MARTS 
er der STORE-BADE-DAG i 
SUNDBY BAD - KL. 13.45. (Det er 
samme dag som generalforsamlingen 
kl. 09.00, men vi regner med at gene
ralforsamlingen er slut senest kl. 
13.00!!) 
Alle aktive ungdomssejlere i SSF, 
skulle på nuværende tidspunkt have 
fået aktivitetsplanen for 1995, sammen 
med nogle spørgeskemaer. 
Hvis du mangler noget af dette, bør du 
allerede i dag ringe til ungdomslederen 
for at få fejlen rettet. 
1. halvdel af aktivitetsplanen var trykt 
i sidste nummer af medlemsbladet, og 
resten af planen kommer så i det næste 
blad. 
Jeg vil ønske alle god vind og masser af 
sol i de kommende måneder. 

Med sejlerhilsen 
Henrik Gravesen 

Ungdomsleder 

Vi skriver nu marts måned, og forårs-
arbejdet på SEJLERSKOLEN skal til 
at begynde. 
Derfor skal jeg hermed indkalde alle 
der ønsker at deltage på SEJLER
SKOLEN 1995 til møde lørdag den 25. 
marts 1995 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 1995.1 denne forbin
delse er man meget velkomne til at 
komme med forslag og ideer. 
Arbejdet med klargøringen starter 
straks mandag den 27. marts, og iøv-
rigt 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. 
Deltagelse i klargøringen af bådene er 
at betraget 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 
25. 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 stært begrænsede. 
Nær i læser dette, har der været afslut
ning og eksamen på tovværkskurset 
tirsdag den 7. marts. 
Navigationskurset afsluttes med eksa
men mandag den 3. april. For begge 
kursers vedkommende gælder, at alt er 
forløbet til alles tilfredshed. 
Fredag 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 

u 

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

Havneudvalget 
Det meddeles skurejerne, at ifølge for
eningens love, under ordensreglemen
tet paragraf 7, kan hvert medlem højst 
disponere over ét dobbeltskur. 
Havneudvalget vil nu gennemgå ejer
forholdet på skurerne. Viser det sig at 
der er medlemmer med mere end det 
tilladte, vil disse blive tilsagt til møde 
på kontoret. 

Nattevagt 
Så er det ved at være sidste udkald! 
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, om der er 
ledigt den nat, du vil reservere eller 
har afleveret seddel på, så ring til hav
nefogeden i kontortiden. 

Nye medlemmer 
Alle nye medlemmer som bliver ind
meldt efter den 1. januar 1995 skal 
have mindst duelighedsbevis, for at 
sejle fra vores havn. Det gælder også 
dem, der trækker deres både op og 
ned. 
Hvis nye medlemmer intet dueligheds-
bevis har, kan det erhverves hos (Poul 
Christensen, S.S.F.) førstkommende 
vinter. 

Havneudvalget 
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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Reservedele, Bådvarmere: 
salg og service • WEBASTO 
af bl.a.: 

. THERMO 
• ALBIN 

. REMOTRON 
• VOLVO 

. WALLAS 
. BUKH m | marine 

AL service 
v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Danmarks Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

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

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Konstitueret formand og vagtchef: 
ElseThuring 32535964 

Sekretær: 
Aase Schou 36305082 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 329709 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 594924 
Holger Nielsen 31 953689 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 571340 

Festudvalg, 1 suppleant: 
Ole Poul Pedersen 31 2457 59 

Motorbåds- og Sikkerhedsrepræsentant: 
Steen Jensen 31 58 95 24 

Kapsejlschef: 
Frank Olesen 32522310 

Skolechef: 
Kent Nielsen 31 560541 

Ungdomsleder, 1. suppleant: 
Lilian Green 31 506365 

Jolleleder: 
Claus Villadsen 31 57 7990 

Målere: 
Svend Heger 31 596603 
Lars Schaldemose 31 593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 31 57 43 36 

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, 2770 Kastrup . ... 31 51 71 79 

Fotosats: 

Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B, 1058 Kbhvn. K . . .  3 3 1 3 3 0 0 2  

Radiokontakt: 
Reinhardt Hansen 31 598818 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

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

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

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

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

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

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

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

SMQffsettrylj 
v/ Tina og Saren Maller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • ® 31 51 71 79 

HELLER 26 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

Selvbyggermaterialer 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

2770 Kastrup • 32 50 30 17 

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

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

FACNOR 
RULLE/REBESYSTEM 

Vi forsætter successen fra 
1994 og tilbyder dig også i år 
Facnor rulle/rebesystem til 
meget fornuftige priser. 
Ligesom sidste år giver vi dig 
gerne et samlet tilbud også 
indbefattet en rulle/rebe 
genua fra en anerkendt 
sejlmager. 
Også inklusiv en eventuelt 
montering. 

IMPORTØR OG FORHANDLER 

LYNETTENS BÅDSERVICE 
Tlf: 31 57 61 06 

HUSK VI HAR ÅBEN HELE ÅRET. 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Torsdag den 4. maj 1995 
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Formandsskifte 
På generalforsamlingen den 26. marts 
forlod Preben Jacobsen posten som 
formand for Sundby Sejlforening. 
Næstformand Else Thuring er trådt ind 
i stedet, foreløbig til næste generalfor
samling. Vi byder Else Thuring vel
kommen. 

Red. 

EFTERLYSNING!!! 
Sundby Sejlforening har modtaget denne smukke vase, som er en 
pokal fra den 

13.8.1933. 

Er der nogen som kender denne eller kan huske noget om den, vil 
vi meget gerne høre om det på kontoret. 

Red. 

Konstitueret formand 
Else Thuring 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Forårsgeneral-
forsamlingen 1995 
Formandens beretning 

Jeg vil hermed byde velkommen til 
forårsgeneralforsamlingen 1995 og 
starte med at mindes vore døde. 
Medl. nr. Tove Munkholm blev plud
selig taget bort fra Jørgen. Det er hårdt 
når det sker pludseligt, og her vil jeg 
fremhæve at venskab og kammerat
skab vil hjælpe Jørgen igennem sor
gen. 
Medl. nr. Frits Helium døde efter læn
gere tids sygdom. Hans store interesse 
var Green Peace og miljø og han har 
altid været på pletten når der var be
hov for hjælp. 
Det var en stor sorg for familien og 
SSF da Bente Bang Christensen kort 
før jul døde efter kort tids sygdom. 
Vedr. havn og plads, i år var der ikke 
moler der skulle bygges, men Ras og 
Holger er ikke rådvilde, de finder altid 
noget at lave. Der ryddes op. Brugt 
stort spil bliver købt i sydhavnen, pillet 
ned, jeg kørte til SSF og så siden opsat. 
Mange frivillige arbejdstimer bliver 
der lagt i disse arbejder. 
Kommunen skal grave gennem vor 
plads på Søndre og det vil medføre at 
flere både skal flyttes og telte skal af
kortes. 
Vi vil naturligvis få det gjort til mindst 
gene for vore skibe, men det er nød
vendigt at gravefolkene kan komme 
til, så vi forhandler om bedst mulige 
løsning. Jeg har i fredags fået det ud
skudt til den 1. maj. 
Gravearbejdet inde i havnen er nu så 
langt fremme at vi skal til at lodde dyb
den forskellige steder, så vi kan få gra
vet inden 1995-96. Det er en lang og 
trang vej, men vi har væbnet os med 
tålmodighed og vi håber at de af jer der 
har størst problem med dybden kan 
vente det halve år endnu, det beklager 
jeg meget. 
Motorkranen som for nogle år siden 
blev købt billigt i Kastrup, er i øjeblik
ket hos autoriseret kranmontør, for at 
blive tilpasset vores behov, og så snart 
den er klar, kører jeg den tilbage, 
monteres, prøvebelastes og godken
des af fabrikstilsynet og så vil den 
gamle kran blive nedtaget. Den nye 
kran vil kunne løfte knap 1000 kg. 
Dette er ikke i overensstemmelse med 
hvad vi havde regnet med, men da vi 
står overfor en meget stor investering 
til udgravningen af havnen, er det den 
bedste løsning. 

Jeg har lagt en ny betonplade ud på 
den anden side på jollepladsen, så der 
nu kan tages joller på land på begge si
der af bådebroen. 
Klubhuset har fået en ny ansigtsløft
ning. Nye vinduer mod vest, ny dør 
ved køkkenet. Lillian med flere tog sig 
af standerne som blev sat op i en mere 
kronologisk orden, Kirstine vaskede 
gardiner, maler Jørgen og hans team, 
malede alle steder, hvor der trængtes 
til det. Birgitte tog sig af rengøringen, 
og da der ikke var mange til dette ar
bejde tog hun et par tilbud og fik nogle 
friske fyre til at gøre rent og det må jeg 
nok sige, var en succes specielt med 
henblik på vore gulve, som fik et helt 
nyt liv. Ras rengjorde gulvtæppet. Elo 
lagde nyt linoleum og udførte alt fore
faldende og den sidste søndag i januar 
kunne vi åbne klubhuset med et stort 5 
års jubilæums bankospil, som blev en 
stor succes. 
Festerne har alle været velbesøgt, så 
det må være tegn på, at Grethe og Else 
med sit udvalg kan være tilfredse med 
det store arbejde de lægger for, at alt 
skal klappe og være til gavn for med
lemmer. 
Sejlerskolen er stadig utroligt velfun
gerende og et meget vigtigt led i vort 
foreningsarbejde. Der er stadig stor 
søgning til sejlerskolen og det er rart at 
tænke på at fremtidige sejlere har fået 
en god og grundig oplæring af vore 
gode lærere og Kent W. Nielsen. 
Ungdomsafdelingen er i fuld sving 
med den kommende sæson og der er 
mange gode besætninger på vore op-
tier og ynglinge. At der også er plads til 
at nyde livet på Lalandia og der i var
mere vand at øve sig på svømmeture i 
at komme på vandet og så sende dem 
herned for det er en god ungdomsafde
ling vi har. 
Kapsejlads. Igen i år vil vi lave Møn 
Rundt. Det bliver så 3. gang vi gør 
dette store arbejde. Nu er det lidt mere 
rutine, alle ved efterhånden, hvad de 
skal lave i dette store team af hjælpere. 
I år vil vi blot gerne også have vejret 
med os. De fleste sejladser er på plads 
og vi håber at også dette år vil give 
gode resultater på banen og så mange 
som muligt vil deltage. 
Jollerne er stadig ikke så mange, men 
det gør ikke arbejdet mindre. 
Det ser ikke ud som om at jollesejlads, 
har den store interesse for de unge 
mennesker, men vi må håbe for denne 
afdeling at det går fremad. 

Claus gør hvad han kan og det meste 
arbejde må han klare selv, men nu er 
slæbestedet i orden, så frem af busken 
alle jollesejlere. 
Motorbåde eller turbåde som man i 
vor tid kalder disse, må gerne komme 
lidt på banen, så motorbådsrepræsen-
tanten kan få lidt af rive i. På kredsmø
det på Bonholm gav Kredsens repræ
sentant udtryk for, at det hele i Dansk 
Sejlunion gik ud på ungdom og kapsej
lads. Her må vi nok give ham ret men 
samtidig gribe i egen barm for er vi 
der, er tursejlere særlig interesseret i at 
være med til diverse ture og andet soci
alt. I vor tid med tekniken i højsæde er 
gammeldags navigationssejladser for
ældet, for det er ikke særlig morsomt at 
det er instrumenterne der vinder og 
ikke en dygtig skipper. 
Sikkerhed - vort ildslukningsapparatur 
er i orden og det er blot at huske hvor 
ildslukkerne hænger hvis uheldet er 
ude. Farvandsberedskabet er på plads 
i kredsen og dette håber vi heller ikke 
at få brug for, men tanken om at så 
mange har tilbudt sig frivilligt er en rar 
fornemmelse, for igen hvis uheldet er 
ude er tingene lagt i klare faste ram
mer. 
Ib Petersen har fortsat arbejdet med 
farvandsberedskabet og det fungerer 
godt. 

Vagtordningen er en svær nød at 
knække for bestyrelsen, mange gange 
er der ikke vagter nok. Der tegner sig 
et billede af at folk ikke vil gå vagt om 
vinteren, men at det går fint i starten 
og især i slutningen, hvilket resulterer i 
at mange ikke når at gå deres vagt og 
må betale, mange gange i protest. 
Til gengæld er der et enkelt medlem, 
som har fundet ud af en fed fidus, nem
lig når der ikke er nogen på listen 2-3 
dage før, skriver sig på og når der så 
kun er een vagt, skriver sig af 5 minut
ter over ti, indkasserer penge fra det 
medlem, hvis vagt han går og tager så 
hjem og sover. Det er smart og det er 
den slags ting som bestyrelsen får med
delelse om ad bagvejen. Det er ikke 
SSF værdigt. 
Da det så værst ud for vagtordningen 
trådte Dennis til, og han har afhjulpet 
mangen en nats vagt. Tak skal du have 
for hjælpen Dennis. 
Jeg vil atter og atter indtrængende an
mode alle medlemmer om, at tage je
res vagter og det er så spørgsmålet om 
ikke vagten skal følge båden og ikke 
manden. 
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Bladet skal efter 5 år med Inger som 
redaktør og Kurt som fotograf over på 
andre hænder og her vil jeg gerne 
takke for det store arbejde, som Inger 
og Kurt har udført for klubben. 
I år har der været sejlerdag i Ålborg. 
Der var seminarer om lørdagen og ge
neralforsamling om søndagen, hvor 
vort 25 årige medlem H. C. Hansen 
blev genvalgt som formand for Dansk 
Sejlunion. 
Den nye struktur som var udarbejdet 
blev godkendt med et ændringsforslag 
der gjorde ungdommen til et selvstæn
digt udvalg og det var jo et ønske vor 
ungdomsleder gik stærkt ind for. 
Til slut vil jeg gerne benytte lejlighe
den til at takke både bestyrelsen og 
ikke mindst de mange frivillige med
lemmer der har bidraget til at vor for
ening fungerer så godt. 

Redaktionelt 
Efter 5 år som redaktør ønskede Inger 
Pfeiffer at takke af. Dette skete på ge
neralforsamlingen, hvor formanden 
på bestyrelse- og foreningens vegne af
leverede en gave til Inger og sagde 
»tak« for 5 års arbejde med bladet. 
Som ny redaktør vil jeg selvfølgelig 
gøre hvad jeg kan for at bladet også 
fremover vil være en god formidler. 
Til dette har jeg også brug for indlæg 
fra læserne, som rejsebeskrivelser, 
gode tips, læserbreve, annoncer, vit
tigheder, nyheder, madopskrifter og 
meget, meget mere. Skriv, notér eller 
sæt det op på PC'eren og send eller af
lever brev eller diskette til redaktøren 
i Sundby Sejlforening. 

Med venlig hilsen 
Poul Christensen 

(ny redaktør) 

KVINDELIG SEJLKLUB 
afholder LADIES CUP 

SØNDAG DEN 7. MAJ 1995 
Ladies Cup er en distanceskapsejlads for kølbåde på 
Øresund. Starten går kl. 09.30 ud for Tuborg Havn. 

Fra midten af april vil der ligge tilmeldingsblanketter i 
klubberne. Sidste frist for tilmelding er lørdag 29. april. 

Vi glæder os til at se Jer ude på banen. 
God vind 

Kvindelig Sejlklub 

Poul Christensen 

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. 

SMSDGDKira 
=8 OUTBOARDS 

YAMAHA 
Johnson 

QUICKSILMSR 
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JENS ER FYLDT 

r 

/ l \ \ 
DET FEJRER VI MED AT 
TILBYDE: 

HEMPEL HARD RACING 2/.LTR 
KUN ! LYSEBLÅ FØR PRfS KR 640,-

NU 50 ÅRS PRIS KR. 198r 

SHIPMATE 8300 VHF MED 
SOS KNAR FØR PRIS KR. 6.075,-

NU 50 ÅRS PRIS KR. 4.299? 
KASTRUP MARINE SERVICE A/s 
SALTVÆRKSVEJ2« 2770 *5°" 
n£ 32 SO 05 04+ æle 

4^Æ . 

Stille, lige nu— 

• Bådtransport * %>.v  ̂ .. jf i? 

Søsætning - Optagning IflB BBHMMI 

[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j 

PREBEN 

JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 IliiiMrx: • . v -'ri--
•BBBiMÉl|H ' : R : r'j 

Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 

CKS Hudson Bay 3/4 lang 
skøn m/k jakke 
med vatleret foer. Høj krave m/fleece på indersi
den og i lommerne. Skjult hætte i kraven. 100% 
vandtæt. Flere flotte farvekombinationer. 
Denne jakke, som er helt uundværlig 
i det danskevejr sælges nu til 
en helt speciel pris. 

KUN KR 699f" 
(normalpris kr. 1.299,-) 

IA' 2 STK.-så er prisen 

KUN KR 1 .298f 
Så længe loger haves.... 
Hvor længe tør du vente? 

6 



Bladet skal efter 5 år med Inger som 
redaktør og Kurt som fotograf over på 
andre hænder og her vil jeg gerne 
takke for det store arbejde, som Inger 
og Kurt har udført for klubben. 
I år har der været sejlerdag i Ålborg. 
Der var seminarer om lørdagen og ge
neralforsamling om søndagen, hvor 
vort 25 årige medlem H. C. Hansen 
blev genvalgt som formand for Dansk 
Sejlunion. 
Den nye struktur som var udarbejdet 
blev godkendt med et ændringsforslag 
der gjorde ungdommen til et selvstæn
digt udvalg og det var jo et ønske vor 
ungdomsleder gik stærkt ind for. 
Til slut vil jeg gerne benytte lejlighe
den til at takke både bestyrelsen og 
ikke mindst de mange frivillige med
lemmer der har bidraget til at vor for
ening fungerer så godt. 

Redaktionelt 
Efter 5 år som redaktør ønskede Inger 
Pfeiffer at takke af. Dette skete på ge
neralforsamlingen, hvor formanden 
på bestyrelse- og foreningens vegne af
leverede en gave til Inger og sagde 
»tak« for 5 års arbejde med bladet. 
Som ny redaktør vil jeg selvfølgelig 
gøre hvad jeg kan for at bladet også 
fremover vil være en god formidler. 
Til dette har jeg også brug for indlæg 
fra læserne, som rejsebeskrivelser, 
gode tips, læserbreve, annoncer, vit
tigheder, nyheder, madopskrifter og 
meget, meget mere. Skriv, notér eller 
sæt det op på PC'eren og send eller af
lever brev eller diskette til redaktøren 
i Sundby Sejlforening. 

Med venlig hilsen 
Poul Christensen 

(ny redaktør) 

KVINDELIG SEJLKLUB 
afholder LADIES CUP 

SØNDAG DEN 7. MAJ 1995 
Ladies Cup er en distanceskapsejlads for kølbåde på 
Øresund. Starten går kl. 09.30 ud for Tuborg Havn. 

Fra midten af april vil der ligge tilmeldingsblanketter i 
klubberne. Sidste frist for tilmelding er lørdag 29. april. 

Vi glæder os til at se Jer ude på banen. 
God vind 

Kvindelig Sejlklub 

Poul Christensen 

Fa et motoreftersyn nu 
og se fiem 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. 

SL^'OUTBOARDS 

YAMAHA 
~~£lahnsan 

QUICKSILMSR 
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JENS ER FYLDT 

/ i \ \ 
DET FEJRER VI MED AT 
TILBYDE: 

HEMPEL HARD RACING 2HLTR. 
KUN I LYSEBLÅ FØR PRIS KR. 640,-

NU 50 ÅRS PRIS KR. 198r 

** SHIPMATE 8300 VHF MED 
SOS KNAR FØR PRIS KR. 6.075.-

Nl) 50 ÅRS PRIS KR. 4.299f 
KASTRUP MARINE SERVICE A/s! 
SALTVÆRKSVEJ 2 • 2770 
TLF. 32 50 05 04 > 

KOM OG HEW DET NYE GfWlS 
KATALOG PA 184 SIDER FYLDT 
MED GODE TILBUD 

Stille, lige nu— 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

( Sejl- og motorbåde indtil 6 tons"^ 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 

Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 

IA' 2 STK.-sq er prisen 

KUN KR 1 *298, 

Sq længe lager haves.... 
Hvor længe tør du vente? 

I 

CKS Hudson Bay 3/4 lang 
skøn m/k jakke 
med vatteret foer. Høj krave m/fleece på 
den og i lommerne. Skjult hætte i kraven. 100% 
vandtæt. Flere flotte farvekombinationer. 
Denne jakke, som er helt uundværlig 
idet danskevejr sælges nu til 
en helt speciel pris. 

KUN KR 699, 
(normalpris kr. 1.299,-) 
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STANDERHEJSNING 
LØRDAG DEN 6. MAJ, KL. 17.00 

Vi mødes ved vor nylakerede flagmast, hvor vi byder 
sommeren velkommen ved at hejse vor stander. 

Efterfølgende er foreningen værter ved servering af en øl 
eller vand til alle fremmødte. 

Fra kl. 18.00 spilles der op til dans ved Preben Højlund. 

Husk at bestille bord hos Kirstine. 
Bestyrelsen 

LOPPEMARKED 
Hør her SSF'ere. Igen i år har du mulighed for at komme af med de 
ting, der fylder i pulterrum, skur og kælder. 

SØNDAG DEN 7. MAJ 
holdes der nemlig loppemarked på Søndre Mole. Lav din egen bod 
eller fat tegnebogen. Vi begynder ved 11 -tiden. 

Janus 
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VOLVO PENTA. 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

IS 
BOHGJCWARHEB COHISCO 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

§åPerkins 

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 

Fastelavn 1995 
Af en eller anden grund nåede bille
derne ikke frem til redaktionen så de 
kunne nå at komme med i bladet, så 
her er et billede af konger og dronnin
ger. 

Red. 

Hos de små børn mellem 0 - 9 år blev 
Tanja Rasmussen 6 år - Bundkonge og 
Jacob Odgård 9 år - Kattekonge. 
Hos de store børn mellem 10 - 14 år 
blev Kasper Bentsen 13 år - Bund
konge og Chris Voss 10 år - Kattekon
ge. 
Hos de voksne damer blev Vilna Otto, 
Bundkonge og Jette Nielsen - Katte
konge. 
Hos mændende blev Verner Dvoracek 
Bundkonge og Jan Wellander, Katte
konge. 
Det var en fin fest. 
Kirstine sponsorerede sodavand til 
alle børn. 

Rita 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 
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STANDERHEJSNING 
LØRDAG DEN 6. MAJ, KL. 17.00 

""^BT 
.... , 

'is./' TV ' 
Iteiw, 

Vi mødes ved vor nylakerede flagmast, hvor vi byder 
sommeren velkommen ved at hejse vor stander. 

Efterfølgende er foreningen værter ved servering af en øl 
eller vand til alle fremmødte. 

Fra kl. 18.00 spilles der op til dans ved Preben Højlund. 

Husk at bestille bord hos Kirstine. 
Bestyrelsen 

LOPPEMARKED 
Hør her SSF'ere. Igen i år har du mulighed for at komme af med de 
ting, der fylder i pulterrum, skur og kælder. 

SØNDAG DEN 7. MAJ 
holdes der nemlig loppemarked på Søndre Mole. Lav din egen bod 
eller fat tegnebogen. Vi begynder ved 11 -tiden. 

Janus 



VOLVO PENTA. 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

BOBG^WARHEH COZJIMIl 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

iåPerkins 

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 

Fastelavn 1995 
Af en eller anden grund nåede bille
derne ikke frem til redaktionen så de 
kunne nå at komme med i bladet, så 
her er et billede af konger og dronnin
ger. 

Red. 

Hos de små børn mellem 0 - 9 år blev 
Tanja Rasmussen 6 år - Bundkonge og 
Jacob Odgård 9 år - Kattekonge. 
Hos de store børn mellem 10 - 14 år 
blev Kasper Bentsen 13 år - Bund
konge og Chris Voss 10 år - Kattekon
ge-
Hos de voksne damer blev Vilna Otto, 
Bundkonge og Jette Nielsen - Katte
konge. 
Hos mændende blev Verner Dvoracek 
Bundkonge og Jan Wellander, Katte
konge. 
Det var en fin fest. 
Kirstine sponsorerede sodavand til 
alle børn. 

Rita 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 
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Oresundskomiteen 

Oresundskomiteen ny sponsor for 
MØN RUNDT 1995 ! 

Oresundskomiteen består af amter og kommuner på begge sider af Øresund. Komiteen har et sekretari
at der udfører det arbejde komiteen pålægger dem, og samtidigt initierer samarbejdsprojekter og andre 
integrerende opgaver i Øresundsregionen. Komiteens hovedformål kan kort beskrives som følger : Vi 
arbejder for økonomisk vækst samt social og miljømæssig udvikling. 
Det er store ord, men når det kommer til den praktiske gennemførelse af forskellige arrangementer 
handler det om at få mennesker, organisationer, foreninger og virksomheder til at arbejde sammen, og 
mod samme mål - en stærk og konkurrencedygtig region. 

Det handler altså ikke om at bygge betonbroer, men mentale broer mellem mennesker. 

Sejlerne er eksempel på et folkefærd der i alle dage har samarbejdet med "hinsidan". Derfor er det også 
vigtigt for os, at få Jer til at arbejde samme vej som os, vi skal løfte vores region frem i Europa, vi skal 
bevare det rene vand vi sejler på. Vi skal tiltrække ikke forurenende industri - udnytte vores veluddan
nede arbejdskraft - Verden skal vide hvad Øresund står for. 

Hvor ellers i verden kan man lande midt inde i byen, bade i skyggen fra flyvemaskinerne, sejle, spille 
golf og gå i Tivoli, samtidig med at jorden kan købes for en rimelig penge, arbejdskraften er effektiv og 
højt uddannet m.m. Det er et godt sted at investere, og det skal komme os alle tilgode, uden at ødelægge 
miljøet eller danskheden. 

Ude i Europa taler man om regioner mere end om lande. Der er mange steder hvor der samarbejdes efter 
naturlige grænser i stedet for historiske. Det handler ikke om at nedlægge landegrænser, men om at 
udnytte ressourcer i naturligt sammenhængende områder. 

Hos os skal Sundet samle - ikke skille - os. Verden bliver mindre for hver dag, der er næsten ingen 
grænser for hvor man kan komme hen på under 24 timer. Men der er nu rarest her hos os, hvor det måske 
nok regner, men dog i moderate mængder. Det kan godt være tilværelsen ryster os, men jorden står stil
le under os. Her er naturkatastrofer noget man ser i fjernsynet. Her er trygt at være. 

Der er vel også en grund til at vikingerne altid vendte hjem - eller hvad ? 

Vil du vide mere så ring til os, vi har gang i en masse spændende projekter, og støtter gerne gode initi
ativer omkring Sundet. 

Vi ses på MØN RUNDT 1995 ! God vind ! 
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joller 

JOLLEBROEN 
Jollebroen sættes ud søn
dag den 30. april kl. 12.00. 
Kom og hjælp til så går det 
nemt og hurtigt. 

Der skal lyde en stor tak til havneud
valget for renovering af slæbestedet. 

Claus Villadsen 
Jolleleder 

KAPSEJLADSMØDE 
MØN RUNDT 

Torsdag den 20. april kl. 19.00 

er der kapsejladsmøde i Pejse
stuen for alle, der på en eller an
den måde kan og vil hjælpe. 

Vi skal bruge hjælp til mange op
gaver. 

Hjælpebåde, måltagningsfartøj og 
bureau skal bemandes. Der bliver 
brug for alle. 

MØD TALRIGT OP TIL BEG
GE MØDER. 

Med sejlerhilsen 
Kapsejladsudvalget 

Frank Olesen 

NB. Er I forhindret i at møde 
denne dag, men har lyst til at 
hjælpe kan I altid ring til mig privat 
på telefon 32 52 23 10. 
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fra medlemmerne 

Hjertelig tak 
Hjertelig tak til SSF's bestyrelse og 
venner for venlig opmærksomhed ved 
min fødselsdag. 

Irmgard Nielsen 

Første bøde 
for manglende vest 
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 Falster idømt en 
bøde på 1200 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
vest skal være højere end prisen for en 
god vest. 

Lyt til Søsports-
magasinet Øresund -
Lørdage, søndag og 
mandage 

Lørdage kl. 13.30 - 15.00 og søn
dage kl. 11.00 - 12.00 på FM 100,9 
(fra Radio- og TV-masten i Glad
saxe) 

Mandage kl. 17.30 - 18.00 på FM 
107,4 (fra senderen ved DTU i 
Lyngby) 

Radio Øresund bringer gratis nyt 
om klubarrangementer, runde fød
selsdagejubilæer, erhvervsnyt, ef
terlysninger etc. 

Står du for et arrangement, har du 
oplevet noget spændende, været på 
en interessant sejltur eller lignende 
- så ring til 39 661515 eller fax 39 66 
38 44. 

Venlig hilsen 
Louis Sorgenfrey 

PS! Der kan også sendes korte sø
sportsnyder på FM 104,9 i Brønd
by, FM 98,6 i Rungsted og FM 
106,6 i Roskilde. 

Nye medlemmer 
A. 403 Finn Mortensen 

Cedergangen 22 
2300 København S 

A. 686 Hanne Rosa Mody 
Amagerbrogade 263 A, l.tv. 
2300 København S 

A. 802 Hans Henrik Mors 
Frøbels Allé 7 
2000 Frederiksberg 

A. 883 Rino Patrick Unold 
Elbagade 9, 4.tv. 
2300 København S 

A. 888 Jess Brønden 
Jægervej 20 
2791 Dragør 

A. 1181 Lene Lis Thomsen 
Backersvej 112 A 
2300 København S 

1513 Kim Jensen 
Derbyvej 22 
2300 København S 

1519 Christian Riiber 
Grækenlandsvej 143 
2300 København S 



sejlerskolen havn og plads 

Nyt fra Sejlerskolen 
Når i læser dette, er arbejdet med 
klargøringen af bådene godt i gang, 
og forhåbentlig kan vi komme i 
vandet som planlagt inden den 1. 
maj. Herved undgår vi en del pro
blemer med flytning af bådene i 
forbindelse med gravearbejdet, 
som omtalt på generalforsamlin
gen. 
Tilslutningen til sejlerskolen har 
været god i år, således at vi har næ
sten fulde hold over hele linien. Vi 
kan dog sikkert skaffe plads til en
kelte mere, så kender i nogen, der 
kunne tænkes at være interesseret i 
at melde sig ind i SSF, så kan i roligt 
anbefale dem at tage springet. 
De deltagere på sejlerskolen, som 
ikke har fået et program for 1995, 
kan få et ved at henvende sig til 
skolechefen. 
Siden sidste nummer af bladet har 
der været eksamen på tovværks-
kurset. 
Undertegnede var censor, og alle 
havde udført et pænt stykke arbej
de, så der var ingen tvivl om at alle 
skulle have diplomet. Samtidigt vil 
jeg benytte lejligheden til at takke 
de to som står for undervisningen. 
De har nu i mange år formået at 
skabe en fortrinlig stemning på hol
det. 
Navigationskurset er ikke afsluttet 
endnu medens jeg skriver dette, så 
det vender jeg tilbage til i næste 
blad. 
Lørdag den 25. marts var der møde 
med eleverne og lærerne på SEJ
LERSKOLEN. Her fik eleverne 
en kort introduktion til den kom
mende sæson, og elever og lærere 
fik lejlighed til at hilse på gamle be
kendte samt se de nye an. Desuden 
blev der foretaget en foreløbig 
holdopdeling. 

I håbet om en god sæson 1995 
Kent W. Nielsen 

skolechef 

| 

Yngling- næsten uanset vejret. 

Berigtigelse 
fra Skolechefen 
I sidste nummer af bladet blev det 
på side 19 (under betegnelsen »Nye 
medlemmer«) anført, at alle der får 
tildelt plads for første gang efter 1. 
januar 1995, skal have mindst 
»duelighedsbe vis«. 
Dette er korrekt. Desuden anfør
tes det, at beviset kan erhverves 
hos Poul Christensen førstkom
mende vinter. Dette er ikke kor
rekt. 
Poul Christensen underviser i den 
teoretiske del af pensum til duelig
hedsprøven. Den praktiske del kan 
læres på SEJLERSKOLEN med 
start allerede nu til sommer. 
Dersom man overfor foreningens 
censor kan dokumentere, at man 
har sejlet i egen båd i mindst to år, 
og denne opfylder visse betingel
ser, så kan man eventuelt gå til 
prøve allerede nu. 
Foreningens censor er p.t. identisk 
med undertegnede. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

skolechef 

Havnen § 2 
Medlemmer der får tildelt plads ef
ter 1. januar 1995, skal have bestået 
duelighedsprøve for lystsejlere. 
Dette er vedtaget på ekstraordinær 
generalforsamling den 11. maj 
1993. 

Red. 

* 

M I M  \ / 

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

HUSK! ÅRSMÆRKE 
Fremvisning af ansvarsforsikring 
ved afhentning af årsmærke. Ars-
mærket kan afhentes fra den 1. 
marts 1994 og skal være afhentet in
den den 15. maj 1995 ifølge vores 
love § 8. 
Hvis man ikke afhenter oven
nævnte inden den 15. maj, vil med
lemmet blive afkrævet 200 kr., som 
tilfalder foreningen. 
Hvis fartøjet ikke er søsat den 15. 
maj skal medlemmet skriftligt med
dele havneudvalget, hvornår sø
sætning finder sted. Undladelse 
heraf vil medføre, at pladsen udde
les som låneplads. Medlemmers 
fartøjer, der er henlagt uden gyl
digt årsmærke, kan af havneudval
get straks tages på land eller flyttes, 
uden varsel og for ejerens regning 
og risiko. Derudover betales en 
bøde på kr. 500,-, der tilfalder for
eningen. 
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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

HEMPEL 
bådmaling 

Ønsker du kvalitet 
til din båd, 
så kom til 

FlUgger byggefinish. 

Vi fører den absolut 
bedste bådmaling 

HEMPELS! 

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

Vand forneden, vand foroven 
og på midten. 



Jeg sagde jo, han skulle tegne et kryds på rælingen, da han lagde motoren fra sig...! 

JUNI Nr. 6 54. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: Dansk IdrætsForbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 58 32 96 

Havnekontoret..... .31 58 14 24 

Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Konstitueret formand og vagtchef: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Aase Schou 36 30 50 30 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 31 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 5713 40 

Festudvalg: 1 supleant: 
Ole Poul Pedersen 31 24 57 59 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Steen jensen 31 58 95 24 

Kapsejladschef: 
Frank Olesen 32 52 2310 

Skolechef: 
Kent Nielsen 31 56 05 41 

Ungdomsleder, 1 supleant: 
Lilian Green 32 50 63 65 

Jolleleder: 
Claus Villadsen 31 57 79 90 

Målere: 
Svend Heger 31 59 66 03 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 31 57 43 36 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 
Sternberggade 6,1..2300 Kbh.S 31 59 39 78 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 31 51 71 79 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Hvæserbrev 
fra redaktøren! Stellet af 

ceneuren 

Så kom den nye redaktørs første 
blad ud - efter at materialet havde 
været forbi Keszler Fotosats, Hol
ger Møller og til sidst SM Offset 
tryk, som normalt. 
Helt lige efter reglerne eller måske 
en stor påskefrokost?. Annoncerne 
var sat skævt op og forskudt i for
hold til hinanden, spalterne havde 

skellige bredder - endda på samme 
side -, billederne passede ikke til 
spalterne m.m. 
Det var bestemt ikke noget kønt 
syn. 

Derudover udeblev næsten alt det 
stof der plejer at komme, f.eks. 
referater fra bestyrelsesmøde(r) og 
generalforsamling. 
Fortsættelse af en rejseartikel og 
noget fra kapsejlads og motorbåde 
manglede også. 
Af meddelelser og annoncer fra 
medlemmer var der kun en enkelt. 

Er det ikke utroligt at diverse ud
valg og 1170 medlemmer af SSF , 
har så lidt at sige til hinanden? 

DEADLINE 
er sidste frist for indlevering af stof til førstkommende blad. 
Det, der kommer hurtigt efter deadline, er i god tid til næste blad! 

HELLER 26 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

•Selvbyggermaterialer 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

2770 Kastrup • 32 50 30 17 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den l.juni 1995 

2 



I 

Preben Jacobsen 
Vægtergangen 32 B 
2770 Kastrup Sundby, den 

30. marts 1995 

Kære Preben. 

Med dette brev vil bestyrelsen gerne - med generalforsamlingens 
tilslutning - sige dig foreløbig tak for det store og uegennyttige arbejde, 
som du i din seks års formandsperiode har lagt i Sundby Sejlforening. 

Du har altid været i front med initiativer og gode idéer til gavn for S SF, 
både før og under din tid som formand. 

Til trods for dit til tider iltre temperament er det lykkedes dig at slå bro 
over den kløft, der var ved at dannes mellem store grupper af forenin
gens medlemmer. 

Og der er også din fortjeneste, at SSF - med hjælp af gode kræfter - i 
dag er en sejlforening med en sund økonomi, uden at det har været til 
hinder for sejlsportens udvikling og de tiltag, der har været nødvendige 
for at holde vores havn i en ordentlig og levedygtig stand. 

Vi skal derfor beklage, at du fandt grund til at nedlægge dit hverv så 
brat, som det nu skete. 

Og vi håber, at Sundby Sejlforening også fremover vil kunne drage nytte 
af dine erfaringer og din ekspertise. 

Tak for det. 

På bestyrelsens vegne 

DMI mangler 
en sponsor... 
...for at vi i lighed med de sidste år, 
kan ringe til Danmarks Meteorolo
giske Instituts sejlervejrservice. Så 
snart en sponsor har meldt sig, vil 
denne udmærkede telefonservice 
starte op igen. Du kan da fa den 
seneste vejrmelding for det omåde, 
du befinder sig i eller agter dig hen 
til. Udsigterne udarbejdes tre gange 
i døgnet: kl. 7, 15 og 21 og fortæl
ler om vind, vejr m.m. 
Man ringer til 38 38 36 16 og taster 
sig derefter frem til et af følgende 
områder. 

1. Sundet fra København til Stevns 
og Falsterbo. *} **) ***) 

2. Sundet fra København til Hel-
sin^ør 

3. Farvandet mellem Helsingør, 
Gilleleje og Kullen. *} 

4. Nordkysten af Sjælland mellem 
Gilleleje og Hundested. *) 

5. Limfjorden vest for Agger
sund. **) 

6. Århusbugten. 
7. Lillebævlt fra Vejle Fjord til 

Als. 
Vind, strøm og sigtbarhed 

**) Strøm 
***) Vandtemperatur 

Reservedele, Bådvarmere: 
salg og service • WEBASTO 
af bl.a.: 

• ALBIN 
• THERMO 

• ALBIN 
• THERMO 

• VOLVO 
• REMOTRON 

• VOLVO 
• REMOTRON 

• BUKH 
• WALLAS 

• BUKH m | marine 
ML service 

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03 
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262 S E J L S P O R T  

FÆLLESKAPSEJLADSEN 1933. 

Fjerde 

Tilslutningen til den aarlige Fælleskapsejlads 
var udmærket, idet der var anmeldt ialt 105 Far
tøjer. Det var lidt mindre end sidste Aar, men 
maa efter Omstændighederne anses for upaakla-
geligt, idet det viser, at man sætter Pris paa den
ne Institution og ønsker den bibeholdt. 

Langt den største Del af de anmeldte Fartøjer 
var selvfølgelig NL-Baade, men ogsaa de forskel
lige Klasseløb som Tredive- og Toogtyvekvadrat-
meterne. Drager, Maager o. s. v. var godt besat. 

Vejret var til en Afveksling Dagen uhyre gun
stig og gav et næsten ideelt Kapsejladsvejr — 
herligt Sommervejr og en frisk Brise, saaledes 
at Sejladserne kunde begynde til programmæssig 
Tid og tilendebringes forholdsvis hurtigt. 

Marinens Minekran VI var Dommerskib, og 
Dommerkomitéen bestod af Dommeren, Kom
mandør Saabye, Meddommerne Skomagermester 
J. Brask, Assistent H. N. Henriksen, Tandlæge 
H. Hobolth og Bagermester G. Jørgensen samt 
Tidsdommeren, Grosserer J. M. Schmidt. 

Da Vinden var Nordøstlig (Vindstyrken var 
mellem 4 å 5 m/Sek.) valgte Dommerne at hejse 
det blaa Flag, saaledes at Banen skulde omsejles 
med Solen. Banen, der var 10 Sømil lang, kom 
herved til at gaa fra Startstedet ca. V2 Sømil Øst 
for Hellerup Lystbaadehavn rundt en Mærke-
baad ca. IV2 Sømil Østsydøst for Taarbæk Havn, 
videre rundt en anden Mærkebaad ca. IV2 Sømil 
Nordøst for Middelgrundsfortet og tilbage til 
Maallinien ud for Hellerup. Det gav et udmærket 
Kryds paa første Trekantside og godt rumt paa 
begge de to andre Sider. 

Kapsejladsen overværedes af en Mængde Til-
skuerbaade, baade Sejlfartøjer, Motorbaade, Ka
jakker o. fl. a., men der var ingen Ledsagedam
per. 

Starterne var gennemgaaende nydelige og alle 
prægede af Routine, men Sæsonen er jo ogsaa 

(Int. Press-Pholo & News Service, Copenhagen) 
Start 

langt fremskreden. De fleste af Baadene valgte 
at starte ude i Nærheden af Startbøjen, hvad der 
ogsaa var det rigtigste. De Fartøjer, som star
tede i Nærheden af Dommerskibet for Bagbords 
Halse maatte alle enten vende eller gaa agtenom 
deres Konkurrenter, der kom ude fra Start
bøjen. 

Der var ialt 10 Starter. 
I første Start kom »Ambition« for tidligt over 

Linien og maatte gøre Venderejse. Den sejlede 
sig dog hurtig frem i første Plan igen. »Star III« 
gik over som Nr. 1 og »Fly« som Nr. 2. 

2den Start førtes af »Knøsen« med »Iba« som 
Sekundant. 

»Guld II« var Nr. 1 i 3die Start tæt fulgt af 
»Sindbad og »Cutty«. 

Blandt Trediverne og Toogtyverne kom »Mop-
pi« først over Linien. »Harlekin« og »Klods 
Hans« var henholdsvis Nr. 2 og 3. 

Dragerne — ialt 10 — startede i to Grupper. 
Den ene Gruppe, der førtes af »Colibri«, gik over 
Linien ude ved Startbøjen, medens den anden 
Gruppe, alle K. A. S.-Baadene, gik over Linien 
ovre ved Dommerskibet. »Delfinen« laa lidt i 
Agterhaanden. 

I sjette Start, der talte 4 Maager og 3 Havlitter, 
var Rækkefølgen »Mabel II«, »Øst« og »Jolly«. 
Disse tre Baade dannede en. Fortrop, medens Re
sten kom lidt bagefter. 

Natania« var først i 7de Start. »Lisa« var Nr. 2 
og »Happy« Nr. 3. 

De elleve Baade i 8. Start præsterede Dagens 
eleganteste Start. Ligesom Skuddet var faldet 
kom hele Flokken med god Fart rundt Start-
bøjen og var hurtigt af Sted. Starbaaden »Ni-Ni« 
laa i Spidsen. 

Niende Start talte ikke mindre end 18 Far
tøjer. Starten forløb hurtigt og præcist. »Neptun 
II« gik over Linien som Nr. 1. 
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Blandt Kragejollerne i sidste Start kom »Nord
vest« over Linien som en fin Nr. 1 med »Inge« 
paa Andenpladsen. 

Ude i Sundet løb en temmelig stærk nordgaa-
ende Strøm og langt den overvejende Del af Sej
lerne stod et godt Stræk til Søs for at nyde godt 
af Strømmen, men der var dog ogsaa en Del — 
omend kun en ringe — der priste Kysten. 

Inden længe laa Sejlerne spredt over hele Fel
tet, saa det var umuligt at følge alle de mange 
forskellige NL-Løb. 

Ved Taarbækmærket rundede »Harlekin« som 
den første af Tredivekvadratmeterne ca. 2 Min. 
foran »Ninia«, der igen laa et Stykke foran 
»Klods Hans«. »Harlekin« beholdt under hele Lø
bet sit Forspring, medens det kort før Maalet 
lykkedes »Klods Hans« at komme forbi »Ninia«. 

»Ragna II« laa i Spidsen for Toogtyverne med 
»Ann« paa Andenpladsen og »Ti-Ti« som Nr. 3. 
Ved Middelgrunden førte »Ragna II« stadig og 
laa ca. 1 Min. foran sine Konkurrenter, men paa 
Vejen ind til Maal kom baade »Ann« og »Ti-Ti« 
op paa Siden af den, og sidstnævnte tog Teten 
og vandt med 21 Sek. over »Ragna II«, medens 
»Ann« maatte nøjes ved Trediepladsen 3 Sek. 
efter »Ragna II«. 

Blandt Dragerne førte »Frem IV« og den laa 
hele Tiden urørlig i Spidsen af hele Flokken. 

Rækkefølgen ved Taarbækmærket var »Frem 
IV«, »S. S. S.«, »Mira«, »Støren«, »Glenn«, »Laks
en«, »Frem III« og »Colibri«. Paa Løberne skif
tede Rækkefølgen, idet »Glenn« sejlede sig op 
paa Siden af »Mira«, medens »S. S. S.« sakkede 
agterud sammen med »Støren« og »Laksen«. 

I Nærheden af Maallinien gik »Glenn« og »Mi
ra« stadig Side om Side, men lige til allersidst 
lykkedes det »Glenn« at vinde frem, saa den pas
serede Maallinien 4 Sek. før »Mira«. 

Mange af de øvrige Opløb frembød ligeledes 
stor Interesse og Afgørelsen faldt som oftest lige 
i allersidste Øjeblik. 

Allerede Kl. 21
/4 kunde Dommerskibet give 

Slutsignal og Kapsejladsen var forbi. Alt var for
løbet glat og uden Uheld. Der var to Fartøjer, 
som kom ind med Protestflag men begge Prote
ster blev trukket tilbage, saa ogsaa i den Retning 
gik alt glat. 

Præmieuddelingen 

fandt Sted Søndag Aften ved en tvangfri Sam
menkomst i K. D. Y.'s Lokaler. 

Formanden for K. D. Y., Apoteker Niels Ben-
zon, bød Velkommen og udtalte Ønsket om at 
alle maatte faa en glad Aften. Han vilde rette 
en Tak til Dommerne og bede Forsamlingen 
slutte sig til et Leve for dem. 

KONGELIG DANSK YACHTKLUB-
har som svar på vores efterlysning, om oplysninger på 

ærespræmien fra 1933, meget venligt sendt os dette fine 
materiale om sejladsen, hvor den blev uddelt til et med

lem af Sundby Sejlforening. 
Ærespræmien er nu i SSF's varetægt, og den vil kunne 

ses i klubhuset. 

Leb Fartøj 
Stør Sejltid Pr.tid 
relse T. M. S. T. M. S. 

7,0 N.L. 2.18.25 2.19.35 
7,2 - 2.23.46 2.26 06 
7.4 — 2.23.57 2.27.27 

9 0« oa " 

b,o -A.l/O 

6,1 - 2.47.10 2.47.57 

6,2 - 2.27.37 2.31.30 
6,3 - 2.27.37 2.32.05 
6,5 - 2.27.37 2.33.15 
5<» - 2.31.57 2 33.30 

9.31.55 
c% - • o 

Pr. 

Senta 
^ ,-n K:»: -

ivnøsen 
Spos 
Leda 
Caprice 
Bonzo 
Cutty 
Mulli III 
'-">llungen 

ÆRESPRÆMIER: 

Kastrup Sejlklub's for 1. Start: »Senta«. 
Skovshoved Sejlklub's for 2. Start: »Tatjana«. 
Sundby Sejlforening's for 3. Start: »Caprice«. 
Kjøbenhavns Amatpr-Sejlklub's for 4. Start: »Harle

kin«. 
Sejlklubben »Sundet«s for 5. Start: »Frem IV«. 
Hellerup Sejlklub's for G. Start: »Øst«. 

Øresunds Sejlklub's for 7. Start: »Sven VIII«. 

Sejlklubben »Øst«s for 8. Start: »Ni-Ni«. 

Kongelig Dansk Yachtklub's for 9. Start: »Reflex«. 

Sejlforeningen »Enighed«s for 10. Start: »Inge«. 

K. D. Y.'s Ekstrapræinie for næsthurtigste Baad i 9. 
Start: »Jason«. 



For 3 gang afholder SSF Københavns længste kapsejlads "MØN 
RUNDT". Siden 1993, hvor Sundby Sejlforening genoptog denne 
traditionsrige kapsejlads, har foreningen stået for afviklingen af 
begivenheden. Der har været et stabilt og vedvarende deltagerantal i 
alle løbene. 
Sidste år var lidt af en ildprøve for organisationskomiteen i SSF. 
Vejret var rimeligt hårdt dagene før starten , løjede meget af på selve 
dagen og tiltog derefter til kulingsstyrke i løbet af kapsejladsen, med 
en del haverier og grundstødninger tilfølge. 

Uanset disse tildragelser var der udtalt tilfredshed fra alle deltagerne 
over arrangementet og de omfattende sikkerhedforanstaltninger der 
var foretaget for kapsejladsens gennemførelse. 

Af de mange breve der kom efter 1994 sejladsen til SSF, er der et 
meget beskrivende fra den kendte sejler Eskil Trolle, der bl.a. skriver 

SUNDBY SEJLFORENING følgende: 

^ 11 -13 august 1995 Det er ikke nogen simpel opgave at arrangere en distancekapsejlads 
i dag. Den kræver frivillig arbejdskraft af adskillige personer, der 
stiller deres tid og i visse tilfælde deres båd til rådighed for os 

kapsejlere. De mange mærkebåde rundt omkring på ruten er både en indikation for arrangementets størrelse og en 
betryggelse for os, der sejler. Det er inponerende at Sundby Sejlforening har påtaget sig denne opgave, Møn Rundt 
er efter min opfattelse den ideelle distance-kapsejlads med start i nærheden af hjemmet og i begyndelsen i rimeligt 
kompliceret farvand, mens alle endnu er friske. Efter Dragørs vidunderlige natsejlads i frit farvand, hvor man, i den 
efterhånden sorte augustnat, kan nyde Sankt Laurenti tårer-stjerne-skuddene-den sjældne oplevelse 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 far- urimelige fordele. 

Ja, så klart og oplevelsesrigt kan det siges fra en af deltagerne. 

Kapsejladsen starter fredag den 11. august og slutter søndag den 13. august med start ud for Amager Strand. 
Øresundskomitéen, der består af samtlige amter og kommuner på begge sider af Øresund, er ny sponsor for Møn 
Rundt sejladsen, hvilket vi i SSF venter os meget af. 
Øresundskomiteens argument for at stå som sponsor er at man arbejder for økonomisk vækst, og social og 
miljømæssig udvikling. 
Det handler ikke om at bygge betonbroer, men mentale broer mellem mennesker. Sejlerne er et eksempel herpå, 
de har alle dage haft et samarbejde med dem på den anden side af sundet, vi kæmper på begge sider for at bevare 
det rene vand, som vi jo skal sejle på, hedder det bl.a. fra Øresundskomitéen der selv siger, det er store ord, men 
når det kommer til den praktiske gennemførelse af forskellige arrangementer, handler det jo om at fa mennesker, 
organisationer og foreninger til at arbejde praktisk sammen. 

Vi siger, her i Sundby Sejlforening velkommen til en vægtig sponsor med de rette idealer. 

Takket være de mange forsinkelser på Øresundsbyggeriet vil det atter i år være muligt for kapsejladsen at sejle ned 
langs Amagers østkyst og forbi Dragør, men så er det også slut i en årrække; i efteråret 1995 påbegyndes 
gravearbejderne i sundet og som påregnes først at være slut ved årtusindskiftet. 

Så tilmeld dig denne spændende og velorganiserede kapsejlads "Møn Rundt". 

HG 
04.05.95 

MØN RUNDT FRA 
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PÅSKESTÆVNE 1995 
med vores ynglinge 

Torsdag den 6 april kl. 1400 skulle første 
start have gået, solen skinnede fra en skyfri 
himmel men der var ingen vind, selvom 
meteorologerne havde lovet rigelig med vind 
i påsken. Der brød lidt vind igennem fra nord 
og sejladsen blev startet, vinden døde dog 
hurtigt igen og da vi havde kæmpet os igen
nem første omgang af banen blev sejladsen 
opgivet 
Fredag gik starten kl. ca. 1000, der var stadig 
ikke megel vind men begge sejladser blev 
gennemført. Vi klarede os ikke særlig godt, 
da vi havde en gammel fok på, vi valgte 
derfor at give den skylden. Om lørdagen var 
det gråt og koldt, det regnede og der var 
stadig ikke meget vind. Heller ikke denne 
dag var lykken med os og da vi sejlede i 
havn var vores legemstemperatur under 30 
grader. Lørdag aften blev Klaus syg og hans 
mor ringede omkring midnat for at melde 
afbud. Henrik Heger kom med som afløser 
og deltog i en kold sejlads søndag formid
dag. Vi sluttede på en sammenlagt 22. plads 
med en del mere erfaring. 

Team "Hopla" 

PIISEMOEQEI 

Æq (flødes vi som sæd-

|> vanlig på jol-

O Upladsen for at se 

sølen danse. 

Ver er lidt 

morgenmad, en dram 

og et par lotterier. 

Husk selo at ta1 kaffen med, 

hvis J har lyst til en kaffetår. 

Védte* 

'Mctvtlyet Wtftl&fiiqøiMe 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A. 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 
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Referat af generalforsam
ling den 26.3.1995 

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

Formanden indledte med at byde velkom
men til forårsgeneralforsamlingen 

Punkt l Valg af dirigent 
Hans Guldager blev foreslået og valgt med 
akklamation. 
Hans Guldager takkede for valget. Herefter 
konstaterede dirigenten, at generalforsam
lingen illg. vore love var lovlig indkaldt. 
Herefter blev der nedsat et stemmeudvalg, 
bestående af Vagn Preisler, Giser og Ivan 
Friis. 

Punkt 2 Protokol og beretning. 
Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.1995 
blev oplæst af dirigenten. Formanden aflag
de sin beretning, (bragt i sidste nummer). 
Formandens beretning blev vedtaget med 
akklamation. 
Protokol for sidste afholdte bestyrel
sesmøde blev vedtaget. 
Jubilæumsnåle blev uddelt ti 1 25 - 40 - 50 
og 60 års jubilarer. 

Jubilarerne. 

Udenfor dagsordenen fik ungdomsleder 
Henrik Gravesen ordet. Henrik Gravesen, 
meddelte at han d.d. fratræder som ung
domsleder, p.g,a. arbejdsmæssige årsager. 
Lillian Green Jensen, som er 1. suppleant til 
bestyrelsen, træder herefter ind som ung
domsleder. 
Henriks anbefaling til SSF's bestyrelse og 
udvalget: 
Lillian fungerer som ungdomsleder, men 
den praktiske ledelse af ungdomsarbejdet 
og udvalget forestås af Søren Jensen. Søren 
Jensen anbefales som ungdomsleder ved 
næste generalforsamling. 
Det er af største vigtighed for det fortsatte 
positive og aktive ungdomsarbejde, at 

bestyrelsen positivt giver ungdomsudvalget 
arbejdsro og uforandrede arbejdsbetingel
ser, også selv om den midlertidige ung
domsleder i praksis mest vil være et lov
pligtigt kontaktled. 
Det er min klare opfattelse at det ek
sisterende udvalg, med mindre organisatori
ske ændringer, vil kunne fortsætte arbejdet 
og SSF vil opleve en fortsat styrkelse af 
ungdomsaktiviteten. 
Jeg selv vil naturligvis fortsat være til rå
dighed for bestyrelsen og ungdomsudvalget 
som rådgiver og til mindre specialopgaver. 
Desuden vil jeg fortsætte mit virke i Øster
søkredsen og DS, hvor det er vigtigt at SSF 
fortsat profilerer sig aktivt. 
Jeg har i mine 314 år som ungdomsleder 
haft mine kampe for ungdomsarbejdet, men 
jeg har også et klart indtryk af, at det har 
været arbejdet værd. 
Jeg er naturligvis meget ked af, at jeg ikke 
har muliged for at fortsætte dette arbejde, 
men jeg håber, at jeg som menig medlem af 
SSF vil være med til at se frugten af dette 
arbejde i de komnende år. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke de 
nange mennesker, der har bakket mig op i 
de 3 1/2 år og speciel en tak til min familie, 
som har lånt mig ud så længe, men også til 
de utrolig aktive ungdomsmedlemmer - i 
dag ungseniorer som har været den egentli
ge årsag til, at jeg i dag vil påstå, at SSF har 
en god ungdomsafdeling i klar fremgang. 
Tak til bestyrelsen og formanden, som i de 
seneste år har givet mig de arbejdsbetingel
ser, der har været så vigtige for ungdomsar
bejdet og dermed SSF's fremtid. 
Jeg håber, at generalforsamlingen og 
bestyrelsen har forståelse for, at disse ar
bejdsbetingelser ikke må forringes i fremti
den, hvis SSF's ungdomsafdeling fortsat 
skal være en aktiv del af dansk sejlsport. 
Jeg vil hermed sige tak for 3 l/2 spændende 
år og ønske ungdomsafdelingen god vind. 
Søren Jensen: 
Jeg vil gerne på udvalgets og ung-seniorer-
nes vegne sige Henrik tusinde tak for den 
enorme indsats, han har ydet. Jeg har selv 
været medlem i 15 år og jeg har ikke ople
vet en juniorleder, der har kunnet sætte så 
meget i gang i ungdomsafdelingen som 
Henrik. Henrik har formået, at skabe ikke 
bare Amagers største ungdomsafdeling, 
men hele Østersøkredsens største ungdoms
afdeling. Det vil jeg gerne sige tak for. 
Formanden: 
En tak fra bestyrelsen til Henrik, for det 
store arbejde for ungdomsafdelingen. 

Punkt 3 Regnskab 
Regnskabet blev vedtaget med akklamation. 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

o 
z 
DC 
Ul 
* 

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 5 

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

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

O 
z 
CC 
u< DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. ^ 

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

SMOffsetttiik 
v/ Tina og Søren Meller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • © 31 51 71 79 
OC LL 

Punkt 4 Valg 
Sekretær Aase Schou - valgt med akklama
tion. 
Skolechef Kent Nielsen - valgt med akkla
mation. 
Motorbådsrepræsentant - og sikkerhedschef 
Steen Jensen modtager genvalg - Aksel 
Sørensen blev foreslået. 
Formanden. 
Det er sådan, at kemien mellem Steen og 
jeg ikke rigtig fungerer, og derfor har jeg et 
meget penibelt valg. Jeg er normal ikke 
den, der går på talerstolen og siger, at jeg 
ønsker et andet bestyrelsesmedlem end den, 
der sidder nu, men det gør jeg altså nu, 
fordi der har været flere episoder, som har 
skabt uro omkring specielt mit bestyrel
sesarbejde. Og jeg kan ikke koncentrere 
mig om bestyrelsesarbejdet, når der er en, 
der sidder og arbejder mig imod, bl.a. 
derfor har jeg været nødsaget til selv at 
overtage arbejdet med motorkranen for 
overhovedet at fa den op. Men det er muligt 
Steen vil sige noget også, men i hvert fald 
vil jeg indskrænke mig til at sige: Kemien 
virker ikke så jeg håber den opstillede 
kandidat bliver valgt. 
Jens Green: 
Det er enhver formands ret at komme op og 
sige sin mening, men jeg kunne godt have 
tænkt mig, at det havde været i formandens 
beretning i stedet for. Men jeg vil gerne fra 
Prebens side have at vide, hvad konsekven
sen heraf er, er det således at, hvis Steen 
bliver valgt, træder du tilbage? 
Formanden: 
Ja. 
Aksel Sørensen: 
Jeg stiller op som kandidat, da jeg mener, at 
formanden har gjort et enormt stykke arbej
de for SSF. Derfor synes jeg ikke, at han 
skal træde tilbage, før han selv ønsker det. 
Herefter gik man til afstemning om de 2 
kandidater. 
Afstemmingens udfald: 
Aksel Sørensen 49 stemmer 
Steen Jensen 77 stemmer 
Blanke 13 
Ugyldige 2 
Formanden. 
Det lader jo til at, man hellere vil have en 
motorbådsrepræsentant end en formand, så 
jeg vil hermed meddele generalforsamlin
gen at jeg er aftrådt med øjeblikkelig virk
ning. Tak. 
Herefter fortsatte punkt 3 Valg. 
Havneudvalgsmedlem Rasmus Bech - valgt 
med akklamation 
Festudvalgsrepræsentant Else Thuring -
valgt med akklamation. 
2. suppleant til bestyrelsen Grethe Jacobsen 
ønsker ikke genvalg 

Ole Poul Pedersen blev foreslået og valgt 
med akklamation 
Redaktør Inger Pfeiffer - ønsker ikke gen
valg - Poul Christensen blev foreslået og 
valgt med akklamation. 
1 måler Svend Heger - valgt med akklama
tion 
1 revisor Bjarne Kallesøe - valgt med ak
klamation 
1 revisorsuppleant Benny Gustafsson -
valgt med akklamation. 
Herefter blev der en kort pause, idet 
bestyrelsen ønskede at afholde et møde 
vedr. den opståede situation. 
Bestyrelsen tilbagemeldte til generalfor
samlingen, at man ønskede at fortsætte 
indtil efterårsgeneralforsamlingen med Else 
Thuring som konstitueret formand, hvis 
generalforsamlingen godkendte dette. Gen
eralforsamlingen godkendte enigt bestyrel
sens forslag. 

Punkt 5 Lovændringsforslag 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 6 andre forslag 
Forslag til generalforsamlingen: 
Undertegnede medlemmer foreslår, at: 
Der opsættes et billard i klubhusets skip
perstue: 
Bestyrelsen bestemmer de nærmere regler 
for benyttelsen af billardet. Indkøb og 
opstilling af billardet skal være afsluttet, og 
ibrugtagning finder sted til standerhejsnin
gen lørdag den 6. maj 1995. 
Medlem A 417 Preben Jacobsen 
Medlem A 796 Hans Guldager 
Bestyrelsen drøftede forslaget og var ikke 
enig. 
Efter en del debat gik forslaget til afstem
ning ved håndsrækning. 
Forslaget blev forkastet. 
Forslag til generalforsamlingen: 
Forslag til bestyrelsen til generalforsam
lingen den 26. marts 1995. 

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalfor
samlingen giver bestyrelsen bemyndigelse 
til at udskifte det nuværende nøglesystem til 
låger, toiletter og andre væsentlige låsean
læg i klubhuset. Det enkelte medlems udgift 
til udskiftning af den nuværende H3 nøgle 
vil udgøre kr. 60,-

Begrundelse for forslaget: 
Det er bestyrelsens opfattelse, at der er alt 
for mange nøgler i omløb hos personer, der 
ikke er medlem af Sundby Sejlforening. 
Det nye nøglesystem er garanteret dirk og 
kopifri. 
Desuden er det bestyrelsens opfattelse at 
denne udskiftning vil have en præventiv 
virkning - til gavn for aktiverne på fore-
ningsområdet. 
Efter en del debat gik forslaget til afstem
ning. Forslaget blev vedtaget. 

Punkt 7 Evt 
Sekretæren må desværre meddele medlem
merne, at på grund af en fejl på båndopta
geren er sidste del af referatet ikke fyldest
gørende, da båndoptageren stoppede under 
dette punkt og notaterne var for mangelful
de til at kunne referere medlemmernes 
indlæg. 
Det skal dog nævnes at der blev omtalt en 
klar linje omkring gaver, blomster o.l. til 
fødselsdage og jubilæer m.m.. Ligeledes 
blev der ønsket forbedringer omkring bør
nenes legeplads. 
Afslutningsvis blev der fra flere sider ud
trykt ønsker om et godt og gavnligt samar
bejde til gavn for SSF og medlemmerne i 
bestyrelsen. 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Else Thuring, konstitueret formand, takke
de dirigenten for hans altid faglige måde at 
lede generalforsamlingen på. 
Generalforsamlingen slut kl. 12.30. 
Hans Guldager - dirigent. 
Aase Schou - sekretær. 
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Sejlerskolen 

Når I læser dette, er vi i gang med 
sejladserne. 
Klargøringen er forløbet fint, også 
tidsmæssigt er det gået godt, vi 
nåede således at fa bådene i vandet 
og reguleret det gule telt før deadli
ne for gravearbejdet. 
Efter at bådene er kommet i vandet 
er tempoet dog faldet en del. Dette 
mønster gentager sig tilsyneladende 
år efter år og betyder, at vi gerne 
kommer i gang med at sejle en uge 
senere end nødvendigt. 
Der er stadig enkelte pladser på 
SEJLERSKOLEN. Dog har til
strømningen været stor på det sid
ste, så vi kan regne med at komme 
til at sejle en sæson med alle 36 
pladser besat. 
Som det vil være de fleste bekendt 
har "Tyveknægten" faet installeret 
en log, som det er tanken at anven
de i undervisningen. Loggen viser 
1/100 knob, hvilket muliggør at 
anvende den som trimlog. 
For "Øveballen's" vedkommende 
blev det til en ny krydsfok. 
Det er tanken, at de elektriske in
stallationer i begge både skal mo
derniseres, især ved indførelse af 
sikringsbokse og egnede afbryder. 

Jeg regner med at vi kan komme i 
gang med at sejle i uge 19, hvilket 
er pænt sammenlignet med tidligere 
o 
ar. 
Til slut vil jeg minde om, at sejler
skolen afholder en Saltholm Rundt 
-tur søndag den 18. juni. Her er alle 
nuværende, gamle og nye elever 
meget velkomne til at del
tage. Turen er mest en fornøjelses
tur, så tag madpakke med. Jeg vil 
dog forsøge at lave en lille naviga-
tionsopgave, så der bliver mulighed 
for at uddele en præmie bagefter og 
især for at sikre, at alle kommer 
rundt uden direkte kontakt med 
den faste del af Saltholm. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

fra medlemmerne 

Lyttevagt på Flakfortet 

Grundet, at vores hus på toppen af 
Flakfortet er revet ned, ser vi os 
ikke i stand til at opretholde radio
tjenesten på Flakfortet i den kom
mende sæson. 
Vi siger tak for den hjælp og sam
arbejde i den tid der er gået. 
Hvis vi far mulighed for at oprette 
en ny radiotjeneste, vil I høre fra 
os 

Med venlig hilsen 
Giser medl. 963 

joller 

Tak for hjælpen ved udsætning af 
jollebroen og til Iwan for presse
dækning 
Claus V. 
Jolleleder. 

Til venner og bekendte i SSF 
Hjertelig tak for opmærksom
heden ved min 50 års fødsels
dag 

Hilsen Poul Zastrow 
A472 

Hej alle ihop! 
Tack for allt opvaktning 

Maken o Pappa 
Preben Burmeister 
Vanlig Hålsninger 

Jonna o Peter 

m 
\Sejlcenteret/ -°galt det ande,: 

n. 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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/ 

l 



Som følge 
af en generalforsamlingsbeslutning får vi et nyt 
Låsesystem. Alle låse vil blive udskiftet i uge 26. 

Fråden 1.6.1995 kan man på torsdage købe nye 
medlemsnøgler i kontortiden, for en pris af 60.00 kr. 
Endvidere vil det være muligt at kunne købe nøgler 
ekstraordinært, ligeledes på kontoret den 

17. og 18 juni fra kl. 13.00 til kl. 15.00. 
Alle nøgler er nummereret; nummeret vil blive opført i 
medlemskartoteket for det enkelte medlem. 

Et medlem har ret til at købe en ekstra nøgle til en 
ægtefælle eller samlever. Nøglerne udleveres kun mod 
forevisning af gyldigt medlemsbevis. 
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Tips 
Køb af brugte svenske lystfartøjer 
En del svenskere kommer til S SF i brugte 
både med salg for øje, og derfor bør evt. 
danske købere kende reglerne mht. told og 
moms. 
Sverige kom i EU i 1994 uden over
gangsordning, og derfor er Sverige nu en 
del af EU'S indre marked. 
Herefter kan en brugt svensk båd indføres 
i Danmark uden betaling af told og moms. 
Det eneste krav toldvæsenet stiller er, at 
køberen kan dokumentere, at båden er 
brugt og at der er betalt moms i Sverige. 
Der findes ikke en speciel EU-mom-
skvittering. I stedet kan dokumentationen 
være en fotokopi af den oprindelige 
salgsfaktura fra svensk værft eller forhand
ler. Kan den ikke fremskaffes, må sælger i 
salgskontrakten erklære, at svensk moms er 
betalt. 
Ib Petersen Toldklarerer 

Spøg & skæmt 
Lav en sjov tekst der passer til 
tegningen og aflever eller send 
den til redaktionen på kontoret 
senest torsdag den 1.6.1995. 
Af de indsendte forslag vil vi 
udtrække en, der vil bliver 
honoreret med en god flaske 
rødvin. 
Se resultatet i næste nummer. 

FARTØJSBEREDSKABET SUNDET SYD 
^ ^ ^ ^ ̂  ̂  * #Jc #Jc sjc jJc jJc jjc #jc #Jc * * jJc * 

SSF's beredskabsgruppe og tilmeldte fartøjer er for lille. 
Du kan også ligge med motorstop eller være i nød i Sundet 
Syd. 
Derfor; tilmeld dig beredskabet: 

1: Som skipper med fartøj eller 
2: Som gast 

Du skal ikke have vagt, men stå til rådighed via en alar-
meringsliste, som kun udleveres til Falck, Lyngby radio og 
SUM (Sundets Marinedistrikt). 
Gruppeleder S SF 
Ib Petersen 

o 

* Bådtransport -

Søsætning • Optagning 

Se|l- og motorbåde indtil 6 ton« ] 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
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FARTØJSBEREDSKABET SUNDET SYD 
Kort orientering 
Forkortelser. 
SOK Søværnets Operalive Kommando 
S UM Sundets Marinedistrikt 
MHV Maritime Hjemmeværn 

Fartøjsberedskabet er et supplement til søredningstjenesten, 
som styres af SOK (SUM), primært med Søværnets og 
MHV'S egne enheder, og sekundært med lystfartøjer fra 
diverse havnegrupper. 
Periode 
Fra 1. maj til 1. oktober 
Stor alarm 
Deltager mere end en havnegruppe og/eller Søværnet og 
MHV. 
Lille alarm 
Deltager kun havnegruppe. 
Start 
I SundetSsyd har Lynetten startet beredskabet op under 
DS-Østersøkredsen, og derved er også SSF, KS, og DS 
tilsluttet denne "havnegruppe". 
Beredskabet blev i 1993 godkendt af SOK og styres af 
Lynetten, som har kontakten til SUM og MHV, og Lynet
ten har til formålet installeret en landbaseret VHF-station. 
Beredskabsledelsen er derfor fra Lynetten med underle
dere/gruppeledere i SSF, KS og DS. 
CB og KMK har søgt optagelse i beredskabet. 

SSF - GRUPPEN 
Efter et møde i november sidste år har SSF nu en lille 
gruppe på 13 medlemmer med 3 fartøjer, som er tilmeldt 
beredskabet. 
Fartøjerne er: Bollen, Fransiska og Trine. 
Gruppen blev under mødet enige om, at "Bollen" altid skal 
ud, både under lille eller stor alarm. Derfor har "Bollen" 4 
skippere og resten af gruppen som gaster, og først når 
"Bollen" har besætning, vil vi bemande et eller begge de 
andre fartøjer, forsåvidt skipperne er mødt op. 
I marts måned blev gruppen tilbudt en tur med "BOPA", 
som er MHV'S patruljebåd, hjemmehørende i Dragør. Det 
var meget interessant og lærerigt at se hvordan beredska
bets styrende enhed fungerer. 

Ib Petersen 

HEMPEL 
bådmaling 

Ønsker du kvalitet 
til din båd, 
så kom til 

FlUgger byggefinish. 

Vi fører den absolut 
bedste bådmaling 

HEMPELS! 

FlUgger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Hoimbladsgade 25. TH. 31 54 73 33. 
Kongelurtdsvej 264. Til. 31 51 95 95. 
Mollegade 4. Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

Kvinder 
må gøre alt dobbelt så godt som mænd, for at blive vurderet ligeså højt. 

DET ER NU HELLER IKKE SÅ SVÆRT 
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Referat af bestyrelsesmøde 
mandag den 10. april 1995 

Dagsorden: 

Punkt 1 Gennemgang af budget og 
kvartalsregnskab 
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 Eventuelt 

Afbud: Aase Schou 

Punkt 1 - Gennemgang af budget og 
kvartalsregnskab 
Kassereren var indkaldt og orienterede om 
foreningens økonomi på baggrund af regn
skabet for januar kvartal og det foreløbige 
budget for 1995. Der var enighed om, at 
kassereren skulle komme til det første 
bestyrelsesmøde efter afslutningen af hvert 
kvartal. 
Bestyrelsen vedtog budgettet med den 
ændring, at 'Kapsejlads' hæves fra 
kr. 25.000 til kr. 40.000. 
Der var desuden tilslutning til, at udgifterne 
til en ny motor til 'Tryksen' og reparation af 
den gamle, der skal bruges på 'Preben 
Vognmand', kunne afholdes som ekstraor
dinæreudgifter (ca. 20.000 kr.). 

PC'en i kapsejlads
bureauet virker ikke læn
gere. Det blev vedtaget, 
at udskifte den med 
PC'en i bestyrelsesværel-
set og indkøbe en ny PC 
hertil. Desuden indkøbes 
en mindre laserprinter til 
kapsej lbureauet. 
Den gamle printer skal så 
bruges i bestyrelses-
værelset. 
Udgifterne forventes at 
blive ca. 13.000 kr. 
Bestyrelsen drøftede mu
lighederne for en bedre 
forrentning af formuen 
og det blev vedtaget at 
indkøbe kortløbende 
statsobligationer til pla
cering af de midler, der 
er i Brandforsikringsfon-
den (skure) og Skolefon-
den. 

CKS Hudson Bay 3/4 lang 
skøn m/k jakke 
med vatteret foer. Høj krave m/fleece på indersi 
den og i lommerne. Skjult hætte i kraven. 100% 
vandtæt. Flere flotte farvekombinationer. 
Denne jakke, som er helt uundværlig 
i det danskevejr sælges nu til 
en helt speciel pris. 

KUN KR 699, 
(normalpris kr. 1.299,-) 

IA' 2 STK.-så er prisen 

KUN KR 1 •298," 
Sålænge lager haves.... 
Hvor længe tør du vente? 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 

Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden (fg.) oplyste, 
at der var udsigt til, at opgravningen i hav
nen kunne ske til efteråret. 
Sikkerhedsrepræsentanten tager kontakt til 
ingeniør Vagn Lund angående motorkra
nen. 
Køb af stole m.v. til Pejsestuen må afvente 
en udskiftning af bar'en (ca. 20.000 kr.). 
Det forventes, at der kan foreligge tilbud på 
udskiftning af nøglesystemet (formentlig 
med fortløbende nummerering) til drøftelse 
på næste bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen vedtog 'faste retningslinier' for 
gaver til medlemmer: Ved runde fødselsda-

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

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

FACNOR 
RULLE/REBESYSTEM 

Vi forsætter successen fra 
1994 og tilbyder dig også i år 
Facnor rulle/rebesystem til 
meget fornuftige priser. 
Ligesom sidste år giver vi dig 
gerne et samlet tilbud også 
indbefattet en rulle/rebe 
genua fra en anerkendt 
sejlmager. 
Også inklusiv en eventuelt 
montering. 

IMPORTØR OG FORHANDLER 

LYNETTENS BÅDSERVICE 
Tlf: 31 57 61 06 

HUSK VI HAR ÅBEN HELE ÅRET. 

ge - 50 år (og mere) for medlemmer med 
mere end 15 års medlemskab. 
Der vil blive nedsat et legepladsudvalg, 
som skal udarbejde forslag og indhente 
tilbud m.v. til retablering af legepladsen. 
Lovudvalget vil blive bedt om at træde 
sammen for at færdiggøre manuskriptet til 
en ny samling af love og vedtægter (evt. 
som løsbladssystem). 
Det blev vedtaget, at Elo Nielsen fungerer 
som afløser for næstformanden i det næste 
halve år 
Kirstine har sagt op pr. 1. oktober 1995 
(evt. 1. januar 1996). I den anledning blev 
nedsat et udvalg, som skal komme med 
oplæg til bestyrelsen om den fremtidige 
drift m.v. Udvalget består af Else Thuring, 
Kent Nielsen, Ole Poul Pedersen og Hans 
Guldager. 
Med hensyn til mulige formandskandidater 
ved den ordinære generalforsamling i okto
ber, var der enighed om, at bestyrelsen 
skulle overveje spørgsmålet grundigt. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Preben Jacobsen har lovet at sætte flagma
sten op. 'Bollen' vil være færdig lige efter 
Påske. Bøjerne skal ud snarest. 
Det drøftedes, om det var muligt at gøre 
noget ved de fire brændstoftanke, der er i 
jorden på Nordre Plads. Standerne ved de 
to tanke, der er i brug, er til hinder for plad
sen ved kranen. Motorbådsrepræsentanten 
undersøger spørgsmålet. 
Skolechefen spurgte, om kæderne på de 
små låger kunne tages ned samtidig med 
åbningen af toiletterne. Bestyrelsen vedtog, 
at kæderne fremover skulle tages ned den 
1 /4 eller Skærtorsdag (den dag, der kom
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(§1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

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

mer først). 
Toiletbygningen på Søndre Plads vil blive 
åbnet Skærtorsdag. 
Kapsejladschefen spurgte, om der kunne 
bevilges bænke og borde til Søndre Plads 
og legepladsen. Der var enighed om, at 
fartøj sejerne på Søndre Plads selv måtte 
skaffe de møbler, som de havde behov for 
(ligesom på Nordre Plads). 

Punkt 4 - Klubhus 
Når der kommer varme i luften, vil et par 
frivillige medlemmer male gavlene udven
digt samt verandaen. 
Håndvasken på det ydre herretoilet er rev
net og vil blive udskiftet. Der vil blive 
opsat sæbeholdere med flydende sæbe. 
Der ryger "alt for mange" el-pærer i Skip
perstuen. 
Et medlem har foræret foreningen et brugt 
billard, som foreløbig er opmagasineret hos 
ungdomslederen. 

Punkt 5 -Fester 
Den tidligere festudvalgsformand erindrede 
om standerhejsningen, hvor Preben Høj
lund vil spille op til dans, og om loppemar
kedet dagen efter. 
Pinsemorgen hvor 'Malmøhus' vil gæste 
havnen, og Sankt Hans aften vil blive højti
deligholdt som sædvanlig. 
Den fungerende festudvalgsformand spurg
te, om der mon var stemning for et godt 
gammeldags karneval, når kulden havde 
bidt sig fast. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Klargøringen forløber udmærket, og både
ne kan være vandet 1. maj. Så er der kun 
problemet med det gule telt, der skal fjernes 
på grund af anlægsarbejder. Afdelingen vil 
selv sørge herfor. 
Tilmeldingen til træningssejladserne forlø
ber rimeligt godt, men der er et par ledige 
pladser onsdag. 

Næste år (og følgende) skal Øveballen 
have skiftet et par borde samt dækket, der 
er råddent. 

Punkt 7 - Ungdomsafdelingen 
Den fungerende juniorleder fornemmer, at 
foreningen har et velfungerende ungdoms
udvalg med Søren Jensen i spidsen. Den 
tidligere ungdomsleder går ind som med
lem. 
På spørgsmålet, om der kunne bevilges kr. 
8.000 fra Skolefonden til sejl, til en af 
ungseniorernes brug ved udtagelsessej-
ladserne til Yngling VM, blev det tilkende
givet, at bestyrelsen ville se velvilligt på en 
skriftlig ansøgning. Ungdomsudvalget vil 
igen i år være repræsenteret på loppemar
kedet med en bod. 
Jollelederen oplyste, at et par frivillige 
medlemmer ville opsætte udvendigt lys på 
opti- og jollehus (bort fra vandet). 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Kapsejladschefen oplyste, at der havde 
været møde med medhjælperne til den 
kommende sæson, og at der er nok på det 
meste. Dog efterlyses arrangører til 'Famili
esejladsen' søndag den 18. juni. 
Det første stævne er Ynglingstævnet med 
MEKA MØBLER som sponsor. Derefter 
afholdes (måske sidste gang) McDonald's 
stævne for Optimistjoller den 20. - 21 . maj, 
hvor jollebroen skal være ude. 
Det forventes, at Oresundskomiteen vil 
være hovedsponsor for Møn Rundt 1995. 

Punkt 9 - Joller 
Der er endnu ikke meget aktivitet hos jolle-
sejlerne, men jollebroen forventes udsat den 
30/4. 
Tak til Havneudvalget og Preben Jacobsen 
for hjælpen med pladen (efter besvær med 
at finde forskallingen, som nogen havde 
"gemt"). 

Punkt 10- Motorbåde: Intet. 

Punkt 11-Sikkerhed 
Der bestilles eftersyn af brandslukkerne. 

Punkt 12-Bladet: Intet. 

Punkt 13 - Eventuelt 
Der skal sættes skilte op på havnen, hvor 
gæstesejlere kan se priser m.v. 

Mødet sluttede kl. 22.10. 

Else Thuring, fg, formand 
Ole Poul Pedersen, referent 

VOLVO PENTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

BQBokwAHNEB8 CdHHMH 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

UPerkins 
[Forhandler 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
7' Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 
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KØB & SALG kapsejlads til orientering 

Motorsejler sælges 
LM 16 med mast og sejl 5 HK 
marstalmotor, ekstra køl, kom
pas, fendere og anker. 
Fin stand. 
Kr. 27.000 

Henvendelse: 
John Speiermann 

iy. 3158 4212 og 30 34 0412 

I Weekenden den 29 - 30. april blev der 
afholdt Ynglingestævne der er udtagelse til 
VM. 
Præmier blev uddelt til: 
1. 177 HAS 

Mads Christensen 
Søren Høgild 
Anders Fisker 

2. 18 Hellerup 
Michael Randløv 
Tobias Køpke 

3. 136 Hellerup 
Claus Høj Jensen 
Klaus Landsmand 
Claus Zastrow 

4. 131 ARS 
Bjørn Mårtensson 
Jes Hovgaard 
Bo Rekker Andersen 

5. 180 Kalø vig 
Kent Dalsbo 
Steffen Fjordside 

6. 52 Hellerup 
Allan Hansen 
Lars Grønbæk 
Ole Pedersen 

Tonny Poulsen SSF 
blev samlet nr. 11 

Henrik Heger SSF 
blev samlet nr. 24 

Sponsoreret af: 
MEKA MØBELCENTER 

Kommende arrangementer 
20 - 21 maj: 

Optimi stj ollestævne. 
DM udtagelse McDonald-stævne 
17 - 18 juni: 

NF stævne 
25 juni: 

Familiesejlads 
11-13 august: 

Møn rundt 
3 september: 

Klubmesterskab 
23 - 24 september: 

Ballad Weekend Stævne 
24 september: 
Forterne rundt med 
CH Christiansen Ford Amager. 

Slettede medlemmer 
38 Kate Frederiksen 

142 Claus Chr. Olsen 
159 Pia Strøh 
166 Machael Bo Hansen 
185 Allan Jensen 
188 Nicolaj Clausen 
214 Gotfred T. Chr. Nygård 
269 Pau Hardig Olsson 
271 Henrik C. Lauersen 
277 Frederik Hornshøj 
344 Jan B. Thomasen 
369 Freddy Hornshøj 
387 Lisbeth Andersen 
410 Bill Jensen 
670 Niels Nahmensen 
718 Jørgen Løve 
739 Jan S. Kristensen 
752 Flemming Thyge 
1143 Karen R. Seiko 
1250 Lene T. Hornshøj 
1533 Rasmus Skårup 

Nye medlemmer 
811 Jesper Svan 

Øresundsvej 54 
2300 S 

813 Jan Slessing 
Hannovergade 2 
2300 S 

884 Kent Nielsen 
Alperosevej 3 
2300 S 

885 Mogens Palle Sørensen 
Søborg Park Alle 96 
2860 Søborg 

1261 Anni Voss 
Ottingvej 43 
2730 Herlev 

1524 Marc Eskelund 
Spartavej 27 
2300 S 

1517 Jon Thorup 
Hessensgade 373 
2300 S 

1528 C amill a I lansen 
Syriensvej 47 
2300 S 

SSF medlem nr. 49 "BOBBY" har den 27.4 
fanget denne prægtige ørred på 9 kg. i 
Øresund ved Nordre Røse på Down Rigger 
efter 4 timers fiskeri i fint solskin og stille 
vind. Tillykke med fangsten. 

Til venner og bestyrelsen 
Tusind tak for gaver og deltagelse ved min 
60 års fødselsdag, det glæder mig meget. 

Medl nr. 683 
Arne Olsen 

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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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

OBS! OBS! 
Bukke, klodser, 
vugger og andet 

udstyr, der står på 
pladsen, skal være 

tydeligt mærket med mindst 
medlemsnummer. 
Ting, der ikke er mærket in
den 1 juli bliver fjernet uden 
yderligere varsel. Havneudvalget 

BACHER 
SCHILDER 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg 
O 

Pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 
Helly Hansen 

Set i vagtlisten: 
"KL. 1030 Ingen er kommet og nu går jeg sammen med Kristine" 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 



SUNDBYSTÆVNE 
VM udtagelse 1995 
Endelig skulle vi sejle et stævne på hjemme
bane, solen skinnede, men vi kunne godt 
have brugt lidt mere vind. Lørdag gik første 
start kl. 1100, banen blev udlagt mellem Salt
holm og Flakken. Det var først i andet forsøg 
vi fik startet, da der var mange der tyvstarte
de. 
På første opkryds delte feltet sig i to, de både 
der var gået mod Saltholm fik fordelen. 
Hverken 126 eller 160 var blandt bådene 
under Saltholm, 126 blev nr.27 og 160 blev 
nr. 14 i mål. Anden sejlads artede sig anderle
des, fordelen på banen var nu under Flakken. 
Denne gang var vi med på den rigtige fløj, 
der var også kommet mere vind, så vi havde 
et godt første opkryds. Men vinden flovede 
på sidste opkryds så vi tabte nogle både da 
vores rig var for stramt spændt op. 126 
fuldførte ikke p.g.a. sygdom, 160 blev igen 
nr. 14 i mål. Søndag startede foruroligende 
uden vind, havet var helt blankt og dommer
ne valgte at udsætte sejladsen en time. Da der 
ikke var lovet særlig meget vind, valgte 
dommerne at gennemføre sejladsen henne på 
stranden . Det var vi glade for da vi kunne 
bruge vores lokalkendskab og der gik ikke 
lang tid, før vi var 4 både, der var et stykke 
foran de andre. 126 endte som nr. 23 og 160 
som nr. 4. 
I ijerde sejlads var fordelen kendt af flere og 
alle slog derfor til under land. 
126 sluttede på en 22. plads, som gav en 
sammenlagt 24. plads, 160 fik i denne sejlads 
en 10. plads og sluttede på en samlet 11 plads. 
Tak til dommerne og hjælperne for et godt 
stævne i S SF. 

Team "Hopla" 

til Henry Plambeck 
- som har skænket et stort 
flag til SSF, det vil til glæde 
for alle nu vaje i vores ny-
lakeret flagmast. 

Tak 

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. 

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

(MGtøØElOKira 
fS'OUTBOARDS LjOnilS Ofl 
YAMAHA aUICKSILV=H 

Standerhejsningen 1995 
Sommeren blev budt velkommen ved 
standerhejsning lørdag den 6. maj. 
Formanden bød de fremmødte velkom- >a 
men og mindedes i sin tale, det der skete qT 
i denne tid, for 50 år siden og den ikke ^ 
helt lette tid der fulgte efter. Men nu kan ^ 
vi efter en lang vinter glæde os til en god 
sejlsæson med mange gode arragementer at 
se frem til, bl.a. Møn Rundt og Forterne Rundt. 
Standeren blev hejst af optimisterne Lasse, Kitt og Jane og der 
blev på midtermolen skudt 5 kanonskud. 
Efter en mundskænk og lidt hyggesnakken fortsattes med 
middag i restaurationen, hvor der blev spillet musik af Preben 
Højlund, musik som alle kunne synge med på, og efter middagen 
blev der danset bravt hele aftenen. 
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"We are sailing" - jasæsoneneralleredei 
fuld gang. Aftener og weekender går for mange af os 
nu og til hen på efteråret med familiesejladser, en tur 
med vennerne og større eller mindre kapsejladser. Der 
er udsigt til mange hyggelige timer på vandet sammen 
med "damen" du holder af. Da hverken hun eller du 
kan holde til hvad som helst, skal du selvfølgelig også 
i år checke vejret, inden I stævner ud på selv den 
mindste tur. 
Vejrudsigterne fra DMI kan du læse på Tekst-tv fra 
siden 400 og lytte til på servicetelefonerne med de 3-
cifrede numre - Lands- og farvandsudsigterne på 
"154" og ugeudsigterne på "156". "Sejlervejr" med 
specialudsigter for udvalgte farvande kan du også i år 
ringe til på nummer 38 38 36 16. På mange havne 
landet over har havnefogederne også vejrudsigten og 
måske et vejrkort hængende i vinduet. Brug dem ! 
Når først I er ude på bølgen blå bør du også, følge med 
i vejrudviklingen ved at lytte til vejroversigt, -udsigt 
og observationer på MB 1062kHz og LB 243kHz kl. 
0545, 0845, 1145, 1745 og 2245. Det er alt sammen 
kendt - og forhåbentlig også brugt - for en sikkerheds 
skyld -. 
I år har du dog endnu en mulighed for at følge vejret 
og dets luner. Har du PC'er og et modem, kan du 
tilmelde dig Diateis informationssystem og der hente 
vejrudsigter, satellitbilleder og radarbilleder direkte 
hjem på din egen PC. En mulighed du og din klub 
også kan have nytte af, når I afvikler kapsejladser. 
Oplysning om Diatel kan du få hos de fleste radio- og 
computerforhandlere samt hos Diatel på telefon 86 78 
33 00. 
Møder du i sæsonens løb en sejler, der hellere vil høre 
vejrudsigter på tysk eller engelsk, så hjælp ham/hende 
-. Fra den nærmeste telefon (også mobil) skal der blot 
ringes op til 38 38 36 63 og så kommer udsigter og 
observationer på det ønskede sprog. Så let er det at 
hjælpe, inden det bliver "en ven i nøden". 
Til dig, der gerne vil notere lidt ned, mens du hører 
vejrudsigten, kan jeg kun sige: Kopiér kortet på næste 
side og brug det ! Jeg håber du får en god sæson. 
Måske vi mødes på vandet. 

Helge Faurby / Dragør. 
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Danmarks Meteorologiske Institut DMI 

Rende 

fakkehoved 

bælthavet og 

32) Vadcrocrnc 

Skagerrak 

Stagen 

Sydlige 
Utsira 

Fisker 

Dc nære farvandsområder og 
observationer nummereret i 
oplæsningsrækkefølgen. 

Trubaduren 
9)  Frederikshavn 

cr % 

36)  Klitmellér 

r/rSts.) 
37)Th^borøn^ 

(28) Glommen Kattegat 

27) Anholt ^ 

Helsingborg 
23^ c\ / 

^Sundet ( 

Røsnæs %^den A^JOskarsgrund S. Bornholm 

Tyskebugt 

26) rorncs 

38) Hvide Sande Sk > 
•» Gniben 725 

-=Z*S % ^Ts^^erg 
?_-» U ^ . O fw* n 

K Sprogø 1\ 

H\Bogø føl© Øs,crrenden 
(40^ Rømø 15 r Omø 

131 Kegn 11) Albuen 

rC 
(4l) Helgoland £ 

Bønsvig Strand 

Møn ^yr 

Hoburg 11 

r-J Ungskir 

Østersøen omkring 

T J J U M i b ( J )  H a r ø m e r o d d e  
,  ( 4 )  Christiansø 

Vestlige ^(10) Rødsand 
fri) Kiel Fyr C~\Østersø 

"rf 
Arkona 

Leba (T)I^> 

DMI maj 1995 

Farvandsudsigter inkl. oversigt og observationer på MB 1062kHz og LB 243kHz 
dagligt kl. 0545, 0845, 1145, 1745 og 2245. 

SANKT HAJNS AFTEN 
DEN 23. JUNI 1995 

^ j. tændes bålet på havnepladsen ved solnedgang. 

héjjjM K Vi vil igen lade vor båndspiller levere musikken 

Æ/i* 
til hygge og en svingom. 

s. Heksebrænding var almindelig omkring reformationen i forbindelse med 
statens og kirkens bekæmpelse af kætteri; heksejagten havde sin glan
speriode i tiden omkring 1500 - 1700-tallet. 

"t̂ iken 'pc t̂udiMxl̂ et 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: Dansk IdrætsForbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 58 32 96 

Havnekontoret 31 58 14 24 

Telefax .31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Konstitueret formand og vagtchef: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Aase Schou 36 30 50 30 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 31 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Festudvalg: 1 supleant: 
Ole Poul Pedersen 31 24 57 59 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Steen jensen 31 58 95 24 

Kapsejladschef: 
Frank Olesen 32 52 2310 

Skolechef: 
Kent Nielsen 31 56 05 41 

Ungdomsleder, 1 supleant: 
Lilian Green 32 50 63 65 

Jolleleder: 
Claus Villadsen 31 57 79 90 

Målere: 
Svend Heger 31 59 66 03 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 31 57 43 36 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 
Sternberggade 6, 1..2300 Kbh.S 31 59 39 78 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 31 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Dette smukke og praktiske legearrangement er bygget af frivillige meget 
billigt. Det er måske en god ide at gentage dette i S SF. 

Kære Sund by medlemmer 
Vi skal nu have lavet vores le
geplads om til et attraktivt sted for 
vores børn og børnebørn. 
Der skal ryddes og gøres pænt i 
orden, så der kan komme nye og 
mere tidsvarende legeredskaber op. 
Det vil derfor være en stor hjælp, 
hvis du vil deltage i dette store 
projekt. Du kender måske nogen 
der kan skaffe noget "billigt" grus, 
som vi kan bruge som underlag 
eller noget sand til sandkassen, du 
er også meget velkommen til at 

give en hjælpende hånd med arbej
det. Selvom du ikke har "små" 
børn, så tænk på, at de børn der er 
glade for at være i vores sejlklub, er 
de børn der engang skal føre sejl
klubben videre. Så har du kræfter
ne, måske er du fyldt med gode 
iddeer, eller vil du "sponce" lidt 
eller meget, så kontakt venligst: 

Medlem nr. 27 
Jonna Pedersen 
Tlf. 31 58 26 61 

HELLER 26 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

• Selvbyggermaterialer 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

2770 Kastrup • 32 50 3017 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den 10. august 1995 
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HOPLA gør klar til VM 

VM-udtagelse i Ebeltoft 

Klaus og jeg tog af sted mod Jyl
land fredag formiddag med en bus 
fra Valby station. Det gode ved den 
bus var at den tog via Ebeltoft til 
Århus. For Klaus stod af i Ebeltoft 
for at finde det sted hvor vi skulle 
bo, mens jeg tog videre til Århus. 
Der skulle jeg mødes med Preben 
F.O. Rasmussen for køre båden fra 
Marselisborg, hvor vi havde sejlet 
ugen før. Da vi kom til Ebeltoft fik 
vi båden i vandet med det samme, 
og satte mast på. Om aftenen kom 
Henrik (Higger) så med bussen, 
efter vi havde snakket lidt med 
byens tosse. 
Næste dag skulle vi så starte med et 
skippermøde, det foregik i den 
modsatte ende af havnen i 
deres fælleshus. Dommeren fortalte 
at de var en lille klub, men at de 
ville gøre deres til at vi ville fa et 
godt stævne. Sejladserne foregik 
inde i Ebeltoft og vinden var sydlig 
og rimelig stabil. I den første start 
var der jævn luft og vi kom ok fra 
start, vi rundede som nr. 10 men 
mistede så et par både på vejen og 
sluttede som nr. 13 i mål. I anden 
sejlads blæste det lidt mere, så det 
ærgrede jeg mig over, at vi ikke 
havde SSF's store talent Thomas 

Jensen med til at trimme fokken, 
for så havde vi nok vundet sej
ladsen. Starten var ikke særlig god 
da vi en båd på toppen men vi fik 
redet os hjem på en 13 plads igen. 
Om aftenen var vi på bar og spille 
pool, vi fik også et par øl, undta
gen Klaus, da bartenderen ikke ville 
servere nogen for ham. Det viste 
sig at Heger var en haj, da han ban
kede os både i pool og keglebilli-
ard. Det mente Klaus var fordi at 
Heger var den der gik mest på 
værtshus. Ved midnatstid lå vi 
hjemme i vores køjer så vi kunne 
være friske til næste dags sejladser. 
Næste morgen blæste det ret meget 
kunne vi se ud af vinduet, det viste 
sig også at være rigtigt set. For da 
vi kom ned på havnen var der 
skumtoppe overalt ude på vigen, 
og der var også bølger inde i 
havnen. Det var ikke sjovt, for de 
Ynglinge som lå nærmest 
havnehullet væltede rundt og 
bankede masterne sammen, så der 
var kun fire hele vindpile tilbage ud 
af 15. Vores båd lå heldigvis på den 
"rigtige" side af broen, og der var 
ikke sket noget da vi altid fortøjer 
ordentligt. Vi fik ikke sejlet søndag 
pga. vinden og blev nr. 14 i stæv

net. Og da det var det sidste stæv
ne, var det samtidig spændende 
hvem der var udtaget til Vm, der 
sluttede vi på en samlet 14. plads 
og blev derved udtaget. 
Så kunne vi nå en færge før 
planlagt og komnme tidligt hjem, 
det var dejligt da man altid er træt 
efter sådan en weekend. Til sidst en 
stor tak til Preben F.O for lån af 
hans bil. 

Tonny. 

Y 160 ER BLEVET UDTAGET 

TIL VM 1995, 
i SCHWEITZ 

Efter årets vm-udtagelser er vi 
blevet udtaget, og skal derfor til 
Schweiz og forsvare de danske 
farver. Da der ikke bare er langt, 
men meget langt og vi ikke kan 
sejle dertil, vil vi blive meget glade, 
hvis der er nogen eller nogle der 
kender nogen som vil lå
ne/sponsorere os en bil med træk. 
Vi vil også blive glade hvis der er 
nogen der vil støtte os økonomisk. 

Team "Hopla" 

BADU/bSTYR 
NYHEDER I BÅDUDSTYR KOM OG SE DE SIDSTE > 

OG SEJLBI E<LÆDNING 

VI HAR 

5TRUP 

INSTRUMENT! 
BLOKKE/ BESll 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ CH 
GAVBARTIKli 

OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

MAN - FRE 09.00 - 17.30 
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

ERVICE 

3 



f RIVIERAUDVALGET 
repræsenterer 28 foreninger og organisationer mellem Prøvestenen og lufthavnen 

Mandag den 20 februar 1995 blev 
der afholdt stormøde i Sundby Sejl
forening med deltagelse af Inden
rigsminister Birte Weiss og Køben
havns Overborgmester Jens Kramer 
Mikkelsen samt arkitekt Dan Has
løv. 
Foruden repræsentanter for Rivi
eraudvalgets klubber og foreninger, 
var ligeledes Friluftrådet, Sundby 
Lokalråd og Københavns Havn 
repræsenteret. 
Birte Weiss og Jens Kramer gav 
udtryk for, at de stod helt og fuldt 
bag Rivieraplanen og de intentioner 
der lå til grund for planen, kun 
tekniske og lovmæssige krav kunne 
få indflydelse på denne. 
Birte Weiss meddelte at trafikmini
ster Jan Trøjborg, efter stedfundne 
forhandlinger på Christiansborg om 

kort tid, ville indsende en anmod
ning til Finansudvalget om tilslut
ning til en bevilling på 2 mio kr. til 
at igangsætte undersøgelse og plan
lægningsarbejde for en ny Amager 
Strandpark. Jens Kramer fremhæ
vede, at det er vigtigt, at tiden ikke 
forpasses i de forskellige led af 
sagsbehandlingen, og at køben-
havns kommune er klar til at tage 
fat. Det fremgik ligeledes både fra 
Birte Weis og Jens Kramer, at det 
var vigtigt, at Rivieraudvalget, som 
repræsentant for brugerne af 
strandparken, deltog i under
søgelsen og planlægningsarbejdet. 
Dan Hasløv kommenterede ved 
hjælp af modellen over Ri
vieraplanen detaljeret de mulighe
der af rekreativ- miljø og teknisk 
art, der lå til grund for forslaget. 

Ved den efterfølgende 
debat blev det klargjort, at 
en ny Helgoland skulle 
indgå i projektet, og at 
Femøren bliver, hvor Fe
møren ligger, men at der 
skulle ske en række æn
dringer til gavn for de om
kringboende og for bru
gerne af området. 
Spørgsmålet om faren for 
en kommende motorvej 
langs stranden blev effek
tivt manet i jorden. Birte 
Weiss udtalte i den anled
ning, at så åndssvage er vi 
alligevel ikke, først at an
lægge et pragtfuld rekrea
tivt strandområde, og der
efter cementere den med 
en motorvej. Hvis nogen 
overhoved vil have den må 
den ligge et andet sted. 

Jens Kramer udtalte, at der ingen 
tanker er fra kommunens side om 
at bygge en motorvej. Det kan da 
godt være, der kommer en havne
tunnel, men vi agter ikke først at 
trække trafikken fra hele Nordsjæl
land igennem et rør under havnen, 
for derefter at losse dem ud langs 
Strandvejen. 
Det fremgik ligeledes, at den frem
tidige driftstruktur måtte organi
seres i en eller anden form for inter
essefællesskab hvor også Ri
vieraudvalget, som repræsentant 
for brugerne og aktiviteterne var 
med. 
Afslutningsvis lod både Birte Weis 
og Jens Kramer forstå, at der endnu 
var langt igen med utallige forhin
dringer der skulle overståes, inden 
det første spadestik kunne tages. 
7.3.95 Trafikministeriet indsender 
ansøgning til Finansudvalget med 
anmodning om tilslutning til inden 
for en udgift af 2 mio kr. at igang
sætte undersøgelse og planlæg
ningsarbejde for den nye Amager 
Strandpark. 
Det bemærkes, at Finansministeri
ets tilslutning foreligger. 
15.3.95 Folketingets finansudvalg 
tiltræder anmodningen med samtli
ge stemmer, minus Fremskridtspar
tiet, der af uransagelige grunde 
stemte imod. 
I godkendelsen siges der bl.a: 
Som et led i arbejdet vil det blive 
vurderet, om der i forbindelse med 
de store anlægsprojekter (Øre
sundsforbindelsens kyst til kyst 
anlæg. Øresundsforbindelsens lan
danlæg og den nye bybane i køben-
havn) eventuelt vil fremkomme 

fortsættes side 14 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Vi vil savne Kirstine... 

Kirstine, der gennem snart 32 år har 'kræset' for Sundby Sejlforenings 
gæster, har sagt op for at nyde sit otium. 

Vi søger derfor en ny 

medlemmer og 

Forpagter til SSF's restaurant. 

Hvis du mener, at du vil være i stand til at opfylde de krav, som stilles af SSF's store og 
brogede medlemsskare: Mad, øl og spiritus til 'klubhuspriser' hele året, og du kan tiltræde 
pr. 1. januar 1996, hører vi gerne fra dig snarest. 

Vi forventer, at du ka 
bramfri men venlig, 
sejlforeningen. 

lave god og gedigen mad og kan klare tonen i klubhuset, som er 
vi lægger vægt på kreativitet på de specielle vilkår, som findes i 

Det vil være en forudsætning, at du kan opnå de fornødne bevillinger og tilladelser, som 
kræves af det offentlige, og at du - ud over betaling for overtagelse af varelager m.v. - kan 
stille sikkerhed for overholdelse af forpagtningskontrakten (kr. 50.000 kontant). 

Nærmere oplysninger om forpagtningens omfang m.v. kan fås ved henvendelse til: 

Sundby Sejlforening 

ved formand Else Thuring 

Amager Strandvej 15 

2300 København S 

Evt. tlf. 32 50 73 23 (dag) - 32 53 59 64 (aften). 

Skriftlig ansøgning skal være foreningen i hænde inden den 1. august 1995. 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

Ø-RUNDTUR 
Oplev Flakfortets indre med guide og hør om fortets spændende 

historie og om hverdagslivet som soldat på søfortet. 
Besøg: Ammunitionsgange - Kasematterne - Maskinrum 

Belægningsstue - og Kanonstillinger. 
Pris for rundtur: Voksne 15 kr. og børn 10 kr. 

FLAKFORTETS TURISTKONTOR 
Tlf. 40 54 40 30 - 43 54 29 71 



Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

[ Stejl- og motorbåde indtil 6 ton«~^ 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 

fra bestyrelsen 

Referat fra bestyrelsesmøde 
den 8. maj 1995 

Afbud: 
Ole Poul Pedersen - ferie 
Kent Nielsen - syg 
Åse Schou - arbejde 

Punkt 1, Protokol 
Fungerende formand Else Thuring meddel
te, at vi ikke har tegnet medlemskab i den 
nyoprettede forening "Flakfortet", en beslut
ning ikke alle i bestyrelsen er enige i. 
Efter at der på oen er kommet ny restaura
tor og driften er ændret væsentligt i forbin
delse med den nye struktur, vil vi tage 
sporgsmålet om S.S.F's medlemskab op på 
næste generalforsamling. 
Der har været sporgsmål om vandforbruget 
på prampladsen og i den forbindelse er det 
besluttet at sætte en vandmåler op. 
Kantineudvalget holdt møde i uge 20 angå
ende nybesættelse af forpagterstillingen i 
klubhuset. 
Det ser ud til, at renden igen er sandet til i 
lobet af vinteren og vi holder nøje øje med, 
hvad der sker i løbet af sommeren. 

Angående ansvarsforsikringer: Når der 
sker skader ved ophaling og søsætning af 
både, formidler Poul Christensen kontakten 

til forsikringsselskabet. 
Den 10. maj afholdes møde i legepladsud
valget med en konsulent angående en ree
tablering af den gamle legeplads. 
} lolger har bestilt 2(X) 1. nøddebrunt træbe
skyttelse til terrassen m.m. 
Forslag til introduktiondsmøde for nye 
medlemmer blev stillet, en fredag sidst i 
august blev foreslået. Nærmere herom vil 
blive annonceret i bladet. 

Punkt 2. Havn og plads 
Spillet på søndre mole har fået sat magnet-
bremse på motoren og mangler kun det 
sidste relæ, som påmonteres inden for få 
dage. 

Punkt 3. Klubhus 
Nye sæbeholdere er opsat på de udendørs 
toiletter ved klubhuset. 
Vestsiden af huset er malet og der er sat 
vindmåler op på taget. Denne kan aflæses 
mellem de 2 verandadøre. 

Punkt 4. Fester 
O P. er på ferie - men festudvalget har 
forberedt de kommende arrangementer, 
herunder pmsemorsen på jollepladsen og 
Sct.Hans aften. 
Standerhejsning er vel overstået med man
ge fremmødte på pladsen og senere på 
dansegulvet med den gode musik. 

Punkt 5. Sejlerskolen 
Dele af det gule telt er afmonteret så der 
kan graves i forbindelse med den nye vand
ledning langs stranden, Sejlaftenerne er 
godt besat, men der er stadig plads. 

Punkt 6. juniorer 
Kun en enkelt båd mangler det sidste, så er 
alle både i vandet os øvelsesafleneme er 
begyndt for både optimister og ynglingesej

lere. Der er stadig plads til nye - både store 
og små sejlere. 

Punkt 7, Kapsejlads 
Udtagelsesstævnet den 28, og 29. april 
havde Meka-møbler som sponsor og de 32 
vnglindehold fik 4 gode sejladser. Tonny 
Povlsen fik en samlet 11. plads. Mc'Do-
nalds stævnet for optimister vil løbe af 
stabelen i week-enden 20. og 21. maj, 
Onsdagssejladserne starter 10. maj 1995. 

Punkt 8. Jollesafdelingen 
Broen er sat ud, og der sættes træ på, som 
fenderlister, således at jollerne ikke bliver 
ødelagt. Slæbestedet på jollepladsen fun
gerer ellers godt. 

Punkt 9. Motorbåde 
Der var intet nyt under dette punkt. 

Punkt 10. Sikkerhed 
Det nye nøglesystem bliver monteret i uge 
26 og iøvrigt henvises til separat annonce i 
bladet. Mastekranen tages ned for eftersyn 
og godkendelse, når bådene er færdigngget 

Punkt 11. Forsikringer 
Klubbens kollektive forsikringer overgår til 
den udvidede D.S. ordning 

Punkt 12. Bladet 
Redaktøren vil forsøgsvis starte med selv at 
"sætte" bladet via PCer og efterlyser iøvrigt 
fi-eelance journalister og fotografer med stof 
til bladet. 

Punkt 13. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt. 

Else Thuring Lillian Green Jensen 
Formand p.t. Juniorleder 
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DEN 11. AUGUST 

der i år afholdes for tredie gang i Sundby Sejlforenings regi. 
Tidligere startede den i en lang årrække fra Sejlklubben Sundet. 

enten styrbord eller bagbord om, runder kompasafinærkningen ved Vordingborg, 
og så retur til Amager Strand. 

Under sejladsen er der igen ledsagelse af Marinehjemmeværnet, der vil følge hovedfeltet 

ARRANGØR 
Sundby Sejlforening, S SF, 
2300 København S 

Amager Strandvej 15, 
SEJLADSBESTEMMELSER 
Hentes i klubhuset ugen før sejladsen onsdag eller 
torsdag mellem 15.00 - 20.00. Her udleveres også 

ning. 

BANE 
Distance 130 sm fra Amager Strand syd om Møn og 
retur. 

TILMELDING 
Senest den 5. august til Sundby Sejlforening. 
Tilmelding indeholdende oplysninger om bådtype, DH 
sejlnummer og skrogfarve, samt selvfølgelig dit og 
bådens navn og din adresse. 

PRISEN 
Kun kr 135:- og betales senest ved afhentning af 
startnummer. 

START 
Første start kl 18.00, derefter hvert 10. minut 

OPLYSNINGER 
Frank Olsen tei: 32 52 23 10. 
Ole Poul Pedersen tel: 31 24 57 59 

FESTLIGHEDER 
Præmieoverrækkelse fredag den 1. september 1995 
kl 13.30 i SSF's klubhus. 



(§1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

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

Svaneparret har fået 

deres egen flydende redekasse i 
bunden af kanalen inde bag ved 
broen. Det ser ud til at de trives 
godt og foler sig tilsyneladende 
ikke generet af at der ligger nogle 
småbåde ved kanten lige ved siden 
af Svanerne har i nogen tid holdt 
til i og omkring S SF men er nu 
fastboende. De har for haft ællinger 
som de stolt svømmede rundt og 
viste frem ved de både h\or der var 
en chance for at få en godbid. 

VOLVO PENTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

bobgMwabner C32J03u1CG 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

§§ Perkins 

Maskinfabrikken 

ADIL" 
Jørn Hansen 

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

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

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

FACNOR 
RULLE/REBESYSTEM 

Vi forsætter successen fra 
1994 og tilbyder dig også i år 
Facnor rulle/rebesystem til 
meget fornuftige priser. 
Ligesom sidste år giver vi dig 
gerne et samlet tilbud også 
indbefattet en rulle/rebe 
genua fra en anerkendt 
sejlmager. 
Også inklusiv en eventuelt 
montering. 

IMPORTØR OG FORHANDLER 

LYNETTENS BÅDSERVICE 
Tlf: 31 57 61 06 

HUSK VI HAR ÅBEN HELE ÅRET. 
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Computerstyrede både til 
kapsejlads 
Computerstyrede både kan bruges til 
overvågning af farvandende omkring 
New Zealand. Men bådene er konstat
eret til kapsejlads. 
Auckland: Små, selvoprettende, computer
styrede både kan blive svaret på New Ze
alands problemer med at opretholde en ef
fektiv patruljerein af sit territorialfarvand. 
Det mener elektronikingeniør Peter Thomas 
fra Central institut of Technology i Upper 
Hutt. Peter Thomas har planer om at bygge 
en fire meter lang båd, der skal deltage i 
kapsejladsen Transtasman Solar Challenge, 
hvor ubemandede både med solenergi, vil 
sejle fra Porirua Harbour, nord for Welling
ton til Townsville Beach i Great Barrier Reef 
i Queensland. Sejladsen er planlagt til no
vember 1996, men Thomas betragter projek
tet som en mulighed for på en økonomisk 
mere overkommelig at forske og overvåge 
vandene omkring New Zealand.New Zea
land har det sjettestørste territorialfarvand i 
verden, og et overvågningsskib koster mel
lem 10.000 Og 30.000 NZ Dollar (knap 
40.000 til 115.000 kroner) om dagen Så 
New Zealand har ikke råd til en effektiv 
overvågning af sine vande. - Men med 
robot-både, der undersøger vandtemperatur, 
saltholdighed og lysgennemtrængning, og 
som er programmeret til at bevæge sig i 
bestemte mønstre, kan vi fa en masse data til 
en overkommelig pris, siger Peter Thomas. Thomas mener, at bådene også kan bruges til for eksempel at registrere 
antal og størrelse af de forskellige fiskearter ved hjælp af ekkolod, og kan bruges til overvågning af, om der er skibe 
i området, der overtræderNew Zealands 200 mil zone. Kapsejladsen får deltagere fra Australien, USA, Rusland og 
Israel og planlæggerne har faet 
forespørgsel fra Storbritanine og 
Frankrig. Ifølge Thomas kommer 
en trediedel af vægten på den 
New Zealanske båd til at bestå af 
blybatterier, der sætter båden i 
stand til at holde kursen og sejle 
om natten. Batterierne bliver pla
ceret, så båden altid ligger stabilt 
i vandet. Via en GPS-modtager 
(Global Positioning System) kan 
båden navigere med et elektronink 
kompas. Sakset fra Computer-
world nr. 14 7 april 1995. 

ynnii 
blemfri 

Få et motoreftersyn nu 
og se frem til en pro 

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 0MC 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. 

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. 

w . .  
éS'OUTBOARDS 9-1011115011 
YAMAHA QU/CKSILVER 

-O 
> 
3J 
* Kataloger 
m 
S 
z 
o 
• 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

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

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

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

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

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

SMQffsettfyUi 
SALTVÆRKSVEJ 134 

v/ Tina og Søren Møller 

2770 KASTRUP 31 51 71 79 
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PINSEMORGEN DEN 4. JUNI KL. 08.00 

Modtes vi som sædvanlig på jollepladsen, med det 
gode humor og høj stemning. Der var frisk morgen
brød med ost, spegepølse og leverpostej samt den 
helt uundværlige "gammel dansk". Vejret var med 

f uud til venstre ooh, —der er o/salget 

SSI-'s hornorkester gi'r den hele hornet 

os. det var strålende sol, meget lunt og næsten 
vindstille så alle fordele var til stede. Mange gæster 
var ankommet for at deltage og gøre det rigtigt 

Glæden over morgenbordet er ubestridelig 

Gevinster uddeles festligt og fornøjeligt 

festligt. Der blev holdt en lille velkomsttale, SSF's 
hornorkester spillede op og der blev sunget til. Så 

blev der spist det friske morgenbrød som var arran
geret pænt på udendørs borde, og dertil den med
bragte kaffe m.m. Under traktementet blev der solgt 
lotterier, hvorefter gevinsterne blev uddelt under 
meget festivitas. Ros til de medlemmer der udfører 
det store arbejde at få det til at fungere. 

Poul. Mange var modi op til denne dejlige morgen 
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LAV DtTEGfET SKYOBTBLT KLEMME-PlSlbLEfiJ 
LAVER PV AF EN GAMMEL PAQS TQVICLEMMS cq 
EV ELASTIK. PATRONERNE £K HALVE TÆND-

STIKKER. 
SAT ELASTIKKEN ÅfM KLEMMEN OCj 
OM KLEMMSN PRBS T/&JD&nUk6W 
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w 
SKYD PASW MP1RSNUMRE. 
NVMPENE HAR EN HULE FOD 
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fra medlemmerne 

Til S SF og bestyrelsen 
Hjertelig tak for venlig opmærk
somhed ved min fødselsdag 

Med venlig hilsen 
Verner Dvoracek 

Sundby SejlForening 
Hjertelig tak for hilsenen og den 
fine dug til båden som S SF glædede 
mig med, ved min fratrædelse fra 
jobbet i Dansk Sejlunion. 

Mange hilsener 
GunverRødgaard 

Mine børn og 
jeg takker for 
venlig deltagel
se ved min hu
stru Johna 
Hansen død 
den 18.5.1995. 

Venligst 
Bent Hansen 

A. 922 Shanty 

Spøg & skæmt fra sidste måned. 

Af de indsendte tekster blev denne udtrukket. 

"Nu ta'r jeg hjem til mor, så ka' du sejle i din egen so. 

af medlem nr. 604 HP, som kan 
afhente en flaske vin på kontoret. 

Spøg & skæmt 
Er "TROGLODYT" 
a: en huleboer 
b: et eventyrvæsen 
c: et sprængstof 

Er "REFUGIUM" 
a: en snaps 
b: en medicinsk salve 
c: et tilflugtssted 

Er "NEOLOGISME" 
a: en nervesygdom 
b: en sproglig nydannelse 
c: en religiøs handling 

Er "ANTAGONIST" 
a: en modstander 
b: en musiker 
c: en helikopterdel 

Er "DINGENOT" 
a: en dims 
b: en dippedut 
c: en duppedit 

Send losningen til: 
Redaktoren i S SF senest 
10. august. Der trækkes lod om en flaske 
rodvin blandt de rigtige svar 

Optimistjoller 
McDonalds Cup 20. -21. maj 1995 
Resultatliste uden fratræk, ohmpisk pointsystem, (APP. 5, pkt 3.1) 

A - sejlere 

PL< " Sejlnr. Navn Klub 1 i 3 4 Point 

1 6885 Erik Moller O SF 1 1 4 11.0 

2 6962 Christel Teglers SS 1 2 4 7 24.0 
3 6997 Kenneth Buur Jensen LYN 5 3 3 3 27.1 

4 7000 Alex Buur Jensen LYN 9 4 ~) 2 29.0 

5 7070 Kristoffer Markwardt KS 6 6 5 1 33.4 
6 6963 Christian Gosmer OSF 4 5 8 5 42.0 

7 6001 Esben Rosenlund O SF 3 8 6 6 43.1 

8 6405 I lenrik Bruun OSF 7 7 7 8 53.0 
9 7165 Martin Mourit/en DS 8 11 10 DNS 66.0 

10 7060 Peter Svare SS 10 10 9 DNF' 66.0 

11 6812 Philip Overby KAS 11 9 11 DNF 68.0 

12 6258 Christian Karlsen DS 12 12 12 DNF 73 0 

B- sejlere 
1 7069 Bjarki Johanesen LYN 1 1 0.0 

2 7040 Kasper Kristiansen OSF 2 2 8.7 
3 6600 Rene Meyer OSF 5 2 13.0 
4 7080 Sofie Jensen SS 3 6 174  
5 6433 Simon Steffesen KS 4 5 18.0 
6 5872 Loise Andersen S SF 7 4 21.0 
7 6061 Nicolai Plambeck SS 6 9 26.7 
8 4768 Anders Find DS 9 7 28.0 
9 6306 Lasse 1 lansen S SF 10 8 30.0 
10 5743 Eva Persson S SF 8 11 310  
11 111  Camilla Plambeck SS DNF 10 35.0 
12 7060 Lulie Hjerl Hansen s DNF DNS 38.0 

C- sejlere 
1 6270 Thomas Buur Jensen LYN 1 DNS 5.7 

2 6307 Kitt Gravesen S SF 2 DNS 8.7 

DNF: ikke fuldlort. DNS: ikke startet. 
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fortsat fra side 4 
overskudsmateriale der vil kunne anvendes til opfyldningen 
af Amager Strandpark. 
Arbejdet omfatter endvidere bl.a. undersøgelse af de 
Ijydfølogiske og kysttekniske forhold samt undersøgelser af 
badevandskvaliteten. Undersøgelserne vil i et vist omfang 
kunne bygge videre på eksisterende undersøgelser der bla.a. 
er foretaget i forbindelse med arbejdet vedr. Øresundsfor
bindelsen, samt arbejde udført af det såkaldte Ri
vieraudvalg. Sidstnævnte vil blive inviteret til at deltage i 
undersøgelses- og projektarbejdet. 
27.3.95 Der foreligger meddelelse om at Trafikministeriet 
har udpeget kontorchef Hans Carl Nielsen på ministeriets 
vegne, til at lede undersøgelse og projektarbejdet. 
Ministeriet skal bruge nogle uger til koordinering af den 
stillede opgave i forbindelse med de øvrige parter i projek
tet. 
26.4.95 Medio maj er koordineringen klar, og at der 
påfølgende vil blive indkaldt til det første planlægningsmø
de, Rivieraudvalget er med fra starten, meddeler Kontor
chef Hans Carl Nielsen. 
5.5.95 Trafikministeriet v/kontor-chef Hans Carl Nielsen 
meddeler at første møde i udvalget finder sted den 22 maj 
kl. 9.00 
I et udkast for kommissoriet til udvalget hedder det bl.a. at 
udvalgets arbejde skal være afsluttet senest i foråret 1996. 
Udvalget er sammensat af repræsentanter for Københavns 
Kommune, Øresundskonsortiet, Rivieraudvalget, Sundby 
Lokalråd og Trafikministeriet. 

Planen er hermed igangsat. 

På bestyrelsens vegne 
Hans Guldager & Bent Jørgensen 11 

Velkommen til nyere medlemmer 
Introduktionsmøde for nye medlemmer indmeldt 
efter 

1. august 1994 
vil blive afholdt 

fredag den 25. august 1995 kl. 19.00. 
Vi mødes ved klubhusets hovedindgang. 
Herefter vil vi gå en tur havnen rundt for at besigti
ge alle faciliteterne. Senere vil Foreningen invitere 
på en øl/vand og lidt historisk gennemgang i 
klubhuset. 

HEMPEL 
bådmaling 

Ønsker du kvalitet 
til din båd, 
så kom til 

Flligger byggefinish. 

Vi fører den absolut 
bedste bådmaling 

HEMPELS! 

Flligger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Ttf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tff. 33 13 54 56. 
Hoimbladsgade 25. TH. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. T1J. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. TM. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tf. 33 13 73 23. 

SKANORS BÅTKLUBB 
informerer. 
LIGHT VESSEL RACE bliver et Dansk-Svensk 
arrangement, Skanor Båtklubb og Dragør Sejlklub 
har slået sig sammen. Sejladsen indgår i årets 
nye kapsejlads "Øresunds Cup" og starten afgår 
fra Dragør lørdag d. 9. september. Flere oplysnin
ger fas på tlf. 040-385050 og aften 040-472259. 
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Sejlerskolen 

NYT FRA SEJLERSKOLEN 

Dette blad bliver det sidste før 
sommerferien, så derfor vil jeg 
benytte lejligheden til at ønske alle 
elever og instruktører på sejlersko
len en god og helsebringende som
mer. 
Som alle ved, var der tidspres på 
søsætningen af bådene i år, hvilket 
også kom til at præge klargørings
arbejdet i nogen grad. Derfor er det 
bittert at se, at nu næsten en hel 
måned efter tidsfristen er grave
arbejdet, som var årsagen, endnu 
ikke gået i gang. 
Selv om mange har sommerferie i 
juli måned, så er sejlerskolen ikke 
indstillet, vi sejler videre i den ud
strækning, der er elever og instruk
tører hjemme. 
Umiddelbart før i modtager dette 
blad har vi haft vores "Saltholm 
rundt Tur" Denne vil jeg vende 
tilbage til i næste nummer afbladet. 
Forhåbentlig bliver der ingen "dra

matik" at berette om i år. 
Søndag den 25, juni afholder SSF 
den årlige "Familiesejlads". Her 
plejer SEJLERSKOLEN gerne at 
deltage, så noter jer datoen og mød 
op til en fornøjelig sejltur. 
Til slut vil jeg minde om, at sejler
skolen afholder en weekend tur 
lørdag-søndag den 19-20. august. 
Her er alle nuværende, gamle og 
nye elever meget velkomne til at 
deltage. 
Vi mødes ved bådene kl. 9.00. 
Turen er en ren fornøjelsestur og 
plejer at gå til Hven. Dette er dog 
ikke en naturlov, så muligvis bliver 
målet et andet i år. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

joller 

Windsurfer 
Klubben har nu 2Vi sejlklare surfers 
som medlemmerne frit kan benytte. 
Klubbens grej er mærket med oran

ge farve og ligger dels i jollehuset 
og i surfdtativet. Einer og under
tegnede vil være behjælpelige med 
samling af surferne 

Claus 

til orientering 

Nye medlemmer 
815 Torben Jørgensen 

Tømmerupvang 42 Kastrup 
818 Kenneth Nielsen 

Dalgas Boulevard 122, F 
1529 Benjamin K. Mody 

Amagerbrogade 263 S 

Til salg 
Næsten nyt manifold med thermo-
meter og diverse fittings og andre 
småting til Volvo motor type MD2 
Pris: kr. 2000.00 

Povl Pedersen 
(Tulle Ole) 
Tlf. 32 52 46 48 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A. 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 
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Onsdags sejladser 
24.05.95 Banelængde: 5.5 sømil 
Nr: Type Skipper Råd plc DH88 Sejltid Præmietid 
841 NF Brian frisendahl Tibbe tit 1 4.50 01.08.02 01 08.0 
160 yngling Tonny povlsen Hopla 2 4.75 01.07.29 01 09.0 
126 yngling Henrik Heger Marinus 3 4.75 01.09.29 01 11.0 
101 yngling Henrik Sckarf Jackpot 4 4.75 01.09.39 01 11.1 
180 Safir Allan Cornelius Blue S 5 6.70 01.02.03 01 13.0 
230 Drage Hans Sørensen Puff 6 5.45 01.08.12 01 13.4 
326 Nova Verner Dvoracek Navigare 7 6.65 01.03.53 01 14.4 
326 Nova Verner Dvoracek Navigare 8 6.65 01.03.53 01 14.4 
186 Express Bjarne a. Larsen Skum 9 6.20 01.09.40 01 18.4 
479 SpæghugMikael kirkensgaard Synkefri 10 6.05 01.13.50 01 22.1 
889 Viggen Frank Olesen Kiki 11 5.05 DNC 
186 Express Bjarne A. Larsen Skum 12 6.20 DNC 
479 Spækhug. Mikael kirkensgaard Synkefri 13 6.05 DNC 
402 H båd Heinrich hansen Lirekassen 14 5.70 DNC 

31.05.95 Banelængde: 6.0 sømil 
160 Yngling Tonny Povlsen Hopla 1 4.75 01.16.19 01.16.1 
180 Safir Allan Cornelius Blue S 2 6.70 01.10.12 01.20.2 
780 Fandango Niels Petersen Fandango 3 6.95 01.09.25 01.20.4 
236 If Dan Knudsen Quiebra 4 4.95 01.21.58 01.23.1 
126 Yngling Henrik heger Marinus 5 4.75 01.24.30 01.24.3 
312 Accent Bent Andersen Jacohei 6 5.70 01.20.20 01.25.5 
326 Nova Verner Dvoracek Navigarde 7 6.65 01.17.02 01. 27.0 
230 Drage Hans Sørensen PufT 8 5.45 01.24.00 01. 28.1 

3 22m2 Lars Rønsholt nn 9 5.50 01.24.19 01. 28.5 
186 Express Bjarne a. Larsen Skum 10 6.20 01.25.34 01. 33.3 
889 Viggen Frank Olesen Kiki 11 5.05 01.38.08 01. 40.0 
479 Spækhug.Mikael kirkensgaard Synkefri 12 6.05 DNC 
402 H båd Heinrich Hansen Lirekassen 13 5.70 DNC 

Distancer i sømil målt fra vort havneindløb 
Lystbådehavnen (Langelinie) 
Lystbådehavn (Svanemøllen) 
Hellerup Havn 
Skovshoved 
Bellevue Bro 
Taarbæk 
Strandmøllen 
Vedbæk 
Rungsted 
Nivå 
Sletten 
Humlebæk 
Espergærde 
Snekkersten 
Helsingør, nord 
Hornbæk 
Gilleleje 
Hundested 

3,1 
4,1 
4,7 
6,1 
7,1 
7,7 
9,0 

11,5 
13.8 
16.5 
17.9 
18,9 
20,0 
20,8 
23,2 
29.6 
34,6 
54,0 

Rørvig 57,0 
Flakfortet 4,3 
Saltholm (Barakkebro) 3,6 
Saltholm (Lusebro) 3,3 
Kastrup 2,1 
Dragør 5,0 
Drogden Fyr 8,5 
Køge 25,2 
Stevns Fyr 25,0 
Rødvig 29,0 
Lund 32,0 
Fakse Ladeplads 36,8 
Præstø 43,8 
Klintholm Havn 47,0 
Hesnæs Havn 60,5 
Bøgestrømstønde 36,4 
Nyord 44,8 
Stege 49,2 

Kalvehave 47,4 
Stubbekøbing 59,5 
Vordingborg 58,0 
Mølle Havn 38,4 
Hoganås 33,4 
Viken ., 29,2 
Helsingborg 22,8 
Råå 20,2 
Ålabodarne 17,2 
Kyrkbacken 14,9 
Landskrona 14,6 
Båckviken 14,8 
Barsebåck 10,5 
Lomma 14,1 
Malmo 13,1 
Limhamn (gennem Drogden) 11,7 
Klagshamn 12,1 
Skanør 16,5 



-og så fik de kolde fødder! 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: Dansk IdrætsForbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret .31 58 14 24 

Telefax .31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Konstitueret formand og vagtchef: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Aase Schou .36 30 50 30 

Kasserer: 
Jørgen Rindal . . .32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech ...31 59 49 24 
Holger Nielsen ...31 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen .31 5713 40 

Festudvalg: 1 supleant: 
Ole Poul Pedersen .31 24 57 59 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Steen jensen . . .31 58 95 24 

Kapsejladschef: 
Frank Olesen . . .32 52 23 10 

Skolechef: 
Kent Nielsen .31 56 05 41 

Ungdomsleder, 1 supleant: 
Lilian Green 32 50 63 65 

Jolleleder: 
Claus Villadsen . . .31 57 79 90 

Målere: 
Svend Heger 31 59 66 03 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 31 57 43 36 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 
Sternberggade 6, 1,2300 Kbh.S 31 59 39 78 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 31 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Udhulede træstammer 
Som kanoprojekt i SSF ville dette jo være en sjov og interessant tanke, i disse 
tider, hvor det er moderne at prøve at leve som man gjorde engang. 
Men ak, sådan er det desværre ikke. På grund af Elmesyge har det været 
nødvendigt at fælde nogle af træerne på pladsen, og flere er på vej. 
På billedet ses to vovehalse fra sejlerskolen efter veludført arbejde. 
Det første træ blev omhyggeligt skåret ned lidt efter lidt; det andet blev væltet 
i et hug ned mellem to telte, hvor afstanden er mindre end 5 meter. Der skete 
ingen skade på nogen af teltene, men man siger jo også, at lykken står den 
kække bi, -der er også nogen der siger, at heldet følger de 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

•Selvbyggermaterialer 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

HELLER 26 2770 Kastrup • 32 50 3017 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den 31. august 1995 

2 



Motorbåd meldt savnet i Øresund 
Motorbåd kom ikke 
hjem som aftalt. 
Fredag den 7. juli blev der af FB 
(Fartøsjberedskabet Sundet Syd) 
og HVF 367 afholdt en uvarslet 
øvelse. 
Alarmen indløb kl. 22.00 og deref
ter ringede telefonen hos en del 
sejlere i Dragør, Sundby og Lynet
ten. 
Den vagthavende ved Sundets mari 
nedistrikt spurgte høfligt om man 
ville deltage i en eftersøgningsøvel-
se. Sejlere som alle har meldt sig til 
Fartøjsberedskabet Syd. 
FB formåede at komme på havet 
med i alt 6 fartøjer, hvilke er ca. en 
fjerdedel af alle tildmeldte fartøjer 
og det må siges at være pænt i be
tragtning af at industriferien var 
begyndt og mange allerede var på 
sommerferie. 

Allerede 45 minutter efter, at alar
men var indløbet, meldte "Bollen" 
fra Sundby Sejlforening sig - meget 
flot. Det var samtidig første gang, 
at BOPA fungerede, som tiltænkt i 
konceptet, nemlig som leder af 
eftersøgningen, dog under tæt 
overvågning af vagthavende på 
Sundets Marinedistrikt. 
Fartøj sberedskabet løste opgaven 
meget flot. Kommunikationen fun
gerede fint og målet blev fundet kl. 
02.25, hvorefter fartøjerne sejlede 
hjem. 
Fartøj sberedskabet har hermed 
bestået sin "eksamen", og kan er
klæres for fuldt operativt. 
HVF 367 ser frem til et fortsat godt 
samarbejde, og vil i vintermåneder
ne, på ny, indkalde til forhåbentlig 
lærerige arrangementer på Dragør 
fortet. 

VOLVO PEKTTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

borgjCwarneb camMH 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

UPerkins 
I sVTi imreTM 

Maskinfabrikken 

ADIL" 
Jørn Hansen 

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

BACHER 
SCHILDER 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

Københavns største og flotteste udvalg 
o 

pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 Helly Hansen 
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VM'95 i VERSOIX S CHWEIZ 
Som de fleste jo nok ved blev YD-
160, Hopla, udtaget til Schweiz. 
Turen startede torsdag d. 6. juli 
klokken ca. 17.30 i S SF; vi sagde 
farvel til venner og familie og drog 
afsted i vor lejede bil fra Pitzner, en 
Ford transit. Tonny kørte til Rødby 
hvor vi tog færgen til Puttgarden, i 
Tyskland. I Tyskland lagde Henrik 
og jeg os om i ladet for at sove 
sådan at Henrik kunne afløse Ton
ny i løbet af aftenen. På vejen der
ned skiftede Henrik og Tonny nog
le gange og vi fik fyldt diesel på et 
par gange fra vores medbragte 
dunke. Fredag formiddag kom vi til 
Schweiz og efter en lille "rundtur" 
i Versoix fandt vi havnen. Vi fik 
stillet bilen og tømt båden og Ton
ny og jeg fik shorts på. Båden og 
masten blev vasket, opmålt og en
delig fik vi den i vandet. Så skulle 
vi om på den lejede campingplads, 
mildt sagt en skuffelse til ca. 250.-
danske kroner, en gammel fodbold
bane, men hvad pokker vi skulle 
kun være der en uges tid. Lørdag 
kunne vi slappe af efter turen dagen 
før og vi brugte dagen på at prøve 
at komme ud på søen. Der var ikke 
meget vind, så vi badede en del, 

søen var dejlig varm så det var 
lækkert. Søndag havde Henrik fød
selsdag og Tonny og jeg prøvede at 
skaffe en gave, men det lykkedes 
desværre ikke, så han måtte nøjes 
med schweizisk morgenbrød, hvilke 
han vist også kunne li'. Samme dag 
var der tune-up på søen, det skal 
lige siges, at der ikke var meget 
vind, så efter første opkryds døde 
den fuldstændig og ved begyndel
sen af andet opkryds blev sejladsen 
skudt af og vi fik os en svømmetur. 
Mandag mødte vi op lidt i 10 i hav 
nen for at fa af vide hvornår dom
meren ville starte os. De startede 
med at udsættelse på ubestemt tid, 
der varede hele dagen - lidt af en 
skuffelse. Men vi forblev ved godt 
humør, ved fortsat badning i både 
sol og vand.Tirsdag troppede vi 
atter op klokken ca. 10 til endnu en 
udsættelse, men den varede heldig
vis ikke hele dagen, da de tidligt på 
eftermiddagen prøvede at starte os, 
men efter en halv times opkryds 
blev sejladsen skudt ifølge en af 
deres regler i programmet. Men det 
var rart at komme en tur ud af hav
nen. Desværre blev denne dag hel
ler ikke til noget sejladsmæssigt, i 

øvrigt var Henrik blevet syg og gik 
tidligt i seng kl. 18 og sov til næste 
morgen kl. 9 en ordentlig lur. Sam
me aften blev der tændt advarsels
lys langs kanten af søen på grund af 
faldvinde med hastigheder fra 1 til 
30 m/s på et øjeblik, men en hol
lænder sejlede alligevel ud for at fa 
et billede af dem selv hængende på 
Geneve sø, det lykkedes. Onsdag 
mødte vi en anelse skeptiske op i 
havnen, men også denne dag blev 
startet med udsættelse, men kl. ca. 
13 blev vi startet og gennemførte et 
opkryds og to skæresider da vinden 
pludselig døde, sprang 180° og 
kom 6-8 m/s, en ny bane blev lagt 
og vi blev startet igen og en sejlads 
blev endelig gennemført. Henrik 
havde faet det bedre og kunne pud
sigt nok tage med til Rom Party i 
havnen. Torsdag var egentlig vores 
fridag, men den var ellerede brugt 
tirsdag, så vi skulle også ud på 
denne, men atter var der udsættelse 
til ud på eftermiddagen, hvor vi fik 
gennemført endny en sejlads. Se
nere på dagen var vi en tur til Fran
krig for at købe mad og drikke. 
Tonny og Henrik morede sig godt 
over, at jeg skulle bestille 500 g. 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tona^j 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
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hakket oksekød på fransk, og da 
Henrik skulle være smart og slynge 
en bemærkning ud på dansk til en 
franskmand om nogle oste, viste 
det sig at han var dansker der boe
de og arbejdede i Frankrig, UPS. 
Men for at Tonny ikke skulle føle 
sig for højt på strå, havde han i 
løbet af ugen kørt bagskærmen af 
en bil. Men vi fik handlet og kom til 
teltene i god behold. Fredag havde 
dommerne travlt, da der skulle 
gennemføres minimum 5 sejladser 
og der blev kun gennemført 3. Men 
efter den sædvanlige udsættelse og 
en del tyvstarter blev der atter gen
nem ført sejlads i godt vejr, indtil 
nu lå vi på en samlet 26. plads. 
Samme aften var der "Dansk af
ten", den foregik hos en rig dame 
med pool og "butler" som nogle 
sejlere havde mødt i Geneve. Lør
dag var sidste dag der kunne blive 
sejlet, så dommeren var meget 
presset, da der kun var 4 gennem
førte sejladser og de ikke måtte 
starte os efter kl. 14.00, så vi blev 
sendt ud på søen en time tidligere 
end de andre dage, altså kl. 9, men 
der var ingen vind, så vi lå bare og 
badede og småsov, da der stadig 
ikke var kommet vind ved et-tiden, 
begyndte folk at opgive håbet, nog
le var allerede taget ud af havnen 
og havde faet båden bragt op og 

var taget hjemad. Klok ken 13.50 
skød dommeren sej ladsen af og 
dermed fastgjorde, at der blev ikke 
noget VM i år på grund af den 
manglende sejlads. Alle tog i land, 
og i løbet af eftermiddagen fik vi 
båden op og pakket den, ved 6-
tiden var der præmieoverrækkelse 
og afslutning. Vi endte som nr: 26. 
Efter præmieoverrækkelsen tog vi 
hjemad. Tommy startede med at 
køre, efter et par timer og det var 
blevet mørkt, kørte der lige pludse
lig en bil ind foran os, vi kikkede på 
hinanden og så igen på bilen der 
havde et skilt i bagruden der be
gyndte at blinke. Ind på en ra
steplads, det var en politibil, vi fik 
en bøde på 20 sch.fr., ca. 100 kr.. 
Henrik og Tommy skiftedes et par 
gange til at køre og endelig var vi 
hjemme i Danmark igen. 
Mange tak til dem der har støttet os 
økonomisk og dermed gjort turen 
mulig for os. Det er virkelig dejligt 
at der er så mange fra hele havnen 
og sponsorer udefra, som har bak
ket os op. Også en tak til Mia som 
har bagt boller og stegt frikadeller 
til os. 

Teeam Hopla 
Klaus. 

STØT VORES SPONSORER 
DE HAR STØTTET OS. 

MEKA møbler 
WS Entreprenør Kimmy Olesen 
Amager Trailercenter 

Forsikring 
På bestyrelsesmødet den 8. maj 
blev det besluttet at SSF's kol
lektive ansvarsforsikring skal 
overgå til den udvidede kollekti
ve ansvarsforsikring der er lavet 
i samarbejde med Dansk Sejlu
nion. Dette giver nogle forbe
dringer i forhold til den gamle 
aftale, bl.a. dækning af sejlads 
og henliggen i godkendt havn 
hele året. Overflytningrn er nu 
sket, så alle medlemmer der har 
tegnet ansvarsforsikring gennem 
S SF, kan forvente at fa en ny 
police tilsendt. 
På kaskoforsikringer kan der 
også være nogle fordele og ra
batter at hente. Den nye aftale 
vil i sin fulde udformning hænge 
på opslagstavlen i klubhuset. 
For yderligere spørgsmål og 
oplysning kan der rettes henven
delse til: 
Codan 
Assurandør Søren Schuster 

Sofievej 2 
2900 Hellerup 

Telefon 39 40 10 88 

Reservedele, Bådvarmere: 
salg og service 
af bl.a.: 

• WEBASTO 

• ALBIN 
• THERMO 

• VOLVO 
• REMOTRON 

• BUKH A | marine 
#%Li service 

• WALLAS 

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

5 



Havregiyn, vandgrød og en skive saltet flæsk 

Sven Malm skriver. 

Er det kostplanen for 
sejlende efterlønnere og 
pensionister til næste 
år? 
Man må nok indrømme, at det kan 

det blive, hvis havnetaksterne får lov 
at stige uden at nogen gør indsigelse. 

Jeg kan godt forstå, at man i hav
nene ser mange gange flere tyske 
gæster end danske. De danske havne 
bliver vel snart kaldt "Region Nord" 
i folkemunde. 

I denne forsommer besøgte vi Øst
danmark, Bornholm, Christians 0 
samt nogle sydsvenske havne, og jeg 
må indrømme at bornholmerne har 
taget ved lære; i Gudhjem og Allinge 
var prisen kr. 105, pr. døgn plus 
diverse til bad. 

I Allinge var der sat sparebrusere 
op, så der kom ikke meget vand for 
10,-kr. (2x5). Det var ligesom at 
stille sig ud i det fri, når aftenduggen 
faldt. 

I Sverige kan jeg anbefale at tage 
svenske penge med, da svenskerne 
ikke er i stand til at regne omvendt 
med kursen. Endnu kan jeg huske, 
da man betalte 40,- kr. i svenske eller 
50,- kr. i danske, men nu hvor det er 
omvendt, slår deres regnekundskaber 
ikke rigtig til. 
Men der hvor jeg vil hen med skri

veriet er: 
Hvad gør Dansk Sejlunion for 

tursejlerne? 

Hvad gør man i de forskellige kred
se, f.eks. Østersøkredsen for tursej
lerne? 

Fra ovennævntes side, burde man 
tage nogle forhandlinger med de 
dyreste havne og gøre brug af pres
sionsmidler o.s.v. 

Hvorfor udsender man ikke længere 
ajourførte hæfter med danske og 
svenske havnetakster. Skal man ab
solut støtte og påduttes "Tursejler
håndbogen"? 

Hvorfor lægger man ikke de gule 
ankerbøjer ud for de dyre havne, 
hvor farvandet er egnet? 

Der kunne f.eks. ud for Rødvig 
ligge 4-5 bøjer i bugten; så kunne 
man dog sige, at sejlunionen gjorde 
et stykke arbejde for tursejlerne, der 
også er med til at betale til sejlunio
nen. 
Man kunne forsøge at fa indført en 

eller anden form for rabat til efterløn
nede og pensionister, uden for 
lørdag-søndage samt industriferien, 
så blev havnene også belagt midt på 
ugen, og de handlende i byen fik 
solgt lidt mere. 

Derfor sejlere,- undgå statshavne 

og andre havne, hvor taksterne er for 
høje. Udbyg frihavnsordningen og 
sejl på den. 
Husk på: når du betaler havnepenge 

går ca. % del til moms og ca. V* del 
til til ham der kræver op, så netto til 
havnen er kun ca. halvdelen, den 
anden halvdel er til den "blå luft". 

Slår man i op i Komma's Havnelods 
under Sundby Sejlforening, står der, 
"pensionister betaler halv takst"; lad 
det blive mere udbredt. 
Da jeg sejler en del, har jeg talt med 

mange, som kunne glæde sig til deres 
efterløn eller pension, men må nu se 
i øjnene, at det kan ikke lade sig gøre 
at betale kr. 2500,00 - 3000,00 om 
måneden i havnepenge, når der sam
tidig skal betales pladsleje i hjem
havnen, så derfor Sejlunion og Kred
se, nu haster det snart, hvis ikke 
sejlermenuen skal blive: 

Havregryn, 
vandgrød 

og en skive 

saltet flæsk 

BADODSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTE\ NYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI • LÆDNING 

VI HAR 

TØJ C 
RTIKL 

STRUP 

INSTRUMENT 
BLOKKE/BESI 
TOW/ERK 
MALIN< 
SEJL 
GAV 

OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

MAN - FRE 09.00 - 17.30 
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

ERVICE 
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Dansk Sejlunions 
kommentar til 
"Havregrød, Vandgrød og 
en skive saltet flæsk." 
Havnetaksterne har vel altid, mere eller 
mindre, været et emne til debat og ligesom 
nu var der også tidligere sejlere som forsø
gerne) at "slippe" for at betale havneafgift 
via forskellige "kneb". 
Det må slås fast, at havnene uanset ejer
skab skal vedligeholdes, og hvis man fo
restillede sig, at alle havne var gratis at 
besøge, måtte det nødvendigvis betyde, at 
alle de hjemmehørende bådejere så "alene" 
skulle dække vedligeholdelsesudgifterne 
ind via havnetakst/afgift til den pågælden
de hjemhavn. 
På spørgsmålet, hvad gør Dansk Sejlunion 
i denne sag, f.eks. via pressionsmidler, skal 
det blot nævnes, at DS ikke har nogle 
direkte pressionsmidler eller autoritet til at 
pålægge de enkelte havnes deres havne
takstpolitik. DS's muligheder for at åbne 
øjnene for en differentieret havnetakstpoli
tik (udenfor sæson - pensionistrabat -
familierabat) sker via Kommunernes 
Landsforening, når det gælder kommunalt 
ejede havne, og der er kommuner (Ravns
borg) som har set fordelen i, at fa mere sej
lerturisme i deres havne og har indført en 
rabatordning ved anløb af flere af kommu
nens havne. Derudover er Danmarks Turi
stråd via DS's tursejlerudvalg gjort op
mærksom på at de på overordnet plan 
(ministerieneveau) må gøre deres indflydel
se gældende på havnetakstniveaet når der 
tales så meget om fritidssamfundet. 
Frihavnsordningen er startet og styres af 
Skive Søsportshavn og er ikke direkte et 
DS's anliggende, bortset fra at det støttes 
og nævnes i oversigten over havnetakster 
i TURSEJLERHÅNDBOGEN. 
Et tredie organ, hvor DS har påpeget 
havne takstproblemet, er Friluftsrådet, som 
via sit arbejde kan påvirke myndigheder af 
forskellig art. 
DS-Turbøjer er et praktisk eksempel på -
hvad gør DS for tursejlerne-; der er nu 119 
bøjer rundt omkring i landet. En sejlklub-

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. 

IMMSDijQKlDa 
sl^outboards uonnson 
YAMAHA QUICKSILMSR 

/forening beslutter sig til at udlægge en bøje eller flere, hvorefter 
tursejlerudvalget kontaktes og sørger for godkendelse af den 
ønskede position i Farvandsdirektoratet, bøjer leveres frit af DS og 
den pågældende klub/forening sørger for kæde, sten og udlægger 
bøjen. 
Jeg synes også bugten i Rødvig er fin til turbøjer, så det er bare at 
kontakte Rødvig Sejlklub eller anden klub i området og spørge, om 
de vil påtage sig udlægning og vedligeholdelse af bøjen. Havnetak
ster er dyre og specielt for dem hvis drøm det er at sejle hele 
sæsonen rundt i danske farvande, men DS kan ikke alene påvirke 
havnemyndighederne, det påviler os alle også i vores egen hjem
havn. 

Jens Green Jensen 
Formand for: 

Dansk Sejlunion, Tursejlerudvalg 
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MØN RUNDT 

MØN RUNDT FRA 
SUNDBY SEJLFORENING 

11-13 august 1995 

Endnu en gang blev distan 
cekapsejladsen MØN RUNDT 
afviklet. 
Denne gang i et vejr, som vi nor
malt forbinder med langt sydligere 
himmelstrøg. Desværre var vinden 
i de første mange timer lige lovlig 
svag, ja, til tider døde den helt hen, 
hvilket i kombination med en nord
gående strøm i Øresund gav en 
rolig start, men også en så langsom 
start, at en del både opgav at fuld
føre. 
At havet lå badet i det smukkeste 
lys fra fuldmånen og at stjerneskud 
i mængder trak deres spor over 

Første start er 

nattehimlen var en ekstragevinst for 
deltagerne og de, der holdt ud, blev 
belønnet med vind af en pæn styrke 
til den sidste del af sejlladsen. 
Bortset fra en enkelt grundstødning 

i starten var der ingen meldinger 
om uheld. 

e skudt af. 

77 både var tilmeldt, 8 startede 
ikke og 16 udgik, de fleste på 
grund af manglende vind. 
Første båd i mål var Dl29 "Bea-
mer" (Diva 39) fra DS. Den fuld-

<9 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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MHV 22 fulgte med hele vejen rundt 

førte på 29,4 timer. Den fulgtes af 
D14 "Rytterknægten" (Ylva fra 
KJS), D36 "Crescendo" (Molich X 
fraRKS) og D180 "Blue S" (Safir 
fra SSF). Sidste båd i mål blev gaf
felriggeren F3 "Fylla" fra KB S, som 
kom i mål efter knap 50 timer. Alle 
både gennemførte således inden for 
den fastsatte tidsramme. Fra kap-
sejladsledelsen og SSF skal her lyde 
en stor tak til alle hjælpere. For det 
første "Øresundskommiteen" so, 
der var stævnets hovedsponsor, 

dernæst "PEL" af SSF, som lå ved 
Drogden Fyr, personalet ved He
stehoved Fyr, "DILLEN" af Ka

strup, som lå ved Vordingborg, 
"DISKO" af Dragør, som lå ved 
Bøgestrømstønden og ikke mindst 
Toiben Voldum og hans besætning 
om bord på MHV22 "KU RE 
REN", der fulgte med feltet hele 
vejen rundt. 
Også til alle de medlemmer af SSF, 
der hjalp med praktiske opgaver af 
enhver art på land, i bureauet, på 
måltagningsfartøjet og med diverse 
transporter og fremskaffelser skal 
lyde en stor tak. 
Uden denne frivillige arbjdskraft 
ville sejladsen ikke kunne gen
nemføres. 
Til alle sejlerne skal lyde en tak. 
Uden jer var der ingen sejlads. 
Vi håber at sejer igen næste år, og 
tag bare en båd mere med. 
Vi har plads til endnu fleretil næste 
o 
ar. 
Der er desværre blevet nævnt for
skellige tidspunkter for præmie
overrækkelsen, den rigtige er, 

Og så vel mødt til præmieoverrækkelsen i SSF 

fredag d. l.sept. 1995 
kl. 18.30 
i SSF's klubhus. 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A. 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

SSSSSSnSESSSE: 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 
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PA SOPPETUR 
med indenrigsminister 

BIRTE WEISS 
Rivieraudvalget havde sammen med Friluftsrådet inviteret 
indenrigsminister Birte Weiss og overborgmester Jens 
Kramer Mikkelsen og repræsentanter fra de mange forenin
ger, der er berørt af planen, til at besigtige Køge Bugt 
Strandpark, der har været model for udformningen af 
Amager Strandpark. 
Vi mødtes alle ved Lurblæserne hvor en dobbeltdækkerbus 
ventede. Undervejs til Ishøj blev der i bussen fortalt lidt om, 
hvordan udviklingen havde været fra tegnebrædtet og til den 
færdige strandpark,. Der har været undersøgelser af bevoks
ninger forskellige steder for at finde den bedste løsning, og 
det er blevet til en blanding af laguner omkranset af lave 
buske, vild græsbund og forskellige træer. Det hele er nu i 
så fin balance at mange flere fugle og andre dyr end man 
havde regnet med har taget området i bisiddelse, dette til 
stor glæde for ornitologer, skoler og andre som ønsker at 
studere dyrelivet på nært hold. Ved vandet er der både 
klitter og bred sandstranden som man kan se i Vestjylland. 

Store soppedag i Ishøj 

På rundturen i strandparken var der muglighed 
for selv at se området i funktion, vi var bl.a. 
nede i strandkanten, hvor Birte Weiss, Jens 
Kramer Mikkelsen og formand for Rivieraud
valget, Hans Guldager, med flere var på soppe-
tur. Efter rundvisningen inviterede Ishøjs borg
mester hele selskabet på frokost, hvor der fra 
flere sider blev fortalt om såvel Køge Bugt 
Strandpark som Amager Strandpark. Ishøjs 
borgmester sluttede med at ønske os held og 
lykke med Amager Strandpark. På hjemturen 
kørte vi forbi Amager Strand for at se de nu
værende forhold og give visionerne frit løb.. 

Redaktøren 

Indenrigsminister Birte Weis og formandfor SSF Else Thuring 
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Amager Strandpark 
bliver nu til virkelighed. 
På soppeturen i Ishøj lovede indenrigsminister Birte 
Weiss, at regeringen vil være med til at sikre at Amager 
Strandpark bliver virkelighed. Der er foreløbig sat to 
milioner kroner af på finansloven, men det er startskud
det. -Projektet må ikke løbe ud i sandet nu. Regeringen 
satser på hovedstaden, og Amger kan blive den grønne 
port til city, sagde Birte Weis. 
De planer, vi har hørt om i lang tid, bliver nu til 
virkelighed: fin sandstrand, klitter og laguner med godt 
og rent badevand og plads til rigtig mange strandgæster. 
På det første stykke af det udbyggede områder vil der 
blive laguner omkranset af planter og træer med plads til 
viltreservater for de mange fugle og andre dyr der 
forventes at slå sig ned. 
I forhold til tidligere, hvor Amager strand var meget 

lavvandet et godt stykkeud, bliver kystlinien flyttet 
længere ud, således at sandarealet bliver bredere til fordel 
dem der vil sole sig. Det betyder samtidig, at vandet vil 
fa en større gennemstrømning og både vand og strand vil 
blive bedre. 
MEN...alle sandkornene er ikke på plads endnu: en 
arbejdsgruppe under Trafikministeriet, i hvilken bl.a. for
manden for Rivi
eraudvalget, Hans 
Guldager, deltager, 
skal i det næste 
halvår gennemgå 
projektet. 

Redaktøren 

Hyggesnak i vandkanten 

Der tjekkes lige for krabber og sandorm 

11 



*4. 

Nye medlemmer som søger 
optagelse i S SF 

A. 821 Tommy Kern Hansen 
Lemnosvej 3 A, 2300 S 

A. 828 Torben S. Haar 
Elkærparken 3 A 
4000 Roskilde 

A. 829 Mogens Arne Hansen 
Maglebytorv 291 
2791 Dragør, 

A. 830 Martin Skafyr-Homn 
Gråstensgade 7 3, 
1677 

A. 831 Bjarne Tyrck 
Skovgårdsgade 25 
2100 0. 

A. 833 Søren K. Poulsen 
Bremensgade 81, 4. tv, 
2300 S. 

A. 835 Ejvind Steen Andersen 
Slangerupgade 3 B 
3400 

A. 840 Johnny Jensen 
Blegdamsvej 40, 3.th. 
2200 N 

1532 Anders N. Lauritsen 
Kongedybs Alle 9, 
2300 S 

A. 842 Erling P. Sørensen 
Ryparken 34 
2100 0 

A. 843 Poul S. Olsen 
Sundparken 1 
2300 S 

A. 845 Saskia Mia Peinw 
Pomonavej 5 
2400 NV 

A. 847 Heinz J. Jensen 
Westland alle 7 
Dragør 

A. 848 Frede V. Anthonsen 
Bremensgade 59 
2300 S 

1160 Thomas Michelsen 
Langelands Plads 5 
2000 F 

1534 Thomas Nielsen 
Trægården 8 
2300 S 

1535 Maria Siersen 
Wibrandtsvej 89 
2300 S 

1536 Marc Wain Pedersen 
Pindosvej 12 
2300 S 

Sejlerskolen 

NYT FRA SEJLERSKOLEN 

Efter en velfortjent sommerferie 
kører sejlerskolen igen for fuld fart. 
Det har været en fornøjelse at se, at 
vi i år har haft gang i sejlerskolen i 
hele juli måned, selvom det natur
ligvis har været med begrænset 
mandskab. Søndag den 18. juni 
afholdt sejlerskolen en "Saltholm-
rundt-tur" med deltagelse af 4 bå
de. Turen var vellykket, også selv
om den kun gik til Dragør. Årsagen 
til afkortningen var, at det på dagen 
blæste en halv pelikan. I år lykke
des det os for første gang at 
gennemføre turen uden at nogen 
gik på grund. 
Søndag den 25. juni deltog sejler
skolen i den årlige "familiesejlads"-
Fremmødet var beskedent, men da 
vejret var flot, fik vi en god tur og 
kunne afslutte med fællesspisning 
sammen med de øvrige deltagere 
bagefter. En af skolens lærere op
nåede endda at fa "kvajepræmien"; 
det har han vist nok prøvet før. 
Når I læser dette har sejlerskolen 
deltaget i Møn Rundt og den årlige 
old boys sqlads, og har afholdt den 
årlige weekendtur, hvilket jeg vil 
vende tilbage til i næste nummer af 
bladet. 
Det er allerede nu tidspunktet hvor 

vi skal til at tænke på vinterens 
aktiviteter. Igen i år vil der blive 
arrangeret kurser i navigation og 
towærksarbejde. Der vil blive op
sat tilmeldingslister i mellemgangen 
i slutningen af august 
løvrigt er alle meget velkomne til 
komme med forslag til arrangemen
ter. Jeg kan nævne, at vi planlægger 
en videoaften, hvor en af eleverne 
vil vise, hvordan den 12 timer lange 
pinsemorgen løb af stabelen. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

Spøg & skæmt fra sidste måned. 
Løsning: 
"TROGLODYT" 
a: en huleboer 
"REFUGIUM" 

c: et tilflugtssted 
"NEOLOGISME" 

b: en sproglig nydannelse 
"ANTAGONIST" 

a: en modstander 
"DINGENOT" 

a: en dims 

Der er ikke modtaget nogle 
løsninger, så der går en fla
ske rødvin til redaktøren. 

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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fra medlemmerne 

Hjertelig tak til 
bestyrelse og 
venner i Sundby 
Sejlforening for 
opmærksomhe
derne ved min 70 års fødselsdag. 
Det glædede mig meget at I ikke 
helt har glemt den gamle kasserer. 

Erna 

Kære sejlervenner. 
I november inddrog BP alle 2 kg. 
kosangasflasker, og en del af dem 
jeg havde på lager, har jeg udlånt 
uden vederlag. BP har nu krævet 
betaling for de manglende/udlånte 
flasker. 
Har du lånt en flaske eller har du 
nogen til overs, vil det glæde mig 
meget, hvis du vil aflevere den/dem 
til mig. 

Venlig hilsen 
Henry (Gaskammer) 

Til "Søndre Mole" 

kammeraterne... ftÅ /If 
vil vi gerne sige /lSL l W 
tusind tak for op- JFj Wjk 
mærksomheden • 
ved vores dejlige pinsebryllup. 
Fortsat god sommer til jer alle. 

Kærlig hilsen 
Jan & Signe 

Hjertelig tak for venlig 

deltagelse ved Reinhard Han
seris bisættelse 

Vera Hansen 

tf Tak... 
til vennerne af Sundby Sejl-
forening for de smukke blom
ster og en særlig tak til de 
fremmødte ved Alice Ander
seris bisættelse i Vedbæk kirke 

Venligst 313 Maja 
Helle, Kim, Lars og Tage 

En stor tak til 
vennerne for den 
store op mærk-
somhed jeg har 
faet i anledning 
af min 60 års 
fødselsdag. Lige
ledes en stor tak 
til Sundby Sejl
forening for den smukke per
lekrans. Gaverne var med til at gøre 
dagen endnu større for mig. 
Mange sejlerhilsner fra 

Else Thuring 

En stor tak til * 
foreningen for 
opmærksomhe
den ved min ^ 
"runde dag" samt 
til alle vennerne som 
sendte hilsener og alle som deltog. 

Stor hilsen fra 
J. Ronild 

tf Tak... 

for deltagelse ved min mands 
Ricard Bruuns bisættelse 

Karla Bruun 

Annonce 
Et stel bomuldssejl, kraftig kvalitet, 
ægyptisk bomuld, er som nyt. 
Storsejl: 
fl 10 m. al 10,70 m. ul 5 m. 
fok: 
fl 7,35 m. al 6,45 m. ul 2,70 m. 
Kr. 4.500,00 
9 kg anker med 5 m kæde (6 kg.) 
kr 350,00 
Henning Sørensen 
Tlf. 48 71 54 38 

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

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

FACNOR 
RULLE/REBESYSTEM 

Vi forsætter successen fra 
1994 og tilbyder dig også i år 
Facnor rulle/rebesystem til 
meget fornuftige priser. 
Ligesom sidste år giver vi dig 
gerne et samlet tilbud også 
indbefattet en rulle/rebe 
genua fra en anerkendt 
sejlmager. 
Også inklusiv en eventuelt 
montering. 

IMPORTØR OG FORHANDLER 
LYNETTENS BÅDSERVICE 

Tlf: 31 57 61 06 
HUSK VI HAR ÅBEN HELE ÅRET. 
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Heksen(e) anbringes på bålet 

Sankt Hans aften 
Vejrguderne var med os og gav en lun sommeraften til årets bål og heksebræn
ding. Der var mange gæstebåde i havnen, mange mennesker var mødt op, der 
blev sunget midsommervise og bålet blev tændt. Efter bålet var brændt godt 
ned og alle havde nydt aften
stemningen blev der spillet 
op til hygge og dans i klub
huset og dette varede ved til 
sent på aften. 

Bålet brændte godt 



Gøsp & smækt 
Det er svært helt at undgå stavefejl i 
et blad som dette, selvom kontrollen 
er skrap, smutter der altid noget. 
Men hvor mange er der egentligt??? 
En flaske rødvin til den der finder 
flest stavefejl. 

Send resultatet til: 
Redaktøren i SSF, senest torsdag d. 31. august 

Søndag d. 3. september afholdes der klubmesterskab 
med første start kl. 10°° 

Husk Forterne rund søndag d. 24. september 
& 

Ballad weekend d. 23 - 24. september 

Nu er onsdagssejladseme godt i gang efter sommerferien 
Onsdagssejladsen d. 9.8.1995 
126 Yngling Klaus Mikkelsen Marinus 1 4.75 01.02.36 01.04.0 
841 NF Brian Prisendahl Tibbe Tit 2 4.50 01.05.19 01.05.1 
180 Safir Allan Cornelius Blue S 3 6.70 00.55.52 01.05.5 
780 Fandango Niels Petersen Fandango 4 6.95 00.56.00 01.06.5 
849 NF NN 5 4.50 01.07.10 01.07.1 
479 Spækhug. Mikael Kirkensgård Synkefri 6 6.05 01.08.14 01.15.5 
889 Viggen Kimmy Olesen Kiki 7 5.05 01.14.10 01.17.1 
43 806 Claus Villadsen Amalthea 8 5.90 01.10.23 01.17.2 

26 Nova Verner Dvoracek Navigarde 9 6.65 01.08.03 01.17.5 
236 IF Dan Knudsen Quiebra 10 4.95 01.17.59 01.20.3 
13 22m2 Lars Rønsholt Sciroco 11 6.50 DNF 

Sidste sejlads afholdes onsdag d. 6. september kl. 1900 
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\Seilcenteret / °satt det andet: 

N. ' JS 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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Norsk fuldrigger og skoleskib "Christian Radich" til kaj i Bremerhaven 
Længde 72,50 m. bredde 9,70 m. sejlareal 1234 m2 

Oktober Nr. 10 54. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

sundby sejlforening 
Amager Strandvej 15,2300 S 

Tilsluttet: Dansk IdrætsForbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Besty relsesvæ relset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret .31 58 14 24 
Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Konstitueret formand og vagtchef: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Aase Schou 36 30 50 30 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 31 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Festudvalg: 1 supleant: 
Ole Poul Pedersen 31 24 57 59 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Steen jensen 31 58 95 24 

Kapsejladschef: 
Frank Olesen 32 52 23 10 

Skolechef: 
Kent Nielsen 31 56 05 41 

Ungdomsleder, 1 supleant: 
Lilian Green 32 50 63 65 

Jolleleder: 
Claus Villadsen 31 57 79 90 

Målere: 
Svend Heger 31 59 66 03 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 31 57 43 36 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 
Sternberggade 6, 1..2300 Kbh.S 31 59 39 78 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 31 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Et godt blad? 
Ja, hvad er det. 

Det er der nok mange forskellige meninger om. Men et er sikkert, at et blad 
som dette kan læserne/medlemmerne være med til at præge, gøre bedre, gøre 
indholdet mere interessant og afvekslende. Det kunne være fyldt med gode 
ideer om f.eks. nem mad på søen, hvordan klarer børnene sig i længere tids 
dårligt vejr uden at kede sig. Der er helt sikkert mange tips, tricks og små 
opfindelser som andre sejlere kan fa glæde af. Det kunne også være både ros 
og ris til havne, restauranter, ankerpladser og andre steder man har besøgt. 
Der kunne være nyheder af interesse for sejlere, men som ikke er kommet 
redaktøren for øre, det kunne være så meget. Et blad som dette behøver ikke 
kun at indeholde "meddelser fra bestyrelsen, reklamer, fødselsdags og 
dødsannoncer". Når jeg som redaktør hører eller ser noget som godt kan 
være af interesse for andre, er mit spørgsmål, "hvorfor fortæller du ikke om 
det i bladet?" så er svaret ofte"det har nok ingen interesse for de andre". Intet 
kan være mere forkert eller er man bare sig selv nok? 

Et godt blad? 
Ja, hvad er det? 

Hvad er din mening? Hvad kan du tænke dig at læse om? Hvilke ideer eller 
oplevelser vil du give til andre? Bladet er åbent for alle medlemmer, ikke kun 
bestyrelse og et par særlige grupper. Fat pennen eller saksen og fortæl. 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 33 
j* Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

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

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

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

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

SMQffsettfyk 

O 
z 
CC 
LU 
* 
CC 
< 
O. 

v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP 31 51 71 79 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den 5. oktober 1995 
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Læg os ned 
Sådan anbringes de tre tændstikker, 
så ingen af hovederne rorer underlaget. 

Svømning 
Flæk tændstikken i den ene ende og sæt 
en lille kugle lavet uf håndsæbe fast i åb
ningen, så svonimer tændstikken livligt 
rundt. 
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Referat af bestyrelsesmøde 
den 14.8.1995-

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 6.6.1995 
blev godkendt uden bemærkninger. 
Punkt 2 Beretning 
Kassereren var indkaldt og orienterede om 
foreningens økonomi med udgangspunkt i 
regnskaber for 1.1.-30.6.1995. Samt det 
reviderede budget for 1995 med de rettelser 
der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 
8.5.1995. Bestyrelsen havde ingen be
mærkninger til regnskab og budget. 
Et medlem har ansøgt om kon
tingentnedsættelse på grund af alder, 
dette er ifølge vore love bevilget. Fremover 
vil der ikke i referatet af bestyrelsesmødet 
blive omtalt sådanne ting, idet det er en 
naturlig ting, som bestyrelsen, ifølge vor 
love ikke har nogen som helst indflydelse 
på. 
Københavns Kommune har efter længere 
tids diskussion indvilget i at grave slam op 
af kanalen. 
Vores pladsmand har sagt sin stilling op pr. 
1.11. og stillingen vil blive slået op i med
lemsbladet og Berlingske Tidende. 
En skurvogn som foreningen har fået for
æret fra Kemp & Lauritzen vil blive pla
ceret ved huset på jollepladsen. 
Tilbud på opsætning af nye lamper på 
midterbroen vil blive indhentet. 
I samråd med gartner Allan vil havneud
valget undersøge mulighederne for plant
ning af nye træer til afløsning for El-
metrærne som er gået ud. Kranen ved ben
zintanken er blevet rep, årsagen til at den 
går i stykker er, at kablet bliver brugt til at 
trække både op med, dette er ikke tilladt. 
Fremover vil der blive ophængt en instruk
tion i brug af kranen og hvis dette ikke 
bliver overholdt vil det få konsekvenser, 
Pipline til lufthavnen skal føres gennem 
parkeringspladsen og vil foregå i uge 35. 
Punkt 4 Klubhus 

De udvendige toiletdøre skal udskiftes til 
næste år. I år vil der ikke blive foretaget 
forbedringer i klubhuset. En ny bardisk vil 
hvis der er økonomisk grundlag herfor, 
blive udskiftet i 96. 
En vindmåler vil blive opsat i klubhuset. 
Punkt 5 Fester 
Fisketuren afholdes den 30.9.1995. 
Afriggergilde den 21.10.1995. 
Dato for Svagførerfesten er endnu ikke 
fastsat, afventer svar fra samaritterne. 
Et af vore medlemmer har i 3 år sejlet 
jorden rundt med båden Rahr 3 og vil i 
februar holde foredrag og vise lysbilleder 
fra turen for SSF's medlemmer. 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Afdelingen har i juli måned haft større 
aktivitet en de tidligere år, generelt er afde
lingen i år udnyttet optimalt med elever. 
Meget flot. 
Punkt 7 Ungdomsafdelingen 
Juniorhuset har fart opsat lamper. 
Vinduer og skeder vil blive malet 
Opti-tur til Saltholm. 
Punkt 8 Kapsejlads 
Sejladsen Møn-Rundt havde tilmeldt 77 
både hvoraf 53 gennemførte. En SSF båd 
blev all-round vinder. 
3. september vil der blive afholdt Klubme
sterskab. 
6. september er sidste gang i år der afholdes 
onsdagssejladser. 
23-24.9 afholdes Ballad-stævne. 
24. september afholdes Forterne Rundt. 
Punkt 9 Joller 
Klubsurfeme er i år blevet en succes, de 
bliver flittig brugt. Afdelingen har stadig 
ikke mange jollesejlere. Spillet er rep. 

Jollebroen forventes at blive taget ind den 
sidste søndag i september. 
Punkt 10 Motorbåde 
Den årlige motorbådstur som plejer at gå til 
West, vil blive afholdt endnu vides ikke 
hvor målet er, men naturligvis ikke West 
som ikke findes mere p.g.a. Øresunds
forbindelsen. 
Punkt 11 Sikkerhed 
Her diskuteredes om minijuniorer havde ret 
til at købe nøgle til foreningen. En enig 
bestyrelse gik imod. Ny postkasse vil blive 
opsat. 
Punkt 12 Bladet. 
Der var intet under dette punkt. 
Punkt 13 Evt. 
Der var intet under dette punkt. 

Aase Schou 
sekretær 

Else Thuring 
konstitueret formand 

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

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

FACNOR 
RULLE/REBESYSTEM 

Vi forsætter successen fra 
1994 og tilbyder dig også i år 
Facnor rulle/rebesystem til 
meget fornuftige priser. 
Ligesom sidste år giver vi dig 

gerne et samlet tilbud også 
indbefattet en rulle/rebe 
genua fra en anerkendt 
sejlmager. 
Også inklusiv en eventuelt 
montering. 

IMPORTØR OG FORHANDLER 
LYNETTENS BÅDSERVICE 

Tlf: 31 57 61 06 
HUSK VI HAR ÅBEN HELE ÅRET. 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 29. oktober 
kl. 9.00 

i klubhuset 

Dagsorden: 

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

Følgende er på valg: 

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

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 
den 1. oktober 1995 kl. 9.00 

Bestyrelsen 

SPILLEAFTEN 
Vil du lære sejlads og navigation 

vil du opfriske det du har lært engang 
eller blot have en hyggelig aften 

alt sammen i muntert lag med andre sejlere. 

Så inviterer vi på en "spilleaften" i skipperstuen 
fredag d. 20.10.95 kl. 19.00 til ??. 

Her vil der være mulighed for at spille forskellige spil, der alle har med 
sejlads at gøre, lige fra spil om "Sjælland Rundt", til spil der mere går ud på 
spørgsmål og svar. Der er mange forskellige spil at vælge mellem 

Med venlig hilsen 

Spilleudvalget 
v/Michael Fraenkel 
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Ungdomsafdelingens tur til 

Saltholm 
Skulle vi prøve at komme til Saltholm i som
mer efter nogle års pause? 
Spørgsmålet dukkede op engang i maj og alle syntes 
det var alle tiders ide - især de store juniorer, der 
havde været med som små. 
Men at finde en dag i august var umuligt, der var 
stævner hver weekend, hvor enten "Bollen", Ynglin
gene eller deltagerne var engageret på anden vis. 
Vi satsede på sidste lørdag i juli og håbede på vejret, 
og det viste sig som bekendt fra sin bedste side også 
den weekend. 

Der var en del der endnu ikke var kommet fra som
merferie, men alligevel fik vi fyldt 3 ynglinge - 2 
optimistjoller - 2 Dorryer - "Bollen og Balladen med 
forventningsfulde børn og voksne, i alt 25 personer. 
For næsten ingen vind kom vi til øen og gik med 
oppakning til Kalkskrænten, hvor vi slog os ned og 
ristede pølser til frokost. 
En optimistjolle fik vi fragtet ind på en af indsøerne, 

Mark, Ernst, Rasmus og Camilla på de vilde vover og 20 cm. vand. 

og de små roede lidt rundt på det flade vand inden vi 
startede turneringen i "Avishockey". 
Kampen foregik i stegende hede på det flade stykke 
græs, der ligger i læ af skrænten. 
Der var 5 hold der deltog og vinderne af årets salt-
holmsmesterskab i Avishockey blev Henrik Heger -
Klaus Mikkelsen og Mark Wain Pedersen. 
Ved firetiden samlede vi sammen for at sejle hjem
over. Vinden var frisket lidt op fra syd og de 3 1ste 
års optimister sejlede selv hele vejen hjem over sundet 

Voksenhygge med pølsespisning. 

- flot klaret -. 
Det var en dejlig dag som vi håber kan blive gentaget 
til næste år. 

Lillian 

Søren Jensen og lille Rasmus 
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SAIL 
BREMERHAVEN 

'95 
Mere end 250 sejlskibe fra 22 
nationer var der samlet til 
Windjammer-Parade. 
Alle størrelser fra de mindste sejlskibe 

til verdens største, hvor de til sammen 
repræsenterede århundredes sejlskibstra-
ditioner. ^ 

Aftenstemning 

Ældre og nyere skibe sammen 

Også moderne småbåde var med som tilskuere Hansekogge Ubena von Bremen fra ca. 1380 
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MIZAR - Møn rundt 1995. R* 
Det er fredag eftermiddag d. 11.8.95 og jeg (Jeg er 
Vega nr. 950, af mine ejere kaldet MIZAR) ligger ene 
og forladt i mine fortøjninger i Sundby Sejlforening. . 
Der er ellers heftig aktivitet idag - måske skal der ske 
noget vigtigt. Bare der dog kom nogen for at tage mig 
med ud idag. Endelig kl. 15.30 sker der noget - mine 
ejere samt deres gæster vader rundt og pakker ud og 
ned og hvad ved jeg. Batterierne bliver set efter - jo de 
er blevet opladet. Så skal jeg altså ud og sejle idag -
herligt jeg ææælsker saltvand. Så nu ryger fortøjninger
ne og der lyder hele tiden stemmer - slip den nu - skub 
ud - vi har lidt travlt. Jeg gør som der bliver sagt og i 
løbet af nul komma fem er vi 
ude i renden. Så bliver der 
sat sejl - oh det tyder på en 
lidt længere sejltur end sæd
vanlig. Jeg kan også se en 
hel masse andre både der 
ligger og krydser frem og 
tilbage. Jamen, så har jeg 
gættet det, der skal sejles 
kapsejlads - gud ved hvor 
langt vi skal. Møn Rundt 
hører jeg en sige det er 
meget langt. Nå men selv 
om jeg er en ældre dame, så 
klarer jeg den nok. Klokken 
nærmer sig nu 18.00 og 
spændingen er på sit højeste. 
Der lød startskuddet og s-
traks strammer jeg mig op 
og kaster mig fremad og 
vips så er vi over startlinjen -
besætningen jubler - det var 
en god start. Vinden er lige MIZAR, 
imod mig, så der krydses ned mod Dragør. Men hov, 
hvad er nu det - inde ved stranden står der en medsø
ster helt stille - det er jo Rikke (Vega 2826) som er 
gået på grund - bare hun dog kommer fri. Nå, men vi 
må videre, der en Vega (Lom - Vega 2077) mere med -
men besætningen siger at hun er langt bagud, fordi hun 
krydser ude i strømmen. Lørdag morgen er stemningen 
noget mat - jeg kan desværre ikke hjælpe med noget, da 
det kræver en lille smule vind og den er der ikke noget 
af. Det går meget langsomt - vi driver kun en lille smule 
fremad - og nu begynder de andre at tale om de skal 
vende om og sejle hjem for de når aldrig at komme 
rundt. Ikke tale om, mener jeg og straks kommer der 

lidt luft. Kl. ca. 16.00 runder vi Møns Klint og nu kan 
det gå hurtigere fremad, for spileren sættes. Den anden 
Vega er godt nok halet lidt ind på os - ha, det havde jeg 
da set for længe siden - men man sladrer jo ikke om et 
familiemedlem. Efter at besætningen har faet noget 
aftensmad går det lidt bedre også selv om Lom - min 
lillesøster (den anden Vega) har overhalet os og det er 
blevet mørkt. Kl. 22.18 runder vi kompasafmærkningen 
ved Vordingborg og skal nu på vej hjemad. Det går da 
meget godt, lige indtil den dumme tøs, der tilfældingvis 
står ved rorpinden, sætter mig på grund. Jeg har jo 
sagt, at når jeg skal slibes i bunden, så skal det ikke 

være med groft sand -
det gør alt for ondt. 
Heldigvis fik hun en or
dentlig flyvetur, lige 
ned i kahytten ha ha. 
Nå, men jeg hjalp lidt til 
så vi kom fri - men for 
at straffe besætningen, 
så fortæller jeg ikke at 
vi har overhalet Lom -
lidt skal de jo lide. Nå 
men nu er vi altså ude 
af Bøgestrømmen no
genlunde samtidig med 
solopgangen og på vej 
over Fakse Bugt. Der 
er ingen vind, men døn
ninger, så skødeblokken 
hamrer ind i mig hele ti
den - for h hvor 
gør det ondt. Lidt se
nere rettes der dog op 

Vega no: 950 på det, så for at hjælpe 
vil jeg gøre alt for at vi kan holde spileren oppe det sid
ste stykke over Køge Bugt og op over målstregen. 
Puha - vi kom over kl. 11.16., nej, hvor er jeg træt nu. 
Så må de godt gøre mig ren og så bare skride - for nu 
skal jeg slappe af et par dage. 

Kærlig hilsen 
MIZAR, Vega nr. 950 

P.S. Jeg vil gerne med til næste år hvis jeg må. 
PP.S. Da de sagde at vi var blevet nummer 1, så blev 
jeg altså bare så glad. 
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Fra præmieuddelingen 
fredag d. 1. september 

'MIZAR" Kirsten Fraenkel 

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

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

^SOUTBOARDS 1-1011115011 
YAMAHA OUICKSiutsa 

"ANTARES" Thomas Kolby 

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. 

"CAFFI" Bo Areskoug og besætning 



Traditionen tro var der d. 26 og 
27. august Old Boys Cup i S.S.F. 
Arrangementet af dette stævne var lagt i hænderne på 
Tommy Nymann, Lis jensen og Werner. 
Ved mønstringen lørdag morgen, der foregik ved 
navneopråb, fandt vi ud af at der var tilmeldt 11 båd
hold. 
Efter uddelingen af morgenmedicinen var der lodtræk
ning om de 11 holdnumre. Til alle andres glæde vandt 
Kent Nielsen, B irte Rasmussen og Johnny Pileborg på 
deres holdnummer retten til at arrangere næste års Old 
Boys Cup. 
Derefter gik vi over til den fysiske opvarmning til 
sejladserne. Det viste sig hurtigt at det sværeste var at 
vinke farvel til en mangeårig dommer Claus Brask 

set, hvor menuen stod i 7Wå** 
på ristaffel og efterføl- V •vtp •K| MH 

gende på is ledsaget af § n 

blid musik fra en skrat- Rå, 

Søndag morgen var vin-

meddelte Kim Steffensen f' ^ ̂  

grund af sin høje alder Livrederen på sin vagt 
selv ønskede at deltage i Old Boys Cup fra næste år. 
Jan Knudsen overrakte derefter Kim en lille erkendtlig
hed for hans mangeårige virke som dommer og takkede 
for indsatsen. Derefter gik man over til selve præmieud-

Præmieuddeling 

delingen. 

Old Boys Mestre og 
1 præmie: Niels Peter, Trille og Grete Steffesen 
2 præmie: Ole, Anni Juli og Leif Guldbeck 
3 præmie: Erik, Ebba Hillers og Preben Jensen 

Årets kvajepræmie tilfaldt 
Mogens, Erika og Jørgen, der uvist af hvilke grund 
forsøgte at fa lagt banen om ved at flytte rundt på 
mærkerne. 
Efter vindernes badetur sluttede dagen med at Jens 

Besætning sejles til båden 

Thomsen som skulle exporteres til USA, held og lykke 
med det. 
Efter nogen tid kom sejladserne så igang i de tre 
ynglinge der var til hver sejlads. 
Dommerne havde dog satset på at der skulle sejles i 2 
gange 3 ynglinge, men da det kneb gevaldigt med at få 
klargjort en af klubbens egne både, måtte vi holde os til 
de 3 både der lå sejlklare. 

Vinden var frisk vekslende og springende fra nordvest 
og vi fik nogle gode og til tider spændende sejladser. 

På land sørgede Birgitte, Mimmi og depotbestyrer Bo 
Hansen for at folk kunne fa stillet deres sult og tørst på 
bedste måde. 
Efter en dejlig dag på vandet var der om aftenen 
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Green takkede dommerne og de frivillige hjælpere for 
et godt stævne. 
Det var en hyggelig weekend, på gensyn i 1996. 

Hold 5 

Præmieskål 

NAVIGATIONSKURSUS 
Kursus i navigation til duelighedsbevis for 
lystsejlere "teoretisk del". 
Undervisning starter 

mandag & 2. oktober kl. 1900 

Kurset afholdes i skipperstuen på 
mandage kl. 1900 - ca. 2130. 

Eksamen omkring 1. april 1996. 
Underviser bliver Poul Christensen 

Pris: kr. 600.00 
+ materialer og eksamensgebyr. 

Tilmelding på listen i mellemgangen. 

TOWÆRKSKURSUS 
Sejlerskolen arrangerer igen i år kursus i 
towærksarbejde m.v. 
Kurset afholdes i GREEN-HOUSE på 

tirsdage kl 1900 - ca. 2130. 
Undervisningen starter medio i oktober. 
Afslutning med eksamen omkring 1. marts. 
Undervisere bliver 

Erik Poulsen og Frank Olesen. 
Det er gratis at deltage, dog må der regnes 
med et mindre beløb til materialer m.m.. 
Tildmelding på listen i mellemgangen 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

( Sejl- og motorb&de indtil 6 tons~^ 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
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<§1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

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

3 september 1995. 

Kære Redaktør i SSF. 

Jeg vil gerne deltage i stavekonkurrencen i nr. 9 Bladet fik vi først d 1. september, derfor har det 

ikke været muligt at overholde tidsfristen ! 

Jeg er faldet over flg. skønhedsfejl: 

Side 4: endny - endnu 

Side 5: gennem ført - gennemført 

Klok ken - klokken 

sej ladsen - sejladsen 

Tonny er pludselig blevet til Tommy 

Side 9: fleretil - flere til 

"Øresundskommiteen" so, der var stævnets o.s.v., giver ingen mening ( for mig i hvert 

fald !) 

Side 10: muglighed - mulighed 

Side 11: Amger - Amager 

Viltreservater - Vildtreservater 

Amager strand - Amager Strand 

stykkeud - stykke ud 

Side 14: sent på aften - sent på aftenen 

Side 15: Jeg tror, at Brian Prisendahl, hedder B Friisendahl 

Lars R's båd hedder ikke Sciroco, men Sirocco 

Da det ikke kun skal være et angreb på stavning og formulering, skal du også have ros for dit 

engagement i at give bladet en "ansigtsløftning" F eks er artiklen med Birte Weiss sat flot op ! 

Venlig hilsen 

•" •?<> 

Mcirie- Johanne Ronsholt 

P 36 

Stavefejl kan ikke helt 

undgås, sidste måneds opgave 
gik også ud på at finde flest. 
Denne flotte opstilling over 
fundne fejl er også den der end
nu har fundet flest. Bladet ud
kom lidt sent i forhold til deadli
ne, dette skyldes mest ferie, 
derfor er alle der har afleveret 
løsninger taget med. 
Vinder er: 

Marie-Johanne Rønsholt 
Der er en flaske rødvin til af
hentning på kontoret. 

Annonce 
For at kunne undgå så mange 
fejl som muligt søges en eller 
flere der evt. på skift vil læse 
korrektur inden bladet kommer 
i trykken. 
Henvendelse til Poul på kon
toret 

Redaktøren 
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OLIE 
Alt for mange 
hælder bare olie
holdigt vand ud i 
havnen, (det fra 
motorrummet).  
Der skal ikke ret 
meget olie til at 
det lægger sig 
som en tynd ilde
lugtende film på 
vandet i et stort 
område i havnen. 
Det er forbudt 
og det sviner de 
andres både. 
Saml vandet op i 
plasticdunke og 
hæld det i den 
dertil indrettede 
beholder på plad
sen 

SUNDBY SEJLFORENING 
OG 

CH FORD AMAGER 
INDBYDER TIL 

FORTERNE RUNDT 

DH-88 og STANDARDBÅDE 
Der sejles efter IYRU's kapsejladsregler 1993-96, DS' sejlads

bestemmelser, klassens regler og tilføjelser i sejladsens program. 
Efter IYRU, tillæg A3, er sejladsen klassificeret i kategori B. 

Sejladsen vil foregå i et område, der er dækket af søkort 
nr. 131 og 132. 

Starten vil foregå ved udlagte mærker i farvandet 
omkring Flakfortet. 

Første start søndag den 24. september 1995, kl. 10.00. 

Mållinien vil igen i år være ved Sundby Sejlforening. 

Tilmelding og indskud kr. 120,00 sendes til: 
Sundby Sejlforening 

Amager Strandvej 15,2300 København S, 
således at det er SSF i hænde senest den 16. sept. 1995, 

hvorefter programmet vil blive tilsendt. 

Eftertilmeldinger modtages ikke. 

Med venlig hilsen 
SUNDBY SEJLFORENING 

HELLER 26 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

Selvbyggermaterialer 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

2770 Kastrup • 32 50 30 17 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

13 



fra medlemmerne 

Til S SF og bestyrelsen 
Hjertelig tak for venlig opmærk
somhed ved min 50 års fødselsdag 

Med venlig hilsen 
Tommi Nymand 

Kære Else og hele bestyrelsen 
Tusind tak for de dejlige flasker 
Chåteau d'Agassac 1990 som jeg 
modtog på min 60 års dag. Jeg vil 
nyde dem til en god middag. 

Med sejlerhilsen 
Flemming Voss 
Gustav Fagerberg 

Sejlerskolen 

Vi skriver nu september, og sæso
nen nærmer sig sin afslutning. Jeg 
vil derfor minde om følgende dato
er: 
Lørdag den 23. september er der 
motorlære for alle dem der skal til 
prøve i år. Andre interesserede er 
dog også velkomne. Vi skal mødes 
ved skuret kl. 14.00. 
Søndag den 24. september deltager 
"Tyveknægten" i "Forterne Rundt". 
Lørdag den 30. september er der 
duelighedsprøver, med søndag den 
1. oktober som reservedag. 

Mødetid kl. 11.00 ved bådene. 
Fredag den 6. oktober afholder 
SEJLERSKOLEN som en afslut
ning 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 7. og søndag den 8. 
oktober er der mødepligt for alle 
SEJLERSKOLENS elever, hvor vi 
fra kl. 11.00 og nogle timer frem, 
vil tømme og afrigge bådene, så de 
er klare til at blive taget på land. 
Som sæsonens sidste ar rangement, 
agter vi, i lighed med de to sidste 
år, at deltage i den årlige 
"Havnerundfart". Datoen er i skri
vende stund endnu ikke fastlagt. 
Siden sidste "NYT FRA SEJ
LERSKOLEN" har vi deltaget i en 
del arrangementer, således deltog 
"Tyveknægten" i "Møn Rundt". 
Lørdag søndag den 20-21. august 
var SEJLERSKOLEN på sin årlige 
week-endtur. Her var deltagelsen 
helt pæn. Vejret var som i denne 
sommer i øvrigt, det bedst tænkeli
ge. Vi var 7 deltagende både med i 
alt 21 om bord. Alle fik en fornøje
lig tur. 
Lørdag-søndag den 26-27. deltog 
SEJLERSKOLEN traditionen tro i 
den årlige "old-boys" sejlads. Her 
blev ligeledes traditionen tro, det 
sociale udbytte større end det rent 
præmiemæssige. Som noget nyt 
prøvede torsdagsholdende den 24. 
august at afholde sejladsen i en 
guldfiskedam i nabolaget, hvilke 
faldt ret heldigt ud. 
Herefter vil jeg vende mig til vinter 
sæsonen, hvor det allerede i sidste 
nummer af bladet blev annonceret, 
at SEJLERSKOLEN i lighed med 
tidligere år arrangerer kurser i navi
gation og towærksarbejde, se op
slag i dette blad. Tilmelding foregår 
ved at man skriver sig på en eller 
begge de lister der findes i mellem

gangen. Det vil være til glæde for 
alle dersom i melder til jer i god tid 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

joller 

Jollebroen tages ind lørdag den 30 
september kl. 12.00. Kom og hjælp 
til, så går det hurtigt og nemt. 
Skurvognen på nordre side af jolle
huset skal tømmes og rives ned. 
Den vil blive erstattet af den nye 
skurvogn, som vil bllive indrette 
med skabe og lignende. 

VOLVO PENTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

BOBCJCWARNER caXESuTO 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

UPerkins 

Maskinfabrikken 

ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 
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Naboen 
Vores naboer har venligt 
spurgt, om vi dog ikke 
kunne få ryddet tagene på 
skurene, det er ikke sær
ligt kønt at sidde i en 
velplejet have, nyde fro
kosten og se på den los
seplads der efterhånden 
har hobet sig op. Tagene 
på skurene er ikke bereg
net som oplagsplads for 
gammelt skrammel, så 
kære skurejere, tag et kig 
op på taget og og tjern 
det der ligger. 

BALLAD 
SPECIAL-INDBYDELSE 

til 
WEEKEND-STÆVNE 
23.-24. september 1995. 

Igen i år afholdes weekend-stævne 
således, at der søges gennemført 2 sejladser på olympisk 

bane om lørdagen og distancesejlads (fælles med 
"FORTERNE RUNDT") om søndagen. 

Lørdagens sejlads vil foregå på en bane udlagt ved 
Flakfortet - med første start kl. 11.00. 

Der vil ikke blive startet i en klasse, hvis der er tilmeldt 
under 5 fartøjer fra klassen. 

Tilmelding og indskud kr. 150,00 sendes til: 
Sundby Sejlforening 

Amager Strandvej 15, 2300 København S, 
således at det er SSF i hænde senest den 16. sept. 1995, 

hvorefter programmet vil blive tilsendt. 

Bemærk at tilmelding til weekend-stævne sker på en 
særlig tilmeldingsblanket. 

XSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS: 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A. 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

S2SSS5S3553S33: 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 
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HEMPEL 
bådmaling 

^ . l u i  

& R s? 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Ønsker du kvalitet 
til din båd, 
så kom til 

FlUgger byggefinish. 

Vi fører den absolut 
bedste bådmaling 

HEMPELS! 

FlUgger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. TIf. 33 13 54 56. 
Ho.'mbladsgade 25. TIf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor TIf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. TIf. 3313 73 23. 
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VOR NUVÆRENDE PLADSMAND, GENNEM MANGE AR, ØNSKER AT 
TRÆKKE SIG TILBAGE FOR AT KUNNE NYDE SIT OTIUM. 

I Sundby Sejlforening vil derfra den 1. november 1995 blive en stilling som pladsmand 
ledig. 

ARBEJDSOPGAVER: 
-oprydning, rengøring og vedligeholdelse 

af havneområdet. 
-reperationer af bolværker m.m. 
-optagning og udsætning af både 
-rengøring og vedligeholdelse af toiletter 
-iøvrigt alt forefalden arbejde ifølge anvisning 
af HAVNEUDVALGET. 

vi forventer: 

-at du 
-at du 
-at du 
-at du 
-at du 

vi tilbyder: 
-et spændende og udfordrende job 
-en travl hverdag- du vil ikke kede dig 
-gode og hjælpsomme medlemmer 
-løn- og ansættelsesvilkår i.h.t. gældende 
overenskomst. 

yderligere oplysninger: 
kan fås ved henvendelse til havneudvalget 
eller i kontortiden torsdage mellem 
kl. 19.00 og kl. 20,30. 

ansøgning fremsendes til: 
Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15, 
2300 S. 
Senest den 15. september 1995. 

er håndværker med hænderne skruet godt på 
har gode samarbejdsevner 
kan arbejde selvstændigt og struktureret 
har overblik og sans for problemløsning 
har kørekort til traktor. 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyresesmøde den 
6.6.1995. 

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: Ole Poul Petersen 
Punkt 1: Protokol 
Formanden forelagde revisionsprotokola-
tet, bestyrelsen havde ingen kom mentarer, 
Københavns Kommune har med delt 
foreningen, at kredse der nodtager et årligt 

kommunalt tilskudstilsagn på mere end 

100.000 kr. skal lade årsregnskabet 
revidere af en statsautoriseret eller 
registreret revisor. Da det udbetalte tilskud 
for 1994 langt overstiger denne grænse, er 
pligten til revision indtrådt pr. 1.1.1994. 
Udskiftning af låse er foretaget og 
afhentning af nye nøgler til medlemmerne 
finder sted ad hoc. Der er nedsat et le-
gepladsuvalg. 
Bestyrelsen forventer at der ved ansættelse 
af en ny forpagter vil blive krævet en del 
forbedringer i køkkenet af 
Sundhedskontrollen for at der kan gives 
tilladelse til forpagtning. 
En båd fra SSF er blevet beskadiget ved 
søsætningen og bestyrelsen blev enige 
om, at foreningen i første omgang betaler 
skaden og afventer forsikringsselskabets 
udtalelelse. 
Punkt 2: Havn og plads 
Kranen på Ndr. Mole er af Arbejdstilsynet 
godkendt til 1000 kg. Mastekranen vil 
blive klargjort til godkendelse af 500 kg. i 
uge 25. 
Havnepladser er uddelt for året 1995. Der 
vil blive opsat en skurvogn på jolle
pladsen. 
Udvalget gennemgik forslaget til ny 
forpagtningskontrakt for bestyrelsen. 
Punkt 3: Klubhus 
Der var intet under dette punkt. 
Punkt 4: Fester 
Pinsemorgen forløb godt. 
Set. Hansbålet vil atter i år blive afholdt 

på Ndr. Mole. 

Punkt 6: Sejlerskolen 

I år er alle pladser besat på sejlerskolen. 
Log installeret i Øveballen 
Punkt 7: Ungdomsafdelingen 
Team Hopla er udtaget til VM i Schweiz. 
Afdelingen har søgt Københavns 
Kommune om tilskud til dækning af nogle 
af udgifterne. 
Skolefonden har bevilget et tilskud til nye 
sejl. Skolefonden har yderligere bevilget 
1200,- kr. til hjælp til færgebilletter. 
Introduktionsmøde for nye med-lemmer 
vil blive afholdt den 25. august kl. 19.00 
Punkt 8 Kapsejlads 
Familiesejlads søndag den 2 5.juni. 
Folkebådsstævne 17.-18. juni 
SSF deltager ikke i år i MatchRace. 

Punkt 9: Joller 
Der var intet under dette punkt. 
Formanden takkede jollelederen for husly 
pinsemorgen. 
Punkt 10: Motorbåde 
Malmøhus afholder jubilæum den 19.8. 
Punkt 11: Sikkerhed. 
Der var intet under dette punkt. 
Punkt 12: Bladet 
Der var intet under dette punkt. 
Punkt 13: Evt. 
Medlemmer indmeldt efter 1.1.95 skal.kun 
betale differencen ved udskiftning af ny 
nøgle 

Else Thuring 
Fungerende formand 

Aase Schou Sekretær 

SOMMERENS SJOVESTE FOTO 
Nu er sommeren så småt ved at 
være overstået, efteråret titter snart 
frem, feriebillederne er fremkaldt. 
Der huskes og grines af sjove epi
soder, og de er måske foreviget på 
foto. Hvem har taget sommerens 
sjoveste foto? 
Kig billederne igennem, find det 
sjoveste foto og lav en kort be
mærkning og aflever det eller dem 
til redaktøren i SSF 
senest torsdag den 5. oktober. 

Der vil så blive nedsat en lille jury 
for at kåre et vinderbillede. 
Der er en flaske rødvin til vinderen. 

Husk! Sæt navn og adresse på 

fotoet, så det kan afleveres til de 
rigtige ejere. 

Et bredt udsnit af de indsendte 
billeder vil blive vist i bladet. 

"O 
> 
3> 
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Billige kvalitetstryksager 

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

o 
z 
CC UJ 
* 

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 5 

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

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

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

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

SMQffsettfyk 
SALTVÆRKSVEJ 134 

v/ Tina og Søren Meller 

• 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 
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Årets familie sejlads 

Familiesejladsen blev 
afholdt med god delta
gelse og med pragtfuldt 

vejr til lejligheden. En 
sejlads hvor alle kan være 

med og det kun drejer sig 
om at hygge, lave sjov og 

have det rart med familie og 
venner. Efter sejladsen var 

der fællesspisning med med
bragt mad o.s.v. og der blev 

holdt aktion til fordel for de tre 
ynglingesejlere der skulle til 

Schweitz for at deltage i VM. 



KU 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

HEMPEL 
bådmaling 

Ønsker du kvalitet 
til din båd, 
så kom til 

Flligger byggefinish. 

Vi fører den absolut 
bedste bådmaling 

HEMPELS! 

Flligger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. TIf. 33 13 54 56. 
Hoimbladsgade 25. TH. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. TIf. 3313 73 23. 



November 1995 Nr. 11 54. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: Dansk IdrætsForbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 58 14 24 
Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Konstitueret formand og vagtchef: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Aase Schou 36 30 50 30 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 5713 40 

Festudvalg: 1 suppleant: 
Ole Poul Pedersen 31 24 57 59 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Steen jensen 31 58 95 24 

Kapsejladschef: 
Frank Olesen 32 52 23 10 

Skolechef: 
Kent Nielsen 31 56 05 41 

Ungdomsleder, 1 suppleant: 
Lilian Green 32 50 63 65 

Jolleleder: 
Claus Villadsen 31 57 79 90 

Målere: 
Svend Heger 31 59 66 03 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 31 57 43 36 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 
Sternberggade 6, 1..2300 Kbh.S 31 59 39 78 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 31 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

SOMMERENS SJOVESTE FOTO 
Konkurrence fra septembernummeret 
Redaktøren takker for alle de gode fotos, læserne har indsendt til konkurren
cen. Den nedsatte jury har virkelig haft et svært valg. 
Vinderbilledet, som vises nedenfor, blev valgt på grund af dets kunstneriske 
og humoristiske motiv. 

Tillykke. 

Redaktøren præmieres med en flaske 
god rødvin for det gode initiativ. 

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den 2. november 1995 

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

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

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

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

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

SMOffsettryk 
v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • @ 31 51 71 79 

Billige kvalitetstryksager 
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Super Chancen, 
Danmarks Radio øg 

Vost Danmark giver 

klubber øg foreninger chance før 

gevinst ved at lade klubberne 

stelger lodsedler til 25 kr pr. stk. 

Hver solgt lodseddel giver 5 kr. 

til juniorerne. 

SM foreningens unge og køb 
lodsedlerne her i SS7 hver uge, 

og følg med i IV om torsdagen. 

Udsendelserne byder på spil, 

underholdning, gaster og vindere 

i studiet. 
J hver udsendelse sattes to biler 

og en hel masse pramier på spil, 

og hver torsdag vil en heldig 

vinder komme hjem med øp tit 3 

millioner efter spil på Super 

Chance hjulet. 

Sendes i JV hver torsdag 
indtil jul. 

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. 

SLsi'OUTBOARDS 

YAMAHA 
^{jahnsan 

QUICKSILM5R 

BADU/jDSTYR 
KOM OG SE DE SIDSRANYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBEKLÆDNING 

EL 
5 OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

imSERVICE 
STRUP 

VI HAR: INSTRUMENT 
BLOKKE/ BES 
TOW/ERK 
MALIN 
SEJLERTØJ (FL 
GAVEARTIKL 

KASTRIJPj 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

MAN - FRE 09.00 - 17.30 
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 29. oktober 
kl. 9.00 

i klubhuset 

Dagsorden: 

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

Følgende er på valg: 

Formand: Bestyrelsen foreslår 
Ole Poul Petersen 

Kapsejladschef: modtager genvalg 
Ungdomsleder: Bestyrelsen foreslår 

Søren Jensen 
Jolleleder: modtager genvalg 
1. havneudvalgsmedlem: 

modtager genvalg 
Formanden for klubhus og bygninger: 

modtager genvalg 
1. suppleant til bestyrelsen: 
Bestyrelsen foreslår Kirsten Kock 
Kasserer: modtager genvalg 
1. kasserersuppleant: 

modtager genvalg 
Sekretær Åse Schou går af uden for tid. 
Bestyrelsen foreslår Lilian Green for resten 
af perioden. 

Indtægter: 
Kontingent . . . 
Fast plads 
Vinterplads . . . 
Indskud og vagt 
Skurleje 
Indtægter i alt 

Foreløbigt budget 1996 

. 540.000 

. 415.000 

. . 75.000 

. . 60.000 

. . 60.000 
1.150000 

Udgifter havn og plads: 
Materialer 180.000 
Arbejdsudgift 220.000 
Investering 220.000 
Havn og plads i alt 620.000 

Klubhus 
Bladet 
Fester 
Administration 
Bestyrelse . . . 
Sejlerskole . . . 
Juniorer 
Kapsejlads . . . 
Motorbåde. . . 
Joller 
Renter 
Diverse/afdrag 
Udgifter i alt 

139.000 
135.000 
20.000 
30.000 
. 6.000 
20.000 
76.000 
38.000 
10.000 
. 4.000 
12.000 
40.000 

.150.000 

VOLVO PENTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

bobgJCwarner cgdltsuca 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

§§ Perkins 

Maskinfabrikken 

ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 • Fax 62 53 10 66 

Sejlsport er en 7 sag 
4 



Indkomne forslag til generalforsamlingen den 29 oktober 1995 

Forslag til generalforsamlingen 
Undertegnede medlemmer. 
Bent Larsen 745 
Jan Bo Larsen 422 
Henning Olesen 622 
Gert Jensen 542 
Linnart Larsen 680 
Ønskes: forbedring af lysmarkering i havneindløb. 
Motivering: Sikkerheden i vinterperioden er mangel
fuld grundet lysforholdene ved indsejling om natten. 

Forslag til debat angående foreningens ordensregler 
§ 1. pladsen. 
Mit forslag går ud på, at vi - fra næste sommer -
udvider åbningstiden af lågen i hovedindgangen i 
perioden fra 1. juni til 31. august. 
Et par argumenter for denne ændring: 
At give vore gæstesejlere mulighed for at komme uden 
for foreningens område alle dage i sommerferieperio
den. Ved udgang/hjemkomst senere, kan nøgle lånes 
mod depositum på de aftalte kr. 200,-. 
At give vore egne familie/venner mulighed for at 
besøge os i båden uden forudgående nøjagtige aftaler. 
Medlem nr. 473 
Lilian Green Jensen 

Vedr. Ordensreglementet. 
I forbindelse med vort nye nøglesystem foreslås hermed 
følgende: 
Den store låge skal have samme lås som lågen, således 
at medlemmerne selv kan åbne og lukke, hvorefter 
transport af grej og andre ting uden problemer kan 
komme ind og ud af S SF. 
Begrundelserne er mange: 
1. Man kan ikke komme ind eller ud, hvis restauranten 
ikke er åben. 
2. Problemer hvis f.eks. ambulance skal tildkaldes før 

kl. 9, eller efter porten er lukket. 
3. Parkerede biler kan ikke komme ud. 
4. Hærværk på P-plads 
5. Transport af bådetil og fra stævne. 
6. Ulejlighed for restaurationspersonale. 
Medlem nr. 50 Ole Jensen 

Fornyelse af målerbrev 
Ved årskiftet bliver der med henblik på fornyelse sendt 
girokort ud til alle indehavere af DH/LYS-målerbreve. 
Fornyelsen gælder for den kommende toårs-periode 
1996/97. prisen er uændret 170 kr. for hele perioden, 
hvis indbetaling sker inden 28. februar 1996, og 200 
kr., hvis det sker senere. Beløbene er de samme for 
førstegangsudstedelse, ændringer og ejerskifte. 

I5?fra DS Nyt 5/95 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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I (lette eksempel kan man straks fjerne 
9 erne og Kongerne. 

Monte Carlo-kabalen 
Den er svær at tå til at gå op - men man 

kan gore det lidt nemmere for sig selv. 

Sådan lægges Monte Carlo-kabalen: 
Kortene lægges ud i fire rækker med fire 

kort i hver række. Billedsiden skal vende 

opad. Hver gang to kort af samme værdi 

stoder op ril hinanden, tages de omgåen

de væk fra spillet. Det gælder både, hvis 

de to ens kort ligger over hinanden, ved 

siden af hinanden eller støder hjørnerne 

sammen på skrå. (Se illustrationen). 

•j* 

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

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

FACNOR 
RULLE/REBESYSTEM 

Vi forsætter successen fra 
1994 og tilbyder dig også i år 
Facnor rulle/rebesystem til 
meget fornuftige priser. 
Ligesom sidste år giver vi dig 
gerne et samlet tilbud også 
indbefattet en rulle/rebe 
genua fra en anerkendt 
sejlmager. 
Også inklusiv en eventuelt 
montering. 

IMPORTØR OG FORHANDLER 
LYNETTENS BÅDSERVICE 

Tlf: 31 57 61 06 
HUSK VI HAR ÅBEN HELE ÅRET. 

Man skal altså ikke vente med at fjerne 

par, til alle 16 kort er lagt op i de fire ræk

ker. 
Monte Carlo-kabalen går nemlig kun 

op, hvis det lykkes at få taget alle kort ud 

afspillet, inden alle 1G pladser er udfyldt. 

Når det sker, og der ikke længere kan 

dannes par, er kabalen død. 

Hvis man vil gøre det lidt nemmere for 

sig selv, kan man lægge fem eller seks 

rækker op i stedet for de fire. Det medfø

rer ofte, at der »går hul« på kabalen. 

Løsning på rebusserne i nr. 10 
1. Blandt de ti fingre er der både 
lange og korte 
2. Kontokort 
Der er modtaget 2 løsninger, så 
efter en seriøs lodtrækning går der 
en flaske rødvin til: 
Niels Stougaard, Sorø Sejlforening, 
Munkevænget 8 
4180 Sorø 

Reservedele, Bådvarmere: 
salg og service 
af bl.a.: 

• WEBASTO 

• ALBIN 
• THERMO 

• VOLVO 
• REMOTRON 

• BUKH m | marine 
AL service 

• WALLAS 

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • Tlf. 42 91 21 03 
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PLC Sejlnr. Navn 
BALLAD-STÆVNE 23. september 1995 

Klub 1 2 3 Point 
1 1441 Bengt Overup .... MSS 1 3 1 5,7 

2 934 H.P.Johansen DS 2 1 2 6,0 

3 1420 Krister Ahlkvist .. . MSS 3 4 4 21,7 

4 2001 Mogens Bancke . . . KDY 7 5 3 28,7 

5 1316 Holger Nielsen .... Nivå 5 6 5 31,7 

6 919 Lasse Larsson MSS 4 2 DSQ 33,0 

7 513 Preben Gelt KS 6 8 7 38.7 

8 998 Hans B Mortensen . HS 11 7 9 45,0 

9 676 Troels G. Jensen . . SS 8 9 DNC 51.0 

10 707 Jens Green Jensen . SSF 13 12 8 51,0 

11 836 Thomas Newstad . . LSS 10 10 DNC 54,0 

12 574 Mogens Petersen . . RKS DNC DNC 6 55,7 

13 620 PoulByberg KS 12 11 DNF 57,0 

14 683 Torben Pless KS 9 DNF PMS 59,0 

15 1186 S.Bach Christensen SNS DNC DNC DNC 66,0 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 11.9.1995 
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 bestyrelsesmødet den 
14.8.1995 blev godkendt uden be
mærkninger. 
Punkt 2 Beretning 
Introduktionsmødet for nye medlem
mer, der blev aflioldt i august måned, 
havde ikke den store interesse, ikke 
mange af de nye medlemmer mødte 
op. 
Michael Fraenkel vil arrangere spille-
aftener i løbet af vinteren i skipper-
stuen. 
Fællesturen til Malmøhus Bådklub 
var en stor succes. 
Legepladsudvalget har indhentet et 
tilbud på. 89.000,- kr for indretning 
af ny legeplads. Bestyrelsen afslog 
tilbuddet. Legepladsen vil i første 
omgang blive planeret, og der vil 
blive pålagt sand. 
Der har været brand ved optihuset. 
Årsagen var, at vore naboer, den 

Integrerede Institution, var uforsigtig 
med en grill. 
Haveforeningen har tilstillet S SF et 
brev vedr. oprydning bag skurene. 
Bestyrelsen henstiller til medlemmer
ne at rydde op bag skurene, således, 
at vores sti ren, hvis brandvæsenet 
inspicerer vores område. 
Foreningen har med tak modtaget 
2.000.-kr. Fra Amager-Lion til Svag
førefesten. 
Foreløbigt budget for 1996 blev 
gennemgået og vedtaget med nogle 
ændringer. 
Målerskabene ved kanalen trænger til 
at blive udskiftet, havneudvalget 
indhenter tilbud. Målerskabene på 
Nordre skal ændres til at være 
skråtstillet. 
Punkt 4 Klubhus 
Der var intet under dette punkt. 
Punkt 5 Fester 
Festudvalget har sendt indbydelse til 
nogle af vore seniormedlemmer om, 
at de er velkomne til at deltage i 
svagførerfesten. 
Punkt 6 Sejlerskolen 

Sæsonen er ved at være slut, prøve 
vil blive afholdt sidste dag i septem
ber. Tilmeldingsliste til vinter-sæso
nen er opsat i mellemgangen. 
Punkt 7 Ungdomsafdelingen 
Den årlige kanalrundfart uden master 
vil blive afholdt den 28.10. 1995. 
Punkt 8 Kapsejlads 
Indbydelse til Forterne Rundt og 
Ballad-stævnet er udsendt til 39 
klubber. 
Punkt 9 Joller 
Der var intet under dette punkt. 
Punkt 10 Motorbåde 
Fællestur til Frem vil blive afholdt 
den 16. sept. -ca. 30 tilmeldinger. 
Redningsstationen på midterbroen er 
færdig. 
Punkt 12 Bladet 
Der var intet under dette punkt. 
Punkt 13 Evt. 
Der var intet under dette punkt. 
Mødet slut kl. 22.00 
Else Thuring 
Konstitueret formand 
Aase Schou 
Sekretær 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

Selvbyggermaterialer 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

HELLER 26 2770 Kastrup • 32 50 3017 
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FORTERNE RUNDT 24. september 1995 
START 1 BALLAD 

Løb 1 

Sejl nr. Bådtype Skipper Bådnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 
1441 Bengt Overup Birka MSS 6.20 04,14,00 04,57,1 

934 H.P.Johansen Pingvino II DS 62 04,14,21 04,57,3 
2001 Mogens Banche Siri KDY 620 04,15,26 04,58,4 

1420 Krister Ahlkvist Drabant MSS 620 04,15,58 04,59,1 

547 Mogens Petersen Bloody Mary RKS 620 04,17,00 05,00,1 

513 Preben Gelt Søspurven KS 620 04,20,30 05,03,4 
707 Jens Green Jensen Peter Wessel SSF 620 04,25,13 05,08,3 

998 Hans B. Mortensen Anne II HS 620 04,28,33 05,11,5 

919 Lasse Larsson Lazy Lady II MSS 620 04,11,41 DS 

683 Torben Pless Pascal KS 620 PMS PM 
620 Poul Byberg Røde Mor KS 620 DNF 

676 Troels G. Jensen Ellis SS 620 DNC 

836 Thomas Newstad Gratia LSS 620 DNC 

1186 S.B.Christensen Fifty-Fifty SNS 620 DNC 

START 2 KLASSELOB 

Løb 2 Spæghugger 
479 M. Kirkensgaard Synkefri II KS 6,05 04,28,34 05,08,4 

175 Kent Nielsen Tyveknægten SSF 6,05 04,33,02 05,13,1 

32 Mogens Hauschultz Rimfaxe SSF 6,05 04,34,50 05,15,0 

421 Jørgen Rasch Kom-Saa SSF 6.05 04,40,22 05,20,3 

Løb 3 Albin viggen 

756 Jørgen Larsen Likka SSF 5.05 04,48,54 05,05,1 

249 Willy Hansen Søs SSF 5,05 04,51,14 05,07,3 

889 Kimmy Olesen Kiki SSF 5,05 04,57,55 05,14,1 

Løb 4 Nordisk Folkebåd 

841 Brian Frisendal Tibbe Tit SSF 4,50 04,34,42 04,34,4 

972 Johnny Jørgensen Bango SSF 4,50 04,29,52 RE 

START 3 BLANDEDE LØB 

Lob 5 Mål 7,45 - 8,45 

8 D.S.31 Jan B. rasmussen Den Rull. R. LYN 7,90 03,43,09 04,55,2 

52 BB-lOm Flemming Thomsem Olivia DS 7,45 04,06,23 05,11,5 

129 Diva 39 Per Vilmar Beamer DS 8,45 DNC 
8971 X 3/4ton Michael Oreskov Rytmeboksen JYLL 7,55 DNC 

Løb 6 Mål 6,95-7,15 

302 Omega 34 Klaus Barfoed Nausikaa LYN 7,10 04,09,19 05,09,0 

45 Sc-Kap99 Bent Scharnberg Quasimodo VS 7,15 04,10,22 05,11,0 

780 Fandango Niels Petersen Fandango SSF 6,95 DNC 

Løb 7 Mål 6,40 - 6,85 

37 Banner 23 Niels Bank Frk. Bank ØST 6,85 03,56,39 04,52,1 

160 Banner 28 Ole Krongaard Gråskæg DS 6,80 04,07,08 05,01,4 

24 717 O.D. Anders Hansen Flaadmule MSS 6,80 DNC 

106 Banner 28 Kim Jensen Lambada KS 6,80 DNC 
7373 MG 26 Lars Th. Sørensen Rattier SS 6,40 DNC 

Løb 8 Mål 6,20 - 6,60 
8 Lars. 28 Henrik Mouritsen Natacha SS 6,60 04,12,23 05,03,2 

429 Express Bo Ransfort Valeria KAS 6,20 04,20,23 05,03,4 

186 Express Bjarne Larsen Skum SSF 6,20 04,47,00 05,30,1 

9 Lars. 28 Frank Sørensen Hotshot SS 6,60 DNC 

Løb 9 Mål 6,10-6,45 

2 Waarship Jørgen Friland Bolene SSF 6J20 04,25,55 05,09,1 

102 A Alpha Georg Rohde Feeling SSF 6,45 04,24,33 05,12,4 

218 Mamba 29 Mogens Petersen Carola SSF 6.10 04,34,35 05,15,4 

Løb 10 Mål 6,05 - 6,50 

1 Sk. 6-m Jess Brønden Nannie Ds 6,05 04,12,30 04,52,4 

13 22 Skgk L.R.Andersen Sirocco SSF 6,50 04,22,47 05,11,5 

Løb 11 Mål 5,45-5,95 

230 Drage Hans J. Sørensen Puff SSF 5,45 04,18,21 04,44,5 

181 Drage Svend Olsen Fafner KDY 5,45 04,28,09 04.54,4 

222 H-båd Jan Bernitt Total KS 5,75 04,29,53 05,03,3 

387 Int. 806 Frank Person Rygvind LYN 5,95 DNF 

Løb 12 Mål 5,35-5,75 

148 L-23 Nils Mogensen Do-Do SSF 5,45 04,29,33 04,56,0 

512 M.Fenix Claus Topp Orkan Olga KS 5,75 04,25,46 04,59,9 

14 Drabant 24 Gunnar J.Nyholm Peanuts LYN 5,60 04,25,19 05,05,3 

I C )  Kragejolle Henning Andersen Gerty IV SSF 5,35 05,14.12 05,38,2 

(*) Modtog vandrepokal som den bedste kragejolle 
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Resultat fra fisketuren 
Største fisk Torsk ... 3,2 kg 
Pia Pokal + gi. dansk 
Næststørste fisk .... Torsk ... 2,5 kg 
Molly Stige 
Flest torsk 
Sanhtine Boremaskine 
Flest fisk 91 sild (2 prs.) 
Maja Trillebør + 6 krus 
Næstflest fisk 166 sild (5 prs.) 
Bollen 1 kasse øl 
Største fisk 
Ib Petersen & Michael Ronild 
1 pose pirke + kasket 
Største hornfisk 
Sanhtine 1 pose 
Største sild 
Shanty Gavekort 
Mindste fisk 
Laxen 1 fiskestang 
Yngste fisker Torsk 2 kg 
Martin 1 pose pirke 

Sponsorer 
Leif Tastesen 
Søren Sligter Bådeværft Lynetten 
Kastrup Marine 
Bakker Torvegade 
Flygger Holmbladsgade 
A C Schmidt trælast 

Lørdag den 21. oktober 1995 

er der 
Standernedhaling kl. 17.30 

og 
Afriggergilde kl. 18.30. 

Menu (til kr. 90,- pr. person): 
Gule ærter eller kalvesteg 

Pandekager med is 
Kaffe 

Husk billetter og bordbestilling hos Kirstine 
og opgiv venligst, om du skal spise gule ærter eller.. 

Fiskernes indkøbsforening holder ferielukket uge 47 & 48 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A. 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

SKSSSCS3SS5S5S3 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 



På sommertogt med GERTY VI 

På sommertogt med GERTY VI 
Fortsat fra nr. 4 April 1995 
af Henning Andersen 

Rendsborg. Mandag den 27. 
juni 1994. 
Jeg vågner kl. 6.00 træt, af alt det 
gode øl, vi nød i går, men vejret er 
fint, solen skinner fra en klar him
mel, og der er mere stabilitet i vej
ret, det er til shorts og nøgen over
krop, så hurtigt op og fa et bad, og 
ned og rigge morgenkaffebordet 

til, i det dejlige solskin, det er helt 
stille, fjorden ligger som et spejl, 
og suger morgensolen i sig. Det 
gør vi også, imedens vi nyder mor
genkaffen, og fodre ænder, svaner 
og blishøns, der alle har mange 
ællinger, ja der er grøde her i 
fjordbunden, og vi hjælper lidt til, 
med vores sidste halve franskbrød. 
Derefter fylder vi vandtanken op, 
og da det allerede er meget varmt, 
kan jeg ikke dy mig for at spule 
Anne over med den kolde stråle, 
hun river slangen fra mig , så jeg 
får også bad to gange, i denne 
skønne morgenstund. Der skal også 

k 

\ v • 

1 

i * 

handles, så vi går en tur i byen, 
sender kort hjem, køber ind, fylder 
to rygsække, det er en skøn by at 
handle i, musik og sang i gaderne, 
hvor der er mange mennesker. Vi 
går tilbage til båden, der er ankom
met en hollansk båd på vores styr
bord side. Vi får en god snak om 
tidevand i Nordsøen og andre gode 
tips. Kl. 1500 sejler vi ud af fjorden, 
og ind på kanalen , vi fylder ben
zindunkene hos en skibsprovian
tering, der ligger her ca. midt i ka
nalen. Da vi skal til at sejle, an
kommer en svensk båd " Alikat " 
fra Gøteborg med to ældre menne
sker , Anne springer op på kajen og 
tager fortøjningerne, og da de lig
ger godt, far vi en snak med dem. 

Sejlcenteret ...og alt det andet: r 

it 

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 

10 



Bådtransport 

Søsntning - Optagning 

( Sejl-og motorbåde indtil 6 tora") 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 

Vi nænner os Brynsbyttel, og nord-
søen, det er blevet køligt, og over
skyet, så vi må have det varme tøj 
på. Nu står der " Kudense " på et 
skilt inde på bredden, det er her 
Ejderen, som også kan være trafi
keret, løber ud i den gravede kie-
lerkanal. Så der er en mægtig stor 
lyssignalmast, men der er grønt for 
os, så vi sejler trygt videre. En høj
bro til, på 50 meter, og så kan vi 
se den store industriby Brynsbyttel, 
med store tanke, siloer, pyrolyse-
flammer og raffinaderier. 
Og da vi kommer nærmere, en lidt 
stærk lugt af tysk foretagsomhed, 
mange skibe venter her på at blive 
sluset ud i Nordsøen, og ind udefra 
kommer mange. 
Kielerkanalen, Nordeuropas puls, 
mærkes, og føles stærkt her. 
Vi sejler ind i lystbådehavnen kl 
2130, vejret er blevet stille og 
varmt, måske det helt rigtige vejr til 
at gå ind i slusen og ud i Nordsøen. 
Men det kniber lidt med modet, for 
vores første tur i Nordsøen havde 
vi ikke tænkt os skulle være natsej
lads. Da vi sejler ind i havnen, ser 
vi flere danske og svenske både. 
Imellem de mange tyske, holland
ske og engelske, finder vi en god 
plads, fortøjer, og går tur på 
havnen, snakker lidt, men vi syntes 

at føle en stille spænding, her ved 
porten fra det ferske skandinaviske 
indhav, og ud til det salte verdens
hav, som Nordsøen er forbundet 
med uden grænser. Vi går op og 
ser på de kæmpe store sluseanlæg, 
hvor der er en udsigtsplatform ud 
mod Nordsøen, her står vi så, med 
lidt blandede følelser, og betragter 
det store natsorte hav. 
Vi går derefter en tur i byen, som 
ligger op til havnen med sine yder
kvarterer, det er blevet sent på 
aftenen, det er alligevel til at se, at 
det er en livlig by, der er mange 

De har tidligere sejlet en tur jorden 
rundt, og det var en fin tur, så nu 
ville de en tur i Nordsøen og se, 
hvordan det gik, og så måske? et 
frisk ældre ægtepar. Vi har nu ben
zin til resten af kanalen, og lidt 
mere til endda, så vi sejler mod 
Brynsbyttel, havnen med sluserne 
ud til Nordsøen. Der er 60 km der
til, vinden frisker op fra vest, og er 
imod os, men påhængeren snurrer 
lystigt og pålideligt, så vi skulle 
være fremme sent på aftenen (læg 
mærke til, at distancer på kanalen 
er opgivet i km). Jeg må have en 
lur,jeg var jo sent i køjen i går, og 
tidligt oppe. Da jeg vågner har 
Anne gjort sejladsen på kanalen lidt 
mindre ensformig, ved at bage en 
kage, så jeg vågner til kaffe og 
friskbagt kage, skønt skønt. 

I li 
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butikker, restauranter, grilbarer og 
lignende, hvor man nu har travlt 
med rengøringen efter en lang dag. 
Efter kun en halv times travetur er 
vi tilbage i båden, der er stadigvæk 
meget stille i havnen syntes vi, i 
forhold til hvor mange både der er 
her, men næsten alle skal også tid
ligt op, tidevandet er max. kl.0530 

og der skal vi være i slusen, så vi 
har strømmen med, ned mod Cux-
haven og de frisiske øer, spænden
de, og lidt spændt siger vi så god
nat og sov godt til hinanden, kl. 
2130. 

fortsættes næste nummer 

->i'- ->i'- .>i', -v;'- •>;<. --i'- .>&  ̂
/jS /JS /J\ /J\ /J\ /|\ /j\ /|\ /J\ 

Æ 

Nye medlemmer som søger 
optagelse i SSF 
852 Rene Byrholt Jansen 

Spartavej 6, 2300 S 
854 Helle Kaufmann 

Oscar Ellingersvej 1, 2000 F 
856 Mogens H. Jakobsen 

Messinavej 3, 2300 S 
866 Erland S. Petersen 

Engsletten 26, 2300 S 
867 Arthur Christensen 

Rialtovej 18, 2300 S 
870 Henrik Bo Hansen 

Ulrik Birchs alle 5, 2300 S 
1537 Richard V. D. Hegelund 

Wildersgade 53, 1408 K 
1538 Robin K. D. Hegelund 

Wildersgade 53, 1408 K 

fra medlemmerne Sejlerskolen 

Hjetelig tak til SSF's bestyrelse 

og venner for venlig deltagelse ved 
vor bror og onkel Hans's bisættelse 

På familiens vegne 

Mogen^Galaj^^^^^^^^^ 

Tak til alle Henning Skæg 

(fars) venner i SSF for deres delta
gelse ved hans død og bisættelse 

Pia, Helle og Michael 

Hjertelig tak for venlig delta

gelse ved vores onkel Hans' bisæt
telse 

Med venlig hilsen Lisbeth og Mette 

Købes 
"Bogen om spidsgatteren" af Bent 
Aarre 
Medl. 482 Hans-Henrik Tungelund 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

Nyt Fra sejlerskolen 
Nu er sejlsæsonen forbi, og vi er 
midt i efteråret. Når I læser dette, 
er naviationskurset startet og tov-
værkskurset står for at skulle gå 
igang. Her kunne godt bruges nog
le flere deltagere, derfor kan jeg 
kun opfordre alle nye og gamle 
medlemmer 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 24. september deltog 
"Tyveknægten" i "Forterne Rundt". 
Det var rigtig friskt vejr, så vi fik en 
fin dag og nåede at blive nr. 2 ud af 
4 spækhuggere, dette var vi til
fredse med, ikke mindst da vin
deren burde være disket. Den på
gældende sejlede over det "forbud
te" område, en forseelse vi blev 
disket for sidste år. Vores protest 
blev dog afvist, da vi ikke havde sat 
vores protestflag. 
Sidste år gjorde jeg opmærksom 
på, at sejladsbestemmelserne er 
noget tvetydig formuleret ved
rørende sejlads over det urene om
råde. Da ca. en trediedel af delta
gerne sejlede over det forbudte 
område i år, syntes det klart, at 
reglerne bør tydeliggøres på dette 
område. 
Lørdag den 30. september afholdt 
sejlerskolen sin årlige dueligheds
prøve. Det lykkedes at gennemføre 
prøven for de 10 tilmeldte elever. 
Alle 10 bestod. 
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Lørdag den 28. oktober 1995 
— tager vi igen rundt i København's havn 

uden master -
såfremt vejret vil. 

Mødested: 

Søndre mole 
kl. 10°° 

Fredag den 6. oktober afholder 
sejlerskolen afslutning, og lør
dag/søndag den 7.8. oktober er der 
pligtarbejde med afrigning af både
ne. 
Lørdag den 28. oktober agter SEJ
LERSKOLEN i lighed med tidli
gere år at deltage i den årlige 
"havnerundfart". 
Til slut vil jeg benytte lejligheden til 
at takke alle lærere og elever på 
sejlerskolen for en sæson, der har 
været fuld af aktiviteter, og som 
derfor har givet mange glæder til 
alle, ikke mindst til skolechefen. 
Vi ses igen til foråret til en ny sæ
son, hvor vejret sikkert igen vil slå 
alle rekorder. 
Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
Skolechef 

© 

Havneudvalget 
Havneudvalget 
Havneudvalget 
Havneudvalget 

HUSK! 
Der skal være årsmærke på 
båden, »også« når båden 
står på land. 
Bukke og stativer m.m. skal 
også være tydeligt mærket. 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

BACHER 
SCHILDER 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg 
O 

Pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 Helly Hansen 
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DS SglaNyt 

Tænk vildleder 
om lystsejlernes 
toiletaffald 
Sejlernes toiletaffald gøres til 
et stort miljøproblem i en arti
kel i forbrugerbladet Tænk. 
Miljøstyrelsen arbejder med 
regler for toiletter i lystbåde. 

Af Sofie Birch Mathiasen og Per Hjort 

Tegning: Klaus Fenblad 

I disse miljøbevidste tider er forurening 

et vigtigt emne i pressen, og det kan vi 

alle være glade for. Det gælder også 

havforurening, som sejlere ligesom de 

fleste andre, der færdes til søs, ser på 

med stor bekymring. 

Men nu er sejlerne selv blevet skyde

skive i debatten og af forbrugerbladet 

Tænk blevet udråbt som miljøsvin. Årsa

gen er tømning af toiletaffald til søs. 

Man kan undre sig over, at Tænk i en 

tid, hvor der konstateres forgiftet grund

vand, store olieudslip og alvorligt ilt

svind i havet, kaster sig over et så 

bagatelagtigt emne. Men når man læser 

artiklen i Tænk nr. 6/1995, forstår man, 

at problemet anses for meget stort, fordi 

der arbejdes med helt forkerte tal. 

Artiklen giver nemlig indtryk af, at 

der i Danmark er 200.000 lystbåde 

bemandet med potentielle forurenere, 

som suppleret af tusinder af udenland

ske sejlere uden omtanke lukker en fæl 

»suppe af colibakterier og fækale strep

tokokker« ud i vores have, som det for

muleres i artiklen. 

Bladet citerer i den anledning Kjeld 

Hansen, der er kontorchef i Miljøstyrel

sens Hav- og Spildevandskontor, for at 

sige: »Vi erkender, at der er problemer 

med lystfartøjer, som hælder spildevand 

over bord, og at lovgivningen må stram

mes på dette punkt. Det være regler for 

alle fartøjer uanset indretning. Jeg regner 

med, at der kommer regler, der gælder 

alle fartøjer, fra næste år, men jeg vil 

ikke sætte dato på.« 

Firedobler antallet af både 

Tænks tal på 200.000 lystbåde er mildt 

sagt overdrevet. Dette antal kan kun 

nås, hvis man regner hver eneste lille 

strandjolle og gummibåd med. Det reelle 

tal af danske lystbåde over 6 meter er 

ca. 45.000 - altså under en fjerdedel af, 

hvad Tænk påstår. 

Artiklen forvrænger med andre ord 

proportionerne, hvilket er beskæmmen

de og betænkeligt for et forbrugerblad, 

som i de flestes, også i politikernes, 

øjne regnes for et troværdigt blad, der 

behandler relevante problemstillinger. 

Journalist Jan Diament, der har skre

vet artiklen til Tænk, bedyrer over for 

DS SejlerNyt, at han har fået det høje 

antal lystbåde oplyst af Søfartsstyrelsen. 

Han tilføjer dog, at han udmærket er 

klar over, at »tallet er lidt højt sat,« men 

siger til sin undskyldning, at »det nogle 

gange går lidt stærkt«. 

En overraskende begrundelse fra et 

kritisk blad, hvis væsentligste formål 

er at give reel forbruger

oplysning og afsløre 

overdrivelser og usand

heder i virksomheders 

markedsføring. 

vi 

J 

Jan Diament skriver i det 

efterfølgende nummer af Tænk, at 

»artiklen har sat sindene i kog hos et 

par læsere«. Han beklager imidlertid 

ikke i samme forbindelse, at han har 

opereret med forkerte oplysninger. 

Skal fuglene have ble på? 

Ingen kender den mængde af toiletaffald 

fra lystbåde, der årligt afleveres i havet. 

Hold din havn ren 



DS SglaNyt 

/ 

Hvis man vil forsøge at beregne den, må 

man tage i betragtning, at der kun dyr

kes lystsejlads i Danmark i større 

omfang 3-4 måneder om året, og at selv 

på den allerbedste sommerdag ligger 

hovedparten af lystbådene i havn. I 

højsæsonen - det vil sige i skolesom

merferien - er der formentlig maximalt 

10.000-15.000 både på vandet dagligt 

inklusive sejlerturisterne. 

Langt de fleste af dem sejler fra havn 

til havn på korte dagture og vil helt 

naturligt benytte havnenes faciliteter i 

videst muligt omfang - alene af den 

grund at en stor del af lystbådene slet 

ikke har noget toilet om bord. Den reel

le mængde af toiletaffald, der ledes 

direkte ud i havet, er derfor langt min

dre, end antallet af både frister til at tro, 

Hvis man vil vurdere problemet mil

jømæssigt og se på, hvad sejlernes 

fækalier tilfører havmiljøet af uønskede 

næringsstoffer, vil man uden tvivl nå 

frem til, at det kun er promille af pro

mille af udvaskningen af 

næringssalte fra land

bruget og formentlig 

også mindre end, 

w hvad fuglene efter-

k lader af klatter i 

^ \ havet. 

11 1 Knud Flensted 

ry a fra Dansk Orni-

V r tologisk Forening 

oplyser, at der i 

Danmark lever fem millioner 

havfugle. Omkring 250.000 af dem hen

ter hovedparten af deres føde på land

jorden og afleverer det meste af deres 

toiletaffald i havet. Hver dag året rundt. 

Hvis hver fugl afleverer blot 50 gram 

dagligt, løber det op i over 4.500 tons 

på et år. 

Mener man, at sejlernes toiletaffald er 

så stort et problem for havmiljøet, at 

der skal installeres holdingtanke i lyst

bådene, bør man derfor i samme ånded

ræt overveje at give disse havfugle ble 

på. 

Problem ved badestrande 

Sejlernes toiletafffald er næppe noget 

miljøproblem, men det kan til gengæld 

ikke nægtes, at det nu og da kan blive 

et æstetisk problem. 

Det bliver det, når ubetænksomme 

sejlere ankrer op ved en badestrand og 

skyller toiletaffaldet ud i vandet. Selv 

om det ikke kan udelukkes, at nogle af 

de fækalier, der ses drive rundt i bade

vandet, stammer fra de badende selv 

(ikke alle strande er udstyret med toilet

ter), så vil sejlerne uvægerligt blive 

udpeget som de skyldige. 

Det er derfor nødvendigt med den 

samme selvjustits ved badestrande og 

andre ankerpladser, som der eksisterer i 

havne, hvor ingen - bortset fra nogle få 

brådne kar - kunne drømme om at skyl

le toiletaffald ud. 

I det hele taget er sejlerne ligesom 

den øvrige befolkning langt mere mil

jøbevidste i dag end for 10-15 år siden. 

Det vil man blandt andet kunne konsta

tere ved kysterne, hvor der driver væ

sentlig mindre affald ind end tidligere. 

Selv om sejlerne nok ikke skal have 

hele æren for denne glædelige udvikling 

- og heller ikke hele skylden for de tidli

gere store affaldsmængder, så er det i 

dag rutine i stort set alle lystbåde, at 

man putter sit affald i affaldsposer og 

afleverer dem i havnenes containere. De 

ofte overfyldte containere er et synligt 

bevis på, at det bliver gjort. 

Vil gerne spørge DS til råds 

Kontorchef Kjeld Hansen fra Hav- og 

Spildevandskontoret er som nævnt ble

vet citeret af Tænk for at sige, at »der 

bør være regler for alle fartøjer uanset 

indretning.« Denne udtalelse modereres 

imidlertid kraftigt over for DS SejlerNyt, 

hvor Kjeld Hansen oplyser, at eventuelt 

kommende krav om indretning af hol

dingtanke i lystbåde ikke vil komme til 

at omfatte mindre både. 

Kjeld Hansen tilføjer: »Det vil være 

oplagt at spørge Dansk Sejlunion til råds 

om de nye regler.« 

DS går meget gerne ind i en dialog 

med Miljøstyrelsen, og er naturligvis 

ikke modstander af, at havmiljøet 

beskyttes, tværtimod. 

Regler kommer der altså. Om ikke 

andre, så er der allerede i det EU-direk-

tiv om klassificering lystbåde, som skal 

træde i kraft 16. juli næste år, krav om, 

at der i alle nye både med toilet skal 

være holdingtanke. 

Som en kuriøsitet kan nævnes, at det 

også er vedtaget internationalt, at alle 

skibe over 12 meter - også lystbåde -

fra marts næste år skal have opsat et 

skilt med teksten »Affald må ikke kastes 

over bord«. Det vil sige både fra Ylva-

størrelse og opefter. 

Ingen tid til kontrol 

Et problem med restriktive regler er, at 

det skal være praktisk muligt at overhol

de dem, og der skal være nogle til at 

håndhæve dem. Indføres der forbud 

mod at tømme toilettanke til søs, skal 

der etableres anlæg til at tømme tanke

ne i havnene. Det er der indtil videre 

kun i meget få havne. 

Når det gælder håndhævelse af reg

lerne, skal man ikke regne med, at poli

tiet begynder at overvåge sejlerne. Poli

tiassistent Danny Kristensen fra Køben

havns Politis miljøafdeling siger således: 

»Det er slet ikke realistisk at forestille 

sig, at politiet skulle gå rundt og kon

trollere, om alle nu også bruger deres 

toilettank, eller om de overhovedet har 

fået installeret en. Det har vi simpelt 

hen ikke mandskab til.« 

Lystbådehavnen er et åndehul med en god atsmosfære. 
Det skulle den gerne blive ved med at være 



t*»r? '.r<% 
i  » /  •  *-  '*  

Flotte farver på rad og række 
Flligger byggefinish gør svært valg lettere 

Det kan være svært at vælge nye farver til boligen. Men 
FlUgger byggefinish gør det lidt lettere for dig. Vi har udstillet 
alle vore indefarver i en særlig niche i forretningen. Her er 
der fred og ro, og her kan du studere farverne i større 
format og i et bedre lys - og du får derfor lettere ved at 
bedømme, hvordan farverne vil virke i dit eget hjem. 

Kig ind i forretningen, se de mange farverige muligheder 
og få gode råd om farver og farvesammensætning. 

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

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: Dansk IdrætsForbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 58 14 24 
Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg og Vagtchef 
Else Thuring , 32 53 59 64 

Sekretær: 
Ole Poul Pedersen 31 24 57 59 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Steen jensen 31 58 95 24 

Kapsejladschef: 
Frank Olesen 32 52 2310 

Skolechef: 
Kent Nielsen 31 56 05 41 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 31 59 06 51 

Jolleleder: 
Claus Villadsen 31 57 79 90 

Målere: 
Svend Heger 31 59 66 03 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør 
Poul Christensen 31 57 43 36 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup . . . 31 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Formanden har ordet. 
Som nyvalgt formand vil jeg først 
takke bestyrelsen for et godt stykke 
arbejde i det forløbne halve år med 
Else Thuring som fungerende for
mand. 
Formandsvalget blev et "kamp
valg", men af den fredelige slags, 
og jeg er glad for, at Ole Poul Pe
dersen (bedre kendt som O P.) 
efter afgørelsen påtog sig hvervet 
som sekretær. 
Allan Vodder er ansat som ny 
pladsmand og det er vigtigt at vi 
alle tager godt imod ham, så han 
hurtigt føler sig godt tilpas i S SF til 
gavn og glæde for os alle. 
Det bliver underligt, når Kirstine 
ikke er i køkkenet mere, men her 
far vi Tina, et kendt ansigt, som 
erstatning; også hun skal have 
vores fulde støtte i sit kommende 
arbejde. 
Ud over det "daglige" arbejde i 
bestyrelsen, vil vi give os tid til at 
fa analyseret vor medlemsstruktur 
af hensyn til indtægtsgrundlaget i 
de kommende år. Hvert aktivitets
udvalg vil liste op, de opgaver der 
skal iværksættes inden for en kor-

Ny formand, Jens Green Jensen 

tere periode. Vi vil også forsøge at 
pejle, hvad der kunne blive aktuelt 
på længere sigt, så vi fortsat kan 
vedligeholde og udbygge vores for
ening. 
Med sejlerhilsen 

Jens Green Jensen 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 5 

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

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

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

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

SMQffsettfyk 
v/ Tina og Saren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den den 30. november 1995 
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JULEFROKOST 
I 

SUNDBY SEJLFORENING 
Lørdag den 9. december 1995 

Kl. 1400 

Du tilbydes 
Det store Usansynlige Kolde/Varme 

Julebord a'la Kirstine 
Ingen gaveauktion, men nok et par af 

de traditionelle lotterier. 
Musikken vil Jens Svendborg stå for. 

Billetter købes hos Kirstine 
pris 110.00 kr. 

BØRNENES JULETRÆ 
Søndag den 17. december 1995 

1 Kl. 1400 

Kom og få en god dag sammen med 
dine børn eller børnebørn. 

Billetter til børnene fås hos Kirstine 
mod forevisning af medlemsbevis. 

Kun en billet pr. barn.. 
I år har vi besluttet at undlade 
julegaverne, istedet vil vi gøre 

godteposerne større. 
Entre for voksne 20,00 kr. 
Billet købes ved indgangen 

(Sejle) Sjælland Rundt i November? 

Et spillehold 

Mange forskellige spil 

Spilleaften, som vi reklamerede med i oktober-nummeret 
blev en stor succes. 

Desværre nåede ikke alle fremmødte at spille 
"Sjælland Rundt-spillet" eller "Skipper-spillet" 
(spil som omhandler bl.a. lanterner og signalflag), 

Derfor gentager vi successen resten af vinteren, hver 

SIDSTE TORSDAG I MÅNEDEN 
Næste gang d. 30. november, sidste gang d. 28. marts 96. 

Spilleudvalget 
v/Michael Fraenkel 



Afgående konstitueret formand 
Else Thuring 

Formandens beretning ved 
efterårsgeneralforsamlingen 
søndag den 29. oktober 1995. 

Atter har vi haft et 
forår-sommer og 
efterår med sørgeli
ge budskaber om 
medlemmer der er 
afgået ved døden. 
Disse budskaber 
kendetegner vor 
forening ved, at her 
bliver man ved med 
at være medlem til 
det sidste, trods alt 
et kendetegn der 
viser venskab, 
sammenhold og 
troskab til sin sejl
forening. 
Den 22. marts afgik 
medlem nr. P 37, 
0 Bjerringgård 

Hansen ved døden. Den 28 april afgik medlem A 618, 
Knud Erik Jensen med båden "Panda" ved døden. Knud 
hyggede sig med sine gode venner og familie på søndre 
mole til det sidste, i tæt tilknytning til sin båd. 
Den 30. april afgik medlem A 522, Kurt Schmidt, ved 
døden. 
Den 18. juni afgik Reinhardt Hansen ved døden. 
Reinhardt var kendt af alle som foreningens radiomand 
og som tidligere næstformand og sekretær gennem 
mange år. Reinhardt kom til det sidste hver dag på 
havnen og fulgte med i foreningen liv. Reinhardt var 
endvidere æresmedlem af Sundby Sejlforening og 
æresmedlem af Sejlklubben Lynetten. 
Den 9. juli afgik medlem A 876, Preben Olsen også 
kaldet Teater Preben med båden "Norma", ved døden. 
Preben var en af Hopla-mændene, og en personlig ven, 
og mange vil huske Preben for mange glade aftenbesøg 
på Nørrebros Teater. 
I august måned døde medlem nr A 303, P.R. Brunn 
ved døden. 
Ligeledes i august afgik medlem nr. A 242, Mogens 
Christensen, ved døden. 
Den 18, september afgik medlem A 349, Hans Frederik 
Andersen, bedre kendt som Snilde Hans, med båden 
"Snilde" ved døden. Snilde Hans var kendt for sin 
meget bestemte mening om overholdelse af foreningens 

regler, bl.a.a andet er der flere her tilstede, der ved 
passende lejligheder har faet deres elkabler kontrol
leret, og han var ekspert i flagreglementet. 
Den 25 september afgik medlem A 368, Henning 
Fraenkel, kaldet Henning Skæg, ved døden. Henning 
var Hædersmedlem og en legende i S SF, og bestemt en 
personlig ven af mig. Jeg har kendt Henning, siden vi 
var ganske unge mennesker, hans tidligere kone var en 
af mine bedste veninder og Hoplapige. Hans børn har 
jeg kendt, siden de blev født og heldigvis fører de hans 
ånd videre i S SF. 
Den 9. oktober døde vort medlem A 347, Leif Olsen, 
også kaldet Vivi Leif eller Murer Leif, efter lang tids 
sygdom. Leif fik trods sin alvorlige sygdom alligevel 
mange år at leve i. Han var en glad giver af mange ting 
til foreningen, en af de bedste klenodier for eftertiden 
er den store tomastet model af et gammelt russisk 
lystfartøj som står i montren nede ved pejsen. 
Medlem A 328 er afgået ved døden i oktober måned, 
vi har desværre ikke faet nået at få alle oplysninger 
med. 
Jeg må bede forsamlingen sammen med mig rejse sig 
og mindes vore afdøde medlemmer 

Ære være Deres minde. 

Ved forårsgeneralforsamlingen lovede jeg generalfor
samlingen, at jeg ville stå ved roret det næste halve år, 
og iøvrigt køre på nedsat blus, det løfte mener jeg selv, 
at jeg har holdt. Løftet mener jeg at jeg har være istand 
til at holde takket være en god og trofast hjælpsom 
betyrelse, og 
ikke mindst gode 
og hårdt arbej
dende loyale 
udvalg. 
Min beretning til 
generalforsam
lingen er baseret 
på bestyrelsen 
og udvalgenes 
arbejde siden 
forårsgeneralfor
samlingen. 

VOLVO PENTA 
A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R  

MARINEMOTOR 9-800 HK 
Propelanlæg - Varmeveksler 

Oliekøler - Marine gear 
Pumper - El-udstyr 

Fremstilling af rustfri udstyr 
Bådudstyr - Brugte motorer 

BORGJCWARNER COZtlMXl 

PRM 
MARINEGEAR 

BOWMAN 
VARMEVEKSLER 

J|̂ |rtøns 

Maskinfabrikken 

ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 
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Havn og plads. 
Varetaget af Holger Nielsen og Rasmus Beck, der har 
arbejdet fra tidlig morgen til sen aften på foreningens 
grej og installationer. Vi har faet istandgjort vort 
ophalerspil på søndre plads, vore kraner er blevet 
efterset og repareret, synet og godkendt med certifikat, 
så de nu opfylder sikkerhedskravene i ethvert henseen
de. De har ud over dette, yderligere med ildhu, vareta
get alle vore havnefunktioner, både over for medlem
merne og vore mange gæstesejlere. De har i de mange 
gøremål også sørget for at de mange og indviklede 
elinstallationer, vi har på området, har virket efter 
hensigten. 
Uddybningen af rende og havn er en legende for 
sig. Vort havneudvalg arbejder i øjeblikket atter på at fa 
myndighedernes godkendelse til udgravningerne. Vi 
håber på at fa både rende og havn udgravet i løbet af 
vinteren eller tidligt på foråret. Vi har dog problemer 
med tilladelsen til udgravning af selve havnen, idet man 
ikke umiddelbart vil give os tilladelse til bankning, da 
man giver udtryk for, at der kan være tale om stærkt 
forurenet materiale. Bundprøver, der var sendt til 
analyse hos miljøkontrollen, er bortkommet på et for os 
ubekendt tidspunkt, så nye prøver af havnen skal 
analyseres. 

Klubhuset. 
Som generalforsamlingen nok er bekendt med står S SF 
overfor en stor omvæltning, idet vor, gennem mange 
år, trofaste restauratør og klubhus-høvding, Kirstine, 
har valgt at nyde sit otium uden for SSFs porte fra den 
1. januar 1996. Takken til Kirstine siges på et senere 
tidspunkt. 
I den forbindelse har stillingen som forpagter være 
opslået. Et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg har 
efter en nøje gennemgang og forhandling med ansøger

ne, anbefalet bestyrelsen at ansætte Bettina Damsgaard 
Andersen, kendt af alle som Tina, gennem sine 17 års 
ansættelse hos Kirstine. 
Forpagtningskontrakten er udarbejdet og godkendt af 
parterne og ansættelsen finder sted fra den 1. januar 
1996.1 forbindelse med restauratørskiftet vil der blive 

25 års jubilarerne 

foretaget en række nødvendige reparationer og udskift
ninger af inventar og installationer i køkkenet, ligesom 
et længe tiltrængt udskiftning af køledisk og bar i klub
lokalet vil finde sted på grund af total nedslidning.-
Bestyrelsen har taget højde for disse udgifter i budget 
96. Formanden for klubhuset Elo Nielsen vil stå for 
disse reparationer og ombygninger i samråd med vor 
nye forpagter. 

Fester. 
Af festlige aktiviteter er der det sidste halve år følgende 
løbet af stablen. Standeren blev sat lørdag den 6. maj 
med stor deltagelse af medlemmer og gæster. Med en 
flot kanonsalut fra 7 kanoner af alle kalibre blev stan
deren sat på behørig vis. 
Pinsemorgen, der forløb i strålende morgensol og med 
masser af medlemmer og svenske venner, flot 

fortsættes side 12... 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Hvad er forskellen på en 
debitor og en kreditor? 

-spurgte læreren sin klasse. 
En af eleverne svarede: 

En kreditor har meget bedre 

hukommelse end en debitor. 

AFSKEDSRECEPTION 
Som tidligere annonceret har Kirstine 
besluttet at stoppe som forpagter af vores 
restaurant, for at nyde sit otium. 
f den anledning indbyder 

Sundby Sejlforening 
medlemmer, leverandører og venner til 
afskedsreception 

lørdag den 30. december 1995 
kl. 13 - 16 i Sundby Sejlforenings klubhus. 

Der vil her blive lejlighed til at sige Kirstine tak for mange år 
iSSF. 

Jens Green jensen 
Formand 

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

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

FACNOR - et fransk kvalitetspro
dukt til konkurrencedygtige priser 

fra en af verdens største produ
center af rulle/rebesystemer for 

forsejl og storsejl. 

FACNOR monteres 
nemt og hurtigt på det 
eksisterende forstag, 

og du har derfor 
altid mulighed for 

en senere just
ering af mast

hældning. 

FACNOR 
RULLE/REBESYSTEM 

Vi forsætter successen fra 
1994 og tilbyder dig også i år 
Facnor rulle/rebesystem til 
meget fornuftige priser. 
Ligesom sidste år giver vi dig 
gerne et samlet tilbud også 
indbefattet en rulle/rebe 
genua fra en anerkendt 
sejlmager. 
Også inklusiv en eventuelt 
montering. 

IMPORTØR OG FORHANDLER 
LYNETTENS BÅDSERVICE 

Tlf: 31 57 61 06 
HUSK VI HAR ÅBEN HELE ÅRET. 

Juristen uduier... 
Jeg er blevet forespurgt, hvorledes 
Sundby Sejlforening skal forholde 
sig med "herreløse" lystfartøjer. 
Efter at have undersøgt forholdene 
lidt nærmere kan jeg give følgende 
svar: 
Det er den udbredte opfattelse, at 
indrykkes der en meddelelse i 
Statstidende om, at fartøjet vil blive 
bortauktioneret/bortskaffet efter et 
antal måneder, så fritages sejlklub
ben for ansvar ved krænkelsen af 
eventuelle trediemands rettigheder. 
Disse rettigheder kan bl.a. være 
panthavere, tidligere sælgere af 
båden og en køber. 
Beklageligvis må jeg dementere 
denne opfattelse. En meddelelse i 
Statstidende fritager ikke for an
svar. Derfor er det altid en god idé 
at overlade sagen til en advokat, 
fordi denne har muligheden for at 
undersøge fartøjets retlige status, 
inden meddelelsen i Statstidende 
indrykkes. Det er således advoka
tens ansvar at undersøge forholde
ne så godt, som det lader sig gøre 
under de givne omstændigheder. 
Heraf fremgår også, for
udsætningsvis, at selvtægtshandlin-
ger fra sejlklubben er udelukkede. 

Kontakt derfor omgående en advo
kat, når det må konstateres, at der 
befinder sig et lystfartøj med u-
kendt eller forsvunden ejermand på 
pladsen/i havnen. Det er i denne 
forbindelse måske værd at nævne, 
at hverken politiet eller Søfarts
styrelsen vil/kan tage sig af sådanne 
lystfartøjer, hvorfor det vil være 
tidsspilde at kontakte disse myndig
heder. Det vil advokaten alligevel 
gøre, inden der disponeres over 
båden. 

Helle Ina Elmer 

Cand.Jur. Helle Ina Elmer 
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Bent pladsmand.. 
fratrådte sin stilling i S SF 
og fejrede sin 60 års fød
selsdag ved en reception i 

SSFs klubhus 
den 31.10.95, og ønsker 

hermed at sige tusind, tu
sind tak til venner og be
kendte, der mødte op på 

dagen og tusind tak for de 
dejlige gaver, de mange 

Bentfhv. pladsmand pæne ord og musikken. 

Med venlig hilsen 
nu tidligere pladsmand/havnefoged, Bent 

Velkommen til.. 
til den nye pladsmand. 
Hvis navnet Allan Vodder 
ikke siger dig noget, så er 
der ikke noget at sige til 
det!! Men det er altså nav
net på vores nye pladsmand 
fra 1.11.1995. 
Allan er kleinsmed af ud
dannelse og via totalreno
vering af et par både og 
sejlture rundt i hele landet 

og kanalsejlads ned gennem Eurpa til Paris og hjem 
igen, har han et godt kendskab til, hvordan både skal 
hånteres. 
Suset fra den store verden har han opnået ved at 
arbejde som rejsemontør blandt andet i Chicago, 
Stockholm og Moskva. I Moskva var der hverken 
værktøj eller materialer, som vi kender det her. Der 
lærte han at klare sig med det forhåndværende. Når 
dette læses har Allan allerede faet sat skik på noget af 
vores hegn og andre småreparationer. Så tag godt imod 
vores nye pladsmand. 
Jens G. Jensen 

§3 
Sundby Sejlforening er medlem af 

Dansk Sejlunion og derigennem tilknyttet 
Danmarks Idræts-Forbund/ 

DanmarksOlympiske Komite. 

Velkommen til.. 
den nye forpagter. 
Efter at have været ansat 
hos Kirstine i 17 år har 
Sundby Sejlforening indgå
et en forpagningsaftale med 
Bettina Damsgaard Ander
sen, (måske bedre kendt 
som Tina). 
Tina har valgt at fa fod un
der eget bord, og det sker i 
S SF, hvor vi vil se frem til 

at blive betjent af en, som "kender os", og som vi 
kender. 
Du ønskes held og lykke med det fremtidige arbejde! 

Havnerundfart 

Mødested på søndre mole 

Lørdag den 28. oktober var det igen tid for den årlige 
"havnerundfart". I år var vi begundstiget af et fint vejr 
med sol det meste af dagen. Vi startede som sædvanlig 
med en "lille en" på søndre mole. I år var tilslutningen 
særdeles fin med 18 både og mere en 100 deltagere. Da 
det var højvande, måtte vi ændre lidt på på den planlag
te rute, således indtog vi frokosten i Tømmergraven i 
stedet for Gammel Strand. Alt i alt forløb turen perfekt 
med de sædvanlige motorproblemer m.v. I håbet om en 

'Tyvebicegten"på årets sidste tut-

Allan Vodder 
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Referat af bestyrelsesmode 

den 6. november 1995 

Formanden, Jens Green Jensen, bod velkommen til det første 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, herunder en særlig 
velkomst til den ny ungdomsleder, Søren Jensen. 
Formanden udtrykte håb om et godt, frugtbart og sobert arbejde i 
fortsættelse af den linie, som Else Thuring havde kørt i det sidste Vi 

år. 
Else Thuring blev enstemmigt valgt som næstformand. 

Punkt 1 Protokol 
Reteraterne af de to sidste bestyrelsesmøder var oplæst på general
forsamlingen. Der var ingen bemærkninger hertil. 

Punkt 2 Beretning 
Fra mødereferatet fra Dansk Sejlunions hovedbestyrelse nævnte 
formanden orienteringen om de forolympiske lege i Savannah 
(kritik m. v.), at DH-målereglen nok vil blive anvendt af 1YRIJ, og 
oplægget til et nyt bladprojekt. Oplægget er, at Dansk Sejlunion går 
sammen med søsportens brancheorganisation om at udgive 
Bådmagasinet. D.S. får 12 sider i bladet, som det er 
meningen at udsende i 6 årlige numre til alle medlem
mer (husstande). Adresselisten, der skal komme fra 
sejlklubberne, er kun til brug for udsendelse afbladet. 
Projektet vil koste D.S. 450.000 kr. de første 2 år og 
derefter være omkostningsneutralt. Det vil kun blive 
gennemført, hvis en væsentlig majoritet siger ja. 
Bestyrelsen er indstillet på at give tilsagn om SSF's 
deltagelse, idet der er tilstrækkelig sikkerhed for, at 
adresselisten kun bruges til udsendelse af bladet, og 
fordi den enkelte klub ensidigt vil kunne udmelde sig 
af projektet. 
Hvis projektet gennemføres, vil medlemmer, der ikke 
ønsker at modtage bladet, kunne slettes af adresselisten 
ved henvendelse til bestyrelsen. 
Der var ingen bemærkninger til redaktørens produk
tionsplan for medlemsbladet i 1996. 
Formanden orienterede om et nyhedsbrev fra Fartøjs-
beredskabet Sundet Syd, der var bilagt en liste over 
SSF's deltagere i beredskabet. 

Et forslag fra redaktøren om indkøb af EDB-udstyr til 
brug ved sætning af bladet blev drøftet uden, at der 
blev taget nogen endelig beslutning. 
Der er sendt brev til Miljøkontrollen om, at vi vil 
foretage oprensning af indsejlingsrenden til 2,5 meter
koten, og at vi i den anledning anmoder om at få anvist 
klapningsplads til ca. 4.000 m3 uforurenede materialer. 

Punkt 3 Havn og plads 
Der er bestilt dykker, så skinnerne i slæbestedet kan 
blive lavet. Desuden vil motoren på spillet blive lavet 
af et medlem. 
Der arbejdes på at få opsat nye lamper på midterbroen. 
Traktoren skal efterses og ordnes. Det kan måske blive 
nødvendigt at anskaffe en anden. 
Den ny pladsmand, Allan Vodder, er begyndt og er 
blevet sat ind i nogle af arbejdsopgaverne. 
Det vil blive undersøgt, om der er andre steder i hav
nen, hvor der kan sættes både ud ved vognmand. 
Der vil blive sat låse på værksted og motorrum. Nøgler 

vil kunne lånes af pladsmanden. 
Efter generalforsamlingens beslutning kan hængelåsen på porten 
åbnes med medlemsnoglen. Husk at låse sti-aks efter både ind- og 
udkørsel. Andre brugere får instruks om at låse efter sig. Medlem
mer opfordres derfor til at låse, hvis porten står åben uden, at der f. 
eks. er et skilt fra en vognmand om, at han kører på pladsen. 
Trykspuleren skal sættes på plads efter brug. Pumpen kan springe 
i frostvejr. 

Punkt 4 Klubhus 
Bestyrelsen drøftede et indhentet tilbud om et nyt alarmsystem til 
klubhuset. Det blev besluttet at indhente et alternativt tilbud. 
Inden vinterens istandsættelser (med gode medlemmers råd og 
hjælp) er klubhuset blevet gennemgået sammen med tømrer og 
elektriker. 
Der vil blive indhentet tilbud på en ny bar til restaurationen, hvis det 
viser sig, at der ikke er noget acceptabelt brugt på markedet. 

Punkt 5 Fester 
Børnenes 'juletræsfest' afholdes den 17. og julefrokosten den 9. 
december. Begge arrangementer begynder kl. 14.00. Billetter fås 

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 0MC motoraffedtningsmiddel 
• Olieskift i gearkasse 
• Alle bevægelige dele gennemsmøres 
• Rensning af karburator og filter 
• Check af tændingssystem 
• Motoren testes i prøvekar 
• Motoren behandles med rustbeskyttelse 

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. 

sug outboards 

YAMAHA 
Johnson 

QU/CKSILVER 
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hos Kirstine. 
Ellers åbner klubhuset med et bankospil den 28, januar 1996, kl. 
14.00. 

Punkt 6 Sejlerskolen 
Begge fartøjer er kommet op uden problemer. Øveballen var Bent 
Petersens sidste båd på gammeldags manér. 
Navigationskurset er godt i gang, og tovværkskurset begynder 
tirsdag den 14. november. 
Hvis det er muligt at få en ekstra skurvogn, vil sejlerskolen gerne 
have den. Bestyrelsen var enig heri. 

Punkt 7 Ungdomsafdelingen 
Bortset fra to Ynglinge er alle sejlfartøjer er 'opstaldet' i det røde 
hus. Motorerne til ledsagefartøjer vil blive sendt til service. 
De to sidste Ynglinge vil deltage i vintertræning enten i Vallensbæk 
eller Hellerup. 
I øvrigt er afdelingen i fuld gang med efterårs- og vinterprogram
met. Sidst har ungseniorer, trænere og udvalg afholdt week-end, 
hvor næste sæson blev planlagt. 
Henrik Heger og Søren Jensen deltager i juniorledernes årsmøde i 
Odense. 
Sammen med de øvrige Amagerklubber vil man prøve at lave en 
fælles stand på bådudstillingen i Bella Center den 23. - 25. februar 
1996. 

Punkt 8 Kapsejlads 
På et fællesmøde i Kastrup Sejlklub blev det vedtaget, at Hempel 
Cup foregår fra SSF i 1996, og der blev aftalt indbyrdes kapsejlads
datoer i kredsen. Der var enighed om at foreslå Erik Povlsen som ny 
kredskontakt efter O.P. 
SSF's stævner i 1996 bliver: 
Optimist-storstævne d. 18.-19. maj. 
Hempel Cup d. 8. - 9. juni. 
Familie-sejlads d. 16. juni. 
DM for Yngling d. 30. juni - 3. juli. 
Møn Rundt d. 9. - 11. august. 
OldBoysd. 17.-18. august. 
Klubmesterskab d. 8. september. 
Ballad-stævne d. 21. - 22. september og 
Forterne Rundt d. 22. september. 
Og sejles der selvfølgelig onsdagssejladser som sædvanligt. 

Punkt 9 Joller 
De fa aktive er gået i hi, men der er lørdagstræning for Finnjoller i 
Dragør. 
Som nævnt tidligere vil skurvognen blive tømt og udskiftet. 

Punkt 10 Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 Sikkerhed 
Der har vist sig problemer med medlemsnøglerne, idet der er 
medlemmer og ægtefæller/samlevere, som begge har købt to nøgler. 
Og det er ikke meningen, at hver person har mere end én nøgle. Det 
vil blive søgt afhjulpet i løbet af vinteren. 

Punkt 12 Bladet 
Redaktøren var indkaldt til mødet. Produktionsplanen (se linder 
punkt 1) vil blive optrykt i bladet. 

Punkt 13 Evt. 
Der vil blive indkaldt til hovedkredsmøde i Østersøkredsen den 28. 
november. På mødet vil SSF foreslå, at Else Thuring bliver valgt 
som næstformand efter Jens Green Jensen, der trækker sig efter 
valget som formand for SSF 

På udstillingen i Bella Center vil Dansk Hydraulisk Institut 
(sammen med andre) prøve på at give et indtryk af, hvad Øresunds
forbindelsen vil betyde for sejlsporten i vort område 

Mødet slut kl. 21.42. 

Jens Green Jensen 
Formand 

Ole Poul Pedersen 
Sekretær 

Rettelse. 

I referatet af bestyrelsesmødet den 11.9.95 skrev vi, at branden ved 
optiskuret skyldes, at vor nabo, den Integrerede Institution, var 
uforsigtig med en grill. Dette er ikke rigtigt, vi har senere fået 
oplyst, at det var gæster fra Amager Surf klub, der efter en grillaften 
hældte gløder over hegnet til SSF. 

Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A. 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Skudehavnsvej 18 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

SSSSSSSSSSSSSK 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag kl. 10-12 

og 12.30-14.30 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

Mandag lukket. 
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På sommertogt med GERTY VI 
af Henning Andersen 
Fortsat fra nr. 11 november 1995 

Briinsbyttel 
Tirsdag den 28. Juni 1994. 

Vågner kl. 05°° har sovet lidt uroligt, 
ser at flere både er sejlet, vi får lidt 
fart på, og kommer da også tidligt 
nok i slusen sammen med de andre 
både, men med morgenkaffen i hån
den. 
Så bliver vi løftet op i Nordsøen 
ca. 1,5 m. Så pludselig er vi ude, vej
ret er stille, så vi forsætter for motor 
ud af renden, hvor vi kan se de store 
grønmudrede banker til begge sider, 
senere bliver det et lidt kønnere land
skab på den sydlige side. Der er næ
sten ingen luft da vi sætter sejl, men 
farten er med strømmen 5,5 knob. Så 
det går stærkt. Det er Elbens udløb, 
i Nordsøen, vi sejler i, og tidevandet 
har været inde og vende i Hamburgs 
havn, der ligger 50-60 km. inde i 
landet, for ca. 6 timer siden, og om 
nogle timer vender det igen og løber 
ind til Hamburghavnen, skyller 
hele havnen ren, og smider så 
alt skidtet ud i nordsøen hvor 
vi nu sejler imellem appelsin
kasser, flamingoskum og lign. 
I næsten vindstille nærmer vi 
os Cuxhaven, for fuld fart. Vi 
beslutter os for at gå i havn for 
at handle, men et stort skib 
kommer langsomt imod os, så 
vi venter og snurrer rundt, så 
han kan passerer, men på dette 
øjeblik har strømmen ført os 
langt forbi havnehullet, så det tager 
tre kvarter for fuld drøn på Ejvin 
(motoren) for at komme ind mod 
strømmen, så vi følte her ret hurtigt, 
hvad tidevandsstrøm er. Inde i 
fiskerihavnen glider vi så stille og 
roligt frem mod en flydebro, lidt for 
stille syntes vi. Det var så vores første 

mudderbanke, men den var blød, så 
vi kom hurtigt af, og fandt en god 
plads. Bromolen, som vi ligger ved, 
er et mægtigt broanlæg, som kan 
løfte og sænke sig otte til ti meter 
efter tidevandet, alt er i stål, så vi må 
have de store fendere frem. 
Herinde mellem fiskebådene er der 
stille og varmt, solen skinner og her 
er rigtigt rart, så vi brygger os en 
kande kaffe og snakker om, hvad vi 
skal købe inde i Cuxhaven by. Vejret 
er stabilt, vi ligger, lige som hele 
Nordeuropa, i et højtryk, der giver 
fint vejr, så vi må have benzintankene 
fyldt op til det lange stræk uden om 
de Frisiske øer i tidevandstrømmene, 
hvis der skulle blive for lidt luft til 
sejlene. Der er ingen butikker eller 
benzin på havnen, vi må til byen, vi 
går langt, og må spørge et par gange, 
service stationen ligger ved kirken får 
vi at vide. Nåja, tiderne skifter, før i 
tiden var det kroen, der lå ved kirken. 
Nå for Søren , der var både benzin
tank, kro og kirke, så vi fik ordnet 
det hele, på tilbagevejen får vi købt 

H&, rJa a n e c -i er U.. $ 

middagsmad, oksekød er billigt her 6 
DM = 25 kr. for to store røde bøffer, 
nu er vi spændt på kvaliteten, vi gem
mer dem et par dage under dørken 
for en sikkerheds skyld, rødvin har vi 
selv med hjemmefra så vi skal nok få 
dem til at glide ned. 
Det var en varm tur i byen, den lå 
godt gemt bag mægtig høje diger, for 

at de kan gå tørskoet rundt, når 
efterårsstormene sætter ind fra nord
vest, 
Da vi kommer tilbage i havnen, er 
landgangsbroen på vores flydebro 
vandret, den var 45 grader og van
skelig at komme op af, da vi gik. Vi 
spiser frokost og da vi må vente på 
tidevandet, som skifter kl. 1728, bliver 
det til studier i denne for os, fremme
dartede tidevandshavn, vi tar badetøj 
på, og det bliver til slab- slab, en tår 
kaffe med Annes, igår nybagte kage, 
lidt læsning og skrivning. 
Imedens vender strømmen, jeg prø
ver at få en snak igang med de frisi
ske fiskere, som ligger ved broen, om 
farvandet, for at hør de lokale, om 
der er noget, der skal tages særligt 
hensyn til, men der er ligesom ikke 
noget at hente her. Det er jo også fint 
vejr, så måske derfor. 
Vi forlader Cuxhaven kl. 1600 og 
sejler mod de Frisiske øer. 
Strømmen er imod endnu, men kun 1 
- 2 knob. Ingen vind, så motoren 
kører indtil strømmen vender. Men 
da den gør det og har løbet med en 
times tid, sejler vi med 6-7 knob, i let 
vind og de 1 - 2 sømil, der er imellem 

de store rendebøjer, går stærkt, 
og de drøner forbi os den ene 
efter den anden. De er num
mereret så det er let at se, hvor 
langt man er på ruten. Med den 
fart i let vejr, hvor man tror 
man kan slappe lidt af, er det 
lige ved at gå helt galt. Et ø-
jeblik hvor jeg er uop-mærk-
som, fordi jeg skulle læse højt 
for Anne, suser bøjen forbi, stor 
og voldsom, og der var kun 
plads til et stykke cigaretpapir, 

imellem den og os. 
Puha, øjnene bliver rettet stift frem
efter, og hånden får et et fast tagiror-
pinden.Det er flot vejr, her på vores 
første dag i Nordsøen, vi ser kun 
enkelte sejl på stor afstand , men i 
renderne som vi nu har forladt, er der 
tæt storskibstrafik, som dog tynder 
lidt ud hen ad aftenen, da vi sejler 
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over udmundingen af Weserfloden. 
Her løber tidevandet ud, og presser 
os NV på, så vi må korrigerer kursen 
med 20° for at nå vores mål, som er 
den første af de frisiske øer 
"Wangerooge". Det er 42 sømil fra 
Cuxhaven som vi forlod kl. 1600 

Det var en smuk solnedgang ud over 
Nordsøen, og nu er det ved at blive 
mørkt, vi må vende os til, at vi ^ 
er helt alene på det store vand,, 
og har fri horisont til alle sider. 
Når man som os, og efterhån
den i mange år, altid har sejlet i 
nordiske farvande, hvor 
afstandene er mindre,, og der er 
en mangfoldighed af både, på 
vandet døgnet rundt, kan man 
godt her føle sig lidt alene, og 
her i natten er det eneste sel
skab, nogle fyr og lysbøjer, som 
vi dog lærer at sætte stor pris 
på. 
Wangerooges havn er ikke nem at 
anløbe i mørke. Den ligger, som på 
alle de frisiske øer, på indersiden af 
øen. 
Anløbsbøje I.S.O. 8 sek. derefter 
lang og snoet indsejlingsrende i enor
me lawandsområder, fire til fem 
meters tidevands forskel, vinden er 3 
til 5 sekm. så vejret er fint. 
Nordfrisiske øer. 
Onsdag den 29. juni 1994 
Klokken er over 2400, da Anne i 
natten far øje på indsejlingsbøjen til 
Wangerooge, vi kan lige netop holde 
den op, med seglene halet hårdt hjem. 
Jeg er ikke helt glad ved situationen, 
men Anne har fod på tingene. Vi har 
jo, nu længe sejlet i tide-
vandsstrømme som har været med, 
på tværs og imod, og bøjen ligger 
lige der. Vi tager en pejling på fyret 
som står ca. fem sømil inde, og det er 
den rigtige bøje, så på med vanten. 
Anne har kort og kompas og korri 
gerer den kurs, jeg styrer igennem 
mørket, så vi kan holde os i den 
smalle rende de ca. fem sømil, der er 
ind til havnen. Det er på et tidspunkt, 
hvor tidevandet lige er vendt og løber 

langsomt ind imellem øerne, det kun
ne tydeligt ses ved anløbsbøjen, og 
passer også med vores tidevandsta
bel. Det her er spændene, også lidt 
anstrengende, vi stirrer ud i mørket 
for at få øje på nogle af alle de bøjer, 
der er vist på kortet, men har kun set 
to, men ved at styre nøje efter blink
bøjer, der fører os ind i mellen øerne, 

r r$ tsk jZHT V/%/.' '•$<7 C. 
** «*'c. ptC v•?/ in L , 

Der en hel del både inde i havnen, de 
ligger alle tæt sammen ved en stor 
flydebro, de ligger som bier på et 
stykke sukker og vi må se at blive en 
af dem. 
Vi anløber forsigtigt, lægger os uden 
på en tysk båd, lister på tåspidser 
ombord, og gør fast med spring og 
alt det der. Vi taler ikke men hvisker 

og gør tegnsprog, for ikke at 
ødelægge naboens nattesøvn. 
Da alt er klart, og vi skal til at 
gå i køjen, kommer en herre 
hen af molen, i en lidt usikker 
gangart, kravler ombord, og 
siger, guten aben mein Herr. 

går det godt, en gang drejer vi af for 
tidligt på kursen, men opdager det i 
tide, og kommer på rette kurs igen. 
Så ser vi pludselig havnen, og kan 
styrer på havnefyret, vi ånder lettet 
op, og glæder os til at komme ind og 
få lidt nattesøvn. 
Men godnat nattesøvn, vi 
sejler op på en mudderban
ke lige midt i havnehullet, vi 
masede med sejl og motor, 
hængte os ud i stagene, 
hoppede på stævnen, vi 
kom også fri et par gange, 
men stod så igen. 
Imens steg tidevandet, og 
da der kom en jolle med to 
mand i og hjalp til, så flyder 
vi igen, og sejlede ind i hav
nen kl. 02°° Vi grinte lidt 
af det der var foregået, 
vores første dag i Nordsøen 
gik fint med tidevandet og 
navigation. Indsejling ved 
ebbe skal man, foruden na
vigationen være meget hel
dig med, også endda i mør
ke, men alt gik fint, og så 
sejler vi op på en mudder
banke inde i havnehullet. 

Det har været en lang, flot, og 
spændene dag, siden vi stod op 
imorges kl 05°° i Briinsbyttel, 
og sejlede mod de frisiske øer, 
vi har haft mange gode ople

velser, den udsejlede distance er 65 
sømil, og vi er godt trætte, en go' 
varm kop the, og så til køjs kl. 0230 

forsættes 

Anne og Henning 
Kragejollen " GERTY VI" 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Formandens beretning.... fortsat fra side 5 

arrangeret af Hopla pigerne, blev som sædvanlig en stor 
succes. 
Sankt Hans blev i kulde og storm afholdt på jollepladsen, 
og sæsonen blev sluttet af med, at vor stander blev 
nedhalet den 21. oktober i overværelse af en stor skare af 
medlemmer, og indbudte æresmedlemmer. Under de 
efterfølgende festligheder blev Erik Povlsen, også kaldet 
Basse udnævnt til årets Sundbyer. Endvidere benyttede 
bestyrelsen lejligheden til at sige tak til fratrådte formand 
Preben Jacobsen og hans frue med overrækkelse af vin og 
blomster. 

Sejlerskolen. 
Sejlerskolen styres med sikker hånd af Kent Nielsen og 
hans dygtige instruktører. Der er et utroligt sammenhold 
blandt elever og lærere. Alle sejlerdage har været fuld 
besat hele sæsonen igennem. Alle elever, der gik op, har 
bestået duelighedsprøven i år med et flot resultat. Vi må 
forvente et forsat stort pres på skolen, på grund af vore 
nye love, der siger, at for at få plads i havnen skal man 
have mindst duelighedsbevis. 

Ungdomsafdelingen. 
Har siden forårsgeneralforsamlingen været ledet af 
suppleant Lillian Green Jensen med stort hjælp af udvalgs
medlem Søren Jensen og andre dygtige ungdomssejlere. 
Dette store arbejde har givet sig udslag i, at vore ynglinge
sejlere og optimister har vist vor stander ved mange 
sejladser, således også vore yglingesejlere ved VM, i 
Schweiz. 

Kapsejlads. 
Ved roret står Frank Olesen. Der er nogle, der siger, at vi 
nok er bedre til fester end til kapsejlads, dog holder dette 

ikke helt stik; vi 
har fine resultater i 
Sjælland Rundt og 
Møn Rundt, som 
vi jo selv afholder, 
og som involverer 
mange af forenin
gens medlemmer, 
hvilket er nødven
digt, for at arran
gementet overho
vedet kan afholdes. 
Sejlerne har haft mulighed for hele sæsonen igennem at 
træne på alle onsdage, hvor Frank og hans gode kapsej
ladsudvalg har stillet sig til rådighed. Der har været afholdt 
Familiesejlads i juni, Old boys i august og Forterne Rundt 
i september med stor deltagelse, og alt har været vel 
tilrettelagt. 

Regnskabet. 
Foreningens regnskab er stabilt, dog må her nævnes at 
Københavns kommunes folkeoplysningsudvalg har 
revideret vort tilskuds-angivelse for året 1994, og vore 
revisorer har i Revisionsprotokolatet for samme år gjort 
opmærksom på, at SSF har modtaget ca. 300.000 kr. i a 
conto udbetaling. Heraf er 100.000 kr. passiveret i 
foreningens årsregnskab som skyldigt. Udarbejdelsen af 
tilskudsregnskabet viser, at yderligere ca. 50.000 kr skal 
tilbagebetales til Københavns kommune. Bestyrelsen har 
i samråd med kasserer og revisorer hensat disse penge, 
150.000 kr., i vort regnskab for 1995. 

Joller. 
Claus Villadsen, der står for jolleafdelingen må erkende, 

at der for øjeblikket ikke er den store 
tilslutning til denne del af foreningens 
aktiviteter, men også her er der en vis 
form for optimisme at spore for de 
kommende år. Kemp og Lauritsen har 
givet os en stor skurvogn, der, efter 
ombygning, skal tilbygges nuværende 
jollehus som omklædningsfacilitet. Det 
er måske forkert at sige, at der ikke er 
de store armbevægelser ude i jolleafde
lingen. Sommeren igennem har den 
udlagte jollebro flittigt været brugt af 
foreningens medlemmer som badebro. 
Så der har været liv på jollepladsen. 

BADU/lDSTYR 
KOM OG SE DE SIDS/tåNYHEDER I BÅDUDSTYR 

VI HAR 

RUP 

OG SEJLBÉKLÆDNING 

INSTRUMENT 
BLOKKE/BESILAQ OG FITTINGS 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ 0 
GAVEARTIKU 

ITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

MAN - FRE 09.00 - 17.30 
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

ERVICE 

YT1 Kirstines 
vandrepokal 

Mjfcafe til onsdagssej-
•lI ladserne, er i år 

gået til: 
Lars Rønsholt Andersen 

med "Sirocco" for det bedste 
fremmøde på kapsejladsbanen 
om onsdagen 
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25 års jubilarerne 

Motorbåde os Sikkerhed. 
Steen Jensen, der er bestyrelsesrepræsentant for motor-
bådsaktiviteterne har udført en lang række opgaver, som 
rækker ud over dette at være motorbåds- og sikkerhedsre
præsentant. Steen har som særlig sagkyndig været til stor 
hjælp for havneudvalget i forbindelse med, at vore kraner 
er blevet repareret og godkendte i sikkerhedsmæssig 
henseende. Udover at 
have stået for vellykkede arrangementer omkring fæl-
lesturene til henholdsvis Malmøhus Bådklub og øresunds-
sejlklubben Frem, samt vor årlige fisketur med efterfølgen
de fest, har Steen også, på bestyrelsens opfordring, stået 
for den store udskiftning af vort nøglestysten, som har 
været en enormt arbejdsindsats for at fa det op og stå. 

Bladet 
Vor redaktør, Poul Christensen, der overtog redaktør
hvervet ved forårsgeneralforsamlingen, har givet vort blad 
et nyt look. Poul har samtidig arbejdet på at billiggøre 
bladet ved selv at udføre en del af bladets produktion. 
Poul er ligeledes vores forsikringsforbindelse til Codan og 
står til rådighed for råd og vejledning for medlemmer i s-
pørgsmål om bådforsikringer. 

Jubilarer 
Vi har til denne 
generalforsamling 
usædvanlig mange 
jubilarer med 25 
år, -40 år, -50 og 
en enkel 60 års 
medlem. 
Bestyrelsen har, 
som noget nyt, 
afholdt introduk-
tionsmøde for alle 

60 års jubilar medlem 306 Ivan Thomsen nye medlemmer. 
Her fik de fortalt SSFs mangeårige og til tider farverige 
historie af Hans Guldager, der gjorde det meget levende. 
Efterfølgende viste sejlerskolechefen, Kent Nielsen, støttet 
af Lillian Green, rundt på foreningens område. Også vi 
gamle medlemmer lærte en del, som vi 
aldrig havde hørt før. Disse møder vil 
blive afholdt med passende mellerum 
for de nye medlemmer. Til disse møder 
er alle medlemmer velkomne. 
Vort medlen, Erik Wilhelmsen, A 726, 
med båden "Ra III", der har været 
Jorden rundt, har lovet at komme en 
aften i februar og holde foredrag og 
vise lysbilleder fra sin jordomsejling. 
Dette vil blive nærmere annonceret i 
bladet. Med disse ord vil jeg slutte min 

beretning. Det har været et spændende og lærerigt halvt 
år. Det har også været sjovt at prøve at stå til rors i vor 
forening. Jeg takker medlemmerne samt en særdeles god 
bestyrelse for den støtte, jeg har fået. 
Med dissse ord lægger jeg min beretning frem for general
forsamlingen. 

Else Thuring. 
JUBILARER EFTERÅR 1995 
25 ÅR: 
920 Gunnar Deslar 
908 Chrstian Sauer 
927 Svend Kukkerik 

1260 John Nilsson 
952 Flemming Søndergaard Jensen 
945 Erik Monefeldt Andreasen 
556 Bent Baun 
494 Jørgen Erik Jensen 
389 Anders Bøgh Jensen 
632 John Henning Uslar 
116 Poul Erik Grønning 
105 Kjeldd Olesen 

40 ÅR 
532 Leif Guldbeck 

1196 Walther Andersen 
375 Henrik John Rosenberg 
276 Ole Juul 

60 ÅR 306 Ivan Thomsen 

Heller's Yachtværft 
Reparation af træ- og glasfiberbåde 

Installation og reparation af 
bådmotorer/påhængsmotorer 

Selvbyggermaterialer 
Oplakering af både 

Nybygninger 

Amager Strandvej 407 

HELLER 26 2770 Kastrup • 32 50 3017 
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Sejlerskolen 

Nyt fra sejlerskolen 

Vi er nu midt i efteråret, ja faktisk 
på tærskelen 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 over al forventning med 
mange positive indslag i løbet af 
sommeren, et forhold, der gør, at 
skolechefens forventninger til den 
nærmeste fremtid er helt på toppen. 
Fredag den 6. oktober afholdt sej
lerskolen, traditionen tro, afslut
ning. Fremmødet var imponerende, 
idet ikke mindre end 30 havde fun
det vej til S SF den aften. Alt forløb 
godt med mad og god stemning. 
Når I læser dette, har navigations-
kurset kørt i nogen tid, og alt er 
vel. Towærkskurset er desværre 
ikke kommet igang endnu, men en 
sidste kraftanstrengelse gøres for at 
fa dette kursus op at stå. 
Lørdag/søndag den 7/8. oktober 

var der pligtarbejde med afrigning 
af bådene. Her var fremmødet 
nogenlunde tilfredsstillende. På den 
anden side må der være nogle der 
har dårlig samvittighed. For at give 
dem chancen for at gå vinteren i 
møde med ro i sjælen, vil der lør
dag/søndag den 25/26. november 
blive arrangeret et opsamlingsheat. 
Bådene er ikke helt tømt endnu, og 
trænger slemt til at blive rengjorte. 
For at undgå trafikkaos ved det 
gule telt, kan man eventuelt ringe 
til undertegnede først, (om dagen). 
Øveballen kom på land torsdag den 
26. oktober, i den forbindelse kan 
det nævnes , at vores pladsmand 
gennem mange år Bent Petersen, 
som også har været tilknyttet sej
lerskolen i en menneskealder, tog 
"Øveballen" op som den sidste af 
de mange både han har taget op i 
årenes løb. "Tyveknægten er kom
met på land den 3. november. 
Lørdag den 28. oktober deltog 
sejlerskolen med to både i den årli
ge kanalrundfart i flot vejr, så vi fik 
en fin dag ud af det. Fremmødet af 
medlemmer var iøvrigt imponeren
de med 18 både og over 100 delta
gere, hvoraf ca. 14 måtte hales 
hjem i snor. 
Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen Skolechef 

Nye medlemmer som søger 
optagelse i SSF. 

877 Henrik S. Christensen 
Wolthersgade 5 A 
2300 S 

886 Jørgen Koblauch 
Lemberggade 28 
2300 S 

890 Claus P. Tharum 
Sølvgade 34 C 
København K 

893 Jan Arne Kamper 
Strandvejen 76 
Hellerup 

894 Claus Krogsgård Olsen 
Roselillevej 84 
2300 S 

Havnen § 9 
Erhversmæssig handel og udlejning 
af fartøjer fra SSF's havn er forbudt 

• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

r . ^ 

i / 

1 Sejl- og motorbåde Indtil 6 tons \ 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 

JfjJHr| I  
1 Sejl- og motorbåde Indtil 6 tons \ 

PREBEN 
JACOBSEN 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 
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POKALTILDEUNGER - SSFs UNGDOMSAFDEUNG 

Pokal 1995 Pokal 1995 

Børge Tvilling's 
(Flittigste fører) 

Henrik Heger 

Vivi Olsen's 
Klaus Mikkelsen 

(Flittigste Junior) 
Klaus Mikkelsen 

Hæng i pokalen 
(Pigesejler) 

Eva Persson 

SSF's 
Mark W.petersen 

(Flittigste opti) 
Mark W.petersen 

Heidi's 
(Særlig indsats) 

ikke uddelt Pokalerne tildeles aktive med
lemmer i SSF's Ungdomsafde
ling og uddeles af ungdoms
lederen ved hver efter-
årsgeneralforsamling 

Preben Vognmand's 
(Klubmester opti) 

Kim Jensen 

Pokalerne tildeles aktive med
lemmer i SSF's Ungdomsafde
ling og uddeles af ungdoms
lederen ved hver efter-
årsgeneralforsamling Skolebetjenten's 

(Klubmester yngling) 
Henrik Heger 

Pokalerne tildeles aktive med
lemmer i SSF's Ungdomsafde
ling og uddeles af ungdoms
lederen ved hver efter-
årsgeneralforsamling 

Hjertelig tak for venlig 
deltagelse ved 

Leif Kunze Olsens 
bisættelse. 

Venlig hilsen Ellinor, Dan og 
medlem 109, Laila 

Hej allesammen! 
Jeg vil gerne hermed have lov til at 
sige tak for al opmærksomhed til 
min 60 års fødselsdag, og at alle 
var med til at gøre det til en dejlig 
dag. Mange tak endnu en gang. 

Hilsen John Otto 

En stor tak til bestyrelsen for de 
smukke gyldne blomster under mit 
hospitalsophold. 

Grethe 

Der burde være en bedre måde at 
starte dagen på end at stå ud af sin 
god seng. 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

En fisketur 
Onsdag den 4.10.95 havde Hans 
Jørgen Sørensen inviteret de pen
sionister og arbejdsledige der havde 
lyst, ud at fiske. Vi var 19 personer 
der mødtes kl. 800 i Kalkbrænderi
havnen. 
Vejret var rigtig flot efterårsvejr, let 
vind og sol. 
Robert havde fået sin harmonika 
med og Ivan sin mundharpe, så der 
var både stemning og musik. 
Peter Beck hev den største torsk i 
land, anden præmien , som var en 
kasse øl, gik til deling. 
Kl. 1500 lagde vi atter til kaj. 
Vi vil alle sige tak til Hans Jørgen 
for en dejlig tur og håber den vil 
blive gentaget. 
Vi havde besluttet at give 35.,00 
kr. pr. deltager, overskuddet gik til 
svagførerfesten. 
Hilsen "en deltager". 
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• 

Flotte farver på rad og række 
Fliigger byggefinish gør svært valg lettere 

Det kan være svært at vælge nye farver til boligen. Men 
Fliigger byggefinish gør det lidt lettere for dig. Vi har udstillet 
alle vore indefarver i en særlig niche i forretningen. Her er 
der fred og ro, og her kan du studere farverne i større 
format og i et bedre lys - og du får derfor lettere ved at 
bedømme, hvordan farverne vil virke i dit eget hjem. 

Kig ind i forretningen, se de mange farverige muligheder 
og få gode råd om farver og farvesammensætning. 

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


