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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk 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 5713 40 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Steen Jensen 31 58 95 24 

Kapsejladschef: 
Frank Olesen 32 52 23 10 

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 

Klubhus og kontor er lukket 
fra den 2.- 27. januar 1996 

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

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

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

m 
Fotografering til brochure brug 

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

O 
z 
CC 

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

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

E SMQffsetttyk 
v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP 31 51 71 79 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den 1. februar 1996 
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- til en besparelse på 200.000 kr. 
Det var den besked redaktøren fik 

Undertegnede foreslog i foråret bestyrelsen at gøre medlemsbladet billigere ved: 

- selv at renskrive artiklerne 
- selv sætte artiklerne op 
- selv redigere siderne 
- selv printe en master til trykkeren 

Alt dette har siden bibragt SSF en besparelse på ca. 4.000 kr. pr. blad. Bestyrelsen 
sagde den 4. december nej til, at jeg fik et ordentligt værktøj at arbejde med. 
Udgiften til dette værktøj, 25.000 kr., er allerede sparet. 

Bestyrelsens begrundelse var, at SSF har fået ekstraudgifter til bl.a. en ny bardisk. 
Det er åbenbart vigtigere at lange bajere standsmæssigt over disken end at spare 
200.000 kr. over 5 år. I øvrigt kommer det næppe bag på bestyrelsen, at der skal 
bruges penge på klubhuset. 

Enhver med bare et minimalt kendskab til købmandsregning må studse over 
bestyrelsens beslutning. Man kan fiygte for SSF s fremtidige økonomi, hvis 
bestyrelsen fortsætter denne kortsigtede linie... eller var begrundelsen i virkelig
heden en anden?! 

Det er jo som bekendt ikke usædvanligt, at bestyrelser er sammensat af personer, 
som formanden kender særlig godt, så hvis begrundelsen for afslaget er en anden, 
hvem bliver så den næste redaktør?? 
Desværre, kære medlemmer, det er jer, som må betale for bestyrelsens beslutning -
uanset begrundelsen. 

Skulle bestyrelsen ombestemme sig og give mig et ordentligt værktøj, er jeg 
naturligvis parat til at yde samme engagerede indsats som før den skæbnesvangre 
4. december. 

Poul Christensen 
Redaktør 

3 



Klubhuset åbner igen 

søndag den 28. januar 1996 Id. 1400 med et gigantisk 

BANKOSPIL 
Adgangsbilletter koster 10 kr. og kan købes ved indgangen. 

Etter hvert spil vil der blive udtrukket en flot gevinst pé adgansbilletten. 

Der vil blive 8 gennemgående spil plus 3 flotte ekstra spil, alle plader 

koster kun 5 kr. pr. sfk. 
På festkomiteer>s vegne Elo, Rita og Else 

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

M.B.A. 

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. 

Sejlcenteret 

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

DIN LOKALE SEJLMAGER Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71 14 
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Referat af bestyrelsesmøde 
den 4. december 1995 

Punkt 1 Protokol 
Der var ingen bemærkninger til referatet Ira sidste møde. 

Punkt 2 Beretning 
Formanden gennemgik den indkomne post. 
Københavns Belysningsvæsen tilbyder at gennemgå installa
tionerne. Havneudvalget vil aftale et møde i februar. 
Legepladsudvalget havde afholdt 2 møder og udarbejdet et 
forslag til det videre arbejde. Bestyrelsen fik materialet til 
gennemlæsning og behandling på næste bestyrelsesmøde. 
Formanden oplæste et udkast til ansøgning om tildeling til 
ungdomsafdelingen fra Amagerbankens Jubilæumslegat. 
Kattens Værn vil blive tilkaldt for at indfange og aflive de 
herreløse katte (kr. 100,- pr. kat). 

Punkt 3 Havn og Plads 
Der har været foretaget oprydning på pladsen. Små joller er 
blevet anbragt bag det røde skur og på jollepladsen. 
Trailere og joller uden navn eller årsmærker er blevet flyttet 
om bag ved sejlerskolens gule telt. 
De løse trailere er et pladsmæssigt problem i vinterperioden. 
Om sommeren vil der kunne anvises et særligt parkeringsom
råde for trailere. 
Det koster kr. 200,- at mangle årsmærke, men det kan blive 
nødvendigt at sætte gebyret op. 
Ud over vinteroplæggere, der ligger i havnen uden mast og 
årsmærke, har havneudvalget problemer med afmærkningen 
af både på land, fordi mange bukke og stativer ikke er tydeligt 
afmærket med navn og nummer 
Problemet må tages op i medlemsbladet og på generalforsam
lingen. 
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten havde skrevet til 
Miljøkontrollen og været i kontakt med opgravningsfirmaet 
fra Køge vedrørende oprensningen af indsejlingsrenden. 
Klaptilladelse kan forventes inden jul, og godkendelse via 

Skov- og Naturstyrelsen kan så tidligst forventes sidst i 
januar. Af hensyn til fiskeyngel skal arbejdet være afsluttet 
inden den 1. marts. 
Der er i øvrigt søgt om en 5 årig permanent klaptilladelse. 
Der søges om kommunalt tilskud ud fra denne forudsætning. 
Asfalten i 'rundkørslen' skal repareres. 

Punkt 4 Klubhus 
Klubhusrepræsentanten og motorbådsrepræsentanten havde 
indhentet to tilbud fra storkøkkenfirmaer på en ny bar i 
restaurationen og modernisering af køkkeninventaret. Udgif
terne vil være ca. 250.000 kr., og arbejdet skal laves mellem 
den 2. og 26. januar. 
Det blev besluttet, at et lille, hurtigtarbejdende udvalg (Jens, 
Elo og Steen) skulle tage stilling til de to tilbud. 
Det er meningen, at et hold frivillige skal rydde arbejdsområ
det inden installeringen. 
Sikkerhedsrepræsentanten har indhentet et alternativt tilbud 
på en modulbaseret alarmcentral. Prisen vil være kr. 29.800,-
+ moms. 

Punkt 5 Fester 
Bankospillet vil blive annonceret i bladet, og der vil igen i år 
være salg af 'fjernstyrede' plader. 
Formanden foreslog, at der blev lavet et vinterarrangement 
med gennemgang af de afmærkninger og markeringer af 
gravemaskiner mv., som man kunne møde ved broarbejderne 
på Øresundsforbindelsen. 
En aften i marts vil foreningens medlem Erik Vilhelmsen 
fortælle om sin jordomsejling med båden Rah II. 
Måske kunne forslaget om afmærkninger bruges som indled
ning til denne aften? 

Punkt 6 Sejlerskolen 
Tovværkskurset er kommet godt i gang, men den tidlige 
klargøring af bådene er ikke forløbet helt som planlagt., 

fortsættes side 9 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Fra " GERTY ,fs logbog. 
Torsdag den 30. juni 1995 
Nordfrisiske Øer. "Wangerooge" 
Jeg sover ikke så godt, vågner flere gange, vejret 
skifter fra lyn med torden og regn til hård kulingsluft, 
jeg hører en ildevarslende susen, der kommer nærmere 
i natten, og pludselig krænger båden over for vindtryk
ket, og det hyler og fløjter i rigningen i en times tid, så 
bliver det stille med lidt torden og regn igen. 
Vi sover til kl. 10, går så op i badehuset, og far et 
varmt bad, vi har taget vores køjesæk med, fyldt med 
vasketøj, men ingen vaskemaskine, men bruserbunden 
er 10-15cm dyb, så en prop i, godt med Ariel og mas
ser af varmt vand, jeg vasker, og Anne skyller i to 
håndvaske, det går fint, indtil Hafenmeister kommer og 
spørger Anne, meget vredt, og på frisisk, om hun ikke 
er klar over, at det er et herretoilet og baderum," han 
kan ikke se mig, før jeg træder frem fra bruseren, han 
kom igen lidt senere, og talte denne gang engelsk, og 
vi fik det lidt bedre med ham, vi rigger tørresnor op 
hele båden rundt, på kryds og tværs, og far anbragt alt 
vores vasketøj, der går en halv time, så er vindstyrken 
pludselig 12-15 sekm. og vi modtager vores korte og 
lange underbukser, trusser, undertrøjer osv.fra vores 
Hollanske og tyske naboer som ligger til læ for os, alt 
imedens vi bjærger alt, hvad vi kan, vinden kommer så 
pludselig her, ligesom det kan være helt stille ind 
imellem. 
Vejrmeldingen på Kalundborg langbølgesender siger 
fredaglørdag sydøst
lig vind, 5 til 13 
sekm. for den nord
lige del af Nordsøen, 
det passer os fint, da 
kursen imod "Den 
Helder" i Holland er 
ca. 160 sømil mod 
vest. 
Så vi bliver her og 
hygger os, det blæ
ser hårdt hele dagen, 
så vi tørrer tøjet i 
kahytten, men det 
bliver det nu ikke 
mere tørt af, hen af 
aftenen går vi igang 
med bøfferne, som vi købte i Cuxhaven, de var som 
sålelæder, men rødvinen var god, og så var der jordbær 
bagefter. 
Vi går aftentur i de høje sandklitter, og kan se det er 
ebbe rundt om øerne, hvor de enorme mudderbanker 
kan ses så langt øjet rækker. Tilbage i havnen kigger vi 
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lidt på lystbåde, her er foruden "Gerty" nogle tyske og 
hollanske fartøjer. 
Vi er i tysk friesland, øen "Wangerooge" er en ø under 
det tidligere Oldenburger hertugdømme, med aner til 
vores kongefamilie, og den flotte stærke hesterace. 
Denne ø har to havne, den ene, som vi ligger i, og som 
er den betydeligste, har færgeforbindelse til fastlandet, 
men ingen trafikveje, så derfor heller ingen automobiler 
eller mulighed for at gå eller cykle. De fem km, der er 
til byen foregår med tog, igennem en sandørken, det 
kører kun to gange om dagen, og det er, når der 
kommer turister fra fastlandet, og med hvad, man ellers 
skal leve af inde i byen, det kører så retur, hvis der er 
turister, der skal tilbage til fastlandet (det havde været 
godt at vide. 
Torsdag den, 30 juni 1994. 
Frisiske øer, Wangeooge. 
Da færgen ankom kl. 830 her torsdag morgen, steg vi 
på toget sammen med alle de andre turister, vi ville se 
byen, og handle skulle vi også, så vi har to rygsække 
og vores tohjulede indkøbsvogn med os, vi har sat en 
12 liters benzindunk ned i den, benzin kunne man kun 
fa, hvis man henvendte sig til en mand med navn 
Wilhelma og hilste fra Hafenmeister. Ingen biler ingen 
landbrug, hvad skal man så bruge brændstof til ?. 
Vi ankom, og blev overrasket over at finde en så smuk 
by på en ø af sand, og slet ikke så lille endda, der var 
pæne huse med blomstrende haver, gågader med for
tovsrestauranter, forretninger, supermarkeder, flotte 

hoteller, en stor rund 
bygning af glas lå 
højt for enden af 
strøggaden, og bag 
ved den og langt 
nede, åbnede sig for 
vores øjne, en af 
Europas flotteste 
badestrande, ud mod 
nordsøen. 
Det var det fineste 
vejr, man kunne tæn
ke sig, med svag 
pålandssøbrise, og 
sol fra en klar him
mel, vi kunne ikke 
andet end blive 

forbløffede over den flotte Nordsø, blåt hav så langt 
øjet rakte, og en sandstrand så bred, ren og fin, som vi 
troede man skulle til Maimi beach California, USA, for 
at opleve, og så lå det her, kun godt en uges sejlads 
hjemmefra. 
Men vi må handle og ordne forskellige ting, vi har et 



lille helbredsproblem, der skal løses via kontakt til 
hospital hjemme, samt læge og apotek her, og det 
bliver det så, selv om det desværre tog meget af vores 
dag. 
Men vi trøstede os med at spise frokost på fortovs
restaurant, stegt sølaksefilet, med masser af gode 
grønsager til. Derefter går vi byen igennem, og ender 
på den flotte strand, der nu er fyldt med mennesker og 
firkantede kurvestole, som kan lejes, og hvorom de 
bygger sandvolde og barrikader, en tysk skik som vi 
også kender hjemmefra, når de ferierer på vores vest
kyst. Når så lang tid 
er gået med dette, 
sidder de forpustede 
i kurvestolene og 
betragter deres 
værk, og tager må
ske bagefter et hav
bad, eller et bruse
bad fra en af de 
mange ferskvands-
brusere, der er op
stillet på stranden, til 
at skylle det salte 
nordsøvand af krop
pen med. 
Men i dette bade
paradis er der også 
en søslange, og den hedder "tidevandsstrømmen", den 
kommer op på fem knob, og skifter hver sjette time. 
Den har taget mange, der er helt ustyrlige, på grund af 
disse fantastiske badeforhold, har glemt eller har været 
uvidende om dette. Selv i fint vejr kommer og går 
tidevandet så hurtigt, at mange der ikke kender forhol
dene, ikke kan finde deres tøj og sko selv efter en kort 
svømmetur. Anne og jeg kom også i denne badestem
ning og måtte ud og svømme, vi havde ingen badetøj, 
så det blev lidt i afstand af det allerværste mylder, Anne 
kastede sig ud i Nordsøens store bølger, hun blev helt 
kåd og gik længere ud end til knæerne, straks blev der 
truttet og råbt fra et livreddertårn henne ved mylderet, 
vi tænkte begge, åh de er ikke rigtig kloge, vi har hørt 
at tyskerne betalte for at bade fra deres strande, og det 
havde vi to vikinger ikke nogen ide om at gøre, så vi 
svømmede rundt i de dejlige nordsøbølger på en til 
halvanden meter vand, jeg havde taget en pejling, imens 
jeg svømmede, for at se strømretning og fart, der var 
ingen af delene, på dette tidspunkt, men da jeg nu også 
svømmede, blev der enorm gang i hornorkestret henne 
i livreddertårnet, og det varede ikke længe, før der stod 
en stor flot livredder inde på strandkanten. Han råbte, 
og vinkede os ind, vi var lidt irriterede over dette, men 

svømmede ind, og da pusten var gået af friseren, 
spurgte jeg, whaot can vi do for you, sir, og på engelsk 
fortalte han om tidevand, som jeg her har beskrevet 

det. 
De var tre mand, der havde ansvaret for denne badeø 
med strande. Da vi fortalte, at vi var sejlere, og selv 
havde den tidevandstabel, som han stod og bladede i, 
for at vise os, at der kun var tre til fire timer om dagen, 
det var muligt at svømme på denne dejlige strand, fik vi 
det fint med ham, og det var hverken for penge eller 
hans lyst til hornmusik, han kontaktede os, men for at 

vi skulle svømme et 
sted, hvor han kunne 
se, hvis vi ikke var 
der mere. 
Så vi svømmede 
igen, hvor de nu 
kunne se os fra tår
net, og det var vid
underligt med de 
store bølger, og van
det var meget varmt, 
hvordan det så er 
blevet det, med den 
kolde forsommer er 
for os uforståeligt, 
men vi gætter på 
n o g e t  m e d  

golfstrømmen. Efter den dejlige svømmetur skulle der 
handles, vi var udgået for mange ting, brød, æg, mælk, 
frugt, grønsager og lidt konserves må vi også have. 
Med mange havne uden butikker løber det jo op, vi far 
hurtigt fyldt vores to rygsække og indkøbsvognen plus 
en bagerpose, Wilhelma var ikke hjemme, så ingen 
benzin, men vi havde også nok at slæbe, på vejen ned 
til Haupt-bahnhof, for her at fa at vide at toget ikke 
kørte mere idag, av for pokker. 
Vi prøvede at snakke med nogle om vores problem, 
men de så ikke ud til at forstå det, men vores problem 
var, at vi ikke havde mere end én mulighed, og det var 
at gå med det hele på ryggen, ud af sporet svelle for 
svelle, for der var ingen vej eller sti, kun banelegemet 
på fem kilometer igennem sandørkenen. Det er sikkert 
ingen sag, hvis man ikke har 25-30 kg forråd at slæbe 
på, nå, men det hjalp os nu også lidt, for ind imellem 
satte vi os ned på en svelle og reducerede vægten ved 
at drikke et par øl, da vi lidt forasede kom tilbage til 
havnen, hang alt vasketøjet der endnu, vi havde hængt 
det op om morgenen, med tre klemmer i hver ting og 
halvt over snoren, så kan det åbenbart hænge, selv i 
meget frisk vind. 

Fortsattes i næste nummer 
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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. 

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. 

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 

borgmwabner consnca 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

gztfterkins 

Maskinfabrikken 

ADIL" 
V Jørn Hansen 

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

Kanonprøve 
I gamle dage skete det til, at en kanon sprængtes under affyringen af det første skud. I den danske flåde indførte 
man derfor den bestemmelse, at kanonstøberen skulle sidde over skrævs på sit værk, mens det første skud affyredes. 
På den måde sikrede man sig, at han ikke sjuskede med sit arbejde. 

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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...fortsat fra side 5 

Punkt 7 Ungdomsafdelingen 
Den ny ungdomsleder bad om, at det foreløbige budget blev 
hævet med kr. 5.000,- til kr. 80.000,-, bl. a. af hensyn til 
renoveringen af Yngling D 24 over to år. 
Efter en længere drøftelse var der enighed om, at det må 
tilstræbes, at budgettet overholdes uden, at dette medfører, at 
materiellet - d.v.s. især følgebådene går til. 
Der var også enighed om, at en mere bred drøftelse af 
foreningens ungdomspolitik bør ske på et senere møde. 
Årsmødet i Odense for juniorlederne havde været rigtigt godt. 
Der havde været en god debat bl. a. om rekruttering og 
fastholdelse af ungdomsmedlemmer. 
SSF's sammenlægning af Yngling- og Opti-afdelingen til 
Ungdomsafdelingen havde interesseret mange deltagere fra de 
andre klubber. 
Sidste weekend i januar skal afdelingen have den traditionelle 
vintertur til Arresøhus. 

I den anledning blev redaktøren tilkaldt og fik besked om, at 
vi af den grund blev nødt til 'at holde tømmerne'. 

Punkt 13 Evt. 
Else Thuring var blevet valgt som ny næstformand i 
Østersøkredsen efter Jens Green. 

Mødet slut kl. 21.46. 

Jens Green Jensen Ole Poul Pedersen 
Formand Sekretær 

Nye medlemmer som søger 
optagelse i SSF 
900 Henrik Lose Elholm 

Woltersgade 5 A 2300 S 
898 Knud Kragelund Poulsen 

Bristol Alle 8 2300 S 

Punkt 8 Kapsejlads 

Det årlige seminar i Nyborg for kapsejladsdom
mere havde bl. a. gennemgået de meget forenklede 
regler, som forventes indført i 1997. 
Dansk Sejlunions hovedbestyrelse havde givet 
tilladelse til, at den enkelte klub kunne sejle efter 
reglerne allerede i 1996 (bortset fra OL-klasser og 
internationale stævner). 
Det vil Sundby Sejlforening nok gå ind i - i hvert 
fald i de mindre stævner. 
Erik Povlsen (Basse) er blevet valgt som ny 
kapsejladskontakt i Østersøkredsen. 

Punkt 9 Joller 
Skurvognen er sat op med hjælp fra havneudval
get og dets hjælper. 
Der satses på, at vognen fa samme farve som (og 
sammen med) jollehuset. 
Med sponsorhjælp fra et medlem og Amager Surf 
Center vil der blive indkøbt en ny klubsurfer. 

Punkt 10 Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 Sikkerhed 
Efter, at den ny portordning er sat i værk, kniber 
det for nogle medlemmer at lukke porten efter sig. 
Det overvejes at opsætte nøglebokse ved de to 
porte (til brug i tilfælde af brand m.v.). 

Punkt 12 Bladet 
Redaktøren vil deltage i sejlunionens bladkursus. 
Vedtagelsen af udgifter til EDB-udstyr må afVen-
te spørgsmålet om størrelsen af de nødvendige 
udgifter til køkkenet. 

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. 

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

E-SRararaDcsra 
OOUTBOARDS LJOlhlSOn 
YAMAHA QUICKSILVER 
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2 Til orientering 

5 dec.1995 

FRITIDSSEJLADSEN I DET SYDLIGE ØRESUND. INFO NR.l 

Dansk Sejlunion og øresundskonsortiet har indgået en aftale om 
at der nedsættes en følgeruppe under byggeriet af den faste for
bindelse mellem Sverige og Danmark,der på sejlernes vegne kan 
medvirke til de bedst mulige betingelser for sikker sejlads gen
nem byggeområderne,gruppen har ligeledes til opgave at videregi
ve alle informationer om sejladsforholdene. 

Dansk Sejlunion har bedt Østersøkredsen som den direkte berørte 
kreds i området om at udpege følgegruppen der har fået følgende 
sammensætning. 

Hans Guldager Sundby Sejlforening.(formand for gruppen) 
Steen Weider næstformand Dragør Sejlklub. 
Ole Rasmussen formand Kastrup Sejlklub. 
Jens Green Jensen formand Sundby Sejlforening. 
Jørgen Beiter formand Sejlklubben Lynetten. 
Thomas Ekdahl formand for Østersøkredsen. 

Følgegruppen har afholdt sit første møde med Øresundskonsortiet 
der forløb yderst positvt. 
Det er således aftalt at der i februar afholdes informationsmøde 
for klubbernes bestyrelsesmedlemmer og særlige udvalg,mødet vil 
finde sted i konsortiets udstillingsbygning på Kastrup Havn. 

Det er ligeledes aftalt at de traditionelle større distance kap
sejladser som Sjælland rundt og Møn rundt vil kunne passere gen
nem området ved at følge de sejladsanvisninger der bliver givet 
til deltagerne. 

Følgegruppen gør opmærksom på at det er yderst farligt at sejle 
gennem de forbudte områder fra nordre Røse fyr og til et område 
ud for Kastrup Lufthavn.Udover pramme og gravefartøjer,kan der 
på bunden ligge materiel som skal bruges under arbejdet,der vil 
kunne falde bøder til dem der overtræder sejladsforbudet. Områ
det er afmærket med gule pæle og bøjer.Se vedlagte tegning. 

I selve graveområdet vil der allerede nu være gravefartøjer 
pramme og bukserskibe,vær opmærksom på de førte signaler og ud
lagte bøjer,og følg de anvisninger der bliver givet,og vis i god 
tid at du går afvejen for arbejdsfartøjerne,der er ingen grund 
til at vi medvirker til at blodtrykket hos mandskaberne i ar
bejdsf artøjerne bliver yderligere sat i vejret. 

Øresundskonsortiet udgiver en række rapporter og informationer 
der gratis kan blive tilsendt,ring til konsortiets informations
afdeling tlf.33416000 

Hans Guldager 
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Hoplapigeme i fuld vigør 

Standernedhaling 
og Afriggergilde 

Underholdning var god og afVekslen-
de. Hoplapigerne sørgede for at der 
blev sunget fællessang og gav et par 
numre. 

Stesolider og treugersvin blev opført 
i bedste "Troels Trier & Rebecca 
Briiel" stil 

Musikken til aftenens dans blev le
veret af Jens Svendborg med sit elek
triske orkester. 
En god festlig og underholdende 
aften for medlemmer og gæster. 

Poul 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Lørdag den 21. oktober kl. 1730 

blev Sundby Sejlforenings stan
der skudt ned. 

Med en en kanonsalut blev stan
deren halet ned af nu tidligere Bent 
pladsmand. 

Dette var starten på en traditionsrig 
og festlig aften, med masser of Kir
stines gode Gule ærter med flæsk og 
medisterpølse eller Kalvesteg og 
efterfølgende kaffe og pandekager. 

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 
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BADU/DSTYR 
NYHEDER I BÅDUDSTYR KOM OG SE DE SIDSTE 

OG SEJLBEKLÆDNING 

VI HAR INSTRUMENT El 
BLOKKE/BES|U<5 OG FITTINGS 
TOVWERK 
MALIN< 

MARITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

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

ERVICE 



Under middagen 

Jens Svendborg med orkester 

Bum...! 

En lille pelsklædt uventet gæst mødte op, 
med en snusende stor nysgerrighed, sikkert 
tiltrukket af al den gode mad. 

Troels Trier og Rebecca 
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fra medlemmerne 

Brev fra et medlem. 
På grund af fraflytning fra Køben
havn til Frederiksværk, samt at jeg 
er medlem af Frederikshavn Sejl
klub og på andelsbasis har købt 
kajplads i den nye havn, må jeg 
desværre se mig nødsaget til at 
opsige mit medlemsskab af Sundby 
Sejlforening ved udløb af dette år. 
Det har igennem årene været mig 
en stor glæde at være medlem af 
Sundby Sejlforening og ikke 
mindst, at min søn har overtaget 
min båd og kajplads og på den må
de vist interesse og glæde ved et 
godt kammeratskab i sejlforenin
gen. 
Jeg vil sige bestyrelse og formand 
tak for 25 år og ønske om en god 
fremtid for foreningen. 
De bedste hilsener fra medlem 116 
Poul Erik Grønning 
Vinderød Skov 83 
3300 Frederiksværk 

Sejlerskolen 

Som nævnt i sidste nummer af 
bladet, var der mulighed for at del
tage i den endelige vinterklargøring 
af bådene den 25/26 november. 

Denne mulighed var der kun en, 
der benyttede sig af Det er for 
dårligt, at det er skolechefen, hjul
pet af et par andre, som år efter år 
skal klare det aidste af vinterklar
gøringen. 
Som følge af ovennævnte vil jeg fra 
næste år indføre den praksis, at de 
flittige har første ret til at vælge 
hold og dag for sommersejladserne. 

Om november måned er der iøvrigt 
ikke meget at sige, ud over at både 
tovværks -og navigations kurserne 
forløber godt. Navigationskurset 
holder juleafslutning mandag den 
18. december og towærkskurset 
tirsdag den 12. december 1995. 

Fredag den 10. november fik en 
kreds af elever m.v. forevist video, 
bl.a. en som var optaget pinsemor
gen. Denne video har sikkert givet 
stof til eftertanke både her og der. 
Da tilslutningen til årets arrange
menter har været tilfredsstillende, 
vil jeg eventuelt forsøge med et 
eller to nye arrangementer i 1996. 
Forslag hertil er meget velkomne 
både fra lærere og elever. 

I løbet af februar måned vil der 
blive afholdt lærermøde. Mit for
slag til mødedato er fredag den 23. 
kl. 19°° På mødet vil vi traditionen 
tro tilrettelægge den kommende 
sæson. På mødet vil vi også fast
lægge, hvornår vi afholder møde 
med eleverne. Datoen herfor vil 
blive meddelt, i denne spalte, i det 
nummer afbladet, som kommer i 
marts måned. 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til 
at ønske alle sejlerskolens lærere, 
elever og venner en 
glædelig jul og et godt nytår. 
På gensyn i 1996. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

( Sejl-og motorbåde indtil 6 tons ] 

- Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

OBS! 
Nyt områdenummer: 

Telefon 32 50 19 78 

PREBEN 
JACOBSEN 

14 



Kapsejladsudvalget 
ønsker alle medlemmer, medhjæl
pere, deltagere og deres familier en 
rigtig glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nytår. 
Vi siger mange tak til alle, der har 
hjulpet os i 1995, og håber på et 
ligeså godt samarbejde og fremmø
de til vore sejladser, bureauarbejde 
og møder i 1996. 
Her er en foreløbig aktivitetsplan, 
så vi håber, at så mange som muligt 
vil gemme planen og notere datoer
ne ned, og melde jer til deltagelse i 
og afvikling af kapsejladserne. 
Med sejlerhilsen 
Frank Olesen 
Kapsejladschef 

r ved redaktionens afslut-! 

oktober. 

Mange tak til klubben for gaven 
ved min forsinkede 50 års fød'sdag. 

Janus 

Kapsejladsaktiviteter i Sundby Sejlforening i 1996 
8. maj onsdagssejlads 

onsdagssejlads 
MEKA MØBEL CUP optimiststævne 
onsdagssejlads 

15. maj 
18/19. maj 

22. maj 
29. maj 

5. juni 
8/9. juni 
12. juni 
16. juni 
19. juni 
26. juni 
29. juni 
3. juli 
7. aug 

9/11. aug 
14. aug 

17/18. aug 
21. aug 
28. aug 

4. sept 
8. sept 

21/22. sept 
22. sept 

onsdagssejlads 
onsdagssejlads 
HEMPEL CUP 
onsdagssejlads 
Familie sejlads 
onsdagssejlads 
onsdagssejlads 
DM for ynglinge 
? 
onsdagssejlads 
Møn Rundt 
onsdagssejlads 
Old Boys 
onsdagssejlads 
onsdagssejlads 
onsdagssejlads sidste 
Klubmesterskab 
BALLAD stævne 
Forterne Rundt 

Ungdomsafdelingen 
Vi holder ferie i hele december 
og januar. 
Vinterinformation og PLAN 
1996 vil blive udsendt i starten af 
januar måned 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofie vej 2, 3., 2900 Hellerup 

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

• THERMO 
• ALBIN 

• REMOTRON 
• VOLVO 

• BUKH 
• WALLAS 

• BUKH m | marine 
AL service 

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03 
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Flotte farver på rad og række 
Flugger 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 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk 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 5713 40 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Steen Jensen 31 58 95 24 

Kapsejladschef: 
Frank Olesen 32 52 23 10 

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 
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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. 

SMEGGOKIDa 
i OUTBOARDS 

YAMAHA 
^ulahnsan 

QUICKSILM=R 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

o 
z 
CC Ui 
* 

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

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

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

Q. 

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

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

SMQffsettryk 
v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den 29. februar 1996 
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Førerweekend for juniorafdelingen 
3 - 5 .  n o v e m b e r  1 9 9 5  

Kold førerweekend i sne
storm ved Kalundborg 
Så blev det novenber igen og vi 
skulle afsted på den årlige 
førerweekend. Mødestedet var S SF 
og målet var et sommerhus uden 
for Kalundborg. 
Turen gik mod Kalundborg, og det 
var virkelig en tur. Snestorm havde 
resulteret i isglatte veje, lange bil
køer, en lukket motorvej og de 
første 50 køretøjer i grøften. Turen, 
som normalt tager 1V2 time, tog os 
5V2 time med en tophastighed på 30 
km. i timen. 
Da turen således var længere end 
beregnet, lokkede "Tuse Cafeteria" 
med dagens ret, og vi ankom deref
ter til sommerhuset ved godt mod 
lidt over klokken ti om aftenen. 
Der blev pakket ud, fordelt so
vepladser og resten af aftenen gik 
med social hygge. Hertil kan næv
nes "Maranque", som er en syda

merikansk dans. Aftenens højde
punkt var da Michael Empacher 
spurgte om vi kunne gå på flasker. 
Dette fik alle m/k'er ned på gulvet 
for at se hvor langt man virkelig 
kunne gå. Rekorden blev 2,32 m. 
sat af Michael selv. 
Lørdag blev vi vækket kl. 800 af 
vores kære juniorleder, der meget 
morgenfriskt spurgte om "morgen
holdet" kørte efter morgenmad. 
Naturligvis gjorde morgenholdet 
det. Janni Sejerbo, der har tilbragt 
de sidste 7 juleaftener i USA, var 
meget begejstret over det honning
hjerte der blev samlet ind til, 
spørgsmålet var blot: Hvor skal 
glansbilledet sidde - i midten eller 
på venstre side???? Det blev til en 
meget kraftig diskution. 
Morgenmaden blev indtaget, og 
vores første møde afholdt. Næste 
års sæson blev planlagt, og vi aftal
te at det skulle finpudses om sønda

gen. Om eftermiddagen skulle vi ud 
at gå. Det blev en kølig tur op ad 
klitter og over en golfbane hjem. 
Om aftenen lavede seniorerne (Mi
chael, Søren og "Alte" Tonny) 
mad. Dette var en kulinarisk ople
velse uden lige, Culottesteg med 
salat, kartofler, og fløde-rødvins-
sauce å la Tony. Bagefter fik Mar
tin massage af Michael. Martin så 
helt salig ud, så dette smittede og 
køen blev lang. Natten blev spen
deret ude i det fri, med dåseskjul på 
sommerhusgrunden. For de mere 
kuldskære var der diverse former 
for spil og almindeligt socialt sam
vær indenfor. Stemningen blev 
euforisk da vores juniorleder spurg
te, om der var stemning for at ryk
ke morgenmaden (og især morgen
vækningen) en time frem. (Tak 
guderne)!! 
Det sidste møde blev afholdt 

fortsættes side 19.... 

Middag å la Tony 

Balanceprøve 
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Farvel til Kirstine 
SSF's restauratør 
gennem 33 år har sagt 
stop, for nu at nyde 
sit velfortjente otium. 
Afskedsreception for Kirstine. 

Den næstsidste dag i 1995 sagde 
foreningen formelt farvel til Kirsti
ne, der efter mere end 33 års virke, 
nu vil igang med at nyde sit otium. 
Da receptionen startede kl. 1300 

ventede mange gæster i gangen 
udenfor salen med blomster og 
flasker. 
Kirstine havde sørget for mad, som 
stod klart ved ta' selv bordet, me
dens foreningen havde sørget for de 
flydende varer, der hurtigt blev rakt 
over disken af de friske piger. 

Af de mange gæster - ca. 350 - var 
de fleste fra foreningen, men også 
alle naboklubberne var repræsen
teret sammen med repræsentanter 
fra Rotary, Det kolde gys og flere 
andre. 
Og hun fik gaver - mange gaver. 
Udover de mange blomster - både 
buketter og sammenplantninger, fik 
hun mange æsker chokolade, mas
ser af flasker, bøger, gavekort til et 
dametøj smagasin fra medlemmer, 
der havde skillinget sammen og 
skrevet sig på lister, andre gavekort 
fra foreningen og Hopla-pigerne til 
hjælp til en sofa til at ligge og hvile 
sig på. Gavecheck fra pigerne i 
køkkenet, til en tur til Norge (har 
jeg hørt). 
Der var en ulden trøje - houscoat -

Kirstine i en passiar med en af gæsterne ved gavebordet 

Kirstine tog imod alle sine gæster, 
og havde i dagens anledning faet 
alle sine fine smykker på, bl.a. 
Marquerite-brochen, som hun mod
tog af daværende borgmester Wie
dekamp, i forbindelse med hendes 
25 års jubilæum. 

forklæde - plaid - vaser - karaffel 
og mange andre gode gaver. 
Foreningens hornorkester under
holdt med festligt musik i mere end 
en halv time og derefter holdt for
manden en tale til Kirstine, hvor 
kan takkede hende for de mange år 

Kirstine i sin "krog" bagest i køkkenet 

i S SF og ønskede hende et godt 
otium. 
Efter at alle havde taget for sig af 
ta' selvbordet, blev Kirstine sat på 
en stol foran Hopla-pigerne der 
sang en glad sang, der ligesom "ta
len" fortalte lidt om Kirstines om
sorg for medlemmerne, både unge 
og gamle - og om hvordan hun har 
lært mangen en ung pige om køk
kenets mysterier. 
Da receptionen sluttede var det en 
glad og lidt rørt Kirstine, der be
gyndte at pakke gaver og blomster 
i kasser. 
Vi håber alle, at Kirstine - efter i 
mange år at have seviceret os - vil 
nyde at have fri og måske skrive 
om nogle af de mange oplevelser 
fra SSF til glæde for alle os, der har 
kendt hende gennem årene. 

"En af Hoplaerne " 

-det er sundt 

at teve sjovt, 

men det er 

ikke sjovt at 

teve sundt. 
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Hoplapigerne instruerer Kirstine Kirstine og Jens Green 

Fra ta' selv bordet Kirstine med personalet på dagen 

1 0 %  

a /W VI 

på materialer til forårs-
klargøring - ved forudbe

C Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A. % 
r Bestyrer $ 

stilling min. 8 dage før C Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A. % 
r Bestyrer $ afhentning og køb for over 
C Ellen Ostenfeldt ; kr. 500,-. 
WL Skudehavnsvej 18 J 

2100 København 0 ; Åbningstider: 
|\j Tlf. 39 29 48 62 J Tirsdag - fredag kl. 10-12 
M3& Fax 39 29 48 62 J og 12.30-14.30 

Lørdag kl. 09.00-12.00 
Mandag lukket. 
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GENERALFORSAMLING 

1996 
Søndag den 31. marts 

kl. 9.00 
i klubhuset 

Dagsorden: 

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

Følgende er på valg: 

Sekretær 
Ole Poul Pedersen 

Skolechef 
Kent Nielsen 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
Steen Jensen 

Havneudvalgsmedlem 
Rasmus Beck 

F estudvalgsformand 
Else Thuring 

Suppleant til bestyrelsen 
Henrik Gravesen 

Redaktør 
Poul Christensen 

1 måler 
Svend Heger 

1 revisor 
Bjarne Kallesøe 

1 revisorsuppleant 
Benny Gustafsson 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 3. marts 1996 kl. 9.00 

Bestyrelsen 

Medlemsaften 
Foredrag og 
lysbilleder 

Vort medlem Erik Vilhelmsen, medlem A 726 

vil torsdag den 14 . marts kl. 1900 

komme ned i klubhuset, hvor han vil fortælle og 
vise lysbilleder fra sin jordomsejling med sin båd 

"RAH IH". 

o 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

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

Referat af 
generalforsamlingen 
den 29.oktober 1995 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Valg 
4. Lovændringsforslag 
5. Andre forslag 
6. Evt. 

Den fungerende formand Else Thunng 
indledte med at byde velkommen til efter-
årsgeneralforsamlingen. 
Punkt 1 Valg af dirigent 
Hans Guldager blev foreslået og valgt med 
akklamation. Hans Guldager takkede for 
valget. Herefter konstaterede dirigenten at 
generalforsamlingen iflg. vore love var 
lovligt indkaldt. Efterfølgende blev der 
nedsat et stemmeudvalg bestående af Vagn 
Preisler, John Jacobsen og Erik Poulsen 
Punkt 2 Protokol og beretning 
Referat af bestyrelsesmøde den 
9.10.1995 blev oplæst. 
Den fungerende formand aflagde sin beret
ning. Herefter blev der uddelt pokaler til 
juniorer og kapsejlads. Dernæst blev do-
uddelt nåle til 25 - 40 og 60 års jubilarer. 
Herefter gik beretningen til debat. 
Michael Fraenkel. 
Jeg takker Else for en god beretning og 
beklager at du ikke vil fortsætte som fer
mand, det tror jeg ellers ville være eminent 
godt. Du omtalte bladet men du omtalte 
ikke det, der ikke star i det, jeg synes det er 
lidt pinligt, at vi skal læse opslag rundt om 
på pladsen om at der er afriggergilde o.s.v. 
man bør sætte den slags ting i bladet. Sidst 
men ikke mindst har jeg en bøn til vores 
kommende formand, kan vi ikke fa rettet 
broen op på vores flagmast, det er virkelig 
skæmmende og flovt med en skæv bro. 
Herefter gik formandcais beretning til af
stemning og blev vedtaget med akklama

tion. 
Punkt 3 Valg 
Formand: bestyrelsen foreslår Ole Poul 
Pedersen 
Jens Green blev foreslaet. Herefter gik man 
til skriftlig afstemning om formandsposten. 
Jens Green 108 - Ole Poul Pedersen 69, og 
6 blanke. 
Jens Green er valg son ny formand. 
Kapsejladschef: Frank Olesen gen-valgt 
med akklamation 
Ungdomsleder: Bestyrelsen foreslår Søren 
jensen. 
Søren Jensen valgt med akklamation. 
Jolleleder genvalgt med akklamation. 
Havneudvalgsmedlem: Holger Nielsen 
genvalgt med akklamation. 
Formand for klubhus og bygninger: 
Elo Nielsen valgt med akklamation 
1 suppleant til bestyrelsen: Thorsten 
Kock valgt med akklamation. 

Kasserer: Jørgen Rindal valgt med akkla
mation 
Kasserersuppleant: Erna Christensen valgt 
med akklamation. 
Valg udenfor tidsperioden, sekretær Åse 
schou ønskede at fratræde: Ole Poul Peder
sen blev foreslået og valgt med akklama
tion, for perioden indtil forårsgeneralfor-
samlingen 
Punkt 4 Lovændringsforslag 
Da- var intet under dette punkt. 
Punkt 5 Andre forslag 
Forslag nr. 1. 
Ønskes forbedring af lysmarkering i 

havneindløb. 
Motivering: Sikkerheden i vinterperioden er 
mangelfuld grundet lysforholdene ved ind
sejling om natten 
Jan Bo Larsen, Henning Olesen og Lennart 
Larsen. 
Lennart Larsen orienterede om baggrunden 
for forslaget. 
Jens Green : 
Til forslaget kan jeg kun sige, at det er 
udmærket, men vi skal selfølgelig være 
opmærksom på, at det skal godkendes i 
Farvandsdirektoratet, man ændrer ikke bare 
en markering til en ham 
Forslaget gik til afstemning. Forslaget blev 
vedtaget. 
Forslag nr. 2. 
Mit ferslag går ud på at vi - fra næste som
mer - udvider åbningstiden af lågen i hoved
indgangen i perioden fra 1. juni til 31. au
gust, fra kl. 8 - 22. Et par argumenter for 
denne ændnng. 
At give vore gæstesejlere mulighed for at 
komme udenfor foreningens område alle 
dage i sommerferieperioden. Ved ud
gang/hjemkomst senere, kan nøglen lånes 
mod depositum på de aftalte kr. 200,-. 
At give vores egne familie/venner mulighed 
for at besøge os i båden uden forudgående 
nøjagtige aftaler. 
Median nr. 473 Lilian Green Jensen 
Lilian Green Jensen 
Der står i ordensreglementet, at det er be
styrelsen der bestemmer hvornår porte og 
låger skal holdes åbne. Der har bestyrelsen 

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 
geme 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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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

ikke været enig og derfor ønsker jeg at høre 
generalforsamlingens mening i denne sag. 
Det er fordi jeg synes det er blevet enormt 
indelukket og jeg har fra flere steder hørt, at 
man ikke ønsker at gæste SSF mere, fordi 
de har følt sig uønsket. Jeg ved der o* man
ge med mig der synes, at vi burde have de 
tre sommermåneder hvo* det er tyst. Derfor 
går mit forslag ud på at have åbent de tre 
sommermåneder fra kl. 8 - 22. Og som 
sædv anlig resten af året 
Vagn Preisler 
Jeg synes det er et utroligt godt forslag, og 
desuden ligger der også noget i det som 
ikke blev nævnt. Nu skal vi jo have et 
restauratørskifre pr. 1. januar. Vi er nødt til 
at støtte restauratøren så meget som over
hovedet muligt ellens kan vi risikere, at 
komme i den situation som mange sejlfore
ninger op og ned af kysten har været i, at de 
kvæler restauratøren med forskellige påbud. 
Det er rigtigt hvad Lilian siger, at der er en 
masse mennesker der kommer og gerne vil 
ind og besøge nogen de kender i havnen. 
Disse mennesker vil sandsynligvis foretage 
et besøg i restaurationen og dermed hjælpe 
til, at vores økonomi fortsat vil være god. 
Jeg har været meget imod længe, at vi har 
lukket os inde. Derfor vil jeg støtte forsla
get. 
Villy Hemsen 
Jeg synes forslaget er udmærket, men synes 
det trænger til en nærmere specificering. Så 
derfor stiller jeg et aendringsforslag lydene: 
fra sommeren 1996 udvides åbningstiden af 
lågen fra standerhejsning til standemedha-
ling til kl. 23,00. Ved udgang/hjemkomst 
senere kan nøglen lånes mod depositum på 
aftalte kr. 200,-. 
Erling Hansen Willy Hansen 
Steen Jensen 
Med hensyn til, at lade porten stå åben fra 
kL 8 - 23 fra standerhejsning til standerned-
haling, mener jeg det er en dårlig idé, man 
ser gang på gang der kommer uønskede 
persona herind. Ved sidste generalforsam
ling besluttede vi, at ofre en masse penge på 
at få lavet vores nøglesystem om, fordi vi 
gerne ville have lov, at have vores ting for 
os selv. Jeg har kun mødt sejlere, som har 
været tilfreds med vores ordning med lås og 
låger. De har følt sig trygge. 
Flemming voss 
Jeg mener ikke vi skal stemme om det her, 
det er bestyrelsen der bestemmer hvor og 
hvornår pate og låger skal være åbne. 

Ændringsforslaget gik herefter til 
afstemning og blev forkastet. 
Det oprindelige ferslag gik heref
ter til afstemning og blev vedta
get. 
Forslag nr. 3. 
Vedr. ordensreglementet. 
I forbindelse med vort nye nøgle
system foreslås hermed følgende: 
Den store låge skal have samme 
lås som lågen, således at med
lemmerne selv kan åbne og hik
ke, hvorefter transpat af grej og 
andre ting uden problemer kan 
komme ind og ud af SSF. 
Begrundelserne er mange: 
1: Man kan komme ud eller 

ind, hviaestauranlen ikke er 
åben. 

2. Problemer hvis f eks. ambu
lance skal tilkaldes før kl. 9, 
eller efter poten er lukket. 

3. Parkerede biler kan ikke 
komme ud. — 

4. Hærværk på P-plads. 
5. Transpat af båi til og fra stievne. 
6. Ulejlighed fa restaurationspersaialet. 
Median nr. 50 Ole Jensen 
Efter en del debat blev der stillet et æn
dringsforslag af Hemming voss: 
Ændringsforslag: 
Tillæg til Ole Jensens forslag. 
Portens lås ændres til låsesystemet i lågen i 
sommerperioden i standerflagningspenoden. 
Forsøgsvis i sommerperioden 1996. 
Ændringsforslaget gik til afstemning og 
blev fakastetmed 80 ja - 90 nej og 4 blanke. 
Det oprindelige forslag fra medlem nr. 50 
Ole Jensen gik herefter til afstemning og 
blev vedtaget. 
Punkt 6 Evt. 
Henrik Gravesen orienterede an arbejdet 
vedr. renovering af legepladsen og efterlyste 
medlemmer der på frivillig basis ville gå ind 
og hjælpe med dette arbejde. 
Maskin Poul. 
Jeg har til denne generalforsamling ikke 
hørt noget om det store arbejde vores fhv. 
formand Preben Jacobsen har gjort for 
foreningen. Han har gjort et kæmpestort 
stykke arbejde. Og han har derudover nok 
været den billigste formand vi har haft. Og 
jeg synes generalforsamlingen skal indstille 
ham til at være æresmedlem. Der er ingen 
andre der har gjort så meget på frivillig 
basis son ham, og han gør det stadivæk. 

Hans Guldager 
Jeg skal minde Maskin Poul om, som er en 
god gammel foreningsmand, at man ikke 
vedtager noget under evt. Du må gøre det 
som en henstilling til bestyrelsen og til med
lemmerne og så må vi jo se cm man ad de 
forskellige veje finder ud af det spørgsmål. 
Michael Fraenkel 
Jeg vil gerne som den første ønske Jens 
tillykke med valget son formand. Og så vil 
jeg slå et slag for mig selv, forleden dag 
havde jeg spilleaften, og vi var 9 mennesker 
der havde det herligt og gik hjem Id. 5 
næste morgen. Det har jeg tænkt at fortsat
te med, så dan sidste torsdag i måneden kl. 
1900 vil jeg være hemede med de forskellige 
spil jeg har, og jeg vil opfordre folk der er 
interesseret i at komme og lære lidt om 
sejlads via spil, til at møde op. 
Jens Green 
Jeg vil gerne have lov, at sige tak fa op
bakningen i afstemningen og jeg vil gøre 
mit bedste fa SSF, som har været mit 
hjertebarn i snart 40 år. Jeg er glad fa, at 
Ole Poul påtager sig sekretaajobbet, selvom 
det kun er fa et halvt år, men lad os se. Tak 
fa valget, jeg vil gøre mit bedste. 
Else Ihuring 
Jeg vil aislutte med at meddele generalfor
samlingen at der er 1 øl til alle efter mødet 
Samtidig vil jeg aientere om, at jeg i fre-
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BADU/ 
KOM OG SE DE SIDSTÉ 

VI HAR 

OG SEJLBI: LÆDNING 

INSTRUMENT 

STYR 
NYHEDER I BÅDUDSTYR 

RUP 

BLOKKE/BES 
TOVVÆRK 
MALIN 
SEJLERTØJ (f 
GAVEARTIKL1 

OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

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

ERVICE 

HOLLANDSK ANERKENDELSE 
AF DUELIGHEDSBEVIS I SEJLADS 

Søfartsstyrelsen har af de hollandske myndigheder flet anerkendt det danske 
duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. Duelighedsbeviset er herefter tilstrækkelig 
dokumentation for besejling af indre hollandske vandveje. Godkendelsen har været 
publiceret i det hollandske "Statstidende". Der forhandles med de franske myndighe
der om en lignende godkendelse for de franske vandveje. 

Sundby Sejlforening 
Budgetsammenligning 1995 

dags var i Lynetten, nærmere betegnet til 
reception, p.g.a. at man havde ansat en ny 
driftleder. Men vi skulle lige have lidt med 
på vejen, for i Lynetten sidder nemlig re
præsentanten for Turbøjerne i Dansk Sejlu
nion, og han fortalte mig, at fer andet år i 
træk er DS turbøjen ud for SSF blevet mis
handlet ved at der er skudt hul i den, og nu 
vil man ikke bekoste mere på den bøje. Så 
det bliver overladt til os selv, at sørge for at 
bøjen ligger der og bliver vedligeholdt. 
Juul emdersen 

Jeg vil godt fra denne talerstol sige tak til 
dem scm er fratrådt og for det store arbejde 
de har gjort i bestyrelsen, og jeg vil også 
sige tak til dem scan sidder tilbage, og til de 
nye scm ofrer deres fritid og deres arbejds
kraft på, at vi andre ter i SSF kan have det 
så godt som vi har det. Jeg synes vi her fra 
denne forsamling skal sige, at vi vil hjælpe 
jer så godt vi kan, ved at gøre det vi skal jfr. 
reglerne. Rigtig god vind fremover med 
jeres udmærkede arbejde. 
Ivan Friis 
Det er vedr. kørsel fra sdr. plads til ndr. 
plads. Jeg synes ikke det er særlig rart, at vi 
skal have vores både kørt ud over offentlig 
vej hvor der er temmelig trafikeret. Jeg 
beder bestyrelsen hurtigst muligt at fa 
istandsat broen så da- igen kan foretages 
kørsel over denne. 
Dirigenten 
Tak til generalforsamlingen for god ro og 
orden ved endnu en generalforsamling hvor 
der er taget vigtige, afgørende og gode 
beslutninger. 
Else Thuring 
Jeg vil gerne have lov til at afslutte general
forsamlingen med at sige tak til dirigenten 
for en godt styret generalforsamling og vil 
sige held og lykke til den nye formand og 
sekretær, og sige tak til de afgående, det har 
været en fornøjelse at arbejde sammen med 
jer allesammen 
Generalforsamlingen slut kl. 1230 

Dirigent Sekretær 
Hans Gulsaga- Åse Schou 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

GrafiHi 

Du må ikke stjate 

Skattevæsenet 

gider ikke ha' 

fan kurrenter!!! 

Regnskab 1995 
Indtægter 1.211.709 
Udeift: 
Havn & plads 653.093 
Klubhus 82.826 
Bladet 116.509 
Fester 41.965 
Administration 7.504 
Besryrelse 11.491 
Sejlerskole 20.151 
Junior 87.724 
Kapsejlads 7.486 
Motorbåde 5.554 
Joller 9.310 
Renter 9.410 
Udgifter i alt 1.053.023 
Diverse/afdrag 0 
Overskud/disDoni 158.686 

Revideret revideret 
Budget 1995 Index Budget 1996 

1.181.000 102.69 1.150.000 

680.000 96,04 620.000 
30.000 276,09 139.000 

135.000 86,30 135.000 
20.000 209,83 20.000 
30.000 25,01 30.000 
6.000 191,52 6.000 

20.000 100,76 20.000 
95.000 92,34 76.000 
40.000 18,72 38.000 
10.000 55,54 10.000 
10.000 93,10 4.000 
25.000 37.64 12.000 

1.101.000 95.64 1.110.000 
114.000 100.00 40.000 
- 35.000 - 453.39 0 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 8. januar 1996 

Næstformanden, Else Thuring, hav
de meldt afbud på grund af ferie. 
Kassereren, Jørgen Rindal, var til 
stede for at orientere om regnskabet. 
Med et "Godt Nytår" bød formanden 
velkommen til årets første bestyrel
sesmøde. 

Punkt 1 Regnskab 
Kassereren oplyste, at revisorerne 
dagen før havde afsluttet revisionen 
af regnskabet. Inden eventuelle hen
sættelser var der et overskud på ca. 
272.000 kr. 
Udgiftsområderne blev gennemgået, 
og der blev knyttet kommentarer til 
enkelte poster. 
Omlægningen af midlerne i skolefon-
den og brandfonden til obligationer 
havde givet en renteindtægt på mere 
end 10.000 kr. 
Gælden til Københavns Idrætspark, 
Dansk Sejlunion og Danmarks 
Idrætsforbund var nu 72.000 kr. 
efter, at 28.000 kr. var afdraget i 
årets løb. 
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om 
hensættelser, og det blev besluttet at 
hensætte 100.000 kr. fra 1995 til 
dækning af ekstraomkostninger til 
køkkenet. 
Det reviderede regnskab vil blive 
udsendt til bestyrelsesmedlemmerne 
inden næste bestyrelsesmøde. 

Skolechefen henledte opmærksomhe
den på, at der efter foreningens love 
skulle være 2 underskrifter (formand
ens og et ansvarligt udvalgsmedlems) 

på bilag, inden betalingen skete. 

Punkt 2 Protokol 
Der var ingen bemærkninger til re
feratet fra sidste møde. 

Punkt 3 Beretning 
Vera Hansen har tilbudt, at forenin
gen kunne fa Reinhardt Hansens 
efterladte samling af Walkie-Talkies 
(godt 30 stk.), hvis de kunne være 
fremme til beskuelse. Formanden vil 
kontakte Vera. 
I broen har der været frostspræng
ning i en vandledning til Sejlklubben 
Amager Strand. Den midlertidige 
tilkobling, som for mange år siden 
var sket til Sandøen og ungdoms
institutionen giver også problemer på 
grund af dimensioneringen (øget 
brug m.v.). Problemet har været 
drøftet på et møde i december 1994. 
Formanden vil nu tage en ny kontakt 
til kommunen og gøre opmærksom 
på, at det haster med at fa proble
merne løst. 
Formanden oplæste et brev om frem
tidige miljø-krav til havne og lystbå
de, som var modtaget fra et firma. 
Han gjorde opmærksom på, at ind
holdet skal med i de overvejelser, 
som havneudvalget måtte have ved
rørende fremtiden. 
Den 18. januar 1995 afholdes kreds-
møde i KMYs og KS's klubhus. Der 
skal blandt andet drøftes "fællesakti
viteter". 
Legepladsudvalget har efter en op
måling ved hækken op til terrassen 
vurderet, at en ny legeplads vil "tage" 
4 oplagspladser. I begyndelsen af 
februar vil der blive fremlagt et for
slag, hvorefter indretningen kan ske 
i 3 etaper. Første fase vil koste ca. 
15.000 kr. 
Bestyrelsen havde en foreløbig drøf
telse af hensigtsmæssigheden i at 
flytte legepladsen. På baggrund heraf 
vil formanden tage en snak med ud
valget vedrørende argumentationen 
for flytningen og mulige alternativer. 
Da der var stemning for iværksættel

sen af en første etape, var der enig
hed om, at afsætte 15.000 kr. hertil 
uanset hvilken beliggenhed, der se
nere ville blive vedtaget. 
Codan vil blive ansøgt om at spon
sorere en følgebåd til juniorafdelin
gen. 
Redaktøren har klippet i Lynettens 
blad, hvor der havde været argumen
ter for ikke at sige ja til Dansk Sejlu
nions bladprojekt. I den anledning 
var bestyrelsen enige i at henvise til 
referatet fra bestyrelsesmødet i no
vember 1995. Formanden fremhæve
de hertil, at han fandt det positivt, at 
DS gennem projektet far mulighed 
for at give sig til kende over for med
lemmerne. 
I anledning af bådudstillingen i Bella 
Center havde S SF modtaget tilbud 
om en grupperabat (kr. 30 pr. prs. 
ved min. 20 prs.). Ungdomslederen 
vil undersøge, om det har interesse i 
ungdomsafdelingen. 
Formanden bad bestyrelsen tage 
stilling til, om SSF skulle være med
lem af Foreningen Flakfortet. For
skellige ting tilsiger det: En snes 
medlemmer er fra SSF, og mange 
SSFere har givet udtryk for et ønske 
om, at SSF bliver medlem. 
Der er kommet ny restauratør, og 
der er flere planer via Flakfort-
sekretariatet. Det vil koste forenin
gen 1.500 kr. om året, og medlem
mer med årsmærke 50 kr. for et dag
anløb. Årsmærket vil, hvis SSF mel
der sig ind, koste 150 kr. pr. medlem 
mod 230 kr. 
En enig bestyrelse besluttede, at SSF 
melder sig ind i Foreningen Flakfor
tet. 
Formanden bad bestyrelsen reservere 
lørdag den 17. februar 1996, hvor 
der skulle være en udveksling af 
ideer (brainstorming) om SSF's frem
tid: Hvad skal de enkelte aktivitets
udvalg have lavet på kort og længere 
sigt. 
Forårets generalforsamling afholdes 
som sædvanlig den sidste søndag i 
marts. 
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Punkt 4 Havn og plads 
Fejekosten til traktoren er blevet 
renoveret for 20.000 kr. (plus 
moms). 

På given foranledning havde 
bestyrelsen igen en drøftelse ved
rørende de ny nøgler. Der var enig
hed om, at der ikke skulle flere 
hovednøgler i omløb. 

Punkt 5 Klubhus 
Klubhuset er blevet ryddet, og det 
går rimeligt godt fremad med arbej
det. Det forventes, at alt er klart til 
åbningen, den 28. januar 1996. 
Bestyrelsen besluttede, at der skal 
indkøbes en friture efter tilbud. 

Punkt 5 Fester 
Til bankospillet er der brug for hjæl
pere til pakning af kød m.v. 

Punkt 6 Sejlerskolen 
Vinterkurserne kører, som de skal. 
I medlemsbladets april-nummer, som 
udkommer i marts, vil der være til
meldingsblanket til sejlerskolen. 

Punkt 7 Ungdomsafdelingen 
I kredsen var der afholdt ungdomsle-
dermøde den 11. december 1995. 
DSO var nedlagt og erstattet af et 
"juniorlederforum" (JLF) for opti
mistjoller, joller og kølbåde. 

Bestyrelsen vedtog, at den støtte, der 
tidligere gik til DSO, nu går til JLF 
(for SSF's vedkommende 500 kr. 
årligt). 
Bestyrelsen drøftede kort et "fælles" 
Hobie 405-projekt med sponsor- og 
klubstøtte. Der var enighed om, at 
man måtte have mere at vide, før der 
kan tages stilling til eventuel støtte. 

På bådudstillingen i Bella Center vil 
der, som en del af sejlunionens stand, 
være en ungdomsstand på 200 kvm. 
Sammen med juniorlederen fra Dra
gør er der allerede lagt et stort arbej
de i forberedelserne. 
Salget af "Super-chancen" i efteråret 
har givet 6.180 kr. til "vel-
færdskassen". Heraf vil 3.000 kr. gå 
ind i skolefonden. Et meget flot re
sultat. 
Det blev påtalt, at motorerne til føl
gebådene var uhensigtsmæssigt an
bragt. Desuden bør skabene i junior
huset være lukkede og aflåst. Indhol
det er ikke foreningens, men det 
frister, og giver et dårligt indtryk. 

Punkt 8 Kapsejlads 
Intet nyt. 

Punkt 10 Joller 
Intet nyt. 

Punkt 11 Motorbåde 
Motorskuret indeholder adskilte 
motorer, som har ligget der længe. 
Ejerne vil få brev om at fjerne dem. 

Punkt 12 Sikkerhed 
Der vil alligevel ikke blive opsat 
nøglebokse ved portene, da der så 
skal være alarm. 
Det indskærpes, at hunde skal hol
des i snor på pladsen. 
Der har igen været indbrud i klubhu
set, og mønttelefonen ved jol
lepladsen forsvandt ca. 14 dage før 
jul. 

Punkt 13 Bladet 
Bestyrelsen drøftede redaktørens 
stort opsatte "opråb" i Jan/feb 1996-
bladet. 
Der var enighed om, at møderefera
tet i samme blad dækkede bestyrel
sens holdning og den orientering, der 
var givet redaktøren. 

Punkt 14 Evt 
Intet specielt. 

Mødet slut kl. 22.48. 

Jens G Jensen Ole P Pedersen 
Formand Sekretær 

Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

© 32 50 19 78 
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1 1 .95 til 31.12.95 
Indtægter: 
Ydelser fra medlemmer: 
Indskud 
Indbetalte vagter 

Kontingenter: 
Aktive 
Strafgebyr 
Passive 
Juniorer 
Mini juniorer 

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

Renter: 
Indtægter i alt 

Udgifter: 
Havn & plads: 
Skatter & afgifter 
Materialer 
Hegn & låger 
Traktor 
El forbrug 
Affaldsbeholder 
Forsikringer 
Telefon 
Bollen & Kirstine 
Toilet nordre mole 
Toilet søndre mole 
Lønninger 
Vogn & spil 
Uddybning af rende 
Arbejde 
Joller 
Indkøbt brændstof 
Solgt brændstof 
Brug af spil 
Havnepenge 
Refunderet energiafg. 

Klubhus: 
Fornyelse & reparationer 
Istandgørelse 
Forsikring 
Hensat køkken 
Ejendomsskat 
lejeafgift 

Bladet: 
Trykning 
Forsendelse 
Redaktion 
Annonceindtægt 

Fester: 
Standerhejsning 
Afriggergilde 
Transport. 

521.445,00 
8.500,00 

44.175,00 
14.500,00 

410,00 

414.232,05 
63.071,63 
66.568,09 
6.000,00 
2.750,00 

31.225,00 
36.000,00 

589.030,00 

552.621,77 

2.833,07 
1.211.709,84 

Transport 
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 

202.961,04 
56.733,77 Bestyrelsesmøder: 
2.558,51 
5.846,14 Renter: 

72.444,71 
18.078,74 Sejlerskole: 
10.764,00 Undervisning 

3 329,06 Fornyelse & reparation 
4.264 77 Materialer 
1.037^53 Forsikringer 
2 291 69 Kontingenter 

236.063,85 
5.701,01 Junior: 

ø øO Fornyelse & reparation 
90.753/73 Materialer 

9.309 81 Brændstof 
44 351 50 Startpenge 

-42.155,23 2.196,27 Forsikringer 
-4.560,03 Kontingenter 

-21.135,82 Møder 
-39.068,11 659.570,67 Gaver 

Kursus 

32.197,47 
12.251,03 Kapsejlads: 
30.493 75 Materialer 

mooo'oo Møder & fortæring 
943 32 Diverse kapsejladser 

-93.060,04 82.826,03 Møen mndt 

Kursus 
Trænerordning 

134.331,25 
13 393 32 Motorbåde: 
4 850 75 Materialer og præmier 

-36.066,32 116.509,00 
Udgifter i alt 

7 487 00 Årets resultat 

6.855^50 



27.651,25 

-1.228,25 
1.200,00 

8.348,96 
9.036,25 

39.865,25 
12.811,50 
23.524,44 
4.966,00 

15.718,75 
11.712,80 
2.668,00 
9.640,00 

15.232,91 
-3.350,00 

•142.671,36 

3.322,51 
4.587,25 
7.095,65 
4.251,00 

895,00 

44.639,14 
13.137,05 
5.314,00 
5.006,00 
9.289,00 
1.977,00 
2.835,50 

308,75 
5.218,00 

12.159,90 
2.794,25 

-8.771,75 
-3.931,30 
3.575,25 
1.660,00 

5.553,75 

41.965,50 

7.503,50 

11.491,00 

12.242,57 

20.151,41 

87.724,44 

7.486,35 

5.553,75 

1.053.024,22 

158.685,62 

Status pr. 31-12-95 
Aktiver: 
Kassebeholdning 
Postgiro 
Obligationsbeh. skolefond 
Bankbog skolefond 
Obligationsbeh. brandfors. 
Bankbog brandforsikring 

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

Passiver: 
Skolefond saldo 1-1-95 
+ renter 
- tilskud 

Brandforsikring saldo 1-1-95 
+ renter 

Hens. ombygn. køkken 
Reserve vedr. tilskud 
Skyldig omkostning 
Gæld til kommunen 

Lån Idrætsparken saldo 1-1-95 
- afdrag 

Lån Dansk Sejlunion saldo 1-1-95 
- afdrag 

LånD.I.F saldo 1-1-95 
- afdrag 

Bankgæld kassekredit 
Skyldig skat 
Skyldig ATP & AMBI 
MOMS gæld for okt. kvt. 
Depositum forpagter 
Depositum ASA 

Reguleringskonto saldo 1-1-95 
+ årets overskud 

Passiver i alt 

Jørgen Rindal 

Medlemstal: 
Aktive 802 

kasserer 

Passive 148 

109,50 
28.952,84 
21.840,40 

1.738,51 
123.441,50 

9.108,89 

22.326,46 
1.570,64 
-318,20 

123.704,59 
8.845,80 

20.000,00 
-8.000,00 

35.000,00 
-10.000,00 

45.000,00 
-10.000,00 

185.191,64 

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 
1.749.196,64 

23.578,90 

132.550,39 

100.000,00 
100.000,00 

5.215,00 
1.191,00 

12.000,00 

25.000,00 

35.000,00 

-133.086,27 
5.575,00 
1.599,20 

-22.609,63 
50.000,00 
1.000,00 

1.253.497,43 
158.685,62 1.412.183,05 

1.749.196,64 

Junior 40 Mini 45 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøge 
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret 

København januar 1996 

Frits Kleis 
revisor 

Bjarne Kallesøe 
revisor 



fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 5. februar 1996 

Der var afbud fra Jens G. (ferie), Steen 
J. (forfald) og Elo N. (sygdom). 

Punkt 1 Beretning 
Rapport og oplæg fra Legepladsudval
get (4/2-96) blev omdelt. 
En huskeseddel og et brev fra redak
tøren (5/2-96), bilagt kopier af 3 læser
breve, blev ligeledes omdelt. 

Formanden har skrevet til kommunen 
og søgt om, at der etableres en ny 
ledning for brugsvand til Sejlklubben 
Amager Strand. 
Københavns kommune har bevilget 
20.000 kr. til udgravning, hvis der 
gives klaptilladelse. Der er generelt 
problemer med opgravning i hele Sun
det. 
Der er indkøbt en mobiltelefon til 
pladsmanden. 
Codan er ansøgt om sponsorat til en 
ny følgebåd. 
Et medlem har skrevet til bestyrelsen i 
anledning af, at en tam kat er fundet 
skudt på Nordre Plads. 
Bestyrelsen havde ikke kendskab her
til, men der var enighed om, at det var 
forbudt at skyde med skarpt på fore
ningens område. 
Der er indkøbt en 'ny1 traktor for 
50.000 kr., hvilket var billigere end 
en reparation af den gamle traktor. 

Punkt 2 Havn og Plads 
Det blev besluttet at udskyde drøftel
sen af oplægget fra legepladsudvalget 
til næste (eller evt. et ekstraordinært) 
bestyrelsesmøde, idet man først samme 

dag havde modtaget det omfattende 
materiale. 

Punkt 3 Klubhus 
På grund af klubhusformandens syg
dom var der intet til dette punkt. 

Punkt 4 Fester 
Bankospillet var godt overstået med 
pænt overskud og stort fremmøde. 
Fastelavnsfesten når desværre ikke at 
blive annonceret i bladet (ellers ville 
det være sket samtidig med annon
ceringen af juletræet). 
Det blev foreslået at flytte standerhejs
ningen til 11. maj på grund af Store 
Bededagsferien. Et flertal gik ind for at 
fastholde den 4. maj, der er første 
lørdag i maj. 

Punkt 5 Sejlerskolen 
Skolechefen vil deltage i Dansk Sejlu
nions undervisningsseminar, som afhol
des i Brøndby. 

Punkt 6 Ungdomsafdelingen 
27 medlemmer har været på en vellyk
ket planlægnings-weekend på Arresø
hus. 
Vinterundervisningen, der i år er op
delt i 2 hold, begynder i denne måned 
og varer indtil standerhejsningen. 
En af Ynglingene skal (behørigt forsik
ret) udlånes til Dansk Yngling Klubs 
stand i Bella Center. 

Punkt 7 Kapsejlads 
I år vil vi i størst muligt omfang sejle 
efter de nye forenklede forsøgsregler 
(som i de fleste andre klubber i nærhe
den). Hvis det er muligt, vil reglerne 
blive optrykt i medlemsbladet. 
Der vil blive indbudt til et fællesmøde 
i Østersøkredsen, hvor måleregler 
o.s.v. vil blive gennemgået. 

Punkt 8 Joller 
Intet. 

Punkt 9 Motorbåde og sikkerhed 
Der er store problemer med vagtord
ningen, idet der er for fa, som tilmelder 

sig. Næstformanden vil lave et opråb i 
bladet. 

Punkt 10 Bladet 
Redaktørens brev indeholdt blandt 
andet spørgsmål om et lille redak
tionsudvalg (to navngivne medlem
mer), som formanden i en kort samtale 
den 1. februar havde meddelt redak
tøren, at bestyrelsen ville nedsætte. 
Da redaktøren skriftligt havde meddelt, 
at han ønskede svar senest førstkom
mende torsdag, genopfriskede man de 
tidligere drøftelser vedrørende bladet. 
Der var enighed om, at redaktionsud
valget var tænkt som hjælp og støtte 
(aflastning) for redaktøren, og at ud
valget ikke skulle have nogen kom
petence over for redaktøren. Når re
daktøren ikke var blevet inddraget i 
samtalen med de to medlemmer, skyl
des det nok, at der (vistnok) ikke hav
de været nogen egentlig samtale. 
Bestyrelsen var (endnu) ikke orienteret 
af formanden om nogen samtale, hver
ken med udvalgsmedlemmerne eller 
redaktøren. 
Redaktøren blev indkaldt, og der var 
en udveksling af synspunkter. Blandt 
andet tilkendegav redaktøren, at han 
følte sig holdt udenfor og kun blev 
orienteret solo af formanden. Det var 
for dårligt, at han ikke blev hørt inden, 
der blev truffet beslutninger. 
Det blev tilkendegivet, at bestyrelsen 
ikke var imod redaktøren, og at der 
ikke, som redaktøren ønskede, kom 
noget skriftligt svar inden for den giv
ne, korte frist. 
På den baggrund ønskede redaktøren, 
at referatet fra bestyrelsesmødet blev 
meget udførligt vedrørende dette 
punkt. 

Punkt 11 Eventuelt 
Spørgsmålet om vagter, herunder 
bestyrelsens rolle, blev igen drøftet. 

Mødet sluttede kl. 20.55. 

Else Thuring, Ole Poul Pedersen 
næstformand sekretær 
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Bankospil 
Klubhuset blev igen i år åbnet med et stort og flot 
succesfuldt bankospil den 28. januar. Der var 
simpelthen fuldt hus og mægtig god stemning. Efter 
at huset i hele januar måned er blevet gjort grundigt 
rent, frisket op på nogle af farverne, fornyelse af 
bardisken og en større restaurering af køkkenet, 
blev dørene åbnet til et klubhus, der er klar til en ny 
god sæsons brug. Et meget flot arbejde udført af 
medlemmer på frivillig basis. 

Præmiebordet 

Vinderen af den store kurv 

derne 

billet-

Tøjeri 
Ekspeditricen: - Vil de prøve kjolen i vinduet, frue? 
Damen: - Sig mig, har de da ikke noget prøverum? 

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 

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 

BORGIcwabneb' cocnisra 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

iåPerkins 

Maskinfabrikken 

ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 
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Go'dag til SSF 
Der blev umiddelbart før andespillet holdt en 
åbningsreception af den nye restauratør "Tina" der 
siger mange tak til alle, der ved den lejlighed 
betænkte hende med de mange flotte blomster og 
gaver. 
Tina ser med en vis spænding frem til den nye 
sæson, men dennegang som restauratør med fod på 
egen forretning. Lad os alle tage godt imod Tina og 
byde hende rigtig velkommen. Tina er gammel i 
gårde, og derfor ikke ukendt med alle de gæster der 
kommer fra nær og fjern, men har alligevel nogle 
nye idéer, som hun håber gæsterne vil tage godt 
imod. 
Dagens ret vil fremover blive serveret på smarte 
portionstallerkener, der vil blive mulighed for at fa 
moderne pastaretter, retter med ris og grøn salat vil 
også blive almindeligt. Til børn og andre fastfoot-
brugere vil der være mulighed for fritter, bøfsand
wich, røde pølser med brød og meget mere. Dem 
der er vant til at komme og fa den kendte biksemad 
eller den traditionelle flæskesteg kommer bestemt 
heller ikke til at gå forgæves. 

Tina vil hermed byde 
alle rigtig hjertelig 

velkommen. 

s nye restauratør 

Sponsorer 
Eurosails 

Sejlcenteret 
Kastrup Marine 

Bagger Torvegade 
Arne Olsen Offset A/S 

SM Offsettryk Saltværksvej 
C. H. Christiansen Ford Amager 

1995 
Ota solgryn 
MEKA møbler 
Københavns Havn 
Amager Trailercenter 
Flugger Holmbladsgade 
MC Donald Amagerbrogade 91 
VVS Entreprenør Kimmy Olesen 

Øresundskomiteen 

Sundby Sejlforening takker sponsorerne og håber på fortsat godt samarbejde i 1996 

Tina med en af de mange gratulanter 

•som vi nok mest vil se Tina i fremtiden 
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fra medlemmerne 

Læserbreve 
r 1 
| Følgende læserbreve er fore lagt j 
| bestyrelsenpå mødet_ d. 5.2.1996 \ 

27/1 1996 
Til Bestyrelsen i S SF 
Bladkrisen i S SF 
Siden jeg blev medlem i S SF i 
1980, har man på enhver general
forsamling, diskuteret hvordan man 
kunne gøre bladet billigere, nu er 
redaktøren kommet med et forslag, 
om at spare en mindre formue. 
Han har allerede sparet foreningen 
for mange penge. 
Hvorfor afviser I dette tilbud? 
Hvordan kan I afvise et tilbud, hvor 
besparelsen allerede er langt større 
end udgiften? 
Hvordan kan I afvise et tilbud, der 
på en periode på 5 år, kan spare ca. 
200.000 kr. på foreningens budget? 
Jeg spørger bare ?? 
Jeg håber at bestyrelsen vil give 
mig og foreningens medlemmer en 
fornuftig forklaring på, at de har 
afvist dette fantastiske tilbud. 
Med venlig hilsen 
Søren Hansen medl. nr. 765 
3|e3|e^c9|«9fc9|c^c^c9fcs(c3(e3(c9|c3{cj|e9tc^c3)e9tc9|c3(e4c>|e3fc^e3fc3(e3|e 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofie vej 2, 3., 2900 Hellerup 

Den 29.1.1996 
Kære bestyrelse 

og klubkammarater! 
Da jeg læste redaktørens indlæg i 
sidste blad vedrørende køb af com
puter, kunne jeg forstå at der var 
mange penge at spare på bladet, 
som jo altid har været en stor post 
på vor budget. 
Kunne bestyrelsen ikke belyse det 
lidt nærmere for os medlemmer, da 
der tilsyneladende er mange penge 
at spare, som så kunne gå til andre 
gode formål. 
Venlig hilsen 
Ulla Berntsen medl. nr. 1243 

Bestyrelsen har ikke ønsket at 
svare på medlemmernes breve i 
dette nummer 

Den 16.01.1996. 
Svar på redaktørens spørgsmål fra 
Jan/Feb's medlemsblad 
Den virkelige begrundelse: 
Som det også skulle være redak
tøren bekendt får S SF ny forpagter 
af vores restaurant. 
I denne forbindelse er myndighe
derne indblandet med hensyn til 
godkendelse af forholdene, hvorun
der madlavning m.m. foregår. 
Da der er visse ting , der kommer i 
første række, er det givetvis denne 
store ombygning, der ligger til 
grund for afslaget på besparelser til 
til redaktøren på nuværende tids
punkt. 
Med hensyn til næste redaktør. 
Så vidt jeg ved er det generalfor
samlingen, der vælger redaktør, så 
hvis arbejdet med at referere tinge
ne rigtigt og udføre bladet til alles 
tilfredshed, vil der ikke være nogen 
grund til at vælge ny redaktør. 
Medlem nr. 006 A. Hiljander 

i 1 
Svar til medl nr. 006 A. Hiljander \ 

"Den virkelige begrundelse" er jeg j 
ganske bekendt med, og også dinj 
forklaring siger mig kun at bestyrel- j 

sen har sagt nej til at spare penge; 
ét sted, fordi de skal bruge pen-j 
ge et andet sted—?? 

red. 

Tam kat skudt. 
Vort medlem A 680 Lennart Larsen 
har faet sin kat skudt på Nordre 
mole, at katten havde halsbånd på 
og med det helt tydeligt viste at det 
var tamkat med ejermand, har 
åbenbart ikke gjort noget indtryk 
på jægeren.. Den blev fundet af et 
andet medlem der afleverede den til 
ejermanden. 
Hvad der ligger til grund for denne 
udåd vides ikke, men det er bestemt 
ikke rart at vide, at der render folk 
rundt med skarpladte geværer her i 
S SF og skyder på ting mellem bå
dene hvor der også render børn. 
Det skal her lige siges at DS bøjen 
ud for S SF også har for vane at 
blive skudt i sænk af våbenføre 
personer der ikke kan styre sig. 
Man kan håbe at der nogen der 
kender til disse ting og far dem 
stoppet inden det går rigtigt galt. 
pc *************************** 
Foråret er på vej! 
Så er det vel på tide at fa rydtet op 
i skure og pulterrum så der igen 
kan komme et stort loppemarked 
på Søndre Mole, som sædvanlig 
lige efter standerhejsningen. 
Janus 
**************************** 

Mange tak til alle vennerne og 
bestyrelsen i SSF, for den store 
opmærksomhed ved min 60 års 
fødselsdag, 
Per (Sul) 
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Sejlerskolen 

Nyt fra sejlerskolen. 
Selvom det endnu er vinter, er det 
allerede nu, vi skal til at tænke på 
den kommende sæson, som forhå
bentlig bliver en af de helt store. 
For alle, der ønsker at lære at sejle, 
er det nu på tide at melde sig på 
sejlerskolen. 
Derfor er der nederst en tilmelding. 
Husk at alle interesserede skal mel
de sig, også gamle elever. 
NB! Lad nu være med at vente 
til sidste øjeblik. Det er meget 
lettere for alle parter, dersom I 
melder jer straks. 
Sidste frist for tilmelding er den 14. 
marts. Efteranmeldelse kan ske, 
men i så fald kommer man bagest i 
køen, når det gælder valg afhold. 
"Gamle" elever vil have første ret 
til at vælge hold. I næste nummer 

afbladet vil der være en indkaldelse 
til et elevmøde, hvor elever og læ
rerer vil blive præsenteret for hin
anden. Ligeledes vil en foreløbig 
holdfordeling blive foretaget. 
Mødet vil formentlig finde sted 
lørdag den 30. marts kl. 10°° i Pej
sestuen. 
Deltagelse på sejlerskolen inde
bærer at man skal deltage i klar
gøring af bådene. Denne klargøring 
betragtes som en del af uddannel
sen til sejler. 
Klargøringen starter kl. 1800 først
kommende mandag efter elevmø
det. Man deltager i klargøringen 
den dag man skal sejle. Man kan 
dog også deltage lørdage, søndage 
og helligdage. Disse dage starter 
arbejdet kl. II00. 
Om januar måned er der iøvrigt 
ikke meget at sige, ud over at både 
tovværks -og navigationskurserne 
forløber planmæssigt 

Navigationskurset holder afslut
ning med eksamen den 25. marts 
og towærkskurset med eksamen i 
begyndelsen af marts måned. 

Med venlig hilsen 
Kent W Nielsen Skolechef 

til orientering 

Slettede medlemmer 
A. 178 Karsten H. Hansen 

Lykkesholm Alle 35, Frb.C 
A. 270 Johnny Sørensen 

Ewald Greigsgade 14, 0 
A. 497 Birgitte Offenberg 

Grundkær 4, Hvidovre 
A. 538 Birgit Bjørn 

Gerbrandsvej 2, S 
A. 816 Stine Mortensen 

Ungarnsgade 64, S 
A. 881 Karl B. Christensen 

Vognborgvej 10, NV 
A. 883 Rino P. Unold 

Kentiavej 2, S 
P. 100 Sidsel M. Lier 

Højskole Alle Kastrup 

Tilmelding til sejlerskolen 
Du kan tilmelde dig SEJLERSKOLEN ved at udfylde og indsende/aflevere nedenstående kupon 
til kontoret senest 14. marts. 
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle. 
Kurset er vederlagsfrit for S SF medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr. 

Sejlerskolen 1996 CPR nr.: 

Navn: Tlf. privat: 

Adresse: Tlf. Arbejde: 

Postnummer/by: Medl.nr.: 

Har du den teoretiske navigationsprøve? _ ja nej Har du deltaget før? 

Hvilke dag ønsker du at sejle? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Alternativ dag? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Bemærkninger: 
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joller 

Førerweekendfortsat fra side 3 

søndag formiddag, og alle løse 
ender i planlægningen blev samlet. 
Eftermiddagen gik med at pakke og 
en gåtur på Røsnæs spidsen. 
Turen hjem gik godt, fire biler kør
te hjemad med normal hastighed. 
Her var højdepunktet da de to 
Claus'er lavede et "cykelstativ" 
mod bilruden. (Spørgsmål ved
rørende et "cykelstativ" bedes rettet 
til Claus & Claus). 
Til sidst vil vi sige Tusind tak til 
OTA som sponsorerede vores mor
genmad, og tak for lån af sommer
hus og biler. En suveræn tur med 
godt selskab, -det var en skam at 
nogle var forhindret i at deltage 
Med sej lerhilsen 
Rikke Jensen & Janni O. Sejerbo 

i 1 

Kollisionskurs 
Fra en radiosamtale, frigivet af den 
amerikanske flåde: 

1: Venligst skift kurs 15 grader 
Nord for at undgå kollision. 

2: Anbefaler DE skifter DERES 
kurs 15 grader Syd for at 
undgå kollision. 

1: Dette er kaptajnen på US-skib, 
jeg gentager skift DERES 
kurs. 

2: Nej, jeg gentager, DE skifter 
kurs! 

1: Dette er hangarskibet Enter
prise, vi er et stort krigsskib i 
Us navy. Skift kurs Nu. 

2: Dette er et fyrtårn. Deres 
tur til opkald! 

Viste du at! 
Der er foreløbig anmeldt 50 arrangementer fordelt på 89 
aktivdage i perioden fra den 9. marts til den 22 september. 
Og det er kun fra kapsejlads og juniorafdelingen. 
Derfor kan redaktøren godt bruge nogle friske hjælpere, der 
har lyst til at tage nogle billeder og skrive nogle stikord eller 
en artikel. 
Du behøver ikke at være professionel, tilsammen skal vi nok 
få tingene til at se godt ud, det vigtigste er at alt det sidste nye 
kommer med i bladet. 
Med andre ord, jeg mangler nogle journalistiske medarbej
dere, der har mod på at være i forreste linie, der hvor der sker 
noget. 
Kontakt Poul på kontoret eller på tlf. 31 57 43 36 

Plan 96f Juniorafdelingen 
9. marts Forældre og trænerkursus 
31. marts Generalforsamling kl. 900 

31. marts "Store badedag"kl. 1400 

4-6. april Påskestævne - Ynglinge 
13-14. april Klargøring af både 
20-21. april Klargøring af både 
20-21. april EM udtagelse i Sundet Ynglinge 
27-28. april Klargøring af både 
4-5. maj Optistævne i Dragør 
4-5. maj EM 96' udtagelse i Skovshoved Ynglinge 
11-12. maj Optistævne i Roskilde 
11-12. maj EM 96' udt. Marselisborg Ynglinge 
18-19. maj Optistævne i S SF, Kreds-storstævne 
1-2. juni Optistævne i Vallensbæk 
1-2. juni Åbent hus i S SF 
8-9. juni Optistævne i Kastrup (udt. til DM) 
8-9. juni Huggert-Pokal Ynglinge (juniorer) 
25-29. juni Junior DM i Kastrup Ynglinge 

NB: Vi holder ferie i hele juli måned, og starter igen med en 
Saltholmtur den 28 juli 

30. juni - 3.juli DM i S SF Ynglinge 
4-6. aug. Dame-DM i Skovshoved Ynglinge 
9-11. aug. NOM i Bostahusene Ynglinge 
17-18. aug. Opticup i Lynetten 
31.8-1.5 aug. Postcup Optier 
31.8-1.5 aug. Piratpokal Ynglinge 
7-8. sep. Ungdomsmesterskaber for alle 
14-15. sep. VM-udtagelse i ØSF Ynglinge 
21-22. sep. VM-udtagelse i Hellerup 
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havn og plads 

Ansøgning 
om havneplads skal være afleveret 
til havneudvalget inden 15. marts 
1996. 
Husk! Der skal laves en ny hvert år. 

Bukke, klodser 
stativer og jollevogne m.m. skal 
afmærkes med navn og medlems
nummer. 
Master afrigges og mærkes med 
navn og medlemsnummer. 

Årsmærke 
Husk fremvisning af ansvarsforsik
ring ved afhentning af årsmærke. 
Årsmærket kan afhentes fra den 1. 
marts d.å. og skal være afhentet 
inden den 15. maj d.å. ifølge vore 
love § 8. 
Hvis man ikke afhenter ovennævnte 
inden den 15. maj, vil medlemmet 
blive afkrævet 200,- kr., som tilfal
der foreningen. 
Hvis fartøjet ikke er søsat senest 
den 15. maj skal medlemmet skrift
ligt meddele havneudvalget, hvor
når søsætningen finder sted. Undla
delse heraf vil medføre, at pladsen 
uddeles som låneplads. Medlem
mers fartøjer, der er henlagt uden 
gyldigt årsmærke, kan af havneud
valget straks tages på land eller 
flyttes uden varsel og for ejers reg
ning og risiko. Derudover betales 
en bøde på 500,- kr. der tilfalder 
foreningen. 

Flere både 
Medlemmer der har to både, skal 
afvikle den ene. Det er ifølge vores 
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love kun tilladt at have én båd og 
en slæbejolle på max. 4 meter. 

Havnekontoret 
Havnefoged Allan Vodder har kon
tortid: 
Mandag - torsdag kl. 1430-1530 

Fredag kl. 1400- 1500 

Telefon 31 58 14 24 

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

fra medlemmerne 

Flakfortet 
Sundby sejlforening er nu blevet 
medlem af "FORENINGEN 
FLAKFORTET", det betyder 
blandt andet at medlemmer af S SF 
nu kan få årskort til medlemspriser. 
Havnetakster: 
Både mellem 0 - 15 m. 
Daganløb kr. 50,-
Årsmærke kr. 230,-
Årsmærke SSF medl. kr. 150,-
Både over 15 m. 
Daganløb kr. 80,-
Årsærke kr. 400,-
Årsmærke SSF medl. kr. 260,-
Yderligere oplysninger kan ses på 
opslagstavlen. 

Støt vores sponsorer 
de støtter os 

Farvel 
til Dres vognmand 
Det var med sorg, vi hørte at vor 
gamle ven Dres var gået bort. En 
lidt forkert forstået besked om hvor 
begravelsen skulle være, gjorde at 
vi var mange som ikke kom for at 
sige et sidste farvel til vor gamle 
ven. Nogle mente Sundby krem, 
andre Kastrup, så derfor dette lille 
mindeord fra os mange som husker 
dig, fra alle årene, med dit gode 
humør og dit altid gode jyske lune. 
Med tak, for at vi fik lov at kende 
et så hyggeligt menneske som dig. 

Alle dine gode historier vil vi hu
ske, og tænke på, når du kom 
kørende på din motoriserede knal
lert, og skulle hjem til Bomparken 
og spise præcis. 

For knapt et år siden fejrede vi dig 
på din 90 årsdag, stadig mobil, og 
godt humør havde du. 

Nu er du så rejst fra os, og her 
kommer så det sværeste ord, det 
sidste farvel og tak for gode timer 
fra alle dine venner gennem årene i 
SSF. 

På alles vegne herfra 

Vilna og John Otto 

Nye medlemmer 
903 Hanna Jessen 

Wibrandtsvej 37 2300 S 
905 Hanne Kiihnel 

Dalslandsgade 32 2300 S 
906 Kaj Hansen 

Brolæggerstræde 12 Kbh. 

OPHAL/UDSÆTNING 

§5 
Vognen med fartøj må ikke henstå 
på eller i slæbestedet undtagen 
under afvaskning, kortvarigt efter
syn eller kortvarig sætning af træ
skib. 



Sommerferietilbud. 
Er du medlem af S SF og har er
faring i at sejle, så står undertegne
de og mangler dig til at sejle en 
toptrimmet Folkebåd til Fåborg 
eller hjem Fra Rudkøbing. Båden 
skal være i Fåborg ca. den 6. juli, 
og den skal sejles hjem fra Rudkø
bing omkring den 20-21. juli. Bå
den skal sejle DM for folkebåde i 
Fåborg i uge 28 og Guldpokal i 
Rudkøbing i uge 29. 

Har du lyst til at sejle båden til Få
borg og/eller hjem fra Rudkøbing, 
så kontakt undertegnede snarest 
muligt. Der er naturligvis mulighed 
for at låne båden en ugestid før og 
efter uge 28.29. 

Så har du lyst til lidt sommersejlads 
i en velsejlende og sikker båd, så 
ring til: 

Medlem nr. 311 Brian Frisendahl. 

Tlf. 32 50 62 02 

EU-stof Fiskeri 

FORSLAG TIL RÅDSDIREKTIV 

Sygdomme hos toskallede bløddyr. 

Ændret forslag til Rådets direktiv 
om minimumsfællesskabsforan
staltninger til bekæmpelse af syg
domme hos toskallede bloddyr 

Klubhuset 
Der har rigtig været gang i klubhuset medens det har været lukker. Der er 
skiftet nogle af ovenlysene og taget er tætnet. 
Indvendigt i huset har der også været virkelig gang i sagerne. Alle møblerne 
var rykket sammen i en bunke og køkkenet og disken var revet helt eller 
delvis ned. Der har været både vasket, skuret, revet ned, bygget op og 
malet. Men pænt er det blevet, til glæde for os alle. 

Koldt og blæsen
de tagarbejde 

Her er rydtet 
godt ud inden 
opbygningen 

Og der blev malet Pænt er det blevet 
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Fra "GERTV's logbog 
Fortsat fra sidste nummer 
Efter at have spist gik vi tur i aftensolen, 
som gør klitterne meget smukke, snakker 
med nogle tyske sejlere om vejret de næste 
par dage, det skulle blive fint, 5 til 8 måske 
8 til 10 sek/m. fra nordøst, i den del af 
nordsoen hvor vi befinder os. 
Tidligt til køjs for at komme op før kl. 0530 

hvor tidevandet går ud fra indsøområderne, 
og skal tage os med ud i nordsøen, hvor vi 
så vil lægge kursen, stik vest, mod Den 
Helder, og senere syd mod Amsterdam ialt 
ca.220 sm. kl er 2200 så godnat min skat, og 
sov godt. 

Frisiske Øer. Wangeooge. Fredag den, 1 
JULI 1994. 

Anne og jeg er ude af køjerne kl. 05°° det er 
fint vejr, jeg går af de mange trapper op til 
Hafenmaisters pælehus havnekontor, hvor 
han kan sidde tørskoet, selv om han skulle 
blive fanget her, af en efterårstorm, med op 
til 10 meters tidevands-højde over daglig 
vande, det er feks. når det længere oppe af 
Europakysten, er ved at sprænge digerne 
ved Højer sluse i Søndeijylland. 

Vi skal betale for behageligt samvær, og 
har lagt 20 mark i en kuvert, som jeg smi
der ind af brevkassen, da han ikke er stået 
op, ned igen, og ligeså højt op igen i bade
huset, jeg kan hører Anne er igang med at 
bade, så jeg skynder mig, efter badet , 
hurtigt tilbage til Gerty, vi smider fortøjnin
gerne, og sejler de fem sømil ud imellem 
øerne. 

Det er i smuk morgensol, og let vind, vi 
glider med strømmen, på stille vand, ud 
imod Nordsøen, der er en usædvanlig god 
sigt, i den rene stille havluft, alt ses utroligt 
skarpt og tydeligt, vi følges på afstand med 
en hollansk Kuf, der er meget malerisk med 
gyldenbrune sejl, og sit mangefarvede 
skrog, den følger ikke renderne, da den er 
bygget til disse områder, og sejler derfor en 
genvej ind over grundene, ud i nordsøen, 

Vel ude af lawandsområderne, sætter vi 
kursen ret vest, ned langs med de Frisiske 
øer, vinden er N.Ø. 3-5 sek/m. agten for 
tværs. 

Oh ja-ja, op med spileren, der står flot med 
sine stærke farver, til den morgenblinkende 
Nordsø, det er sejlads, som for det til at 
kilde i maven, den flotte blå Nordsø så 
langt man kunne se, og til bagbord, de 
flade, men grønne øer, omkranset af brede 
hvide sandstrande. 

Solen, det blå hav, de hvide sejl, bruset fra 
bådens fart igennem vandet, det her er alle 

sejleres ynglings symfoni, og melodien 
hedder "A t sejle er at leve" 

Vinden frisker langsomt op, og vi gør stor 
fart ned langs med de frisiske øer, de ligger 
inde til bagbord som perler på en snor, som 
vi passerer i løbet af dagen. 

Spikerooge, Langerooge, Jouist mfl. på 
Borkum som vi nu sejler op i en afstand af 
en til to sømil, kan vi se, der på de lange 
hvide sandstrande er fyldt med mennesker 
i vandet, og i kurvesofaerne, stran-
drestuaranter med Martini solparasoller, 
livreddertårne, og stribevis af badehoteller, 
alt kan vi se tydeligt i vores gode kikkert. 

Borkum bliver nævnt hver dag på kalund-
borg langbølgesenderen, på grund af sin 
vejrstation, ligesom Cuxhaven som vi 
tidligere har anløbet, og Den Helder i Hol
land som vi sejler imod. Vi har så travlt 
med at se ind på øen, at vi glemmer at der 
her ved denne ø, skal holdes større afstand 
til land, end ved de øvrige. 

Vinden er frisket op, imorges, og til lidt op 
af formiddagen, strøg vi afsted med spi
leren, og fuldt storsejl, men da så søen 
rejste sig, tørnede spileren flere gange om 
forstaget, og måtte ned, så gik det deruda 
med en stage i genuafokken, så krydsfokken 
og nu styrter vi af sted med en stormfok på 
næsen og et reb i storsejlet, søen er blevet 
grov, og den drøner når de brækkede bøl
ger, prøver at indhendte os agtenfra. 

Det var med denne fart vi sejlede forbi 
Borkum, og havde glemt at øen er mere 
kendt for sit rev, end for øen i sig selv. 

Floden Emsen løber ud her, og den har 
igennem årtusinder dannet et rev af de 

aflejringer, som den bringer med sig inde 
fra europa, og det danner her en ca. otte 
sømil lang fangarm af mudder ud i nordsø
en, "Borkum Reff" i tidligere tider alle 
søfolks skræk og rædsel, med vinde fra 

nord til syd bryder de store nordsøbølger af 
her med et mægtigt bragende skumsprøjt 
som kan ses tydeligt hvis man sejler imod 
søen, mange sqlskibe har mødt deres ende
ligt her, og forlist når tidevandets stærke 
strøm lige har skjult revet for dem, eller de 
er kommet sejlende mod revet i medstrøm, 
utallige er vragkrydsene på de gamle sø
kort, og på de nye undre det mig at der ikke 
er en bedre afmærkning. 

Pludselig dukker revet op forude, vi ser det 
som en bølge der er større end alle andre, 
og fra bådsiden ser det ud som den står 
stille, men så ser jeg mudderrevet bagved, 
som jo er helt stille og fladt, et mærkeligt 
syn, der virker så unaturligt at man i en 
form for chok, ikke tror sine egne øjne, men 
jeg kommer hurtigt til mig selv, kaster roret 
i borde, og sejler ca. fem sømil ud i søen på 
en hård bidevind, og i en meget grov sø for 
at komme fri af revet. 

Vi fandt ikke bøjen der skulle markere 
revet, men intens koordinering afkortet og 
AP'eren siger, at vi kan falde af og lægge os 
op på kursen igen. 

På grund af misforståelser, eller måske 
humørmæssige årsager, som ellers er meget 
sjældne imellem os, var jeg heller ikke helt 
sikker på den kurs vi havde sejlet udfor 
Borkum, men da vi havde sejlet længe i 
hård medsø, og begge var lidt anstrengte, 
blev kursen ikke kontroleret, før nu hvor 
det nær var blevet for sent. Puh-ha, det var 
tæt på må jeg sige. 

Vi sejler vest igen over udløbet af Emsen, 
og kan nu skimte de hollanske frisiske øer 
forude og i den friske vind nærmer vi os 
dem i løbet af eftermiddagen. 

Farten herude, 
fem til ti sømil 
fra øerne, og 
over grunden, 
viser AP'eren 
tydeligt, når vi 
har strømmen 
imod os, så er 
Gertys fart ca.-
fire knob. og når 
den er med, er vi 
oppe på ca. otte 
knob. altså et 
gennemsnit igen
nem vandet på 
seks knob. med 
en vindstyrke på 

ti til tolv sek/m. agten for tværs, og en stærk 
medløbende sø. 

Når de medløbende bølger har tidevands-
strømmen med, kaster de ret store bølger 
sig agten for tværs ind i Gertys bredde 
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bagdel. Da fornemmer vi rigtigt at vi sejler 
i Nordsøens lange og volsomme bølger, og 
det er i virkeligheden også det vi havde 
ventet, og glædet os til i mange år, det er en 
frydefuld og meget stærk oplevelse som 
infiler alle forventninger, men modsat når 
tidevandet vender, og går imod bølgerne, 
og os i Gerty, for det tager ikke hensyn til 
vindretning men skifter hver sjette time, og 
løber her med to, tre knob imod den lange 
havsø, som så ikke længere er så lang, men 
bliver til en kort og høj strømsø, der ser ud 
til at ville kaste sig ind over os ustandseligt, 
men den holder sig for det meste uden for 
Gertys bredde låringer. 

Men tiden går hurtigt, og ti-
devandsstrømmen vender, og løber med 
søen igen, og ret hurtigt er der orden i 
tingende, og vi kan glæde os over at båden 
nu ikke længere hugger i den urolige strøm-
sø, men surfer afsted på de lange Nordsø
bølger med en fart på otte knob. 

Det er herligt, det gir kræfter, og lyst samt 
tid til at tænke på at forberede middagsma
den. 

Anne tager rortørnen, jeg går i kabyssen, 
for at tilberede middagen "kylling i aspar
ges med ris", og desert, jordbær med fløde". 

det ikke sker. 

Middagen må vi spise i dybe tallerkener, og 
med ske for ikke at fa aspargessovs ned af 
maven, vi spiste godt men ikke så meget 
som vi plejer, den grove medløbende sø 
gjorde os lidt dumme i maven, så jordbær
rene gemmer vi til imorgen. Solen er ved at 
gå ned i den oprørte nordsø, vi forventer en 
hård nat, som vi gør klar til at møde velfor
beredt, så Anne sætter kurser ind på lede
fyr, og blinkbøjer på kortet, samt på AP-
eren som vil føre os ned langs med de 
Frisiske øer, og til Den Helder i løbet af 
natten, jeg får en thermokande med varm 
the, og et par stykker rugbrød i en plastik
pose, til nattevagten 

Kl. er 2300 solnedgangen var i meget stærke 
farver, blå, gule, og orange skystriber, men 
pludseligt bliver, hav og himmel gråt, og 
mørkt. Anne tørner ind i køjen, og jeg 
styrer Gerty igennem den grove sø mod det 
første fyr på kursen, der nu viser sig langt 
forude, som et lille svagt blink i mørket, jeg 
kan kun se det, når vi er på en bølgetop, og 
nu dukker der også andre lysbøjer, og fyr 
op, da det er blevet meget mørkt, så det er 
svært at lokalisere det rigtige lys forude, 
men APeren lyspanel med styrbord, bag-
bordkorrigeringspilene gør det muligt at 

have stævnen 
imod det rigtige 
fyr, når vi sejler 
igennem de lange 
dybe bølgedale, 
og dejligt er det, 
når vi kommer 
op på bølgetop
pene at det rigti
ge fyr, sidder lige 
på Gertys stævn
beslag. 

Vinden er steget i styrke, måske tolv sek/m. 
og i nogle rivere ind imellem var den væ
sentlig højere.Det gav lyde i rigningen som 
blev der spillet cello, med en grovtandet 
sav til tragedie operaen, Carmina burani, 
det var ikke rart. 

Fra GERTYs 
logbog. Nord

søen lørdag den, 2 juli 1994 
Vi passerer fyret, kl. 24°° APeren skifter 
waypoints, jeg styrer mod det næste, som 
den viser på en lidt anden kurs, men der er 
ingen lys, før vi kommer et par sømil læn
gere frem. 

andre mennesker end os, på dette hav. 

Om vi ikke er nervøse, alene på havet, i 
hårdt vejr, natsort mørke, i en lille båd, der 
styrter afsted i kæmpe store larmende, og 
brækkende nordsøbølger. 

Jo det er vi da, ind imellem endda meget, 
men ikke så meget, at vi viser det for hinan
den, måske endda det modsatte. 

For ved ikke at vise angst, hjælper vi hinan
den til altid at yde, så meget som det er 
muligt, når situationen kræver det på en 
eller anden måde, og det kan være på man
ge, feks. har Anne nu sovet i flere timer, 
men har hun nu det, nej jeg ved, at hun i 
køjen hører alle lyde fra båden i den bra
gende sø, og er parat til hurtigt at komme 
ud af kahytten, for ikke at blive fanget her, 
hvis det vasrste skulle ske, så det bliver ikke 
til mange minutter i timen hun sover, og 
hvis, så kun ganske let, men hun hviler dog, 
og det, at hun er i køjen, imedens jeg tager 
min fire, fem timers lange rortøm, gør, at vi 
holder rutinen, og hjælper dermed hinan
den. Imedens nærmer vi os vores mål, og 
tænker hver især optimistisk på, at med 
denne gode fart, vil vi kunne gå ind, i en 
hollansk havn, imorgen formiddag, og det 
skal helst være Den Helder som vi har plan
lagt, og vi er begge sikker på, at det vil 
være anstrengelserne værd, når vi vel fortø
jede, hopper i land, og går op i vores første 
hollanske by, med hinanden under armen, 
og oplever et andet land igennem denne for 
os fremmede by, og vi sætter os ned, på en 
fortovs cafe, bestiller to store glas koldt øl, 
og siger i munden på hinanden, skål min 
skat, og tak for en dejlig sejltur. 

Nå men videre i natten, jeg ved at vi pas
serer den ene, efter den anden af de hollan
ske øer, men kan ikke se dem. Midt på 
natten ser jeg forude en grøn lanterne som 
skifter til rød, det viser sig at være en 40-50 
fods sejlbåd på kryds, 

Gertys Logbog, forsættes i næste nummer. 

motorbåde 

Søerne er nu så høje, så da jeg fra kahyts-
nedgangen skal servere middagen, ser jeg 
Anne ved roret med en kæmpe bølge som 
baggrund der brækker med en øredøvende 
larm. 

Det er flot, men også skræmmende, vi får 
ikke en dråbe ind, men forventer ikke, at 

Afstandene på ledefyrene må være beregnet 
til større skibe, hvor man står fem, ti måske 
tyve meter over havoverfladen, og derfor 
må kunne se fra det ene ledefyr til det andet. 

Vi er de eneste sejlere i denne verden, 
sådan fornemmer vi det her i natten, ingen 
skibe, ingen både, kun os i Gerty, og hvor 
kun fyrene minder om, at der må findes 

Der er intet nyt fra motorbåde og sikkerhed. 
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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. 

Flotte farver på rad og række 
FlUgger 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. 



Nååøøh, -var det fuld kraft frem du sagde!?? 

April 1996 Nr. 4 55. Årgang 
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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. ^C 

SMQffsettryK 
v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den 28. marts 1996 
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Legeplads Legeplads Legeplads Legeplads Legeplads 

I august 95 efterlyste medl. no. 27 
Johnna Pedersen nogle medlemmer, 
der frivilligt ville og kunne være 
med til at friske foreningens le
geplads op, som nuværende ikke 
ligefrem er i den bedste stand. 
Det er siden blevet til en gruppe, 
der har arbejdet meget med mulig
hederne for en ny legeplads. 
Og nu foreligger der et godt 
gennemarbejdet forslag. 
Planerne går ud på, at legepladsen 
bygges i 3 trin. 
Med et totalbudget, der kan holdes 
under 50.000 kr., er det ideen, at 
første trin udgør 15.000 kr. i 1996. 
Legepladsen vil efter planerne inde
holde både et sandareal og et græs
areal. 
Der vil være et småbømsareal med 
bord og bænk tæt ved legeområdet, 
så forældrene kan nyde kaffen og 
holde øje med småbørn samtidig. 
Derudover er det ideen, at der skal 
være legeskib med rutchebane, 
klatreområde, klatrekugle, gynger, 
balancebom og et vikingeskib. 
Med dette vil vores børn, børne
børn og gæstebørn have et godt 
sted at opholde sig, istedet for 
"kun" at have kaj og moler som 
legeplads. 
pc 

jj (rap/ 
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Fiskernes Indkøbsforening A.M.B.A. 

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

SSSSSS3SSSSES 

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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Arresøhusturen 1996 
Ungdomsafdelingen i S SF har i den 
sidste weekend i januar været på 
den årlige hyggeweekend. Turen, 
der gik til Arresø i et hus vi havde 
lejet af IPA, "International politi 
organisation", var for store og små 
i ungdomsafdelingen. Vi var rundt 
regnet 30 mennesker afsted, incl. 
forældre, juniorleder, søskende, 
kærester og opti-ynglingesejlere. 
Vi mødtes i S SF kl. 1700 og blev 
hentet i en flot HT bus. Efter at vi 
havde læsset bussen godt op med 
børn og bagage, gik turen mod 
huset. 
Humøret var i top og da vi kom 
derop blev de mange værelser for
delt. Efter at vi havde pakket ud og 
studeret det kæmpe hus, mødtes vi 
i spisesalen med de medbragte 
madpakker. 
Spisningen gik hurtigt og madhol
dene blev delt ud, hvorefter vi kun
ne holde resten af aftenen fri. Hu
set, der var i 3 etager, indeholdt 
soveværelser, fjernsynsstue mecj 
dybe sofaer, spisesale med et stort 
stereoanlæg og en praktisk bar med 
fadølsanlæg og kolde sodavand. 
Vi havde i bussen faet udleveret 
billetter, som kunne byttes til 4 
genstande i baren. (Der var dog 
dem der hurtigt fandt kopimaskinen 
og forsøgte sig som falsknere, hvil

ke dog hurtigt blev opdaget af 
vores juniorleder, der syntes mindre 
godt om ideen). 
Om lørdagen blev vi vækket af det 
meget friske morgenhold, som ser
verede morgenmad for os i spisesa
len. (Nogle var dog mindre friske 
efter at have spillet hele natten). 
Bagefter gik vi alle en tur ned til 
Arresø, som lå ca. 500 meter fra 
huset. Dette blev en stor succes, da 
søen var frosset til, og alle kunne 
glide på isen. 
Eftermiddagen gik med spil og 
almindelig afslapning, mens aftens-
madsholdet gik i køkkenet og kok
kererede. 
Aftensmaden var over alles forvent
ning, virkelig god, Culotte, 2 slags 
sauce, hasselbagte kartofler, bønner 
med bacon og et "majsfad". 
Aftenen gik med dans og spil i hen
holdsvis baren og på vores hjem
melavede dansegulv. 
De mindste ville ikke i seng, men 
overgav sig dog senere mere eller 
mindre ufrivilligt. De faldt i søvn 
under et bord i deres soveposer, så 
vi kunne bære dem i seng. 
Søndag var vores sidste dag, og 
morgenmadsholdet var et meget 
træt hold. Claus, Henrik, Sune og 
Louise havde festet og danset hele 
natten og kun sovet i 2 timer. 
De kom ikke ned efter utallige 

vækninger, så vi sendte Maria, 
Mark og Emil op for at vække dem 
med våde klude. 
Formiddagen gik med en lang tur 
ned til Arresø, igen for at lave gli
debaner og sneboldkamp. 
Efter frokost skulle der gøres rent, 
Thomas og Søren konkurrerede i at 
moppe værelser på tid, hvilket var 
meget interessant, da Søren påstod, 
at han moppede gulve hver dag og 
var i skarp træning. Thomas deri
mod påstod at have været "spar" 
mester i tidernes morgen og stadig 
havde krammet. Udfaldet blev no
genlunde ens og værelserne blev 
pæne og rene. 
Da vi kom hjem til SSF var vi alle 
trætte, men i godt humør efter en 
god weekend. 
En stor tak til OTA for morgenmad 
til alle og til IPA for, at vi måtte 
låne huset. 
Rikke. 

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

• WEBASTO 

• ALBIN 
• THERMO 

• VOLVO 
• REMOTRON 

• BUKH åk | marine 
AL service 

. WALLAS 

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03 
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FASTELAVN 
Fastelavn blev holdt i blæst og bidende 
kulde, det var så koldt, at børnene måtte 
slå katten af tønden indendørs i restaura
tionen, mens de voksne og barske var ude 
i kulden. Udklædningerne blandt børnene 
var mange og forskellige, der var både 
klovne, Robin Hood, superman, Chaplin, 
Skeleton, Cowboy, prinsesser og mange 
andre. Festligt og fantasifuldt. 
Katte og bundkonger blev: 

Sabrina 2 år bundkonge 
Mogens 9 år kattekonge 
Birgitte Akkermann bundkonge 
LyaDvoracek kattekonge 
Kent Nielsen bundkonge 
Michael Empacker kattekonge. 

Efter kroningerne af konger og dronninger 
hyggede alle sig indendørs i varmen med 
slikposer, is, kaffe, kakao og hvad der 
ellers blev bestilt i restaurationen. 
Et festligt initiativ fra restaura-
tionspersonalet, de var flot udklædt som 

klovne. 



GENERALFORSAMLING 

1996 
Søndag den 31. marts 

kl. 9.00 
i klubhuset 

Dagsorden: 

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

Følgende er på valg: 

Sekretær 
Ole Poul Pedersen 

Skolechef 
Kent Nielsen 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
Steen Jensen 

Havneudvalgsmedlem 
Rasmus Beck 

F estudvalgsformand 
Else Thuring 

Suppleant til bestyrelsen 
Henrik Gravesen 

Redaktør 
Poul Christensen 

1 måler 
Svend Heger 

1 revisor 
Bjarne Kallesøe 

1 revisorsuppleant 
Benny Gustafsson 

i li punkt u Anare lorsi&g 

yp 

TI V \ 

<§1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Ejendomsret 
- hvad er det for noget? 

Der er skrevet mange værker, gennem århundrede, ja, gennem årtusinder, for at forklare, hvad "ejendomsret" er 
for noget. 
Selv overfor voksne, ja, belæste folk, kan juristen have sine vanskeligheder med at forklare, hvordan den 
retstilstand, som i realiteten findes, er foreneligt med grundlovens klare bud. Men endnu vanskeligere bliver det, 
hvis et meget ungt og uerfarent menneske vil have sin videbegærlighed tilfredsstijl^^jcommer juristen virkelig 
på en prøve. 
Prøv nu at følge denne lille dialog mellem en farfar og han barnebarn. 

- Farfar, hvem er det der ejer skoven? 
- Det er lidt svært at svare på, men forstår du, det er altså stati 
- Jamen, hvem er staten? 
- Det er os allesammen, alle dem der bor i Danmark. 
- Altså også mig? 
- Også dig, ja. 
- Så ejer jeg altså det træ, der står der? 
- Ja, det gør du. 
- Så kan jeg gøre ved det hvad jeg vil! 
- Nej, selvfølgelig ikke. Alle andre ejer det også. 
- Så forstår jeg det altså ikke. Så ejer jeg det jo altså ikke alligevel. 
- Jo, du gør. Men vi må finde ud af at gøre alting i fællesskab. 
- Det forstår jeg ikke. Hvordan skal jeg bære mig ad med at blive enige medjaXie andre. Jeg vil da gerne 

have nogle bøgegrene med hjem. 
- Nej, det kan du ikke. For du kan se, at hvis vi allesammen hver tog nogle bøgegrene med hjem, så var 
der efterhånden ikke nogen bøgegrene tilbage på træet. 

Tavshed. Tænke, tænke. 
Uddrag fra Erhvervs-jordbruget 1987 

VOLVO PEN1A 
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 

bohgjCwabner caznMH 

PRM 
MARINEGEAR 

BOWMAN 
VARMEVEKSLER 

ggPerkins 
i sYfi i^Trrrcrapi 

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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Fra "Gerty"s logbog. 

Nordsøen 
lørdag den 2. juli 1994. 

Senere på natten er vores toplan
terne ved at blive mat, men her er 
ingen trafik, og jeg har en stor stav
lygte klar til at lyse på sejlene, hvis 
det skulle blive nødvendigt at gøre 
opmærksom på, at vi er her. 
Imedens jeg sidder og tænker over 
dette, er vi pludselig tæt på tre 
store fiskefartøjer, som jeg har set 
længe, meget langt væk, og på en 
anden kurs, nu stævner de ned mod 
os med stor fart. De to første kom
mer foran, og sætter en vældig bov 
og hækbølge op, så jeg må klamre 
mig fast for ikke at blive kastet ud 
af båden. Den tredje styrer jeg ag
ten om. For når der er så god fart i 
båden, som vi har i den meget fri

ske vind, kan man manøvrere sig fri 
af sådan en situation, men rart var 
det ikke. 
Nu nærmer vi os Holland van Huk. 
Ved indsejlingen til den tidligere 
Zuidersø, bliver vores kurs sydli
gere, fra vest til sydvest, og det 
giver lidt læ af de Hollandske øer, 
så den store havsø flader langsomt 
ud. 

Ved femtiden lysner det, jeg purrer 
Anne, som så skal sejle de sidste 25 
sømil ind til Den-Helder. Vi drikker 
en kop varm te, imedens solens 
første stråler lyser op, og varmer os 
efter en mørk og kølig nat. Jeg 
tørner ind og sover fast, indtil An
ne kl. 800 vækker mig for at sige, 
at det er gået stærkt, for vi har haft 
tidevandet med, og nu er vi ved 
Holland van Huk, indsejlingen til 
Zuidersøen og Amsterdam, men 
først skal vi anløbe Den-Helder. 
Det var en dejlig morgen, vinden 
var endnu frisk, så vi havde stadig
væk et reb i storsejlet, og vores 
stormfok på næsen, det passede 
godt i de rivere, der kom lige imod 
os fra st, solen skinnede på de 
grønne øer, som vi nu havde både 
til styrbord og bagbord. Strømmen 

var vendt, og 
var svagt 
imod, men vi 
kunne krydse 
den op, og kl. 
9°° løb vi ind 

i Den -Hel
der yacht
havnen. 
Vi var glade 
og helt godt 
tilfreds med 
os selv, efter 
mere end et 
døgns frisk, 

ja, til tider hård sejlads, glider Ger-
ty stille og roligt på sit opskud ind 
i havnen. 
Imedens bjærger jeg sejlene, som 
har trukket og hjulpet os sikkert og 
godt de mange sømil hertil, og jeg 
føler som en søfugl må gøre, når 
den sætter sig og folder vingerne 
sammen efter et langt stræk over 
havet. 

Vi far anvist en fin plads ved en 
flydebro, og far hurtigt rigget mor
genkaffebordet op i cockpittet. 
En ung tolder kommer ombord og 
ønsker os velkommen til Holland. 
Vi inviterer ham på kaffe, får lidt at 
vide om vind og vejr, og byen Den 
Helder. Han må have været dygtig 
til at se sine folk an, for inden han 
gik fra borde kastede han et blik 
ned i kahytten, hvor Anne havde 
ryddet fint op efter den lange sejl
tur, og sagde: "I har vel ikke noget, 
der skal fortoldes, så tak for- kaffe 
og god ferie". 
Vi sad længe og nød kaffen og 
formiddagssolen for ligesom at slik
ke sårene efter den friske sejlads i 
Nordsøen. Senere gik dagen med at 
fa ladet strøm, fyldt vandtanken, og 
gøre klart skib. AP'erens panelrude 
blev også pudset af med sprit, for vi 
syntes den havde fortjent det efter 
den lange tur, hvor den i natten 
havde hjulpet os, og givet en vis 
tryghed. 
Vi mærkede her en Iangturssejler-
stemning som vi ikke har mødt før, 
her kom Gustav med sin søn, og 
sagde" nå Dansken er nok kommet 
langt hjemmefra". Selv var de på 
vej til Stockholm efter to år i Cari
bien i deres ketchriggede Laurin 
Koster. 
Orca fra Fåborg med Ole og Bet i 
deres, til havsejlads udstyrede Grin-
de var på vej til Venezuela, vi fik en 
lang snak med dem om mange ting, 
de var ankommet to timer før os, så 
de havde haft samme tur hertil med 
bl.a. et vindror, som Ole var 
sluppet meget heldigt fra at udføre, 
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og nu i nat havde set, og følt det 
virke perfekt i den hårde 
medløbende havsø. 
Her var sejlfartøjer af mange for
skellige nationaliteter, og det var 
tydeligt, at det var langture rundt 
om på verdenshavene de var ud
styrede til, alt var kraftigt dimen
sioneret. Der var udstyr, så det 
forslog noget: radar, solceller, 
vindmøller, vindror af mange fabri
kater, sejlrebesystemer, specielle 
sol- og vand-opsamlingssejl m.m. 
Interessant og spændende for os, 
der er vant til Sund- og kystsejlads, 
og derfor lidt lettere grej. Men 
foruden alt dette havde vi den for
nøjelse at" Gerty " fik mange aner
kendende blikke og bemærkninger 
for sit sødygtige udseende. Især 
hollænderne mente at kunne gen
kende noget af deres egen maritime 
kultur i Gertys læbord og rundgat-
tede form fra deres talrige 
Læbordbåde. Imedens vi spiste 
vores middag i brønden i det dejlige 
vejr, snakkede vi med mange, som 
gik forbi, og gerne ville vide "hvad 
vi var for nogle". 
Senere gik vi op til den store dæm
ning, og ind til byen med de mange 
charmerende huse, kanaler, broer, 
og små både alle vegne. Da vi hav
de travet rundt i byen et par timer, 
fandt vi en hyggelig fortovscafe, 
bestilte et par glas hollandsk øl, og 
nød den lune aften i denne dejlige 
hollandske havneby. 
Det var lørdag aften, et stort Tivoli 
og Cirkus havde bredt sig over 
byens pladser og torve, det var ly
stigt, men blev efterhånden mere 
larmende end de brydende nordsø
bølger, som vi måske havde lidt af 
hængende i ørene endnu, så vi gik 
tilbage til havnen og Gerty, hvor vi 
sad længe og drak the i den fine 
aften, derefter til køjs kl.2400. 
Det var meget varmt, og i en båd i 

havnen hyggede man sig da også 
gevaldigt i den varme sommernat. 
Hver gang vi var ved at falde i 
søvn, blev vi vækket af jubel og 
latterudbrud. 
I en havn som denne, hvor mange 
sejlere skal i Nordsøen næste dag, 
er og må det være kotume at over
holde havnereglementerne, der 
siger. " DER SKAL VÆRE RO I 
HAVNEN EFTER KL. 22." Det 
gælder forøvrigt alle havne, så kl. 
Ol30' da jeg 
kunne høre, 
det blev utro
ligt morsomt 
og kunne 
vare, til øl -og 
s p i r i t u s b e 
h o l d n i n g e n  
slap op ?, 
måtte jeg op i 
skydekappen, 
som jeg trak 
tilbage, så det 
lød som et 
skud i natten, 
hæve stemmen 
som det var mig muligt, og sige 
Good night Gentlemen, stilhed— 
—, en gang til. Goodnight Gent
lemen, and sleep very well tonight.-

Dyb tavshed på havnen resten 
af natten, og alle sov godt, også 
jeg, selv om det ikke er rart at 
skælde ud. 

Den-Helder Søndag 
den 3. juli 1994. 
Vi er oppe kl. 8.00, dejligt vejr, 
men ingen vind, og let morgentåge 
ude på søen, så vi sidder længe ved 
morgenkaffen og nyder, at havnen 
er ved at vågne. 
I den stille morgen høres alt meget 
tydeligt - en lynlås trækkes op, og 
en frisk morgenhilsen giver ekko 
imellem bådene, en pøs bliver tømt, 
det lyder, som om manden faldt 

over bord, og en fløjtekedel med 
vand til morgenkaffen hyler som 
var det fyraften på skibsværftet. 
Morgenglade stemmer høres nu 
mange steder på havnen, og vi fø
ler, at sådan begynder en god dag, 
solen varmer, kaffen smager dejligt, 
og vi sidder med søkortet på bor
det, og planlægger dagens sejlads, 
som nu går ind over Hollands store 
søområder med gamle søfartshavne, 
der nu ligger inde bag sluser og 

Nordsøen og tidevandet. 
Sådan har det ikke altid været, en
gang gik Zuidersøen helt ind til 
Amsterdam, og var derfor et udsat 
tidevandsområde, hvor stormfloder 
ofte ødelagde hele byer, og kostede 
mange menneskeliv. Efter den me
get voldsomme stormflod i 1950er-
ne byggede man to store dæmnin
ger i Zuidersøen, og delte den der
med i tre søer, så man nu er godt 
sikret imod oversvømmelser fra 
Nordsøen. 
Vi er spændt på at møde, og se alt 
dette som hollænderne har skabt. 
Da tidevandet skifter kl. 1330 og vil 
løbe ind og samtidig give højvande, 
er vi klar til at sejle ind på søerne. 
Anne og Henning 

Kragejollen " GERTY" 
Forsættes. 

, så den lød så brysk store dæmninger, beskyttet mod 
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Lystsejlads på Øresund 
Arbejdet på Øresundsbroen 
er nu i fuld gang ud for Ka
strup og den intensive trafik 
af arbejdsbåde og pramme 
vil påvirke lystsejladsen i 
området. 
Dansk Sejlunion og Øresundskon
sortiet har indgået en samarbejdsaf
tale, omkring fritidssejladsen gen
nem den sydlige del af Sundområ
det, omkring byggeriet af Øre
sundsbroen. 
Det betyder at der bliver udsendt 
materiale om sejladsforhold til sejl
klubberne, når der er ændringer og 
særlige forhold der skal tages hen
syn til. "Sidste nyt" vil blive sat op 
på opslagstavlen i den hast det 
kommer. Ønsker du flere oplysnin
ger vil det være muligt at kalde 
VTS-stationen på VHF - kanal 16 -
71. 
Det er forbudt og forbundet med 

Kastrup 
'//// Sejlads forbudt 

Kunstig ø og halvø 

Linieføring 

Københavns 
Lufthavn 

SOO lOOOm 

Saltholm 

fare at sejle ind i de afmærkede ar
bejdsområder, men der vil være en 
ca. 100 meter bred sejlrende øst for 
Drogden, som er tydelig afmærket. 
pc 

Ker 
clo, oy Aer 

oto-

VIS HENSYN 

DET ER 
GRATIS 

...og alt det andet: w 
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 

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 
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Standerhejsning 
Lørdag den 4. maj kl. 1600 

Sundby Sejlforening byder en øl eller vand til de fremmødte. 
SSFs hornorkester spiller og Hoplapigerne optræder 

og der er dans til Jørn Rasmussens musik 

Bordbestilling hos Tina i klubhusets restaurant. 

In festlig dag øg aften ved ftagmasten og i klubhuset 
Bestyrelsen 

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. 

Sl^'outboards 

YAMAHA 
^flahnsan 

SUlCKSfU/sR 

,—1 

oc / \ ̂  

£ R S V 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Sundby Sejlforening har med glæde og tak 
modtaget 1500,- kr. fra 

Amagerbankens Jubilæumslegat 
til fordel for ungdoms- og kulturelle formål 
på Amager. 

© @ @ © @ © © © © ©  

Støt vores sponsorer 
de støtter os 
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Sejlerskolen 

Vi skriver nu marts måned, og for-
årsarbejdet på sejlerskolen skal til 
at begynde. 
Derfor indkalder jeg hermed alle 
der ønsker at deltage i den kom
mende sæson til et orienteringsmø
de i "Pejsestuen" lørdag den 30. 
martski. 10°°. 

På mødet vil elerne blive fordelt på 
de enkelte hold. Desuden vil der 
blive givet en almindelig orientering 
om arbejdet på sejlerskolen, samt 
oplysning om de arrangementer, 
som vi planlægger for 1996.1 den
ne forbindelse er man meget vel
kommen til at komme med forslag 
og ideer. 
Arbejdet med klargøringen starter 
mandag den 1 april, 
- og dette er ikke en aprilsnar. 
Herefter skal man møde på den 
ugedag, hvor man skal sejle. 
Arbejdet starter kl. 1800 og slutter 

ca. kl. 20°°. 

Man er meget velkommen til at 
møde op i weekender og på hellig
dage. Dette kan erstatte eller sup
plere arbejdet på "sejlerdagen". I 
sidstnævnte tilfælde starter vi ca. 
kl. 1100. 
NB! Husk arbejdstøj og varmt tøj, 
da arbejdet kan være både koldt og 
beskidt, dog er det altid fornøjeligt 
og hyggeligt. 
Deltagelsen i klargøring af bådene 
er at betragte som en del af uddan
nelsen til sejler. Derfor er den obli
gatorisk. 
Til de som har glemt at melde sig, 
eller som endnu tæller på knapper
ne, kan jeg sige, at de roligt kan 
melde sig. Dette kan gøres ved at 
møde op den 1. april. 
Dersom man er forhindret i at mø
de op, kan man ringe til underteg
nede på 33 13 07 18 (kl. 8- 16). 
Hvis jeg intet hører, er alt håb dog 
ikke ude, blot bliver mulighederne 
for at vælge hold stærkt begrænset. 
Når i læser dette har der været 
eksamen på towærkskurset tirsdag 
den 12. marts og på navigations-
kurset mandag den 25. marts. For 
begge kursers vedkommende gæl
der det, at alt er forløbet godt lige

som det plejer. 
Fredag den 23. februar var der 
lærermøde på sejlerskolen. På mø
det planlagde vi den kommende 
sæson. 
Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
Skolechef 

joller 

For alle brugere af jollebro, jol
leplads og jollehus, så sættes "Jolle
broen" ud 

lørdag den 27. april kl. 1200 

Kom og hjælp til, der er brug for 
frivillig arbejdskraft, så går det 
nemt og hurtigt. 
Jeg håber fremmødet bliver så 
overvældende at vi kan nedsætte et 
"jollepladsudvalg". Der forestår et 
renoveringsarbejde med jollehuset, 
herunder vindskeder og maling med 
træbeskyttelse, ligeledes skal der 
ryddes op på pladsen så alle vi bru
gere kan fa det pænt. 
Med sejlerhilsen 
Claus Villadsen 

Jolleleder 

PS! Reservedag 
søndag d. 28 april kl.1200 

badoSdstyr 
KOM OG SE DE SIDSTTELNYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI IKLÆDNING 

VI HAR : INSTRUMENT 
BLOKKE/BES 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ 
GAVBARTIKL 

LAG OG FITTINGS 

i 

STRUP 

MARITIM MODE 

INFOSERVICE KAST 
SALTVÆRKS1 

TLF. 32-500504 
MAN - FRE 09.00 - 17.30 

ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

12 



V 
Med venlig hilsen og tak for op
mærksomheden ved min elskede 
mand John Uslars begravelse. 

De bedste hilsener til alle som 
kendte John som den altid glade 
mand. 

Hilsen Irene Uslar 

fra medlemmerne 

Hej P C. 
Ref. til dit indlæg i marts nr. vedr. 
Lennarts kat samt DS bøje. 

Må jeg på det kraftigste under
strege at der ikke er tale om en 
jæger, men en klovn som ikke er sit 
ansvar bevist. 

Så fremover, tænk dig om før du 
ryger i blækhuset, (det er jo ikke 
alle finner der går med kniv) hvis 
du forstår hvad jeg mener. 
Med venlig hilsen 
A 975 Torben Tipsmark 
Formand Sundby Strandasgtsforening 

Hej Torben 
Jeg er da ked af, at du som seriøs 
og fornuftig jæger, med uddannelse 
og orden i tingene, føler dig stødt 
over at, jeg kaldte en der jager 
katte med et gevær for "jægeren". 
I øvrigt er en klovn en meget 
ansvarsbevidst kunstner - ikke? 
pc 

0X0% 0X03) 0X0% 03) 0X03)0% 

Til bestyrelsen i SSF 
Bladkrisen i SSF 
Ang. mit læserbrev i SSF blad nr. 3 
1996. 
Jeg havde faktisk forventet et svar 
i bladet, men jeg tog åbenbart fejl. 
Men så kan bestyrelsen måske for
tælle mig hvorfor man ikke svarede 
på mit brev i SSF bladet. 
Med venlig hilsen 
Søren Hansen Medlem nr. 765 

Øj) Øs ØD 0% Øs ØD ØD ØJ) Øs 

Husk! 
Loppemarkedet 

Søndag den 5. maj 
på søndre mole 

fra bestyrelsen 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 
4. marts er desværre ikke nået frem 
inden redaktionens afslutning. 
Det vil blive oplæst på generalfor
samlingen 

ØnØnØnØzøaØnØnØQØDØD 

KVINDELIG SEJLKLUB 
Afholder for 25. gang 
Ladies cup snitdag 12 maj 

Ladies Cup er en distancesejlads 
for kølbåde på Øresund. 
Starten går kl, 930 ud for Tuborg 
havn. 

dingsblanketter i klubberne. 
Sidste frist for tilmelding er fredag 
den 2. maj, 
Vi glæder os t« at se jer pa oanen. 
God vind 
Kvindelig Sejlklub 

ØDØdøqØDØOØDØDØDØDØD 

Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

S 32 50 19 78 
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Kortbilag til: 

Fredningsbekendtgørelse for farvandet omkring 
Agerø samt Skibsted Fjord 

KAS BREDNING 

JWilNl*) 

Et meget smukt område omkring Agerø 
samt Skibsted Fjord i Limfjorden er nu 
blevet fredet, så der skal tages visse hensyn 
ved færdsel i området 
pc 

Sejladshastighed med 
motor, max. 12 knob 

Jagt og færdsel forbudt 

Jagt forbudt 
windsurfing forbudt i periode 
1. oktober - 30 april 

Jagt og windsurfin^ forbudt 

Fredningens ydre grænse 

Miljø- og Energiministeriet 
Skov- og Naturstyrelsen december 1995 

HH® 
Helly Hansen 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 

BACHER 
SCHILDER 

Nyåbnet 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 
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Aktiviteter i 1996 

31. 
31. 

4-6. 
13-14.1 
20-21. 
20-21. 
27-28. 

4. 
5. 

4-5. 
4-5. 

8. 
15. 

11-12. 
11-12. 

18-19. 
18-19. 

22. 
29. 
1-2. 
1-2. 

8-9. 
8-9. 
8-9. 

Sundby Sejlforening 
marts Generalforsamling kl. 900 

marts "Store badedag"kl. 1400 

maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
uni 
um 

uni 
uni 
tini 

uni 

Standerhejsning 
Loppemarked 
Optistævne i Dragør 
EM 96' udtagelse i Skovshoved Ynglinge 
onsdagssejlads 
onsdagssejlads 
Optistævne i Roskilde 
EM 96' udt. Marselisborg Ynglinge 
Optistævne i SSF, Kreds-storstævne 
MEKA MØBEL CUP optimiststævne 
onsdagssejlads 
onsdagssejlads 

12. 
16. 
19. 
26. 
29. 

25-29. 
28. 

29. juni-3. 

Optistævne i Kastrup (udt. til DM) 

ura 
uni 
uni 
uni 
uni 
uni 
uli 

uli 

Junior DM i Kastrup Ynglinge 
Saltholmtur 
DM i S SF Ynglinge 

4-6. 
7. 

9-11. 
9/11. 

14. 
17-18 
17/1 S. 

2i 

aug. 
aug 
aug. 

Wm 
filt 
aug 
aug 

Mon Rundt 

2%. 
31 aug-1 
31 aug-1 

4. 
7-8. 

8. 
14-15. 
21-22. 
21-22. 

22. 

aug 
sept 
sept 
sept 
sep. 
sept 
sep. 
sep. 
sept 
sept 

Postcup Optier 
Piratpokal Ynglinge 
onsdagssejlads sidste 
Ungdomsmesterskaber for alle 
Klubmesterskab 
VM-udtagelse i ØSF Ynglinge 
VM-udtagelse i Hellerup 
BALLAD stævne 
Forterne Rundt 

Sæt 

i 

kalenderen 
allerede 

nu 
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X International 

Kom ind og få den 78 siders store manual med farvekort 
gode råd om maling og pleje af din båd. 

Verdens Største producent af maling og pleje
produkter til både føres nu hos os... 

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



• * 

Udgravning af renden i fuld gang 

Maj 1996 Nr. 5 55. Årgang 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyreisesværelset 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: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

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 23 10 

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 20 32 02 38 

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 

Sejlads i Øresund 
under tunnel og brobyggeriet 
Søsportskanalen Radio Øresund bringer de nyeste informationer 

Hver lørdag kl. 1400 - 1500 

Hver søndag kl. II00 - 1200 

Dansk Sejlunion's følgegruppe og Radio Øresund i samarbejde med Øresundskon
sortiet og VTS station Dragør sender i sejlsæsonen oplysninger om besejlingsforhol-
dene i det sydlige Øresund. 

Kapsejladsmøde 
Torsdag den 25. april kl. 1900 

i Pejsestuen 
11996 har vi vedtaget at der skal sejles kapsejlads efter IYRU's forsøgsregler. 
Derfor afholder vi et orienteringsmøde hvor O.P. gennemgår de nye regler. 
De nye regler er også beskrevet i det nye DS blad, så alle har fået dem. 

Arrangementer 
Jeg har før opfordret til det og gentager 
det nu: kunne det ikke være interessant 
og sammenholdsopbyggende at udvek
sle, bare kort, underretning om, hvad de 
enkelte grupper og udvalg afvikler af 
arrangementer? 
Jeg hører løse rygter og henvisninger, så 
jeg ved der sker spændende ting. 
Skriv om det! 

Red. 

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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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. 

SMQffsettryJj 
v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 
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Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den 2. maj 1996 
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HEMPEL CUP 1996 FRA SSF 

8 og 9. juni arrangerer Sundby Sejlforening i samarbejde med 
Dragør Sejlklub, Kastrup Sejlklub og Lynetten årets Hempel 
Cup. 

Siden 1993 har man med intentioner om at gøre kapsejladserne mere spændende 
for både sejlere og publikum, indhøstet en række gode erfaringer således at årets 
Hempel Cup bliver helt i top. 
Ønskerne om nye kapsejladsformer er helt i overensstemmelse med Dansk 
Sejlunion og IYRU, hvor der gøres et stort udviklingsarbejde for at skabe sejladser 
der er både fair og udfordrende for deltagerne. 

Hempel Cup vil lørdag den 8. juni byde på slalombanesejlads, banen består 
traditionelt af et opkryds og et lænseben med et antal udlagte bøjer der skal sejles 
slalom imellem. Der er planlagt 2 sejladser lørdag. 

Søndag sejles en distancesejlads med omvendt handicap. Dette betyder at både med 
mindste DH-mål starter først og alle både vil mødes i opløbet. 
Her kan man virkelig tale om kamp til målstregen. Den der kommer først over 
mållinien har vundet. 

Du kan tilmelde dig enten til begge dages sejladser eller til en af dagene. 
Det kammeratlige samvær har også sin store betydning før og efter sejladserne. 
Hver dag inden skippermødet inviterer Hempel på morgenmad for dig og din 
besætning. 
Efter sejladserne byder Hempel på fadøl, således at alle kan være i god 
kondition til præmieuddelingen. 
Der er præmieuddeling både lørdag og søndag. Lørdag aften tændes der op 
i Sundby Sejlforenings store gril, her kan det lifligste grilmad købes til 
yderst rimelige priser. 

For de fartøjer der deltager både lørdag og søndag, vil der uanset fartøjets 
placering blive trukket lod om en Phillips GPS Navigator MK9. 

Sejladserne vil blive sejlet for DH-88.IMS og Standard-klasseløb ved mindst 
5 deltagere. Sejladserne er klassificeret som kategori B. og der sejles Dansk ( 

Sejlunions forsøgsregler. 
Tilmeldingsblanket kan afhentes i klubhuset. 
HG. 

. Startlinie, første opkryds og slørben 2. Andet opkryds og slalomben 3. Tredie opkryds, slalomben og mål 

Slalombanen 

Sfanderhejsning 
Lørdag den 4. maj kl. 1600 

Sundby Sejlforening byder en øl eller vand til de fremmødte. 
SSFs hornorkester spiller og Hoplapigerne optræder 

og der er dans til Jørn Rasmussens musik 
Bordbestilling hos Tina i klubhusets restaurant. 

In festlig dag øg aften ved flagmasten og i klubhuset 
Bestyrelsen 
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Forårsgeneralforsamlingen 1996 
Formandens beretning 

Jeg må indlede 
min beretning 
med at konstatere, 
at SSF siden sidste 
generalforsamling 
har mistet med
lemmer, som er 
afgået ved døden. 
P 1235 Kim Arvid 

afgik ved døden 15. januar efter læn
gere tids sygdom. Kim var i sin aktive 
periode ejer af kragejollen "Kluk" og 
altid frisk for en diskussion. 
A 632 John Henning Uslar afgik ved 
døden 27. januar og nåede lige at 
runde 25 års medlemskab sidste efter
år. 
Vort ældste medlem P 1117 Einar 
Andreasen, bedre kendt som "Dress", 
afgik ved døden i januar i en alder af 
90 år. Dress var et skattet medlem af 
SSF, der med sit jyske lune var en god 
sejlerkammerat for mange medlem
mer. 
P 1269 Inger Åse Hansen afgik ved 
døden 10. februar. 
A 922 Bent Hansen afgik ved døden 
16. marts efter lang tids sygdom. Bent 
var ejer af Fisherman-båden "Shanty" 
og vil blive husket for sin altid venlige 
og hjælpsomme måde at være på. 
For ganske få dage siden kom medde
lelsen om, at A 394 Magnus Christian 
Carlsen, "Christian Blik" var død den 

26. marts. Christian Blik var en kendt 
personlighed i hele foreningen, og jeg 
har selv oplevet ham tage en tørn, når 
arrangementer af forskellig karakter 
skulle stables på benene, og flere gan
ge har Christian Blik stillet sig selv og 
sit grej til rådighed ved kapsejladser, 
senest ved Møn Rundt. 

Ære være Deres minde. 

Jeg skal her fra talerstolen udtrykke 
en tak til bestyrelsen, udvalg, diverse 
sjak og medlemmer for den opbak
ning, jeg har fået i mit første halve år 
som formand. 
Overleveringsforretningen og det 
efterfølgende bestyrelsesarbejde er 
foregået i en positiv og konstruktiv 
ånd, ikke mindst fordi hvert aktivitet
sområde varetages seriøst af bestyrel
sesmedlemmerne. 
Jeg vil opdele min beretning i aktivi
tetsområder og starte med 

Havn og plads 
Allan Vodder, vor nye pladsmand, er 
virkelig et aktiv for foreningen, vellidt 
af medlemmerne, går godt i spænd 
med "Ras & Holger", har masser af 
gode ideer og ikke mindst energien til 
at gennemføre dem. 
Den gamle traktor har vi måttet ud
skifte. På trods af Allans forsøg på at 
gøre den "kampdygtig", viste den sig 

at være lige til skrotkassen. 
"Havnesjakket" er i færd med at tømre 
et halvtag sammen, så vores nye trak
tor ikke skal stå under åben himmel. 

Den nye traktor 

Uddybning af vores sejlrende er et sejt 
træk at få gennemført. Steen har som 
sagsbehandler arbejdet med sagen, 
hvor Københavns Kommunes Miljø
kontrol først skulle have bundprøver, 
hvor Skov og Naturstyrelsen, som er 
næste instans for at få klappetilladel-
se, oplyser, at der generelt ikke gives 
klappetilladelser i Danmark mere. 
Dette forhold har jeg informeret Dan
marks Idrætsforbund og Friluftsrådet 
om, da vi i SSF ikke er de eneste, der 
vil blive ramt af et sådan forbud. 
Det er lykkedes i stedet at få en aftale 
i stand med Københavns Havn om, at 
vi kan få tilladelse til at levere opgrav-
ningsmateriale i et depot, som de 
råder over, uden udgift for forenin

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. 

Jens Green Jensen 
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gen, tak for det. 
Imidlertid forlangte Københavns 

Kommunes Miljøkontrol pludselig 

alligevel bundprøver, hvilket er 

gennemført med hjælp fra Køben

havns Havn. 
Via et godt samarbejde med Skov og 
Naturstyrelsen, som har udvist kon
duite og handlekraft, har vi nu fået de 
nødvendige tilladelser til gravearbej
det samt en dispensation til uddyb-
ningsarbejdet for manglende tilladelse 
for råstofindvinding, det er rent ud 
sagt et administrativt cirkus mellem 
diverse myndigheder, at få behandlet 
sådan en sag. 
Gravearbejdet skal gennemføres i 
perioden 1 - 12. april, og må ikke 
foregå ved sydgående strøm af hen
syn til vinterbaderne på Helgoland. 
Som tidligere nævnt i et bestyrelsesre
ferat har kommunen bevilget det sæd
vanlige beløb på 20.000 kr. til hjælp til 
gravearbejdet. 
Belært af dette sagsforløb vil be
styrelsen allerede i første del af sæso
nen 96 få foretaget bundprøver i 
havnebassinerne i samarbejde med 
Københavns Kommunes Afløbs-kon-
tor, med henblik på en tilladelse til at 
komme af med opgravnings-materia
let fra havnebassinerne, som foreløbig 
er planlagt at finde sted i næste vinter
periode. 
Allerede nu er kommunen blevet gjort 
opmærksom på, at bestyrelsen ekstra
ordinært vil ansøge om tilskud til 
dette arbejde. 
En frostsprængning af vandledningen, 
som er indsvøbt i betonbroen over 
kanalen, har medført et krav til Kø

benhavns Kommune om, at der e-

tableres en vandledning direkte til 

Amager Strand Sejlklub. 
Bent Knudsen har gjort bestyrelsen 

opmærksom på, at vores rørsystem 
ikke er dimensioneret til også at kun
ne føde en institution af ASS's størrel
se. 
Sidste nyt er, at kommunen arbejder 
på sagen, så vi forventer en afklaring 
i nærmeste fremtid. 
"Ras & Holger" og Jørgen Rindal ud
folder store bestræbelser på at opda
tere vores medlemskartotek, det gæl
der ved fartøjsskift og ejerskab i for
bindelse med skurene. 
Det er vigtigt, at havneudvalget bliver 
orienteret ved ejerskifte af fartøjer, 
slæbejoller og skure. Denne orien
tering fra medlemmerne er en absolut 
nødvendighed for, at vi stadigvæk 
kan administrere SSF ved frivillig 
arbejdskraft. 
Derfor, sørg for at der er årsmærker -
synligt - på alle fartøjer, sanktionsreg-
lerne i vore vedtægter vil blive taget i 
anvendelse, hvis dette undlades. 

"De ejerløse" 

Et synligt bevis på, at reglerne ikke 
altid følges, kan ses bag det gule telt 
på Søndre plads, hvor havneudvalget 
har placeret joller som ikke har kunnet 

identificeres. 
I vinter har arbejdet 2 Adhocudvalg, 

et udvalg omkring legepladsen og et 

udvalg, som arbejder på at få fremstil

let en folder til gæstesejlere, som giver 

praktiske næste side informationer om 
det nærmeste bagland og busforbin
delser. 
Den kommende sæson skal for alvor 
vise, om vi i fællesskab kan håndtere 
åbnings- og låsereglerne for hovedlå
gen og porten. Desværre har porten 
stået åben om aftenen nogle gange i 
vinterens løb. Det skal understreges, 
at det er ethvert medlems pligt at 
lukke og låse porten, medmindre der 
ved et skilt gøres opmærksom på, at 
der er aktivitet på pladsen, der kræver 
åben port. 

Klubhus 
Ved Tina's overtagelse af restauratio
nen blev køkkenet gennemgået af Elo 
og Steen samt en ekstern konsulent for 
at få et eksakt overblik over køkkenin
ventarets tekniske stade. 
Det viste sig at være i en sørgelig for
fatning, komfur hvor varmepladerne 
ikke virkede, køleskabe med defekte 
døre, emhætte fremstillet i spånplade, 
som var begyndt at drysse, bare for at 
nævne nogle fejl. 
Bestyrelsen var ikke i tvivl om, at hvis 
vi skulle have en chance for at sund
hedsmyndighederne ville godkende 
køkkenet med en ny restau-ratør, 
skulle der virkelig tages fat med hen
syn til udskiftning af inventar. 
Dette er blevet gennemført med en 
udgiftstørrelse på ca. 300.000 kr., de 
sidste fakturaer er ikke kommet end

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

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

Det høje beløb skal ses i lyset af, at vi 

i mange år ikke har ofret noget 
nævneværdigt på inventar i køkkenet. 
Disken i salen og gulvet herunder var 
mørnet, kølefunktionen i nogle af 
skufferne til øl og vand virkede ikke, 
så bestyrelsen besluttede at udskifte 
disken samt at reparere gulvet. Her 
viste det sig heldigvis, at skaden ikke 
var af så stort omfang. 
Alle disse fornyelser, reparationer og 
hovedrengøring blev gennemført i 
januar måned, hvor "klubhussjakket" 
havde en stram tidsplan for at nå at 
blive færdige til åbningsdagen. Endnu 
en gang skal der lyde en tak til det 
uundværlige sjak som SSF er så heldi
ge at have, når der skal tages en tørn. 

Den nye disk 

Fester 
December måned bød traditionen tro 
på julefrokost og en velbesøgt ju
letræsfest, med en julemand over 
vanlig standard. 
Året blev sluttet med en afskedsrecep-
tion for Kirstine, som hun med garanti 
vil mindes længe. 
Åbningen af klubhuset skete med et 
stort anlagt Bankospil for fulde huse 
og med alle fjernstyrede billetter solgt, 
hvilke gav et pænt overskud. 
Fastelavnsfesten i februar var godt 
besøgt, selv om det var bidende koldt, 
hvorfor festudvalget lod de små slå 

katten af tønden indendørs. 

Både Elo og John Otto var nærmest 
bundfrosne, inden de voksne var 
færdige udendørs. 
En torsdag i marts kom vort medlem 
og berettede inspirerende om sin jor
domsejling med båden RA III og viste 
samtidig sine lysbilleder fra færden. 

Sejlerskolen 
I vinterens løb har der været gennem
ført navigationsundervisning med 
Poul Christensen som lærer, og den 
25. marts bestod alle eleverne eksa
men. 
Tovværkskurset blev gennemført med 
Erik Poulsen og Frank Olesen som 
lærere, og også her bestod alle elever. 
Allerede nu har vi fået nye medlem
mer i foreningen, som skal starte på 
sejlerskolen, og igen i år vil Kent og 
hans team være klar til at tage sig af 
dem. 

Ungdomsafdelingen 
Søren Jensen har sammen med ung
domsudvalget i vinterens løb gennem
ført 3 arrangementer. Det første var en 
samling af ungdomsudvalget og fører
ne for at fastlægge den kommende 
sæsons aktiviteter. 
Det andet arrangement var et wee-
kendmøde på Arresøhus, hvor hele 
ungdomsafdelingen var inviteret, 
store som små. 

Arresøhusturen 

Det tredie arrangement var deltagelse 
med grej og personer på båd
udstillingen i Bella Centret. Desuden 
har nogle fra udvalget deltaget i DS's 
ungdomsseminar. 
Afdelingens kommende arbejde vil 
fortsat være integrering mellem opti
mistsejlere og de lidt ældre ynglinge
sejlere, samt arbejdet på at få nogle 
flere aktive medlemmer i ungdomsaf
delingen, et svært job, som også andre 
sejlklubber arbejder med. 

Kapsejlads 
Aktiviteterne i vinterens løb for Frank 
Olesen og hans udvalg har stået for 
det planlæggende arbejde. 
Der er lagt op til et ambitiøst program, 
hvor vi vil få lejlighed til at se adskilli
ge bådtyper i havnen. Udover det 
faste udvalg er det lykkedes at få Bent 
Knudsen til at styre Møn Rundt og 
formanden til at tage sig af det åbne 
DM for ynglinge, med international 
deltagelse. 

Joller 
Claus arbejder fortsat på at skabe 
aktiviteter, som kan tiltrække jollesej
lerne samt skabe et godt miljø for 
jollesejlads. 

Motorbåde og sikkerhed 
Igen i vinter har Steen stillet sin ar
bejdskraft og ekspertise til rådighed 
hvor der har været behov. 
I forbindelse med køkkenrenoverin
gen har han været impliceret men ikke 
mindst i forbindelse med sagsbehand
lingen omkring uddybning af renden 
har Steen ydet en væsentlig indsats. 
Ib Petersen er stadigvæk koordinator 
med Fartøjsberedskabet, som lang
somt er ved at få flere deltagere, også 
naboklubber som vil være med i den
ne meget vigtige aktivitet. 

Vagtordningen 
Vor vagtordning fungerer ikke op
timalt, den er i sin tid blevet startet 
som hjælp til selvhjælp og dannede 
skole for andre klubber i hele landet, 
ordningen medførte en reducering af 
tyverier fra både, skure og klubhus, 
men er tilsydeladende ikke sagen 
mere. Bestyrelsen vil endnu en gang 
vurdere den nuværende ordning og i 
yderste konsekvens kan der blive tale 
om at forelægge generalforsamlingen, 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 
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om vi overhovedet skal have en vag

tordning. 

Regnskabet 
Regnskabet er jo et særskilt punkt på 
dagsordenen, men jeg vil under dette 
punkt nævne, at bestyrelsen med 
pladsmand, suppleanter, redaktør og 
kasserer afholdt et møde, hvor vi fik 
mulighed for at pejle fremtidens krav 
og ønsker til udviklingen i SSF. 
Resultatet er blevet til et emnekatalog, 
som vil blive trykt i et af de kommen
de medlemsblade. 
Over sommeren vil bestyrelsen bear
bejde dette materiale samt foretage en 
analyse af det fremtidige ind
tægtsgrundlag, med henblik på et 
forslag om regulering af vores indtæg
ter. Et sådan forslag er planlagt til at 
fremlæggelse på efter-
årsgeneralforsamlingen 1996. 

Bladet 
Som det har fremgået af et bestyrel
sesreferat, valgte bestyrelsen at holde 
igen med EDB-investeringer til blad
redigering, indtil den havde et bedre 

kendskab til udgifterne i forbindelse 
med køkkenrenoveringen. 
De efterfølgende skriverier fra redak
tør og medlemmer har bestyrelsen 
valgt at besvare via referater fra 
bestyrelsesmøder og i et enkelt tilfæl
de direkte pr. brev fra formanden. 
Det skal dog tilføjes, at redaktøren er 
blevet bedt om at fremlægge en 
investeringsoversigt til næste be
styrelsesmøde den 1. april. 

Dansk Sejlunion 
At Sejlunionen i mange år har haft et 
problem med at profilere sig over for 
sejlerne i hele Danmark, er ikke u-
kendt. 
På flere sejlerdage og formandsmøder 
er hovedbestyrelsen blevet bedt om at 
takle dette problem. 
Jeg har selv i min tid som hoved
bestyrelsesmedlem set flere bladpro
jekter kuldsejle på grund af økonomi
en. Det prøveblad I nu har fået til
sendt er en økonomisk holdbar løs
ning på problemet. 
Bestyrelsen har som udgangspunkt 
valgt, at alle medlemmer af SSF skal 

have tilsendt bladet. Hvis der er med
lemmer, som ikke ønsker bladet til
sendt, bedes de give kassereren be
sked, hvorefter de vil blive slettet af 

forsendelseslisten. 
I den kommende periode arbejdes der 
fra ungdomssektorens side på fasthol-
delsesproblematikken af de unge 
årgange i klubberne Henrik Gravesen 
er gået ind i dette arbejde med stor 
iver. 
Jeg vil selv i den kommende tid lang
somt trække mig ud af arbejdet i Sejlu
nionens tursejlerudvalg. 

Kredsarbejde 
Else Thuring er gået ind som næstfor
mand i stedet for mig. 
Der er gode tværgående aktiviteter 
mellem klubberne i kredsen, både 
fartøjsberedskab, kapsejlads, 
ungdomsarbejde og oplysningsarbej
det om Øresundsforbindelsen, hvor 
Hans Guldager er den koordinerende 
faktor. 
Med disse ord lægger jeg min beret
ning frem for generalforsamlingen. 

Jens Green Jensen. 

Formanden ønsker 
Lillian Green tillykke 
med 40 års jubilæum 

Jubilarer 
50 år A 566 
40 år A 473 
25 år A 302 

A 444 
A 160 
A 672 
A 103 
P1213 
A 414 
A 827 
A 61 
A 58 
A 820 

Fremmødte 25 års jubilarer 

Gert Rasmussen 
Lillian Green Jensen 
Erik Poulsen 
Jan Norden 
Rita Møller 
Jørgen Ove Hansen 
Kai Kure 
Georg Rygård 
Bjarne Hansen 
Frede Andersen 
Jørgen Rasmussen 
Jørn Ibsen 
Niels Peder Lauritsen 



Referat af bestyrelsesmødet 
den 31. marts 1996 

Mødet blev besluttet i afholdt i 
forlængelse af generalforsam
lingen. Alle bestyrelsesmed
lemmerne var til stede. 

Punkt 1. Regnskab 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 2. Protokol 
Seneste protokol og formandens beret
ning blev godkendt af generalforsam
lingen. 

Pumkt 3. Beretning 
Formanden bød velkommen bl.a. til 
ny sekretær og bestyrelsen konstitu
erede sig med Else Thuring som næst
formand. 
Der var tilfredshed med generalfor
samlingens forløb. 
Fra formandsmødet i Roskilde var 3 
emner på dagsordenen. 
1. Det nye landsdækkende sejlerblad. 
Stort set er bladet blevet godt modta
get, men i HB har der været en del 

debat affødt af interessekonflikter. 
2. KDY mente, at Sejlunionen var ved 
at være for professionel, men der var 
ingen ønsker om at ændre i sejlunio
nens arbejdsmetoder. 
3. Hans Guldager orienterede om nye 
medlemsstrukturer, f.eks. gastemed
lemskaber, og dette debatteredes. 
Miljø og Energiministeriet orienterede 
via et brev om en kampagne henvendt 
til fortrinsvis fritidssejlere, med sloga
net "ind i det blå". 
Man ønsker via TV-OBS samt plakater 
og pjecer, der udsendes lige efter på
ske, at opfordre folk til at være med til 
at begrænse miljøskader ved f.eks. at 
indberette større olie-eller 
kemikalieudslip i de danske farvande, 
til SOK. 
Johnna Pedersen fra legepladsud
valget fortsætter arbejdet efter gen
eralforsamlingens vedtagelse. Be
styrelsen bakker arbejdet op. Allerede 
tirsdag efter påske vil arbejdet blive 
lagt i rammer. Dette gælder bla.a. 
planering af arealet og nedlægning af 
sveller. Juniorerne opfordres til at 

arbejde med. Indtil arbejdet 
kan udføres deponerer 
havneudvalget svellerne på 
P-pladsen 
Punkt 4. Havn og plads 
Arbejdet med halvtaget til 
traktoren går planmæssigt. 
Amager Strand Sejlklub 
(ASS) tilbyder medhjælp til 
pladsmanden til fore-falden-
de arbejde. Denne ansættes 
og aflønnes efter ungdoms-
garantien. 
Lars G. Olsen, ASS og plads
manden laver den endelige 
aftale. 
Toiletterne på nordre og 
søndre mole åbnes i påsken 
medmindre frosten forhin
drer det. Hvis de forbliver 
lukkede meddeles dette ved 
et ophængt skilt. 
Steen meddelte, at til-ladel-
sen til oprensning af havn og 
rende er givet. Kun et par 
mindre formaliteter mang

ler. Steen følger arbejdet op, og har 
skrevet til badeanstalten Helgoland 
for at orientere dem om oprensningen. 
Efter vinteren er der fortøjningspæle, 
der skal bankes ned. Havneudvalget 
aftaler arbejdet med Lars Schaltemose 
og Svend Heger. 
Spørgsmålet om havnepladser med 
forskudte pæle blev drøftet. De vil 
ikke blive ændret. 
Havneudvalget sørger for at råen i 
standermasten bliver rettet. 

Punkt 5. Klubhus 
Elo havde et tilbud på møbler til ter
rassen, trykimprægneret plankeborde 
med faste bænke. Der bestilles 7 stk. å 
1105,- kr.. 
Terrassen skal renoveres, gulvet fore
slås sandblæst inden påføring af im
prægnering. Der forsøges fremskaffet 
3 nye tønder til terrassen. 

Punkt 6. Pester 
Meddelelsen om standerhejsning gen
tages i bladet. Spillemænd er enga
geret. 
Udvalget fortsætter og består af Else, 
Rita og Elo. 
Vagn Preisler indtræder i forbindelse 
med svagførerfesten. I forbindelse 
med klubbens seniorers deltagelse 
enedes man om følgende, som vil 
blive meddelt i bladet: Medlemmer 
over 70 år, der ikke har båd i havnen, 
kan tilmelde sig via en blanket i bla
det. 

Punkt 7. Sejlerskolen 
Der oprettes 7 hold til sommerens 
undervisning, og der er mulighed for 
et ekstra. 
Klargøring af bådene begynder den 1. 
april kl. 1800 ved det gule telt. 
De nye sejl er endnu ikke modtaget. 
Søren Jensen rykker for dem. 

Punkt 8. Ungdomsafdelingen 
SSF's ungdomsafdeling er blevet opta
get i Guinness rekordbog for at have 
deltaget i bygningen af verdens læng
ste modelracerbane på udstillingen i-
Bella Centret. Salget af banen indbrag

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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te klubben 5000,- kr. og en masse ar
bejde. Som en sidegevinst er indledt et 

samarbejde med FDF korsvejen. 

Udvalget er blevet ændret, idet Tonny 

Poulsen, Claus Zastrow og Henrik 
Heger har ønsket at udtræde. Martin 
Carlsen fortsætter, Michael Empacher 
styrer optierne med en forældre, Hen
rik Scharf og Tonny Petersen. 
1 Yngling deltager i påskestævnet i 
Hellerup. 
Klargøring af bådene er i fuld gang. 
Der arbejdes med en udvidelse af de 
elektriske installationer. 
Ved juniorhuset vil der blive etableret 
en lille terrasse i foråret. 
Det blev påpeget fra havneudvalget, 
at varmeanlægget ofte kører på højt 
blus døgnet rundt. Dette gælder også 
Greenhouse. Man vil forsøge sig med 
et ur til natsænkning. 

Punkt 9. Kapsejlads 
Alt kører efter planen. 

Punkt 10. Joller 
Der holdes aktivitetsweekend den 27-
28. april. Her skal broen lægges ud. 
Juniorerne opfordres til at deltage i 
arbejdet. 
Når klubhuset er lukket giver det øget 
aktivitet i jollehuset, derfor ønskes 
bedre opvarmningsmuligheder. Dette 
tages op inden næste vinter. 
Angående medlemmer med 2 både i 
havnen, henvises til gældende regler. 

Punkt 11. Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12. Sikkerhed 
Brandmaterialer og kran efterses. 
Til optiskuret laves 15 nøgler, der 
administreres af Søren Jensen. Tils
varende får Claus Villadsen 5 nøgler 
til jolleskuret. 

Vagtnøgle til ikkebestyrelses-medlem-
mer, der går vagt, admini-streres af 

Else. 

Punkt 13. Bladet 

Redaktøren opfordres til at etablere et 
bladudvalg. 
Redaktøren fik grønt lys til at indkøbe 
det foreslåede EDB anlæg. Der er tale 
om et standard anlæg med udvidet 
kapacitet til en pris af ca. 27.000,- kr 
incl. en printer og en scanner. 
Anlægget kan/skal også bruges til 
arbejder som indbydelser, sejlads
programmer m.m. 
Anlægget ønskes placeret privat. For
sikring og præcision af ejerforhold 
skal være klargjort og skrevet ned. 

Punkt 14. Eventuelt 
Redaktøren efterlyste meddelelser om 
diverse begivenheder til bladet, ud 
over bestyrelsesreferaterne. 
Frank ønskede at vide, om deadline 
for bladet kunne udskydes i særlige 
tilfælde. Redaktøren svarede, at vigti
ge meddelelser vil kunne puttes ind, 
så længe bladet ikke var sendt til tryk
ning. 
Referaterne fra bestyrelsesmøderne 
lægges på kontoret så alle beststy-
relsesmedlemmer har mulighed for at 
gennemse dem inden de trykkes i 
bladet. 

Mødet slut kl. 1315 

Sekretær Formand 
B. Schandorff Jens G. Jensen 

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 

Arresøhusturen 
Som afslutning på vores Arresøhustur 

er nogle forsinkede billeder som viser 

at vi i ungdomsafdelingen kan gå på 
vandet, vi havde en pragtfuld wee
kend og med det glæder vi os til at 
tage fat på en ny sejlsæson. 

Hilsen Michael og Tonny 
(De store børn i afdelingen) 

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 

BORckwARNEB' IXDQCSuCG 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

låPerkins 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 
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Fra GERTYs LOGBOG. 
Den-Helder. Holland. 
Søndag den 3. juli 1994. 

Vi kaster los, og sejler ud af yach
thavnen og den store marinehavn. 
Vinden er 3-5 sek/m. fra nordøst. Lige 
i stævnen på kursen mod slusen "Den 
Oever" og Ijsselmeer. Det er lidt diset, 
og der er dårligt sigt. Det er ca. 8 sø
mil i smalle render, som går på kryds 
og tværs, og der er sømærker alle 
vegne, så man skal være forsigtig. 
Men for os, der er vant til i hårde 
springende vestenvinde at krydse ind 
i renden til Sundby Sejl
forening, er dette ikke 
noget problem. Det vær
ste der kan ske, er at man 
sidder fast i mudderet. 
Det gør vi også en enkelt 
gang, men kommer hur
tigt fri ved at hale skøder
ne hårdt hjem, så Gerty 
trykker sin brede bælg 
ned imod mudderet, og 
løfter sin to tons tunge 
blykøl lidt op i vandet. 

Vinden er frisket, det er 
klaret lidt op, solen skin
ner og det går stærkt frem 
på krydset, for vi har ti
de vands-strømmen med. 
Vi har den store og uendelig lange 
dæmning foran os. Så lang er den, at 
vi ikke kan se, hvor den ender. Kl. 
1530 går vi ind i slusen, og er spændt 
på at komme ud på den anden side og 
ind i ferskvandssøen Ijsselmeer (udta
les Iselmer). 

Det Holland, som vi har hørt om, har 
læst om i bøger, set på billeder o.s.v. 
med store søer, mange små havneby
er, med kanaler, broer og små fint 
malede huse, hvor man går i spids
næsede træsko, og vasker fortovene 
hver dag. 
Det eksisterer virkelig, og er sprælle
vende. Og jeg må sige med det sam
me, at vi oplevede det altsammen her 
den første dag, da vi anløb den første 
havneby på søen Ijsselmeer. 
Og for at det ikke skulle være løgn, 
måtte jeg flytte et par spidsnæsede, 
håndmalede træsko for at kunne gøre 
Gerty fast til træbroen i havnebyen 

Meddemblik. 

Men måske man holder lidt mere på 
traditionerne ude i de små havnebyer, 
der var ankomsthavne i sejlskibstiden, 
og kontakten ud til den store verden. 

På turen hertil sejlede vi kapsejlads på 
Ijsselmeer, med nye og gamle både. 
Det kan man slet ikke lade være med 
her. Jeg kunne hurtigt mærke, at man 
holdt øje med den "danske båd", der 
på flere måder lignede en af deres 
egne, og vi måtte ikke komme foran. 
Så der blev trimmet og gjort ved, men 
Gerty tog sig dem ikke særligt højtide
ligt, og kom frem foran flere af de 

hollandske både. 
Helt galt gik det med en ret stor sejler, 
der lå foran. Da vi indhentede den, 
løb to mand på dæk, skiftede lynhur
tigt til en stor genua, men da det ikke 
hjalp, stak de til søs på en helt anden 
kurs, som om de slet ikke havde set 
os. 
Men der er så mange sejlere på Ijssel
meer, og de vinker venligt, og ser 
interesseret på "Gerty". Vi sejler og 
krydser rundt imellem dem på denne 
dejlige store sejlflade med sol og rolig 
sø, og let til jævn vind, så vi glemmer 
næsten helt vores mål på grund af "al 
denne sejlerfryd". 
Det er varmt, vi har meget lidt tøj på. 
Horisonten forsvinder i en let varme
dis. Vi fotograferer bådene, mest "Læ-
bordsbåde", som vi opdager findes i 
mange størrelser og varianter, og i et 
farvespil som er overraskende flot her 
på den blanke sø, og, som vi senere 
opdager, har en vis betydning. 

Efter en dejlig lang sejldag på Ijssel
meer anløber vi Meddemblik netop 
som det bliver havblik. Og på den 
sidste ånde glider vi meget langsomt 
ind i den gamle søfartsby, der i den 
nedgående sol tager sig smuk og ma
lerisk ud med sine tårne og kirkespir. 
I indsejlingen, som ligger i et vold-
gravsanlæg, sidder en stor fiskehejre 
på en pæl. Da vi sejler tæt forbi, ser 
den på os ganske uforstyrret, og med 
en aristokratisk ro og arrogance for
tæller den os tydeligt, hvem der bor 
her, og hvem der er gæst. Vi erfarer 
senere, at sådan en "havnehejre" fin

des i alle havne her på 
søerne. 

Vi finder en god plads 
imellem de traditionelle 
Læbordsbåde. 
Kl. er 2000, da vi fortøjer 
langskibs. Vi bliver hjul
pet ved at en "Leborder" 
flytter sig lidt for at vi kan 
være der. 

Så ligger Kragejollen 
"Gerty fra Sundby Sejl
forening" her i Meddem
blik, med sine mange 
hundrede af års traditio
ner indbygget i sine linier. 
Og hendes brede, rund-

gattede, klinkbyggede skrog falder 
godt ind i omgivelserne. Hun nikker 
blidt og genkendende til sine holland
ske medsøstre, der er smukt malede, 
lakerede, og er udhalede til det mest 
fuldkomne, og for det øvede øje for
tæller om en søfartsnation med stolte 
traditioner. 

Jeg fornemmer Gertys glæde ved at 
iagttage, at man her bruger sin frihed 
til at vedligeholde sine sejlertraditio-
ner, de er vel næsten lige så gamle 
som vore egne hjemme i Dannevang. 
Men jeg syntes også at høre hende 
svagt klukke med sine brede klink
kanter, når hendes øje falder på de 
meget runde, og meget kort afsluttede 
for- og agterender. Det kunne se ud, 
som om de var sejlet for hårdt ind i 
bolværket. Men dertil får hun svar på 
tiltale, og jeg kan svagt høre hendes 
nederlandske medsøstre hviske: Du 
har nok en skarp og rækkende stævn 
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og kan gå højt i Nordsøens bølge, men 
kan dusejle og krydse dig frem til dit 
mål med halvanden fod vand under 

kølen. 
Og jeg ser Gertys hvide skrogsider 

blusse flovt lyserødt, som en "nonnes 
kinder", da sømanden havde hen
vendt sig i et anstødeligt ærinde. 

Disse grundgående sejlfartøjer, som vi 
ser alle steder hvor vi kommer frem, 
på vandet og i havnene, og som jeg 
nævner som "Læborder" er en fælles 
benævnelse for en mængde forskellige 
både fra geografisk bestemte områder, 
hvor de er udviklet til deres virke. 
Skal jeg sige lidt mere om deres oprin
delse, må jeg nok gribe til sejlsports-
historikernes fortællinger om den 
Hollandske Yacht. 

For manden med det rette søfarerblod 
i årerne har det alle dage været en lyst 
at sætte sig til rorpinden i et godt 
fartøj, og lade sig stryge ud til glæder, 
som kun han aner og lærer at kende. 
De gamle nordboere kendte lysten, da 
de sejlede et Vikingeskib 
over havet som gave til 
den Engelske Konge. De 
fundne rester af Vikinge
skibe - først og fremmest 
Gokstad-skibet - kan end
nu få sejleres øjne til at 
tindre. Vikingesnekkerne 
var ikke blot forbløffende 
gode søbåde, men de har 
tillige linier så fine og 
dristige, som nogen mo
derne konstruktør tør 
drømme dem. 
Og kappestriden.... mon 

ikke den blev kæmpet, 
også herhjemme allerede 
dengang. Næsten e'et 
tusinde år efter Vi-kingeti-
den i Norden fremkom-mer ordet 
Yacht i Holland, og det kommer af " 
jagen" - at jage. En Yacht var oprinde
ligt et hurtigt fartøj, men senere gik 
det over til at blive betegnelsen for 
lystfartøjer i almindelighed. Det var i 
Holland lystsejladsen blomstrede 
frem, i det sekstende århundrede. Dog 
havde der været lystsejlads før i andre 
lande. Fra den klassiske oldtid kender 
vi de romerske kejseres luksusfartøjer, 
men det var blot flydende paladser 
med springvand og overdådig ud

smykning. De blev drevet frem af 
lænkede slaver og var kun beregnet til 
pragtudfoldelse. 

Holland var i det sekstende og sytten
de århundrede et rigt land. De store 
købmandsslægter lod brugsfartøjer 
bygge og fare vidt omkring på have
ne. 
Mange af købmændene var selv sej
lere af profession. De havde som unge 
været ude på lange rejser, og lysten til 
søen var blevet siddende i dem, så de 
kunne ikke blot nøjes med at være 
redere, de måtte også have deres egne 
fartøjer at sejle med. (Yachter) 
Der byggedes lystfartøjer og holdtes 
kapsejlads både mellem dem og mel
lem brugsfartøjer. 
Ejerne kappedes om ikke blot at gøre 
deres fartøjer så hurtige som muligt, 
men også at bygge det man på den tid 
forstod ved smukke skibe. 

De hollandske Yachter var flade og 
brede og forsynet med sidesværd, og 
stort set, som vi ser dem i dag. De var 
først og fremmest beregnet til fart på 
floderne. 

Men op igennem tiden er nogle af de 
mange typer udviklede til sejlads i 
mere åbne farvande, med skarp og 
løftet stævn, men stadigvæk med 
ringe dybgang og (læbord- det skrå 
sidebord, hvorpå svingsværdet er 
fastgjordt). 
Når det kaldes Læbord er det fordi, 

det under sejlads på kryds og tværs af 
vinden, kun er det læ svingsværd, der 
er i vandet, det luv hales op i vendin
gen. 
-Lebordere- kaldes de i en

gelsktalende lande, og er en fællesbe
tegnelse. Men i Nederlandene er der 
mange forskellige navne på dem, alt 

efter hvor de er bygget, og hører hjem

me. 
Men skal vi fortsætte lidt endnu med 
den hollandske renæssance, kan det 
fortælles, at i disse gyldne år drog folk 
til fra alle egne af Europa. Vor egen 
navnkundige Kong Christian den 
Fjerde sendte folk til Holland for at 
lære skibs-og bådebygningskunst, nye 
rigninger o.s.v. Og her er måske for
klaringen på hollædernes genkenden
de blikke, når deres øjne falder på 
"Gertys" linier. I alle tilfælde er den 
rundgattede agterende umiskendeligt 
"deres", men det klinkbyggede skrog 
falder ikke rigtigt ind i deres erin
dring. 
Vi forstår dem godt, det er heldigvis 
for dem længe siden Vikingerne hær
gede deres kyster i Søgående "klink
byggede" Snekker. 
Historien, som her fortæller, og hjæl
per vores tanker ind på nogle spor, 
der gavner forståelsen for sejlfartøjer

nes udvikling igennem 
århundrede, har mange 
interessante sidespor, 
men som det nok vil være 
bedre at gemme til en an
den lejlighed. 
Det er en lun og stille af
ten, vi har taget land-
gangstøjet på og går i by
en, mange mennesker er 
på gaden i det fine vejr, vi 
ser hurtigt, at byen her er 
så nederlandsk, gammel 
og spændende, at vi be
slutter os til at gemme 
den til imorgen, hvor vi er 
friske og udhvilede. 
Der er liv i gaderne og 
stopfyldt på knejperne, 

men vi går ind et sted, hvor der ser 
rart ud, finder et par pladser,, og 
bestiller en bøf med en god flaske 
rødvin til, senere går vi langsomt 
tilbage til Gerty i den lune sommernat, 
vi er mætte og i godt humør, og det er 
over midnat, inden vi er i køjen og 
siger og tak for en dejlig dag min skat 
og godnat. 

Anne & Henning 
Kragejollen "GERTY" 

fortsættes næste nummer 
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Sejlerskolen 

Nyt fra sejlerskolen 
Når I læser dette, er arbejdet med 
bådene godt i gang og forhåbentlig 
kan vi komme i vandet omkring 1. 
maj. 
Tilslutningen til sejlerskolen har været 
rimelig i år, således at vi har 7 næsten 
fulde hold.Vi kan dog skaffe plads til 
en enkelt 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 program for 1996, kan få et 
ved at henvende sig til skolechefen. 
Siden sidste nummer af bladet har der 
været eksamen på tovværkskurset. 
Undertegnede og formanden var cen
sor, og alle havde udført et pænt styk
ke arbejde, så der var ingen tvivl pm 
at alle skulle have diplomet. Samtidig 
vil jeg benytte lejligheden til at takke 
Erik og Frank som står for undervis
ningen. 
De har nu i mange år formået at skabe 
en fortrinlig stemning på holdet. 
Navigationskurset er også afsluttet, 
også her bestod alle, så det må siges at 
være et udmærket rsultat. 

Lørdag den 30. marts var der møde 
med elever og lærere på sejlerskolen. 
Her fik eleverne en kort introduktion 
til den kommende sæson, og elever og 
lærerer fik lejligheden til at hilse på 
gamle bekendte samt se de nye an. 
Desuden blev der der foretaget en 
foreløbig holdopdeling. 
En særlig tak skal lyde til Per Wallin 
og Kim Vangstrup, som efter en flot 
indsats for sejlerskolen, har ønsket at 
trække sig tilbage. Det er vores håb at 
de vil bevare tilknytningen til sejler
skolen og derigennem få mange gode 
oplevelder fremover i mange år end
nu. 

I håbet om en god sæson 1996 
Kent W. Nielsen 

Skolechef 

fra medlemmerne 

Et forsinket 
men ikke mindre velment, tak til alle, 
der var med til at gøre min sidste dag 
i Sundby Sejlforening til en festdag og 
samtidig en tak for alle gaver og blom
ster jeg blev begavet med. 
Kirstine Larsen 

Købes 
Træbom med hulkel købes. 
Længde 4,6 m. diameter 15-17 cm.. 
Træsort underordnet. 
Henvendelse: 
Per Bjerken 53 41 65 82 
(Medl. 872 Claus Thostrup) 

i 

Foråret er på vej! 
Så er det igen på tide at få rydtet op i skure og pulterrum. 

For det store loppemarked starter 
søndag den 5. maj ved 11-tiden på søndre mole. 

Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

© 32 50 19 78 

W-, : 
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Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

© 32 50 19 78 
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Købes 
Skur, gerne dobbeltskur, købes, 

henvendelse medl. 872 

Claus Thostrup 43 63 10 78 
Skur, gerne dobbeltskur, købes, 
henvendelse medl. 872 
Claus Thostrup 43 63 10 78 

"Christian blik" har desværre 
forladt os. 
Jeg siger tak for venlig deltagelse 
ved hans død og bisættelse 
På Margits vegne 
Kirsten Fraenkel medl. 235 

En stor og dybfølt tak til alle der 
kom/sendte en hilsen ved An
dreys begravelse. 
Det gav mig det klap på skul
deren som hjalp mig gennem 
den tunge dag. 
Vagn Preisler 

Nye medlemmer 
som søger optagele i SFF 

Medl. 

24 Michael F. Linnrberg 
Lombardigade 17 
2300 S 

1506 Simon S. Steffesen 
Skipper Clements alle 7 
2300 S 

16 J. M. Hanen 
Wittenberggade 26 
2300 S 

10 Connie Hansen 
Artillerivej 74 
2300 S 

62 Maya-Maria Madslund 
Holmbladsgade 74 
2300 S 

72 Ulla Dreisler 
O/gaden o/vandet 92 
1415 K 

Beståede prøver i SSF 
Ole Wind 

Finn Mortensen 

Inge Askov Rindal 

Finn Strangholt 
Michael Bode 
Bobby Petersen 
Heine Rasmussen 
Helle Kaufmann 
Janni Sejrbo 
Lar Herwagwen 
har bestået den teoretiske del af 
" Duelighedprøven for lystsejlere" 

Lars Lindsby 
Benjamin Mody 
Hanne Mody 
Ulla Helium 
Ulla Meinke 
Jens H. Larsen 
Birte Rasmussen 
har bestået prøven for 
tovværkkurset 

Alle ønskes tillykke med de betåede 
prøver 

Verdens største modelracerbane 
805 meter lang 
SSF's ungdomsafd har bygget verdens største racerbane og er 
blevet optaget i Guinness Rekordbog. Rekorden blev sat i 
Bella Centret i dagene 13 -19. marts i forbindelse med "Biler 
i Bella" 
Det hele startede med at vi fik til opgave at bygge 10 racerba
ner for en legetøjsforretning på Amagerbrogade. 
Banerne skulle bruges til at underholde publikum i Bella 
Centret, med stor succes. 
Vi var 25 fra SSF som har deltaget i dette arrangement 
I marts startede vi ude i vores hus ude på jollepladsen, hvor vi byggede fantasiracerbanerne, det er jo normalt at man 
ikke er så meget i klubben om vinteren, men denne aktivitet blev en kæmpe oplevelse for os alle sammen, store og små. 
Vi hyggede os med kaffe, sodavand og vafler så det duftede i hele ungdomsafdelingen og SSF. 
Det tog 10 dage, så var vi færdige og banerne blev transporteret i lastbil ud til Bella Centret, hvor vi så stillede dem op, 
så de var køreklar til åbningen af "Biler i Bella". 
Alle i ungdomsafdelingen deltog aktivt under hele udstillingen som varede 5 dage. Vi var tilknyttet som hjælpere til 
legetøjsforretningen "Pippi - legetøj", hvor vi passede disse 10 racerbaner, gjorde reklame for Pippi legetøj etc. 
Vi gjorde det alle gratis og for fornøjelsens skyld, men jeg må indrømme, det var utroligt hårdt arbejde og jeg vil godt 
som ansvarlig for dette projekt, sige tak for den kæmpe indsats i 
har gjort allesammen. 
Racerbanerne er blevet solgt og pengene er gået til SSF's ungdoms
afdeling, 4150.-kr. Flot klaret store og små. 
SSF's ungdomsafd. har vist at de kan andet end bare at sejle. 
Det var vores måde at markere os på i disse kolde vinterdage. 
Til slut vil jeg sige endnu en gang tak, det var flot klaret. 
Med sejlerhilsen 
Michael 
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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. 

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. 

Så venter vi bare på højvande 

God tone i havnen 
Det kendetegner den erfarne sejler, at han ved 
ankomsten til en fremmed havn opsøger den 
stedlige havnemyndighed og får anvist en 
plads. Kun hvis en sådan ikke findes, kan man 
tillade sig at lægge sin båd ind på en ledig 
plads. 
I god tid før anløb er der gjort klar, d.v.s fendere 
(mindst 2 på hver side) og anker er taget frem. 
Det er vel unødvendigt at tilføje, at farten i 
havnen er moderat - så ringe, at bov- og hækbøl
ge ikke generer de andre både. 
Enhver om bord bør vide, hvad der skal gøres, 
så det ikke bliver nødvendigt at give besked 
under selve havnemanøvrerne. Husk, at andre 
sejleres øjne hviler på den båd, der kommer ind. 
Det hører til god tone, at der fra de i havnen 

liggende både gives en hånd med, når 
der kommer en »ny« båd. Besætninger
ne på de øvrige både skal ikke bare stå 
og se efter, at den nyankomne ikke 
kommer til at røre deres både eller an
kertove. 
Kommer man til at ligge uden på en 
anden båd og må passere over den for 
at komme i land, bør passagen altid ske 
over fordækket, på strømpefødder eller 
i gummisko og så stille som muligt. 

Jo flere jo bedre 
Redaktionsudvalget har brug for nogle 
der kan følge med når arrangementerne 
løber af stabelen. 
Tag et billede, lav et lille notat, så vi kan 
fortælle at det er i SSF det sker. 
På skift eller bare en gang imellem 
Kontakt Poul på kontoret om torsdagen 
eller på tlf. 20 32 02 38 
Red. 
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24 timers sejladser 1996 
Igen i år arrangerer vi den traditionsrige 24-
timers sejlads, og i år er det 50 år siden, det blev 
gjort for første gang her i Øresundsområdet, og 
derfor håber vi at rigtig mange både nye og 
tidligere deltagere vil melde sig inder fanerne. 

Sejladsens formål er at give deltagerne træning 
i praktisk navigation, vejrbedømmelse, og 
natsejlads. 

Sejladserne er åbne for både, hvis føreren er 
medlem af en klub under Dansk Sejlunion. Alle 
sejlfartøjer kan deltage. 
Man vælger den havn (Svanemøllen, Rungsted 
eller Vallensbæk), hvor man vil starte og slutte, 
og ud fra den givne vejrsituation er det så op til 
den enkelte besætning at udsejle den længste 
distance og komme hjem inden for 24 timer 

Sæsonens første sejlads er nr. 100 i rækken af 
afholdte 24-timers sejladser. Vi betragter den 
som vores jubilæumssejlads, og den afholdes 1. -
2. juni. Sæsonens anden sejlads afholdes 7. - 8. 
september. 

Girokort til brug for tilmelding ligger i 
klubhuset sidst i april måned. Deltagere 
fra sidste år får sendt girokort direkte. 

Ønskes yderligere oplysninger 
kan I ringe til et af udvalgsmed
lemmerne. 

Udvalget for 24-timers sejlads 
Ole Borch Jørgensen 
Tue Christensen 
John Gericke 
Bent Pedersen 
Uffe Skadegaard 

42 89 03 64 
31 55 53 57 
43 54 69 42 
42 91 35 82 
31 19 60 54 

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. 

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

^-SC^ØDKlliQ 
Sj^'OUTBOARDS 

YAMAHA 
~~{johnsan 

qUICKSILUSa 

BADODSTYR 
KOM OG SE DE SIDSyfEMNYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBIEKLÆDNING 

VI HAR INSTRUMENT 
BLOKKE/BES 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ 0 
GAVEARTIK 

kast; 
saltværks^ 
tlf. 32-500504 

åbent hele året : 

LAG OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

IERVICE 
man - fre 09.00 - 17.30 
lørdage 09.00 - 13.00 
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K International 

Verdens Største producent af maling og pleje
produkter til både føres nu hos os... 

Kom ind og få den 78 siders store manual med farvekort 
gode råd om maling og pleje af din båd. 

Flligger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
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: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk 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: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

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 23 10 

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 20 32 02 38 

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 

MØN RUNDT 
1996 

arrangeres af 

Sundby Sejlforening 
9. -10. og 11. august 1996 

<5> 
Oresundskomiteen 

Tildmelding til Sundby SejlForening senest onsdag den 31. juli 1996 

Billige kvalitetstryksager 

-O 
> 
33 
* 
m 
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SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag * 

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

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

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

O 
z 
CC 
LU 

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

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

SMQffsettryli 
v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP 31 51 71 79 

Deadline for indlevering af stof til næste blad er: 
Torsdag den 30. maj 1996 
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SUNDBY SEJLFORENINGS FAMILIESEJLADS 

Søndag den 16. juni 
Æresdommere: Jens og Anette Boldreel 

Kastrup Marine Service 
Sundby Sejlforenings Familiesejlads er for hele familien, alle motorbåde, motorsejlere, gamle og nye skøjter og kapsejlende 
fartøjer kan deltage i festlighederne. 

Sejladsen går til et ukendt mål alt efter vejr og vind, der er præmie til hvert deltagende fartøj og der betales ikke 
startpenge. Der sejles efter de almindelige søvejsregler med følgende særbestemmelser. 
1) Ventende fartøjer skal holde sig fri af startlinien. 
2) Sejladsen skydes af senest kl. 13.30 

Som følge af disse ret indviklede regler, og da der ikke er tale om en kapsejlads, vil sejladskomiteen bestemme 
løbssammensætning og reglerne for præmiernes tildeling. 
Men allerede nu er der udsat ekstra præmier til fartøjer med ren pigebesætning af Sven Malm, >HOV-HOV< 

Efter sejladsen er der fællesspisning og præmieuddeling på nordre mole ved den store røgovn. 
Her vil SSF's Røgerilaug supplere jeres medbragte mad med friske nyrøget sild direkte fra ovnen. 

Program for søndag den 16 juni. 
kl. 9.00 Tilmelding, og morgenandagt for skipper og besætning. 
kl. 10.30 Første start. 
kl. 13.30 Sejladsen skydes af. 
kl. 14.00 Fællesspisning-røget sild 

og præmieuddeling. 

Officielle udnævnte frivillige 
til Familiesejladsen: 

Kastrup Marine Service 
Fliigger Holmbladsgade 
SSF's Røgerilaug 
Sven Malm 
Sundby Sejlforening. 

Familiesejladskomiteen 
Hans, Else og Birgitte. 

ponsorer 

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

DIN LOKALE SEJLMAGER Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71 14 
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Grundlovsdag den 5. juni = Flagdag 

smukt skue, hvis alle der har en mast 
ville sætte signalflagene "over top" 
denne onsdag den 5. juni 1996 og i 
årene fremover. 

En hel del medlemmer i SSF har her i 
foråret og imellem båderækkerne 
snakket om, at vores grund
lov af 1849 kunne fortje
ne lidt mere op-
m æ r k s o m h e  d  
end bare at bli
ve husket som 
en hel eller 
halv fri
dag. 
G r u n d 
l o v e n  
har med 
s i n e  

s t o r e  

r e f o r 
m e r  
h a f t  

s t o r  

betyd-
n i n g , 
også for 
d a n s k  

sejlsport 
og dens 
p r æ s t a 
tioner. Den 
gjorde det tid
ligt muligt for 
enhver i vort sam
fund, med lidt flid at 
anskaffe sig en båd og sejle. 
Resultaterne er heller ikke udeblevet, 
dansk sejlsport har altid været på 
forkanten internationalt, så der er god 

grund til at se lidt mere festligt på 
denne dag. 

Grundlovsdagen den 5. juni er 
officiel flagdag i Danmark, 

men lystfartøjer der 
endvidere må bære 

yachtflag, benyt
ter sjældent 

denne mulig
hed til at 
"flage over 
top". In
gen står 
vel nær
mere til 
at gøre 
d e t t e  
end sej-
l e r n e  

s e l v ,  

både for 
at ære 
v o r e s  

forfædres 
kamp for 

frihed og 
social li

g e s t i l l i n g  ,  
samt til glæde 

og gavn for os selv 
og de gæster der må 

komme i havnene på 
denne forsommerdag. Det 

ville være en god tradition, samt en 
god ting at stå sammen om, og vi 
mener bestemt også det ville blive et 

Med venlig hilsen forslagsstillerne: 

"Gerty" medl. 552 Henning Andersen 
"Ida" medl. 636 Peter Beck 
"Liv" medl. 635 Claus Rønnow 
"Seabird" medl. 329 Erling Andresen 
"Mette" medl. 1092 William Thomas
sen. m.fl. 

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 

BICwarner' CJJQISjCO 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

il Perkins 
Forhandler 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
'S Jørn Hansen 

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

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 bestyrelsesmøde 
mandag den 6. maj kl. 19.00 

Ingen afbud. 
Mødet begyndte med at Hans Gulda
ger orienterede om Rivieraudvalgets 
arbejdsplaner med Amager Strand
park. 
Derefter fremlagde Jørgen Rindal 
kvartalsregnskabet, der ikke uventet 
viste et underskud på kr. 183.000. 
Dette skyldes væsentligst istandsæt
telsen af køkkenet og indkøbet af en 
ny traktor til pladsen. 

Punkt 1 - Protokol 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 
31.3.96 blev godkendt uden bemærk
ninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Fra' mødereferatet i Dansk Sejlunions 
hovedbestyrelse nævnte formanden, 
at man på baggrund af en debat i EU 
drøftede indførelsen af tvungne fører
beviser til sejlere. Uddannelsesudval
get vil komme med et udspil. 
HB har nedsat en arbejdsgruppe, som 
vil arbejde med indlægget "DS Sejler-
nyt" i Bådmagasinet. 
Referater fra diverse møder i HB, 
ligger til gennemsyn hos formanden, 
som på bestyrelsesmøderne vil orien
tere om de vigtigste punkter derfra. 

"Radio Øresund" vil informere om 
forhold af interesse for sejlerne i for
bindelse med bygningen af Øresunds

forbindelsen. Dette vil ske i "Sø-
sportskanalen" der sendes på FM 100 
mhz lørdage kl. 14-15 og søndage kl. 
11-12. 

Kredsmødet, den såkaldte "Kameltur", 
som har til formål at orientere kred
sens medlemmer om kapsejlads (nye 
regler o.l.) og om andre arbejder af 
bredere interesse, blev afholdt i SSF 
den 25. april, desværre med et skuf
fende fremmøde. 

Et nyt søkort "Øresund - midterste 
del" (133) er indkøbt og ophænges i 
klubhuset. Ændringer vil blive påført 
kortet af redaktøren, efterhånden som 
de meddeles. 

Fra referatet fra kredsmødet i Rønne 
Sejlklub, hvor formand og næstfor
mand deltog, meddeles, at turbøjen, 
der er placeret ud for SSF, vil blive 
hentet i Lynetten, som udlagde den 
sidste år, og blive udlagt af SSF. 
Referatet fra kredsmødes ligger også 
til gennemsyn. 

Farvandsberedskabet "Sundet Syd" 
har holdt livreddende førstehjælps
kurser. Det næste holdes 9. og 10. maj. 

Fra ASS meddeles det, at man er i 
gang med at installere vand. 
Formanden oplæste diverse skrivelser 

til bestyrelsen. 
Brev fra Tonni Ankerstjerne blev taget 
til efterretning. 
Formanden tager kontakt til Lennart 
Larsen om hans brev. 
En forespørgsel fra ASF Dansk folke
hjælp om at arrangere en sejlerdag for 
15 feriebørn (8-15 år) fra Tjernobyl en 
dag i juli måned blev positivt modta
get. Juniorafdelingen går i gang med 
planlægningen og inddrager også 
sejlerskolen. 

Punkt 3 - Havn og Plads 
I den kommende uge går arbejdet 
med planering af legepladsen i gang. 
I sommerens løb vil også grunden til 
traktorens halvtag blive planeret. 
Både, der står på land, bukke og andet 
grej uden numre er stadig et problem 
og besværliggør havneudvalgets ar
bejde. Mærker med numre skal an
bringes så de er synlige, og påtale om 
at bringe forholdene i orden skal ikke 
være diskussionspunkter. Meddelelse 
om, at bukke og stativer uden numre 
vil blive fjernet af pladsmanden efter 
15. juni, indrykkes i bladet. 
Udvalget vil udbede sig svar fra en 
bådejer, hvis båd står ubekvemt ved 
slæbestedet, om hvor længe arbejdet 
vil vare endnu. Evt. med henblik på 
en flytning af båden. 
Overfor enkelte gæstesejlere indskær
pes reglerne for frihavnsordningen, og 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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herunder at der skal betales for el. 
Det røde juniorhus er i en værre for
fatning end først antaget. Taget er ved 
at være et sikkerhedsmæssigt pro
blem. Yderstolperne, der holder taget, 
skal udskiftes et par steder. 
I forbindelse med etablering af plads 
til joller og småbåde på nordre plads, 
kan der blive tale om flytning af en
kelte andre både. 
Proceduren for fjernelse af "herreløse" 
både er både kostbar og langsomme
lig. Ib Petersen kontaktes herom. Når 
de øvrige både er kommet i vandet, 
vil bestyrelsen foretage en "markvan
dring" for at se på forholdene. 
Pladsmanden har foreslået kanalen 
opfyldt, så vognmanden kan køre 
over der i stedet for at skulle ud på 
vejen med bådene, da broen jo ikke 
kan bruges. Der er tidligere søgt om 
tilladelse hertil af kommunen, men 
det er blevet afslået. 
Resultatet af udgravningen af renden 
er tilfredsstillende. 
Anduvningsbøjen og de yderste bø
jerækker vil blive flyttet længere ud, 
for at undgå en mindre grund, der 
ligger NØ herfor. 

Punkt 4. - klubhus 

Der er ved at blive boret huller til 
parasoller i bordene på terrassen. 
De udvendige toiletter er ikke i til
fredsstillende orden, der vil blive 
fundet en ordning herpå. 
Den nye restauratør har nu fungeret i 
tre måneder, og formand og næstfor
mand vil evaluere forløbet og forhol
dene med Tina. Bl.a. vil udlejningskri-
terierne blive taget op til efteråret, 
også med hensyn til udlejning til pri
vate uden relation til klubben. Det er 
stadig sådan, at klubarrangementer 
har fortrinsret og skal meddeles 
restauratøren, så snart datoerne fore
ligger, men at restauratøren har lov til 
at udleje lokalet op til 6 mdr. forud, i 
sæsonen dog kun efter aftale med 
bestyrelsen. 
Der er fremsat ønske om at få afskær
met mod støj mellem restauranten og 
pejsestuen ved baren. Klubben har 
fået et tilbud om delvis financiering 
heraf og udvalget arbejder med opga
ven. 
De sidste stålskinner på baren er ved 
at blive monteret, og en skade på 
disken udbedres samtidig. 
Varmeanlægget er for dårligt. Fjern

varme skal indlægges senest i 1997. 
Det undersøges, om det kan finansi
eres inden vinteren 96/97. Bent Knud
sen kontaktes af Jens og Frank, og der 
indhentes to tilbud på arbejdet. 

Punkt 5 - Fester 
Pinsemorgen annonceres endnu en 
gang i bladet. 
Set. Hans Aften: Pladsmanden kontak
tes om bålet, som placeres på hav
nepladsen afhængigt af vejr og vind. 
Aftenens arrangement annonceres i 
bladet. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
"Tyveknægten" er i vandet og "Øve
ballen" følger snarest. Alle hold på 
nær et er fyldt op. Der er kun et man-
dagshold. 

Punkt 7- Ungdomsafdelingen 
Syv opti-både er nu helt sejlklare. 
Sejladserne starter fra den 13. maj. 
Loppemarkedet gav ca. 1000 kr. i 
overskud til afdelingen. 
Til Opti-stævnet den 18.-19. maj for
ventes deltagelse af 2/3 af klubbens 
optisejlere. Der har været lidt vanske
ligheder med at låne følgebåde til 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

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 

Københavns største og flotteste udvalg 
o 

pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 
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stævnet, men Søren og Frank arbejder 
med sagen. 
Den 1. og 2. juni forsøges i lighed med 
tidligere afholdt et "Åbent Hus" arran
gement med det formål, at skaffe nye 
medlemmer til klubben. Ungdomsaf
delingen og sejlerskolen arbejder sam
men herom. 
Søren fremsatte et forslag om at sælge 
"sider" af klubbens optimistjoller til 
reklameformål. Såfremt en båd er fri 
af tidligere sponsorer, er der ingen 
indvendinger imod dette. Der arbej
des videre med sagen. 
Terrassen uden for Optihuset ønskes 
udvidet i forhold til det først antagne. 
Der anlægges terrasse både nord og 
syd for huset, og "kassen" foran huset 
skal fornys. Såfremt afstanden fra 
huset til nærmeste både på 3 m hol
des, dæksler og lignende respekteres 
og passage på vejen uden for huset 
ikke hæmmes, er der ingen indven
dinger mod projektet. Arbejdes ud
føres og betales af Ungdomsafdelin
gen. Arbejdet med de elektriske instal
lationer i Optihuset pågår planmæs
sigt. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Til MEKA-MØBEL-stævnet den 18. og 
19. maj er alle aftaler på plads. 
HEMPEL-CUP holdes den 8.-9. juni. 
Et sidste planlægningsmøde holdes 
20. maj. I forbindelse med stævnet 
skal deltagende både kunne ligge i 
havnen. De overvejes mærket på sam
me måde som til MØN RUNDT. Ind
bydelser er udsendt til de andre klub
ber. 
FAMILIESEJLADSEN søndag den 16. 
juni annonceres i bladet. Hans, Else og 
Birgitte står for arrangementet. 
DM for YNGLINGE, den 29. juni - 3. 
juli. Der er truffet aftale med Kbhvns. 
kommune om lov til at campere på 

det grønne areal nord for havnen. Der 
er også lavet aftaler omkring toiletfor
holdene. Adgang til områderne kan 
ske gennem lågen ind til ASS, som 
også stiller bad og toiletforhold til 
rådighed. 
Et logo for stævnet er designet af Mi
chael Empacher. Sponsoraftaler søges 
indgået med Codan, Carly Gry og 
Helly Hansen. 
Der forventes deltagelse af ca. 40 bå
de, og medlemmerne opfordres til at 
give dem plads og vise imødekom
menhed overfor dem i den pågælden
de uge. De øvrige aftaler for stævnet 
er ved at være på plads. 
MØN RUNDT: Bent Knudsen har 
påtaget sig at være stævneleder, og 
Tonni Ankerstjerne er bureauleder. 
Finn Staalfos sørger for trykningen af 
indbydelsen. Skabelonen til plakaten 
skal fornys inden trykning. Det ordnes 
af Finn og Poul. I den anledning er der 
bestil rensning af kopimaskinen på 
kontoret, og der er indkøbt nye farve
patroner. 

Punkt 9 - Joller 
Broen blev sat ud sidst i april. Syv 
medlemmer deltog i arbejdet. Der er 
problemer med spillet, men Jack vil 
blive bedt om at se på det. Enkelte 
betonklodser nord for. slæbestedet er 
blevet flyttet af isen. De vil blive skub
bet på plads, så de ikke ligger og vip
per. 

Punkt 10 - Motorbåde 
Intet 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Forsøget med nøgle til porten virker 
ikke. Porten efterlades åben på alle 
mulige tidspunkter. Selv om flere har 
udtrykt tilfredshed med ordningen, er 
der for mange, der misbruger den. 

PIISEMOEQEN 

SØNDAS DEN 26. MAJ 

KL. Oé.OO 

® \ ® Mødes vi som sædvanlig 

^ jollepla-dsen for at se 

solen danse. Der er lidt 

® Y O morgenmad, en dram og 

et par lotterier. 

Husk selv at ta' kaffen med, 

hvis I kar lyst til en kaffetår. 

"Ttilåei 

Det gamle skilt med lørdagsåbning vil 
blive pillet ned og erstattet af et nyt 
med den aktuelle anvisning. Manglen
de respekt for ordningen påtales. 
Regeludvalget er færdigt med revi
deringen af klubbens love og regler. 
Disse skal trykkes hurtigst muligt, og 
redaktøren kontakter SM Offset her
om. 

Punkt 12-Bladet 
For at bladet kan blive så aktuelt som 
muligt, opfordrer redaktøren til, at alt, 
der kan være af interesse for medlem
merne, f.eks. omtale af kommende 
arrangementer, resultater af stævner 
og sejladser, bliver afleveret til ham og 
gerne i god tid. 
Der ønskes indkøbt to instamatic ka
meraer å ca. 500 kr. til udlån til med
lemmer, så de kan bruge dem i forbin
delse med diverse arrangementer. 
Formålet er flere aktuelle billeder til 
bladet. Det vedtoges at indkøbe et 
kamera. 

Punkt 13 - Eventuelt 
Intet. 
Mødet sluttede kl. 23.05 

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 

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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Referat fra SSF's generalforsamling 
den 31. marts 1996. 

1. Valg af dirigent 

Hans Guldager blev foreslået og valgt 
med akklamation. 

Dirigenten konstaterede generalfor
samlingens lovlighed og oplæste 
dagsordenen. 

2. Protokol og beretning 

Ole Poul Pedersen oplæste protokol
len fra bestyrelsesmødet den 4. marts 
1996. 

Formanden, Jens Green Jensen, bad 
generalforsamlingen mindes en række 
afdøde medlemmer, og aflagde deref
ter beretning (se medlemsbladet for 
maj 1996). 

Under beretningen blev der uddelt 
tolv 25-års nåle og en 40-års nål. Mod
tageren af en 50-års nål, Gert Rasmus
sen, var ikke til stede. 

Henning Andersen fandt, at det var 
en god beretning bortset fra, at man 

var suset let hen over bladet. Bladet 
havde været uroligt det sidste års tid 
og var dårligt redigeret. Vi må stoppe 
det, der "ikke kører på lige skinner". 
Han mente, at formanden tog for let 
på det, når bladet var vores ansigt 
udadtil, og opfordrede til at gøre no
get ved det. Som eksempel nævnte 
han, at der i januar/februar nummeret 
havde været en manipulerende tekst 
på ledersiden, og at læserbreve viser, 
at nogle "sluger det hele råt". 

Jens Green oplyste, at det var klart, at 
sagen havde været drøftet i bestyrel
sen, som vil nedsætte et bladudvalg, 
og to medlemmer havde givet tilsagn 
om at indtræde. På den anden side er 
det generalforsamlingen, som vælger 
redaktøren og ikke formanden eller 
bestyrelsen, som heller ikke er cen
sorer. Men det stiller også etiske krav 
til redaktøren. 

Henning Andersen fandt, at svaret var 
for blødt og venligt. I afgørende sager 
må der tages stilling. 

Vagn Preisler henviste til 
referatet fra forrige bestyrel
sesmøde og spurgte hvilke 
miljøkrav, vi ikke kan opfyl
de. 
Jens Green oplyste, at vi har 
ting, som ikke er tilstrække
ligt gode til, at vi kan erhver
ve det Blå Flag. Der var også 
andre forhold, som skulle 
forbedres. 
Generalforsamlingen vedtog 
enstemmigt protokollen og 
beretningen. 

3. Regnskab 

Dirigenten konstaterede, at 
regnskabet var underskrevet 
af de valgte revisorer, Frits 
Kleis og Bjarne Kallesøe. 

Jens Green fremlagde regn
skabet og oplyste, at der var 
overskud, men at det skulle 
ses i lyset af, at foreningen 

står over for store, tunge vedligehol
delsesarbejder. 

Michael Fraenkel takkede for en god 
beretning og et godt regnskab, og 
spurgte, hvor han kunne finde over
skuddet fra forrige bankospil. Var det 
øremærket til bestemte formål, f. eks. 
legeplads? 

Kassereren, Jørgen Rindal, oplyste, at 
overskuddet går til svagførefesten. 

Regnskabet blev vedtaget med akkla
mation. 

4. Valg 

Følgende blev valgt: 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff (nyvalg) 

Skolechef: 
Kent Nielsen (genvalg) 

Motorbåds-og sikkerhedsrepræsen
tant: Steen Jensen (genvalg) 

Havneudvalgsmedlem: 
Rasmus Beck (genvalg) 
Festudvalgsformand: 
Else Thuring (genvalg) 
Bestyrelsessuppleant: 
Henrik Gravesen (genvalg) 
Redaktør: 
Poul Christensen (genvalg) 
Måler Svend: 
Heger (genvalg) 
Revisor: 
Bjarne Kallesøe (genvalg) 
Revisorsuppleant: 
Benny Gustafsson (genvalg) 

5. Lovændringsforslag 
Ingen. 

6. Andre forslag 

Formanden fremlagde forslag fra 
bestyrelsen om, at legepladsen reno
veres over en periode, på det nu
værende areal. Bortset fra placeringen 
var udgangspunktet et godt, seriøst 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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gennemarbejdet forslag fra le
gepladsudvalget. 

Axel Brask Thomsen fremsatte æn
dringsforslag (på vegne af 3 medlem
mer fra legepladsudvalget) til 
bestyrelsens forslag, hvorefter en ny 
legeplads placeres på arealet syd for 
klubhuset op mod hækken. Han be
grundede forslaget med, at placerin
gen ved Green-House var for afsides 
og ikke attraktivt for forældrene. 

Efter en debat med indlæg fra Rasmus 
Beck, Mimi Olesen, Ole Jensen og 
Grethe Jakobsen var der afstemning 
om ændringsforslaget. 29 stemte for, 
og forslaget var faldet. 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget 
med stor majoritet. 

Juul Andersen fremsatte forslag om et 
halvårligt engangskontingent på 150 
kr., i alt 300 kr., til delvis dækning af 
udgifter til klubhusets køkken og 

uddybning af renden. Han oplyste, at 
forslaget var begrundet i regnskabet 
og efter samtaler med venner. På den 
måde kunne man undgå at tage lån 
med renter og et fortløbende ekstra
kontingent. 

Under debatten om forslaget blev der 
fremsat flere ændringsforslag, hvoraf 
et - om forhøjet pladsleje - blev afvist 
af dirigenten som for vidtgående. 
Flere medlemmer ønskede varige 

løsninger, og det blev tilkendegivet, 
at det var administrativt besværlig 
med ekstrakontingent midt i et ka
lenderår, samt at man risikerede at 
miste medlemmer. 
Jens Green oplyste, at bestyrelsen 
havde valgt at holde sig neutral, og 
ville tage afstemningsresultatet til 
efterretning. 

Både et ændringsforslag og selve 
forslaget blev forkastet. 

7. Eventuelt 

Under dette punkt var der indlæg 
om legepladsen, svagførefesten og 
loppemarkedet i maj. 

Herefter takkede dirigenten for god 
ro og orden inden formandens 
afsluttende bemærkninger. 

Generalforsamlingen sluttede 
kl. 10.55! med et Sundby-leve. 

Hans Guldager Ole Poul Pedersen 
dirigent referent 

Hørt på land 

Hvad er sejlads? 

... Det er kunsten at 
blive våd og syg, 
mens man langsomt 
bevæger sig fremad 
mod et ukendt mål 
på en dyr og besvær
lig måde. 

Danmarks 
største bådmarked 

hver lørdag 
Hvis du vil sælge båden for over 100.000 kr. 

Så får du 6 annoncer i Ship O'høj for 360 kr. Annoncerne indrykkes 6 på hinanden følgende lørdage. 
Når perioden er udløbet - eller båden solgt - modtager du en giroblanket på annoncebeløbet - altså 360 kr. 
Bliver båden solgt inden periodens udløb, ringer du til Ship O'høj på 33 11 85 11, så standser vi annoncen. 

Fakturabeløbet vil dog stadig være 360 kr. 

Nyhed: Nu også billedannoncer 
Få billede af båden med i Ship O'høj. Så er prisen 720 kr., men i øvrigt på ovenstående betingelser. 

Vedlæg foto. Gælder kun for både over 100.000 kr. 

• Gratis Til Salg-skilt? 
Sæt kryds her, så sender vi dig et gratis Ship O'høj Til Salg-skilt, du kan sætte på din båd. 

Annoncen bedes placeret under 

| | Sejlbrætter Q Joller Q Sejlbåde Q Motorsejlere Q Motorbåde Q Andre fartøjer 

Annoncetekst: 
Højst 25 ord. Skriver du for langt, forbeholder vi os ret til at forkorte din tekst. 

Bådmodel 

Indsendt af: 

Postnr. By 
Egenhændig underskrift 

Send kuponen til: 
Politiken, Ship O'høj, Rådhuspladsen 37, 1785 København V. 

Afleveringsfrist for at komme med førstkommende lørdag: Senest torsdag kl. 13. 
Er salgsprisen for din båd under 100.000 kr., skal ekspeditionsgebyret på 80 kr. vedlægges denne kupon. 

Hvis din båd koster under 100.000 kr., 
så se i POLITIKEN BADE&BILER 

efter kuponen... 
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Hvad skal SSF anvende sine indtægter til i de kommende år? 

I et forsøg på at pejle de kommende års udgiftskrævende aktiviteter, samledes bestyrelsen, 
suppleanter, kasserer, redaktør og pladsmand en lørdag formiddag i februar. 

Det blev til en enestående liste af emner, der skal ses som et katalog over hvad der bør/ skal igangsættes inden for 1-2 år, 
3-5 år og 5-10 år, samt et skøn over hvad udgifterne vil beløbe sig til og endelig en prioritering. 
A = 1 prioritet 
B = 2 prioritet 
C = 3 prioritet 

Havn & plads 

Oprensning af sejlrende 1996 . . . 
Reparation af tankanlæg (standerne) 1996 . . . 
Indretning af legeplads 1996 . . . 
Indretning af P-plads for trailere 1996 . . . 
Halvtag til traktor 1996 . .. 
Jolleplads 1996/97 
Etablering af opsamlingsplads 1996/97 
(Plads for miljøaffald, olie maling, batterier m.m.) 

Udskiftning af affaldscontainere 1996/97 
Udgravning af havnebassinerne 1997 ... 
Asfaltering af kørselsveje 3 - 5 år . 
(reparationer) 

Reparation af spunsvægge på sdr. mole . . 3 - 5 år . 
(nordre mole) 

Vand/el-installationer 3-5 år . 
Betonbroen over kanalen 3 - 5 år . 
Bådoptagningsplads på/ved sdr. bassin . . 3 - 5 år . 

Etablering af kørselsveje 3 - 5 år . 
(herunder jolleplads) 

Renovering af hegn 3 - 5 år . 
Udvidelse af kanalen 5 -10 åt 
Jollebro 5 - 10 år 

Klubhus samt andre bygninger 

Fjernvarme 1996/97 
Gaskammeret (det første klubhus) 1996/97 
Nybygning af skure 1997 . . 
Klubhus, tagrenovering 3 - 5 år 
Klubhus, møblement 3 - 5 år 
Klubhus, gulv 3 - 5 år 
Toiletter 3 - 5 år 
Det gule telt 3 - 5 år 
Masteskur 3 - 5 år 
Klubhus, køkkenindretning 5 -10 år 
Aktivitetshus 5 -10 år 
(til erstatning for det gamle klubhus, snedker- og motorværkstedet) 

Hal(ler) 5 - 10 år 
(til erstatning for det gule telt og udlejning for renovering) 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

B 
B 
A 

80.000 kr 
10.000 kr 
15.000 kr 

5.000 kr 
6.000 kr 

10.000 kr 
30.000 kr 

55.000 kr. 
500.000/600.000 kr 

40.000 kr 

B 400.000 kr 

B 
C 
C 

C 

C 
C 

10.000 kr 
100.000 kr 
250.000 kr 

600.000 kr 

.. 30.000 kr 
1.500.000 kr 

?? 

A 
A 

A 
A 
A 
A 
B 
C 
C 
C 

75.000 kr 
10.000 kr 

100.000/200.000 kr 
200.000 kr 
270.000 kr 
100.000 kr 

20.000 kr 
50.000 kr 
10 000 kr 

250.000 kr 
?? 

600.000 kr 
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Sejlende materiel 
Halvtag på "Bollen" 1996 .. 
Øveballen (nyt dæk) 3 - 5 år 
Følgebåd(e) evt. som gummibåd(e) 3 - 5 år 
(her håbes der på sponsorer) 

Ynglingebåd(e) 3 - 5 år 
Optimistjoller (løbende udskiftning) 3 - 5 år 
(her håbes der på sponsorer) 

405 tomandsjolle 3 - 5 år 
(her håbes der på sponsorer) 

A  . . .  2 0 . 0 0 0  k r .  
A 20.000 kr 
A 150.000 kr 

A 40.000 kr 
A 50.000 kr 

B 70.000 kr 

Arrangementer 

Jubilæumsfest m.m 1998 70.000 kr 
Skandinavisk mesterskab /Ballad) 1998 20.000 kr 

EDB 

Computerudstyr til bladfremstilling 1996 A 25.000 kr 
Udskiftning af computer til kapsejlads ... 3 - 5 år ... A 30.000 kr 

Husk at vende skiltet 
De fleste af os har oplevet det. Man 
anløber en havn og sejler rundt for 
at finde en tom plads med et grønt 
skilt. 
Tomme pladser er der nok af, men 
de fleste skilte er røde, så dem hol
der man sig fra. 
Som regel finder man alligevel et 
sted at ligge, selv om det måske 
ikke er det bedste. 
Næste dag konstaterer man så, at 

der stadig ikke ligger nogle både på 
de tomme pladser med de røde 
skilte. 
Forklaringen er formentlig, at de 
faste pladsejere har glemt at vende 
skiltet før de tog af sted. 
Eller har de bevist undladt at gøre 
det, fordi de frygter, at der ligger en 
båd på deres plads, rfår de kommer 
hjem. 
Det sidste kan ofte undgås ved at 

fortælle havnefogeden hvornår man 
kommer hjem. Han kan så vende 
skiltet og give besked til dem der 
bruger pladsen. 
Man kan også bare skrive sin hjem
komstdato på det grønne skilt. 
Hvis alt for mange er glemsomme, 
og tomme pladser med røde skilte 
bliver et alt for almindeligt fæno
men, så ender det med at gæstesej
lere mister respekten for skiltnin
gen, og så forsvinder hele ideen 
med den. 

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

• WEBASTO 

• ALBIN 
• THERMO 

• VOLVO 
• REMOTRON 

• BUKH æl | marine 
#%Li service 

• WALLAS 

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

Når i læser dette, er vi forhåbentlig 
startet på sejladserne. 

Klargøringen er forløbet tilfreds-stil
lende. Tidsmæssigt er det gået nogen
lunde, selvom der har været proble
mer med at få Øveballen tilstrækkelig 
tør i bunden, til at vi kunne male den. 

Der er stadig enkelte pladser på sejler
skolen, Dog har tilstrømningen været 
pæn på det sidste, så vi kan regne 
med at komme til at sejle en sæson 
med ca. 25 pladser besat. 

Der er foretaget forbedringer på begge 
både ud over den rene vedligeholdel
se. 
For "Øveballen's" vedkommende blev 
det til et nyt spil til storsejlet. Et så
dant har været savnet i mange år; 
storsejlet er på 24m2. For "Tyveknæg-
ten's" vedkommende blev det til et nyt 
storsejl. 

Jeg regner med at vi kan komme i 
gang med at sejle i uge 20, hvilket er 
pænt sammenlignet med tidligere år. 

Til slut vil jeg minde om følgende: 
Sejlerskolen afholder en Saltholm-
Rundtur søndag den 
9. juni Her er alle nuværende, gamle 
og nye elever meget velkomne til at 
deltage. Turen er mest en fornøjelses
tur, så tag derfor madpakke med. 
Turen er dog også tænkt som en øvel
se i praktisk navigation. Erfaringerne 
fra de sidste år viser, at den type øvel
ser kan man ikke få for meget af. Vi 
mødes ved bådene kl. 10.00. 
Søndag den 16. juni afholder SSF den 
årlige "familiesejlads". Her plejer sej
lerskolen at deltage, så noter lige dato
en i jeres kalender. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

havn og plads 

til orientering 

Bukke, klodser og stativer der ikke 
er mærket med medlemsnummer, vil 
blive fjernet af pladsmanden efter 
den 15. juni. 
Havneudvalget 

Nye medlemmer 
112 Tommy S. Besby 

Sdr. Boulevard 74 
1720 V 

126 Ken Povl Petersen 
Parmagade 50 
2300 S 

156 Tommy D. Edelmark 
Bremensgade 36 
2300 S 

187 Hjarnø Knudsen 
Kirsten Kimersvej 6A 
2300 S 

194 JohnRasmussen 
Granskoven 163 
2600 Glostrup 

208 Per Wilken 
Maltagade 25 
2300 S 

220 Jens C. Melchiorsen 
Amagerbrogade 176 
2300 S 

222 Jes Svendsen 
Nrd. Klintevej 3 
4673 Rødvig 

253 Helle Elmer 
Bremensgade 3 
2300 S 

• 

Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

S 32 50 19 78 
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fra medlemmerne 

nlifi Lilien 

^s4nne & ̂Jdennin^ 

(jerh 

75 år 
Henry Plambech 

holder er reception for 
venner og bekendte i 

"Optihuset" 
mandag d. 3. juni 

k l .  1 5 - 1 7  

En stor tak for den enorme detagelse 
til Chr. Blik. Jeg vil ønske han så på. 
Der er desværre sket en misforståelse 
med underskriften, da jeg ikke har 
bedt Kirsten sætte navn til. Jeg selv 
beklager vores meget gode og fine 
venner Ruth og Erling, intet har hørt 
før det var for sent 

Kærlig hilsen fra Margit A. 904 

Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

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

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

Klargøringen omfatter: 
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel 
• Olieskift i gearkasse 
• Alle bevægelige dele gennemsmøres 
• Rensning af karburator og filter 
• Check af tændingssystem 
• Motoren testes i prøvekar 
• Motoren behandles med rustbeskyttelse 

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

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

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

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

Sl^'outboards 

YAMAHA 
^ulahnsan 

QUICKSILMSR 

BADU/DSTYR 
E^NYHEDER I BÅDUDSTYR KOM OG SE DE SIDS. 

OGSEJLBE LÆDNING 

VI HAR : 

strup 

INSTRUMEN"l| 
BLOKKE/ BESS 
TOVWERK 
MALIN* 
SEJLEkTØJ O 
GAVEARTIKIJ 

OG FITTINGS 

ITIM 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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(jerttjåi ^bipper 

60 år den 5. juni 1996 

Reception i blubliuiet 

fra 13,00- 16.00. 

Jldl er at ie manede iejleruenner ocj lehendte. 



Standerhejsning 1996 

Standerhejsningen blev i år holdt i 
gråt vejr med lidt regn, men det af
holdt ikke medlemmerne fra at møde 
op med godt humør som sædvanlig. 

Vi har fået udgravet indsejlingsrenden 
både i bredden og dybden, grabben 
har været nede i 2,5 meters dybde, 
men i hele graveperioden havde vi ca. 
0,5 meter under normal vandstand, 
hvilke giver en indsejlingsdybde på 
2,75 - 3,0 meter og det skulle gerne 
bevirke, at vi ikke skal grave rende de 
næste par år. 

Vi står foran en sæson med store ar
rangementer. Uud over de traditionel
le, optimiststævnet, Forterne Rundt 
incl. Balladstævnet afholder vi igen i 
år Møn Rundt. 

Formanden indledte denne sejlsæson 
med følgende: 

En lang og kold vinter med masser af 
is er forbi, ja, den sidste rest af is for
svandt fra havnen den sidste dag i 
påsken, men den er forsvundet så vi 
igen kan se det blanke vand.En god 
påske, vejrmæssigt samt tørt vejr i en 
længere periode har bevirket, at vi i 
dag, hvor standeren skal hejses og en 
ny sæson tager sin begyndelse, kan vi 
se mange både i havnen. 

Derudover afholdes der åbent DM for 
ynglinge, d.v.s. at med et forventet 
deltagerantal på 40 - 50 både, vil vi 

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. 

med os selv, være ca. 200 deltagende. 
Tag godt imod, der vil komme fra hele 
Norden, Tyskland, Holland og sågar 
fra Australien. 

sejlerskolen er igen fuldt besat og er 
en af SSF's vigtige aktivitetsafdelinger, 
som arbejder målbevidst på at lære 
ungsommen at omgås vandet fornuf
tigt. 
Jollesejlerne kan med ny tilgang igen 
få en opblomstring 

Dem af jer der bruger skrue til frem
drift, vil jeg opfordre til at melde sig 
til fartøjsberedskabet, som jo er hjælp 
til selvhjælp når nogen er kommet i 
vanskeligheder på vandet. 

I klubhuset er Tina ved at pejle sig ind 
på at være selvstændig og nye møbler 
til terrasen er leveret fra Kofoeds sko
le. 
Som tidligere år giver foreningen en øl 
eller vand og kl. 18.00 spilles der op til 
dans. 
Jeg ønsker jer alle en god sejlsæson., 

Herefter blev der under paraplyer 
sunget for af Hoplapigerne til fælles
sang. 

Den gratis omgang trak dog hurtigt 
folk i den lune restaurant, hvor snak
ken gik livligt til maden kunne hentes. 

I løbet af aften underholdt Hoplapiger 
på festlig vis med friske viser i bodste 
revystil, herefter var der dans til tem
melig sent. 
pc 
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Aktiviteter i 1996 
Sundby Sejlforening 

29. maj onsdagssejlads 
1-2. juni Optistævne i Vallensbæk 
1-2. juni Åbent hus i SSF 

5. juni onsdagssejlads 
8-9. juni HEMPEL CUP 
8-9. juni Optistævne i Kastrup (udt. til DM) 
8-9. juni Huggert-Pokal Ynglinge (juniorer) 
12. juni onsdagssejlads 
16. juni Familie sejlads 
19. juni onsdagssejlads 
26. juni onsdagssejlads 
29. juni DM for ynglinge 

25-29. juni Junior DM i Kastrup Ynglinge 
28. juli Saltholmtur 

29. juni-3. juli DM i SSF Ynglinge 
4-6. aug. Dame-DM i Skovshoved Ynglinge 

7. aug onsdagssejlads 
9-11. aug. NOM i Bostahusene Ynglinge 

• 9/11. aug Møn Rundt 
14. aug onsdagssejlads 

17-18. aug. Opticup i Lynetten 
17/18. aug Old Boys 

21. aug onsdagssejlads 
28. aug onsdagssejlads 

31 aug-1 sept Postcup Optier 
31 aug-1 sept Piratpokal Ynglinge 

4. sept onsdagssejlads sidste 
7-8. sep. Ungdomsmesterskaber for alle 

8. sept Klubmesterskab 
14-15. sep. VM-udtagelse i ØSF Ynglinge 
21-22. sep. VM-udtagelse i Hellerup 
21-22. sept BALLAD stævne 

22. sept Forterne Rundt 

Loppemarked 
Juniorafdelingen var på pladsen sammen med 

mange andre. 
Der blev solgt både kaffe, sodavand, kage, skrabe
lodder og brugt udstyr, altsammen med et pænt 
overskud. 
På grund af blæsten denne dag var loppemarkedet 
flyttet i læ bag Green House. 

Juniorafdelingens telt 

Loppemarkedet 

Dommere til onsdagssejladserne 
29. maj Erik, Jørgen R. og Ib 
12. juni Erik, Johnna, Ib og Basse 
19. juni Erik, Frank og Mimi 
26. juni Erik, Kimmy og Jan 
7. aug Erik, Johnna og Ib 

14. aug Erik, Tonny og Michael F. 
21. aug Erik, Ib og Frank 
28. aug Erik Basse og Elin 
4. sept Erik, Jonna, Ib og Jens Peter 

SKT. HANS AFTEN 
den 23. juni 1996 
fejres med bål på pladsen. 
Bålet tændes ved sol
nedgang. 
Vi lader vores bånd
spiller levere 
musikken til 
en lille svin
gom. 

Hilsen 
Festudvalget 
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K International 

Verdens Største producent af maling og pleje-
produkter til både føres nu hos os... 

Kom ind og få den 78 siders store manual med farvekort 
gode råd om maling og pleje af din båd. 

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. 



T:-:V 

Hempel Cup i ægte dansk sommervejr, inde efter endt sejlads 

Juli/august 1996 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk 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: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

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 23 10 

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 20 32 02 38 

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 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

Torsdag den 8. august 1996 

SUNDBY SEJLFORENING 
og 

DANSK YNGLINGE KLUB 
holder 

ÅBENT DANMARKSMESTERSKAB 
for 

INTERNATIONAL YNGLING 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 
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Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister 

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

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

O 
z 
CC 
UJ 
* 

o 
z 
CC 
UJ 

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

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

SMQumm. 
W Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

Der kommer i den anledning mange 
gæstebåde, og medlemmer i SSF op
fordres til at give besked om ledige 
pladser til brug for gæsterne. Så hvis 
du er på ferie eller ude i andet ærinde, 
vil det være en stor hjælp for arran
gørerne, hvis du giver 
besked til pladsman
den, havneudvalget 
eller læg en seddel ind 
på kontoret. 
Det er et stort arrange
ment, der skal løbe af 
stabelen, der er mange 
mennesker, der arbej
der hårdt på at få det 
hele til at passe sam
men. 

Der skal bemandes dommerbåd, føl
gebåde, bureau, der skal sørges for 
pladsanvisning og overnatningsmu
ligheder til de mange deltagere, der 
kommer fra den halve verden. 
pc Fra et planlægningsmøde 
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MØN RUNDT 
1996 

arrangeres af 

Sundby Sejlforening 
9. -10. og 11. august 1996 øresundskomiteen 

For 4. gang afholder SSF 
Københavns længste kap
sejlads "Møn Rundt". 
Siden 1993, hvor Sundby 
Sejlforening genoptog den
ne traditionsrige kapsej
lads, efter at Sejlklubben 
Sundet nedlagde den, har 
der været et stabilt og ved
varende deltagerantal i alle 
løbene. 
11994 var vejret ualminde
ligt hårdt med flere havari
er til følge og en travl wee-
kend for  Hjem-
meværnsflotilje 365 fra 
Holmen. Sidste år var det 
nærmest magsvejr med lidt 
pust hist og pist, dette år 
blev en Sundby båd i øv
rigt allround vinder, og 
flere andre vandt deres løb. 

Vejret kan være omskifte

ligt i august, men det er 
måske dette, der gør denne 
distancesejlads, denne sid
ste større i det ganske land, 
inden sejlsæsonen slutter, 
ret så spændende. Når man 
hjem lørdag eftermiddag 
eller bliver det først søndag 
aften? 

Kapsejladsen starter fredag den 9. 
august kl. 18.00 med start ud for Ama
ger Strand og slutter 52 timer efter, 
søndag aften kl. 22.00, med mål ud for 
Sundby Sejlforening. Sejladsen ledes 
af tidligere kapsejladschef Bent Knud
sen fra SSF, der har stor erfaring med 
distancekapsejladser. Bent Knudsen 
ledede således Sjælland Rundt fra 
Sundby Sejlforening fra 1978 til 1981. 

Brobyggerne i det sydlige Øresund, 
der for øvrigt slet ikke bygger bro, 
men tunnel på den danske side , har 
lovet at være behjælpelig på alle må

der, således at sejladsen kan gå gnid
ningsfrit gennem byggeområdet beg
ge veje. Ja, det kommer så an på en 
prøve, men foreløbig er der gode for
hold til brobyggerne. 

Øresundskomiteen der består af samt
lige amter og kommuner på begge 
sider af Øresund, er ligeledes i år 
sponsor for Møn Rundt sejladsen. 
Øresundskomiteen har intet med 
selve byggeriet af den faste forbindel
se til Sverige at gøre, men de ser det 
selvfølgelig som en løftestang for 
deres arbejde, der består i at skabe 
økonomisk vækst, social og miljømæs
sig udvikling i størst mulig udstræk
ning på begge sider af Øresund. 
Som de siger, det handler ikke om at 
bygge betonbroer, men mentale broer 
mellem mennesker. Sejlerne er et eks
empel 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 fra Øre
sundskomiteen, der selv indrømmer, 
at det er store ord, men når det kom
mer til gennemførelse af store arran
gementer, handler det jo om at få 
mennesker, foreninger og organisatio
ner til at arbejde praktisk, sammen og 
det er sejlsporten et særdeles godt 

eksempel på. 
Tilmeldingen til Møn Rundt slutter 
onsdag den 31 juli, så du har god tid 
endnu til at finde besætningen bg få 
trimmet båden. 
HG 

. 

Onsdagssejladsen den 29. maj 1996 
Nr. Type Skipper Bådnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 
236 IF Dan Knudsen Quiebra SSF 4,95 01,03,54 01,03,5 
180 Safir Allan Cornelius Blue S SSF 6,70 00,59,25 01,08,2 
13 22mz Lars Rønsholt Sirocco SSF 6,50 01,05,11 01,13,1 
43 806 Claus Villadsen Amaltea SSF 5,90 DNF 
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DM for International Yngling i SSF 

Om få dage går starten til 
årets sejlsportsmæssigt 
største begivenhed i Sund
by Sejlforening. Fra den 30. 
juni til den 3. juli afholdes 

o 

"Åbent Danmarksmester
skab for International Yng
ling" med deltagelse af sej
lere fra en lang række na
tioner, der er således mod
taget forespørgsler om del
tagelse fra Sverige, Norge, 
Finland, Tyskland, Østrig, 
USA og Australien. 

På nuværende tidspunkt regner sejlad
skomiteen med et deltagerantal på mel
lem 40-50 fartøjer, med besætninger, 
trænere og familiemedlemmer vil der 
være ca. 200 gæster i vor havn og klub
hus under sejladserne, foruden omkring 
30 af vore medlemmer, der medvirker til, 
at dette arrangement bliver en succes. 

En del af sejlerne vil bo i medbragte telte. 
Det er aftalt med Københavns kommune 
at der oprettes en campingplads på kom
munens grønne område nord for Sundby 
Sejlforening, og med velvillig assistance 
fra Amager Strand Sejlklub bliver der 
adgang gennem deres område. 

Der vil ligeledes komme et antal cam
pingvogne, som bliver parkeret på plad
sen nær klubhuset. I havnen skal der 
skaffes plads til de deltagende fartøjer 
foruden en række gæstefartøjer, der i 
anledning af danmarksmesterskabet 
ønsker plads. 
Søndag den 30. juni vil der være officielt 
velkomstmøde, hvor tidligere borgmester 
og nuværende BR medlem Peter Marti-
nussen vil holde åbningstalen. Under 
selve stævnet vil der være en række 
mindre festligheder. 
Sidste sejlads finder sted onsdag den 3. 
juli, og umiddelbart efter vil medalje og 
præmieuddeling finde sted. 

Stævnet ledes af SSFs formand, Jens 
Green, og for den praktiske side af ar
rangementet har vi kapsejladschefen 
Frank Olesen og en lang række medlem
mer. 
Chefmåler er Per Torshøj fra Dansk 
Yngling Klub, og som protestkomitefor-
mand ingen ringere en Preben Barner, 
der i marts måned for sit store arbejde for 
sejlsporten modtog Dansk Sejlunions 
Ærestegn. 

International Yngling blev konstrueret i 
1967 af nordmanden Jan Linge, der op
rindeligt tegnede den til sin søn som en 
slags junior Soling. Den blev internatio-

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 
Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 
Ferielukning i uge 34-35-36 

SSSSSSSEESSSS 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 500,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 10 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 
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nalt anerkendt af IYRU som en "typebåd" 
i 1979. 
Der er i dag ca. 2600 ynglinge fordelt 
over hele verden, og de bliver bygget i 
Norge, Schweiz, USA og Australien. 

I Danmark indgår Ynglingen som et 
vigtigt led i Dansk Sejlunions ung
domspolitik. DS anbefaler ynglingen 
som juniorkølbåd til sejlklubbernes ju
niorafdelinger. En lang række sejlklubber 
over hele landet har fulgt denne anbefa
ling og flere står på spring. 

Ynglingen blev oprindeligt tegnet som 
tur og kapsejladsbåd for ungdommen, 
men i dag har også en lang række ældre 
sejlere stor glæde af denne velsejlende 
båd. 

Til tursejlads kan ynglingen forsynes 
med et stort bomtelt og den er gjort syn
kefri med opdriftmiddel bag 
de vandtætte skot. Båden er 
nem at have på en anhænger, 
så derfor giver den store mu
ligheder for at deltage i de 
mange stævner, der hvert år 
afholdes fra Oslo til Sydney. 

I Danmark er ynglingeklassen 
en af de mest aktive klasser 
og præget af et godt sammen
hold mellem sejlerne. Det 
skyldes bl.a. den særdeles 
aktive specialklub "Dansk 
Yngling klub" forkortet DYK. 

I Danmark er der ca 180 både, 
heraf er 150 medlemmer af 
DYK. Af disse 150 både er 29 
privatejede og 121 klubejede, 
hvilket er med til at sikre yng
lingen en central plads i man
ge sejleres sejleropdragelse. 

Hvad koster så en Yngling, en 
medbygger udgave starter 
med 65.000 norske kroner, 

dertil kommer en lang række nødvendigt 
tilbehør, men uden mast, sejl og beslag, 
men med dansk moms og i danske kro
ner, kan den fås for ca kr. 87.500 incl. en 
ganske pæn rabat ved køb gennem DYK. 
Færdigmonteret fra værft, og total sejl
klar med sejl og moms, og incl. en pæn 
rabat ved køb gennem DYK, vil prisen i 
danske kroner være ca. 135.200. Med de 
sædvanlige forbehold for pris og kurs
ændringer. En rimelig pris for en velsej
lende kapsejladsbåd, der kan holde i 
mange år, hvilket vi jo har beviser for her 
i Sundby Sejlforening. HG 

K u i  

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. juni 1996 

Afbud fra Frank og Steen. 

Pladsmand Allan deltog sammen med 
bestyrelsen i en "markvandring" på 
klubbens område. 

Følgende blev bemærket: 
Havneudvalget kontakter en entrepre
nør med henblik på at få repareret 
asfalten i indkørslen. Legepladsen er 
planeret, sand er lagt ud, og det vi
dere arbejde overdrages til le
gepladsudvalget, der selv bedes kon
takte pladsmanden, når der er brug 
for ham. 
Taget på "Green House" er blevet 
tjæret og tætnet. Ophalerspillet ved 
søndre slæbested fungerer tilfredsstil
lende. 
To både, der står placeret tæt ved 
slæbestedet, forventes væk pr. 1. juli. 
De affaldscontainere, der er blevet 
utætte, vil få påsvejset stålplader ind
vendigt. 
Opmagasinerede både vil blive flyttet 
nærmere hækken. 
Angående både, der henligger på 
pladsen, hvis ejere ikke er kendte, og 
for hvilke, der ikke er betalt pladsleje, 
har politiet på station 4, på forespørg
sel, meddelt følgende: Hvis bådens 
værdi ikke overstiger det skyldige 
beløb, og ejeren ikke kendes, har klub
ben lov til at smide dem ud. Af hen
syn til senere eventuelle krav om er
statning, vil båden forinden blive 
gennemfotograferet og vurderet af en 
bådebygger sammen med fogeden fra 
hittegodskontoret. Eventuel erstatning 
vil blive givet på baggrund af denne 
vurdering mod betaling af restancer. 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

Klubbens advokat kontaktes om oven
stående procedure, for at vi kan være 
på den sikre side. De henliggende 
både, hvis ejere kendes, kontaktes, og 
pladsmanden tager den fornødne 
kontakt til politi, bådebygger (Heller) 
og hittegodskontor. Redaktøren sørger 
for fotograferingen. Badevandet i 
baderummet på søndre mole er for 
varmt. Pladsmanden vil justere samtli
ge bruseres vandtemperatur og den 
tid, det løber (5 min.). 
Alle haverne er udlejede. 
Sejlerskolens skure samt flagstangen 
trænger til maling. Arbejdet sættes i 
gang af pladsmanden. På nordre 
plads er hegnet mellem skurene og 
Amager Strandvej repareret i sidste 
uge. 
Der er aftalt flytning af både på nor
dre plads, så der gives plads til joller i 
sommersæsonen. Arbejdet med ud
skiftning af stolperne i det røde junior
hus er nært forestående. Også tagren
den trænger til reparation. 
Oplagspladserne for surfere og joller 
er i orden. Slæbestedet på nordre mole 
trænger til en finpudsning. Ny mønt
telefon opsættes inden DM for Ynglin
ge-
Da der kun sælges meget lidt benzin, 
arbejdes der på at lukke benzintanke
ne og i samme forbindelse flytte die
seltankene - ikke pumpen -, alt med 
alle miljømæssige hensyn. Bunden på 
slæbestedet ved tanken er meget hul
let efter fjernelsen af skinnerne. Der 
vil blive set på, hvad der evt. kan 
gøres for at udjævne den. 

Punkt 1 - Protokol 
Ingen bemærkninger 

Punkt 2 - Beretning 
Udkastet til klubbens love er modta
get og afleveres til lovudvalget, som 
indkaldes af redaktøren. Fra Amager
banken er rutinemæssigt fremsendt 
forslag til evt. ændringer i aftalen om 
kassekredit. 
Vilkårene ønskes ikke ændret. 
Der er modtaget et brev fra Farvands
væsenet om Tursejlerbøjen ud for SSF. 
Den er endnu ikke på plads, da fortøj
ningen ikke har kunnet findes trods 

flere forsøg. Er den fjernet i forbindel
se med optagningen i efteråret 95? 
Jens Green kontakter Østersøkredsens 
turudvalgsformand Bent Hansen. 
Amager Strand har fået blåt flag. Det 
hejses den 5. juni kl. II00 under festlige 
former. Samtidig er det blevet oplyst, 
at der på stranden er udlagt 8000 m3 

sand.! 

Punkt 3 - Havn og plads 
Skilte med oplysning om højeste 
hastighed i havn og rende opsættes 
igen. Molehovederne opmåles. De 
røde trekanter virker godt. 
Ang. vinteroplæggeres betaling efter 
1. maj præciseredes følgende: 
Ligger man på land, betales et beløb 
svarende til 1 måneds vinterleje. Der 
betales pr. påbegyndt måned. I vand 
må man ligge max. 8 dage for tilrig-
ning, der betales Vi havneleje (gæste
pris). Havneudvalgets fortolkning er 
gældende i tvivlstilfælde. 
Bademønter sælges fra restauranten 
og af pladsmanden. Denne tømmer 
alle boksene en gang om ugen. 
Gæstenøgler til lågen er nummerede 
og udleveres fra restauranten mod et 
depositum på kr. 200,-. Lånere skal 
ligeledes indskrives i en logbog sam
me sted. 

Punkt 4 - Klubhus 
En punkteret rude i klubhuset er skif
tet ud. 
Kompas vejrskibet er blevet sat i stand. 
Et tilbud fra J L Automatservice om at 
opstille en CHESS spillemaskine blev 
afvist. 

Punkt 5 - Fester 
Både familiesejladsen den 16. juni og 
Set. Hans aften har været annonceret 
i bladet. 
Svagførefesten den 7. september er 
under planlægning. 
Forberedelserne til Jubilæumsfesten i 
1998 er så småt ved at komme i gang. 
Der skal bl.a. nedsættes et festudvalg. 
Mere herom efter sommerferien. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
Alle hold er godt i gang. Den årlige 
Saltholm Rundt-tur holdes den 9. juni. 
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KKU - Københavns Kommunale Ung
domsskole - har henvendt sig om et 
evt. samarbejde. 
Opgaven er videregivet til Ungdoms
afdelingen. 

Punkt 7- Ungdomsafdelingen 
Der sejles fire dage om ugen -
mandag-torsdag - og kapsejlads om 
onsdagen. Pinseturen aflystes på 
grund af dårligt vejr. I stedet holdt 
man en hyggelig grillaften i klubben. 
På grund af ferie er der ingen under
visning i juli måned. 
"Åbent Hus" arrangementet er rykket 
til den 27. juli og vil sammen med 
Saltholmturen den 28. juli være op
starten på efterårssæsonen. 
Det påtænkte arrangement omkring 
Tjernobyl-børnene forventes gennem
ført, selv om det endnu ikke er lykke
des at komme i kontakt med værts-
gruppen. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Der ønskes opsat seks flagstænger 
langs østre mole til sponsorflag o.l. 
ved stævner. Stængerne ligger i depot. 
Pladsmanden bedes sørge for opsæt
ningen. 
Deltagelsen i diverse kapsejladser og 
stævner har været lidt mat i forsæso
nen. Er det på grund af vejret? 

Punkt 9- Joller 
Alle joller, der henligger uden års-
mærke, er blevet registreret, og kas
sereren og formanden har gennemgå
et listen. Ejerne vil i givet fald blive 
tilskrevet. "Oprydningen" pågår, og 
det oplystes, at også surfbrædder og 
deres pladser er nummererede. 

Punkt 10- Motorbåde 
Intet. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Intet. 

Punkt 12 - Bladet 
Søkortet er udskiftet som planlagt. 
Der efterlyses stadig gerne indlæg fra 
medlemmerne. 

Punkt 13 - Evt. 
Intet. 

Mødet slut kl. 21.45 
Næstformand Sekretær 
Else Thuring Bjørka Schandorff 

Legeplads til børn i SSF ?? 
Der blev på sidste general
forsamling i SSF vedtaget, 
at der skulle laves le
geplads, -men på det nu
værende legepladsområde 
- bag Green-House. 

Hele legepladsudvalget trak sig, med 
den begrundelse, at det var spild af 
klubbens penge at renovere den "gam
le" legeplads på det nuværende områ
de. Børnene bliver gemt af vejen, og 
forældre med bare en lille smule sam
vittighed, der selv holder opsyn med 
børnene, vil blive isoleret fra andre 
klubmedlemmer, der selvfølgelig 
foretrækker voksenselskab på klub
husets område. 

Derfor er jeg på skrivende tidspunkt 
alene om at få legepladsen op at stå, 
og søger derfor omgående hjælp til 
at lave legepladsen. Trods placeringen 
skal vores børn have et rart sted at 
opholde sig, og helst have et attraktivt 
sted for forældre og andre. 

Så hvis du/1 er ligeså interesseret i at 
få en god legeplads i SSF, afholdes der 
møde i klubhuset torsdag den 4. juli 
1996 kl. 1900 i Pejsestuen. 

Det fremlagte projekt ved
rørende udformningen og 
budgettet fra legepladsud
valget er blevet godkendt, 
så det er bare med at kom
me igang. 

Jeg søger derfor folk, der: 

^ vil søge om tilskud fra div. fonde 
kan håndtere en sav, hammer, 
skovl og pensel m.m. 

^ har gode ideer til "forældreområ
det" 
kender steder, hvor vi kan få billi
ge materialer - rabat på sand, grus, 
træ, maling osv. 
kan lave arbejdstegninger 

Med kæmpe sejlerhilsen 

Jonna Pedersen 
medl.nr. 27 

Foreløbig godkendt plan over legepladsen 

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 
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Fartøj sberedskabet Syd 
Hjælp til selvhjælp 
Ethvert fartøj kan få brug for for as
sistance på havet - derfor er fartøjs-
beredskabet et godt supplement til 
Statens Søredningstjeneste. 

Nyt fra Fartøj sberedskabet Syd 
Den 2. april havde vi et planlæg
ningsmøde for sæsonen i Lynetten, 
hvor vi blev enige om følgende aktivi
teter i 1996: 
1: Et førstehjælps livreddende kursus 

over 2 aftener, med instruktion fra 
Hovedstadens Røde kors. 

Det blev til 2 kurser med 38 deltagere, 
afholdt den 29. april og 1. maj, hen
holdsvis den 9. maj og 10. maj. 
Alle prøvede at lægge en person i 
aflåst sideleje, give hjertemassage, 
kunstigt åndedræt, tage puls etc., og 
der er ikke tvivl om, at deltagerne nu 
kan gribe ind med kvalificeret første
hjælp i tilfælde af en ulykke. 

2: SSF-gruppen afholdt møde den 30. 
maj, hvor vi bl.a. diskuterede ga
stefordeling til næste øvelse, og 
gennemgik fejl og evt. manglende 
udstyr på "Bollen", som altid skal 
være "på toppen" i tilfælde af en 
Sundalarm. 

3: Besøg på Flyvestation Værløse -

Eskadrille 722, hvor vi skal bese en 
redningshelikopter, alarmcentra
len, og vi vil blive orienteret om 
eskadrillens ogaver. 

4: Der afholdes en varslet øvelse den 
7. juni om aftenen/natten, med 
deltagelse af MHV og SOK. 

5: Senere på året vil der blive endnu 
en øvelse, og denne vil være uvar
slet. 

Ikke planlagte aktiviteter 
håber vi ikke vil finde sted, idet der så 
er sket et uheld eller ulykke, hvor 
beredskabet bliver kaldt til undsæt
ning. 

SSF's rolle i beredskabet 
Vi er vel den klub der kender farvan
det mellem Saltholm og Amager 
Strand bedst - men vi har ikke nok 
tilmeldste fartøjer. 
Derfor må du meget gerne tilmelde 
din båd til beredskabet, og har du ikke 
båd, eller egnet båd, har vi også brug 
for flere gaster. 
Der bliver et par gange om året af
holdt orienterende møder og øvelser 
for nye deltagere. 
Ib Petersen 

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. 

Sejlerskolen 

Vi nærmer os nu sommerferien og 
næste blad kommer først til august, så 
lad mig straks benytte lejligheden til 
at ønske alle med tilknytning til SEJ
LERSKOLEN en rigtig helsebringende 
og glad sommerferie. 

Kort efter dette skrives, afholder SEJ
LERSKOLEN sin årlige "Saltholm 
Rundt", forhåbentlig med mange del
tagere. 
Vi må håbe at turen i år bliver en rig
tig Saltholm rundt og ikke, som sidste 
år, en tur til Dragør, grundet for me
gen vind. 
I år vil der endog være en helt masse 
nye ting at se på i forbindelse med 
forbindelsen til Sverige. Under alle 
omstændigheder betyder det, at turen 
bliver en smule længere. 

Selv om mange har sommerferie i juli 
måned, så er sejlerskolen ikke indstil
let, vi sejler videre i den udstrækning, 
der er elever og instruktører hjemme. 

Da der, som nævnt, er lang tid til næ
ste nummer af bladet udkommer, vil 
jeg allerede her benytte lejligheden til 
at minde om, at den 24-25. august 
afholder SEJLERSKOLEN sin årlige 
weekend tur. I bedes derfor notere 
datoen i jeres kalender. 

Desuden vil jeg minde om at SSF af
holder den årlige "old Boys" sejlads 
den 17-18. august. Her skulle sejler
skolen gerne kunne stille med et par 
veloplagte hold. 

På trods af at vejret i øjeblikket ikke er 
godt, er der stadig stor aktivitet og 
glæde på SEJLERSKOLENS både, 
hvilket må tages som et godt tegn for 
den kommende sæson. 
Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 
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Uddrag af 

Bekendtgørelse om sejlads gennem arbejdsområderne i Drogden 

I medfør af § 5, stk. 4, og § 6, stk. 3, i 
lov om skibsfartens betryggelse, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 587 af 29. sep
tember 1988 og efter bemyndigelse i 
bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 
1995, fastsættes efter samråd med 
Forsvarsministeriet: 

Arbejdsområder i Drogden 
§1.1 forbindelse med opførelsen af 
en fast forbindelse mellem Sjælland og 
Sverige er der etableret arbejdsområ
der i Drogden i Sundet. Arbejdsområ
derne er benævnt Dl, D2 og D3. (se 
skitse herunder). 

Stk. 4. Arbejdsområderne, der har en 
udstrækning på 500 meter på hver 
side af tunneltracéet, vil være afmær
ket med gule bøjer og vil forblive i 

kraft i hele anlægsperioden. 

Stk. 5. Informationer til skibsfarten om 
særlige forhold vedrørende sejladssik
kerheden i området og om ændringer 
af arbejdsområderne, flytning af sejl
rute og sejlløb samt ændringer af af
mærkning i forbindelse hermed, be
kendtgøres i Efterretninger for Sø
farende. 

Stk. 6. Uvedkommende sejlads og 
fiskeri i arbejdsområderne er forbudt. 

Stk. 7. Sejlads og fiskeri i nærheden af 
arbejdsområderne skal ske med for
sigtighed og under hensyn til de i 
områderne arbejdende fartøjer. 

Afmærkede gennemsejlinger i arbejds
områderne 

§ 2. Imellem arbejdsområderne Dl og 
D2 vil der være etableret en sejlrute 
med en bredde på mindst 300 meter 
og med en fri vanddybde på mindst 
7,7 meter ved middelvandstand. Sejl
ruten vil være afmærket med grønne 
og røde lystønder. 

Stk. 2. Endvidere er der imellem 
arbejdsområderne D2 og D3 
etableret et særligt afmærket sejlløb 
for fartøjer under 20 m i længde. 
Sejlløbet vil have en bredde på 
mindst 300 m og en fri vanddybde på 
mindst 4 m ved middelvandstand. 

Stk. 4. Sejlads gennem sejlruten og 
sejlløbet gennem arbejdsområderne 
skal ske med forsigtighed og med den 
til sikker sejlads og manøvrering nød
vendige mindste fart. 

Stk. 5. Ankring og ophold samt fiskeri 
i den afmærkede sejlrute og sejlløb er 
forbudt. 

Stk 6. Skibe og fartøjer, der sejler på 
tværs af sejlruten gennem Drogden, 
skal afpasse deres sejlads således, at 
de ikke bringer sig i en situation, hvor 
der opstår fare for sammenstød med 
et skib, der sejler i sejlrutens og sejl
løbets længderetning. Skulle fare for 
sammenstød alligevel opstå, gælder 
reglerne for styring og sejlads (kapitel 
B) i de internationale søvejsregler, 
1972. 

Straf og ikrafttræden 
§ 8. Overtrædelse af denne bekendt
gørelse straffes med bøde. 

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft 
den 1. juni 1996. 

Søfartstyrelsen, den 20. maj 1996 

Bekendtgørelsen i helhed kan ses på 
opslagstavlen i klubhuset 

NORDRE-RØSE 

Q.G 

Q.R 
fi.g.: 

Q.G 

Q.G rSEJLLØB FOR FARTØJER 
UNOER 20 m LÆNGDE. 
DYBOE4 m. 

-CRAFT UNDER 20 METRES 
IN LENGTH. 
DEPTH 4 METRES. 

Cl 
Q.R 

A M A G E R  

D3 

ORAGØR FORT 400 

FRVrml 1W 
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HEMPEL CUP I ÆGTE DANSK SOMMERVEJR 

Det var Sundby Sejlforenings tur til at arrangere den årlige 
Hempel cup, der går på skift mellem Dragør, Kastrup, 
Lynetten og Sundby. 
Kapsejladsen der fandt sted 8. og 9. juni blev sejlet efter DS 
forsøgsregler, havde 41 tilmeldte både, hvoraf 32 mødte 
frem til start om lørdagen på slalombanen. Distancesej
ladsen om søndagen havde 39 deltagende fartøjer. 

Slalombanen var lagt ud for Amager Strand hvor der skulle 
sejles mellem 9 udlagte bøjer. Dommerkomiteen fra SSF 
havde lovet sejlerne ved skippermødet, at vinden ville 
komme præcis kl. 10°°' vinden kom kl.950 og sejladsen blev 
startet kl. 104°, efter første sejlads sprang vinden således at 
banen måtte flyttes inden anden sejlads kunne startes. 
Slalombanen havde en længde på 5.5 sømil, der var 2 starter 
hver med 5 løb. Efter anden sejlads kunne lørdagens 10 
vindere af 6 flasker dyr rødvin findes. 

fuldførte 21 både inden tidsfristen udløb kl. 17°°.vinden var 
mellem 0 og 2 sek/m. og banens længde 15.5 sømil. 
Der var en enkelt tyvstart af ingen ringere en formanden for 
Østersøkredsen Thomas Ekdahl i Omega 42 Tulle, til trods 
for at Tulle måtte tilbage til startlinien lykkedes det alligevel 
at kæmpe sig op til en 5 plads i sejladsen. 
Fra Sundby Sejlforening deltog 6 fartøjer i begge sejladser
ne, heraf gennemførte Allan Cornelius med Saf iren Blue-S 
søndagens vejrmæssigt vanskelige distancesejlads. 

Vindere af distancesejladsen blev: 
nr. 1. Luffe 44. Salka Valka. Torben Porning VS 
nr. 2. Bann. 28. Sexcikane. Skovg.Mortensen SKB. 
nr. 3. Bann. 28. Gråskæg. Ole Krongaard DS. 
For deltagerne i begge sejladser blev der trukket lod om en 
Phillips Navigator mark 9, vinderen af lodtrækningen blev 
Søren Ejsenhardt med folkebåden Cirkeline. 

Begge dagene var der et pragtfuldt morgenbord fra Tinas 
køkken, og efter sejladserne blev der serveret iskold fadøl 
til deltagerne der lørdag aften kunne udveksle dagens 
begivenheder ved SSF's store Grill. 
Fra Hempel og deltagerne blev der uddelt stor ros til SSF og 
kapsejladskomiteen for arrangementets genneførelse under 
de vanskelige vindforhold. 

Der trækkes en Philliphs navigator 

Løb 1. Luffe 44.Salka Vajka. Torben porning. VS. 
Løb 2. Ylva. Naverone. Bo Bertelsen. SS. 
Løb 3. BB 10. Scandata N. Erik Kristensen. ST. 
Løb 4. Lang 10, Team Sif. Anders Dylov. SF. 
Løb 5. Bann. 28. Sexcikane Skovg .Mortensen. 9<B. 

Løb 6. Comft. 32.Dipso. Steen Pedersen. Kny. 
Løb 7. Express. Valeria. Bo Ransfort. KAS 
Løb 8. Int.806. Rygvind. Frank Persson. LYN 

Løb 9. IF.båd. Admiralinden. Preben Lerche. MV. 
Løb 10. Folkeb. Helle. Ole Pedersen. HS. 

Søndagens distancesejlads startede kl. 10°° med ringe og 
skiftende vinde og en vejrudsigt der lovede tordenvejr med 
byger af kulingsstyrke, vinden holdt sig i ro hele dagen og 
tordenvejret udeblev. 
Sejladsen gik nord om Middelgrunden og Flakfortet ud til 
den ensomme soldat på nordøstsiden af Saltholm, derfra til 
bøjen ved Svalerumpen og med mål ud for SSF. 
Der blev sejlet efter omvendt handicap hvilket i teorien 
skulle give mulighed for at alle bådene ville komme i mål 
samtidig, hvilket ikke var tilfældet, af 39 startende både 

Protestkommiteen måtte i arbejde 

Vinderholdet 
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ØRESUND 
KONSORTIET ORIENTERER 

Status for anlægsarbedets aktuelle 
sejladsforhold i Øresund og VTS sy
stemet. 
Gravearbejdet 
I oktober 1995 blev uddybningsarbej-
derne påbegyndt i Flinterenden på 
svensk territorium. Siden da er ud-
dybningsarbejdet ud for den kunstige 
halvø ved Kastrup gennemført med 
udgravning til adgangskanal og ar-
bejdshavn på vestsiden af halvøen. 
Ved den kunstige ø syd for Saltholm 
er der udgravet til arbejdshavne og 
adgangskanaler. Frem til midt i juni 
vil gravemaskinen "Chicago" arbejde 
i området vest for den kunstige ø, 
hvor der foretages afgravning af hav
bunden - de såkaldte kompensations
afgravninger, som skal sikre en uæn
dret vandgennemstrømning gennem 
Øresund til Østersøen. Derefter vil 
arbejdet med uddybning i den centra
le del af Flinterenden blive fortsat. 

1. juli påbegyndes udgravningerne til 
sænketunnelen ud for Kastrup Halvø 
med "Castor", som er et skære/suge 
fartøj. Et stort skærehoved løsner 
materialet i havbunden, hvorefter det 
suges ind i en rørledning og pumpes 
ind i store sedimentationsbassiner på 
halvøen ved Kastrup og på den kun
stige ø. 

Tæt på "Castor" vil disse rørledninger 
være synlige på havoveriladen, mens 
de i større afstand er placeret på hav
bunden. Desuden vil der i perioder 
ligge ankertove ud fra fartøjerne i 
sejladsforbudsornråderne. Dette være 
sagt for at understrege risikoen ved i 
et øjebliks fristelse at skære igen
nem et hjørne af et sejladsfor-
budsområde, når der tilsyneladende 
synes at være fred og ingen fare. 
På nuværende tidspunkt er der sej
ladsforbud i arbejdsområdet omkring 
den kunstige halvø ud for Kastrup og 
syd for Saltholm. Områderne er mar
keret med gule bøjer, og kan ses på 
det reviderede søkort nr. 133 for Sun
det Midterste Del, 1. udgave marts 
1996. 

Udgravningerne til sænketunnelen 
forventes påbegyndt medio juli, og 
der er udlagt et område med sejlads
forbud 500 m nord og syd for tunnel
tracéet. Den nordlige og sydlige af
grænsning af området er afmærket 
med gule bøjer. 

Drogdenrenden forlægges til et mere 
østlig forløb, men vil dog fortsat være 
åben for skibstrafik, og desuden af
mærkes der et særligt sejlløb for min
dre skibe mellem Drogdenrenden og 
Saltholm. Sejlløbet har en bredde på 
300 m og en dybde på mindst 4 m ved 
middelvandstand. Den vestlige af
grænsning af sejlrenderne er afmærket 
med grønne lystønder og den østlige 
afgrænsning med røde lystønder. Er 
der spørgsmål iøvrigt omkring sej
ladsreguleringerne eller anlægsarbej
derne i Øresund, så kontakt Holger 
Petersen på Øresund Udstilling. Træf
fetid hver torsdag fral4-18, kom forbi 
eller ring på tlf 32 50 55 22. 

VTS systemet 
Den faste forbindelse over Øresund 
anlægges i et område med intens tra
fik, og for at forebygge ulykker er der 
oprettet to VTS stationer til overvåg
ning af skibstrafikken -VTS står for 
Vessel Traffic Service. 

Stationen i Danmark (Drogden VTS) 
er placeret på Dragør Fort og dækker 
området Hollænderdybet, Kongedy

bet og Drogden. Den svenske station 
(Flint VTS) placeres i Malmø Havn og 
overvåger området fra Pinhåttan til 
Héllviken. 

Øresundskonsortiet har indgået aftale 
med Søværnets Operative Kommando 
(SOK) om drift af stationen i Dragør 
og med Sjofartsverket om drift af 
stationen Malmø. 
VTS stationen i Malmø forventes åb
net i løbet af september 1996. 

VTS stationerne er udstyret med ra
darudstyr, og trafikken kan desuden 
følges fra udkigsposter, hvorfra der er 
overblik over det centrale Øresund. 
De er døgnbemandede med to erfarne 
civile skibsførere, som løbende har 
overblik over situationen i området og 
kan vejlede ved gennemsejling. 

VTS Drogden udsender informationer 
om særlige forhold af betydning for 
sejladssikkerheden på VHF kanal 71 
efter forudgående annoncering over 
kanal 16. Alle skibe, der sejler gennem 
området, bør aflytte disse udsendel
ser. 
VTS systemet er ikke kun forbeholdt 
den gennemgående erhvervstrafik. 
Alle, der har behov for assistance til 
passage gennem området eller 
spørgsmål omkring sejladsrestriktio
nerne, kan kalde VTS stationerne. 

Drogden VTS i Dragør kan kontaktes 
over VHF radio kanal 71 eller på tlf. 
32 53 24 27. 

Flint VTS i Malmø åbner i løbet af 
september 1996 og kan kontaktes på 
VHF radio kanal 74 eller tlf. + 46 40 
6115 009. 

'Kunstig halvø 

430m 

Sænketunnel 

3.510 m 

Kunstig ø 

4.055 m Højbro 

1.092 m 

Østlig tilslutningsbro 

3.739 m Vestlig tilslutningsbrt 

3.014 m 
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"MEKA" OPTIMIST STÆVNE 

Meka Møbel Cup A Bane 
1 7000 Alex B Jensen Lyn 2 4 1 1 2 6.0 
1 6997 Kenneth B Jensen Lyn 1 2 3 2 1 6.0 
3 6001 Esben Rosenlund Øsf 7 1 4 5 Dns 31.0 
4 6885 Erik Muller Øsf 3 Dnf 2 4 Dnf 33.7 
5 6405 Henrik Bruun Øsf 4 5 6 3 Dnf 35.4 
6 7069 Bjarki Johannesen Lyn 5 3 5 6 Dnf 37.4 
7 6600 Rene Meyer Øsf 6 Dnf 7 7 Dnf 54.7 
8 7060 Peter Svarre S.S. Dns Dns 8 Dns Dns 65.0 
9 7165 Martin Mouritzen Ds Dns Dns Dnc Dnc Dnc 68.0 
9 6962 Christel Teglers S.S. Dns Dns Dnc Dnc Dnc 68.0 

Meka Møbel Cup B.banen 
1 7080 Sofie Jensen S.S. 2 1 3.0 
1 7059 Camilla P Hansen S.S. 1 2 3.0 
3 6061 Nicolai PlambeckS S.S. 3 Dns 20.7 
4 6341 Casper H Clausen S.S. 4 Dns 23.0 
5 6433 Simon SteffensenS SSF 5 Dns 25.0 
6 Hami Kit Graversen SSF Dns Dnf 30.0 
6 Dendb Michael Gaunt D.S Dnc Dnc 30.0 
6 625T hommas Aunel D.S. Dnc Dnc 30.0 

C Banen 
1 Bm Benjamin Mody SSF 1 0.0 
2 Uttrup Thomas Bjensen Lyn Dns 10.0 
2 NN Kim Jensen SSF Dnf 10.0 
2 6307 Maria Siersen SSF Dnc 10.0 

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 

KG^WARNER' (HOISJCG 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

§§ Perkins 
Forhandler 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

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

Onsdagssejladsen den. 22. maj 1996 
Nr. Type Skipper Bådnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 
236 IF Dan Knudsen Quiebra SSF 4,95 10,06,19 01,06,19 
43 806 Claus Villadsen Amalthea SSF 5,90 01,02,45 01,06,40 
13 22m2 Lars Rønsholt Sirocco SSF 6,50 01,04,10 01,10,06 

326 Nova verner Dvoracek Navigarde SSF 6,65 01,04,45 01,11,09 
180 Safir Allan Cornelius Blue S SSF 6,70 DNS 
479 Spæghugger Mikael Kirkegård Synkefri II KS 6,05 DNS 

Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

® 32 50 19 78 
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Sejlerskolen 

En tak til foreningen for den fornufti
ge "Ungkarlekurv" og en tak for de 
mange gaver samt tak til "Strandlau-
get" og samtlige hjælpere, og Willy 
Kurt for musikken og sangen om 
Smukke Henry og den gode stemning, 
som gjorde dagen uforglemmelig. 
Med sejlerhilsen 
Henry Plambeck 

60 år 

Annonce 
Sælges 

GENUA 
Kevlar 

Forlig 10,30 
Agter lig 10,20 
Underlig 5,25 
Pris kr. 2500,-

tlf. 31 58 35 75 
Mamba 29 plads 118 

til orientering 

Slettede medlemmer 
327 Kjeld Andreasen 
165 Jim Brylle 

1284 Bente Hansen 
232 Jackie Hastrup Henriksen 
478 Poul Birger Holm 
586 Mogens Henning Jakobsen 
852 Rene Byrholt Jensen 

1525 Tine Marianne Larsen 
271 Henrik Christian Laursen 
458 Susanne Juel Petersen 
626 Rikke Robin Schou 
159 Pia Strøm 

Bytterpladser 
Medl flyttet fra plads til plads 
50 60 51 
119 218 262 
162 206 178 
212 167 176 
237 37 117 
412 100 58 
932 46 37 
1004 302 147 
1064 201 310 

Pladser uddelt 1996 
Plads Medl Navn 
154 43 bent Knudsen 
25 649 Per W. jensen 
108 868 Holger Møller 
6 1002 Torben F. Olsen 
328 871 Per Lauring 
214 896 Per Nielsen 
167 641 Erik Skovbo 
123 13 Arnold E. Nielsen 
183 146 Ulla Helium 
139 93 Ebbe Møller 
134 L 399 Erne Christensen 
143 L 9 Ole Kjøller 
138 L 251 Peter W. Hansen 
206 433 Jørn H. Hansen 
127 L 230 Mogens Iversen 
228 235 Kirsten Fraenkel 
97 L 291 Claes Eriksen 
19 L 284 Claus Villadsen 
166 L 321 Leif Brydenfeldt 
98 L 86 Ole Wind 
95 L 47 Ove Karlsen 
224 L 539 Finn Strangholt 
220 L 542 Gert Jansen 
100 L 499 Thorsten Kock 
60 L 96 Finn Hirtshals 
46 L 140 Ole Plenov 
72 L 439 Michael Bode 
201 L 710 Ivan Rasmussen 
155 L 513 Søren Hansen 
74 L 88 Ady Andersen 
69 696 Hans Belay 
68 L 913 Hanne Ekstrøm 
218 290 Fini Lassen 
226 L 280 Lars Hervagen 

BADODSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTE \NYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI i (LÆDNING 

VI HAR 

STRUP 

INSTRUMENT 
BLOKKE/BESl 
TOW/ERK 
MALIN< 
SEJ LERTØJ Cfj 
GAVEARTIKlil 

OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

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

ERVICE 

I anledning af min 
runde dag, vil det 
glæde mig meget at 
se venner og be
kendte til en kop 
morgenkaffe og en 
bid blødt brød. 

Altså, på gensyn i klubhuset 
onsdag den 17. juli kl 800 - li00 

A 740 Onkel Erling +/-
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Hikke i reglerne om spiritussejlads 
Alle ved det er forbudt, men nogle gør 
det alligevel - for det sker der jo ikke 
noget ved. 
Se, det er jo en holdning, der er værd 
at lægge mærke til, for det kunne jo 
tyde på, at forbud kan være mange 
ting. 
I denne lille artikel vil jeg derfor først 
kort gøre rede for de strafferetlige 
regler omkring spiritussejlads og der
næst se på, hvordan de bliver hånd
hævet i praksis. 

i < 

Reglerne 
To regler i søloven, som i øvrigt også 
gælder for fritissejlere, knytter sig til 
spiritussejlads: for det første er der § 
510, stk. 3, som lyder: 

Har en skibsfører, der udfører arbejde om 
bord i et skib, nydt spiritus eller andre 
rusmidler i et sådant omfang, at denne er 
ude af stand til at udføre sin tjeneste på 
fuldt betryggende måde, straffes den på
gældende med bøde eller hæfte. 

Skal denne regel forstås i overens
stemmelse med almindelig sund logik, 
kan en beruset skibsfører kun blive 
idømt bøde eller hæfte, hvis han/hun 
har sejlet på en sådan måde, at det 
ikke har været fuldt betryggende. Det 
er med andre ord anklagemyndighe
den, som skal bevise, at skibsføreren 
ikke har ført skibet i overensstemmel
se med bl.a. reglerne om godt sø
mandsskab. 

Så meget for den logiske forståelse af 
reglen. Folketinget havde imidlertid 
noget andet i tankerne, da det vedtog 
at sætte bestemmelsen ind i søloven i 
1973. På det tidspunkt blev det frem
ført, at bestemmelsen også skulle 

ramme den "rene" spiritussejllads, 
d.v.s. at en beruset skibsfører kunne 
straffes alene for at sejle i beruset 
tilstand, 
uden at skibsføreren derved havde 
forvoldt nogen skade. Derudover var 
det ikke anklagemyndigheden, som 
skulle bevise spiritussejlladsen, men 
derimod skibsføreren, der måtte bevi
se, at han ikke havde været beruset og 
derfor kunne føre skibet på betryg
gende måde. 

Folketinget har endda givet udtryk 
for, at det må anses for at være lige så 
farligt at sejle et skib i beruset tilstand, 
som det er at køre bil! 

Den anden regel i søloven, som også 
bruges i forbindelse med spiri
tussejlads er § 132, stk. 1, som lyder: 

Skibsføreren skal sørge for, at skibet navi
geres og behandles på en måde, som er 
foreneligt med godt sømandskab. 

Det vil med andre ord sige, at fritids-
sejleren, som i beruset tilstand kan 
føre skibet på fuldt betryggende må
de, alligevel kan dømme efter denne 
bestemmelse, hvis han/hun ikke fører 
skibet i overensstemmelse med godt 
sømandsskab... det synes i hvert fald 
at være meningen. 

Praksis 
Efter at have undersøgt domstolenes 
praksis samt haft ganske fornøjelige 
og oplysende samtaler med Søfart
styrelsen, kan praksis beskrives såle
des: 
I de fleste tilfælde, hvor en skibsfører 
bliver dømt, er der sket en skade, 
medens skibsføreren har været beru
set. Søfartsstyrelsen er dog i disse 
tilfælde meget påpasselig med at på
stå, at skaden er sket, fordi skibs
føreren var beruset. 
I de tilfælde, hvor en skibsfører bliver 
dømt for ren spiritussejllads - og hvor 
der ikke er sket en skade i forbindelse 
med denne sejllads - ligger bødestør
relsen typisk omkring 3000,00 kr. Er 
der sket en skade i forbindelse med 

spiritussejllads, kommer omkostnin
ger til udbedring af skaden oven i. 
Konkret har Søfartsstyrelsen oplyst, at 
der inden for de seneste 4-5 år har 
været 3-5 domfældelser for spiritus
sejllads alene, 4-6 domfældelser for 
spiritussejllads, hvor der tillige skete 
skader, 1 frifindelse samt 9 bødeved
tagelser (hvor den tiltalte har accep
teret bøden uden en egentlig retssag). 
Med andre ord må praksis omkring 
håndhævelsen af bødeansvaret for 
spiritussejllads desværre beskrives 
som meget langmodig og næppe i 
overensstemmelse med Folketingets 
intentioner. 

Perspektiverne 
Perspektiverne for beskyttelsen af 
andre sejlere og deres både samt de 
ombordværende på det "spiritusram-
te" skib er dystre med den nuværende 
lovgivning og praksis. Med en afvej
ning af ansvarlighed overfor afslap
ning og hygge kan der derfor stilles 
følgende forslag: 

Først og fremmest må der laves en 
lovgivning, som alene retter sig mod 
fritidssejlere. Det nuværende regelsæt 
tager sigte på såvel handelsflåden som 
fritidssejlere og de hensyn, som gør 
sig gældende, er vidt forskellige for de 
to grupper. 
Dernæst må der - i lighed med erhver
velse af kørekort - indføres obliga
torisk duelighedsprøve, som kan mis
tes ved spiritussejlads. Nogle vil må
ske mene, at det er at skyde gråspurve 
med kanoner, men til forskel fra pas
sagerer i en bil med en beruset fører 
har passagerer på en båd med en 
beruset skibsfører ikke mulighed for 
at stå af - medmindre de da vil svøm
me hjem! Ses der på skadesomfanget 
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må det forhold, at druknedøden er et 
yderligere risikomoment ud over at 
blive fastklemt og lignende ved en 
ulykke, synes sammenligningen med 
erhvervelse af kørekort så meget mere 
på sin plads. 
Endelig må der gælde de strafferetlige 
ansvarsregler, som Folketinget i sin 
tid ønskede for spiritussejllads, nemlig 
omvendt bevisbyrde. På dansk bety
der dette, at en skibsfører skal bevise, 
at han/hun ikke har begået noget 
forkert. 

God sommer og tænk jer om. 

Helle Ina Elmer 
medlem 253 

Aktiviteter i 1996 
Sundby Sejlforening 

26. juni 
29. juni 

25-29. juni 
28. juli 

29.6 - 3.7 
4-6. aug. 

7. aug 
9-11. aug. 
9/11. aug 

14. aug 
17-18. aug. 
17/18. aug 

21. aug 
28. aug 
31.8-1.9 
31.8-1.9 
4. sept 

DM for ynglinge 

7-8. 
8. 

14-15. 
21-22. 
21-22. 
22. 

sep. 
sept 
sep. 
sep. 
sept 
sept 

Saltholm tur 
DM i SSF Ynglinge 
Dame-DM i 
onsdag; 
NOMi 
Møn Rundt 
onsdagssejlads 
Opticup i Lynetten 
Old Boys 
onsdagssejlads 
onsdagssejlads 
Postcup Optier 
Piratpokal Ynglinge 
onsdagssejlads sidste 
Ungdomsmesterskaber for alle 
Klubmesterskab 
VM-udtagelse i ØSF Ynglinge 
VM-udtagelse i Hellerup 
BALLAD stævne 
Forterne Rundt 

Hvem kommer først uden vind? 
Fra Hempel Cup 

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. 

E-SMIHØOKIIX] 4<",,nrnn 
OOUTBOARDS LJ O 11115 O ti 
YAMAHA QUICKSILIfSR 
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K International 

Verdens Største producent af maling og pleje
produkter til både føres nu hos os... 

Kom ind og få den 78 siders store manual med farvekort 
gode råd om maling og pleje af din båd. 

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



De lykkelige vindere af DM for International Ynglinge 
Holdet fra Sundby SejlForening. Tillykke med sejren 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 59 41 30 

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: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

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 23 10 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

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 20 32 02 38 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup . 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Daedline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

torsdag den 29. august 1996 

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 

Svensk Clipper luftes udfor SSF 
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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. 

SMOffsettiijh 

o 
z 
CC 
UJ 
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UJ 
* CC < 
o. 

v/ Tina og Søren Meller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP 3251 71 79 
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Familiesejladsen 1996 
Årets familiesejlads hvor alle 
foreningens sejlførende og motori
serede fartøjer kan deltage blev 
afholdt søndag den 16 juni i et til lej-

Foreningens gaffelrigger deltog i familiesejladsen 

ligheden strålende vejr og med en 
tilpas vind så alle kunne komme i 
mål i god tid. 
Ved morgenandagten stillede 
26 fartøjsejere op og bedyrede 
at de var sejlførende, og hele 2 
veltrimmede motorbådsejere 
der fortalte at de var fabel
agtige gode til lidt indenskærs 
navigation, på satellit appa
ratet. 

og purløg, der sammen med lidt 
drikkevarer gjorde stemningen så 
tilpas høj at alle havde fået udløs
ning for deres fortællerlyst, således 

at man kunne gå 
over til præmieud
delingen. 

Takket været at 
kap s ej lads chefen 
havde fundet nogle 
rimelige gode spon
sorer, der også 
optrådte som dom
mere og arrangører 
af sejladsen var der 
præmier til alle delt
agende fartøjer plus 
et par ekstra præmi
er for udvist særlig 
motivation. Da alle 

fik præmie og de ikke uddeltes efter 
sædvanlige kapsejlads traditioner 
skal blot her nævnes at van-

løgsklipperen og røgerilauget, til 
æresdommerne Jens og Anette 
Boldregel for en god dag i SSF. 
De mange flotte præmier var spon
soreret af Kastrup Marine Service, 
Fliigger i Holmbladsgade, Sven 
Malm >Hov-Hov<, SSF' Røgerilaug 
og Sundby Sejlforening 

Familiesejladskomiteen 
Hans, Else og Birgitte. 

I henhold til bestemmelserne 
er det jo ingen kapsejlads, og 
dommerne, der i realiteten 
også er arrangørerne, kan frit 
bestemme hvordan de vil 
afvikle sejladsen der går til et 
for deltagerne ukendt mål og 
med tilpas mange vildledende 
oplysninger, således at alle har 
mulighed for at komme sidst til mål
stregen. 

Årets ukendte mål var således den 
yderste Sejlunions ankerbøje på 
vestsiden af Saltholm. For Dem med 
navigator var der indlagt en position 
i programmet der godt nok viste 
efterhånden som de kom frem at de 
skulle sejle tværs over øen, det skal 
jo ikke være for nemt med disse 
moderne apparater. 
Alle var hjemme i Sundby 
Sejlforening i så god tid at de kunne 
være med til fællesspisningen 
omkring den store røgovn på nordre 
mole, hvor SSF' røgerilaug sup
plerede den medbragte mad med 
dejlige nyrøget sild, groft brød salt 

Motorbåd løber med hængende spiler over mållinien 

drepræmie og ekstra præmie udsat 
af Sven Malm, til fartøj med ren 
pigebesætning, gik til foreningens 
skole fartøj Tyve
knægtens pragtfulde 
piger og Janus 
kunne som sidste 
båd efter at have 
været det sydlige 
Øresund rundt på 
grund af nogle bal
loner, også fremvise 
en ren pige der blev 
præmieret. 

En tak til alle 
arrangører, med
hjælperne fra mor
genandagt over pur-

Præmieuddeling i strålende sol 



Tjernobyl-arrangementet d. 19. juli 1996. 
På trods af sommerferie og mangel 
på hjælpere var vi alligevel nok til at 
kunne afholde et dagsarrangement 
for de 15 børn fra tjernobyl, der var 
på 3V2 uges rekreationsophold i 
Danmark. Børnene havde på dette 
tidspunkt opholdt sig i Danmark i 2 
uger og havde allerede fået lidt farve 
på kinderne. Efter aftale med ASF 
Dansk Folkehjælp - Søndre afdeling, 
ville vi gerne hjælpe med at arran
gere en alternativ oplevelse for 
børnene. 

De ankom i bus direkte fra Værløse 
flyvestation, hvor de var inkvarteret, 
og blev modtaget ude ved ung
domshuset af et hold frivillige 
hjælpere. Vi fik budt velkommen, på 
engelsk via tolk, og forklaret dem 
om dagens program. Da alle havde 
fået en sodavand, og en red
ningsvest, drog vi af sted. 

Vi havde lånt Karl Thorup's sejlbåd, 
og havde desuden Bollen og de to 
følgebåde med. Afsted fra havnen 
og kurs mod Falkfortet. Undervejs 
viste børnene stor interesse og 
forundring over at være ude på det 
åbne hav. 

Mange af børnene havde aldrig set 
havet før i deres liv. Her var dejligt 
fladt vand, sol og børnelatter (på 
ukrainsk). Ingen af dem kunne 
snakke med os men det lykkedes 
dog ved hjælp af kropssprog og fak-
ter at gøre sig forståelig. Specielt var 
gælden stor ved at drøne for fuld 
fart i vores hurtige både, og da der 
kom en russisk tanker forbi, kunne 

de læse navnet. 

Vi ankom til Flakfortet og samledes 
på molen til en sodavand. Vi gik 
derefter op på toppen af fortet, for at 
nyde udsigten. Deroppe viste 
børnene sig at være lige som danske 
børn - nysgerige og næsten umulige 
at holde styr på, da der jo både var 
buske, skrænter, småstier og kase-
matter. Jeg tror at vi slog alle reko
rder i hurtig-tælling, for at overskue 
alle 15 unger. 
Nå - endelig samling på molen og 

afgang fra Flakfortet, med kurs mod 
SSF, da vi skulle hjem og spise 
frokost. 

Ved ankomsten til SSF, var der 15 
stemmer der snakkede i munden på 
hinanden, og alle smilede og gjorde 
fagter som kunne tolkes som at de 
alle havde fået en utrolig oplevelse. 
Frokosten blev spist på 7V2 minut, da 
de alle ville på vandet i en fart. Vi 
gjorde klar til anden omgang, og tog 
af sted med kurs mod 
Øresundsbyggeriet. 

Børnene fra Tjernobyl 

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
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. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230.1430 

Lørdag kl. 900 -1200 
Mandag lukket 
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Alle børnene fik efter tur lov til at 
styre en af de hurtige båcte og dette 
gav mange smil på læben. Abentbart 
er det internationale sprog nemt at 
forstå, for 

"GAS-GAS, COCA-COLA 
VROOOOUUUMMM og OK" 

er blot nogle ord der blev slynget 
ud. 

Efter en sodavand ved lufthavnen, 
vendte vi snuden hjemaf mod SSF, 
hvor vi skulle have kage og soda
vand. Her havde folk fra nordre 
mole med Holger og Steen samt 
Arne Olsen i spidsen lavet en kanon
indsamling og sponsorering af is, og 
de fik samlet næsten 3000,- ind til 
børnene. Dette kom som en meget 
stor overraskelse, da de normalt ikke 
får lommepenge på sådan en tur, 
men kost, tøj og logi. 

Efter en bid kage ankom bussen og 

Til alle Jer, fra alle os. 
Dette lyder som en sætning fra 
juletid, men for Tjernobylbørnene 
har dette besøg i Danmark været 
som at opleve eventyret, og som en 
jul, med den gaveregn danske børn 
er vant til at få. Børnene, som er i 
alderen fra 8-13 år, kommer fra det 
katastroferamte område ved Tjer
nobyl. Ingen kender endnu konse
kvensen af denne ulykke med de 
store stråledoser som befolkningen 
har været udsat for, og for børnene 
er det en meget usikker fremtid de 
går imøde. 
Vi har i ASF Dansk Folkehjælp 
Søndre afdeling set det som opgave 
at give 15 af disse børn en oplevelse 
i Danmark, som de kan leve videre 
på i tiden fremover. Ingen ved hvor-
længe de lever. 
Een af de største oplevelser børnene 
fik var besøget i Sundby Sejl-
Forening. Længe vil man huske 
deres meget tydelige glæde over at 
komme ud til vandet, og så ovenikø-
bet komme ud og sejle, sikke en 
oplevelse. 
Børnene var ude at se øresundsbyg-
geriet, de var på Flakfortet, de var 
ude på vandet i 2 gange 2 timer og 
de havde dårlig tid til at spise 
frokost for at komme ud igen. 
At det var en oplevelse børnene 
kunne lide kunne ses på den måde 
de snakkede om det på, og jeg glem
mer sent den lille Michaill 8 år (vi 

så skulle vi til at tage afsked. Dette 
var et meget stort øjeblik, og alle var 
kommet til at holde af disse 15 børn, 
selvom at bekendtskabet var meget 
kort. Alle vinkede og gav hånden og 
pludselig var de afsted. Afsted til de 
sidste dage i Danmark, før de skulle 
tilbage til deres dagligdag i Ukraine. 

Det sidste vi hørte fra dem, var da 
Frank og Mimi tog til Værløse for at 
aflevere resterne af vores gamle SSF-
trøjer. Dette var de meget taknem
melige for, og vi hørte at de havde 
været i Bilka og købe lidt ind for de 
penge de havde fået fra os. De 
udtrykte, at en af de største ople
velser i deres ophold havde været 
dagen i SSF, på og ved vandet. Dette 
var i sandhed et godt stykke arbejde 
som SSF kan være stolte af. 
Jeg vil gerne sige tak til alle dem der 
enten ved direkte hjælp under 
arrangementet eller ved pengedona

kaldte ham Brian) da han kom op på 
broen med strålende øjne og tom
melfingeren i vejret, det var lige 
sagen. 

Jeg vil på børnenes vegne, og ikke 
mindst på hjælpernes vegne sige 
Sundby Sejl Forening tak for den 
modtagelse og for den oplevelse vi 
har haft i jeres dejlige forening. 
En særlig tak til de unge mennesker 
der tog sig så godt af vores børn. 

Med venlig hilsen 

Bent Olufsen 

ASF-Dansk Folkehjælp 
Søndre afdeling 

Sakset fra "Søulken" 

tion, fik 15 glade og dejlige børn fra 
Tjernobyl, til at få en oplevelse for 
livet, som forhåbentlig kan skinne 
op i deres ellers så triste hverdag i 
lang tid fremover. 

At være med til at afholde et sådant 
arrangement, og se deres begejstrede 
ansigter og smil, har fået mange af 
os til at føle at vi har givet noget 
godt videre, og at det kunne bruges, 
og det rykker lidt ved en, at man 
blot ved så simple midler, kan få så 
ægte smil frem fra børnene. 

Mange tak for hjælpen til jer alle 
sammen. 

Med venlig hilsen. 
Søren Jensen. 
Ungdomsleder. 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

Apropos batteri og strøm: 
Et batteri er et elektrokemisk agregat, der kan få en lille 
glødelampe til at lyse i 15 minutter, efter at agregatet er 
blevet opladet i 2 timer. 

Strømmen i vandet er den kraft der fører båden bort fra 
den retning, det var meningen, den skulle sejle - eller 
hen mod et farligt område. 
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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 6. aug. 1995, kl. 19.00 

Afbud fra Else og Frank. 
Redaktøren ikke til stede. 

Fra kassereren er modtaget en regn-
skabsoversigt, som ved gennemgan
gen viste et ikke uventet underskud 
1 forhold til budgettet. Større 
udgifter skyldes hovedsagelig køb af 
traktor, udgravning af rende og 
indretning af køkken. Til gengæld er 
der en besparelse på sætning af 
bladet, og der er indbetalt mere i 
kontingenter. 

Punkt 1. Protokol 
Intet. 

Punkt 2. Beretning 
Indkommen post blev gennemgået. 
Jens Green og Jørgen Rindal har 
været til møde med Amagerbanken 
for at drøfte klubbens forretnin ger 
med banken. Mødet forløb tilfreds
stillende. 
2 medlemmer indkaldes til næste 
bestyrelsesmøde. 

Punkt 3. Havn og plads 
På grund af dårlige erfaringer har 
bestyrelsen vedtaget, at såfremt et 
medlem med en godkendt træbåd 
ønsker at renovere denne med glas
fiber, skal følgende fremgangsmåde 
følges: 
a) Der skal være en tidsfrist for pro
jektets gennemførelse. 
b) Der skal erlægges et passende 
depositum, der skal anvendes til evt. 
fjernelse af båden, såfremt projektet 
kuldsejler. 

En fremmed båd, der har ligget i 
havnen uden at være blevet betalt 
for, er blevet lænket fast. 
Ejeren anmodes skriftligt om at 
betale det skyldige beløb. 
Overholdes den satte frist ikke, vil 
båden blive taget på land for ejers 
regning og risiko. 

Pladsmanden bevilliges en ny 
donkraft. 

"Bollen" lægges tilbage på sin rigtige 
plads, når "Pel" er solgt. 
Den aftalte del af pladsen på nordre 
mole holdes fri for andre vinterop
læggere for at både på trailere kan 
stilles der. 
Den gule turbøje ud for SSF mangler 
stadig. Kent foreslog, at den ud
sættes i dette år, og bestyrelsen ved
tog at arbejdet skal udføres, når 
pladsmanden kommer fra ferie. 
I samme forbindelse blev man enige 
om at lade Steen og havneudvalget 
undersøge, hvad det vil koste at 
montere en håndbetjent kran på 
"Bollen" til brug ved udlægninger af 
bøjer o.l. 
I brev fra Socialdirektoratets 9. afd. 
meddeles det, at den ønskede instal
lering af en ny brugsvandledning til 
ASS ikke kan gennemføres i inde
værende budgetår på grund af pen
gemangel. 
Projektet vil kunne indgå i plan
lægningen for det kommende bud
getår. Jens Green tager kontakt til 
kontoret. 
Codan forsikring har anerkendt 

modtagelsen af anmeldelse af en 
skade på "Jasta" under optagning 
med klubbens grej. Man har be
sigtiget skaden og udbeder sig kom
mentarer til rapporten. 
Bestyrelsen har ingen kommentarer 
hertil, men er opmærksomme på, at 
slæbestedet og ophalergrejet lø
bende skal kontrolleres. Det skønnes 
p.t. at være i forsvarlig orden. 
Medl. A209 meddeler, at båden er 
taget på land og at pladsen derfor er 
til disposition for havneudvalget. 

Magistratens 4. afd., Parkafdelingen, 
meddeler, at man ikke har nogen 
brugte legeredskaber, der kan 
overtages af klubben. 

Punkt 4. Klubhus 
Afløbet i taget kan ikke klare vold
somt regnvejr. Forholdene vil blive 
udbedret med 2 faldstammer på 
hver side af taget med større diame
ter. 
3 døre i køkkenet skal udskiftet hur
tigst muligt, da træværket er råd
dent. 
Man var enige om, at møblerne i 
klubhuset også trænger til udskift-
ning. 
Et forslag om at der indkøbes en 
CD-afspiller til klubbens anlæg blev 
godtaget. Det søges sat på næste års 
budget. 

Punkt 5. Fester 
Svagførefesten er planlagt. Ellers 
intet. 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Punkt 6. Sejlerskolen 
Saltholm Rundt var en succes. 
Den årlige weekendtur afholdes den 
25. aug. 

Punkt 7. Ungdomsafdelingen 
Sæsonen er startet igen den 5. aug. 
Om de tre arrangementer, der har 
været afholdt i løbet af sommeren 
kan siges følgende: 
a)Arrangementet for børnene fra 
Tjernobyl forløb perfekt. 
b) "Åbent Hus "arrangementet var en 
skuffelse. 
Der var ingen besøg trods annoncer
ing i både supermarkeder og institu
tioner. I stedet for arbejdes der 
videre på terrassen ved optihuset. 
c) Saltholmturen havde ringe tilslut
ning, men de få, der deltog, havde 
en dejlig dag. 
Der er sendt brev til Amager Ung
domsskole med vores tilbud om evt. 
samarbejde. 
Fra DS er modtaget brev, hvori man 
fraråder anskaffelse af 405-joller til 
brug i ungdomsafdelingerne. 
Det vedtoges at invitere Claus 
Zastrow , Michael Empacher og 
Claus Høj Jensen til standerned-
halingen i anledning af deres 
vundne mesterskaber. 
Mia Christiansen, Martin Carlsen og 
Henrik Heger har ansøgt og fået 
bevilliget kr. 1600.- fra skolefonden 
til dæking af udgifter i forbindelse 
med deres deltagelse i Nordisk 
Mesterskab. 

Punkt 8. Kapsejlads 
Fra flere steder har klubben fået ros 
for forløbet af det afholdte DM for 
ynglinge. Her skal siges tak til alle, 
der hjalp til. 
Forberedelserne til Møn Rundt for

løber planmæssigt. 

Punkt 9. Joller 
Der er indkøbt en ny klubsurfer med 
økonomisk støtte fra Amager 
Surfcenter, et medlem samt SSF. 
Den 29. sept. tages jollebroen ind. 
Medlemmerne opfordres til at del
tage i arbejdet. 
Da der af og til opstår problemer 
med wiren i ophalerspillet på jolle
pladsen, og disse skønnes at skyl
des forkert betjening, vil brugervej
ledningen blive forstærket. 
Det af jolleafdelingen indkøbte træ 
til affendring vil blive flyttet ind i 
"buret", da den plads, det ligger på, 
skal inddrages til den planlagte ter
rasse ved optihuset. 
Der vil blive indsat riste i afskærm
ningen under pavillonen af hensyn 
til udluftningen. 
Claus meddelte, at han ønsker at 
fratræde som leder af jolleafdelingen 
ved næste generalforsamling. 
Punkt 10. Motorbåde 
Den årlige "Westtur" er den 31. aug., 
men målet er endnu ikke kendt. 
Der er kommet indbydelse til "natse
jlads" fra KMK. 

Punkt 11. Sikkerhed 
Der har været eftersyn på kranerne. 
Der skal monteres brandsluknings
udstyr ved brændstofstanderne. 
KBHvs Brandvæsen har foretaget 
eftersyn af forsamlingslokalerne den 
7. juli og meddeler i den anledning 
at pladsfordelingsplanen skal 
genopsættes og at håndildslukkeren 
ved salgstankanlægget skal efterses 
mindst 1 gang årligt. 
Motorkranen søges sikret, så man 
ikke kan få klemt hånden, når den 
svinges til siden. 

Punkt. 12. Bladet 
Intet. 

Punkt 13. Eventuelt 
Kent efterlyser at kaffen kan ser
veres på thermokander. 

Mødet slut kl. 2240 

Næste møde er mandag den 2. sept. 
kl. 1900 

formand sekretær 
Jens Green Bjørka Schandorf 

EÅD TIL 

SØKA1PTMN1BR 

En norsk vikingekonge sagde 

til sin søn: 

"...dit skib skal være smukt at 

se på, så vil dygtige mænd 

komme, og dit skib vil blive 

vel bemandet. 

Gør dit skib rede, så så det 

kan stikke i søen, når som

meren kommer. Hav altid 

gode reb, som du kan stole 

på, i dit skib og bliv ikke på 

havet om efteråret, hvis du 

kan lade være 

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

• WEBASTO 

• ALBIN 
. THERMO 

• VOLVO 
• REMOTRON 

• BUKH a | marine 
ML service 

• WALLAS 

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03 
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MØN RUNDT på REKORDTID 

MØN RUNDT på REKORDTID 

I weekenden 9/8 - 11/8 afholdt 
Sundby Sejlforening distancesejlad
sen MØN RUNDT for 4. gang. 

Fredag kl. 18,oo gik første start ud 
for Amager Strand i jævn vind fra 
ØSØ, og feltet på 60 både gik flot 
gennem den nye rende, der er 
etableret i forbindelse med 
Øresundsprojektet, sydover med 
MØN om styrbord. 

Vindstyrken øgedes under hele 
sejladsen og efter en meget frisk tur 
gik første båd i mål lørdag middag 
kl. 12,06 efter at have sejlet de 130 
sømil på ny rekordtid 18. timer og 6 
minutter. 

Efter endt sejlads er det rart at se målet 

Mærkebåd i sigte 

4 både var i mål inden for i kvarter. 
Den første en Molich 10 meter fra 
Halmstad i Sverige, efterfulgt af Den 
Røde Roulade sejlet af Jan Hansen 
fra Lynetten, endnu en Molich 10 
meter med styrmand Eskild Trolle 
fra Rungsted Sejlklub og nr. 4 en X 
99 Kaos fra Hellerup. 

Både vejret og stemningen er god på Blue S 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Resultatliste 
MØN RUNDT 1996 

221 IF-båd Bent Jacobsen Rikke 1 4.95 22.49.39 23.56.1 
846 Folkebåd Allan Carstensen Deneb 2 4.55 23.53.51 24.01.4 
8 Dan Sail Jan Hansen Røde Rulade 3 7.90 18.08.49 24.04.2 
1 Gaffelr. Hoffmann-Madsen Freja 4 4.50 24.18.39 24.18.3 
2 Molich X Peter Røing Milian 5 8.25 18.06.46 24.26.1 
75 Int. 806 Torben Svava Hansen Svava 6 5.95 21.20.34 24.28.0 
25 Pol.Drab Jens Kvisgaard La Pjevs 7 5.45 22.21.06 24.32.0 
15 W - Båd Johannes F. Nielsen Chris 8 5.90 21.30.40 24.32.4 
889 A Viggen Kimmy Olesen Kiki 9 5.05 23.13.43 24.33.5 
407 X99 Martin Bonnen Kaos 10 8.15 18.21.10 24.33.5 
36 Molich X Eskild Trolle Crescendo 11 8.25 18.14.35 24.34.0 
452 Alb.Cirr Peter Krogsgaard Nike 12 5.25 22.48.16 24.34.3 
14 Int. 806 Flemming Krebs Krebsen 13 5.95 21.28.05 24.35.3 
255 H-båd Jesper Stindberg Hagbard 14 5.95 21.31.35 24.39.0 
32 Nord.Fam Benny Andersen Rapp 15 6.45 20.44.58 24.42.2 
1 Skand-6m Jess Brønden Nannie 16 6.00 21.33.57 24.46.4 
180 Safir Allan Cornelius Blue.S 17 6.70 20.26.54 24.47.1 
31 Nimbus 30 K. Alberg Bicado 18 5.85 21.51.42 24.48.2 
247 H-båd Jens Bech Madsen Trojka 19 5.95 21.42.08 24.49.3 
3 Langø lOm Michael Christensen Marionet 20 7.30 19.47.22 24.58.0 
390 Int. 806 Henrik Nørgaard Chiang Mai 21 5.95 21.56.22 25.03.4 
514 Folkebåd Jan Petersen Op-og-ned 22 4.55 25.03.54 25.11.4 
8 Lars. 28 Henrik Mouritzen Natacha 23 6.60 21.01.09 25.12.3 
113 Bandh. 27 Curt C. Corneliussen Olivia 24 5.55 22.49.48 25.12.4 
381 Bianca 28 Søren Bjørn Luna 25 5.85 22.18.56 25.15.3 
1492 Ballad Sven Larsen Trine 26 6.20 21.43.44 25.16.5 
167 Vega Leif Brydenfelt Old Lady 27 5.45 23.07.09 25.18.0 
108 Al. Delta Ib Danielsen Aida 28 6.40 21.26.16 25.18.5 
39 L 23 Jørgen Reenberg Kong Kurs 29 5.50 23.02.28 25.19.2 
449 Ballad Jeppe J. Lauridsen Prc.Manley 30 6.20 21.47.50 25.21.0 
13 22 Skgkr Lars R. Andersen Sirocco 31 6.25 21.42.57 25.21.0 
429 Albin Ex Bo Ransfort Valena 32 6.20 21.50.33 25.23.4 
113 Spækhugg Jette T. Simonsen Thalassa 33 6.05 22.06.01 25.23.5 
252 Spækhugg Niels H.L. Kramp Spækuline 34 6.05 22.09.15 25.27.1 
37 Nord.Fam Martin Andreasen Rika 35 6.45 21.37.05 25.34.3 
247 Omega 34 Jørgen Krampau Havbart 36 7.05 20.44.28 25.35.0 
207 Grinde Leif Mathiesen Thorbjørn 37 6.10 22.18.51 25.41.5 
144 Bianca28 Poul Petersen Liv-Line 38 5.90 22.40.50 25.42.5 
1 Jens2000 Jørgen Jensen Cafax 39 6.20 22.12.50 25.46.0 
106 Grinde Mads Kofod Bifrost 40 6.10 22.25.15 25.48.1 
81 Spækhugg Henrik Henriksen An tåres 41 6.05 22.30.59 25.48.5 
2160 Jeanneau Steen Toftebjerg Stony 42 6.35 22.07.18 25.55.1 
3 Gaffelr. Jan Kjærgaard Hansen Frem III 43 4.75 25.19.55 25.58.0 
175 Spækhugg Bjarne Larsen Tyveknægten 44 6.05 22.45.15 26.03.1 
479 Spækhugg Michael Kirkensgaard Synkefri II 45 6.05 22.53.00 26.10.5 
1 Skolebåd Jørn Henriksen Frem 1 46 4.90 25.11.21 26.10.5 
2724 Vega Leif Olsson Pianett 47 5.50 24.06.40 26.23.3 
7307 MG 26 Birger Hansen Bravina 48 6.55 22.20.50 26.27.3 
2826 Vega Jan Grubert Rikke 49 5.50 24.28.53 26.45.5 
227 Kings Cr Flemming Olsen Grøn 50 5.65 24.28.17 27.02.4 
88 Cayenne Jean Mørch Koral 51 8.45 DNS 
2 Glente37 Kai Baun Evergreen 52 7.05 DNS 
112 Dixie 32 Ove Christiansen Jackpot 53 7.05 DNS 
1 Capricc. A. Eisenhardt Capriccio 54 6.60 DNS 
51 Kut. Michael Jensen Trio 55 7.00 DNS 
707 Ballad Jens Green Jensen Peter Wessel 56 6.20 DNS 
32 Spækhugg Mogens Hauschultz Rimfaxe 57 6.05 DNS 
57 Gibsea76 Henning Petersen Skrumpen 58 5.70 RET RE 
950 Vega Kirsten Fraenkel Mizar 59 5.50 DNS 
286 Bandh.24 Jan Nielsen Louise 60 5.00 RET RE 
28 IF-båd Arne Rokkjær Frem 2 61 4.95 DNS 
2 Gaffelr. Claus Wiinblad Ydun 62 4.50 RET RE 
4 Gaffelr. Vibeke Svendsen Fylla 63 4.50 RET RE 

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 

BORCMwabner' IXOIISjCG 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

ilPerkins 
Forhandler 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 
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DM for International Yngling 

Peter Martinussen 

Danmarksmesterskab for ynglinge" 

Efter et meget stort og langvarigt 
forarbejde løb arrangementet af sta
belen. 

Søndag den 30. juni åbnede tidligere 
borgmester og nuværende BR 
medlem Peter Martinussen stævnet 
med en tale og ønskede deltagerne 
god vind. 
Herefter bød formand og stævneled
er Jens Green Jensen velkommen, 
orienterede om sejlads og regler og 
fortalte om fine sponsorpræmier fra 
Helly Hansen, bl.a jakker magen til 
dem som OL-holdet skal have på i 
Atlanta. 

Vejret var med arrangørerne, tørvejr 
til aktiviteterne på land og vind til 

" ~* ~~ sejlerne 
på van
det. Alle 
sejladser 
blev gen-
n e f ø r t 

Søstrene Joyce og Pat War fra U d e n 
A u s t r a l i e n  p r o b l e -

mer. 
Sejladserne blev optaget på video og 
vist for deltager og gæster i restau
ranten umiddelbart efter de daglige 
sejladser, under megen jubel og fede 
kommentarer fra fra sejlere og 
tilskuere 

43 ynglinge deltog i sejladserne fra 
flere forskellige lande, så langt væk 

som Australien var der deltagelse 
fra, et imponerende opbud af unge 
friske sejlere. En undtagelse var dog 
besætningen på den Australske båd, 
der var to pæne ældre damer i pen
sionsalderen, det er virkelig friskt 
gjort, sådan at tage kampen mod de 
unge. 

6 sejladser blev gennemført under 
stor bevågenhed af dommere, 
mærkebåde og en hel del tilskuere, 
og der var kamp helt ud til enden af 
spilerstagerne. 
Et flot skue når alle bådene i flok 
kom sejlende med farverige spilere. 
Stor var spændingen hver gangre
sultatet af dagens sejladser blev 
offentliggjort 

Den endelige vinder af sejladsen og 
danmarksmester var båd nummer 
136 fra SSF med Claus Høj Jensen, 
Claus Zastrov og Michael Empacher. 
Et stort tillykke fra redaktionen. 
Som nummer 2 kom båd nummer 
177 fra HAS med Mads Christensen, 
Anders Fisker og Søren Høgild og 
som nummer 3, båd 52 fra HS med 
Allan Hansen, Kenneth Jørgensen og 
Jan Reymond som besætning. 

Efter sejladserne og behandling af 
protester var der en flot præmieud
deling med hurraråb og lykøn
skninger til de nye danmarksmestre. 
Mange af deltagerne havde allerede 
pakket for at deltage EM ugen efter 
og der blev også båden fra SSF 
mester. 
Se resultatlisten side 18. 
Læs i næste nummer: 
DM og EM vinder 

af Claus Zastrow 

DM for International yngling i SSF 

Fra den 30. juni til 
den 3. juli var der 
travlhed i Sundby 
SejlForening. 
Afvikling af "åbent 



i Sundby SejlForening 1996 

Få et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

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

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

Klargøringen omfatter: 
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel 
• Olieskift i gearkasse 
• Alle bevægelige dele gennemsmøres 
• Rensning af karburator og filter 
• Check af tændingssystem 
• Motoren testes i prøvekar 
• Motoren behandles med rustbeskyttelse 

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

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

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

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

SGtf]£][X10C3[X] 
iOUTBOARDS 

YAMAHA 
Johnsan 

QUICKSIIMSR 
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DM og Guldpokal i 
Nordisk Folkebåd DM i 
Fåborg den 7 - 12. juli 

1996 

I starten af juli måned blev der 
vanen tro afholdt DM for folkebåde 
efterfulgt af Guldpokalsejladserne. 
I år var de to stævner placeret så 
heldigt, at man efter DM i Fåborg 
kunne nøjes med at sejle 4 timer for 
at nå til Guldpokal i Rudkøbing. Vi 
havde derfor tilmeldt os begge 
stævner - for så måtte chancen for at 
ramme et eller andet da være 
større... 

Til DM deltog som eneste 
Sundbybåd undertegnede sammen 
med Bo Seiko og Tonny Povlsen. 
Der var i alt tilmeldt over 60 både til 
sejladserne, så på forhånd måtte det 
anses for svært at komme med på 
præmietavlen. I folkebåd møder 
man jo sejlere, som har sejlet i 
klassen i 10-25 år, og som ved alt om 
denne svære tekniske båd og sam
tidig er vant til at sejle i meget store 
felter. Vi havde selv brugt det 
foregående år til at få trimmet båden 
ind til sejlene fra Høj Jensen Sails. 
Lokalt havde farten været særdeles 
god, men vi havde ikke prøvet at 
møde de bedste folkebådssejlere 
endnu. 

Forinden sejladserne gik i gang blev 
10 både udtaget til kontrolvejning, 
hvilket kan være nervepirrende, 
taget i betragtning af, at vores båd 
aldrig har været vejet før. At skulle 
ud at finde 20 kg bly søndag aften er 
i sagens natur ikke den bedste start, 
man kan få på et DM. 

Båden vejede 1930 kg, hvilket er 
minimumsvægten for en Folkebåd. 
Nu kunne de andre bare komme an. 

Om mandagen skulle vi sejle to 
sejladser i let luft, hvor alt kan ske, 
når 60 både ligger ved siden af 
hinanden. I første sejlads oplevede 
vi da også, hvordan den lette sprin
gende vind kan spille én et puds. Vi 
havde ved andet bundmærke sejlet 
os op på en "sikker" 6. plads som 
blot skulle holdes hjem. Vi kører et 
stykke ud på den sikre fløj, ser at fel
tet bevæger sig lidt over mod den 
anden fløj, kører med feltet over og 
havner i et vindhul, feltet har vind 
og sejler forbi os 
- resultat: vi runder topmærket som 
nummer 38. Der er nu vind på hele 
banen, og det er meget svært at 
udføre mirakler. Vi kommer i mål 
som nummer 29! Hvilken start. I 
næste sejlads får vi en tyvstarter på 
toppen af os, og oplever derefter på 
det meste af første opkryds det 
værste af alt: hver gang vi slår for at 
få fri vind, så kommer en af de 
foranliggende både, og slår lige på 
toppen af os og så fremdeles. 
Mandagen var et mareridt, og vi 
kunne kun smide en af sejladserne 
væk! 

Resten af ugen var vi så heldige, at 
der var meget vind. Dette gør, at der 
ikke sker så meget tilfældigt i sejlad
sen. Vi lavede en række 9 - 15. 
pladser og en 4. plads, da det virke
lig blæste, hvilket samlet rakte til en 
13. plads, som var præmiegivende 
og bedste debutantplacering. 
Næstbedste Øresundsbåd blev Ole 
Pedersen fra Kastrup som nummer 
14. 
Vinder blev en uhyggeligt velsej-

Tibbetit 

lende Torben Olesen fra Aarhus 
Yachtklub. Han startede godt i 
næsten alle sejladser, havde en 
særdeles god bådfart i alt slags vejr 
og slog godt på vindspringene. Hans 
fart på lænseren oplevede vi ikke 
bedre hos nogen anden. 

Vores egen konklusion fra stævnet 
er, at vi har en rigtig god bådfart i alt 
slags vejr, vi slår godt på banen, men 
starterne er en katastrofe. I starterne 
søgte vi hele tiden mod den del af 
linien, hvor fordelen var. For at få 
starten nede ved læ del af linien skal 
man ligge sig der ca. 2 minutter før 
start med blafrende sejl og til tider 
bakket storsejl, som i en jollestart. 
Man hiver ind i sejlet 10-20 sekunder 
før start! Folk, der har prøvet at sejle 
Folkebåd, ved at det typisk tager 30-
60 sekunder at få gang i sådan en 
tung båd! Starterne taget i betragt-

Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

S 32 50 19 78 

>/ 



ning var vores potentiale i stævnet, 
en samlet placering mellem 7 og 15, 
hvorfor en 13. plads kun er nogen
lunde acceptabelt. 

Men øvelse gør mester, så vi agter at 
fortsætte med at deltage i de store 
stævner. En dag er det vores tur til 
at vinde. 

Selve arrangementet var en rimelig 
succes. Bådene havde egen havne
plads, hvilket er meget vigtigt med 
sådant et stort felt af tunge både. 
Faciliteterne var i orden med et stort 
festtelt, god mad, åben cafe næsten 
hele døgnet, TV fra Touren samt 
masser af toiletter og badefaciliteter. 
Hele havnen bakkede op om 
arrangementet, som vi kender det i 
SSF. Det eneste minus var, at delt
agerne var lidt for spredt ud. Telte 
og campingvogne lå helt adskilt, og 
mange boede på vandrehjem et 
stykke væk. Til gengæld er et 
Folkebåds-DM også et stævne, hvor 
man tager sin familie med, og det 
gør, at stævnet bliver noget sjovere 
og mere hyggeligt. Ellers må man 
nok sige at bruge en hel uge af sin 
sommerferie for at sejle 6 sejladser er 
simpelthen for meget. I år var Bo og 
jeg så heldige, at vores koner og 
børn tog med. Det er dog de færreste 
arrangører, der husker, at land
arrangementet så også skal fungere 
godt. 

Bør vi ikke snart have DM eller 
Guldpokal til SSF for at sætte stan
darden for, hvordan sådanne stævn
er skal afholdes? 

Guldpokal i Rudkøbing 
den 14 -19. juli 1996. 

Efter DM sejlede vi videre til 
Guldpokal. Tonny og jeg havde sagt 
tak for en god uge til Bo og Karen, 
som skulle hjem og slappe af efter to 
DM'er i træk (H-båd og Folkebåd). 
Som erstatning ville Claus Zastrow 
støde til os i Rudkøbing. Han kom 
direkte fra DM og EM i Yngling. Da 
han kom, så han lidt udkørt ud efter 
mange hårde sejladser, diverse fester 
m.v., men med to guldmedaljer om 
halsen, så var der overskud til at 
"vinde en til". Fra SSF kom Johnny 
Jørgensen også i stærkeste opstilling 
som team Bango med Mads Kyed og 
Kasper Nielsen fra Kastrup. Vi blev 
hurtigt enige om, at sejladserne var 
uofficielle klubmesterskaber. 

Guldpokalsejladserne var præget af 
ekstremt meget vind og en meget 
høj og krap Sø. Vi startede - som 
sædvanligt - med at lave vores 
fratrækker: en 15. plads ud af 50 
både. Krap Sø og en folkebåd er et 
mareridt, så lærdommen hjemme fra 
Sundet kunne godt blive pakket ned. 
Fokkeskøde og storsejlsskøde skulle 
slækkes markant ud, fokken skulle 
twistes særdeles meget mere, end vi 
er vant til, og storsejlet blev forvan-
let til en mur, for at vi kunne holde 
båden bare lidt på benene. Team 
Bango blev nummer 19, idet de på 
sidste del af 3. opkryds kom på den 
forkerte side af et vindspring (så I 
ikke skyerne?), hvilket kostede en 
del placeringer. 

Vores egne starter fungerede også i 
dette stævne dårligt med en enkelt 
undtagelse, hvor vi så også kom i 
mål på en 5. plads. Team Bango 
havde med den større rutine langt 
bedre starter, og det var kun et par 
uheldige dispositioner, der gjorde, at 
topplaceringerne udeblev. I det 
meste af stævnet kom vi mål lige 
efter hinanden på placeringer 
mellem 8 og 11 og meget tæt på de 
førende både. 

Den teknisk sværeste dag over
hovedet var den dag, hvor vi start
ede i rigtig god vind med krap Sø. 
Vinden løjede efter starten helt af og 
en Folkebåd i krap Sø i 10 sekund
meter er ikke for folk med tendens 
til svage nerver. Til gengæld viste 
det sig, at de andre i feltet i havde 

præcis lige så store problemer med 
at holde gang i øsen, så blot 200 
meter fra mål i lidt rum luft lå team 
Bango til at vinde sejladsen og vi til 
en 4-5 plads. Men rummere holder 
aldrig, når man har mest brug for 
dem, så vi sluttede begge lidt læn
gere nede i top-ti. 
Samlet sluttede team Bango som 

nummer 11 og vi som nummer 9, 
hvilket begge var præmiegivende 
placeringer. Begge både havde en 
god bådfart, team Bango lavede 
gode starter, men slog forkert et par 
gange, mens vi lavede dårlige 
starter, men slog godt op ad banen. I 
næsten alle sejladser rundede vi 
første mærke dårligere end 20, men 
sluttede alligevel i top-ti. 

Samlet vinder af stævnet blev 
Henrik Kold fra Kerteminde efterful
gt af Erik Andreasen fra samme 
klub, og 3 'er blev den nykårede 
Danmarksmester. Sidstnævnte lå 
efter de første dage efter os, 
hvorefter han forsvandt med en 
række 1. og 2. pladser. Før den sid
ste dags sejlads lå en båd fra Kastrup 
med Morten Hedlund fra Malmø 
ved roret og Tom Carlsen som mid
termand og ejer Søren Ejsenhardt fra 
Kastrup som nr. 2 efter en utrolig 
flot serie kun skæmmet af første 
sejlads. I sidste sejlads lagde Henrik 
Kold sig på dem fra start, og slog på 
dem hver gang de slog. Resultatet 
var, at begge både kom op til første 
mærke blandt de sidste. Dette var 
uden betydning for Kold, men 
betød, at Hedlunds dårlige resultat 

...fortsættes side 15 

BADOpSTYR 
KOM OG SE DE SIDSMNYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJIBI IKLÆDNING 

VI HAR INSTRUMENT 
BLOKKE/BES 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ <fl 
GAVEARTIKL 

LAG OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

*rup 

KAST] 
saltværks1 

tlf. 32-500504 
man - fre 09.00 - 17.30 

åbent hele året : lørdage 09.00 - 13.00 

ERVICE 
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Nye medlemmer 

Til salg 
Albin Vega 1423 årg. 1973 
Renoeret MD.6A. diesel med fer-
skvandskøling. 
3 forsejl, 2 storsejl, spilerudstyr, 
cockpittelt, VHF-radio og 
Schipmate Navigator. 
kr. 90.000 
Kan ses på plads nr. 4 i SSF 
Leo Jacopsen medl. 492 

Til salg 
3 forsejl forlig underlig agterlig 

7,00 2,50 6,90 
6,90 3,10 6,30 
6,70 4,00 6,80 

2 storsejl mast bom agterlig 
9,10 2,90 9,50 
8,30 3,00 9,00 

1 nyere spiler 23m2 

Prisen finder vi ud af. 
Janus medlem nr. 237 
Tlf. 40 51 79 06 

fra medlemmerne 

285 Henrik Thomsen 
Azalegangen 
2300 S 

294 Frank Gøtler 
Hannovergade 1 
2300 S 

319 Dan S. Larsen 
Englandsvej 92 
2300 S 

337 Vibeke Riskær 
Set. Annægade 39 
1416 K 

342 Mogens Pedersen 
Bjørneklovej 3 
2300 S 

391 Leif Petersen 
Kastrupvej 163 
2300 S 

397 Sigurd Dahl 
Bentzons vej 12 
2300 S 

404 Dan j petersen 
Bernhard Bangs alle 2 
2000 F 

407 Per Christiansen 
Dr. Elisabethsalle 4 
2300 S 

brev til SSF 

Med denne sommerhilsen sender jeg 
min hjerteligste tak, for den flotte 
gavekurv, jeg modtog på min fød
selsdag 
Med sej ler hilsen 
A 740 Onkel Erling 

Tak til SSF for de smukke blomster 
og kranse. 
Per holdt især meget af sejlerskolen 
p.g.a. det gode sammenhold blandt 
lærerne. 
Per var det meste trofaste, ærlige og 
ordholdende menneske jeg har 
kendt. Jeg savner ham bare så 
meget. 
H. Wallin 

Tak for Jeres gæstfrihed. 
Vi har været meget glade for Jeres 
hyggelige havn. Vi har mødt mange 
hjælpsomme mennesker på Vores 
ferie, men Sundby det er bare 
sagen. 
Mange hilsener 
Zippe - Skive 

Sejlerskolen 

Lad mig starte med at byde alle 
velkommen tilbage efter sommerfe
rien, en sommer der desværre ikke 
var lige så god, rent vejrmæssigt, 
som sidste års rekordsommer. 
Søndag den 9. juni afholdt sejler
skolen sin årlige "Saltholm-Rundt-
Tur". 
På grund af næsten ingen vind blev 
turen noget afkortet. Til gengæld var 
der så ingen grundstødte i år. 
Turen forløb fint med mange 
badende på trods af, at vandet 
næppe var mere end 120 varmt. 

Søndag d. 16 juni deltog 
"Tyveknægten" og "øveballen" i den 
årlige "familiesejlads". I år var vejret 
med os, så vi fik en fornøjelig 
oplevelse, hvor også det sportslige 
var helt i top, især for 
"Tyveknægten", som blev sejlet af en 
ren pigebesætning. 

Juli måned var præget af ferie og 
dermed ringe aktivitet på sejler
skolen. 

Desværre blev juli måned også nok 
så meget præget af en tragisk 
begivenhed, idet Per Wallin afgik 
ved døden. 
Alle med tilknytning til sejlerskolen 
ved hvor stort et tab dette betyder 
for os alle, der har nydt godt af Pers 
mangeårige indsats for sejlerskolen. 
Hertil kommer at mange på sejler
skolen har haft Per som personlig 
ven i mere end 25 år, og derfor 
dobbelt beklager at Per ikke mere er 
iblandt os. 

August måned vil forhåbentlig byde 
på mange dejlige dage og gode 
oplevelser for sejlerskolens elever og 
lærere. 

Ud over de almindelige øvelsesdage 
vil vi deltage i den årlige "oldboys" 
sejlads den 17-18. august. 

Den 24-25 august afholder sejler
skolen sin årlige weekendtur. 
I denne forbindelse er det mit håb, at 

14 



mange nye og gamle elever samt lærere i 
mange både vil deltage. 

Til slut vil jeg allerede nu minde om, at det 
er på tide for den enkelte elev, at overveje 
om hun eller han vil gå op til prøve i år. Det 
er normalt en forudsætning, at man har delt
aget aktivt på sejlerskolen i mindst to år. 
Dersom man er interesseret i at prøve i år, 
bør man straks gøre sin lærer opmærksom 
herpå, således at man kan indøve de særlige 
manøvre lidt mere intensivt. 
Desuden er det lærerens opgave at rådgive 
den pågældende elev om tilstrækkelig rutine 
er opnået. Hertil kommer at det er en forud
sætning, at man har deltaget i kurset i 
motorlære, som i år finder sted lørdag d. 28. 
september kl. 1000. 

I lighed med tidligere år vil der i år blive 
arrangeret kurser i navigation og tovværk-
sarbejde. Der vil blive opsat tilmeldingslister 
i mellemgangen i slutningen af august. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen skolechef 

Svagførerfesten 
lørdag den 7 september 

Alle der ønsker at deltage i svagførerfesten 
eller som har pårørende der grundet alder 
eller handicap er berettiget til at deltage, 
bedes rette henvendelse til kontoret i kon
tortiden. 
Dette gælder ligeledes for de medlemmer 
der førhend har modtaget en invitation fra 
klubben. 
Samtidig vil vi opfor
dre de der kan und
være en skærv til det 
gode formål, at kon
takte "Maskin Poul", 
der står for indsam
lingen 

f/festudvalget 
Vagn 

t Preben Rasmussen 

Jeg takker hermed SSF og alle Prebens 
venner for venlig deltagelse ved hans død 
og bisættelse 

Ella Rasmussen 

Guldpokal...fortsat fra side 13 fra 

første sejlads skulle tælles med, 
hvorfor de sluttede samlet som 
nummer 4, hvilket var en stor 
skuffelse efter en ellers god uge. 

Arrangementet var ikke så vel
lykket som i Fåborg. Havnen er 
dog utrolig hyggelig og 
faciliteterne er helt i top: Efter 
hver sejlads var vi i sauna. 
Grillaftenen og festmiddagen 
var en katastrofe madmæssigt 
på trods af en pris på samlet 200 
kr. Stævnet kostede 900 kr., 
hvilket er grotesk i en tid, hvor 
man søger at få flere til at delt
age i kapsejlads. DM kostede til 
sammenligning 750 kr., og var 
bedre! Landarrangementet tilgo
deså på ingen måde, at sejlerne 
har deres familie med, så det var 
kun godt, at min egen familie 

kun var med i Fåborg. Ellers 
ville jeg aldrig mere kunne 
lokke dem med. 
En særlig tak skal lyde til 
Birgitte og Aage Wass, som kom 
forbi i Rudkøbing, og inviterede 
os ned i båden en aften til kaffe, 
ost, pølse, knækbrød og whisky. 
Det var tiltrængt at slappe af i 
en dejlig båd efter et par særde
les hårde dage på vandet. Efter 
den aften var tankene fyldt op 
igen, og vi sejlede rent faktisk 
bedre! 

Brian Frisendahl, 
FD 841 "Tibbe Tit". 

Preben Rasmussen 
"Fedt & Olie" 

Preben er ikke iblandt os mere, han er taget ud 
på den sidste sejlads. 

Prebenvar læredreng på Vølund, få meter fra 
hans kære SSF. 

Kort efter Preben var udlært tog han hyre som maskinmand, og har 
her været overalt på de 7 have. Vi har alle hørt hans skipperhistori
er, som blev mere og mere krydret efterhånden som de blev genfor
talt. 

Efter krigen gik Preben i land og giftede sig med Ella i 
Stubbekøbing. 

Han fortsatte med at rode med dieselmotorer, nu som rejsemontør 
og vi er mange der har nydt godt af hans store viden på dette 
område. 

Preben har været hædersmedlem i SSF, han har i alle årene været 
klubbens mand og hans forskellige fartøjer har ofte ligget som 
dommerbåd ved kapsejladser. 

De sidste år var Preben plaget gigtsmerter og et stift ben, men 
alligevel var han, mindre end en uge før sin død, på havet som top
mærke ved DM-ynglinge, -ja, han havde appetit på livet til det sid
ste. 

Preben - du har haft et godt liv og vi kommer til at savne dine fla
betheder - ære være dit minde. 

Ib Petersen 
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Københavns Motorbådsklub afholder 
Nat • navigationssejlads 

& 

Første lørdag i september 
Fra KMK's havn, 
Kraftværksvej, Amager. 

Nærmere oplysninger og 
tilmelding på tlf.EgKEr 

Nordisk mesterskab 
i  B o s t a h u s e n e  f o r  
Ynglinge 
Vi tog af sted fra SSF torsdag den 8. 
aug. med kurs mod Bostahusene. 
Solen skinnede og vinden kom fra 
syd-ødt, så vi havde en dejlig spiler 
tur hele ven, det tog 3 timer, så var 
vi fremme. 

Da vi kom til Sverige pakkede vi 
båden ud og fandt vejen til camping
pladsen, hvor vi skulle bo på et 
værelse. 
Om aftenen grillede vi pølser og bøf
fer og spillede Yatzi. 

Så kom fredagen hvor vi skulle 
starte de første sejladser. 
Banen var lagt ud som en "op og ned 
bane", hvor vi startede med et 
opkryds og sluttede på læns. 
Vinden var ledt til frisk fra øst, så 
det var ideelt sejlvejr. 
Vi lagde ud med en 12 plads i første 
sejlads og en 15 plads i anden 
sejlads, så det blev til en samlet 12 
plads efter første dag. 

Om aftenen hyggede vi os igen med 
grillen og spillede golf og yatzi. 
Så blev det lørdag, vi fik en god start 
og rundede som nummer 5, men til 
sidste opkryds blæste det op til 12-
15 sek-meter, vi tabte 3 både og blev 
dermed nummer 8 i første sejlads. 
I anden sejlads blæste det fortsat 
meget, vi havde svært ved at holde 
båden og blev nummer 17 i anden 
sejlads. Vi lå stadig som nummer 12 
efter de fire første sejladser. 

Om aftenen var der arrangeret fest
middag i Lanskrona, det var også 
meget godt, men da flere af os havde 
sejlet til Bostahusene, havde vi et 
transportproblem, som blev løst ved 
at mase 10 mennesker ind i en 
varevogn. 
Vi fik en god middag, men øllerne 
var knapt så gode (Pripps). Da vi 
havde spist blev vi anbefalet at tage 
ned på et sted kaldet "Preben og 
Preben", men der blev kun spillet 
svensk folkemusik, så der blev vi 
hurtig træt af at være og tog hjem 
for at "satse-sove". 

Så kom søndagen og vi skulle pakke 
vores grej sammen, vi var så heldige 
at Claus 2 ville køre det hjem til 
Amager, så vi kunne sejle direkte 

hjem efter sejladserne. 
Da vi kom på vandet blæste det 18-
22 s/m, men de startede alligevel. 
Første opkryds gik meget fint, men 
så kom lænseren, alle både satte 
spileren med det resultat at de vælt
ede på stribe, inklusive os selv, så fra 
at være en kapsejlads blev det til en 
overlevelsessejlads. 
Vi endte med at blive nummer 13 i 5 
sejlads. 
Heldigvis blev 6 sejlads aflyst og vi 
kunne begynde den seje tur til SSF. 
Resultatet efter de 5 sejladser, 12 -15 
-8-17-13, altså en samlet 12 plads. 

Venlig sejlerhilsen 
Team 160 
Martin, Mia og Henrik. 

Tjener, må jeg bede om at få 
serveret en rejecocktail? 

Jeg beklager hr., det kan jeg 
ikke klare. Vi har nemlig 
ikke spiritusbevilling. 

16 



Forterne Rundt 

SUNDBY SEJLFORENING 
OG 

CH FORD AMAGER 
INDBYDER TIL 

FORTERNE RUNDT 

DH-96 og STANDARDBÅDE 
Der sejles efter IYRU's kapsej lads regler 1993-96, DS' sejlads

bestemmelser, klassens regler og tilføjelser i sejladsens program 
For denne sejlads erstatter IYRU's Forsøgsregler og 

Definitioner 1996 IV DEL samt relevante sektioner i I del i 
kapsejladsreglerne 1993 - 1996. 

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 22. september 1996 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 13. sept. 1996, 

hvorefter programmet vil blive tilsendt. 

Eftertilmeldinger modtages ikke. 

Med venlig hilsen 
SUNDBY SEJLFORENING 

BALLAD 
SPECIAL-INDBYDELSE 

til 
WEEKEND-STÆVNE 
21.-22. september 1996 

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 13. sept. 1996, 

hvorefter programmet vil blive tilsendt. 

Bemærk at tilmelding til weekend-stævne sker på en 
særlig tilmeldingsblanket. 

Sejlcenteret ...og alt det andet: r 
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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SUNDBY SEJLFORENING 
3 0 . 6.-3.7.1996 IYDM1996 INT. YNGLING 

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. OLYMPISK POINTSYSTEM 

PLC SEJLNR. NAVN KLUB 12 3 4 5 6 POINT 

1 136 CLAUS HØJ JENSEN SSF 15 3 7 1 1 1 18.7 
CLAUS ZASTROW MICHAEL EMPACHER 

2 177 MADS CHRISTENSEN HAS 3 PMS 2 3 6 4 34.1 
ANDERS FISKER SØREN HØGILD 

3 52 ALLAN HANSEN HS 1 4 27 7 9 2 39.0 
KENNETH JØRGENSEN JAN REYMOND 

4 131 BO R. ANDERSEN KDY 6 2 13 4 13 3 47.4 
JES HOVGAARD KARE JØRGENSEN 

5 149 LARS GOTTFREDSEN SKS 9 5 11 2 27 7 58.0 
NIELS GRAMKOV JOHANSEN JACOB LICHTENBERG 

6 175 RASMUS KØSTNER MS 2 12 25 17 3 5 59.7 
TROELS TRABJERG MADS HANSEN 

7 18 MICHAEL RANDLØV HS 19 6 4 8 PMS 11 75.7 
CHRISTIAN JENSEN BO HASSERIS 

8 174 JØRN AMBS VSK 10 PMS 3 14 25 6 84.4 
PER JENSEN CARSTEN PEDERSEN 

9 63 JAN KNUDSEN SSF 7 PMS 6 32 2 15 86.7 
AXEL BRASK JØRGEN JENSEN 

10 132 JACOB GUHLE KDY 21 11 1 DSQ 19 16 91.0 
ALLAN DAN JENSEN LARS ROLF JACOBSEN 

11 68 SØREN EBDRUP RKS 11 1 8 5 PMS PMS 92.0 
ALLAN DAM LARS KASTENSKJOLD 

12 89 TROELS LYKKE RKS 27 14 19 11 7 17 98.0 
GUNILLA KAY ANNEMARIE MADSEN 

13 164 T. HAVEMANN ASC 14 17 PMS 9 11 22 103.0 
PETER WESTFA ULF G JENSEN 

14 135 PETER DITMAR SIF 13 21 31 15 12 14 105.0 
HENRIK SØRENSEN DANNY FROST 

15 67 SØREN JACOBSEN HAS 12 15 16 20 31 13 106.0 
BO FRITSBYGER THOMAS ANDERSEN 

16 129 THOMAS TAATØ TS 28 8 20 13 8 PMS 107.0 
STEFFEN FJORDSIDE BJØRN ANDRESEN 

17 160 HENRIK HEGER SSF 20 19 29 10 20 10 109.0 
MARTIN KARLSEN MIA KRISTIANSEN 

18 50 JAN SCHLUTUER SKS 25 10 14 22 15 21 112.0 
EVA PLUM SARA KEIR WRIGHT 

19 147 LARS NORDBJÆRG SKS 4 18 23 12 29 PMS 114.0 
CHRISTOPHPHER HERTEL ANNETTE HVIDT 

20 91 JACOB REINHOLD HS 17 22 PMS 29 10 8 116.0 
DAVID HØGSHOLDT MICHAEL HEIMANN 

21 166 BO E. HANSEN TS 33 PMS 26 6 16 9 119.7 
KARL KRISTENSEN LARS KRISTENSEN 

22 4 HEINZ THOMSEN KDY 8 13 32 23 21 25 120.0 
SØREN THYSTRUP DONALD MACLURCAN 

23 171 MADS TAGN MH 16 25 15 19 33 18 123.0 
LARS HOFFMANN ANNE RYE 

24 127 SIMON MØRUPHSP MS PMS PMS 18 18 4 12 125.0 
TOBIAS KØBKE PETER JUHL 

25 111 JØRGEN RING KDY 24 16 28 28 5 24 126.0 
PHILIP GUHLE HENRIK TEISBÆK 

26 62 MORTEN S NIELSEN KS-F 22 26 10 27 14 26 28.0 
HENRIK KNUDSEN DORTHE LUND 

27 15 NINA B. PETERSEN VS 30 24 22 16 26 29 147.0 
ANNETTE BERG RASMUSSEN TINA SCHMIDT CHRISTENSEN 

28 165 DEAN OLSEN TS 34 9 9 21 PMS PMS 148.0 
FILIP CHRISTIANI CASPER FISCHER 

29 38 TRINE PALLUDAN HS 32 23 30 31 17 19 150.0 
IDA HARTVIG HANNE A JENSEN 

30 59 PETER LANGEN NIV DNF 20 5 24 28 DNF 151.0 
MIKKEL RASMUSSEN MORTEN FLAMAND 

31 146 CLAUS S. NIELSEN KS-F 26 30 17 34 32 23 158.0 
ELKE SPANGE LISBETH RAVN HANSEN 

32 134 THOMAS BACH YF DNC 7 12 25 PMS PMS 164.0 
JESPER GUNDBORG ELISABETH WILDT 

33 178 FRANK KIRKEGAARD ASC 31 29 36 33 23 20 166.0 
MARTIN BRANDER ANDERS HANSEN 

34 115 IDA BRUUN KDY 5 34 RET 39 35 28 170.0 
KATHRINE JENSEN WENCHE SIMONSEN 

35 43 PEDER NYGAARD MH 29 28 21 36 DNF 27 171.0 
ELISABETH AAKARD ANNE METTE DIXEN 

36 7 ARE EKLUND FS 23 32 37 35 24 30 174.0 
METTE D. ANDREASEN THOMAS MAGNUS KRISTIANSEN 

ILD PA PLADSEN 
Sankt Hans aften var temperaturen 
lavere end vi er vant til, men det 
afholdt ikke deltagerne fra at møde 
op til denne hyggelige aften med 
taler sang og det varmende bål. 

Bål og brand for hekse og varme 

Bålet var blevet krydret med 
fyrværkeri og knaldeffekt så heksen 
blev sendt af sted med maner 

Fyrværkeri og spas var der med 
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37 143 N. GARDE 
ANETTE KJÆR 

MH 18 31 34 37 
JACOB OLESEN 

30 DNF 180.0 

38 25 JOYCE WARN 
PAT WARN 

RSYC 35 35 33 26 
NICOLAI LASSEN 

22 PMS 181.0 

39 119 CHRISTIAN BAKMAR NIV DSQ 27 24 38 34 DNS 198.0 
CHRISTIAN WINTHER LARSEN CARSTEN SONNE-SCHMIDT 

40 391 HARALD DURBAN 
ANDERS RYST AD 

FS DNF PMS PMS 30 
KRISTIAN JAKOBSEN 

18 32 200.0 

41 14 PERNILLE VESTBERG 
MARIE WIX NIELSEN 

YF 36 33 35 40 
RIKKE CHRISTENSEN 

DNF 31 205.0 

42 23 OSCAR JUNG 
JANNIE KRYGER 

KDY 37 36 38 41 
KRISTOFFER OLESEN 

DNS 33 215.0 

43 169 SØREN BRØDSGAARDKSK DNC DNC DNC DNC DNC DNC 255.0 
LARS POULSEN JACOB JACOBSEN 

Seljnr. Type 
Præmietid 

Onsdagssejladsen 14 august 
Skipper Bådnavn Klub DH88 Sejltid 

780 
180 
24 
236 
13 
849 
43 

Fandango Niels Peter Petersen Fandango SSF 
Safir 
Yngling 
IF 
22 skgkr 
NF 
806 

Allan Cornelius 

Dan Knudsen 
Lars R. Andersen 

Claus Villadsen 

Blue.s SSF 
SSF 

Quiebra SSF 
Sirocco SSF 

KS 
Amalthea SSF 

6.95 
6.70 
4.75 
4.95 
6.25 
4.55 
5.90 

186 Albin SSF 6.20 

00.45.01 
00.45.58 
00.55.10 
00.56.43 
00.52.23 
00.59.12 
00.57.52 
00.58.50 

00.53.53 
00.54.07 
00.56.09 
00.58.37 
00.59.11 
00.59.12 
01.03.30 
01.05.28 

Sten 
En stor sten på omkring 2 m havde 
forvildet sig op fra havbunden, lige 
ved siden af anduvningsbøjen, det 
var ikke så heldigt, så den måtte 
fjernes. 

Vi stod nogle stykker på "Bollen" og 
ventede medens dykkeren borede 
huller i stenen og anbragte spræng
stoffet nede under vandet, -og så 
endelig skete det alle havde ventet 
på, braget, det store brag. 
Det kom ikke, for vandet dæmpede 
det hele, men stenen er nu væk og 
der kan igen sejles frit. 

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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NY BAD? 
NEJ, 
NYMALING! 
International er stolte af at kunne introducere TOPLAC 
en ny maling til trætte friborde - træ, metal og glasfiber. 

Høj glans og kulørbestandighed ® God vejrbestandighed 

Let at påføre med pensel, rulle og malepude ® 1 -komponent 

Indeholder UV-filter for længere levetid. 

International 
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: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 

Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 59 41 30 

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: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

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 23 10 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 31 59 06 51 

Jolleleder: 
Claus Villadsen 31 57 79 90 

Målere: 
Svend Heger r„. ..31-59 66 03 

. Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 

til næste blad er: 
1. oktober 1996 

ê&dfat&uie jfux meU iicUte 

O (tédacfiéejtacU&i 
Onsdagssej ladsen 21. august 1996 

Sejlnr. Bådtype Skipper Bådnavn Klub Dh88 Sejltid Præmtid 
Løb 7 Mål: 6.70- 6.95 
780 Fandango Niels P. Petersen Fandango Ssf 6.95 01.01.08 01.10.3 
180 Safir Allan Cornelius Blue.S Ssf 6.70 01.02.51 
01.11.2 

Løb 2 Mål: 6.20- 6.45 
102 A Alpha Georg Rohde Feeling Ssf 6.45 01.11.23 01.19.0 
13 22 Skgkr Lars R. Andersen Sirocco Ssf 6.25 01.12.25 01.19.2 
186 Alb. Exp Bjarne Larsen Skum Ssf 6.20 01.13.36 01.20.2 

Løb 3 Mål: 4.75- 4.75 
160 Yngling Henrik Heger Hopla Ssf 4.75 01.14.57 01.14.5 
24 Yngling Claus Zaustraw Ginger Ssf 4.75 01.17.14 01.17.1 

Onsdagssej ladsen 28. august 1996 
Løb I Mål: 6.20- 6.45 
13 22 Skgkr Lars R. Andersen Sirocco Ssf 6.25 01.07.19 01.14.1 
102 A Alpha Georg Rohde Feeling Ssf 6.45 01.07.28 01.15.2 
2 Waarchip Jørgen Friland Bolene Ssf 6.20 01.09.21 01.16.0 

Løb 2 Mål: 4.95- 4.95 
236 li Dan Knudsen Quiebra Ssf 4.95 01.15.52 01.15.5 

Onsdagssej ladsen 4. september 1996 

Løb l Mål: 4.75- 4.75 
101 Yngling Jackpot Ssf 4.75 00.54.32 00.54.3 
160 Yngling Henrik Heger Hopla Ssf 4.75 00.54.36 00.54.3 

Løb 2 Mål: 6.20- 6.95 
780 Fandango Niels P.Petersen Fandango Ssf 6.95 00.48.41 00.58.0 
180 Safir Allan Cornelius Blue.S Ssf 6.70 00.50.12 00.58.4 
2 Waarchip Jørgen Friland Bolene Ssf 6.20 00.55.40 01.02.2 
186 Alb. Exp Bjarne Larsen Skum Ssf 6.20 01.02.48 01.09.3 

Løb 3 Mål: 4.95- 6.25 
453 H-Bad Nn Ks 5.95 00.49.42 00.55.2 
236 If Dan Knudsen Quiebra Ssf 4.95 00.58.19 00.59.2 
507 H-Båd Nn Ssf 5.95 00.54.54 01.00.3 
13 22 Skgkr Lars R. Andersen Sirocco Ssf 6.25 00.53.54 01.00.4 
43 806 Claus Villadsen Amalthea Ssf 5.90 00.58.08 01.03.4 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

o 
z 
CC 
UJ 

cc 
< 
Q. 

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. ^ 

O 
z 
CC 
UJ 

SMOffsettrijK 

32 51 71 79 
v/ Tina og Søren Meller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP 
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Fisketur lørdag den 5. oktober 

\Morg gttbøfi 

Startskuddet går kl. 1000 

Du skal være indenfor molerne igen senest kl. 1600 

Pris pr. deltager kr. 10,-

Vejning (renset vægt) 
starter kl. 1615 

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

Der må kun bruges almindelig fiskestang og snøre; 
bruges andet bliver du udelukket fra konkurrencen. 

Sømandsorkestret sptller op 

— -»r i  
r- 1 iT>i" er reservat f° j 
r»Bolle« r „den fart0} i 
l medlemwer»iey 

Præmieuddeling, 
musik og dans fra 

kl. 1900 

U 
<8 

Middag: 
Skipperlabskovs i klubhuset 

kl. 1800 

Spisebilletter købes hos Tina 
pris kr. 40,-

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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MØN RUNDT 
1996 

Fredag d. 30. august 1996 kl. 1930 

afholdt SSF præmieuddeling for 
sejladsen MØN RUNDT 1996. 

Der var et stort fremmøde af 
præmie-tagere, der alle modtog 
flotte lommelærker af rustfrit stål. 
Til besætningerne var der mandsk-
abspræmier bestående af flotte 
WICHARD knive. Overaltvinderen 
var IF-båden Rikke sejlet af Bent 
Jacobsen med besætning, der mod
tog et flot 3 pint tinkrus. Efter 
præmieuddelingen udtrykte mange 
sejlere deres aner-kendelse og glæde 
ved denne sejlads .og vi afsluttede 
naturligvis med et trefoldigt "SSF 
HURRA". 

SSF afholder MØN RUNDT for alle 
typer fartøjer, hvis besætninger sæt
ter pris på at deltage i en veltilrette
lagt sejlads, der ikke blot prioriterer 
hurtigsejlerne. Vort fantastisk vel
fungerende bureau holder i samar
bejde med Marinehjemmeværnet, 

vore egne følgebåde, samt folk 
posteret på land, øje med, at alt går 
rigtigt til under hele sejladsen. 

Vi siger tak til vore sponsorer, nem
lig Øresundskomiteen, V^ca Præg 
og Graae & Hilmand A/S, der har 
gjort det muligt at holde udgifterne 
til denne sejlads på det laveste 
niveau. 

Vi takker også Marinehjemmevær
net, MHV 22 med skipper Torben 
Voldum og hans besætning, Disko 
følgebåd fra Dragør, Zenia følgebåd 
fra Sundby samt alle, der i øvrigt har 
deltaget i arrangementet. 

Bent Knudsen 

Resultatliste 
Start 1 Start Kl: 18.00.00 Banelængde: 130.0 Sømil 

Sejlnr. Bådtype Skipper Bådnavn Klub Dh88 Sejltid Præmieti 

Løb 1 Mål: 7.90- 8.45 

8 Dan Sail Jan Hansen Røde Rulade Lyn 7.90 18.08.49 24.04.2 
2 Molich X Peter Røing Milian Hss 8.25 18.06.46 24.26.1 
407 X 99 Martin Bonnen Kaos Hs 8.15 18.21.10 24.33.5 
36 Molich X Eskild Trolle Crescendo Rks 8.25 18.14.35 24.34.0 
88 Cayenne Jean Mørch Koral Øst 8.45 Dns 

Løb 2 Mål: 7.05- 7.30 

3 Langø M. Christensen Marionet Sgs 7.30 19.47.22 24.58.0 
2 • Glente37 Kai Baun Evergreen Sgs 7.05 Dns 
112 Dixie 32 Ove Christiansen Jackpot Bss 7.05 Dns 

Løb 3 Mål: 6.60- 7.05 
180 Safir Allan Cornelius Blue.S 
8 Lars. 28 Henrik MouritzenNatacha 
247 Omega 34 Jørgen Krampau Havbart 
1 Capricc. A. Eisenhardt Capriccio 

Ssf 6.70 20.26.54 24.47.1 
Ss 6.60 21.01.Q9 25.12.3 
Øsf 7.05 20.44.28 25.35.0 
Øsf 6.60 Dns 

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 

Fax 39 29 48 62 

3SSSSSSS5S 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

4 



Løb 4 Mål: 6.00- 7.00 

1 Skand-6m Jess Brønden Nannie Ds 6.00 21.33.57 
13 22 Skgkr Lars R. Andersen Sirocco Ssf 6.25 21.42.57 
2160 Jeanneau Steen Toftebjerg Stony Prs 6.35 22.07.18 
51 Kut. Michael Jensen Trio Kas 7.00 Dns 
Løb 5 Mål: 6.20- 6.55 

429 Albin Ex Bo Ransfort Valena Kas 6.20 21.50.33 
1 Jens2ooo J ørgen J ensen Caf ax Stk 6.20 22.12.50 
7307 Mg 26 Birger Hansen Bravina Ss 6.55 22.20.50 

Løb 6 Mål: 6.20- 6.45 
32 Nord.Fam Benny Andersen Rapp Skb 6.45 20.44.58 
108 Al.Delta Ib Danielsen Aida Ks 6.40 21.26.16 
37 Nord.Fam Martin AndreasenRika Hund 6.45 21.37.05 
207 Grinde Leif Mathiesen Thorbjørn Ss 6.10 22.18.51 
106 Grinde Mads Kofod Bifrost Stk 6.10 22.25.15 

Løb 7 Mål: 6.20- 6.20 

1492 Ballad Sven Larsen Trine Snk 6.20 21.43.44 
449 Ballad Jeppe J. LauridsenPrc.Manley Ss 6.20 21.47.50 
707 Ballad Jens Green Jensen Peter Wessel Ssf 6.20 

Løb 8 Mål: 6.05- 6.05 

113 Spækhugg Jette T. Simonsen Thalassa Kvs 6.05 22.06.01 
252 Spækhugg Niels H.L. Kramp Spækuline Øsf 6.05 22.09.15 
81 Spækhugg Henrik HenriksenAntares Ks 6.05 22.30.59 
175 Spækhugg Bjarne Larsen TyveknægtenSsf 6.05 22.45.15 
479 Spækhugg M.KirkensgaardSynkefri li Ks 6.05 22.53.00 
32 Spækhugg Mogens HauschultzRimf Axe Ssf 6.05 Dns 

Start 2 Start Kl: 18.10.00 
Løb 9 Mål: 5.95- 5.95 

75 Int.806 Torben S.Hansen Svava Vs 5.95 21.20.34 
14 Int.806 Flemming Krebs Krebsen Kts 5.95 21.28.05 
390 Int.806 Henrik Nørgaard Chiang MaiSs 5.95 21.56.22 

Løb 20 Mål: 5.85- 5.90 

15 W - Båd Johannes F. Nielsen Chris Ss 5.90 21.30.40 
31 Nimbus30 K. Alberg Bicado Has 5.85 21.51.42 
381 Bianca28 Søren Bjørn Luna Kas 5.85 22.18.56 
144 Bianca28 Poul Petersen Liv-Line Niv 5.90 22.40.50 

Løb 22 Mål: 5.50- 5.95 

255 H-Båd Jesper Sundberg Hagbard Sgs 5.95 21.31.35 
247 H-Båd Jens Bech MadsenTrojka Ss 5.95 21.42.08 
39 L 23 Jørgen Reenberg Kong Kurs Nivå 5.50 23.02.28 

Løb 22 Mål: 5.45- 5.70 
25 Pol.Drab Jens Kvisgaard La Pjevs Øst 5.45 22.21.06 
113 Bandh.27 Curt CorneliussenOlivia Ks 5.55 22.49.48 
227 Kings Cr Flemming Olsen Grøn Hs 5.65 24.28.17 
57 Gibsea76 Henning Petersen Skrumpen Lyn 5.70 Ret 

Løb 23 Mål: 5.45- 5.50 
16 7 Vega Leif Brydenfelt Old Lady Ssf 5.45 23.07.09 
2724 r Vega Leif Olsson Pianett Bkm 5.50 24.06.40 
2826 > Vega Jan Grubert Rikke Vs 5.50 24.28.53 
950 Vega Kirsten Fraenkel Mizar Ssf 5.50 Dns 

Løb 24 Mål: 5.00- 5.25 
889 A Viggen Kimmy Olesen Kiki Ssf 5.05 23.13.43 
452 Alb.Cirr Peter Krogsgaard Nike Sks 5.25 22.48.16 
286 Bandh.24 Jan Nielsen Louise Ks 5.00 Ret 

Løb 25 Mål: 4.55 - 4.95 
221 If-Båd Bent Jacobsen Rikke Kas 4.95 22.49.39 
846 Folkebåd Allan Carstensen Deneb Søv 4.55 23.53.51 
514 Folkebåd Jan Petersen Op-Og-NedTrit 4.55 25.03.54 
28 If-Båd Arne Rokkjær Frem 2 Øsf 4.95 Dns 
Løb 16 Mål: 4.50- 4.90 

1 Gaffelr. Hoffmann-MadsenFreja Kas 4.50 24.18.39 
3 Gaffeir. Jan K.Hansen Frem 1 Øsf 4.75 25.19.55 
1 Skolebåd Jørn Henriksen Frem 1 Øsf 4.90 25.11.21 
2 Gaf Felr. Claus Wiinblad Ydun Kas 4.50 Ret 

24.46.4 
25.21.0 
25.55.1 

25.23.4 
25.46.0 
26.27.3 

24.42.2 
25.18.5 
25.34.3 
25.41.5 
25.48.1 

25.16.5 
25.21.0 
Dns 

25.23.5 
25.27.1 
25.48.5 
26.03.1 
26.10.5 

24.28.0 
24.35.3 
25.03.4 

24.32.4 
24.48.2 
25.15.3 
25.42.5 

24.39.0 
24.49.3 
25.19.2 

24.32.0 
25.12.4 
27.02.4 
Re 

25.18.0 
26.23.3 
26.45.5 

24.33.5 
24.34.3 
Re 

23.56.1 
24.01.4 
25.11.4 

24.18.3 
25.58.0 
26.10.5 
Re 

Farvers betydning i 

kahytten 
Amerikaner har forsket i, 
hvad farvede flader i kahytten 
betyder for mennesker 
ombord: 

Hvid: 
Holder folk vågne, men det 
tærer på kroppens energi. 

N aturtræsbrunt: 
Giver ro og hygge. 

Rød: 
Udløser mere stres hormon og 
adrenalin. Hurtigere ånde
dræt, kan give hovedpine. Støj 
generer mere i røde 
omgivelser. 

Gul, orange: 
Giver livsglæde, men orange 
virker også lidt som den røde 
farve. Får rummet til at føles 
varmere end det er. 

Blå: 
Beroligende, giver koncentra
tion. Støj generer mindre i blå 
omgivelser. Ikke egnet for 
ængstelige personer. Lyseblå 
gør, at rummet føles koldere 
end det er. 

Grøn: 
Støj generer mindre i grønne 
omgivelser. 

Ja - så blev vi så kloge. 

fra Lanternen 4/96 
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Referat af bestyrelsesmøde 
J mandag den 2. sept. 1996 

Afbud fra Jens Green og Claus 
Villadsen 

2 indkaldte medlemmer mødte op. 
Den ene fik en kraftig irettesættelse, 
som blev taget til efterretning, og som 
vil blive udleveret i skriftlig form 
snarest. Den anden afgav en skriftlig 
redegørelse for hændelsesforløbet. 
Bestyrelsen vil efterfølgende indkalde 
vidner for at sagen kan færdigbehan
dles. 

Punkt 1: Protokol 
Intet 

Punkt 2: Beretning 
Indkommen post blev gennemgået. 
Fra Lions Club er modtaget et beløb på 
kr. 1500.- til svagførefesten. 
Havne- og kluboplysninger til 
"Havnelodsen" er ajourført og ind
sendt. 
Fra Magistratens 4. afd. er modtaget et 
brev vedrørende oprensning af 
kanalen. Det oplystes, at arbejdet 
ifølge lejekontrakten påhviler klubben 
selv. Råd m.h.t. udførelsen af arbejdet 
og deponering af det opgravne materi
ale kan dog indhentes i afdelingen. 
Samtidig med dette ansøges om 
tilladelse til opgravning af selve hav
nen. 
Generalforsamlingen er den 27. okt. kl. 
09.00. 
Alle undtagen jollelederen er villige til 
genvalg. 
Forslag til generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest den 
30. sept. kl. 09.00. 
Den 16. sept. kl. 19.00 er der 
kredsmøde i Lynetten. 

Punkt 3: Havn og plads 
Stormen har flyttet bøjerne i indsej-
lingsrenden. De flyttes på plads hur
tigst muligt. 

Punkt 4: Klubhus 
Den påtænkte løsning til afhjælp-ning 
af utætheden omkring ovenlyset i 
mellemtaget er ikke lovlig, så en 
nødløsning foreslås af firmaet Graae 
og Hillman, indtil taget kan udskiftes. 
Klubhusudvalget drøfter sagen videre 
med firmaet. 
Ang. bardisken, som ikke køler til 

strækkeligt, vil firmaet, der har leveret 
disken, udbedre problemet uden 
beregning. Samtidig vil der blive mon
teret snaplåse på de resterende skuffer 
i disken. 
Arbejdet udføres den 9. sept. 
Der er kun 150 stole tilbage i klub
huset, og de rækker ikke til de større 
arrangementer. Det er forslået, at der 
anskaffes 50 klapstole til supplering. 
Udvalget indhenter forslag og tilbud. 

Punkt 5: Fester 
Svagførefesten løber af stabelen den 7. 
september med ca. 120 indbudte. 
Heraf er der reserveret 40 pladser til 
ældre Sundby-medlemmer eller 
medlemmers evt. handicappede 
pårørende. Vi har i år ikke indbudt 
nogen, idet vi mener, at vi - ved at 
bede medlemmerne selv tilmelde sig -
så ikke kommer til at glemme nogen, 
og der vil igen være åbnet mulighed 
for, at medlemmer kan få deres 
pårørende med. 
Fisketuren holdes den 5. okt. Da 
Fællesturen ikke er blevet afholdt, vil 
udvalget i stedet for gøre lidt ekstra ud 
af Fisketuren. 
Afriggergildet holdes den 26. okt. 
Standeren hales ned kl. 17oa og der er 
middag kl. 1900. Der annonceres i 
bladet. 

Punkt 6: Sejlerskolen 
Sejlerskolen har deltaget i både Møn 
Rundt og Old Boys Stævnet. I sidst
nævnte havde den fornøjelsen af at 
arrangere festen lørdag aften. Ven
turen var også meget vellykket. Den 
7.-8. sept. deltager sejlerskolen i et fæl-
lesstævne i Dragør. 
I denne vinter holdes tovværkskurs-
erne på tirsdage og navigationsun-
dervisningen på onsdage. 

Punkt 7: Ungdomsafdelingen 
En ynglingebåd deltog i Nordisk 
Mesterskab og blev pænt placeret. 
Ungdomsafdelingen har også været 
med til at arrangere Old Boys Stævnet. 
Følgebådene trænger hårdt til istand
sættelse. Ungdoms- og kapsej-lad-
safdelingerne vil sammen gennemgå 
bådene med henblik på at få opgjort, 
hvad der skal gøres ved dem for at de 
fortsat vil være i forsvarlig stand. 

Der er stadig stor aktivitet i afdelingen, 
og der er tilgang til optimist-sejlerne. 
Ungdomsklubmesterskaberne 
afholdes i weekenden den 7.-8. sept. 
Der sejles om optimistmesterskabet 
om lørdagen og om ynglingemestersk
abet om søndagen. 
Træterrassen foran optihuset forventes 
færdig til samme weekend. 
Materialet fra den gamle terrasse er 
lagt på "bålet". 
Legepladsudvalget melder om god 
tilslutning til arbejdet, og de har arbe
jdet hårdt i den forgangne weekend. 

Punkt 8: Kapsejlads 
Møn Rundt forløb perfekt. 
Sejladsen blev skudt af allerede lørdag 
kl. 20.00. 
Old Boys Stævnet havde i år 13 del
tagende besætninger til et som sæd
vanligt godt arrangement. 
Søndag den 8. sept. holdes klub
mesterskaber. Der startes kl. 10.00. 
Den 21. sept. er der Ballad-stævne og 
den 22. sept. Forterne Rundt. 
Den 4. okt. sejles sæsonens sidste ons-
dagssejlads. Da "Bollen" mangler 
førere på grund af sygdom, indsættes 
Erik "Basse" og Henning Olesen. 

Punkt 9: Joller 
Intet. 

Punkt 10: Motorbåde 
Intet. 

Punkt 11: Sikkerhed 
Der søges kontakt til et nyt firma til 
vedligeholdelse af brandslukkere o.l.' 
materiel, da der ikke er tilfredshed 
med det firma, vi hidtil har brugt. 

Punkt 12: Bladet 
Der udtrykkes tilfredshed med bladets 
nuværende kvalitet. 

Punkt 13: Eventuelt 
De nye love er klar til trykning. 

Mødet slut kl. 21.40. 
Næste møde holdes: 
mandag d. 30. sept. kl. 1900. 

Næstformand Sekretær 
E. Thuring B. Schandorf 
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fra Københavns havn 

Staten Marylands sejlende ambassadør, Pride of 
Baltimore II, besøgte København i tiden fra den 7. 
juni til den 12. juni, nærmere betegnet ved 
Amaliehaven. 
Pride of Baltimore II er en kopi af de berømte 
Baltimore Clippere - altså en topsejlskonnert. 
Byen Baltimore indtog fra slutningen at det 18. 
århundrede og op gennem det 19. århundrede en 
førende position, hvad bygning at clippere angik. 
De var først og fremmest kendte for deres frem
ragende sødygtighed og sejlegenskaber og ikke 
mindst deres hurtighed. I dag ser vi med beun
dring og veneration på de smukke linier og 
fornemmer samtidig den rationalitet og effek
tivitet, der har ligget bag skibets konstruktion. 
Under den amerikansk-engelske krig 1812-1814 
blev der aft den amerikanske regering udstedt 
kaperbreve for at bøde på den akutte mangel på 
flådefartøjer. Her gjorde især Baltimore clippere 
sig gunstigt bemærket. En af de mest kendte af 
de amerikanske kaperkaptajner hed Thomas 
Boyle. Det lykkedes for ham i 1812 at få sit skib 
Chasseur, en Baltimore Clipper, ud af Baltimore 
havn og forbi den fjendtlige engelske armada. 
Chasseur opnåede ved denne lejlighed at få det 
smukke øgenavn Pride of Baltimore. Navnet har 
forståeligt nok haft en særlig betydning lige 
siden. 
Den første kopi af clipperne, som bar navnet 
Pride of Baltimore, blev bygget i 1977. Den blev 
de første år drevet af Baltimore by, hvorefter den 
overgik til en nonprofit organisation. I maj 1986 
løb skibet ind i et uvejr i den Caraibiske Bugt, 
nord for Puerto Rico, og sank. Det stod imidlertid 
hurtigt klart for alle, der havde arbejdet med i 
projektet, at der var behov for at videreføre det 
goodwill arbejde Pride of Baltimore havde 
udført. Ja, arbejdet var så anerkendt, at den 
lokale regering i Maryland påtog sig ejerskabet af 
efterfølgeren - Pride of Baltimore II. 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

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 



SVAGFØREFESTEN i  SSF 
Nu skulle årets begivenhed, 
SVAGFØREFESTEN, løbe af stabe
len. Jeg var blevet anmodet om at 
øse lidt ud af mine erfaringer fra de 
19 gange, jeg har været med til at 
arrange den, og hvor jeg glædede 
mig. 
Else, vores næstformand, og jeg 
havde allerede haft flere møder med 
vore venner fra Dansk Folkehjælp 
om planlægningen, og torsdag mor
gen var Else og jeg i ES engros 
lageret og købe diverse slik, papir, 
vin og andet til den store dag. 
Fredag gik turen til Planteland på 
Englandsvej, og der fik vi over 60 
planter i potter, til en pris af 80 kr.!!! 
En stor tak til Planteland for sponso
ratet. 

Lørdag morgen var jeg på grønt
torvet og købe frugt med min ven, 
Victor, som har tilbragt al sin aktive 
tid på torvet, og igen lykkedes det at 
få den mest pragtfulde frugt til 
stærkt reducerede priser, hvor folk 
dog er flinke, når de hører, at det går 
til et godt formål. 
Så var der morgenkaffe i SSF på 
dagen kl. 900 med alle hjælperne, og 
så gik det ellers løs med bord

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

dækningen og udsmykningen af 
salen. 
Alt var klar da gæsterne indfandt sig 
- nogle kom allerede ved ellevetiden 
(de skulle starte kl. 1300) 
De fleste kom med HT busserne, 
men Michael Ronild kom med en 
hjemmeværnsbus, så ingen proble
mer med afhentningen. 
Siden gik det slag i slag, Tage, Erik 
og Finn spillede under middagen, og 
gæsterne var meget begejstrede, alt 
medens de mange frivillige hjælpere 
fra SSF sørgede for al servering af 
smørrebrød, kaffe, likør, is og pølser 
m.m. Undertegnede gav nogle 
numre' med min svenske ven 
Wilhelm, en kær ven af SSF, som jeg 
havde fået overtalt til at sejle 
herover på dagen. HOPLA pigerne 
vakte som sædvanlig jubel med 
deres muntre hjemmelavede tekster, 
ligesom publikum deltog med fæl
lessang til sømands-potpourrier, 
samt en tekst de selv havde forfattet, 
også gæsterne fik lejlighed til at 
optræde, det gjorde de med sange, 
vers og historier -jo der var rigtig 
god stemning. Sådan en herlig dag 
går desværre alt for hurtigt, alle i 

SSF burde ved den lejlighed 
have en chance for at hjælpe 
til og se alle de taknemmelige 
og glade mennesker, der år 
efter år ser frem til denne 
dag, der kan lyse lidt op i 
hverdagen. 
Desværre fik vi ikke mange 
SSF'ere med, idet vort blad 
mangler et nummer hver 
sommer, grundet ferien, 
noget vi desværre havde 
overset, så vor annonce kom 
for sent til, at de af vore 
medlemmer, som var 
berettiget til at deltage, ikke 
nåede at reagere. Undskyld 
alle I, som ikke kom med i år, 
vi gør det bedre til næste år.!! 

Vagn Preisler 

Musik skal der til 

SSF're var både gæster og servicemedarbejdere 

Hoplapigerne i fuld sving 

Mange glade gæster hyggede sig 
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Også gæsterne bidrog med underholdning, sang, 
vers og historier 

Også skipperklaveret var til stede 

i 

Vagn siger tak for god underholdning 

Så var der is til alle 

Undgå knækkede ledninger 
Brug af spadeterminaler giver en let 
samling og adskillelse af ledninger 
(og god kontakt, såfremt man sørger 
for, at de klemmer tilstrækkelig 
hårdt). Er spadeterminalen presset 
korrekt på ledningen, er den meget 
holdbar. 

Motorens vibrationer under gang, 
især under lange ture, hvor 
motorens omdrejningstal holdes 
konstant, vil imidlertid kunne 
bevirke at ledningernes enkelte kob
bertråde bliver "trætte" og knækker 
lige ved terminalen. Det er ikke 
fordi, der har været hevet i lednin
gen eller den har været udsat for 
konstant træk, det er vibrationerne 
der har fremkaldt bruddet. Sætter 
man en ny terminal på, vil det 
samme kunne ske igen. 

Man kan undgå sådanne fejl ved 
at gøre overgangen mellem fast 
punkt (spadeterminalen) og be
vægelig ledning fleksibel ved efter 
montering at komme en lille klat sili-
conegummi eller lignende på det 
sted, hvor ledningen går ind i termi
nalens isolering. 

Med en lille klat siliconegummi 
undgås knækkede ledninger let. 

Siliconegummi 

i ITv 

Den letteste, men ikke bedste, 
metode at samle ledninger på er ved 
hjælp af såkaldte samlemuffer. De 
giver imidlertid ikke sikker kontakt, 
med mindre ledningerne før ind
førelsen i muffen er snoet sammen, 
og alligevel kommer muffens skrue 
ikke til at trykke på alle kordellerne. 

I alle tilfælde skal skruen spændes 
hårdt, gerne ad flere gange, for at 
sikre vedvarende god kontakt. 
Årsagen til dårlig forbindelse er i 
reglen at finde ved muffesam
lingerne. 
Man kan forbedre samlingerne ved 
at sammenlodde ledningerne inden 

de monteres i muffen, men kun på 
det stykke, der er inden i muffen. 
Hvis ledningerne sammenloddes 
over et længere stykke, bliver de 
stive og kan knække ved vibra
tioner. En bedre samlemetode er at 
anvende kabelværktøj, hvor man 
med en speciel tang presser led
ningerne fast i et metalhylster 
(isoleret). Samme metode bruges 
ved spadeterminaler. Det forudsæt
ter imidlertid at der er anvendt det 
korrekte pressetryk (for lille tryk 
medfører, at ledningerne kan hives 
ud fra muffen, for stort tryk at muf
fen klippes over). 

Man kan undgå mange ærgrelser og 
fejlsøgninger ved at ofre de lidt 
under 100 kr., som en tang med 
diverse kabelværktøj koster. Man 
sparer også udgiften til en afisole-
ringstang, da den er indeholdt i 
kabeltangen. 

fra Helsingør klubnyt 

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 CGGQCSuCO 

PRM 
MARINEGEAR 

BOWMAN 
VARMEVEKSLER 

Perkins 
Forhandle 

Maskinfabrikken 

ADIL" 
Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 
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SSF OLD GIRLS & BOYS CUP 1996 
Så blev det atter tid til, at de lidt ældre 
SSF'ere skulle findes frem fra mølposen 
og dyste i den årlige CUP. 
Der var morgenandagt lørdag kl. 900, 
hvor vejrguderne var med os, høj sol, 
ingen vind, helt ideelt for det lidt ældre 
klientel. 
De 13 hold, der var fremmødt, blev 
informeret om dagens sejladser. Der blev 
valgt besætningsnummer. 
Hvem skulle arrangere næste års fest? 
Det blev Team Green, og Team 
Offenberg skulle skrive denne artikel. 
Vi fik dagens obligatoriske gammel, og 
råbte hurra for Tommi, som havde 51 års 
fødselsdag. (Det var en tynd omgang). 
Besætningerne begav sig derefter ud på 
jollepladsen, for at klargøre samtlige 
både. 
Nogle var lånt af søværnet, Kongelige 
Danske Marine. 
Første sejlads startede kl. II05, helt plan
mæssigt. 
Efter dagens strabadser var der mexican
sk middag og dans i "Tina's Cantina". 
Det var en lun aften, der trak de fleste ud 
på perkulaen. 
Så blev det endelig søndag. 
"Friske og udhvilede"mødtes vi alle på 
Jollepladsen kl 1000. Næsten vindstille. 
Blev søndagens sejlads til noget? - Ja det 
gjorde den! 
Efter hygge omkring dommerbåden og 
badning, gik første sejlads endelig kl 
1220, den tog "kun" en time. Sejladserne 
fortsatte i rækkefølge, og var færdige 
ved 15 - 1530 tiden. 
Så skulle søværnets både sejles hjem til 
Magrethe Holmen. Mens søværnets både 
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blev sejlet hjem, sejlede Team 
Steffensen og Team Jønson omse-
jlads, for at finde en vinder. 
Det blev Team Jønson, som fik det 
obligatoriske bad. 
2. - 3. og 4. pladsen kunne kun 
afgøres ved en snedig udtænkt 
konkurrence fra dommernes side, 
"vandstafet til udlagt mærke", 
svømning og sjælden gangart var 
tilladt. 
Dysten blev vundet af Team Stef
fensen, som fik 2. pladsen, 3. plad
sen tilfaldt Team Juel, og 4. pladsen 
blev tildelt Team N. P. 
Arrangementet forløb godt. 
Dommerteamet var "Superb". 
Pigerne i Juniorhuset sørgede for, at 
der hele tiden var mad og kaffe. 

PS. 
Fotografen vil gerne "klage" over 
samarbejdet med de foransejlende 
både, i de forskellige løb, hvori han 
deltog. 
"De ville bestemt ikke fotograferes 
forfra." 

PPS. 
Vi vil gerne sige tak til alle, dom
merteam, madmødre og deltagere. 
Hermed opfordrer vi flere af de lidt 
ældre SSF'ere til at deltage næste år. 

Sejlerhilsen 
Team Offenberg 
(Erik, Dorte og Janus) 
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AFRIGGERGILDE 
DEN 26. OKTOBER 1996 

Der spilles op til 
dans fra kl. 2000 

Vi stryger standeren kl. 1700 

SSF er som sædvanlig vært ved en øl eller vand, 

til de fremmødte medlemmer 

og spiser middag kl. 19°° 

ti tieKfi 

Husk billetter og bordbestilling 
hos Tina 

Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

S 32 50 19 78 



GENERALFORSAMLING 
EFTERÅR 1996 

Søndag den 27. oktober 
kl. 900 

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 30. september 1996 kl. 900 

Bestyrelsen 

Husk! Sommertiden slutter 

Ungdomsafdelingen 
Sejle, det kan de, men de kan mere 
en det. Her er de i fuld gang med at 
bygge den nye terrasse foran 
juniorhuset. 

Støt vore sponsorer! 
De støtter os. 

BÅDU/bSTYR 
KOM OG SE DE SIDSMNYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI IKLÆDNING 

VI HAR INSTRUMENT 
BLOKKE/BES 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ CH 

GAVEARTIKL 

OG FITTINGS 

KAST 
saltværks 
tlf. 32-500504 

man- fre 09.00-17.30 
åbent hele året : lørdage 09.00 - 13.00 

MARITIM MODE 

ERVICE 
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Sejlerskolen 

Vi skriver nu september, og sæsonen 
nærmer sig sin afslutning. 
Jeg vil derfor minde om følgende 
datoer: 
Lørdag den 21. september er der 
motorlære for alle, som skal til prøve 
i år. Andre interesserede er dog også 
velkomne. 
Vi mødes ved skuret kl. 1400. 

Søndag den 22. september deltager 
"Tyveknægten" i "Forterne Rundt". 

Lørdag den 5. oktober er der due
lighedsprøver, med søndag den 6. 
oktober som reservedag. 
Mødetid kl. II00 ved bådene. 

Fredag den 11. oktober afholder 
sejlerskolen som en afslutning på 
sæsonen en hyggeaften i pejsestuen, 

hvor lærere, nuværende og tidligere 
elever samles for at snakke om løst 
og fast. Det er mit håb, at så mange 
som muligt møder op. 
Vi mødes kl. 1900. 

Lørdag den 12. og søndag den 13. 
oktober er der mødepligt for alle 
sejlerskolen elever, hvor vi fra 
klokken li00 og nogle timer frem, vil 
tømme og afrigge bådene, så de er 
klar til at blive taget på land. 

Som sæsonens sidste arrangement 
agter vi, i lighed med de sidste år, at 
deltage i den årlige "havnerundfart". 
Datoen er i skrivende stund endnu 
ikke fastlagt. 

Siden sidste "NYT FRA SEJLER
SKOLEN" har vi deltaget i en del 
arrangementer, således deltog 
"Tyveknægten" i "Møn Rundt". 

Lørdag-søndag den 17.-18. august 
deltog sejlerskolen, traditionen tro, i 
den årlige "old boys" sejlads. Her 
blev ligeledes traditionen tro det 
sociale udbytte større end det rent 
præ-miemæssige, ikke mindst takket 
være en udmærket festkomite. 
Lørdag-søndag den 24.-25. august 

var sejlerskolen på sin årlige week
endtur. 
Turen gik som så ofte før til Ven. 
Vejret var, som i denne sommer i 
øvrigt, på det jævne, suppleret med 
regn og torden. Alligevel var vi 7 
deltagende både, som alle fik en 
fornøjelig tur. 
Lørdag aften var der fællesspisning 
med levende musik og en enkelt 
svingom. Sidste mand blev båret om 
bord kl. 03.00. 
Om søndagen var 9 personer stadig 
istand til at gennemføre den obliga
toriske fjeldvandring "øen rundt" 

Herefter vil jeg vende mig mod vin
tersæsonen, hvor det allerede i sidste 
nummer af bladet blev annonceret, 
at sejlerskolen i lighed med tidligere 
år arrangerer kurser i navigation og 
tovværksarbejde, se opslag i dette 
blad. Tilmelding foregår ved, at man 
skriver sig på en eller begge de lis
ter, som findes i mellemgangen. Det 
vil være til glæde for alle, dersom I 
melder jer til i god tid. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
Skolechef 

, TOVVÆRKSKUlfsUS [ 

• Sejlerskolen arrangerer igen i år kursus i tovværksar- • 
bejde m.v. 

Kurset afholdes i "Greenhouse" 
på tirsdage kl. 1900 

• Undervisningen starter medio oktober. 
J Afslutning med eksamen omkring 1. marts 1997. 
I Lærere bliver Erik Poulsen og Frank Olesen. 
| Det er gratis at deltage, dog må der regnes med et | 
• mindre beløb til materialer m.m. 

Tilmelding på listen i mellemgangen. 

N AVIG AT IONS KURS U s" ~j 

• Sejlerskolen arrangerer igen i år kursus i navigation til • 
duelighedsbevis for lystsejlere. 

Kurset afholdes i "Skipperstuen" 
på onsdage kl. 1900 - ca. 2130 

• Undervisningen starter onsdag den 9. oktober. 
Afslutning med eksamen omkring 1. april 1997. 

I Lærer bliver Poul Christensen. 
| Pris for at deltage bliver kr. 600,-. Hertil kommer et | 
• beløb til materialer og eksamen m.m. 
J Tildmelding på listen i mellemgangen. 

Man drukner ikke.... 
Lad os aflive en myte: Redningsvest er ingen garanti mod at dø på havet. 
Mange, der er omkommet efter at være faldet i vandet, er ikke druknet, men frosset ihjel. 
Alligevel: Opdriftshjælpen kan være med til at redde dit liv, hvis du skulle falde overbord, for så 
behøver du ikke bruge kræfter på at holde dig flydende. 
Desuden isolerer en vest -og reducerer derfor varmetabet 

fra Lanternen 4/96 
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fra medlemmerne 

Hermed min hjerteligste tak til 
bestyrelsen og alle vennerne, der 
med dejlige gaver og højt humør 
gjorde min fødselsdag til en dejlig 
og uforglemmelig dag i SSF. 
Tak - Onkel Erling +/-

fra bestyrelsen 

Nye medlemmer 
435 Ralf Petersen 

454 
Weimargade 3 
Hans Zimmermann 

2300 S 

474 
Augustagade 18 
Kell Mathies 

2300 S 

179 
Amagerbrogade 55 
Marianne B. Nielsen 

2300 S 

485 

487 

Ahornvænget 24 
Fritze Kringelbach 
Gernersgade 71 
Palle E. Christensen 

2300 S 

2300 S 

509 
Borneovej 14 
Edith Nicolaisen 

2300 S 

523 
Ålandsgade 22 
Lissie R. Boalth 

2300 S 

528 
Hyltebjerg Alle 13 
Ejvin Kern 
Skotlands Plads 12 

2720 Va 

2300 S 
536 Helen Rasmussen 

573 
Bulgariensgade 2 
Jan P. Vermund 

2300 S 

592 
Fjenneslevvej 23 
Per R. Hendriksen 

2700 Br 

1510 
Grønholtvej 27 
Thomas V. Petersen 

3480 Gr 

Vallensbæk Str. 2665 Va 
1543 Morten Grønning 

Restrupvej 55 2770 Ka 

Projekt"legeplads" er i gang 
men der kan godt bruges nogler flere der vil hjælpe til så vi kan få et godt 
sted for børenene i ssf, se opslagene i klubhuset 

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, 
Wikters 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. 

^joutboards uonnsofi 
YAMAHA gUICKSIUiSR 
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NY BAD? 
NEJ, 
NYMALING! 
I nternational er stolte af at kunne introducere TOPLAC -
en ny maling til trætte friborde - træ, metal og glasfiber. 

Høj glans og kulørbestandighed © God vejrbestandighed 

Let at påføre med pensel, rulle og malepude ® 1 -komponent 

Indeholder UV-filter for længere levetid. 

International 
Fliigger 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. 
Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 59 41 30 

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: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

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 23 10 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

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 20 32 02 38 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

Kontoreter åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes 
formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

1. november 1996 

VAGTORDNINGEN 
Nu går vi mod mørkere tider, hvilke 
betyder, at vi alle med båd enten på 
land eller i vand, igen skal gå vores 2 nattevagter 

Husk at skrive jer på vagtlisten i god tid 

I år vil vi prøve at undgå alle de vagtløse dage som 
vi havde sidste vinter, vi beder derfor: 

Alle de medlemmer der enten ønsker at købe sig 
fri af vagten eller som på grund af dokumenteret 
sygdom e.l. ikke kan gå vagt, om snarest at med
dele dette på kontoret, bestyrelsen vil så efterføl
gende prøve at finde en løsning, så vort klubhus 

og havn kan blive overvåget hele vinteren. 

<w\ 

u Husk det koster 500,-kr. for en "ikke 
gået vagt", og husk at det er kun A- og 
B-aktive medlemmer der kan gå vagt. 

Hilsen vagtchefen 4« 

"0 > 
JJ 
* m 
3 
Z 
O 
• 
-n 3J 
•o > 
3J 
* m 
5 
z 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

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

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

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

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

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

SMQffsettryk 

o 
z 
CC Ui 
* 
CC 
< 
CL 

O 
z 
oc LU 
* 
CC 
< 
CL 

vi Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 3251 71 79 
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GENERALFORSAMLING 
EFTERÅR 1996 

Søndag den 27. oktober 
kl. 900 

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 
Jens Green Jensen 

Kapsejladschefen 
Frank Olesen 

Ungdomslederen 
Søren Jensen 

Jollelederen 
Claus Villadsen 

1 havneudvalgsmedlem 
Holger Nielsen 

Formanden for klubhus og bygninger 
Elo Nielsen 

1 suppleant til bestyrelsen 
Kasserer 

Jørgen Rindal 
1 kasserersuppleant 

Erna Christensen 

Forslag til generalforsamlingen den 27 oktober 1996 
Forslag 1. 
Jeg vil, på generalforsamlingen den 27.10.96, stille 
forslag om, at man tager stilling til, om man kan ind
sætte i SSF's love at der bliver mulighed for medlemmer 
af SSF kan få en ekstra vinterplads i vandet. 
Jeg vil meget gerne begrunde forslaget på generalfor
samlingen 
Medlem A 388 
Sven-Erik Culmsee 

Forslag 2. 
Undertegnede vil gerne udtrykke ønske om en 
ældreafd. af SSF, og vil her kommentere det på general
forsamlingen 
Medlem A 604 
Henry Plambech 

Forslag 3. 
Hermed foreslås at SSF ikke udlægger den af DS udle
verede bøje i bugten ud for Sandøen, da brugen af bøjen 
ikke står i rimelig forhold til SSF udgift med oven
nævnte. 
Medlem A 546 
Sven Malm 

Forslag 4. 
Da nuværende bestyrelse ikke har gjort noget ved det 
forslag jeg fremsatte ved forrige generalforsamling 
angående at gøre vor X formand Preben Jacobsen til 
æresmedlem fremsætter jeg det her til generalforsamlin
gen 
Medlem A 445 
Poul Olsen (Maskin Poul) 

Forslag 5. 
Bestyrelsen foreslår: 
Kontingent for A-aktive hæves 

fra 700,-kr. til 800,-kr. pr. år 
Kontingent for B-aktive hæves 

fra 300,-kr. til 400,-kr. pr. år 
Kontingent for Juniorer hæves 

fra 200,-kr. til 400,-kr. pr. år 
Pladsleje hæves 

fra 90,-kr. m2 til 110,-kr m2 

Vinteroplæggere hæves 
fra 45,-kr. m2 til 55,-kr m2 

Slæbejoller hæves 
fra 50,-kr. m2 til 250,-kr pr. år 
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Du befinder dig 

her ?? 
Ja, MAN kan kun ærgre sig. Men vi 
ER altså ikke så berømte derude 
omkring i verden, som nogle af os 
gerne vil tro. 
Her et udklip fra Singapore-avisen 
"New Straight Times", som dæk
kede den tragiske flyulykke på 
Færøerne. 
Vi kan som sejlere kun håbe at 
DERES søkort er af lidt bedre 
kvalitet end det her viste kort over 
Danmark og Færøerne. 

Kortsignaturer (uddrag) 

I Hus • Villa 

Kirke 

%J> Fort 
f=^ Batteri 

* 

Lufthavn 

O O • Tårn 

•! 

K 
& 

Vind
motor 

Skorsten 

Vandtårn 

vtdbb* 

* 

'4tJ 

Kran 

Skær tørt 
v/lavvande 

Sten el I. skær 
dybde 0-20 m 

Vrag, dybde 
Indtil 20 m 

Vrag med 
kendt dybde 

Uren bund 

Stromso 

Grænse for 
urent omr. 

Rute T: Trafikseparering 
DW: Dybvandsseparering 

Rekvirér brochure hos Søsportens 
Sikkerhedsråd om trafikseparering. 

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
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. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 10lX) -12° 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 
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TIL ALLE MEDLEMMER 
I 

SUNDBY SEJLFORENING 
I oktober 1998 kan Sundby Sejlforening fejre sit 

75 års jubilæum. 
I den anledning skal vi allerede nu have nedsat et 
festudvalg, der skal være med til at udarbejde planer 
for hvordan og hvor vi skal fejre vort jubilæum. 

Vi skal da også have noget underholdning, hvem 
kan hjælpe med det? 

Er der nogen der vil være med til at stable en revy 
på benene, eller evt. har andre ideer til underhold
ning, så meld jer under fanerne. 
Ring til Else eller kom ind på kontoret en torsdag 
aften. Du kan også lægge en besked om at du vil 
ringes op. 

Hilsen festudvalget 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Havnerundfart den 2. november 1996 
Til alle dem der har lyst og som har en 
båd der kan gå under broerne, er der 
fælles havnerundfart den 2. november. 

Har du ingen båd, er 
der sikkert andre der 
har plads til dig. 

Vi mødes på søndre mole kl. 9 

Husk, det er-JiQ~- ikke vejret der er noget 
galt med, det er påklædningen. 

00 

BACHER 
SCHILDER 

- Nyåbnet 
HH® 

HellyHansen 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 HellyHansen 
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Julehygge 
i Sundby 

søndag den 1. december 
fra kl. 1400 - 1700 

Tag mor, far, børn, børnebørn, 
bedsteforældre og andet godt
folk med til en rar eftermid
dag i klubhuset. 

Vi klipper og klistrer julepynt, 
drikker gløg og spiser pep-
pernødder. 

Bager brunkager 
og laver juledeko
rationer. 

Pris: 
voksne 30,-kr. 
børn 15,-kr. 

Billetter købes hos Tina. 

f 

vvo.̂  

w 

Fiskekonkurrencen den 5. oktober 
89 havde tildmeldt sig konkurrencen. Vejret var højt og flot. 
Starten gik kl. 10(X) ved kanonskud af Sven Malm. Kl. ca. 1500 begyndte bådene 
at komme tilbage og kl. 1600 blev konkurrencen skudt af. 

Der var mange fisk der skulle vejes og måles, men til slut kom vi frem til føl
gende resultat: 
Præmie for den største torsk gik til Kenn fra båden "Barcardi" vægt 2,75 kg. 
Mindste torsk havde Leif 0,75 kg. 
Flest torsk havde Bobbie med i alt 11 stk., Bobbie fik også vandrepokalen. 
Størst hornfisk var der to der havde, vægt 0,725 kg., det var Basse og Theis 
Kronbøl der begge fik præmier. 
Mindste hornfisk 0,185 kg. havde Bille fra Minos. 
Flest hornfisk havde Bobbie med 20 stk. 
Største sild havde Jan Bo Larsen med vægt 200 g. 
Den mindste sild havde Jan Bo og Michael, 25 g. begge fik præmie. 
De fleste sild havde Jan Bo fanget, 20 stk. 
En makrel var halet ind af Bent Larsen, den gav også præmie. 
Af sjoveste ting der gav præmie var: 
En søpølse fanget af Jan Bo, 
1 stk. dekorativ tang med musling og en tang
loppe gav præmie til Annie, 
2 muslinger fanget af Minos gav præmie 
og sluttelig fik Kaj præmie for en selvbygget 
modelbåd som båden havde samlet op ved 
Saltholmen. 

KL. 1930 var der præmieuddeling efter at vi 
havde spist den dejlige skipperlabskovs som 
Tina serverede. 

Efter præmieuddelingen spillede "Sømandsorkestret" op til dansen, der slut
tede kl. 2400. En dejlig og vellykket dag fra morgen til aften. 

De mange dejlige præmier vi kunne uddele var givet af følgende sponsorer: 
Fliigger Holmbladsgade, Kastrup Marineservice, ACS Trælast, Alrusta, 
Lange Bro Cykler, Sundby Sejlforening, Poul Suhr, Vagn Preisler, Jydsk 
Sengetøj, J.P. Bacher, Al-Sport, Amager Møller Autoelektriker, Søren 
Schlichter Bådoptagning, Amager Forkromningsanstalt Aps og Bryggens 01 
og Vand. 

Q. 

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 



Forterne 

22. September 1996 Banelængde 20,8 Sømil 

Rundt 

Start 1 Mål 6,20 - 6,20 Start Kl: 10"' 
Løb 1 Bådtype Skipper Bådnavn Klub DH88 Sejltid Præmieti 
1316 Ballad Holger Nielsen Dione Rks 6.20 03.54.10 04.13.2 
574 Ballad M. Petersson Bloody Mary Rks 6.20 03.54.27 04.15.4 
1420 Ballad Krister Ahikvist Drabant Mss 6.20 03.56.03 04.17.2 
934 Ballad H.P. Johansen Pingvino 11 Ds 6.20 03.56.56 04.18.1 
1094 Ballad Klaus Bærensen Ingelise Rks 6.20 03.58.23 04.19.4 
1492 Ballad Svend Larsen Trine Snk 6.20 04.01.58 04.23.1 
620 Ballad Poul Byberg Røde Mor Ks 6.20 04.08.37 04.29.5 
449 Ballad Jesper Mølgaard Princess M. Lyn 6.20 04.08.40 04.29.5 
683 Ballad Torben Pless Pascal Ks 6.20 Dnc 
707 Ballad Jens Green Peter Wessel Ssf 6.20 Dnc 
836 Ballad Thomas Nevetad Gratia Mss 6.20 Dnc 
919 Pallad Lars Larsson Lazy Lady Mss 6.20 Dnc 
1186 Ballad Daniel Hansen Fifti Fif ti Rks 6.20 Dnc 
950 Ballad Leif Eneberg Keep Smiling Mss 6.20 Dnc 
2001 Ballad Mogens Bahncke Siri Kdy 6.20 Dnc 

Start 2 
Løb 2 Mål 6,05 - 6,05 Start Kl: 20" 
479 Spækhug. Mikael Kirkensgaard Synkefri II Ks 6.05 04.12.31 04.31.2 
173 Spækhug. Kent Nielsen Tyveknægten Ssf 6.05 04.24.24 04.43.1 
81 Spækhug. Henrik Henriksen Antares Ks 6.05 04.24.38 04.43.2 
32 Spækhug. Mogens Hauschultz Rimfaxe Ssf 6.05 Dns 

Løb 3 Mål 5,45 - 6,25 
15 W-Båd Johannes Faurby N. Chris Ss 5.90 04.00.37 04.16.5 
13 22kvm.Sk Lars Rønsholt A. Sirocco Ssf 6.25 04.09.45 04.31.4 
507 H-Båd Hans Christian J. 3 X Jensen Ssf 5.95 04.17.53 04.35.0 
181 Drage Svend Olsen Fafner Kdy 5.45 Dnc 

Løb 4 Mål 6,05 - 6,05 
387 806 Frank Persson Rygvind Lyn 5.95 03.56.32 04.13.4 

312 Maxi F. Claus Topp Orkan Olga Ks 5.75 04.03.41 04.17.2 
89 Albin A. Bjarne H. Hansen Alphina Ks 5.90 04.17.19 04.33.3 

Løb 5 Mål 5,05- 5,50 

950 Vega Michael Fraenkel Mizar Ssf 5.50 04.51.32 05.00.3 
246 Albin Willy Hansen Søs Ssf 5.05 05.14.05 05.14.0 
889 Albin Kimmy Olesen Kiki Ssf 5.05 Dnc 

Start 3 
Løb 6 Mål 8,15- 9,20 Start Kl: 10v 

55 X 9 9  Niels-Jørn Rahbek Sirenen Kas 8.15 03.33.07 04.19.3 
26 Luffe 44 Jan Pesche Køedt Trip Rks 9.20 Dnc 

Løb 7 Mål 7,00 - 7,40 

1 Langø 10 Anders Dylov Team Sif Frem 7.15 03.39.30 04.14.2 
32 BB 10 M. Flemming Thomsen Oliver Ds 7.40 03.38.48 04.16.5 
31 30 M2 Sk Michael Jensen Trio Kas 7.00 03.51.04 04.24.0 

12 Bandholm Ole Berner Marie Lyn 7.15 03.56.29 04.31.2 

6 Mr. 6 BR William Jensen Junie Stk 7.00 04.04.15 04.37.1 

Løb 8 Mål 6.20- 6.80 

24 717 One Anders Hansen Fladmule Mss 6.80 03.32.18 04.02.3 
160 Ban. 28 Ole Krongaard Grå Skæg Us 6.80 03.39.41 04.09.3 

106 Ban. 28 Kim Jensen Lambada Ks 6.80 03.54.15 04.24.3 

429 Albin Ex Bo Ransfort Valena Kap 6.20 04.03.42 04.24.5 

Løb 9 Mål: 6.10 - 6.60 

2 Waar S. Jørgen Friland Bolene Ssf 6.20 04.05.07 04.26.2 

80 Maxi 909 Ib Solgaard Andersen Soldanelle Kuy 6.10 04.06.56 04.26.3 

110 Grinde Freddie Bruzelius Månestråle Ks 6.10 04.08.49 04.28.2 

108 Albin D Ib Danielsen Aida Ks 6.40 04.13.45 04.38.0 

8 Larsen 2 Teddy Thorup Natacha Ss 6.60 Dnc 

102 Albin A. Carsten Rohde Feeling Ssf 6.45 Dnc 

Bekendtgørelse 
om visse former 
for lystfiskeri 

I medfør af § 11, § 11a, § 26, stk. 4, 
§ 30, sti. 1, § 42, stk. 2, § 45, i lov om 
saltvandsfiskeri, jf. lovbekendt
gørelse nr. 798 af 29. september 
1993, som ændret ved lov nr. 1082 af 
22. december 1993, fastsættes føl
gende: 

§ 1. Udover de i lovens § 29 nævnte 
redskaber og fangstmetoder må føl
gende ikke anvendes: 

1) Fiskeri med huggeredskaber (ryk
fiskeri). 

2) Lystfiskeri med lette håndredska
ber, som spiles fra båd eller fra ky
sten ved hjælp af skovle, paravaner 
eller på anden måde (oterfiskeri). 

§ 2. Overtrædelse af bestemmelserne 
i denne bekendtgørelse straffes med 
bøde. 

.§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft 
den 1. februar 1996 og samtidig 
ophæves bekendtgørelse nr. 636 af 
13. september 1990 om visse former 
for lystfiskeri. 

Landbrugs og 
Fiskeriministeriet 
den 16. januar 1996 
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Sejlcenteret 
gswgssws-. 

...og alt det andet: w 
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 

lefrokost 

orenm 

Lørdag den 7. d ecemDer 14 00 

Du tilbyd es Det store Usansynlige Kolde/Varme Julet ord 

ala Tina 

Ing en gaveaktion, men nok et par af de traditionelle lotterier. 

Til (lansen vil Jer være musik. Billetter til julefrokosten købes kos Tina, pris 120,-kr. 

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

• WEBASTO 

• ALBIN 
• THERMO 

• VOLVO 
• REMOTRON 

• BUKH åk | marine 
AL service 

• WALLAS 

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03 
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Referat af bestyrelsesmøde 
mandag den 30. september 1996 

Redaktøren var ikke til stede. 

Inden den egentlige dagsorden gen
nemgik kassereren budgetsammen
ligningen pr. 30.09.96. Denne udvi
ser de samme afvigelser i forhold til 
budgettet som ved sidste sammen
ligning, og skyldes som sidst de 
ekstra udgifter i forbindelse med 
istandsættelse af køkkenet og ud
gravningen af renden. Den største 
besparelse er på bladet. Formanden 
opfordrede alle udvalg til at holde 
mest muligt igen med udgifterne i 
det resterende kvartal. 

Til behandling på generalforsamlin
gen er rettidigt indkommet fire 
forslag, der blev gennemgået og 
diskuteret af bestyrelsen. Ligeledes 
forligger der et forslag fra besty
relsen om at hæve kontingentet og 
pladslejen. Forslagene og bestyrel
sens bemærkninger hertil findes 
aftrykt i det blad, der udkommer 
umiddelbart inden generalforsam
lingen d. 27. okt. 

Bortset fra Claus Villadsen - jollele

deren er alle øvrige bestyrelses
medlemmer, der er på valg, villige 
til genvalg. Det samme gælder 
kassereren Jørgen Rindal og Erna 
Christensen. På valg er også Torsten 
Koch - 1. suppleanten. Holger 
Nielsen har dog givet udtryk for 
usikkerhed om genopstilling af pri
vate årsager. 

Et antal jubilarer vil blive anmodet 
om at møde til generalforsamlingen 
og modtage deres æresbevisninger. 

Punkt 1. Protokol 
Ingen bemærkninger. 

Punkt 2. Formandens beretning 
Den indkomne post blev gennem
gået. 
Fra formanden for Danmarks 
Museum for Lystsejlads på 
Valdemar Slot, Bent Aare, har 
klubben modtaget en opfordring til 
at støtte med et medlemskab. Dette 
koster kr. 400.-og fik tilslutning fra 
bestyrelsen. 
En skriftlig beklagelse sendes til 
Københavns kommune, Socialdirek

toratet, som svar på med
delelsen om, at der ikke er 
penge på indeværende års 
budget til løsning af prob
lemet med brugsvandstil-
førsien til ASS. 
I anledning af brevet fra 
magistratens 4. afdeling ang. 
oprensningspligten for 
kanalen tilskrives borg
mester Bente Frost om 
vanskelighederne i forbin
delse med sandaflejringerne 
i indsejlingsrenden og pro
blemerne med uddybningen 
af havnebassinet. 
Fra Sønderbro Rotary har vi 
modtaget kr. 500.- til 
Svagførefesten. 
Et medlem, der har været til 
samtale, vil blive tilskrevet 
om bestyrelsens beslutning i 
anledning af den 
pågældende sag. 

Punkt 3. Havn og plads 
Sammen med Svend Hansen, for
mand for haveforeningen, der græn
ser op til nordre plads, er skurene og 
pladsen bag disse blevet besigtiget. 
Det henstilles, at medlemmerne 
fjerner de ting, der er lagt på tagene 
samt renholder arealerne bag sku
rene ("ingenmandslandet"). Dette vil 
også blive meddelt i bladet og på 
generalforsamlingen. 
Fra Sundby Kajakklub er vi gjort 
bekendt med et problem med mang
lende vedligeholdelse af SSf s skel 
langs kørevejen. Visse steder er heg
net i en elendig forfatning, og ha
vernes hække rager for langt ud 
over vejen. Vi beklager de nævnte 
forsømmelser og vil snarest muligt 
tage hånd om dem. 
Ordningen med at lade lågen stå 
åben i dagtimerne, har nu haft sit 
prøveår, og tages op på generalfor
samlingen. Det indskærpes, at det er 
i perioden den 1. juni til 31. august 
ordningen gjælder, og at lågen skal 
være lukket senest kl. 22. 
Lampen ved lågen vil blive ordnet. 
De sidste fire både flyttes fra den 
nye trailerplads på nordre mole den 
1. okt. 
Behovet for brede pladser i havnen 
er stigende. Havneudvalget arbejder 
med et konkret forslag, der går ud 
på at sammenlægge tre smalle 
pladser og ændre dem til to brede 
pladser på midtermolen ud til nor
dre bassin. Behovet for større 
pladser vil blive analyseret med hen
blik på fremtidige tilpasninger. 
Klubben er blevet tilbudt et ramslag 
monteret på en pram, men må des
værre afslå, da vi hverken har det 
store behov for et eller har plads til 
at have det liggende i havnen. 
Nu vil bukke og klodser, der ikke er 
forsynet med mærke, blive fjernet af 
pladsmanden. 
Legepladsudvalgets arbejde er gået 
godt og nogenlunde planmæssigt. 
De søger om endnu et beløb til mate
rialer. Det viser sig, at forbruget har 
været mindre end anslået, da plane
ring og udlægning af sand er udført 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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af pladsmanden gennem havneud
valget. Formanden tager kontakt til 
udvalget. 
På forspørgsel understreges det, at 
"Bollen" vil blive lagt tilbage på sin 
oprindelige plads senest i næste 
sæson. 
Lyset ved sejlerskolens skur bliver 
repareret. 
Kent Nielsen beklager, at DS-bøjen 
ikke er blevet udlagt som vedtaget, 
men bøjer sig for, at tiden nu er så 
langt fremskredet, at det er for sent 
at udlægge den i år. Den forventes 
udlagt straks i den kommende 
sæson. 

Punkt 4. Klubhus 
Taget er blevet repareret så godt 
som muligt. 
Der er indkøbt 50 stole, som for 
tiden er stablet op i "Green House", 
hvorfra de kan hentes over til klub
huset, når det skønnes nødvendigt. 

Punkt 5. Fester 
Der er Fisketur førstkommende 
lørdag, og arrangørerne håber på 
stor tilslutning. 
Til afriggergildet inviteres foruden 
æresmedlemmerne de sponsorer, 
der flere gange har hjulpet os ved 
forskellige arrangementer samt 
klubbens danmarksmestre i Yngling. 

Punkt 6. Sejlerskolen 
Sejlerskolen deltog i Forterne Rundt. 
Der er holdt kursus i motorlære, 
især for de elever der skal op til 
prøve nu. Prøven i praktisk sejlads 
afholdes den 5. oktober. 
Den 11. oktober holder sejlerskolen 
afslutning. 

Punkt 7. Ungdomsafdelingen 
Skolesejladserne blev afsluttet sidste 
mandag. 
Ungdomsmesterskaberne forløb 
godt og der var fin tilslutning. 
Udvalget har vinterplanen klar. Den 
indeholder bl.a. deltagelse i "kanal
rundfarten" den 19. oktober og den 
efterhånden traditionelle juniortur i 
slutningen af januar måned. 
Fra kredsmødet forlyder det, at 
Hobie 405-j olien, trods de påpegede 
svagheder, anbefales som øvejolle. 
I SSF's ungdomsafdeling ønskede 
man at søge om 2 joller til brug for 
de 14-16-årige. Prisen for drift og 

vedligehold i en 2 års periode anslås 
at beløbe sig til kr. 10.000. Da ingen 
af de øvrige klubber i kredsen 
ønskede at deltage i projektet, stilles 
det også i bero for vores vedkom
mende. 

Punkt 8. Kapsejlads 
Sæsonens sejladser er slut. Forterne 
Rundt var årets sidste stævne. Til 
klubmesterskaberne var der plads til 
at mange flere både kunne have 
deltaget. Planlægningen af næste års 
stævner er påbegyndt. 

Punkt 9. joller 
Jollehuset og det omkringliggende 
område er blevet shinet op. Arbejdet 
blev udført af et par af medlem
merne. De to rådne stolper på huset 
vil blive udskiftet. 
Broen er taget ind. 

Punkt 10. Motorbåde 
Fra DS udbeder man sig en kontakt 
til motorbådsudvalget. Steen påtager 
sig opgaven. 

Punkt 11. Sikkerhed 
Det henstilles at følgebådene efter 
brug efterlades med motorernes 
skruer i vandet, da disse ellers rager 
for langt bagud i forhold til plad
serne. 
Retningslinierne for vagtordningen 
sættes i bladet. Medlemmerne opfor
dres kraftigt til at følge dem. Der 
erindres om, at medlemmer med 
båd på plads eller i havn har pligt til 
at gå vagt. 

Punkt 12. Bladet 
Deadline er 1. okt. 

Punkt 13. Evt 
En båd, der har ligget ulovligt i hav
nen gennem længere tid, vil nu blive 
taget på land. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Formand Sekretær 
Jens Green B. Schandorff 

Bagbord viger for styrbord. 

- p. 

Modgående viger til styrbord. 

Motor viger for sejl. 

& '*» 
Vigepligt for skib om styrbord 

> 

4- /<**••• 
Luv viger for læ. 

Indhentende skib viger altid. 

"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 

BORCICwarner' CGGXSuCO 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

il Perkins 
Forhandler 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
' ' Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 
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Møn rundt med "op og ned" 1996 
For anden gang skulle folkebåden 
"Op og ned" med på kapsejladsen 
"Møn Rundt"arrangeret af Sundby 
Sejlforening. Sidste gang var det en 
pragtfuld tur. God vind og fladt 
vand til Møn. Stjerneskuddene teg
nede streger på kryds og tværs på 
himlen. Vinden forsvandt ved Møn 
så vi kom op og så de andre både. 
Magssejlads gennem Grønsund, og 
igen fin vind gennem Bøgestrøm
men og hjem gennem Køge bugt. 
Vi var hjemme lørdag omkring mid
nat. Det eneste ærgelige var at vi 
kom en halv time for sent til start, så 
vi var lidt ensomme derude om nat
ten indtil Møn. 
I år skulle det så være igen. 
Besætningen var foruden underteg

nede, Grethe og Birgitte. 
Sundby Sejlforening ligger jo kun et 
stenkast fra hjemmehavnen, Sund
krogen, (ligesom sidste gang) så der 
var ingen grund til at sejle båden 
over i forvejen. Grethe blev forsinket 
af et par telefonopringninger på 
arbejdet, så vi kom lidt sent afsted. 
Ud for prøvestenshavnen blev vi 
enige om at kontakte dommerbåden 
pr. VHF, og fortælle at vi var på vej 
og gerne ville starte, selv om vi ville 
komme ca. en halv time for sent. 
Ved startstedet kom en lille motor
båd op på siden af os. 
Det var Sundby Sejlforening der var 
så venlige at sende en båd ud 

specielt til os. Vi fik at vide at alt var 
i orden og at vi bare kunne sejle. 
Ude i horisonten kunne vi lige 
skimte en flok både, de andre delt
agere, men afsted gik det mod 
Nordre Røse, og Øresundsbrobyg
geriet. Dette brobyggeri er lidt stres
sende at komme igennem. 
Lystbåderenden er lagt yderst, så 
man skal krydse trafikruten, hvor 
erhvervstrafikken ligger som perler 
på en snor, to gange. Vi glædede os 
allerede til at komme ud i åbent far
vand, så vi kunne få vores gode 
mad og noget rødvin, og slappe af 
gennem Køge Bugt mens vi så på 
solnedgang og stjerneskud. 
Ved Drogden gik Grethe i kahytten 
for at sørge for mad. Vinden var 
foran for tværs og der var faktisk 
nok af den. Vandet var heller ikke 
helt fladt, og det gik med 6 knob der 
nedad. 
Grethe var meget stille i kahytten 
mens hun sørgede for maden. 
Ingen af os havde rigtig lyst til rød
vin længere. Grethe var noget bleg 
da hun kom op og sagde at hun ikke 
selv havde lyst til noget at spise, 
men mente det var bedst at ligge 
ned og sove, og at hun i det hele 
taget følte sig noget ukampdygtig 
lige for øjeblikket. Så var der Birgitte 
og mig tilbage. 
Aftenen faldt på. Himlen var klar. 
Vinden tiltog. Pfifft, sagde windexen 

da den løsnede sig og som en propel 
forsvandt ud over Køge Bugt. 
Der var stjerneskud, men det var 
ikke lige vejret til at ligge og kigge 
op i himlen og nyde dem. 
I øvrigt dansede himlen frem og 
tilbage, eller også var det båden, så 
det var ikke til at holde stjerne
himlen fast. 
Et sted langt forude kunne vi se en 
række små hvide lysprikker. 
Agterlanternerne fra de andre del
tagere. Foran, ret tæt på, havde vi 
agterlanternen fra en gaffelrigger. 
Vinden kom fra øst, så bølgerne hav
de hele Østersøen til at bygge sig op 
i, og var efterhånden temmelig 
pæne. Til bagbord havde vi Falster-
borev fyr, og til styrbord, men kun 
på toppen af bølgerne, havde vi 
Stevns fyr. Birgitte og jeg var enige 
om at det føltes rigtig rart at have 
en båd lige i nærheden, så man ikke 
var helt alene på det store hav. 
Pludselig var det ikke længere hans 
agterlanterne, men derimod hans 
grønne lanterne vi kunne se. 
Han var vendt om. Det havde vi 
også mest lyst til, men først ville vi 
have rebet sejl. Til det havde vi brug 
for alle mand, så Grethe måtte, 
meget mod sin vilje, ud af køjen. 
Det var ikke lige noget der gjorde 
søsygen bedre. Da vi havde fået 
rebet fandt vi ud af at det da egent
lig gik meget godt. Det giver en 

Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

S 32 50 19 78 
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væsentlig mere behagelig sejlads 
med rebet sejl, også på en Folkebåd, 
så vi fortsatte mod Møn. 
Hen ad klokken 3 kom Grethe op i 
cockpittet. Nu var søsygen overstået, 
og hun var klar til at tage fat igen. 
Til gengæld begyndte Birgitte at 
være noget stille. Jeg gik i kahytten 
for at kikke på kort, og for ikke at 
blænde i cockpittet lukkede jeg 
døren. Det gav et sært knæk da 
døren smækkede i, og sekundet efter 
skreg Birgitte. Efter at have haft fing
rene i vand i en halv times tid, for
talte hun at dette, at have fingrene i 
klemme i dørkarmen, var den mest 
effektive kur mod søsyge hun endnu 
havde prøvet. Man glemte sim
pelthen søsygen for smerten i fing
rene, og den kom ikke tilbage igen. 
Omkring Møn var Birgitte gået 
under dæk, og Grethe og jeg var i 
cockpittet. Toiletforholdene i en 
folkebåd er ikke særlig luksuriøse. 
Man tager en pøs og går under dæk, 
for bagefter at balancere pøsen ud i 
cockpittet og tømme den udenbor
ds. Da Grethe var nået så langt at 
pøsen var balanceret ud i cockpittet, 
tog båden en overhaling, så indhold
et bredte sig ud over dørken. Se, her 
er det godt at have en ældre utæt 
træbåd. Det gør at der ofte skal 
pumpes, og man får alt under dør
ken skyllet godt igennem. 
Ved Møn fyr havde vi atter kontakt 
med andre både. Imidlertid skulle vi 
lige forbi et eller andet stort fartøj 
der lignede et juletræ, med forskel
ligt farvede lamper alle mulige sted
er. Først mente vi at kunne se agter 
lanternen, men det stemte ikke med 
at vi kunne se både røde og grønne 
lanterner samtidig. Han kom lige 
imod os! Så ville vi gå inden om 
ham, men fandt ud af at det var et 
uddybningsfartøj der skulle passeres 
på den anden side. Så tilbage igen. 
Vi følte os efterhånden som et møl 
der tiltrækkes af en tændt lampe. 
Da vi omsider var fri af ham var vi 
igen alene på havet. Jeg gik under 
dæk og Birgitte kom op. Det lyk
kedes at stemme sig rimeligt fast i 
bagbord køje, det var den der ikke 
var våd, så man kunne få sovet 
nogenlunde. 
Jeg vågnede klokken 7. Det var lyst. 
De andre sagde det havde været en 
fantastisk solopgang. Båden lå helt 

roligt og vi lænsede ind mod 
Hestehoved og Grønsund. Af med 
alt det våde søtøj, så det kunne ligge 
på ruffet og tørre. Tiden gennem 
Grønsund passede lige med et godt 
morgenmåltid med kaffe, the og ris
tet brød. Klokken 10 var vi fremme 
ved bøjen ved Vordingborg, og her
fra gik det på kryds gennem Bøge
strømmen, så nu var det igen på 
med det våde søtøj, og herfra havde 
vi to gaffelriggere at følges med. 
Bøgestrømmen var som den plejer at 
være, og efter soldaterne gik det 
igen ud i åbent vand, hvor vinden 
ikke var blevet mindre og også på 
hjemturen foran for tværs. 

Op igennem Faxe bugt og Køge bugt 
med Grethe ved roret. 
Bølgerne var stadig store, men de 
virker venligere i solskin og smukt 
vejr end om natten. 
Kl. 1745 var vi igen ud for Drogden. 
12 sm. fra øst sagde vejrmeldingen 
det blæste. 
Klokken 1900 var vi i mål. 
Turen havde taget omkring 25 
timer, og det syntes vi godt nok var 
hurtigt.Vi blev nummer 22 ud af 50 
startende både, og det var vi godt 
tilfredse med. 

Jan Petersen 
FD 514 "Op og Ned" 

Ballad 
Weekend-stævne 21. - 22. September 1996 

PLC SEJLNR. NAVN 
POINT 

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

1316 
934 
1420 
1094 
919 
1492 
836 
620 
2001 
574 
950 
449 
683 
707 
1186 

Holger Nielsen 
H.P.Johansen 
Krister Ahikvist 
Klaus Bærensen 
Lars Larson 
Sven Larsen 
Thomas Nevstad 
Poul Byberg 
Mogens Bahncke 
Mogens Petersson 
Leif Eneberg 
Jesper Mølgaard 
Torben Pless 
Jens Oreen 
Daniel Hansen 

KLUB 

RKS 
DE 
MES 
RKE 
MES 
ENK 
MES 
KS 
KDY 
RKS 
MES 
LYN 
KS 
SSF 
RKS 

3 11 5.7 
1 3 4 13.7 
4 6 3 25.4 
7 2 5 26.0 
2 9 DNC 40.0 
9 8 6 40.7 
5 5 DNC 42.0 
10 7 7 42.0 
8 4 DNC 44.0 
DNC DNC 2 47.0 
6 10 DNC 49.7 
13 12 8 51,0 
11 11 DNC 56.0 
12 DNF DNC 62.0 
DNC DNC DNC 66.0 

BÅDODSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTELNYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI IKLÆDNING 

VI HAR INSTRUMENT 
BLOKKE/BES 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ CH 
GAVEARTIKL 

KAST 
SALTVÆRKS^ 
TLF. 32-500504 

hAG OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

1ERVICE 
RUP 

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

Nu er sejlsæsonen forbi og vi er 
midt i efteråret. 
Når I læser dette, er navigations-
kurset og tovværkskurset forhå
bentlig i fuld gang. 
Søndag den 22. september deltog 
"Tyveknægten" i "Forterne Rundt". 
Det var nogenlunde vejr, så vi fik en 
fin dag og nåede at blive nummer to 
af fire spækhuggere. Dette resultat 
er vi tilfredse med. 
Lørdag den 28. september afholdt 
sejlerskolen sin årlige motorlæredag 
med deltagelse af 5 håbefulde 
prøveaspiranter. 
Selve prøven afholdes lørdag den 5. 
oktober. 
Fredag den 11. oktober afholder 
sejlerskolen afslutning og lørdag/-
søndag den 12/13. oktober er der 
pligtarbejde med afrigning af 
bådene. 
Lørdag den 19. oktober agter sejler
skolen i lighed med tidligere år, at 
deltage i den årlige "Havnerund
fart". 
Lørdag den 26. oktober afholder SSF 
det årlige afriggergilde. Det er mit 
håb at se mange af sejlerskolens 
lærere og elever ved denne lej
lighed. 
Til slut vil jeg her benytte lejlighe
den til at takke alle lærere og elever 
på sejlerskolen for en sæson, der har 
været fuld af aktiviteter og som der
for har givet mange glæder til alle, 
ikke mindst skolechefen. 
Vi ses igen til foråret til en ny sæson, 
hvor vejret forhåbentlig vil arte sig 
bedre. 
Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
Skolechef 

Oprydning! Oprydning! 
Efter at have inspiceret skurene på pladsen må det konstateres, at der 
ikke alle steder hersker lige stor orden. 

Det skal indskærpes at: 
- Der må ikke henligge noget på tagene. 
- Der skal være ryddeligt omkring skurene, også bagved. 

Alså sørg for at få fjernet uønsket effekter og anbring dem i de dertil
hørende containere, eller aftal med pladsmanden om hvor du kan gøre 
af dit affald. 

Bestyrelsen 

-fra medlemmerne 

Røde Verner i SSF 
Hjertelig tak for venlig deltagelse 
ved min kære mands død og bisæt
telse 
Grete Bodin 

Hjertelig tak for venlig deltagelse 
ved Carlo Falk Hansens bisættelse 
Venlig hilsen 
A. Falk Murmann 

Hjertelig tak 
for opmærksomheden 

Tusind tak for den smukke sam
menplantning og standeren i anled
ning af vores 50-års jubilæum 
fredag den 6. september 1996. 
Det var dejligt, at så mange havde 
lyst til at gøre dagen til noget særligt 
-det var overvældende. 
Endnu en gang tak. 
Med venlig hilsen 
Bertha, Finn & Otto Ellermann 
MEKA MØBELCENTER 

Støt vore sponsorer 
De støtter os 

fra bestyrelsen 

Nye medlemmer 
610 Allan Rasmussen 

Hareskovvej 43 2700 Brønshøj 
614 Kenn Kennsen 

Italiensvej 75 2300 S 

Der er også 
plads til dine 
indlæg her i 

bladet 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofie vej 2, 3., 2900 Hellerup 
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Børnenes Juletræ 
søndag den 15. december 1996 kl. 14 

Kom og få en god dag sammen med dine børn eller 
børnebørn 

i 

Billetter kan fås hos Tina fra 
den 1. december 
mod forevisning af medlemsbevis 

Kun en billet pr. barn 

Entre for voksne 
20,-kr. 

billet kan købes ved 
indgangen 

Husk rygeforbudet i 
klubhuset 

fra kl. 1400 - 1700 

L 

Få et motoreftersvn nu 
og se frem til en problemfri 

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

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

Klargøringen omfatter: 
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel 
• Olieskift i gearkasse 
• Alle bevægelige dele gennemsmøres 
• Rensning af karburator og filter 
• Check af tændingssystem 
• Motoren testes i prøvekar 
• Motoren behandles med rustbeskyttelse 

Priser excl. moms. 
2 
6 

12 
26 
46 
80 

5 HK, 385 kr. 
10 HK, 425 kr. 
25 HK, 460 kr. 
45 HK, 545 kr. 
75 HK, 725 kr. 
120 HK, 895 kr. 

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

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

OUTBOARDS 

YAMAHA 
^Uahnsan 
auicKsiLvsn 
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NY BAD? 
NEJ, 
NYMALING! 
International er stolte af at kunne introducere TOPLAC -
en ny maling til trætte friborde - træ, metal og glasfiber. 

Høj glans og kulørbestandighed © God vejrbestandighed 

Let at påføre med pensel, rulle og malepude % 1-komponent 

Indeholder UV-filter for længere levetid. 

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



Standeren hales ned af juniorerne 1996 

December 1996 Nr. 12 55. Årgang 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 59 41 30 

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: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

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 23 10 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 31 59 06 51 

Jolleleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 

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

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

1. december 1996 

Pokaler 1996 
Børge Tvillings's 
(Flittigste fører) 

Henrik Sharff Li 
Vivi Olsen's 
(Flittigste Junior) 

Benjamin Moby 

Hæng i pokalen 
(Flittigste pigesejler) 

Eva Persson 

SSF's 
(Flittigste optisejler) 

Emil Empacher Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 
Heidi's 
(Særlig indsats) 

Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 
Heidi's 
(Særlig indsats) 

Maria Siersen S SF's 

Preben Vognmand's 
(Klubmester optimist) 

Simon Andersen 
Ungdomsafdeling 

og uddeles af 

Skolebetjentens' s 
(Klubmester Yngling) 

Team DEN-160 
ungdomslederen ved hver 

efterårs generalforsamling. 

Meddelelse fra kasserer og havneudvalg angående mærkning af fartøjer på SSF plads. 
Alle fartøjer på SSF plads skal være mærket med årsmærke for indeværende år. 

Fartøjer, der ikke er mærkede, kan af havneudvalget tages på land eller flyttes for ejerens regn-

ing. og pålægges bøde for manglende mærkning. 

Af hensyn til havneudvalgets arbejde foreskriver foreningens love, at medlemmerne sørger for, 

at årsmærket ar anbragt synligt fra land, d.v.s. i stævnen på styrbord side. 
Vinteroplæggere skal også have anbragt årsmærke på et synligt sted. Hvis båden er mærket 
som ovenfor nævnt, opfyldes det lettest ved, at bukke er forsynet med medlemsnummer og evt 

fartøjsnavn. 
Joller, hvad enten de er på landplads eller er slæbejoller, skal mærkes med årsmærke, ved sejl
brædder kan det accepteres, at mærket er fastklæbet på stativet ved brættets plads. 

Havneudvalget har hvert år umærkede både, der giver store problemer, det kan ikke umiddelbart 

ses, hvem ejeren er, det kan ikke konstateres, om der er betalt pladsleje, og i tilfælde af ulykker 

kan havneudvalget ikke kontakte ejeren for at begrænse evt. skade. 

I vinterens løb vil havneudvalg og kasserer gennemgå plads og havn for fartøjer uden gyldigt 

årsmærke. De bådejere, der ikke har mærkningen i orden, bedes i egen interesse sørge for at få 
det i orden, fartøjer, der ikke er mærkede, kan af havneudvalget tages i forvaring og udleveres 
kun mod dokumentation for betalt pladsleje og betaling afbøde og evt. kranudgift. 

Med sejlerhilsen 
Jørgen Rindal 
Kasserer 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

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

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

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

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

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

SMQffsettfyk 
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v/ Tina og Søren Meller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP 3251 71 79 

2 



Ibe Heétliye fire 

Søndag den I. december fra kl. 1400 - 1700 

Ĵlna å julehycjffe i Kundby )̂ejlforenina 

Tag mor, far, børn, børnebørn, bedsteforældre og andet godtfolk med til en rar eftermiddag i klubhuset. 

Vi klipper og klistrer julepynt, drykker gløgg og spiser pepernødder. 

Pris: Voksne 30.- kr. og børn 15.- kr. 

Billetter hos Tina i restaurationen. 

& 

uLørdag den 7. december kl. 1400 

Kundby Sejlforenincj 6 julefrokost 

Du tilbydes det store usandsynlige kolde/varme julebord a' la Tina 

Ingen gaveaktion, men nok et par af de traditionelle lotterier 

Til dansen vil der være musik. 

Pris: 120.-kr. 

Billetter hos Tina i restaurationen. 

Søndag den 15. december kl. 1400 

(13ørnene 4 juletræ i Kundby Sejllorenina 

Kom og få en god dag sammen med dine børn eller børnebørn. 

Pris: Børn gratis (der udleveres I billet pr. barn mod forevisning af medlemsbevis) 

Pris: Voksne 20. kr. (billet kan købes ved indgangen) 

Billetter hos Tina i restaurationen. 

Søndag den 26. januar 1997 kl. 1400 

dSanhodpil i S)undby ejlforenina 

Der vil blive 8 gennemgående spil plus 3 flotte ekstra spil. 

Alle plader koster kun 5.- kr. pr. stk.. 

Efter hvert spil vil der blive udtrukket en flot gevinst på adgangsbilletten. 

Pris: 10.- kr. (billet kan købes ved indgangen) 

Vi begynder allerede nu at sælge vort fjernstyrede banko, gå 

ikke glib af denne ekstra chance for at vinde en stor flæskesteg. 

Tag godt imod vores sælgere. 

På Jestkomiteens vegne 
Elo, Rita og Else. 



Referat af generalforsamlingen 
Søndag den 27. oktober 1996 

Punkt 1. Valg af dirigent 
Formanden Jens Green Jensen bød 
velkommen. 
Hans Guldager blev foreslået og 
valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at general
forsamlingen var lovligt indkaldt 
ved annoncering i både september -
og oktoberbladet. 
Derefter blev dagsordenen oplæst og 
et stemmeudvalg nedsat, bestående 
af Vagn Preisler, John Jacobsen og 
Erik Povlsen. 

Punkt 2. Protokol og beretning 
Protokollen fra sidste møde er trykt i 
bladet. 

Formanden oplæste sin beretning. 
Se beretningen side 8 

Debat og kommentarer 
A 625 Birger Hansen ønskede bud
gettets sidste udgiftspost uddybet. 

Dir.: Det vil blive gjort af formanden 
senere. 

Protokol og beretning blev herefter 
godkendt. 

Herefter blev der uddelt følgende 
pokaler og præmier: 
Formanden uddelte pokalen til 
Årets Sundby'er til Martin Carlsen. 
Kapsejladschefen uddelte følgende 

pokaler: 
Tonny Povlsen i yngling blev årets 
klubmester og fik "Karl og Strits 
V andrepræmie". 
Årets bedste til onsdagssejladserne 
blev Lars Rønsholt Andersen, som 
fik "Kristines Vandrepræmie". 
Ungdomsleder Søren Jensen uddelte 
også en række pokaler: 
Klubmestre i Yngling blev "Team 
160" - repræsenteret ved Mia og 
Martin. 
Årets flittigste ynglingefører blev 
Henrik Scharff. 
"Heidis Vandrepræmie", som udde
les for en særlig indsats, blev givet 
til Maria Siersen. 
SSF's vandrepræmie, som gives til 
den flittigste optisejler, modtoges af 
Emil Empacher. 
Den flittigste pigesejler Eva Persson 
fik "hæng i pokalen", og til sidst var 
der en pokal til den flittigste junior: 
Benjamin Mody. 

Punkt. 3. Valg 
Formanden Jens Green Jensen 

genvalgt 
Kapsejladschef Frank Olesen 

genvalgt 
Ungdomleder Søren Jensen 

genvalgt 
Jolleleder - Henrik Gravesen 

foreslået og valgt 
1 havneudvalgsmedlem 

Holger Nielsen - genvalgt 

Formanden for klubhus og 
bygninger Elo Nielsen - genvalgt 
1 suppleant til bestyrelsen 

Vagn Preisler foreslået og valgt 
2 suppleant til bestyrelsen (for 
Henrik Gravesen) - Martin Carlsen 

foreslået og valgt 
Kasserer Jørgen Rindal - genvalgt 
Kasserersuppleant 

Erna Christensen - genvalgt 

Punkt 4. Lovændringsforslag 
Ingen. 

Punkt 5. Forslag 
Der er indkommet fem forslag, der 
alle er trykt i bladet. 

Forslag nr 1. 
Forslagsstilleren A 388 Svend Erik 
Culmsee synes det er grotesk, at han 
bliver nødt til at betale en anden 
havn for at have sin jolle liggende, 
fordi han har fået plads til sin båd i 
år, og havnen alligevel er tømt for 
både om vinteren. Budgettet viser, at 
vi jo godt kan bruge pengene. 
A 569 Henrik Gravesen er enig, men 
synes ikke, forslaget er vidtgående 
nok og opfordrer bestyrelsen til at se 
på forslaget, også fordi det kan give 
penge i kassen. 
Formanden: Når bestyrelsen har 
været lidt tilbageholdende med at gå 
ind for dette forslag, skyldes det, at 
havneudvalget har haft rigeligt at 

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
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. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 
Lørdag kl. 9°° -1200 

Mandag lukket 
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gøre med at holde øje med bådene 
både på land og i vandet. Det 
hænger sammen med den mang
lende afmærkning. Forslaget kan 
kun lade sig gøre, hvis man sørger 
for at afmærke sine ting og at kon
takte havneudvalget i stedet for bare 
at lægge sin båd i havnen. 

Forslaget blev vedtaget ved hånds
oprækning. 

Forslag nr. 2 
A 604 Henry Plambech begrundede sit 
forslag med ønsket om flere arrange
menter for de ældre og ønskede en 
afstemning, gerne skriflig, om 
forslaget. 
Dirigenten: Da forslaget ikke inde
holder noget om, hvordan en 
ældreafdeling skal styres, skal dette 
så overlades til bestyrelsen at finde 
ud af, hvis forslaget vedtages? 
A 546 Sven Malm til forslagstilleren: 
Er SSF i sig selv ikke en ældreafde-
ling. 
A 791 Else Thuring synes, ideen er 
god, men mener nok, at ønsket ikke 
går på at lave en klub i klubben, 
men at nogen tager initiativet til 
arrangementer. Bladet kan bruges til 
indkaldelser og der kan indgås 
aftaler med restauratøren om en evt. 
menu til en rimelig pris i forbindelse 
hermed. Det vil hun gerne være 
behjælpelig med, og så er det op til 
de ældre selv at køre videre med 
det. 
Formanden har også forståelse for 
ideen, men mener, at der må være 
tale om en gruppe i lighed med 
strandjægerne og andre. Plambech 

opfordres til at trække forslaget og 
lade arbejdet gå videre som skit
seret, som Else har foreslået. 
Plambech fastholdt ønsket om 
skriftlig afstemning om forslaget. 
Der er uddelt 159 stemmesedler. 
Afstemningen gav følgende resultat: 
32 stemte for forslaget, 87 stemte 
imod, der var 25 blanke og 2 
ugyldige. Forslaget er faldet. 

Forslag nr. 3. 
A 546 Svend Malm begrundede sit 
forslag med, at bøjens beliggenhed 
er dårlig, stedet er ikke attraktivt for 
gæstesejlere, bøjen er skydeskive for 
krybskytter og det er SSF og ikke 
DS, der betaler for udlægning og 
vedligeholdelse, så her er en anled
ning til at holde igen på nogle af de 
bebudede stigninger på budgettet. 
Hver gang, der ligger en gæstesejler 
ved bøjen, går havnen desuden glip 
af en afgift. 
Formanden oplyste, at der ligger ca. 
100 bøjer rundt om i farvandene, og 
at forskellige klubber har påtaget 
sig opgaven med at udlægge og 
vedligeholde dem. Klubbens egne 
medlemmer har da også brugt dem, 
også den uden for vores havn. 
Stenen og kæden til bøjen har vi 
allerede, så de belaster ikke budget
tet. Ikke mange har overnattet ved 
bøjen, så det er ikke mange 
havneafgifter, man er gået glip af. 
A 686 Hanne Mody går på sejler
skolen og synes, at det er udmærket 
at bøjen ligger, hvor den gør, da 
sejlerskolens elever så kan bruge den 
til at øve sig på bøjeoplæg. 
A 726 Erik Wilhelmsen synes, at det er 

en dårlig ide at nedlægge bøjerne. 
Han bruger dem selv meget over 
hele landet og mener, at hvis flere 
brugte dem til overnatninger, kunne 
det bruges i arbejdet for at få nedsat 
havneafgifterne. SSF bør være med 
til at bibeholde de eksisterende bøjer 
og medvirke til, at flere bliver 
udlagt. 
Forslaget blev forkastet. 

Forslag nr. 4. 
A 445 Poul Olsen (Maskin Poul) I sam
menligning med flere andre, der er 
gjort til æresmedlemmer, har Preben 
Jacobsen sparet foreningen for en 
masse penge. 
Den skriftlige afstemning gav føl
gende resultat: 155 sedler afleveret. 
65 stemte ja, 78 stemte nej, der var 4 
blanke og 0 ugyldige. Forslaget blev 
forkastet. 

Forslag nr. 5. 
Der stemmes om hvert afsnit og 
budgettet kommenteres i forbindelse 
hermed. 

Formanden begrundede forhøj
elserne med stigningerne i budget
tet, hvor den væsentlige stigning 
skyldes tagets forfatning. En færdig 
løsning på dette problem foreligger 
ikke p.t. Møblerne i klubhuset, som 
er noget skrabsammen, trænger til 
udskiftning. En yngling skal efter 
planen renoveres. Den under debat
ten påtalte post på budgettet inde
holder bl. a. hensættelse til 
jubilæumsarrangementer. Med de 
foreslåede stigninger vil vi få et 
provenu på de budgetterede 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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1.325.000 kr. Vi bør også i en fore
ning af vor størrelse have en "parat
pulje" på kr. 100.000 i kassen til brug 
ved pludselige større udgifter som 
f.eks. indkøb af en ny traktor, og 
selvom vi kan trække på kassekred
itten, er den i den forbindelse dyr. 
Det er desuden nogle år siden, vi 
sidst har reguleret. 

Dirigenten udbad sig kommentarer 
til budgettet. 

A 625 Birger Hansen syntes som diri
genten, at det er et godt tiltag, at 
budgettet er omdelt. Han accepterer 
det svar, han har fået på sit tidligere 
spørgsmål, men vil også gerne have 
en forklaring på den 70% stigning på 
administration, der er i budget
forslaget. 
A549 Flemming Voss takkede også for 
det udleverede budgetforslag, men 
mener, at budgettet kun skal inde
holde alle udgifter til den daglige 
drift samt til de planlagte 
investeringer. Til uforudsete 
udgifter bør kassekreditten bruges. 
Kassereren oplyste at den budget
terede stigning skyldes, at alders
fordelingen blandt klubbens 
medlemmer er sådan, at vi vil mod
tage et mindre tilskud fra folkeop
lysningssekretariatet end vi plejer. 
A 445 Poul Olsen udbeder sig en 
forklaring på stigningen på 
udgifterne til klubhuset. 
A 905 Hanne Kuhnel vil i forbindelse 
med kontingentforhøjelserne gerne 
vide, hvor mange medlemmer, der 
er i de forskellige afdelinger. 
Formanden svarer: at vi bruger 
kassekreditten, fordi indtægter og 
udgifter falder forskudt i forhold til 
hinanden. Han fremhæver, at det er 
nødvendigt på grund af klubhusets 
tilstand på nuværende tidspunkt at 
sætte ekstra penge af til vedligehold
else af klubhuset. Fordelingen af 
medlemmer vil blive bragt i bladet 
næste gang. 

Angående forslagene finder besty
relsen en årlig stigning i kontingen
tet for A og B medlemmer rimelig. 
Kontingentet for juniorer er faktisk 
som skrevet og foreslås bibeholdt. 
Trods stigningen i pladslejen vil det 
stadig være billigt at ligge i SSF. 
Vinteroplæggere skal fortsat betale 

det halve af årslejen. Slæbejoller, 
skydepramme o.l. har hidtil betalt 50 
kr. årligt og ikke pr. m2 som trykt i 
forslaget. De foreslåede kr. 250 årligt 
er ren regulering. 

Kommentarer til forslagene: 
A 1054 Michael Fraenkel ville fore
trække, at man hævede kontingentet 
oftere og så med mindre stigninger 
ad gangen. 
A 290 Fini Lassen manglede oplys
ninger om flere detaljer om ind
tægter og udgifter. 
Dirigenten meddelte, at vi har for
ladt bugettet. 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

A 157 Mimi Olesen ville gerne vide, 
hvorfor man ikke havde taget 
skurlejen med i prisforhøjelsen. 
Mange har stadig skur, selv om de 
har solgt båden. 
A 445 Poul Olsen syntes, at det er en 
dårlig ide at lægge så meget på 
pladslejen, da der skal betales moms 
af den. Det skal der også af 
skurlejen, mens kontingentet er 
momsfrit. 
A 569 Henrik Gravesen stiller æn
dringsforslag: Kontingentet for A- , 
B-aktive og juniorer som 
bestyrelsens forslag. Minijuniorer 
stigning til kr. 50,- . Pladslejen stiger 

N 

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup 

Tlf. 3250301 7, Fax 32503435 

Heller s Yachtværft 
Generationsskifte!! 

Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 
sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 
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til kr. 120 m2 , det halve for vintero
plæggere. Både, der står på land hele 
året betaler 75% af helårslejen. 
Slæbejoller og skydepramme som 
foreslået kr. 250.- pr. år. 
Dirigenten: Ændringsforslagene 
tages op under de pågældende 
punkter. 
Formanden synes, at mindre 
stigninger i kontingentet hen ad 
vejen er en god ide. 
Vi har valgt denne gang ikke at 
hæve skurlejen. 
Detaljernes fordeling fremgår af 
regnskabet og står derfor ikke i bud
gettet. 
Minijuniorernes kontingent fylder så 
lidt, at det ikke mærkes. Derfor er 
det ikke taget med. Der er ingen 
bemærkninger til Henrik Gravesens 
forslag til ændring af pladslejen, da 
det ikke giver de store ændringer. 

Afstemningen gav følgende resul
tater: 
Kontingentstigningen for A-aktive 
til 800,- kr. årligt - vedtaget (5 imod) 
Kontingentstigningen for B-aktive 
til 700,- kr. årligt - vedtaget. ( 2 
imod) 
Kontingentet for juniorer er uændret 
og udgår. 
Pladslejen hæves 1) fra kr. 90 til 120 
m2 (fremsat af Henrik Gravesen) -
forkastet (8 for) 
2) fra kr. 90 til 110 m2 (det opr. 
forslag) - vedtaget - (84 for) 
Vinteroplæggere: ændringsforslaget 
trækkes. 
Betyrelsens forslag: stigning fra 45 
kr. m2 til 55 kr. m2 - vedtaget (2 
imod). 
Slæbejoller m.v.: prisen hæves til kr. 
250,- pr år - vedtaget. (12 imod) 

Punkt 6. eventuelt. 
A 675 Vagn Preisler henstiller, at 
bestyrelsen støtter Plambechs 
forslag. 

A 902 Willy Hansen finder det 
uærligt, at vi skal stemme om, 
hvorvidt Preben Jacobsen skal være 
æresmedlem af SSF. Det forslag 
burde være kommet fra bestyrelsen 
for længe siden. Det skal ikke være 
for- og antipatier mod Preben 
Jacobsen, der skal afgøre det. Efter 
Willys mening har Preben gjort et 
stort arbejde for os, så bestyrelsen 

bør tage sagen op til overvejelse 
igen. 
A 515 E. Juel-Andersen takker 
bestyrelsen for det store arbejde, der 
er gjort og vil blive gjort fremover. 
Samtidig påpeger han problemer i 
forbindelse med den måde, medlem
merne efterlader mastekranen efter 
brugen. Der kan opstå fare for for
bipasserende. 

A 235 Kirsten Fraenkel anmoder om, 
at medlemmer der skriftligt bedes 
møde op på kontoret, altid får grun
den hertil at vide. 

A 625 Birger Hansen bemærkede, at 
efter hans mening er udnævnelse af 
æresmedlemmer et bestyrelsesan-
liggende, og at den slags udnæv
nelser ikke altid sker som fortjent. 
Med hensyn til kontingen- og plad
slejestigninger synes han, at man 
skal overveje at indføre en årlig 
stigning på f.eks. 3%. 

A 27 Jonna Pedersen fortalte om arbej
det med legepladsen og takkede for 
hjælpen fra medlemmer og fra 
havneudvalget. De har fået et gyn
gestativ foræret, og et legepladssta
tiv er stillet gratis i udsigt. Kun flyt
te- og opstillingsomkostningerne 
skal betales. Der er stadig brug for 
hjælp fra medlemmerne, også til det 
praktiske arbejde. 

A 445 Poul Olsen syntes at man 
burde ændre pladslejen til en pæle-
pladsleje. 

A 1054 Michael Fraenkel syntes, at 
bladet er blevet godt, og opfordrede 
medlemmerne til at skrive til bladet. 
Han foreslog, at en kalender med 
alle klubbens aktiviteter blev trykt 
på bagsiden af bladet. 

A 569 Henrik Gravesen henstiller, at 
bestyrelsen arbejder med prob
lematikken om lejen for både, der 
henstår på land hele året. 

A 157 Mimi Olesen gjorde opmærk
som på, at "kanalrundfarten" er et 
arrangement for alle, der har lyst til 
at deltage, og at det havde skabt 
forvirring i år, at nogen havde 
ændret datoen på den ophængte 
indbydelse. Hvis man arrangerer 

flere ture af den art, må man hænge 
en selvstændig seddel op herom i 
stedet for at rette i andres papirer. 

Dirigenten bad medlemmerne huske 
at fjerne ubrugte stemmesedler fra 
bordene, inden lokalet forlades. 

Formanden lovede Plambech, at han 
ville få hjælp til sit forslag selvom 
afstemningen gik det imod. Han 
takkede Juel-Andersen for hans 
hjælpsomhed og opmærksomhed på 
forskellige forhold, der kan være til 
fare andre. Takkede Jonna for arbej
det med legepladsen og lovede fort
sat støtte inden for de rammer, der 
allerede er fastlagt. Angående pæle
plads har det været drøftet før, men 
vi bør fastholde det nuværende sy
stem. Vi sætter gerne en aktivitets
kalender i bladet igen. Problemet 
med joller på land er reelt nok. Det 
er et oplagt emne at tage op på 
bestyrelsesmøderne. 
Formanden takkede de fremmødte 
for god og sober behandling af det 
fremlagte og bad forsamlingen sam
men med ham udbringe et leve for 
Sundby Sejforening. 
Generalforsamlingen sluttede 
klokken li55 

Dirigent Hans Guldager 
Referent Bjørka Schandorff 

"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 

BORGICwarner' C3GDEuC3 

PRM BOWMAN 
MARINEGEAR VARMEVEKSLER 

SåPerkins 
Forhandler 

Maskinfabrikken 

„ADIL" 
7' Jørn Hansen 

Havnegade 12 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66 
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Formandens beretning 
efterårsgeneralforsamlingen 1996 

Endnu et halvår er gået, og endnu 
engang er nogle af SSF's 

medlemmer afgået ved døden: 
A 853 E. Maisen Poulsen afgik ved 
døden i april måned. 
A 963 Werner Magnusson eller 
bedre kendt som "Gieser" afgik ved 
døden 17. april. Werner var kendt 
som debattør ved generalforsam
linger. 
A 33 Erik Kristiansen eller "Bus 
Erik" afgik ved døden 29. juni. Erik 
havde en kort periode som 
havneudvalgsmedlem i bestyrelsen, 
men var også kendt ved at have delt 
skur med "Pløk". 
A 606 Preben Rasmussen, kendt 
viden om som "Fedt og olie" afgik 
ved døden 8. juli. Preben var kendt 
for sin hjælpsomhed, når man havde 
problemer med sin motor, mangen 
en sømandshistorie er blevet fortalt, 
og i de senere år stillede Preben sit 
grej til rådighed for gennemførelser 
af kapsejladsarrangementer, kort før 
sin død deltog han i DM for 
Ynglinge, der var det dog tydeligt 
for os, at det gik alvorligt ned ad 
bakke. Preben fik dog mange gode 
timer, selvom han var plaget af gigt 
og stift ben, han var tildelt Sundby 
Sejlforenings hæderstegn. 
A 964 Per Wallin, afgik ved døden 
19. juli efter en lang og udmarvende 
sygdom. Per's hjerte lå hos sejler
skolen, hvor han var lærer i mange 
år. Per var i en kortere periode 
medlem af bestyrelsen. 
A 152 Anders Mogensen, "Rigger 
Anders", afgik ved døden 22. juli 
efter længere tids sygdom. Anders 
var gennem flere år tovværkslærer 
på vinterkurset og mange tidligere 
elever vil huske Anders for hans 
altid hjælpsomme måde at hjælpe 
dem på i trængte situationer, det var 
også Anders, der tog sig af signal
masten, når den skulle renoveres. 
A 1256 Carlo Hansen, "Klapham
meren", afgik ved døden 6. august. 
Carlo var et mangeårigt medlem. 
A 968 Ivar Bodin afgik ved døden 
6. september. Ivar kom til Sundby 

havn efter i flere år at have haft 
plads i Svanemøllehavnen. 
A 19 Charles Victor Hansen afgik 

ved døden 13. oktober. Victor var 
ejer af den store motorbåd, som i 
nogle år har stået på land grundet 
Victor's svigtende helbred. 

ÆRET VÆRE DERES MINDE 

JUBILÆER 

En sejlforening af vor karakter er 
kendetegnet ved, at dens med

lemmer opnår jubilæer - i år har føl
gende 
opnået: 

50 ARS JUBILÆUM 
Einar Olsen 

40 ÅRS JUBILÆUM 
Elo Nielsen, Svend V. Nielsen og 
William Palmberg 

25 ÅRS JUBILÆUM 
Dorthe Tønnesen, Jørgen Haar 
Mogens Chr. Nyholt, Erik Halberg 
Vilhelmsen, Lars Jensen, Torben 
Albrech Petersen, Violet Ørum, Britt 
Bødker, Steffen Andersen, Iris Lis 
Hansen og Gunver Rødgård. 

Jeg vil gerne fra talerstolen og i 
denne forsamling udtrykke en tak til 
bestyrelsen, kassereren, kasserersup
pleanten, til pladsmanden, restau
ratøren og de medlemmer, som i 
sejlsæsonen på forskellig vis har 
været med til at præge de 
aktiviteter, som har været afviklet i 
det forløbne halvår. 

HAVN OG PLADS 

Vor indsejlingsrende blev godt og 
grundigt uddybet, da endelig 

isen forsvandt, men alligevel må vi 
konstatere, at hen over sommeren er 
den sydlige kant af renden allerede 
ved at vandre nordpå. Vi har stor 
forståelse for, at København's bor
gere har så gode strand- og bade
forhold som muligt, men det med
fører, at der igen i år er kørt ca. 6000 
m3 sand hen på stranden til erstat
ning for det, der er forsvundet ved 
højvande. Vi har hele tiden vidst, at 
en god del af sandet ender i vores 
indsejlingsrende, men mængden og 
hyppigheden, hvormed det sker, ser 
ud til at øges. Paradokset er, at 
Kommunen ofrer penge på sand
udlægning, og vi ofrer penge på at 
få det gravet op igen og tillige har 
stort besvær med at få tilladelse til at 
komme af med det opgravede mate
riale. 
Bestyrelsen vil indlede en dialog 
med Københavns Kommune om 
dette paradoks, med det mål at få et 
betydeligt større tilskud til uddyb-
ningsarbejdet i fremtiden, såvel til 
indsejlingsrenden som havnebassin
erne. De første kontakter til Køben
havns Kommunes Afløbskontor har 
fundet sted, og det blev her under
streget, at vi har det fulde ansvar for 
vedligeholdelse, fra og med udløbet 
i bunden af kanalen og videre ud i 
havnebassinerne, man har dog i 
samme åndedrag tilbudt os deres 
hjælp i forbindelse med sagsbehand
lingen, når en uddybning iværk
sættes. Bestyrelsen har valgt at 
udsætte beslutningen om uddyb
ning af havnebassinerne, indtil vi 
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har et overblik over hvad, Kom
munen vil kunne bidrage med på 
disse to vitale forhold for SSF. 
Allerede i starten af sæsonen blev 
det nødvendigt at reparere på skin
nerne i slæbestedet på søndre plads, 
idet nogle af forbindelsesstængerne 
mellem selve skinnerne under van
det knækkede i forbindelse med en 
søsætning. 
I den forbindelse fik båden, som 
skulle søsættes, en skade, som er 
blevet udbedret via SSF's værftsan-
svarsforsikring , en værftsansvarfor-
sikring er pålagt foreningen, så 
længe ophalergrej og bedding bliver 
anvendt. Vi har i bestyrelsen drøftet, 
om SSF fortsat skal have en bedding, 
idet både skinnerne og skinneunder-
laget skal totalrenoveres inden for 
en overskuelig fremtid. Overblik 
over, hvad en sådan renovering vil 
komme til at koste, er spørgsmål 
som skal afklares inden bestyrelsen 
kommer med et oplæg om beddin
gens fremtid. 
En selvstændig brugsvandledning til 
vor nabo Amager Strand Sejlklub, 
blev ikke gennemført af Kommunen, 
trods trykfaldsproblemer både hos 
os og vor nabo, grundet manglende 
pengemidler. I et svarbrev til Kom
munen har vi gjort opmærksom på, 
at vi forventer, at vandledningen vil 
blive etableret i 1997. 
Der pågår i øjeblikket en forhand
ling med R98 i forbindelse med hyp
pigheden af tømninger og antal af 
containere til brug for dagligdags 
affald. Den gamle aftale præciserer 
ikke tydeligt nok, hvor stort behovet 
for tømninger er på forskellige tids
punkter af året. 
Pladsmandens registreringer vil 
danne grundlag for forhandlinger 
med R98, som er koncessionshaver 
på dette område i Københavns Kom
mune. Jeg kan dog her oplyse, at vil 
tillige arbejder på en alternativ løs
ning. 
De store affaldscontainere har fået 
fastsvejset nye plader i bundene af 
pladsmanden så de kan holde et 
stykke tid endnu, men de er efter
hånden ikke meget værd. 
Pladsmanden har i sommerens løb 
haft en langtidsledig i beskæftigelse 
med især oprydning af plads samt 
maling af bl.a. masteskuret. 
Vi vil igen lægge billet ind på et 

lignede arrangement, som ikke er til 
udgift for SSF. 
Renovering af legepladsen er påbe
gyndt. Københavns Kommunes 
parkafdeling er blevet spurgt, om de 
skulle have legeredskaber, som de 
ikke anvender mere, eller som vi 
med nogle udbedringer kunne 
anvende igen, i begge tilfælde var 
svaret ne-gativt, men heldigvis er 
der med-lemmer, som er kommet 
med le-geredskaber, eller på anden 
vis har givet tilsagn om støtte til 
opbygning af pladsen. 
Havneudvalget har besluttet at 
afsætte et areal på Nordre Plads til 
placering af trailere, for at få samling 
og overblik over bestanden. De har i 
sommerens løb været placeret rundt 
omkring, men det værste er, at en 
del af dem ikke er afmærket med et 
medlemsnummer, så havneudvalget 
og pladsmanden kan se, hvem de 
tilhører. 
Også i min beretning på forårsgene-
ralforsamlingen kom jeg ind på dette 
tema om, at medlemmerne er for
pligtet til at mærke sine effekter, der 
henstår på pladsen, det være sig 
båd, bukke, klodser, trailere eller 
joller, og jeg må endnu engang 
kraftigt understrege, at det er et 
brud på reglementet, hvis dette ikke 
følges. Det gør det til en mere 
vanskelig opgave for havneudvalg 
og pladsmand at udføre deres arbej
de. De af jer, som ikke har fået det 
gjort - se at komme ind til havneud
valget og få klaret paragrafferne. 
Som nævnt i det sidste medlemsblad 
har der været inspektion af skurene 
og pladsen omkring dem. På Nordre 
Plads var jeg på tagvandring sam
men med formanden fra vore naboer 
mod nord. 
Heldigvis er der medlemmer som, 
sørger for ryddelighed ved og på 
deres skure, men der er desværre 
også nogle, som smider det, de ikke 
gider at se på, op på taget eller 
bagved skuret. 
Her skal der ryddes op inden årets 
udgang, ellers vil pladsmanden 
blive sat til at foretage oprydningen 
på det pågældende medlems regn
ing. Ras og Holger med pladsmand 
Allan Vodder danner et godt team 
sammen med de frivillige med
hjælpere for at få dagligdagen til at 
fungere. 

KLUBHUS 

Det nyindrettede køkken ser ud 
til i store træk at fungere - dog 

vil vi overveje en ekstraordinær 
udsugning til friturekogeren. 
Kølingen i den nye disk har måttet 
rettes til for at kunne køle effektivt. 
Det vil være nødvendigt i januar at 
reparere nogle kvadratmeter gulv i 
køkkenet samt loftet i det store 
kølerum. 
Der vil blive indhentet tilbud på 
fornyelse af møblementet, samt på 
en ny foldevæg. 
Det største smertensbarn viste sig at 
være taget. Bent Knudsen har under 
et kraftigt regnskyld lokaliseret de 
steder, hvor vandet løb igennem. 
De er nu repareret og vi krydser fin
gre for at det har afhjulpet proble
met, men under alle omstændighe
der skal vi på et tidspunkt gøre no
get radikalt ved vort klubhustag. 
De nye møbler på terrassen har 
bevist deres duelighed i sæsonens 
løb. 

FESTER 

Arrangementerne har været 
afviklet som planlagt og med 

god deltagelse. Else har et velfun
gerende udvalg, hvor Vagn Preisler 
har stillet sig til rådighed, specielt i 
forbindelse med Svagførefesten. I 
den forbindelse vil 
vi til næste år sørge for en mere 
direkte kontakt til de af vore ældre 
medlemmer samt slægtninge, som vi 
ønsker inviteret. 
Fisketuren er et kapitel for sig, hvad 
angår præmier - det er ret impo
nerende "hvad Steen og det øvrige 
hold formår "at hente hjem fra spon
sorer" 
Familiesejladsen har udviklet sig til 
en rigtig SSF begivenhed, hvor 
medlemmer på tværs af broer og 
moler mødes på vandet eller 
bagefter på prampladsen til frokost 
med røgede sild fra røglaugets 
rygeovn. 
(Jeg fik ligeledes muligheden for at 
præsentere et kommende SSF-
medlem). 

SEJLERSKOLEN 

Igen i år har sejlerskolen udvist stor 
aktivitet, og det er glædeligt at se, 

at alle elever, der gik til prøve, 
bestod og hermed fuldførte første 
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skridt for i fremtiden at kunne få en 
havneplads i SSF. Lærere og elever 
har igen i år gennemført og deltaget 
i arrangementer af forskellig karak
ter, hvorved de nye medlemmer 
bliver indført i foreningens liv. Kun 
via et godt sammentømret hold af 
lærere under Kent's ledelse kan 
denne aktivitet fortsat have den suc
ces, som vi har set i år. 

UNGDOMSAFDELINGEN 

Vi kan nu så småt begynde at se 
resultatet af det arbejde, der er 

udført af juniorudvalget for 
fastholdelse og tilgang af specielt 
optimistjollesejlere. 

Den årlige Saltholmtur - med 
deltagelse af juniorer, store som 

små, samt søskende og forældre for
løb helt fint. For ynglingesejlernes 
vedkommende har vi just nu et 
generationsskifte, som har bevirket 
at ynglingebådene ikke har været så 
meget på vandet, som man kunne 
ønske. 
En ungseniorbesætning har til 
gengæld deltaget i stort set alle 
Kapsejladser, incl. det åbne DM for 
Ynglingebåde, her i SSF. En af som
merens fællesaktiviteter har været at 
anlægge en ny veranda foran 
juniorhuset, idet den gamle træplat
form var i en dårlig forfatning. 
En speciel tak skal lyde til alle de 

medlemmer, der var med til at gøre 
Tjernobyl-arrangementet vellykket, 
det er ikke noget, vi går og praler 
med udad til, men bare noget vi gør 
og kan i Sundby Sejlforening. 

KAPSEJLADS 

Kapsejladsudvalget med Frank i 
spidsen har gennemført et ret 

tæt program af stævner med rimelig 
god deltagelse fra sejlernes side. Det 
er glædeligt at se nye ansigter i den 
stab af medlemmer, som kræves til 
de store arrangementer, MØN 
RUNDT og ikke mindst Åbent DM 
for Ynglinge-både. 
Møn Rundt udmærkede sig ved at 
være gennemført på Rekordtid 
grundet gunstige vind- og vejr
forhold og hele staben med Bent 
Knudsen som ankermand kan tage 
sejlernes positive tilkendegivelser til 
indtægt. 
DM for Ynglingebåde oplevede et 
kært gensyn med tvillingesøstrene 
fra Australien, de er nu blevet et par 
og tres år, men ville absolut deltage 
da de hørte at stævnet skulle 
afvikles i Sundby Sejlforening. 
Successen blev ikke mindre af, at det 
var en båd, som i sin tid blev 
klargjort i SSF, der vandt overbe
visende, med 2 Sundbyer Michael 
Epacher og Claus Zastrow som 
besætning. Men ikke mindre over

raskende var det, at 3 halv
gamle Sundbydrenge Jan 
Knudsen, Axel Brask og 
Jørgen Jensen gik hen og blev 
nr. 9 uden særlig meget for
beredelse . En tak til de båd
ejere på Nordre Mole, der 
flyttede til andre pladser i 
havnen under stævnet. 
Onsdagsmatcherne har til 
gengæld været noget tyndt 
besat, vi må håbe, at det kan 
udvikle sig lidt mere positivt 
til næste år. 

JOLLER 

Et par enkelte nye jollesej
lere er dukket op, men 

aktiviteten er ikke over
vældende, så hvis Klaus er 
kørt lidt træt i arbejdet, er der 
ikke noget at sige til det. 
Klaus ønsker ikke genvalg til 
posten som jollerepræsentant 
- en tak til dig for dit arbejde, 

som nogle gange har været enmand-
sarbejde. 

MOTORBÅDE OG SIKKERHED 

Fisketuren blev gennemført med 
fin deltagelse og var lagt an som 

kombination af den traditionelle 
fisketur og den gamle "West Tur". 
Vort lukkesystem for port og låge vil 
jeg tage med under dette punkt. 
Efter at der i starten var nogle ind
køringsvanskeligheder med at låse 
porten efter sig, når man kørte til 
eller fra Foreningens område, ser vi 
heldigvis sjældnere nu porten ståen
de åben uden for dagtimerne. 
Det skal understreges endnu en
gang, at såfremt systemet med at 
kunne bruge den almindelige nøgle 
til at låse sig ind eller ud, skal fun
gere, kræves det, at man umiddel
bart låser efter sig - også selv om 
man kun skal være på området i 
kort tid. Det eneste tidspunkt, man 
kan lade porten stå åben, er, hvis der 
via et skilt eller på anden vis, er gjort 
opmærksom på, at porten skal stå 
åben, f.eks. hvis der er gæster 
kørende til klubhuset, eller der er 
vognmænd, som arbejder på plad
sen. 
Lågen's åbningstid har været lidt 
mere "rodet", men lad mig gentage 
beslutningen fra forårsgeneralfor-
samlingen: 
LÅGEN SKAL STÅ ÅBEN HVER 
DAG TIL Kl. 22.00 I TIDEN FRA 
1. MAJ TIL 31. AUGUST. 
Frygten for at få ikke ønskede men
nesker på foreningens område har 
heldigvis vist sig at være minimal i 
forhold til glæden for vore gæstesej
lere, der, hvis de var hjemme i hav
nen inden kl. 2200- var fri for at låne 
nøgle mod depositum. 
Vore gæster har også været glade 
for vor nye folder, der beskriver 
foreningens faciliteter og anviser vej 
til busser m.m. Folderen har vi fået 
nogle lokale handlende til at 
financiere mod reklame i brochuren. 

VAGTORDNINGEN 

Vagtordningen er nu startet op 
igen, og jeg opfordrer til, at 

bådejerne allerede nu får taget deres 
vagter, så det ikke klumper sig sam
men til foråret, hvor man risikerer at 
skulle betale 500,- kr., fordi der ikke 
er flere pladser på kalenderen. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Skulle der være medlemmer, som 
allerede nu ved, de ikke kan gå 
vagten, bedes de meddele det til 
vagtchefen Else Thuring, som så har 
mulighed for at besætte vagterne 
med andre. 
Bestyrelsen vil se, hvordan vagtord
ningen i denne vinter fungerer, 
inden man tager stilling til dens 
fremtid. 

BUDGET/REGNSKAB 

Budgettet for 1997 er blevet udle
veret idag sammen med stemme

sedlen. I forbindelse med budgetop
lægget, kan jeg sige, at vi i opstillin
gen har indregnet de forhøjelser, 
som senere skal under afstemning, 
men jeg vil uddybe de foreslåede 
forhøjelser, når vi når til dette punkt 
på dagsordenen. 
Vi vil i resten af 1996 regnskabet føre 
en lav profil med udgifterne, men et 
træk på vor kassekredit vil næppe 
kunne undgåes. 

BLADET 

Redaktøren har nu i en periode 
arbejdet med det indkøbte EDB-

udstyr. Bladudgiften er reduceret og 
bladets layout har fået et mere kon
stant udseende. 

DANSK SEJLUNION 

Der er indsendt et forslag om, at 
der afholdes Sejlerdag hvert år 

BÅDUDSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTE\NYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI EkLÆDNING 

VI HAR INSTRUMENT 
BLOKKE/BES 
TOVWERK 
MALIN 
SEJ LI 
GAV 

OG FITTINGS 

tTØJ 
.RTIKLffi 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

RUP 

ITIM MODE 

ERVICE 

ÅBENT HELE ÅRET 
MAN-FRE 
LØRDAGE 

09.00 -
09.00 

17.30 
13.00 

og ikke som nu hvert andet år. Det 
år, der ikke er Sejlerdag, afholdes 
Formandsmøde. Man skal huske, at 
årsagen til ændringen i sin tid var en 
nedsættelse af omkostningerne, men 
effekten har været et ret lille frem
møde på Formandsmøderne. 
Der er for nylig dannet en ny 
Specialklub for Optimistjollesejlerne. 
Hvad det indebærer for dette arbe
jde i fremtiden, ligger ikke helt klart. 

DIVERSE 

Opfølgningen på byggeriet i 
Øresund foregår tilfredsstil

Medlemsydelser i SSF 1 
Vedtaget på generalforsamling 27. oktober 1996 

Medlemsydelserne forfalder 1/1 og 1/7 Sidste rettidige betalingsdato 

Kontingent pr. halvår A-aktive kr. 400,00 15/3 og 15/9 
- B-aktive kr. 200,00 15/3 
- Juniorer kr. 200,00 15/3 
Kontingent pr. år Mini juniorer kr. 35,00 15/3 

Indskud A-aktive kr. 800,00 
- B- aktive kr. 125,00 
- Juniorer kr. 125,00 

Pladsleje helårsplads pr. kvadratmeter kr. 110,00 15/3 
Pladsleje vinterplads pr. kvadratmeter kr. 55,00 15/9, kan udskydes til 15/11 

Slæbejolle kr. 250,00 15/3 

Skurleje enkeltskur pr. år. kr. 200,00 15/3 
Haveleje kr. 120,00 15/3 
Gebyr for ikke gået vagt pr. gang kr. 500,00 15/9 

1 1 

lende, og informationerne offentlig
gøres i medlemsbladet samt frem
lægges i Klubhuset. 
Rivieraplanen er nu gået ind i den 
fase, hvor politikerne skal tage 
endelig stilling til projektet, 
sidegevinsten skulle gerne blive, at 
vi kunne undgå at udgrave vor ind-
sejlingsrende. 
Jeg vil dog opfordre Rivieraudvalget 
til fortsat at følge projektet tæt, så 
ikke forlængelsen af en eventuel 
havnetunnel skal føres videre af 
Amager Strandvej. 
Flakfortets fremtid vil blive fastlagt i 
starten af de nye år. Fæstnings og 
Natursekretariatet under Forsvars
ministeriet sigter mod en fondsdan
nelse, der vil have mulighed for at 
tiltrække pengemidler fra forskellige 
fonde. 
Jeg kan til slut nævne, at de revi
derede vedtægter er under trykning 
og vil blive vedlagt et medlemsblad. 

Med disse ord lægger jeg min 
beretning frem for generalforsamlin
gen 

Jens Green Jensen 
Formand 
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Referat af bestyrelsesmøde 
mandag den 4. november 1996 

Fraværende: Else Thuring, Steen 
Jensen og Henrik Gravesen. 
Formanden bød velkommen og ud
trykte tilfredshed med generalfor
samlingens forløb. 
Et medlem var indkaldt til kl. 1930, 
men mødte ikke op. Vedkommende 
tilskrives. 

Punkt 1. Protokol 
Ingen bemærkninger 

Punkt 2. Beretning 
Den indkomne post blev gennem
gået og behandlet. 
Et brev fra DS indeholdende kopi af 
fax er modtage, fra Søfartsstyrelsen 
om lukningen af den østlige sejl
rende ved Drogden. Meddelelsen 
ophænges i klubhuset og trykkes i 
bladet. 
DS afholder en orienteringsaften 
vedr. kollektivforsikring via Dan
marks idrætsforbund. 
Poul Christensen deltager. 
Til sejler dagen i marts er indkommet 
følgende forslag: 
Horsens Sejlklub ønsker en strategi 
for tilskud til internationale sej
ladser. 
Hov Bådelaug foreslår, at tidsfristen 
for fremsendelse af forslag til 
sejler dagen ændres. 
Vedbæk Sejlklub foreslår genind
førelse af den årlige sejlerdag. 
Et medlem ansøgte om nedsat 

kontingent, og da han opfylder 
betingelserne herfor, blev det 
imødekommet. 
Et antal ansøgninger om fritagelse 
for vagt af helbredsmæssige årsager 
blev ligeledes imødekommet. 

Punkt 3. Havn og plads 
Arbejdet på "garagen" til traktoren 
er påbegyndt. 
De gamle plader på motorhuset er 
ved at blive udskiftet. 
I forbindelse med optagning og isæt
ning af både fra beddingen indskær
pes det, at pladsmandens arbejde er 
begrænset til at passe spil og køre 
traktor. Det er bådejerens pligt selv 
at sørge for kvalificeret arbejdskraft 
til aftagning og påsætning på vog
nen. 
Havneudvalget har set på yder
ligere muligheder for at ændre tre 
smalle pladser til to brede og vil 
drøfte dette med de implicerede. 
Pladsmanden har i det forløbne år 
undersøgt, hvordan vores behov for 
affaldstømning fordeler sig, og der 
er indhentet to forslag til løsning af 
problemet. Fordele og ulemper ved 
begge ordninger blev sammenholdt 
med priserne, og man enedes om 
indtil videre at foretrække ordnin
gen med R98. 
Jerncontaineren er uanvendelig og 
vil blive udskiftet. 
Det indkomne tilbud på montering 

af spil og kran på "Bollen" blev skøn
net at være for dyrt i forhold til den 
nytte, klubben kan have af det, så 
der vil ikke blive gjort brug af det. 
Et forslag fra et medlem om at 
ændre et par pladser for derved at 
kunne få plads til en større båd kan 
ikke imødekommes. 
En motorcykel har længe henstået 
på pladsen. Ejerforholdet under
søges. 
Dory'erne kan efter optagning 
placeres på nordre plads bag det 
røde hus. 

Punkt 4. Klubhus 
De revnede vaskekummer på de ud
vendige toiletter udskiftes snarest. 
Regningen på reparation af taget 
beløb sig til 12.000 kr. 

Punkt 5. Fester 
Julefrokost, julefest og bankospil 
annonceres i bladet. 

Punkt 6. Sejlerskolen 
Begge både er afriggede og taget på 
land. 
Vinterkurserne i tovværk og naviga
tion er i gang. 
Det er meddelt, at DS arbejder på et 
undervisningsoplæg til brug for 
sejlerskolerne. 

Punkt 7. Ungdomsafdelingen 
Afdelingens deltagelse i "kanalrund-

Bådtransport 
Søsætning og optagning af 

både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 

S 32 50 19 78 



farten" var en succes. 
Vinterundervisningen er i gang. 
Førere og instruktører har været på en week
end, hvor planen er lagt for næste sæson. Den 
vil blive bragt i bladet. Arrangementet med 
Tjernobyl-børnene forventes at blive gentaget 
til sommer. Der er planer om at gennemføre 
flere arrangementer sammen med de andre 
klubber i kredsen. 
Om 14 dage er der ungdomsseminar i 
Randers. Klubben sender tre repræsentanter. 
Den 24. nov. afholdes video- og spilleaften. 
Den 30. nov. holdes juleafslutningen. 
Arbejdet genoptages til februar. 
I et forsøg på at bidrage med mere til bladet er 
der nedsat et redaktionsudvalg med repræsen
tanter fra både optisejlere, kølbådssejlere og 
forældre. 
Et ønske om at anvende ca. kr. 3000.- af bud
gettet til et fjernsyn med video til undervis
ningsbrug blev imødekommet. 

Punkt. 8. Kapsejlads 
Udvalget har fastlagt datoerne for næste års 
sejladser, og de vil blive bragt i bladet. Et 
udvalg undersøger mulighederne for at 
afholde Ynglinge-VM i juni/juli 1999. 
Møn Rundt og Forterne Rundt gentages. 
På forespørgsel er IF-klubben tilbudt at koble 
sig på Forterne rundt. Vi afventer tilbagemel
ding. 
Møn Rundt 1998 er tænkt som jubilæumssej-
lads og vil i den anledning få tilført lidt ekstra. 
Meka-bøjerne er utætte og vil blive repareret. 

Punkt 9. Joller 
Claus Villadsen har afleveret sin nøgle til 
Henrik Gravesen. 
Den 14. nov. har Henrik indkaldt skolechefen, 
ungdomslederen, den tidligere jolleleder og 
enkelte medlemmer til et orienterings- og 
udviklingsmøde. Formålet er at få ideer til det 
fremtidige arbej-de især med henblik på bred
deprojekter i SSF. 

De nye 

love og reglementer for 

Sundby Sejlforening 
er nu blevet trykt og kan afhentes på kontoret 
om torsdagen. 

De vil også blive trykt i næste nummer af 
bladet 

Punkt 10. Motorbåde 
"Bollen" er taget på land. Dens motor skal efterspændes. 

Punkt 11. Sikkerhed 
Intet. 

Punkt 12. Bladet 
En fortløbende kalender med alle arrangementer vil i fremtiden blive 
bragt på en fast plads i bladet. Der vil blive udgivet et januarnum
mer, da ikke alt kan nå at komme med i decembernummeret. 
Redaktøren har planer om et udvidet jubilæumsnummer. 

Punkt 13. evt. 
Proceduren i forb. med igangsætning af vagterne blev gennemgået af 
hensyn til de nye bestyrelses-medlemmer. 

Mødet slut kl. 2140 

Næste møde mandag d. 2. dec. 

Jens Green 
Formand 

Bjørka Schandorff 
Sekretær 

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 delegennemsmøres 
• Rensning af karburator og filter 
• Check af tændingssystem 
• Motoren testes i prøvekar 
• Motoren behandles med rustbeskyttelse 

Priser excl. moms. 
2 
6 

12 
26 
46 
80 

5 HK, 385 kr. 
10 HK, 425 kr. 
25 HK, 460 kr. 
45 HK, 545 kr. 
75 HK, 725 kr. 
120 HK, 895 kr. 

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

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

/OUTBOARDS 

YAMAHA 
Johnson 

aUlCKSILUSR 
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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 man sige, at sejladserne 
er forløbet tilfredsstillende med 
mange positive indslag i løbet af 
sommeren. 

Lørdag den 5. oktober var der prøve 
på sejlerskolen. Tre elever var til 
prøve, og alle tre bestod. 

Fredag den 11. oktober afholdt 
sejlerskolen traditionen tro afslut
ning. Fremmødet var imponerende, 
idet ikke mindre end 30 havde fun
det vej til SSF den aften. Alt forløb 
godt med god mad og god stemn
ing. 

"Øveballen" kom på land tirsdag 
den 15. oktober, "Tyveknægten kom 
op mandag den 28. oktober. 

Når i læser dette, har navigations-
kurset kørt i nogen tid, og alt er vel. 
Tovværkskurset er ligeledes kom
met i gang. Her sørger Basse og 
Frank for, at alt forløber, som det 
plejer. 

Lørdag/søndag den 12./13. oktober 
var der pligtarbejde med afrigning 
af bådene. Her var fremmødet 
nogenlunde tilfredsstillende. På den 

CODAN 
forsikring 

Har du spørgsmål vedrørende 
SSF's forsikringsordning. 

Ring til 3940 10 88 

Codan 
Søren Schuster 

Exam. Assurandør 
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup 

anden side må der være nogle, som 
har dårlig samvittighed. For at give 
dem en chance for at gå vinteren i 
møde med ro i sjælen, vil der 
lørdag/ søndag den 23./24. novem
ber blive arrangeret et opsamling
sheat. 
Bådene trænger slemt til at blive 
gjort rene. For at undgå trafikkaos 
ved det gule telt, kan man eventuelt 
ringe til undertegnede først. 

Lørdag den 19. oktober deltog sejler
skolen med to både i den årlige 
kanalrundfart i flot vejr, så vi fik en 
fin dag ud af det. Fremmødet af 
medlemmer i øvrigt var pænt med 
14 både og over 50 deltagere. I mod
sætning til i fjor kunne alle sejle 
hjem ved egen kraft. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
Skolechef 

-fra medlemmerne 

ri Hjertelig tak for de fine 

| T* blomster I sendte til 
Charles Victor Hansen's 

bisættelse. 
På familiens vegne 
Kirsten Nielsen 

ri Søde venner 

H f" Hjertelig tak for venlig 
deltagelse ved min kære 

mands død og bisættelse. 
Grete Bodin 

Hjertelig tak for det smukke storm
glas, som I gav os til vores 
jubilæum. 
P.K.V. 
P. Wurtz 
KMY Kastrup 

80 år 
Hjertelig tak for venlig opmærk
somhed på min fødselsdag. 
Aa Christensen 
Medlem nr. 318 

Til SSF 
Jeg vil hermed gerne takke mange 
gange for den flotte kurv som jeg 
modtog på min 60-årsdag. 
Det glædede mig meget. 
En særlig tak til Tina og hendes per
sonale for det fine arrangement, de 
havde lavet. 
Medlem nr. 48 
Jørgen 

Mine henvendelser til Meteoro
logisk institut og DR har ikke givet 
noget resultat. 
Senest har jeg skrevet til Søsportens 
Sikkerhedsråd uden at få svar. 
DMI mener ikke, at vejrmeldingerne 
er beregnet til lystsejlere, og at vi i 
øvrigt kan få vejrmeldingerne over 
lokalområdet mere præcist pr. tele
fon. 
DR svarer det sammme plus at man 
kan lytte på dagens meldinger på 
langbølge. 
Telefonens meldinger svarer i det 
store og hele til, hvad man får at 
vide over radioen. 
Har vi da kun tiltagende vind her i 
landet? 
"Let til frisk, svag til jævn" lyder det 
hver gang, aldrig omvendt, som det 
naturnødvendigt må forekomme. 
Heller ikke om den er højre eller 
venstredrejende. 
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Ved stiv vind eller mere, evt storm
varsel, kan man godt få bedre 
besked, men i den slags vind bliver 
man jo hjemme alligevel. 
Jeg nægter at tro på, at DMI giver, 
så svævende meldinger til både DR 
og telefonmeldingen. 
Ar tilbage kunne man godt være 
mere præcise. 
Når man bor i en lejlighed og kun 
har skyerne (hvis det ikke er over
skyet), et par vimpler i gadebilledet 
og nogle få trætoppes bevægelser er 
det vanskeligt at skønne, hvad vin
den er eller bliver. 
Jeg mener: pengene til DMI's arbej
de er givet dårligt ud, hvis resultatet 
kun er "svag til frisk vind fra 
forskellige retninger". 
En sådan melding er helt til grin, så 
kunne man ligeså godt sige at "i 
morgen blæser det". 
Den profesionelle skibsfart skal nok 
få sine meldinger ad sine kanaler, 
den ville aldrig nøjes med sådan en 
gang sludder. 
Dette skrevet til vor blad, alene har 
jeg ikke kunnet udrette noget. 

Med venlig hilsen 
L. Plejdrup 
medlem 1060 

31. okt. 96 
Til redaktøren 
Vedr. Generalforsamlingen 
Da jeg på talerstolen fremkom med 
forslag vedr. ældreafd. start kunne 
komme i gang evt. ved et måltid 
mad, evt. brunkål eller gule ærter, 
kom der et jubelskrål fra Fein
schmeckerne, men så knækkede fil
men, for jeg forlangte, at de skulle 
være 70 år, anciennitet 25 år. 
Det er en gruppe, hvor man havde 
skiv af brædder, søm og bomuld og 
man var skaffer ved nogle øller (for 
mange sa'e moren), i dag polish, lille 
lakpensel og lak fra Fliigger. 
Som skaffer gav det et godt kam
meratskab, og disse mennesker 
mødte jeg igen ved svagførefesten, 
hvor vi fik en flot indbydelse indbe
fattet afhentning, i dag er det en 
meddelelse i Billed-Bladet. 
Kan man ikke ofre et frimærke på 
disse mange iøvrigt betalende 

medlemmer, det behøver ikke at 
være på festblanket med skoleskibet 
om styrbord. 
Tak for ordet 
Henry Plambech 

ægnmg o.s.v 
over på konl 
om tingene. 

Restaurationen 
O 

Åbningstider jul & nytår 
24. dec kl. 900 -1400 
25. - 26.dec. Lukket 
27. - 30. dec. kl. 9™ -19™ 
31. dec kl. 900 _ 1500 

Lukket 
1. jan. - 25. jan. 1997 

begge dag incl. 

Velkommen 
til nye medlemmer 

617 Rasmus Vavpel 
Ringkøbinggade 5 2100 0 

621 Martin S. Carlstrøm 
Jyllandsvej 3 2000 F 

623 Ann-Mett M. Sepstrup 
Holmbladsgade 52 2300 S 

624 Trine Voss 
Pommernsgade 5 2300 S 

637 Jesper Tolstrup 
Holmbladsgade 3 2300 S 

Slettede medlemmer 
886 Jørgen Koblauch 
324 Finn Gert Møller 
843 Poul Søborg Olsen 
442 Lars Grønbech 
420 Leif G. Henriksen 
840 Johnny Jensen 
903 Hanna Jessen 
648 Lars Henry Pedersen 
833 Søren K. Poulsen 

1501 Tanya Marie Sichlau-Jensen 
1517 Jan Thorup 
831 Bjarke Tiirk 

Flere forskellige nøgler er fun
det på pladsen og i klubhuset. 
Kan afhentes hos Tina. 

Foreløbig Pl3.il/rfl ungdomsafdelingen 

Juleafslutning 30. nov. kl. 1000 

17.-18. og 19. januar = ARRESØHUS TUREN 

17. februar = Begynder vinterundervisning 
Vinterundervisningen vil blive afholdt HVER MANDAG fra Kl. 1900 - 2000 

indtil mandag d. 24 marts 1997 

Svømmehallen 
16. marts 1997 Arrangement med evt. Kæntringsøvelse. 

5.- 6. april = Klargøring af både 
12.-13. april = Klargøring af både 

Sejlaftenerne vil begynde efter Standerhejsning, dvs. mandag d. 5. maj 1997. 
17. -18. og 19. maj Pinsetur vil forsøges arrangeret 

Juli = Sommerferie 

23. august 1997 vil vores årlige Saltholmstur blive holdt. Her vil man 
eventuelt invitere andre klubber i Østersøkredsen, for at fremme fællesska
bet. 
Sejldage vil igen begynde d. 4. august 1997. 

Klubmesterskaber/ Ungdomsmesterskaber vil blive d. 6. + 7. September. 
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NY BAD? 
NEJ, 
NYMALING! 
I nternational er stolte af at kunne introducere TOPLAC -
en ny maling til trætte friborde - træ, metal og glasfiber. 

Høj glans og kulørbestandighed ® God vejrbestandighed 

Let at påføre med pensel, rulle og malepude 'li 1 -komponent 

Indeholder UV-filter for længere levetid. 

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


