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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:
den 1ste i måneden
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Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
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Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning
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Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.
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DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning.

LU
*

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

Legepladsen

Under jagten på billigt udstyr til le
gepladsen dukkede Lis (juniorle
derens mor) op med et tilbud fra
hendes arbejdsplads, der skulle
have skiftet legeredskaber ud efter
mange års tro tjeneste.
Vi kunne få hele molevitten mod
selv at pille det hele ned og køre det
væk.
Firmaet der skal sætte det nye op
ville have 10,000.- kr. for at fjerne
det gamle.
Da Jonna var syg og hospitalsind
lagt, sendte vi erfarne håndværkere
ud for at inspicere redskaberne og
blev enige om, at det meste kunne vi
sagtens bruge.
Den 11. november kl. 10 (X) mødtes vi
- en blandet flok af yngre og mest
ældre - forsynet med godt hånd
værktøj og en talje til at tage bjæl
kerne op med.
Der blev arbejdet hårdt, også for at
holde varmen, og 3¥2 hårdtarbej
dende timer senere var det hele
nede og lagt på 2 biler, på vej til SSF.
Ind imellem var der tid til en kop
varm kaffe og øl, der var sponso
reret af Michael Ronild.
Alle materialerne er nu deponeret
på legepladsen, hvor det venter på,
det bliver forår så opbygningen af
pladsen kan fortsætte og det bedste
kan blive genopført til fornøjelse for
forældre og børn.
En bedstemor

Billederne:
i
|

Arbejdsholdet, godt i gang med nedtagning af en
hel legeplads til SSF, mens en kommende bruger,
holder skarpt øje med, at alt går rigtigt til
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Lad os bevare historien
Det er helt klart, at Danmark, med de flotte sejlertradilioner. skal have sit eget museum. Vi er en kreds af sejlere,
der i 1990 besluttede, at arbejde for dette mål. Nu er det
lykkedes og „Danmarks Museum for Lystsejlads" blev
indviet under stor mediebevågenhed den 2. juni 1996.
Det var en helt utrolig flot dag, hvor „Dannebrogs ankom
til Lunkebugten med HM Dronningen og vor
protektor HKH Prinsen om bord, ledsaget af en
flåde af lystfartøj er.
Takket være Niels luel-Brockdorffs interesse
og gæstfrihed har vi fået til huse i Valdemars
Slots Søndre Længe, midt i sejlerparadiset,
det sydfynske øhav. Det er umuligt
økonomisk at bygge et museum op fra
grunden. Men her er alle de faciliteter
man kan ønske, nemlig vand, el, kon
tor, arkiv, toiletter, cafeteria, restau
rant, parkering, bådebro osv., og så
smitter herregårdsmuseets mange
besøgende også af på os. Selve
hallen er på 800 m 2 inkl. et kom
plet bådebyggerværksted.
Andre bygninger tages i brug
efter behov, og endelig er
der udendørs plads til
fartøjer. Enkelte historiske
fartøjer står i en lade til
senere renovering - men de er
dog reddet for eftertiden.
Alt hvad vi har og er interesseret i, er historiske fartøjer,
joller og genstande der er relateret til lystsejlads. På tem
melig kort tid har vi fået doneret (eller købt) så meget, at
vi allerede nu, har en imponerende samling. 45 både,
heraf sejlende museumsbåde med vort flagskib "Runa"
af 1910 i fin restaureret form. 15 gamle motorer, over 100
konstruktionstegninger, 400 bøger, sejlsportsblade, gamle

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
SSS5SSSSSS3SS5SXS:
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film, og en stor samling hel-og halvmodeller. I museumshallen vises også dansk sejlsports historie i fotos og
tekst. Med al den tilgængelige viden vi har, kan vi
besvare spørgsmål i stort omfang - hvad der er en meget
vigtig del af museets virksomhed. Museet er organiseret
som en fond, der i princippet er tilegnet dansk sejl-og
motorbådssport (med Dansk Sejlunions anbefal
ing). Efter bevilling er gaver afgiftsfrie og bidrag
kan fratrækkes ifølge lov herom.
Da vi ikke får offentlig støtte, må vi klare os
selv. Dette er vel også det bedste. Selvfølgelig
er det en stadig kamp at skaffe de fornødne
midler. Fonde, firmaer, private, naturaliegaver og ikke mindst frivillig arbejd
skraft har gjort det muligt, at komme
dertil hvor vi er nu. I de fem måneder
vi har haft åbent i 1996 kom der 7000
betalende besøgende (museumsfolk
siger at det er fint for et specialmu
seum). Tyskland, Norge, Sverige
og Finland vil bruge vores muse
um som model for deres kultur
arv.
Et vigtigt grundlag er vores
støtteforening, som blev startet for
et*p*år år siden. I dag har vi ca. 250
medlemmer, der betaler 200 kroner om
året. Da Sejlunionen har næsten 60.000
medlemmer er der nok at tage fat på. Så der
for, kære sejler, vær med til at bevare vores historie ved
at melde dig ind i Foreningen. Du vil modtage løbende
oplysninger om hvad der sker, et medlemsbevis med en
flot sejltegning af „Runa" og et partoutkort til Museet,
som også gælder til det utrolig smukke herregårdsmuse
um.
Bent Aarre

10 %
på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10 00 - 12" 1
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 lX) - 12 (XI
Mandag lukket

/fSanhoApil i
^undbij Sejlj^orenina
Søndag den 26. januar 1997 kl. 14 00
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 er allerede nu begyndt at sælge vort fjernstyrede
banko, gå ikke glib af denne ekstra chance for at vinde en
stor flæskesteg.
Tag godt imod vores sælgere.

På festkomiteens vegne
Elo, Rita og Else.

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

Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 2. december 1996

Fraværende: Søren Jensen
Punkt 1. Protokol

Ingen bemærkninger.
Punkt 2. Formandens beretning

Den indkomne post blev gennem
gået.
Vi har modtaget et referat fra Rivie
raudvalgets møde, men holdes i
øvrigt orienteret om arbejdet gen
nem Hans Guldager.
Fra hovedkredsmødet nævntes føl
gende:
Af de indkomne forslag til sejlerdagen kunne kredsen gå ind for
forslaget fra Vedbæk Sejlklub om at
afholde sejlerdag hvert år, samt for
Hov Bådelaugs forslag om at fristen
for fremsættelse af forslag til
sejlerdagen ændres fra 1. okt. til 1.
dec.
Derimod kunne man ikke fra kred
sen tilslutte sig Horsens Sejlklubs
forslag om at sende fuldt hold til
internationale sejladser, eller til
Vedbæk Sejlklubs forslag om, at DS
skal udarbejde en overordnet "for
retningsorden"
til brug på
Sejlerdagen.
Der er stiftet en klasseorganisation
for optimistjoller. Den er optaget i
DS under betegnelsen Optimist
Class Denmark OCD.
Feltfoss er gået af som formand for
Flakfortet, indtil næste generalfor
samling er Thomas Ekdal kon
stitueret formand.
Der er kommet en indbydelse til
"navgationskursus på skrivebordet."
Den er givet videre til de forskellige
udvalg.
Et projekt til indføring af en over
bygning til duelighedsbeviset er i
støbeskeen.
Det danske duelighedsbevis er nu
godkendt i flere europæiske lande.
Efter ønske fra formanden og
motiveret i arbejdsmæssige årsager
enedes man om at bestyrelses
møderne for fremtiden vil blive
afholdt den sidste mandag i måne
den i stedet for den første.
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Punkt 3. Havn og plads

Arbejdet med den aftalte flytning af
pæle er nært forestående.
Traktorhuset er færdigt.
Spunsvæggen ved den lille bro ved
mastekranen vil blive repareret.
Punkt 4. Klubhus

To nye håndvaske er blevet opsat på
udvendigt toilet.

Der arbejdes ihærdigt med at finde
nye møbler til klubhuset. Det frem
skaffede materiale er til gennemsyn
hos Jens, Else og Elo. Det undersø
ges om der kan etableres en form for
punktudsugning ved frituregryden.
Et ønske om at der indkøbes to nye
babystole blev imødekommet.
Klubhuset er lukket fra 1. januar
1997 og åbner igen den 26. januar.

Heller s Yachtvætft
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.

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

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandl ing
forsikringsskader

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup
Tif.

32503017 Fax 32503435

Punkt 5. Fester

Punkt 8. Kapsejlads

Punkt 11. Sikkerhed

Julefrokosten den 7. og børnenes
juletræsfest den 15. dec. er på plads.
De fjernstyrede bankolodder til
bankospillet den 26. jan ligger klar
til fordeling.
Varerne til bankospillet den 26. jan.
skal bestilles.
Den 13. februar indkaldes til første
møde for festudvalget til jubilæums
festen.
Torsdag den 27. februar kl. 19°°
holdes foredrag og demonstration
om bundmaling.
Begge arrangementer annonceres i
bladet.
En "klubaften" med besøg på Or
logsmuseet foreslås afholdt - evt.
som lørdagsarrangement.
Fastelavnsfesten den 9. februar kl.
12"" annonceres i bladet nu.
Søndag den 23. februar kl. 10 (X) hol
der bestyrelsen budgetmøde.

Planerne for 97 er afleveret til tryk
ning i bladet.
En tilføjning er optimiststævnet den
24.-25. maj.
Svanemøllekredsen og Sydstævnekredsen deltager i vore arrange
menter i 97.

Intet.

Punkt 9. Joller

Repræsentanten har omdelt sit
oplæg til arbejde på flere fronter til
alle best.medlemmer.
Det er resultatet af et indkaldt møde
den 14. nov.
Det blev diskuteret og kommenteret.
Projektbeskrivelsen lægger vægt på
at få udnyttet eksisterende materiel
bedre og af flere.
Udgifterne til igangsættelsen af pro
jektet vil blive søgt gennem tilskud
(UFO-midler fra DIF).
Bestyrelsen er enige om, at der kan
arbejdes videre med projektet.

Punkt 12. Bladet

Redaktøren efterlyste navnene på
evt. oversete sponsorer til sin liste.
Alle kendte arrangementer vil kunne
sættes i aktivitetskalenderen, der
opdateres hver gang bladet udkom
mer,
Punkt. 13. Evt.

Klubbens højttaler/musikanlæg er
ikke til fri afbenyttelse.
Det af ungdomsafdelingen indkøbte
TV/video kan benyttes af de øvrige
afdelinger.
Mødet slut kl. 21 30
Næste møde er den 27. januar 1997.
Formand
Jens Green

Sekretær
Bjørka Schandorff

Punkt 6. Sejlerskolen

Indbydelsen til "Navigationssejlads
på skrivebordet" er også af interesse
for sejlerskolen.

Pimkt 10. Motorbåde

Intet.

Fastelavnsfest
med tøndeslagning
Søndag den 9. februar kl. 12
Tønder til børn, damer og
,
herrer i alle størrelser
ne præmier til Kattekonger
t HKj Fi
og Dronninger
/
Mød op i god tid, vi begynder
præcis!
m

^
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mayday
rr
••• •
Efter 6 år i u'landet
(Nordfalster) skal
jeg tiltræde job ^
i København, —
men mangler et S
godt sted at bo.
Derfor søger jeg
21/2-3 værelsers lej
lighed til leje på
Østamager, Chri
stianshavn
eller Islands
Brygge.
Kan du/l hjælpe
mig??
Med venlig hilsen
- og på forhånd
tak for hjælpen.

Frantz Schiller
Medl. nr.
Fax
Telefon
Mobil

1262
5383 3070
5383 3132
3031 6027
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DANSK SEJLUNION
ØSTERSØKREDSEN
Opfordring til myndigheder, politikere og organisationer

D

ansk Sejlunions Østersøkreds
der repræsenterer sejl og motorbådsklubberne i det sydlige
Øresund, forlanger at den påtænkte
katamaran sejlads mellem Dragør og
Limhamn, der starter den 1. decem
ber 1996 udsættes, indtil det af
regeringen nedsatte hurtigt arbej
dende udvalg, der skal undersøge
konsekvenserne af sejlads med kata
maranfærger i danske farvande, har
afsluttet deres arbejde.
arvandet ved Amager og
Saltholm er så befærdede, at det
forekommer yderst risikabelt at
tillade sejlads med katamaranfærger
her, sejladsen må simpelthen afvente
den undersøgelse og vurdering af
virkninger på miljø og mennesker,
der i øjeblikket foregår og som skal
være afsluttet senest 1. januar 1997.
Undersøgelser fra Dansk Hydralisk
Institut påviser at bølgerne skaber
store problemer på større afstande,
hvor vanddybden er under 1 meter.
Erfaringerne fra det sydlige
Øresund viser, at de fleste fritids-

F

både sejler på dybdekurver under 4
meter, at sejl og optimistjoller og
andre småfartøjer, som normalt
færdes på de helt lave vanddybder,
afgjort vil befinde sig i et ekstremt
fareområde for katamaran-bølgen,
der først finder sin sande styrke på
det lave vand.
n oplevelse har vi allerede fået, i
april måned sejlede en Cat Link
katamaran på nogle prøveture gen
nem Øresund ud for Amager Strand
Sejlklub, der er en kommunal ung
domsklub, var nogle børn ved at
søsætte et antal optimistjoller, da
bølgen ca. 150 meter ud for kysten,
pludselig rejste sig, og efterfølgende
overskyllede et græsområde med
resultat af væltede borde og stole,
heldigvis havde lederne i sidste
sekund fået børnene væk fra vandet.
Denne hændelse, og øvrige øjen
vidneskildringer fra andre katama
ranruter efterlader ingen tvivl om, at
ikke alene sejlerne og badende, men
alle der færdes på og ved katama
ranfærgernes ruter kan komme i
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livsfare på grund af bølgernes
enorme kraft.
thvert teknisk fremskridt kan
have sine gode sider. Men dette
fremskridt forulemper ikke alene
miljøet, det forulemper menneskets,
under normale forhold rimelige
sikkerhed, for at kunne færdes på
hav og ved strand, og så har vi ikke
nævnt en række andre punkter som
støj og forurening.
agen er alvorlig og må ikke ende
som kastebold mellem forskellige
myndigheder, derfor opfordrer
Dansk Sejlunions Østersøkreds de
ansvarlige politikere, til at stoppe
denne sejlads mellem Dragør og
Limhamn inden det går galt, og
indtil det af regeringen nedsatte
udvalg under Søfartsstyrelsen har
talt.
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Med venlig hilsen
Thomas Ekdahl
formand
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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Love og reglementer for Sundby Sejlforening
Der er nu kommet et nyt optryk af Sundby Sejlforenings love og reglementer, de
udleveres fra kontoret om torsdagen i åbningstiden.
Et aftryk af disse love og reglementer er her trykt på midtersiderne, lige til at tage ud.
LOVE
§ 1 Foreningens navn er Sundby Sejlforening,
forkortet SSF.
SSF er hjemmehørende i København.
§ 2 Foreningens formål er at fremme sejlspor
ten og at skaffe medlemmerne de bedste
betingelser for en god og sikker havneplads
og et godt foreningsliv.
§ 3 Sundby Sejlforening er medlem af Dansk
Sejlunion og derigennem tilknyttet Danmarks
ldræts-Forbund/-Danmarks Olympiske Komite.
§ 4 Generalforsamlingen er øverste myn
dighed og fastsætter foreningens love og
reglementer.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts
og i oktober måned og indkaldes med mindst
1 måneds varsel gennem SSF's medlems
blad.
Ethvert medlem har adgang til generalforsam
lingen, hvis kontingent og andre forfaldne
ydelser er betalt.
Kun fremmødte, A-aktive medlemmer og
ungseniorer har stemmeret.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at
lede mødet, og et stemmeudvalg på mindst 3
medlemmer.
§ 5 Forslag, som ønskes behandlet på gene
ralforsamlingen, skal indsendes skriftligt og
være bestyrelsen i hænde senest 28 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig
afstemning og med mindst 2/3 flertal af de
afgivne, gyldige stemmer.
Valg til tillidsposter sker ved skriftlig afstem
ning og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Andre afstemninger afgøres ved hånds
oprækning med almindeligt stemmeflertal,
medmindre dirigenten eller forsamlingen
ønsker skriftlig afstemning.
§ 6 Generalforsamlingen vælger bestyrelse,
der består af:
1 formand, 1 sekretær, 1 kapsejladschef,
1 skolechef, 1 ungdomsleder, 1 jolleleder,
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant,
2 havneudvalgsmedlemmer, 1 formand for
klubhus og bygninger og 1 festudvalgsfor
mand.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen
således i oktober:
Formanden, kapsejladschefen, ungdomsle
deren, jollelederen, 1 havneudvalgsmedlem,
formanden for klubhus og bygninger og 1 sup
pleant til bestyrelsen.
I marts:
Sekretæren, skolechefen, motorbåds- og
sikkerhedsrepræsentanten, 1 havneudvalgs
medlem, festudvalgsformanden og 1 sup
pleant til bestyrelsen.
Herudover vælges i marts:
Medlemsbladets redaktør, 1 måler, 1 revisor

og 1 revisorsuppleant.
Revisorer og målere vælges for 2 år ad gan
gen, med en ved hver generalforsamling i
marts.
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer
og kasserersuppleant, der begge vælges i
oktober.
Valgperioden er lig med foreningens regnskabsår.
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger
og bogføring efter principperne i bogføringsloven.
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted.
For at være valgbar til tillidsposter skal ved
kommende have været A-aktivt medlem i
mindst 2 år umiddelbart før valget, eller
enstemmigt godkendes af generalforsamlin
gen som valgbar.
§ 7 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsor
den og konstituerer sig med 1 næstformand,
der træder i formandens sted i dennes fravær.
Bestyrelsmøderne indkaldes og ledes af for
manden.
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når
mere end halvdelen er til stede.
Bestyrelsesmøder refereres i medlemsbladet.
§ 8 Havneudvalget, ungdomsudvalget,
jolleudvalget, skoleudvalget, kapsejladsudval
get, motorbådsudvalget, festudvalget og
udvalget for klubhus og bygninger er forenin
gens faste udvalg.
Udover de faste udvalg kan generalforsamlin
gen eller bestyrelsen nedsætte midlertidige
udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
Bestyrelsen godkender de menige medlem
mer af de faste udvalg.
Bestyrelsen kan, i det omfang det skønnes
nødvendigt, supplere alle udvalg med Aaktive medlemmer af fore ningen.
Bestyrelsen kan indkalde menige udvalgs
medlemmer til bestyrelsesmøder, hvor der
behandles sager, der vedrører udvalget.
De indkaldte udvalgsmedlemmer har møde
pligt og taleret ved bestyrelsesmødet, men
kun stemmeret, hvis de også er besty
relsesmedlemmer.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan ind
kaldes skriftligt med 8 dages varsel, når
bestyrelsen finder anledning hertil, eller efter
skriftlig begæring af mindst 100 af forenin
gens A-aktive medlemmer, og med angivelse
af forhandlingspunkterne.
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen ind
kaldes senest 4 uger efter begæringens
fremkomst.
En ekstraordinære generalforsamling, der er
indkaldt efter skriftlig begæring, er kun beslut
ningsdygtig, hvis mindst 75 af underskriverne
er til stede.
§ 10 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskab med status skal foreligge i re
videret stand senest ved udgangen af februar
måned og optages i medlemsbladet, der
udkommer i marts.
På generalforsamlingen i marts skal regnska
bet forelægges til godkendelse ved almin
deligt stemmeflertal.
Budgetet forelægges på generalforsamlingen
i oktober.
Foreningens penge indsættes i bank.
Beløb, der indsættes på check- eller girokon
to, kan hæves af kassereren eller i dennes
fravær af formanden.
På de øvrige konti kan kun hæves ved under
skrift af formand og kasserer i forening.
Alle regninger samt ind- og udbetalingsbilag
påtegnes af formanden og for udvalgenes
vedkommende også af et ansvarligt udval
gsmedlem.
Pantsætning, låntagning eller salg af inventar,
fartøjer og lignende kan kun finde sted efter
flertalsbeslutning i bestyrelsen.
I alle øvrige forhold underskriver formanden
for foreningen.
I formandens fravær træder næstformanden i
dennes sted.
§ 11 Æresmedlemmer kan udnævnes af en
generalforsamling.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
Sundby Sejlforenings hæderstegn, kan af
bestyrelsen tildeles medlemmer og andre per
soner, som har ydet en værdifuld indsats til
gavn for SSF, og dermed for sejlsporten.
§ 12 Enhver hæderlig person kan optages
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som medlem.
Personer, der har gæld til eller er udelukket
eller ekskluderet fra en sejl-/motorbådsklub,
kan dog ikke optages i SSF.
For at kunne optages som medlem skal
ansøgeren underskrive en optagelsesbegæring og deponere et indskud, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen.
For personer under 16 år kræves desuden
forældres/værges skriftlige accept.
Ansøgerens navn og adresse skal trykkes i
det først udkommende nummer af medlems
bladet.
Motiveret protest mod optagelsen skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage
efter offentliggørelsen.
Fremkommer ingen protest, kan ansøgeren
optages, og foruden indskud betales kontin
gent.
Ethvert nyt medlem skal have udleveret
foreningens love og emblem.
Hvis det efter optagelsen konstateres, at
besvarelsen af spørgsmålene i optagelsesbegæringen er urigtige, mistes medlemsretten
straks.
§13 Medlemmerne deles i A-aktive, B-aktive
og ungdom (ungseniorer, juniorer og miniju
niorer).
Aktive medlemmer skal være fyldt 16 år.
Alle fartøjsejere eller medejere skal være Aaktive. Dog kan ungseniorer og juniorer have
fartøj på land til eget brug.
Alle A-aktive har pligt til at føre foreningens
stander på deres fartøj.
A-aktive har førsteret til optagelse på sejler
skolens kurser.
Kun medlemmers ægtefæller eller dermed
ligestillede kan optages som B-aktive.
Unge, fra 20 til 25 år, kan optages som
ungseniorer.
Børn og tinge, fra 8 til 19 år, kan optages som
juniorer.
Børn under 8 år kan optages som mini-junior
er.
Mini-juniorer tilskrives ikke anciennitet til
opnåelse af havneplads.
A-aktive medlemmer kan overflyttes til Baktivt medlemskab efter mindst et års
medlemskab som A-aktiv.
Ungseniorer overflyttes til A-aktivt medlem
skab senest ved det fyldte 26. år.
Ungseniorer, der ikke deltager aktivt i ung
domsarbejdet, skal overflyttes til A-aktivt
medlemskab.
Juniorer overflyttes som ungsenior eller til Aaktivt medlemskab senest ved det fyldte 20.
år.
Mini-juniorer overflyttes til juniormedlemskab
ved det fyldte 8. år.
Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en
anden betales forskellen mellem de respek
tive indskud.
Dette gælder også, hvis medlemmet tidligere
har været A-aktiv.
Juniorer med førerprøve, som har deltaget
aktivt i ungdomsarbejdet, kan dog overflyttes
som ungsenior eller A-aktiv uden yderligere
indskud.
For juniorer, der ikke opfylder denne
betingelse, reduceres indskuddet med 1/8 for
hvert hele år, vedkommende har været junior.
§ 14 Udmeldelse skal, for at være gyldig,
skriftligt være bestyrelsen i hænde inden 1.
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januar eller 1. juli.
§ 15 Uønskede personer kan til enhver tid
bortvises fra foreningens område.
Et medlem, der overtræder eller tilsidesætter
foreningens love og reglementer, opfører sig
umoralsk eller groft tilsidesætter, hvad man
kan kræve af enhver sejlsportsmand, og som
ikke efter bestyrelsens påtale ophører her
med, kan af bestyrelsen pålægges karan
tæne.
I grovere tilfælde eller efter tidligere karan
tæne kan bestyrelsen udelukke medlemmet af
foreningen.
Tyveri eller voldelig adfærd medfører øje
blikkelig udelukkelse eller karantæne,
afhængig af grovheden.
En udelukkelse eller karantæne kræver fler
talsbeslutning i bestyrelsen.
Karantæne, der fastsættes for en periode på
mindst 3 og højst 36 måneder, berører ikke
medlemskab/anciennitet.
Udelukkelse, der sker for en periode på
mindst 3 og højst 10 år, medfører samtidig at
medlemskabet ophører.
Et medlem, som er blevet udelukket eller har
fået karantæne i 6 måneder og derover, har
ret til at få afgørelsen prøvet ved førstkom
mende generalforsamling.
Møder medlemmet eller en repræsentant, der
efter lovene har ret til at være til stede på ge
neralforsamlingen, ikke op, stadfæstes den
trufne afgørelse, og den kan ikke senere
behandles af SSF.
En person, der er udelukket af foreningen, er
pligtig til omgående at fjerne sit fartøj og sine
øvrige effekter fra foreningens område.
Et medlem, der er pålagt karantæne, og som
har fartøj i havnen og ikke kan få et andet
medlem til at føre tilsyn med dette, skal straks
tage fartøjet på land.
§ 1 6 Kontingent betales halvårligt i januar og
juli kvartal, dog senest 15. marts og 15. sep
tember.
Kontingentets størrelse fastsættes af general
forsamlingen.
Æresmedlemmer, formand, kasserer, redak
tør, bestyrelsesmedlemmer, målere og reviso
rer er kontingentfri.
For en fortøjningsplads i havnen eller en
plads på foreningens område betales en pladsleje, hvis størrelse fastsættes af generalfor
samlingen.
Pladslejen betales forud for et år ad gangen
hver 1. marts og skal være betalt senest 15.
marts.
Pladsleje refunderes ikke.
Bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte
kontingent og/eller pladsleje til det halve
beløb for et A-aktivt medlem, der er fyldt 67 år
og har været aktivt medlem i 25 år.
Et medlem, der ikke overholder fristen for
betaling af kontingent, pladsleje eller andre
ydelser, skal have tilsendt en rykkerskrivelse.
Hvis det skyldige beløb samt et ekspedi
tions-gebyr på kr. 100,- ikke er betalt senest
en
måned
herefter,
mistes
medlemskabet/havnepladsen.
Bestyrelsen kan fravige denne bestemmelse,
når særlige grunde taler herfor, og der forelig
ger skriftlig anmodning om henstand inden
betalingsfristens udløb.
En liste over slettede medlemmer offentlig
gøres i medlemsbladet.

Et medlem, der slettes af foreningen på grund
af restance, er pligtig til omgående at fjerne sit
fartøj og sine øvrige effekter fra foreningens
område og kan kun optages som nyt medlem
mod betaling af det skyldige beløb, ekspedi
tionsgebyr og nyt indskud.
§ 1 7 Bestyrelsen fastsætter kontraktforhold
ene med restauratør eller forpagter, samt løn
og arbejdsvilkår for ansatte medarbejdere.
Kassererens vederlag fastsættes ligeledes af
bestyrelsen.
§ 18 Beslutning om foreningens ophør
kræver, at mindst halvdelen af de stemme
berettigede medlemmer er til stede på en
ekstraordinær generalforsamling, der er ind
kaldt med dette punkt på dagsordenen, og
mindst 3/4 af de fremmødte, stemme
berettigede medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens ophør overgår dens
formue til en fond til fordel for dansk sejlsport.
Fonden administreres af Dansk Sejlunion.
Ordensreglement
PLADSEN
§ 1 Adgang til foreningens område er forbudt
uvedkommende.
Medlemmer skal nægte enhver adgang, som
ikke på fyldestgørende måde kan opgive,
hvem vedkommende søger.
Låger og porte skal være aflåst efter
bestyrelsens bestemmelser.
Ethvert medlem er ansvarlig for familiens og
besøgendes opførsel overalt på foreningens
område.
Al motorkørsel og parkering uden tilladelse på
havnepladsen er forbudt. Undtaget herfra er
transport af varer til klubhuset og fartøjer.
Cykling og kørsel tillades dog på nordre mole
langs skurene ad asfaltvejen til jolleskur jolleplads.
Ved kørsel på havnepladsen skal vises størst
muligt hensyn til fartøjer under klargøring.
Cykler og knallerter skal henstilles på de af
bestyrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles
udenfor disse, kan de fjernes uden ansvar.
Hunde, som medtages på foreningens
område, skal føres i snor.
§ 2 Al urenlighed overalt på pladsen og i hav
nen er strengt forbudt.
Toiletter og pissoirer skal benyttes.
Affald og ubrugelige ting skal sorteres og
anbringes i de opstillede affaldsbeholdere og
afmærkede containere.
Spildolie skal påfyldes den opsatte tank.
Et medlem, der overtræder bestemmelsen,
kan af bestyrelsen pålægges betaling for
oprydning m.v..
§ 3 Foreningens inventar, værktøj og lignende
skal behandles skånsomt.
Efter endt brug skal det benyttede grej straks
bringes på plads.
§ 4 Unødig brug af ferskvand og el, herunder
til opvarmning og dybfrysere, er forbudt, med
mindre der er truffet aftale med bestyrelsen
om betaling og betingelser for brugen.
Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri.
Alt elmateriel skal opfylde de almindelige
regler for udendørs brug.
§ 5 Fartøjer må kun henstå på en nærmere

afmærket plads, der anvises af havneudval
get/pladsmanden.
Henstillede fartøjer andet sted på pladsen vil
blive flyttet for ejerens regning og risiko.
Alle fartøjer, som henstår på SSF's plads,
skal være søsat senest 1. juni. Fravigelse fra
denne dato kan kun ske med havneudvalgets
godkendelse og efter nærmere begrundelse.
Master og andre rundholter skal anbringes på
stativerne i masteskuret og være tydeligt
mærket med ejers navn og medlemsnummer.
Master skal være afrigget, og løse salingshorn o.I. aftaget.
§ 6 Af hensyn til brandfare skal alt affald
fjernes straks ved arbejdets ophør.
Opbevaring af brandbare væsker i skure må
kun ske efter myndighedernes bestemmelser.
Henstillen af benzin eller anden brændbar
væske på pladsen er forbudt.
§ 7 A-aktive medlemmer, der har fartøj, har
ret til at købe et evt. ledigt skur efter
bestyrelsens godkendelse.
Skuret, skal være forsynet med nummer, som
påsættes af havneudvalget. Det påhviler
ejeren at vedligeholde skuret, dog leveres
træbeskyttelsesmiddel af foreningen.
For skuret betales en årlig afgift, der fast
sættes af generalforsamlingen. Ved omlægn
ing af pladsen kan bestyrel sen forlange skure
flyttet til anden anvist plads uden udgift for det
enkelte medlem.
Hvert medlem kan højst disponere over ét
dobbeltskur, svarende til foreningens stan
dardtegning.
Har et medlem været uden fartøj i 3 år eller er
overflyttet til B-aktivt medlemskab, har
medlemmet pligt til at afhænde sit skur.
Et A-aktivt medlem, der er folkepensionist,
kan dog ansøge bestyrelsen om tilladelse til
at fortsætte som ejer.
Såfremt skuret ikke er afhændet senest 3
måneder efter medlemskabets ophør, tilfalder
skuret og eventuelt indhold foreningen.
§ 8 Boldspil og lignende til gene for andre er
forbudt på foreningens område.
Permanent overnatning i fartøjer på land og i
skure er forbudt.
Teltslagning uden tilladelse er forbudt.
OPHALING/UDSÆTNING
§ 1 Ophaling og udsætning af fartøjer fore
tages af ejeren selv ved hjælp af kran, over
slæbestedet eller af ansvarlig vognmand.
Eller af pladsmanden sammen med ejeren
eller dennes repræsentant, mod betaling, fast
sat af bestyrelsen. Optagelse sammen med
pladsmanden sker for ejerens regning og
risiko.
§ 2 A-aktive medlemmer, som ikke har havne
plads, kan ved henvendelse til havneudvalget
- mod en af bestyreren fastsat afgift - få
tilladelse til ophaling i tiden fra 1. juni til 15.
september for reparation eller bundbehan
dling.
§ 3 Kun pladsmanden eller dennes sted
fortrædere må betjene spillene og traktorerne.
§ 4 Før ophaling skal det enkelte medlem selv
sørge for at have afstivningsgrej, bukke og
klodser klar på den anviste plads.

Dette grej skal være tydeligt mærket med
ejerens med-lemsnummer og fartøjets navn.
Om foråret skal grejet anbringes på en af
pladsmanden anvist plads.
Grej, der ikke er fjernet inden 8 dage, vil blive
sat på plads for ejerens regning.
Grej, som er mærket med ejerens medlem
snummer og fartøjets navn, må ikke uretmæs
sigt lånes eller fjernes fra pladsen.
Dette vil blive betragtet som tyveri.
§ 5 Vognen med fartøj må ikke henstå på eller
i slæbestedet undtagen under afvaskning,
kortvarigt eftersyn eller kortvarig sætning af
træskib.
HAVNEN
§ 1 Havneplads og plads på land kan kun
tildeles A-aktive medlemmer med fritidsfartøj.
§ 2 Medlemmer, der får tildelt havneplads
efter 1. januar 1995, skal have bestået due
lighedsprøven for lystsejlere.
For at have plads i havnen skal enhver
fartøjsejer eller fører af et fartøj, på forlan
gende af havneudvalget, aflægge en
manøvreprøve for at vise, at den pågældende
kan manøvrere fartøjet.
§ 3 Alle fartøjer, herunder joller og sejlbrætter,
skal være tydeligt mærkede med navn og
hjemsted.
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer
eller andre føre sit fartøj fra eller til Sundby
Sejlforenings havn uden selv at være om bord
som ansvarshavende, med mindre den, som
skal føre fartøjet, har duelighedsbevis, og er
medlem af en anerkendt sejl- eller motorbådsklub.
§ 4 Fartøjer, der anvises plads i havnen eller
på land, skal forud synes og godkendes af
havneudvalget, som kun må godkende fartø
jer i velholdt stand.
Hvis havneudvalget mener, at fartøjet ikke
kan god-kendes, træffer bestyrelsen endelig
afgørelse.
Et fartøj, som trods påtale ikke holdes i en
sådan orden og stand, som må kræves af et
fritidsfartøj, kan af bestyrelsen bortvises fra
havnen.
§ 5 Ethvert fartøj skal være forsynet med
anker, lanterner, nødraketter og ildslukker
samt godkendt svømme- eller redningsvest til
hver person om bord, hvis det fremgår af
almindeligt gældende offentlige sikkerhed
skrav.
Medlemmer, der har fartøj, - også de, der ikke
har havneplads i SSF - er pligtige til at have
ansvarsforsikring for deres fartøjer.
Kvittering for betalt præmie skal forevises ved
udlevering af årsmærke og i øvrigt på forlan
gende af havne- eller sikkerhedsudvalget.
§ 6 Bestyrelsen fører en ekspektanceliste for
tildeling af havneplads.
For at blive optaget på ekspektancelisten skal
ansøgning skriftligt meddeles bestyrelsen
inden den 1. marts hvert.år.
Ledigblevne pladser tildeles efter rækkefølgen
på ekspektancelisten.
Medlemmer med højst anciennitet, og som er
tilmeldt ekspektancelisten, har ret til at få
anvist en plads, der er blevet ledig, også selv
om pladsen kan rumme et større fartøj end

det, der er søgt plads til.
Medlemmet skal da betale en af bestyrelsen
udregnet gennemsnitsleje for samtlige pæle
pladser. Medlemmet har pligt til at flytte til en
af havneudvalget anvist plads til normal
havneleje efter bådstørrelse.
Tildeling af fast plads bekendtgøres i bladet.
Fartøjer over 13 m længde kan ikke tildeles
havneplads.
Medlemmer med fast plads i havnen, der ikke
agter at anvende pladsen i en længere peri
ode p.g.a. reparation eller lignende, har pligt til
at meddele dette til havneudvalget således, at
de ledigblevne pladser kan finde anvendelse
som lånepladser.
For at komme i betragtning til låneplads i hav
nen skal medlemmer, der ønsker en sådan
plads, skriftligt meddele dette til havneudval
get inden d. 15. april det år, hvor pladsen
ønskes. Låneplads vil herefter blive tildelt efter
anciennitet.
§ 7 Ved betaling af havneplads og forevisning
af forsik-ringskvittering udleveres et farvet,
nummereret årsmærke. Dette påklæbes fartø
jet, således at det ses tydeligt fra landfast
fortøjning. Mærket påklæbes umiddelbart
efter, at fartøjet er blevet søsat. Endvidere
kan der uddeles et antal mærker af en anden
farve til fartøjsejere, der har meddelt, at de
ønsker en låneplads i havnen det
pågældende år.
Årsmærker til fartøjer med fast plads skal
være afhentet på kontoret og påsat fartøjet
senest 15. maj. Undladelse heraf medfører et
gebyr på kr. 200,-.
Hvis fartøjet ikke er søsat 15. maj, skal
medlemmet skriftligt meddele havneudvalget,
hvornår søsætning finder sted. Undladelse
heraf vil medføre, at pladsen uddeles som
låneplads.
Medlemmers fartøjer, der er henlagt uden
gyldigt årsmærke, kan af havneudvalget
straks tages på land eller flyttes, uden varsel
og for ejerens regning og risiko. Derudover
betales en bøde på kr. 500,-, der tilfalder fore
ningen.
§ 8 Når et fartøj forlader sin plads, skal der
ved skiltning - rød (optaget), grøn (fri) - tilk
endegives til hvilken dato.
Er der intet skilt, betragtes pladsen som ledig
for gæster.
§ 9 Erhvervsmæssig handel med og udlejning
af fartøjer fra SSF's havn er forbudt.
§ 10 Medlemmer, som tildeles plads i havnen,
skal ved nyanskaffelse eller bytning af fartøj
straks meddele dette til havneudvalget.
Såfremt et fartøj sælges, skal sælgeren
skriftligt inden 8 dage meddele havneudvalget
ejerskiftet.
Undladelse vil medføre, at sælgeren mister
sin ret til havneplads.
Mod betaling af pladsleje kan sælgeren
bevare sin ret til havnepladsen i et år fra ejer
skifte.
§11 Salg af anpart i fartøj vil kun blive god
kendt, hvis køber af anparten er medlem af
SSF og har anciennitet, der giver ret til havne
plads, eller hvis salget sker til nærmeste fami
lie, hvorved forstås forældre, børn eller sø
skende.
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I tilfælde af en fartøjsejers død skal der dis
penseres fra anciennitetskravet, hvis ægte
fællen ønsker at overtage fartøj og plads.
Sidestillet hermed er retten til at overtage en
afdød ægtefælles medlemskab/anciennitet
med henblik på tildeling af fremtidig havne
plads. Når overtagelse eller 1. tildeling af
havneplads har fundet sted, kan havneplad
sen kun byttes med anden plads, hvis egen
anciennitet giver ret til denne.
Begæring om overtagelse af havneplads eller
om ret til fremtidig havneplads, skal indgives
skriftligt til bestyrel sen senest 1/2 år efter
dødsfaldet.
Samme ret som ægtefællen har en sam
leverske), der i mindst to år har haft samme
adresse som medlemmet, og endvidere børn
over 18 år, der har mindst to års anciennitet.
En betingelse er, at den pågældende melder
sig ind i SSF, og at han/hun erklærer sig ind
forstået med at være den reelle bruger af
pladsen.
§12 Hvert medlem må kun have ét fartøj i
havnen eller på pladsen.
Det er derudover tilladt at have en jolle og en
skydepram, der ikke måler over 4 meter.
Disse skal også være forsynet med
årsmærke.
Joller og pramme må ikke fortøjes under
broerne eller uden for pælene, men henvises
til en af havneudvalget anvist plads.
§ 13 Alle fartøjer skal opmåles af havneudval
get for beregning af havneafgift.
Havneafgiften beregnes pr. m 2 . (Største
længde x største bredde).
§ 14 Udskiftning af fartøj, der kræver bredere
plads, kan kun ske efter optagelse på ekspek
tancelisten.
Bredden mellem pælene må udnyttes fuldt ud.
I tilfælde, hvor der ved omplacering kan
skaffes bedre plads, har havneudvalget ret til
at anvise det enkelte medlem anden havne
plads.
Mener medlemmet, at flytningen er usaglig,
har han ret til skriftligt at indanke afgørelsen
for bestyrelsen, som derefter træffer den
endelige afgørelse.
§ 15 Alt, hvad der henhører under fortøjning
og affendring, skal ske efter de anvisninger,
som gives af havneudvalget.
Det er ikke tilladt at bore i eller på anden
måde at beskadige beklædningen på fortøjningspælene.
Affendring med bildæk må ikke finde sted.
§ 16 Al sejlads i havnen eller i den gravede
rende skal ske med max. 3 knob eller mindst
mulige fart.
Af hensyn til andre fartøjer og fortøjninger
skal der udvises den størst mulige for
sigtighed.
Fartøjets skrue må ikke arbejde mod spuns
væggen, når skruens afstand fra denne er
under 4 meter.
Badning og børns leg med joller og pramme i
havnen er forbudt.
§ 17 Fortøjning til kajer med kraner og brænd
stofudsalg må kun finde sted, så længe kran
erne benyttes eller brændstof påfyldes.
Intet grej må henstå på broerne, men henvis
es til pladsen.
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Motorer, master og lignende må ikke efter
lades ved kranerne og kan, efter 24 timer,
fjernes for ejerens regning og risiko.
Efter at fartøjet er taget på land, må der ikke
findes stræktove eller fortøjninger på pælene.
§ 1 8 Fiskeri fra havnens arealer og i havnen
er forbudt.
Fiskeri fra fartøjer hjemmehørende i SSF må
kun ske efter saltvandsfiskerilovens regler om
fritidsfiskeri og lystfiskeri.
Al forhandling af fisk fra foreningens områder
såvel direkte som indirekte er forbudt.
§ 19 Fartøjer, som har plads i havnen, har
første ret til overvintringsplads på foreningens
område.
Såfremt der herefter er plads til flere fartøjer,
kan A-aktive medlemmer, som ikke har
havneplads, få tilladelse til ophaling for vin
teren mod at betale det halve af et års
havneafgift.
Betaling erlægges før ophalingen og senest
den 15. november.
Vinterpladsmærket skal være påsat før ophal
ing.
Hvis der er plads, kan vinteroplæggere og
andre A-aktive medlemmers fartøjer uden
havneplads henligge frit for tilrigning i havnen
indtil 1. maj. Fra 1. maj kan der højst hen
ligges 8 dage for tilrigning mod betaling af
almindelig takst.
Fra 1. maj betaler vinteroplæggere på land
(pr. påbegyndt måned) et beløb svarende til
betalingen for havneplads i en måned.
§ 20 Gæstesejlere, som henligger i havnen
over to timer, skal betale et af bestyrelsen
fastsat gebyr pr. påbegyndt døgn.
Medlemmer uden plads i havnen skal betale
det halve af denne takst.
SSF er medlem af Frihavnsordningen.
§ 21 Ingen fartøjer må henligge i havnen i
tiden fra 15. december til 15. marts uden
bestyrelsens tilladelse.
Tilladelse gives efter havneudvalgets anvis
ning og kun efter skriftlig, begrundet anmod
ning.
Klubhus reglement
§ 1 Kun medlemmer af Sundby Sejl-forening,
gæster, som er i følge med medlemmer, samt
medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber har adgang til klublokalerne.
§ 2 Overtøj og regntøj må ikke anbringes på
borde og stole m.v., men henvises til garde
roben, jf. brandvedtægten.
§ 3 Askebægre skal benyttes. Enhver har pligt
til selv at foretage afrydning af borde efter
brugen.
§ 4 Medlemmer i snavset arbejdstøj henvises
til skipperstuen.
§ 5 Voksne, der er sammen med børn, har
pligt til at påse, at børnene ikke leger i
møblerne samt med klaver og skibsklokke
m.v.
§ 6 Al støjende adfærd i klubhuset er forbudt.
§ 7 Hunde og katte må ikke indlades i klub
huset.
Vagtmandsordning

Der etableres en vagtmandsordning i tiden fra
den 1. oktober til den 30. april.
Vagtordningen omfatter alle medlemmer
under 65 år, der har plads i havnen eller har
fartøj stående på land på foreningens
område.
Hvert medlem skal melde sig til to natte
vagter, og hvert vagthold skal bestå af tre
medlemmer, hvoraf den ene skal opholde sig i
klubhuset ved telefon, og to skal patruljere på
havn og plads. Den indeværende og de
udegående vagter skal være forsynet med
bærbar radio.
Ved fremmøde af kun to medlemmer skal
kun området omkring klubhuset afpatrul
jeres.
Vagterne må ikke forlade klubhuset alene.
Der skal altid være to i følge.
Vagterne må ikke foretage anholdelser, men
skal alene ved deres tilstedeværelse og ved
overvågning virke præventivt.
Patruljerende vagter, der observerer noget
unormalt, skal straks via radio rapportere til
indeværende vagt, som da straks skal tilkalde
politi.
Vagterne må ikke være i besiddelse af våben
eller andre genstande, som er i strid med
dansk lovgivning om våbenbesiddelse.
Vagterne skal fungere i tiden fra kl. 22.00
aften til kl. 06.00 morgen.
Foreningens næstformand leder og fordeler
vagterne og skal i videst mulige omfang tage
hensyn til medlemmer nes ønsker om
vagternes afvikling.
Tilsyn med vagternes rettidige fremmøde og i tilfælde af forfald - tilkaldelse af afløser skal
udføres af bestyrelsens medlemmer på skift
efter en nærmere fastsat plan.
Pensionister og andre medlemmer under 65
år, der af fysiske eller helbredsmæssige
årsager ikke mener at kunne påtage sig vagt
tjeneste, kan fritages herfor.
Ansøgning om fritagelse tilsendes foreningen,
og afgørelse tages efter medlemmets person
lige fremmøde på førstkommende besty
relsesmøde. Fritagelse gælder kun for en
vagtsæson og skal således fornyes hvert år.
Medlemmer, som ikke kan eller ikke
ønsker at deltage i vagtordningen, skal,
hvis de ikke kan få et andet medlem til at
overtage vagten, betale et gebyr på 500 kr.
pr. nattevagt.
Nærmere vagtregler udarbejdes af bestyrelsen.
Ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen er en skole.
Afdelingens medlemmer skal følge ungdomsreglementet og afdelingens ordensreglement.
Reglementerne fastsættes af ungdomsudval
get og godkendes af bestyrelsen.

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

Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

Oktober 1998
har vi 75-års jubilæum
I den anledning skal vi have nedsat et festudvalg.
Den 13. februar 1997 kl. 1900 holder vi et indledende møde.
Alle der vil hjælpe os, enten med gode ideer, med noget prak
tisk eller med noget til underholdning må møde i klubhuset
den dag.
Kan du spille et eller andet instrument, så kom.
Hvad med alle vore gode harmonika
spillere, kunne i ikke tænke jer at spille
sammen den dag i et lille eller stort
orkester?
Kom nu og vær med.
Hilsen Hoplapigerne og festudvalget

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

Berigtigelse
I sidste nummer af bladet blev
det anført, at foreningens love
og reglementer siger, at alle
både m.v. skal være tydelig
mærkede, således at havneud
valget kan se hvem der ejer
hvad.
Dette er korrekt.
I samme meddelse gav man
udtryk for, at lovene ligeledes
kræver, at mærket skal sidde på
stævnen i styrbords side. Dette
er ikke korrekt. Der står i
havnereglementet § 7 blot at
mærket skal være klart og syn
ligt fra land.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
Skolechef

Restaurationen
Åbningstider jul & nytår
24. dec
kl. 9*-Uæ
25. - 26.dec. Lukket
27.-30. dec. kl.9^-1930
31. dec
kl. 900 -1500
Lukket
1. jan. - 25. jan. 1997
begge dag incl.

Tabte nøgler ligger
stadig til afhentning
hos Tina
i restaurationen

Fa et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri
sommer
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til
foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer.
Klargøringen omfatter:
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Check af tændingssystem
• Motoren testes i prøvekar
• Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2- 5 HK, 385 kr.
6 - 10 HK, 425 kr.
12 - 25 HK, 460 kr.
26 - 45 HK, 545 kr.
46 - 75 HK, 725 kr.
80 -120 HK, 895 kr.

Navtek MarineCenter,
WildersPlads, Bygn.C, tlf.3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.
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Fra Sejlklubben Lynetten

O

lJO/I/ISO/I
aUICK3ILV=a

Fartøjdsberedskabet
SUNDET SYD
Østersøkredsen, med KMY og S/K Lynetten,
afholder naviationssejladser i sommer
månederne.
Formålet er at forene morskab med øvelse i
anvendelse af barnelærdommen.
Vinteren griber som altid forstyrrende ind i
den primære fornøjelse -at sejle.
Trods alt kan vinteren bruges til fornuftige
aktiviteter.
En aktivitet kan være, at deltage i navigationssejlads "på skrivebordet".
Fartøjets besætning (alle) inviteres til at del
tage som et hold.
Betingelsen er at møde op i S/K Lynetten
medbringende grejet.
Grejet er, hvad båden normalt andvender for
manuel navigation, f.eks. navigationsbøger,
viskelæder, blyanter, kurslinial, tabeller
samt nyeste kort nr. 133.
"Sejladsens" sværhedsgrad er svarende til
duelighedspensummet.

"Sejladserne" sejles følgende dage
kl. 1400
18. januar
15. februar
22. marts
19. april
Alle både forventes i havn kl. 1600
Præmieoverrækkelserne finder sted umid
delbart i forbindelse med "sejladserne".
Deltagelsen er uden omkostninger, vi håber
på sponsorpræmier.
Husk "sejladserne" må læses som besætningsopgacer, d.v.s. flere må deltage.
Navigationsudvalget, Peter Svendsen og
Marianne Severinsen, er spændte på at
gense jer
"Sejladserne" er åbne for alle i kredsen.
Med venlig hilsen
Bent Hansen
Beredskabsleder

KAN DET VÆRE RIGTIGT !
ER DEN NYE VANDBASEREDE BUNDMALING,
UGE SÅ GODE SOM DE GAMLE.
FOREDRAG - DEMONSTRATION OG DISKIJTIONSAFTEN
I SUNDBY SEJLFORENINGS KLUBHUS.

TORSDAG DEN 27 FEBRUAR KL. 19.00. |||1||1|||1
MICHAEL FRIIS FRA SKIBSFARVEFABRIKKEN INTERNATIONAL DER Bl
VERDENS STØRSTE PÅ DETTE OMRÅDE, FORTÆLLER OM DEN VANDBASE
REDE MILJØVENLIGE NYE BUNDMAUNG, DEN VIL UDEN TVIVL OM
FÅ ÅR BLIVE DEN ENESTE GIFTBUNDMAUNG TIL BÅDE, DER MÅ BRUGES
I SKANDINAVISKE FARVANDE. DER VIL LIGELEDES BLIVE LEJLIGHED TIL
AT HØRER OM INTERNATIONALS ØVRIGE PROGRAM.
DER BLIVER LEJLIGHED TIL EN ENKEL ØL/VAND ELLER KAFFE.

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH®
Helly Hansen

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
o

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

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Frederiksborggade 15

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

HellyHansen

1360 København K
Telefon 33 12 20 58
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Læserbreve
Kære L. Plejdrup (SSF-medlem 1060)
"Alle taler om vejret

"

Som god ven til et medlem i SSF er
jeg blevet opfordret til at komme
med et svar på dit læserbrev i
"Medlemsblad for SSF" dec. 96 (12,
55. årgang).
Dit læserbrev stiller mange spørgs
målstegn - også flere end du selv
magter at svare RIGTIGT på.
Jeg har vist dit læserbrev til kolleger
i Vejrtjenesteafdelingen, Danmarks
Meteorologiske Institut (DMI), men
ingen kan umiddelbart huske at
have haft korrespondance med dig.
Hvor om alting er, så er det ukor
rekt, at DMI's vejrmeldinger (far
vandsudsigter) ikke er beregnet til
lystsejlere. Farvandsudsigterne er en
public-service til alle, der færdes i
vore farvande, og derfor ikke specielt
beregnet til surfere, kystnære jolle
sejlere eller børn på badedyr. Enhver
der har sejlet blot et par sømil langs
Amagers kyst ved udmærket, at især
vinden kan være meget forskellig på
strækningen fra Dragør
til
Kronløbet, selvom "vejret" er det
samme. Så små detaljer er det
umuligt at udtrykke i vejrudsigter,
der udsendes i radio eller på tele
fonsvarer (men de er faktisk ikke

umulige at forudsige -).
De farvandsudsigter DMI udsender
på DR mellem- og langbølge
(1062kHz og 243kHz) 5 gange i
døgnet er helt identiske med de far
vandsudsigter alle kan lytte til på
servicetelefon 154 (lands- og far
vandsudsigter) og 156 (7-døgns
landsudsigt og 5- døgns farvands
udsigt). Det er i øvrigt medarbejdere
på DMI, der indtaler udsigterne
både i DR-Vejrmeldingerne og på
servicetelefonerne fra et studie på
DMI. Vejrudsigterne kan du også
finde på Internet: www.dmi.dk.
Hvad koster øllerne i baren i SSF's
klubhus ? 8-10 kr., hvis ikke jeg
husker meget galt. 8-10 kr. er dog
ikke et udtryk for stigende ølpriser,
men udtryk for en usikkerhed (i min
hukommelse). På samme måde er
udtrykket "let til frisk vind" heller
ikke et tegn på tiltagende vind men
en usikkerhed eller et naturligt
spillerum, om du vil. Det håber jeg
oprigtig talt du (og alle andre
sejlere) er klar over. At du nævner
"let til frisk vind" og "svag til jævn"
får mig dog til at tro, du køber fisk
hos ostehandleren - eller rettere, at
du lytter til timenyhedernes
generelle vejrudsigter inden du står
til søs. Du skulle hellere lytte til far
vandsudsigterne, de er faktisk til for
din skyld. I farvandsudsigterne bru
ges der kun m/s som betegnelse for
vindhastigheden (plus betegnelserne
"kuling" og "storm" ved varsler som også udsendes i timenyhe
derne)
Du har ganske ret. Meteorologerne
nævner ikke i farvandsudsigterne
noget om højre- eller venstre
drejende vind. De udmærkede

sejlermeteorologiske
begreber
benyttes nemlig oftest sammen med
tiltagende og flovende vind i vejrsi
tuationer, hvor vindretning skifter
hyppigt - fx når der er byger i "far
vandet" eller luften er instabil.
Kendskab til de hyppige vindvaria
tioner der forekommer under
sådanne vejrforhold hører ind under
begrebet "godt sømandsskab" og
kræver enten erfaring eller læsning
af en bog (Jeg kan anbefale:
"Meteorologi, Vindguide for sejlere"
skrevet af min nu pensionerede kol
lega, Steffen Hartby). I farvands
udsigterne fortæller meteorologerne
om den generelle vindretning (der
fra hvor vinden kommer) og mid
delvindhastigheden samt vindstød,
hvis de generelt er 5 m/s kraftigere
end middelvinden. (En vindstyr
ketabel er vedlagt).
De ændringer af vindretning, der
har
en
sammenhæng
med
ændringer i vejret som helhed er
selvfølgelig med i farvand
sudsigterne. (Et eksempel på dagens
udsigt er vedlagt).
Jeg er lidt i tvivl om, hvor ofte du
egentlig lytter til farvandsudsigterne
på MB 1062 kHz, LB 243 kHz eller
servicetelefon 154 / 156 - for
udtrykket "stiv vind" har du aldrig
kunnet høre der. Mener du vind
styrke 7 beaufort (14-17 m/s) er
betegnelsen "stiv kuling" - og du har
ret, så er det nok klogest du bliver
hjemme.
De professionelle får ganske rigtigt
deres vejrmeldinger ad deres
kanaler - DR MB/LB - vejr
meldinger fra DMI eller tilsvarende
vejrservice fra andre landes meteo
rologiske institutter. Skal skibene på

il
Sejlcenteæt

...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
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langfart køber de speciel Worldwide
Weather Routing service hos - ja
bl.a. DMI.

Farvandskort

Er danske sejlere generelt utilfredse
med den vejrservice DMI yder, så er
det om at få DS til at kontakte DMI
og komme frem med nogle rele
vante kommentarer og realistiske
ideer
Sådan gør andre bruger
grupper, fx fiskerne i Danmark,
Færøerne og Grønland.
Skulle nogle læsere af dette blad
ikke allerede have "givet mig fin
geren" for min ligefremme kommen
tar, så er I velkomne til at invitere
mig og min gode ven Henrik
Gravesen (SSF) til at underholde en
mørk vinteraften i jeres klubhus
med snak og tegninger om "vejr og
taktik". Alle taler om vejret - vi ved
lidt om det.
Med venlig hilsen
Meteorolog
Helge Faurby
"Sondy" Dragør

1. Sydøstlige Østersø

9. Tyskebugt

2. Østersøen omkring Bornholm 10. Tampen
3. Vestlige Østersø

11. Viking

17. Dover
18. Wight
19. Portland

4. Bælthavet og Sundet

12. Orkney/Shetland 20. Plymouth

5. Kattegat

13. Fladen

21. Farvandet vest for Hebriderne

6. Skagerrak

14. Dogger

22. Ytri

7. Sydlige Utsira

15.Humber

23. Munkegrund

8. Fisker

16. Thames

24. Fugloy
25. Islandsryggen

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

Bådvarmere:
• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

• VOLVO
• BUKH

m| marine
ML service

• WALLAS

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

tiltrængt gang studsning.
Da tilslutningen til årets arrange
menter har været tilfredsstillende,
agter jeg som minimum at fortsætte
i 1997 med et tilsvarende antal
arrangementer. Forslag til nye
arrangementer er dog meget
velkomne.

Som nævnt i sidste nummer af
bladet, var der mulighed for at delt
age i den endelige vinterklargøring
af bådene den 23/24 november.
Denne mulighed var der kun to, der
benyttede sig af. Årsagen var denne
gang, at bladet desværre var forsin
ket, således at meddelelsen først
kom frem fem dage efter det plan
lagte tidspunkt.
Om november måned er der i øvrigt
ikke meget at sige, ud over at både
tovværks -og navigationskurserne
forløber godt. Navigationskurset
holder juleafslutning onsdag den
XX. december 1995, og tovværkskurset tirsdag den 17. december
1995.
Fredag den 8. november afholdt
sejlerskolens lærere et møde, hvor vi
samtidigt fik lejlighed til at ønske
Johnny Pileborg tillykke med de 45
år. Som der er tradition for ved den
slags lejligheder, overlevede alle
deltagere. Hertil kommer, at vi fik
givet gulvtæppet i pejsestuen en

Den 14. februar K1.19 00 vil der blive
afholdt et lærermøde. På mødet vil
vi traditionen tro tilrettelægge den
kommende sæson. På mødet vil
vi også fastlægge hvornår vi afhold
er møde med eleverne. Datoen her
for vil blive meddelt i denne spalte, i
det nummer af bladet, som kommer
i marts måned. På sidstnævnte
møde vil holdfordelingen blive fast
lagt sammen med en oversigt over
de arrangementer, som er planlagt
for den kommende sæson.
I det nummer af bladet som kom
mer i slutningen af februar, vil tildmeldingsblanketten til sejlerskolen
være at finde, så husk venligst
benytte denne, dersom i agter at
deltage i 1997
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 1997.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
Skolechef

Runde
fødselsdage
i januar

50 år
2
79
776
788
1004

Poul Petersen
Dorthe Munk Thomassen
Bruno Butzbach Jacobsen
Søren Cronqvist
Peter Wennecke

60 år
737

Poul Erik Dyrborg

70 år
268
373
463

Leo Jensen
Benny Gustavson
Peter Preben Hansen

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke

Velkommen
til nye medlemmer
639

Ronnie Nielsen
Portugalsgade
640 J. P. Bendsen
Engblommevej 46
1602 Emil Ask Thomsen
Bulgariensgade 2

BÅDU/jDSTYR
KOM OG SE DE SIDSTONYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLBfeKLÆDNING
VI HAR

INSTRUMENT
Ef
BLOKKE/ BES JKG OG FITTINGS
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ CD MARITIM MODE
GAVBARTIKL

KAST

iERVICE

SALTVÆRKS''
TLF. 32-500504
ÅRENT HELE ÅRET :
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MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 . 13.00

iliSSSil

2300 S
2400 N
2300 S

Aktivitetskalenderen 1997
26.
9.
13.
5.
12.
19.
23.
2.
3.

januar
februar
februar
marts
marts
marts
marts
april
april

Bankospil.
Fastelavnsfest.
kl. 19 (X) Jubilæumsfestudvalgsmøde, alle er velkommen
kl. 19°° Regelkursus.
kl. 19 lX) Regelkursus.
kl. 19 (X) Regelkursus.
Generalforsamling.
kl. 19 (X) Regelkursus (Man skal have deltaget i regelkruset for at deltage på kspsejladslederkursus)
kl. 19°° Kontakt og formandsmøde for alle der vil være med til at sejle kapsejlad. Hvad skal vi lave af
sejladser, er der nogle som vil med ud som gaster?
17. april
kl. 19 ,X) Kapsejladsmøde for alle der påe en eller anden måde vil være med til at lave kapsejlads, hjælpe
i bereauet, ude på banerne eller på land.
3. maj
Standerhejsning.
3. - 4. maj VM udtagelse for Yngling.
7. maj
Onsdagssejlads første gang
14. maj
Onsdagssejlads.
21. maj
Onsdagssejlads Denne aften inviterer vi også tursejlerne på en speciel bane.
28. maj
Onsdagssejlads.
31. maj -1. juni Optimacup. Udtagelse for Svanemølle og Østersøkredserne.
4-juni
Onsdagssejlads.
7. - 8. juni Hempelcup. Der i år sejles fra Lynetten.
11. juni
Onsdagssejlads.
15. juni
Familiesejlads.
18. juni
Onsdagssejlads.
25. juni
Onsdagssejlads.
6. august Onsdagssejlads.
_
8. -10. aug. Møn rundt.
13. august Onsdagssejlads.
16. - 17. aug. Old Boys.
20. august Onsdagssejlads.
27. august Onsdagssejlads.
29. august Præmieuddeling for Møn rundt.
3. sept.
Onsdagssejlads sidste gang.
7. sept.
Klubmesterskab.
20. - 21. sept. Ballad weekend.
21. sept
Forterne rundt.
18. oktober Afriggergilde.
25. oktober Havnerundfart.
26. oktober Generalforsamling.

Ungdomsafdelingen
17.-19. jan
17. februar
16. marts
5.- 6. april
12.-13. april
5. maj
17. - 19. maj
4. august
23. august
6. - 7. sept.

Arresøhus turen.
kl. 19 <X) - 20 (X ' Begynder vinterundervisning .
Vinterundervisningen vil blive afholdt HVER MANDAG fra indtil mandag d. 24 marts.
Svømmehallen. Arrangement med evt. Kæntringsøvelse.
Klargøring af både.
Klargøring af både.
Sejlaftenerne begynder efter Standerhejsning.
Pinsetur vil forsøges arrangeret
Sejldage vil igen begynde.
vil vores årlige Saltholmstur blive holdt. Her vil man eventuelt invitere andre klubber i stersøkredsen.
Klubmesterskaber/ungdomsmesterskaber.
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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 W 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.

Slusen i søndre bassin efter vinterblæst

Februar 1997

Nr. 2

56. 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
Holger Nielsen

31 59 49 24
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

Nytår 1997
Ved tærsklen til det nye år ønskes
Sundby Sejlforenings medlemmer
og venner et godt og lykkebrin
gende nytår.
1996 var året, hvor bestyrelsen fik
nedfældet, og optrykt i bladet, tan
ker og ideer omkring de investe
rings- og vedligeholdelsestiltag, som
vil blive nødvendige i fremtiden, for
at vores forening fortsat kan være
samlingspunktet for vores fritidsak
tivitet.
Det var også året, hvor vores ende
af "verden" for alvor skiftede karak
ter både på land og til vands, via det
fortsatte arbejde på Øresunds
forbindelsen.
Det var også året, hvor Flakfortet
havde et så stort besøgstal, at vi
sejlere kan være bekymrede for, om
øen kan holde til belastningen i
længden.
Det var også året, hvor Rivierapla
nen fik sat penge på en eventuel
realisering og blev til mere end
-et håb - et ønske.

Det var også året, hvor tankerne
om en havnetunnel blev mere syn
liggjort, og hermed også frygten for,
at de besluttende myndigheder væl
ger den måske nærmeste løsning, at
føre endnu mere trafik via en
udbygget Amager Strandvej.
Det var også året, hvor vi endnu en
gang måtte konstatere at have ruin
hobe til naboer på den gamle
Vølundgrund.
Det var også året, hvor det udlagte
sand på Amager Strand vandrede
nordpå og ned i vores nyoprensede
indsejlingsrende.
Men det var også endnu et år, hvor
foreningslivet og fællesskabet, trods
vore forskellige særinteresser, blom
strede og gav nye kræfter til
dagligdagen.
1997 er startet og endnu en sejlersæson venter på os med alle dens
glæder.
GODT NYTÅR

Formand

Jolleleder:
Henrik Gravesen

32 52 16 05

Målere:
Svend Heger
Lars Schaldemose

31 59 66 03
31 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen

20 32 02 38

Bladets ekspedition:
Erna Christensen

31 59 39 78

Et lands opfindelser siger meget om dets beboere.
Det er f.eks ikke tilfældigt, at det er en dansker,
der har opfundet korkbæltet.

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

32 51 71 79

Billige kvalitetstryksager
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

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:
den 1sle i måneden.

z
CC

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

UJ
¥

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

CC
<

Alt i bogbinderiarbejde

OL

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug

•

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

o
z

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

UJ
*

SMQffsemyk

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

v/ Tina og Soren Moller

SALTVÆRKSVEJ 134

2

o

2770 KASTRUP

3251 71 79

CC

CC
<

Q.

Åbning af klubhuset markeres igen i år, med et stort

J.
^3anLo6pU i

/C^c\

undby ^ejlforening
Søndag den 26. januar 1997
kl. I400

Å

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)

På festkomiteens vegne
Elo, Rita og Else

Vinterstemning fra havn og mole
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I de go'e gamle dage
inden yoghurtbægrene rigtigt tog over
SSF har med glæde mod
taget nogle ældre billeder
fra havn og plads.
Desværre er der ikke nogen afsen
der, og der fulgte heller ikke nogen
forklaring med.
Er der nogen, der kan genkende sit
uationerne og fortælle lidt om, hvad
der foregår, hvornår det var, og
hvem der er med på billederne, så er
du velkommen til at kontakte Poul
og fortælle, hvad du ved.
Der er flere fotos end de her viste, så
hvis du kan bidrage med lidt op
lysninger, er du meget velkommen
til at komme og se billeder på kon
toret.
Vc

¥M K

v

'

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

SSSggSSggS
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10 %
på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10 00 - 12 00
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 00 - 12 00
Mandag lukket

KAN DET VÆRE RIGTIGT.
ER DEN NYE VANDBASEREDE MICRON OPTIMA UGE SÅ
GOD SOM DE GAMLE TINDBASEREDE BUNDMALINGER ?
FOREDRAG - DEMONSTRATION OG DISKLTIONSAFTEN
I SUNDBY SEJLFORENINGS KLUBHUS.

TORSDAG DEN 27 FEBRUAR KL. 19.00.
MICHAEL FRIIS FRA INTERNATIONAL FARVEFRABRIK DER VERDENS FØRENDE
PÅ BUNDMALINGS OMRÅDET FORTÆLLER OM DE NYE MILJØVENLIGE VAND BASEREDE BUNDMALINGER OG HVAD DER ELLERS SKAL TIL FOR AT PLEJE
DIN BÅD BEDST MULIGT.
DER BLIVER LEJLIGHED TIL EN ENKEL ØL/VAND ELLER KAFFE.

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

Urene lystbådehavne
Danske lystbådehavne er i dag så
forurenet af pesticider, at der flere
steder er mere end 2300 gange så
højt som Milsøstyrelsen anbefaler.
Årsagen er den bundmaling sejlerne
bruger.
Malingen indeholder et meget giftigt
stof Irganol, et stærkt algedræbende

middel der frigives fra bundfarven
medens båden er i vandet.
Målinger viser, at der er stor kobber
forurening fra skibenes bundmaling.
I følge Miljøstyrelsen begynder
planterne at dø, hvis der er mere
end 0,45 my/liter Irganol i vandet.
I Marselisborg Lystbådehavn er der
målt helt op til 2,3 my/liter Irganol.

Som sejler kan det være en god ide
at tænke sig om næste gang der skal
bundmales, miljøet er værd at
bevare, også inde i havnen.
Oplysningerne er hentet fra en artikel i
Jyllandsposten
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TURSEJLERE I SUNDBY SEJLFORENING
En gruppe sejlere vi ikke hører meget til
Der bliver heller gjort meget stads af dem, der er ingen overskrifter, fordi en tursejler har været ude med
familienmen hvor sejler Sundby Sejlforenings tursejlere hen, når de tager på aftentur; weekend eller ferie?
Der er mange, der kender en del
gode steder vi kan være, når vi vil
have ro omkring os, der er også
mange kendte steder når, vi skal
more os, steder hvor der altid sker
en hel masse.
Det kan være steder med gode
restauranter, hvor sejlerfolket mødes

over et eller andet og får en snak om
alt muligt.
Der er steder, hvor der ikke er langt
fra havn eller liggeplads til museer
og udstillinger, hvis man er til det.
Stedet, hvor der bare er skønt at
ligge og nyde vejret tæt inde under
træerne, på sandbanken, eller

HeUer 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.

Der kommer mange nye sejlere til
Sundby Sejlforening og de stiller ofte
spørgsmålet "kender du ikke nogle
gode steder at tage hen".

Erfaringer, som de garvede turse
jlere gennem mange år har fået med
gode havne og liggepladser,
specielle indsejlingsforhold, steder
der skal opleves, kan komme mange
andre tursejlere til gode og gøre
sejleroplevelserne meget bedre.
Alle er velkomne til at komme med
et "tip", en beskrivelse - gerne med
et billede eller flere.
Husk navn og adresse for returne
ring af billeder m.m.
På næste side er et forslag til en tur
til Hallands Våderon i Sverige, fun
det i Lagunebladet.
pc

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

VOLVO PENTA
AUTORISERET FORHANDLER

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandling
forsikringsskader

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup
Tif.
6

"stedet", hvor man bare kan være
sig selv og føle, man er langt væk fra
dagligdagen i en helt anden verden.

32503017, Fax 32503435

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

JCwahner C3G[C2uC3

bobg

PRM

BOWMAN

MARINEGEAR

VARMEVEKSLER

å3§ Perkins
Forhandler

Maskinfabrikken
V

ADIL"

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

r; •

Hallands Våderd år ett fint seglarmål. Hår år ett foto från skåren vid Kapellshamn på sodra Våderon.

På enslinje till Våderdn
Får vi fresta med en fard till Hallands två skår ner i sjålva KapellshamnsVådero? Nu då sjokorten dammas av bassången.
Bassången år ganska bra skyddad,
och forhoppningarna knoppas infor
sommaren 95, vill vi presentera en be men det kan bli besvårligt, om vinden
skrivning for insegling till Kapells okar från soder, inte minst når man ska
avsegla.
hamn på sodra Hallands Vådero.
Anvånd den gårna! År vådret
hyggligt, lovar vi en fin upplevelse.
Gor så hår:
• Från Kullen såtts kurs på
Vingaskårs fyr.
• Styr denna kurs tilis
Hallands Våderos fyrtorn på nvdelen av on år ens med Hallands
Våderos sv-udde. Styr in i denna
enslinje, 333 grader.
KAPELLSHAMN
• Når ett vitt' mårke på
Kapellshamns ostligaste skår
150M«t*r
ligger ens med en vitmålad ga= Steine in weniger al»
Wast«r
velspets på ett hus uppe på land,
2 -m -Linie
gira styrbord in i denna enslinje,
006 grader.
• Ca 100 m syd skåret med
Betonanleger
mit Potter I
vitt mårke gors en svag styrbordsgir och sedan rundas skå
rets nordostspets på ca 20 me
ters avstånd. Gå sedan på sydvåstlig kurs mitt i rånnan mellan

I Sandhamnslagunen på Hallands
Våderos ostsida finns bra skydd mot
våstliga och sydliga vindar. Dår kan
man fortoja med tamp i land och håckankare.

Rotes Haus mit
ifj. weiss em Dreieck
im Oiebel

Hehbriicke

/ Peilung
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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
torsdag den 19. dec. 1996
Fraværende:
Bjørka Schandorff, Henrik Gravesen.

nyt job, at han ønskede at forlade
SSF.

Formanden bød velkommen til det
ekstraordinære bestyrelsesmøde,
som var indkaldt grundet Allan
Vodders opsigelse af sin stilling som
pladsmand.

Bestyrelsen tog dette til efterretning,
og det blev besluttet at søge en ny
pladsmand via Søndagsavisen
førstkommende weekend i januar
1997. Ansøgningsfristen skulle være
frem til 25. januar.

Dagsorden:
Punkt 1. Pladsmand
Punkt 2. Eventuelt

Et ansættelsesudvalg bestående af
formanden Jens Green, næstforman
den Else Thuring og havneudvalgs
medlemmerne Holger Nielsen og
Rasmus Bech blev nedsat.

Punkt 1.

Formanden modtog torsdag den 12.
december 1996 Allan's skriftlige
opsigelse som pladsmand og havde
aftalt, at han fratræder med sidste
arbejdsdag fredag den 10. januar
1997.
Allan havde understreget, at det
skyldes forskellige forhold, bla.a. et

Jens Green, Holger og Rasmus ville
udarbejde
en
annonce
til
Søndagsavisen.

lægge et regnskab for videre drøf
telser omkring en eventuel ændring
af kontrakten.
Elo nævnte at, der var aftalt med
Tina, at hun selv stod for hoved
rengøring når "vedligeholdelsessjakket" var færdig senest søndag
den 19. januar.
Jens Green ville tage kontakt til et
professionelt ventilationsfirma for at
få checket udsugningseffektiviteten i
den store emhætte.
Jens Green Jensen
Formand

Punkt 2.

Formanden oplyste at han og Else
havde haft en "evalueringssamtale"
med Tina. Tina vil snarest frem

Fastelavnsfest

fra Sargassoposten

med tøndeslagning
Søndag den 9. februar

kl. 1200

Tønder til børn, damer og
herrer i alle størrelser
[C Fine præmier til Kattekonger
og Dronninger
Mød op i god tid, vi begynder
præcis!
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Fra ferieturen
ankommer Jyllingesejler i en
1006'er og lægger sig uden på.
Han er sejlet fra Christiansø og
spørger:
"Er dette Allinge Havn den her"

om at bageren bruger disse tarve
lige poser, hvor der bare står
"FRISKBAGT" på, uden noget
lokal navn og adresse. Jeg for
barmer mig over staklen og betror
ham at det er Allinge.
Vi inviterer ham over på et glas
rødvin, og under hyggelig snak
fortæller han os, at for få år siden
har han sejlet over Atlanten i sin
1006'er og hjem igen.
Så er det jo man undres!

Ny pladsmand til
Sundby sejlforening

Sundby Sejlforening søger ny

PLADSMAND

Det er med beklagelse, vi må kon
statere at, Allan Vodder har valgt at
søge nye "græsgange".
Bestyrelsen, medlemmerne og
gæstesejlere har været meget glade
for hans indsats i SSF.
Et venligt åbent sind og godt humør
parret med flid gå på mod har været
kendetegnet for Allan's virke
Vi ønsker ham held og lykke i hans
nye job.
En ny pladsmand er søgt gennem
Søndagsavisen med tiltrædelse hur
tigst muligt.
Havneudvalget vil sammen med
velvillige medlemmer sørge for det
mest nødvendige arbejde på
foreningens område, indtil en ny
pladsmand kan tiltræde.
Jens Green Jensen
Formand

Hvorfor siger man
"hun" om et skib

I Sundby Sejlforening er der en stilling som pladsmand ledig for snarlig
tiltrædelse.
Arbejdsopgaver:
• Oprydning, rengøring og vedligeholdelse af havneområdet.
•

Reparation af bolværk m.m.

•

Optagning og udsætning af både.

•

Rengøring og vedligeholdelse af toiletter.

•

Opkrævning af havnepenge.

•

Øvrigt forefaldende arbejde ifølge anvisninger fra Havneudvalget.

Vi forventer:
• At du er håndværker med hænderne skruet godt på.
•

At du har gode samarbejdsevner.

•

At du kan arbejde selvstændigt og struktureret.

•

At du har overblik og sans for problemløsning.

•

At du har kørekort til traktor og bil.

Vi tilbyder:
• Et spændende og udfordrende job.
•

En travl hverdag, du vil ikke kede dig.

•

Gode og hjælpsomme medlemmer.

•

Ansættelsesvilkår i.h.t. funktionærloven.

Yderligere oplysninger:
• Kan fås ved henvendelse til Havneudvalget eller
formanden (32 50 63 65)

- Må styres af en mand
Ansøgning fremsendes til:

SUNDBY SEJLFORENING

- Skifter normalt navn ved ejerskifte

Amager Strandvej 15
2300 København S

- Tåler ikke overbelastning
- Må males og rigges før hun går ud

Senest den 25. januar 1997

- Er i almindelighed dyr at rigge til
- Koster mere i underhold end
ejeren havde tænk sig

Søvejsregler (fra regel 3)

- Kan i ubevogtet øjeblik tage

Definationer
Skib

- Kan trække en mand med i

Sejlskib

= Skib der udelukkende sejler for sejl

Maskindrevet skib

= Skib der fremdrives med maskineri. Sejler man
både for sejl og motor, er skibet altså et maskin
drevet skib

- Bliver med årene besværlig og
vanskelig at håndtere

= Alt flydende materiel, der bruges som transport
middel på vandet (fra tankskib til brætsejler
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Rettelser til søkort
Se også i mellemgangen efter det sidste nye inden du sejler
134(INT1334),
133(INT1333)

Refshaleøens E.-side.
Pos. (WGS-84)
1) 55°41,85'N 12°37,78'E, grøn lystønde (Q.G)
2) 55°41,63'N 12°37,87'E, gran lystønde (Q.G)
Lystønderae på pos. 1) og 2) samt de 15 gule stager langs ydersiden
af opfyldningsområdet udtages.
(45-1570/96)

134(1NT1334),
133(INT1333)

Margretheholm N.
Den røde stumptønde på 55°4l,38'N 12°37,75'E (WGS-84) ændres
til en gul stumptønde o .
(45-1571/96)

134(INT1334),
133(INT1333),
131

Skudeløbet.
Pos. (WGS-84)
På 55°44,01'N 12°36,55'E tilføjes dybden 6,8 m. Dybden 6,5 m
umiddelbart i nærheden udtages.
Før udsætning af positionen i kort 131, der refererer til ED-50
datum, skal der anvendes en korrektion , se kortets note.
(47-1627/96)

DROGDEN
Afmærket sejlrute
gennem arbejdsområderne

£lQ*

133(INT1333),
132

Saltholm SW.
På 55°35,73'N 12°43,58'E (WGS-84) tilføjes symbolet for en sten
med dybden 2,5 m
Før udsætning af positionen i kort 132, der refererer til ED-50
datum, skal der anvendes en korrektion, se kortets note.
(46-1596/96)

133(1NT1333),

Nordre Røse Fyr NE.
Pos. (WGS-84)
1) 55°38,33'N 12°41,39'E
2) 55°38,23'N 12°41,30'E
3) 55°38,15'N 12°41,25'E, eksisterende målestation
På hver af pos. 1) og 2) tilføjes symbolet for en målestation °
Mellem pos.l), 2) og 3) tilføjes symbolet for et kabel
Før udsætning af positionerne i kort 132, der refererer til ED-50,
skal der anvendes en korrektion, se kortets note.
(48-1666/96)

134(INT1334),
133(INT1333)

Refshaleøens E.-side.
Pos. (WGS-84)
1) ca. 55°41,87'N 12°37,19'E
2) ca. 55°41,86'N 12°37,34'E
3) ca. 55°41,85'N 12°37,51'E
4) ca. 55°41,84'N 12°37,62 , E
5) ca. 55°41,84'N 12°37,74'E
6) ca. 55°41,77'N 12°37,78'E
7) ca. 55°41,70'N 12°37,80'E
På pos. l)-7) tilføjes symbolet for en vindmølle ? .

K V

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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(45-1569/96)

DROGDEN. ARBEJDSOMRÅDER
Passage af arbejdsområderne skal ske gennem
den afmærkede sejlrute, jævnfør Søfartsstyrelsens
bekendtgørelse nr. 370 af 20. maj 1996, se E.f.S.
Sejladsen skal ske med forsigtighed og med den til
sikker sejlads og manøvrering nødvendige mindste fart.
Ankring og ophold samt fiskeri i nævnte sejlrute
er forbudt. Det anbefales skibe uden opdaterede
sejladsoplysninger at tage lods før passage af den
gravede rende gennem Drogden.
Se note vedrørende VTS og radiomelding.

Se efter sidste nyt om brobyggeriet i
mellemgangen

Moderne tider

også indenfor sejlsporten
Delvis fra KOMPAS

Vintersæsonen er i fuld gang, og bådene er på land.
De lange vinteraftener kan man bruge til at surfe - på
Internettet.
Har man en rimelig PC og et modem er det muligt til en
billig penge at få adgang til Internettet, hvor der findes
en del oplysninger om sejlads, bådmagasiner og
reklamesider m.m.
Jeg har her fundet nogle stykker som man kan starte
med. Ikke alle har jeg nået at prøvekøre, da jeg ind
imellem er nødt til at redigere bladet.
The Starting Point For Sailing On The Internet:
http:/ /gpu.srv-ualberta.ca/ ~sjones
The Online Yacht Club:
http:/ / www.olyc.com
Sailnet:
http://www.sailnet.com
IYRU:
http:// www.sailing.org
Seilas:
http://www.sn.no/seilas
Seahorse:
http://www.rushmans.com/seahorse

Formænd
siden foreningens start i 1923
Blichfeldt Olsen
S. Hempel
P. Jensen
Chr. Jensen
H. Thomsen
L. Henriksen
A. Jensen
E. Nilsson
W. Tangaard-Rasmussen
G. Øberg
Sv. A. Larsen
Hans Guldager
Klaus Akkermann
Preben Jacobsen
Jens Green Jensen

1923-1928
1928-1933
1933-1934
1934-1936
1936-1937
1937-1943
1943-1948
1948-1950
1950-1954
1954-1961
1961-1962
1962-1973
1973-1985
1985-1989
1989-1995
1995-

Meteorologisk Institut:
http:/Iwww.dmi.dk
Meteosat Weather Images: (satellitbilleder)
http:/ / www.ccc.nottingham.ac.uk/ pub/
sat-images / meteosat
Whitbread 1997:
http: / / www.whitbread.org
Whitbread - Team EF:
http:Ilwww.ef.com/ /teamef/index.nclk.
Sam Brewster'solo tur:
http://hiscox.co.uk/ppl/ sam
Ud over disse adresser er der mange andre muligheder.
ønsker man at finde noget om America's Cup kan man fx.
starte med at søge i Yahoo eller lign.
Er du bekendt med andre adresser vil jeg meget gerne
høre om det her på redaktionen.
pc

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.

Foreningen fylder snart 75 år.
I den anledning vil vi gerne lave en tavle
med formænd gennem tiderne, hertil skal
bruges et billede af dem allesammen.
Ligger du inde med et billede af en eller flere
af formændende, vil redaktionen gerne låne
dem til kopiering.
Du kan sende eller aflevere billederne på
kontoret, mærk venligst kuverten med
"Bladet".
Husk venligst, navn og adresse så det er
muligt at aflevere dem de rigtige steder.

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.

£> OUTBOARDS

YAMAHA

~{jahnsan
QU/CKSILVER
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Oktober 1998
har vi 75-års jubilæum
I den anledning skal vi have nedsat et festudvalg.
Den 13. februar 1997 kl. 1900 holder vi et indledende møde.
Alle der vil hjælpe os, enten med gode ideer, med noget praktisk eller med
noget til underholdning må møde i klubhuset den dag.
Kan du spille et eller andet instrument, så kom.
Hvad med alle vore gode harmonika-spillere,
kunne i ikke tænke jer at spille sammen den dag
i et lille eller stort orkester?
Kom nu og vær med.
Hilsen Hoplapigerne og festudvalget

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning af
både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
© 32 50 19 78
12

Sponsorer 1996
OTA
DFDS
Alrusta
Al-Sport
Poul Suhr
J.P Bacher
Dan Saiels
ACS Trælast
Vagn Preisler
Helly Hansen
SM Offsettryk
Hempel Yaght
Jydsk Sengetøj
Amagerbanken
Faxe Ceas depot
Codan forsikring
Lange Bro Cykler
Ch. Ford Amager
Bacher & Schilder
Øresundskomiteen
Jans fiskeforretning
Københavns Havne
Meka Møbel Center
Bryggens 01 og vand
Graae & Hilmand A/S
Arne Olsen Offset A/S
Kastrup Marine Service
Flugger Holmbladsgade
Amager Møller Autoelektriker
Søren Schlichter Bådoptagning
Amager Forkromningsanstalt Aps
Spillers Petfoods Scandinavia A/S
Tommy Nymand 's kødlevering

Sundby Sejlforening takker sponsorerne
og håber på fortsat godt samarbejde i 1997
Danmarks radio
Kalundborg

BADU/DSTYR
KOM OG SE DE SIDSTØ NYHEDER I BÅDUDSTYR

(1062 kHz og 243 kHz)
udsender farvands

VI HAR

udsigter klokken:
05.45
08.45
11.45
17.45
22.45

OG SEJLB LÆDNING
INSTRUMENT
OG FITTINGS
BLOKKE/BES
TOVWERK
MALIN<
SEJLERTØJ (FLTT
ITIM MODE
GAVBARTIKLFFI

I

KAST
SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

ERVICE
KUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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Sejlerskolen

Fra Havmiljøloven

Runde •

Lystfartøjer er ikke omfattet af disse
regler.

fødselsdage

Ved kloakspildevand forstås vand
og affald fra toiletter.

Som noget helt nyt udkommer dette
nummer af bladet. Hermed har vi 11
numre pr. år. Foran os står for
håbentlig en god sæson. Som noget
nyt er man ved at etablere nogle nye
tiltag centreret omkring jolleplad
sen. Som tingene tegner sig på
nuværende tidspunkt, synes det nye
i høj grad at være noget, som kunne
være af interesse for sejlerskolens
elever. Dette vil jeg vende tilbage til
,når jeg ved noget mere.
Om december måned er der i øvrigt
ikke meget at sige, ud over at både
tovværks -og navigationskurserne
er forløbet tilfredsstillende og nu
holder en velfortjent juleferie.
Forslag til nye arrangementer for
sejlerskolen er som nævnt i sidste
nummer af bladet meget velkomne.
Specielt for sejlerskolens lærere vil
jeg her minde om, at den 14. februar
kl.1900 vil der blive afholdt et lærer
møde.
Så snart datoen for det første
elevmøde er fastlagt, vil den blive
meddelt i denne spalte. Desuden er
det tanken at meddele dette samt
andre arrangementer på den nye
kalenderside i bladet.

På dansk søterritorium og i Øster
søområdet må udtømning af kloak
spildevand kun finde sted, hvis
spildevandet er renset i et godkendt
anlæg, og hvis det ikke frembringer
synlige spor i havet.
Hvis kloakspildevandet i et godk
endt anlæg kun er findelt og desinfi
ceret, skal afstanden til nærmeste
kyst være mindst 4 sømil.
Urenset kloakspildevand må
udtømmes mindst 12 sømil fra
nærmeste kyst.
I alle havne - også lystbådehavne skal der etableres en ordning til
modtagelse af kloakspildevand fra
skibe.

På gensyn i 1997.
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139 Poul Christen Layritsen
635 Claus Rønnov Larsen
1006 Per Braun Christiansen

50
50
50

60 år
96
565

Jens Julius Rasmussen
Ivan Frisch

60
60

Herman Mortensen

70

70 år
75 år
90

Mogens Holger Andersen 75

90 år
Selv om lystfartøjer ikke er omfat
tet af disse regler, skal lystsejlerne
herfra opfordres til at foretage
deres toiletbesøg i land, og stan
dardreglementet for danske havne
forbyder udtømning af kloak
spildevand i havneområder. Det er
altså ikke tilladt at benytte søtoilettet i havn.

I

355

Martin A. C. Andreasen

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

90

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke

Velkommen
til nyt medlem
1544 Klaus V. Mikkelsen
Lyneborggade 30

. januar

Codan
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
Skolechef

M

50 år

741

Næste nummer af bladet kommer i
slutningen af februar, heri vil
tilmeldingsblanket til sejlerskolen
være at finde, så husk venligst dette
Til slut vil jeg benytte lejligheden til
at ønske alle sejlerskolens lærere,
elever og venner velkommen til
1997.

i januar

2300 S

Aktivitetskalenderen 1997
Bankospil.
Fastelavnsfest.
kl. 19 m Jubilæumsfestudvalgsmøde, alle er velkommen
kl. 19°° Regelkursus.
kl. 19(X) Regelkursus.
kl. 19°° Regelkursus.
Generalforsamling.
kl. 19 00 Regelkursus (Man skal have deltaget i regelkruset for at deltage på kspsejladslederkursus)
kl. 19 00 Kontakt og formandsmøde for alle der vil være med til at sejle kapsejlad. Hvad skal vi lave af
sejladser, er der nogle som vil med ud som gaster?
17. april
kl. 19' Kapsejladsmøde for alle der påe en eller anden måde vil være med til at lave kapsejlads, hjælpe
i bereauet, ude på banerne eller på land.
Standerhejsning.
3. maj
3. - 4. maj VM udtagelse for Yngling.
Onsdagssejlads første gang
7. maj
Onsdagssejlads.
14. maj
Onsdagssejlads Denne aften inviterer vi også tursejlerne på en speciel bane.
21. maj
Onsdagssejlads.
28. maj
31. maj - 1. juni Optimacup. Udtagelse for Svanemølle og Østersøkredserne.
4-juni
Onsdagssejlads.
7. - 8. juni Hempelcup. Der i år sejles fra Lynetten.
11. juni
Onsdagssejlads.
15. juni
Familiesejlads.
18. juni
Onsdagssejlads.
25. juni
Onsdagssejlads.
6. august Onsdagssejlads.
8. - 10. aug. Møn rundt.
13. august Onsdagssejlads.
16. -17. aug. Old Boys.
20. august Onsdagssejlads.
27. august Onsdagssejlads.
29. august Præmieuddeling for Møn rundt.
3. sept.
Onsdagssejlads sidste gang.
7. sept.
Klubmesterskab.
20. - 21. sept. Ballad weekend.
21. sept
Forterne rundt.
18. oktober Afrigger gilde.
25. oktober Havnerundfart.
26. oktober Generalforsamling.
26. januar
9. februar
13. februar
5. marts
12. marts
19. marts
23. marts
2. april
3. april

Ungdomsafdelingen
17.- 19. jan
17. februar
16. marts
5.- 6. april
12.-13. april
5. maj
17. - 19. maj
4. august
23. august
6. - 7. sept.

Arresøhus turen.
kl. 19°° - 20(X) Begynder vinterundervisning .
Vin ter under visningen vil blive afholdt HVER MANDAG fra indtil mandag d. 24 marts.
Svømmehallen. Arrangement med evt. Kæntrings øvelse.
Klargøring af både.
Klargøring af både.
Sejlaftenerne begynder efter Standerhejsning.
Pinsetur vil forsøges arrangeret .
Sejldage vil igen begynde.
vil vores årlige Saltholmstur blive holdt. Her vil man eventuelt invitere andre klubber i stersøkredsen.
Klubmesterskaber/ungdomsmesterskaber.
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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. 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.

•Ml
Puh - ha, nu mangler jeg altså bare mit lange guldcigaretrør og min høje barstol
(Fra fastelavnsfesten)

Marts 1997

Nr. 3

56. ÅrgajKj

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

Gebyrer for strøm (220 volt)
i Sundby Sejlforening

Amager Strandvej 15, 2300 S

Betales i januar kvartal, dog senest 15. marts.
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

Skure
Køleskab

kr. 500,- pr år

Brug af frysere og el-kogeplader er ikke tilladt i skurene.
Et medlem kan for egen regning, anmode bestyrelsen om at få opsat bimåler
og betale gebyr efter forbrug.
Måleren aflæses af medlemmet, der oplyser målerstand til kasseren inden 1. april.

Fartøjer
Køleskab
TV
El-kogeolade
El-stegeovn

kr. 250,- pr. år
kr. 100,- pr.år
kr. 100,- pr. år
kr. 100,- pr år.

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

Sekretær:
Bjørka Schandorff

31 59 82 80

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

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

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 59 49 24
32 95 36 89

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. januar 1997.

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
Lars Schaldemose

31 59 66 03
31 59 37 33

Pladsen § 4
Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og dybfrysere, er forbudt, medmindre der er truf
fet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser
for brugen.
Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri.
Alt elmateriel skal opfylde de almindelige regler for
udendørs brug.

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen

20 32 02 38

Bladets ekspedition:
Erna Christensen

31 59 39 78

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

Billige kvalitetstryksager

32 51 71 79
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SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

*

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

^

5

Alt i bogbinderiarbejde

-

o
•

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

u.'

Fotografering til brochure brug

o

"O
>
Oplag: 1.400 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

m

z

o.

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

?

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

^

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

^

III

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
FnhJ^iden 1ste i måneden.

SMQffsettryk
v/ Tina og Saren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP •

2

3251 71 79

GENERALFORSAMLING

Følgende er på valg:
Sekretær
Bjørka Schandorff
Skolechef
Kent Nielsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Steen Jensen
Havneudvalgsmedlem
Rasmus Beck
Festudvalgsformand
Else Thuring
Suppleant til bestyrelsen
Martin Carlsen
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Svend Heger
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

FORÅR 1997

Søndag den 23. marts
kl. 900
i klubhuset

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

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 23. februar 1997 kl. 9 00
Bestyrelsen

1/1-31/12-1996

SSF budgetsammenligning
Indtægter
Kontingenter
Pladsleje m.v.
Medlemsydelser i alt

Ar til dato

Budget

566,785

Index

Afv

Budget 1997

540,000

104.96

26,785

645,281

610,000

105.78

35,281

660,000

1,212,066

1,150,000

105.40

62,066

1,325,000
620,000

665,000

Udvalg:
Havn & Plads

851,200

620,000

137.29

-231,200

Klubhus

189,640

139,000

136.43

-50,640

250,000

Bladet

107,372

135,000

79.53

27,628

100,000

Fester

32,982

20,000

164.91

-12,982

25,000

Administration

39,580

30,000

131.93

-9,580

52,000

3,497

6,000

58.28

2,503

6,000

10,740

12,000

89.50

1,260

12,000

Bestyrelse
Renter
Sejlerskole

23,476

20,000

117.38

-3,476

20,000

Juniorer

66,010

76,000

86.86

9,990

90,000

Kapsejlads

33,978

38,000

89.42

4,022

40,000

3,137

4,000

78.43

863

4,000

Joller
Motorbåde
Udvalg i alt
Afdrag på gæld
Resultat

2,145

10,000

21.45

7,855

10,000

1,363,757

1,110,000

122.86

-253,757

1,229,000

0

40,000

0.00

40,000

96,000

-151,691

0

-151,691

0
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Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 27. januar 1997

Afbud fra Søren Jensen
Punkt 1. Regnskab og budget
Kassereren gennemgik det revide
rede regnskab for 1996. Revisorerne
opfordrede til, at regnskabet i
fremtiden gik mere i detaljer
omkring foreningens indtægter.
Budgetforberedelsen for 1997 vil
blive bragt i bladet.
Efter ønske fra kassereren vil op
lysningen om gebyrer for brug af el
i havnen, efter en mindre opstramn
ing, blive bragt i bladet. Den er sidst
bragt i 1993.
Punkt 2. Beretning
Posten blev gennemgået og besvaret.
Formanden kontakter "Det kolde
Gys" på baggrund af deres henven
delse, om bl.a. brug af vores klubhus
til et arrangement.
Et medlem søger om en anden plads
i havnen.
Punkt 3. Havn og plads
Udvalget har fået lovning på nogle
skinner til brug for pæle.
Udvalget forudser stigende proble
mer med anbringelse af stadig større
og tungere bådvogne på pladsen.
Udviklingen følges med henblik på
en evt. revidering og tilpasning til
forholdene.
Pladsmanden har fjernet de gen
stande, der, til trods for gentagne

opfordringer om at fjerne dem, sta
dig lå på skurenes tage.
De pågældende medlemmer vil få
en regning for det udførte arbejde.
Fra Magistratens 4. afd. Afløbskontoret er modtaget et brev, hvori der
gøres rede for en plan, om en ny stor
afløbsledning, der skal nedlægges
øst for Amager Strandvej. Arbejdet
vil berøre SSF's område indtil broen
og regnes påbegyndt, tidligst i som
merhalvåret 1998, men formentlig
først år 1999-2000.
Kontoret udbeder sig alle relevante
oplysninger om nedlagte el og
gasledninger m.m. Opgaven vil
blive overdraget til Bent Knudsen.
Af de knap 60 ansøgninger, der er
modtaget ang. stillingen som plads
mand i SSF, blev fem udtaget til
samtale.
Bedømmelsesudvalget indstillede
herefter Hans Peter Warming til
stillingen, hvilket bestyrelsen god
kendte.
Punkt 4. Klubhus
Det aftalte arbejde er blevet udført
bedst muligt.
Udsugningsanlægget er under
udbedring, således at støjen for
mindskes og sugeevnen øges.
Vedligeholdelse og rengøring af toi
letter og bad i gavlen varetages for
fremtiden af klubben.
Restauratørens budget vil blive vur

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A.
Bestyrer
Ellen Ostenfeldt
Fiskerihavnen
Østersøvej (nord for Nordsøvej)
2100 København 0

deret med henblik på fastsættelse af
forpagtningsafgiften.
Varmen har været et problem i klub
huset i januar, mens huset har været
lukket. Man er opmærksom på
forholdet og vil få det ordnet.
Punkt 5. Fester
Klubhuset åbnede den 26. januar
med fuldt hus til det traditionelle
bankospil.
Næste arrangement er fastelavn.
Tønder og køller er bestilt. Både
dette arrangement og de to kom
mende klubaftener er annoncerede i
bladet.
Punkt 6. Sejlerskolen
Kurserne i navigation og tovværk
fortsætter. Den 14. febr. er der møde
med lærerne.
Eksamensdatoerne er for tovværk
den 4. marts og for navigation den
19. marts.
"Øveballen" fylder 60 i år og ønskes
begavet med et nyt storsejl og lidt
festivitas, hvilket alle var enige om
var en god ide.
Punkt 7. Ungdomsafdelingen
Fra den 17. februar startes aktivt op
igen. Der henvises til aktivitetspla
nen i bladet.
Arresøturen havde et flot fremmøde
og var rigtig vellykket.

10 %
på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10 00 - 12 00
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 00 - 12 00
Mandag lukket
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Punkt 8. Kapsejlads
Den 24.-25. maj er afsat til
Optistævne. Det er dog en betingelse
for gennemførelsen, at der er et
rimeligt deltagerantal. Henrik med
delte, at der er ønsker om deltagelse
af sejlere fra både Svanemøllekred
sen og Sydstævnekredsen foruden
fra lokale sejlere, da stævnet er
udtagelsesstævne til DM.
Punkt 9. Joller
Den ansøgning, der blev omtalt
sidst, er sendt og modtaget retur
sammen med en stak papirer til
yderligere udfyldning. Henrik vil
med en kontakt til DIF prøve at
skære igennem bureaukratiet. Intet
af det foreslåede sættes iværk før
pengene er i hus.
Jollepladsen er blevet inspiceret, og
der vil blive iværksat oprydning. En
plan for arbejdets udførelse vil blive
udarbejdet. Henrik vil sammen med
Elo gennemgå jollehuset for at kon
statere mangler.
Der er p.t. to ledige jolleskure.

sidste frist for indlevering af forslag
hertil - den 23. febr. - trykkes i
bladet.
Et forslag fra Hans Guldager og
Redaktøren om et særskilt jubi
læumsnummer af bladet til en pris
af ca. 19.000 kr. blev vedtaget.
Punkt 13. Evt.
Kredsen vil gerne have øget aktivitet
på flere områder f.eks. bredde- og
tursejlads, kapsejlads, fartøjsberedskab og motorbåde. Derfor ønskes til
de enkelte områder en kontaktper
son fra klubberne, som kan sørge for
aktiv formidling af stof mellem
kreds og klub og evt. gå ind i arbe
jdet om emnet i kredsen.
Næste bestyrelsesmøde holdes
mandag den 24. februar kl. 19 00
Mødet slut kl. 10 40 .

VOLVO PENTA
AUTORISERET FORHANDLER

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

CaQDEuC!]

PRM

BOWMAN

MARINEGEAR

VARMEVEKSLER

UPerkins
Forhandler

Maskinfabrikken

„ADIL"

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

Jens Green
Formand

Bjørka Schandorff
Sekretær

Punkt 10. Motorbåde
Intet.
Punkt 11. Sikkerhed
Brandslukningsmaterialet vil blive
gennemgået sammen med den nye
pladsmand, således at det er i orden
til den nye sæson.
Senere skal kranerne have et ser
viceeftersyn.

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

Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

Punkt 12. Bladet
Indkaldelsen til generalforsamlingen
den 23. marts med samt datoen for

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

Sæsonen 1997
er nu godt i gang
De to første arangementer er
allerede løbet af stabelen,
-fester naturligvis.
»Ijtt
Bankospillet, der traditionelt åbner
klubhuset efter vinterens-"klar
gøring", havde fuldt hus, mange
medlemmer var mødt op og der
blev spillet lystigt.
Fastelavn med tøndeslagning blev
gennemført på pladsen til stor
underholdning for de kuldskære,
der havde forskanset sig bag de lune
termovinduer.
Kattekonger og dronninger blev:
Katrine Hartvigsen,
Tanja Andersen
Hanne Nielsen
Jan Welander.
Bundkonger og dronninger blev:
Tanja Scharf Rasmussen
Inge Hov
Jens Svendborg
Kamilla Scharf Rasmussen.
Den Smukkeste var en lille
"Amagerpige" og den sjoveste var
en lille bitte kanin.
Alle børnene var klædt ud i mange
forskellige flotte og fantasifulde
dragter, mens alle de voksne "til
fældigt" havde valgt samme ud
klædning, nemlig "hverdagstøj".
pc

HeUer 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.

1 kg. polyester
kr. 70,00
5 kg. polyester
kr. 2 75,00
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

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandling
forsikringsskader

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup
Tlf.
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32503017. Fax 32503435

KAN DET VÆRE RIGTIGT.
ER DEN NYE VANDBASEREDE MICRON OPTIMA LIGE SÅ
GOD SOM DE GAMLE TINDBASEREDE BUNDMALINGER ?
FOREDRAG - DEMONSTRATION OG DISKUTIONSAFTEN
I SUNDBY SEJLFORENINGS KLUBHUS.

TORSDAG DEN 27 FEBRUAR KL 19.00.
MICHAEL FRIIS FRA INTERNATIONAL FARVEFRABRIK DER VERDENS FØRENDE
PÅ BUNDMALINGS OMRÅDET FORTÆLLER OM DE NYE MILJØVENLIGE VAND BASEREDE BUNDMALINGER OG HVAD DER ELLERS SKAL TIL FOR AT PLEJE
DIN BÅD BEDST MULIGT.
DER BLIVER LEJLIGHED TIL EN ENKEL ØL/VAND ELLER KAFFE.

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

Bådvarmere:
• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

• VOLVO
• BUKH

Æk | marine
ML service

• WALLAS

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • Tlf. 42 91 21 03
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Sundby Sejlforenings regnsl
Indtægter:
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Indbetalte vagter

41,850.00
43,500.00

Kontingenter:
A-Aktive
B-Aktive
Juniorer
Mini juniorer
Strafgebyr

498,940.00
43,150.00
13,400.00
1,495.00
9,800.00

Pladslejer:
Faste pladser
Vinteroplæggere
Skure og haver
Slæbejoller
Nye pladser

421,077.43
59,182.05
67,953.65
2,550.00
9,000.00

566,785.00

Bestyrelsesmøder:

559,763.13

Renteudgifter:

167.90

Renteindtægter
Indtægt i alt
Udgifter:
Havn & plads:
Skatter & afgifter
Materialer
Traktor
Elforbrug
Refunderet energiafgift
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Telefon
Bollen
Legeplads
Toilet nordre mole
Toilet søndre mole
Lønninger
Vogn & spil
Brug af spil
Indkøbt brændstof
Solgt brændstof
Arbejde
Uddybning af rende
Joller
Havnepenge

Administration:
Telefon
Frimærker m.m
Frihavnsmærker
Kontingenter
Gaver & Blomster
Kontorartikler
Tilskud kommunen
Generalforsamling
Møder & rejsepenge
Fortæring
ATP & lønsumsafgift
Målerbreve
Indkøbte varer
Solgte varer
Forsikring & tillæg

1,212,066.03
Sejlerskole:
Undervisning
Fornyelse & reparationer
Materialer
Forsikringer
Kontingenter
Startpenge

179,988.83
63,192.66
86,680.06
78,663.17
-44,006.49
24,010.24
10,906.00
5,018.48
8,217.63
5,030.96
2,467.94
12,013.92
222,720.00
20,000.00
-3,280.06
38,946.10
43,588.02

Klubhus:
Fornyelse & reparationer
Istandgørelse
Forsikring
Ejendomsskat
Lejeindtægt
Køkken

Junior:
Fornyelse & reparationer
Materialer
Brændstof
Startpenge
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Kursus
Modtagne gaver

16,719.94
-4,641.92
92,154.19
117,750.00
3,137.44
-25,686.06
75,875.46
1,405.42
31,598.25
872.72
-120,160.05
200,048.33

854,336.99

Kapsejlads:
Materialer
Møder & fortæring
Diverse kapsejladser
Møen Rundt
Kursus
Trænerordningen
Motorbåde:
Materialer & præmier
Udgifter i alt

189,640.13
Årets resultat

Bladet:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
Annonceindtægt
Fester:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Svagførefest
Indsamling
Hornorkester

107,565.00
14,368.48
31,897.00
-46,458.94

Status pr. 31.12.1996

107,371.54

8,686.00
11,831.00
1,265.00
14,229.69
4,080.00

10,149.69
1,050.00

32,981.69

Aktiver:
Kassebeholdning
Postgiro
Bankbog skolefond
Obligationsbeh. skolefond
Bankbog brandforsikring
Obligationsbeh. brandfors.

16,58
8,93

ib fra 1.1.1996 til 31.12.1996

4\
2

15,083.64
9,173.71
-3,200.00
40,284.00
13,954.70
3,144.75
-99,407.76
23,590.00
2,790.00
19,107.75
12,666.22
-550.00
7,653.49
-4,710.00

39,580.50
3,497.00
10,739.88

4,989.90
9,431.45
4,080.35
3,899.00
775.00
300.00

25,192.23
13,351.32
4,142.25
2,050.00
6,468.00
3,983.00
7,683.50
4,640.00
-1,500.00

5,206.40
8,348.84
16,458.09
-8,007.75
10,062.25
1,910.00

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

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

Aktiver i alt

1,753,695.97

Passiver:
Skolefond saldo 1.1.96
"+ renter
"+ bidrag
Brandforsikring saldo 1.1.96
"+ renter

23,578.90
3,640.38
1,400.00

28,619.28

132,550.39
19,969.25

152,519.64

Reserve vedr. FOS tilskud
Skyldige omk.
Gæld til kommunen

23,475.70

66,010.30

100,000.00
2,787.00
1,191.00

Lån Idrætspark saldo 1.1.96
afdrag

12,000.00
-8,000.00

4,000.00

Lån Dansk Sejlunion saldo 1.1.96
"- afdrag

25,000.00
-10,000.00

15,000.00

Lån DIF saldo 1.1.96
"- afdrag

35,000.00
-10,000.00

25,000.00
162,074.77
8,002.00
670.95
-57,660.94
50,000.00
1,000.00

Bankgæld kassekredit
Skyldig A-skat & AM bidrag
Skyldig ATP
MOMS tilgodehavende
Depositum forpagter
Depositum ASA
1,412,183.05
-151,690.78

Reguleringskonto saldo 1.1.96
"- årets underskud

1,260,492.27
1,753,695.97

Passiver i alt
33,977.83
Jørgen Rindal

kasserer

Medlemstal:
A-aktive 777

B-aktive 143

2,145.25
1,363,756.81
-151,690.78

Junior 33

Mini 45

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse
med foreningens bøger
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret
København, januar 1997

183.50
6,768.54
3,220.81
26,998.48
9,527.68
142,991.96

Frits Kleis
revisor

189,690.97

Bjarne Kallesøe
revisor

Søfartstyrelsen meddeler
Fra DS følgegruppe vedr. Øresundsforbindelsen
Hans Guldager
Siden starten af planlægningen af den faste
forbindelse mellem Danmark og Sverige har
Søfartsstyrelsen bestræbt sig på at opnå de
bedste sikkerhedsmæssige forhold for skibe,
herunder fritidsfartøjer der sejler gennem
Drogden-området.
For at fritidsfartøjers passage af arbejdsom
rådet kunne foregå med så få gener for gennemsejlende skibstrafik som muligt, etablere
des et særligt afmærket sejlløb for fartøjer
under 20 m i længde og med en garanteret
vanddybde på 4 m.
Det har imidlertid vist sig at større skibe der
ankommer til området, præsenteres for et i
visse perioder uoverskueligt, billede på grund
af det store antal bøjer, arbejdsfartøjer, gennemsejlende skibe og uddybningsmaskiner i
og omkring området. Dette har medført, at
adskillige skibe til trods for omfattende
sikkerhedsmæssige foranstaltninger alligevel
sejler ind i arbejdsområderne, hvorved der
uventet er opstået en risiko for, at skibe påsej
ler flydende materiel, såvel udenfor som
indenfor arbejdsområderne. Der har desuden

været tilfælde, hvor store skibe
anvender sejlløbet som alterna
tiv sejlrute, hvilket selvsagt kan
skabe alvorlige problemer.
Endelig opstår der, som en
direkte følge af fejlnavigeringer
en forøget risiko for at skibe
grundstøder og for en kollision
mellem skibe på modgående
kurser i den snævre sejlrende
gennem Drogden, hvilket også
indebærer en forøget fare for
forurening af området.
I et forsøg på at forenkle sej
SUNDET, DROGDEN:
ARBEJDSOMRÅDER OG SEJLRUTE DYBDE 7,7 m

ladsforholdene i området og
dermed begrænse risikoen for
større skibes fejlnavigeringer
har Søfartsstyrelsen primo
november 1996 spærret sejllø
bet for mindre fartøjer, og
afmærkningen af løbet er ind
draget.
I foråret 1997 påbegyndes
udbugseringen af 20 tunnelele
menter, hvert element er ca.
175 m langt og vejer 50.000
tons til arbejdsområdet, hvor
O FLR.S«
SS-IMFN
12*42.0«'t
(WGS-44J

THE SOUND, DROGDEN:
WORKING AREAS AND NAVIGATION ROUTE
DEPTH 7.7 METRES
GRÆNSE FOR FORBUOSOMRADER
LIMIT FOR PROHIBlTED AREAS
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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det efterfølgende skal sænkes i den
udgravede tunnelrende. Dette arbej
de, der vil medføre spærring for
gennemsejlingen af Drogden i kor
tere perioder, kræver en omhyggelig
sejladsplanlægning.
Da Søfartsstyrelsen finder den
sejladssikkerhedsmæssige situation i
Drogden bekymrende, har Styrelsen
besluttet ikke at genåbne sejlløbet for
fartøjer med en længde under 20 m.
Styrelsen har herved også taget hensyn
til, at fritidsfartøjers anvendelse af sejl
løbet ofte har medført hele 2 kryds
ninger af hovedsejlruten.
Søfartsstyrelsen skal endvidere gøre
opmærksom på, at den fremtidige
sejlads igennem området finder sted i
overensstemmelse med de internationale
søvejsreglers regel 9. snævre løb, og
således at fartøjet skal holde sig så nær,
som det er sikkert og muligt, til den
afmærkede sejlrutes ydergrænse på ski
bets styrbords side.

BADU STYR

KOM OG SE DE SIDS7TÉ NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJi
KLÆDNING
VI HAR: INSTRUMEN7E
BLOKKE/BES JKG OG FITTINGS
TOW/ERK
MALIN
SEJLI TØJ O MARITIM MODE
GAV RTIK

KAST

ERVICE

SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

RUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

Specielle vigeregler

Få et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri
sommer

Snævre løb (Regel 9)

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.

Et skib, der følger et snævert løb,
skal holde sig så langt ude i løbets
styrbord side som muligt.
Et skib under 20 m i længde eller et
sejlskib uanset sejlretning, og alle
skibe, der sejler på tværs afløbet, må
ikke vanskeliggøre passage for et
skib, der er nødt til at følge løbets
længderetning.
Et skib, der fisker, må ikke vanske
liggøre passage for noget som helst
skib, der følger løbet.
Overhaling, hvor det foranliggende
skib må hjælpe med til sikker pas
sage, må kun finde sted efter aftale
med lydsignaler mellem de to skibe.

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.

Undgå at ankre i et snævert løb.

Dansk regel:
Hvis et løb er så snævert, at to mod
gående skibe ikke uden fare kan
passere hinanden, skal det skib, der
er for indgående, vente; medmindre
særlige forhold gør, at der er fastsat
en anden regel for det pågældende
sted.

Navtek MarineCenter,
Wilders Plads, Bygn. C,ttf. 3157 37 72.
Foriiandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.
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Runde
fødselsdage
i marts
-fra/til medlemmerne

Er det rigtigt?
Lever vi i SSF blandt tyve og røvere
- eller bor vi blot syd for
Rådhuspladsen?
Omkring den 20.1.97, er der en tyv
der har stjålet mit el-stik (380v 220v, - mærket med navn) fra
elstanderen ved spillet på søndre
mole.
Ved en rundspørge viser det sig, at
jeg desværre ikke er den eneste, det
er gået ud over.
Jeg syne, hr. tyveknægt, at når din
samvittighed er blevet rigtig dårlig,
kunne du jo en mørk aften gen
placere ovennævnte i stikket, så
ødelægger du ikke foreningens
ellers rimelige renommé!
På forhånd tak.
Sven Malm.

Vi ønsker hermed den gamle redak
tør hjertelig tillykke på 90 års dagen
den 24.2.97.
Martin Andersen blev medlem i
1952 og var redaktør af bladet i
næsten 17 år og Martin kan også
fejre 45 års jubilæum i år.
Tillykke
Anonym

Jeg vil hermed takke SSF og ven
nerne på min 70 års fødselsdag.

Har du set efter i de
gamle fotoalbum?

tiderne.
Redaktøren

Søsætning og optagning af
både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
m 32 50 19 78
12

ar

23
678
698
1109
43
183
932
636

Svend Albrichsen
Søren Schultz Nielsen
Peter Søndergaard
Kira Marianne Hansen
Bent Knudsen
Jytte Jensen
Bjarne Anker Larsen
Johan Peter Bech

50
50
50
50
60
60
70
75

Sundby Sejlforning
ønsker hjertelig tillykke

Leo Jensen

af formænd gennem

Bådtransport

Navn

Medlem 268

Jeg mangler billeder

Amager

Medl.

Kender du
historien bag
de gamle
billede, der
blev vist i sid
ste nummer?

o

Arsmærke

havn og plads

\ /

EB
Ansøgning
om havneplads skal være afleveret
til havneudvalget inden den

1. marts 1996.
Husk! Der skal laves en ny hvert år.

OPHAI/UDSÆTNING

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

Husk fremvisning af ansvarsforsik
ring ved afhentning af årsmærke.
Arsmærket kan afhentes fra den 1.
marts d.å. og skal være afhentet
inden den 15. maj d.å. ifølge vore
love § 7
Hvis man ikke afhenter ovennævn
te inden den 15. maj, vil medlem
met blive afkrævet 200,- kr., som til
falder foreningen.
Hvis fartøjet ikke er søsat senest den
15. maj skal medlemmet skrift ligt
meddele havneudvalget, hvor når
søsætningen finder sted. Undladelse
heraf vil medføre, at pladsen udde
les som låneplads. Medlemmers
fartøjer, der er henlagt uden gyldigt
årsmærke, kan af havneudvalget
straks tages på land eller flyttes
uden varsel og for ejers regning og
risiko. Derudover betales en bøde
på 500,- kr., der tilfalder foreningen.

Havnekontoret
Havnefogeden har kontortid:
Mandag - torsdag . . . .kl. 14 30 - 15 30
Fredag
kl. 14 00 - 15 00
Telefon 31 58 14 24

Olie i bassinet
Alt for mange sejlere lænser
olieholdigt vand i havnen, det drejer
sig ofte om bundvandet i "Sumpen"
under motoren, som man bare lænse
ud i havnen, ligesom man plejer.
At lænse bundvand ud i havnen på
denne måde, er et levn fra træbå
denes tid, hvor bundvandet ikke
blev fortyndet med fed, sort slimet
olie fra motoren.
En moderne båd behøver ikke at
være så utæt, at det er nødvendigt at
"lænse" som man kender det fra
gamle træbåde.
Den sjat, der ofte ligger under
motoren er tit så forurenet, at det
bør samles op og hældes på
spiltanken i havnen og ikke ud i
havnebassinet.

Lad være med det!
Olie breder sig som en tynd hinde
på vandoverfladen, så selv meget
små mængder kommer til at se ud
af meget, spredt ud over hele hav
nen.
pc

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH®
Helly Hansen

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
o

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

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Frederiksborggade 15

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

HellyHansen

1360 København K
Telefon 33 12 20 58
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Sejlerskolen

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 rettidig tilmelding er
den 16. marts.
Efteranmeldelse kan ske, men i så
fald kommer man bagest i køen, når
det gælder valg af hold.

Selvom det endnu er vinter, er det
allerede nu, vi skal til at tænke på
den kommende sæson, som for
håbentlig bliver en af de helt store.
For alle, der ønsker at lære at sejle,
er det nu på tide at melde sig på
sejlerskolen.
Brug tildmeldingen herunder.
Husk at alle interesserede skal
melde sig, også gamle elever.

"Gamle" elever vil have første ret til
at vælge hold.
I næste nummer af bladet vil der
være en indkaldelse til et elevmøde,
hvor elever og lærere vil blive
præsenteret for hinanden. Ligeledes
vil en foreløbig holdfordeling blive
foretaget. Mødet vil formentlig finde
sted lørdag den 22. marts kl. 10 00 i
pejsestuen.

Deltagelse på SEJLERSKOLEN inde
bærer at man skal deltage i klar
gøringen af bådene.
Denne klargøring betragtes som en
del af uddannelsen til sejler.
Klargøringen starter kl. 18 00 først
kommende mandag efter elevmødet.
Man deltager i klargøringen den dag
man skal sejle. Man kan dog også
deltage på lørdage, søndage og hel
ligdage. Disse dage starter arbejdet
Ca. kl. II 00 .
Om januar måned er der i øvrigt
ikke meget at sige, ud over at både
tovværks -og navigationskurserne
forløber planmæssigt.
Navigationskurset afsluttes med
eksamen den 19. marts og tovværkskurset med eksamen den 4. marts
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
Skolechef

Sejlcenteret

Op*

...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

Tilmelding til sejlerskolen
Fra dags dato og indtil den 16. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere neden
stående kupon til kontoret.
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle.
Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du blot skrive de samme oplysninger på et stykke papir.
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr

Sejlerskolen 1997

Medlemsnummer:

Navn:

CPR nr.:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnummer/by:

Tlf. arbejde:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Ja

Har du deltaget før? Ja

Nej

Hvilke dag ønsker du at sejle?

Mandag _

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Alternativ dag?

Mandag _

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Bemærkninger:
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Nej

Aktivitetskalenderen 1997
kl. 19 00 Regelkursus.
kl. 19 00 Regelkursus.
kl. 19 00 Regelkursus.
Generalforsamling.
kl. 19 00 Regelkursus (Man skal have deltaget i regelkruset for at deltage på kspsejladslederkursus)
kl. 19 00 Kontakt og formandsmøde for alle der vil være med til at sejle kapsejlad. Hvad skal vi lave af
sejladser, er der nogle som vil med ud som gaster?
17. april
kl. 19 00 Kapsejladsmøde for alle der påe en eller anden måde vil være med til at lave kapsejlads, hjælpe
i bereauet, ude på banerne eller på land.
3. maj
Standerhejsning.
3. - 4. maj VM udtagelse for Yngling.
7. maj
Onsdagssejlads første gang
14. maj
Onsdagssejlads.
21. maj
Onsdagssejlads Denne aften inviterer vi også tursejlerne på en speciel bane.
28. maj
Onsdagssejlads.
31. maj -1. juni Optimacup. Udtagelse for Svanemølle og Østersøkredserne.
4-juni
Onsdagssejlads.
7. - 8. juni Hempelcup. Der i år sejles fra Lynetten.
11. juni
Onsdagssejlads.
15. juni
Familiesejlads.
18. juni
Onsdagssejlads.
25. juni
Onsdagssejlads.
6. august Onsdagssejlads.
8. -10. aug. Møn rundt.
13. august Onsdagssejlads.
16. -17. aug. Old Boys.
20. august Onsdagssejlads.
27. august Onsdagssejlads.
29. august Præmieuddeling for Møn rundt.
3. sept.
Onsdagssejlads sidste gang.
7. sept.
Klubmesterskab.
20. - 21. sept. Ballad weekend.
21. sept
Forterne rundt.
18. oktober Afriggergilde.
25: oktober Havnerundfart.
26. oktober Generalforsamling.
5. marts
12. marts
19. marts
23. marts
2. april
3. april

Ungdomsafdelingen
17. februar
16. marts
5.- 6. april
12.- 13. april
5. maj
17. - 19. maj
4. august
23. august
6. - 7. sept.

kl. 19 00 - 20 00 Begynder vinterundervisning .
Vinterundervisningen vil blive afholdt HVER MANDAG fra indtil mandag d. 24 marts.
Svømmehallen. Arrangement med evt. Kæntringsøvelse.
Klargøring af både.
Klargøring af både.
Sejlaftenerne begynder efter Standerhejsning.
Pinsetur vil forsøges arrangeret
Sejldage vil igen begynde.
vil vores årlige Saltholmstur blive holdt. Her vil man eventuelt invitere andre klubber i stersøkredsen.
Klubmesterskaber/ungdomsmesterskaber.
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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.

April 1997

Nr.4

56. Årgang

Set på havnen

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

Kender nogen historien bag denne vogn, vil jeg gerne høre om den.
Den er vel næppe til medlemmerne grej.

Foreningens bestyrelse:

pc

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
Holger Nielsen

31 59 49 24
32 95 25 89

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

31 57 13 40

Forsidebillede.
Fra det gamle arkiv. Der var engang, da det var socialt samarbejde, at sætte en båd i
vandet.

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:
31 58 95 24
Steen Jensen
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
Lars Schaldemose

31 59 66 03
31 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen

20 32 02 38

Bladets ekspedition:
Erna Christensen

31 59 39 78

Solen er nu begyndt at varme, så mange bådejere er godt i gang allerede nu, forventningen til
den kommende sæson er stor.

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

Billige kvalitetstryksager

32 51 71 79

O
Z

JJ

Oplag: 1.400 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
-

*

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

-

Alt i bogbinderiarbejde

0

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

m

ti

Fotografering til brochure brug

—

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

-0
Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
den 1ste i måneden.

Q.

O

z

CC

>

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

UJ
*

7.

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

CC
<

1

SMQffsettfyk

o

v/ Tina og Søren Moller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP •

2

CC
LU
*
CC
<

® 32 51 71 79

o.

Siattderhejsning
Lørdag den 3. maj kl. 17°°
Vi mødes ved flagmasten, hvor vi byder sommeren
velkommen ved at hejse vor stander.
Efterfølgende er foreningen vært ved servering af en øl eller
vand til alle fremmødte.

Fra kl. 18°° spiller "Sømandsorkesteret" op til dans.

in festlig dag øg afien ved ftagmashn øg i klubhuset
Bestyrelsen

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning af
både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
iililil!

© 32 50 19 78
3

Følgende er på va,s

GENERALFORSAMLING

Sekreto

FORÅR 1997

Bjørka Schandorff
Kent Nielsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Steen Jensen
Havneudvalgsmedlem
Rasmus Beck
Festudvalgsformand
Else Thuring
Suppleant til bestyrelsen
Martin Carlsen
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Svend Heger
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

Søndag den 23. marts
kl. 900
i klubhuset

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

1.

Forslag til generalforsamlingen
var, at Forslag til generalforsamlingen angående handel med

være en foi

1.
f.eks.
4000,2.

en:

over skure.
som
ste tilfælde er 8500,- kr. for et dobbeltskur, dette kan

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
3SSSS3S3SE:
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Torben Hansen

10 %
på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10 00 - 12 00
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 00 - 12 00
Mandag lukket

mandag den 24. februar. 1997
Afbud fra Bjørka Schandorff og Poul
Christensen.
Punkt 1. Protekol.
Intet.
Punkt 2. Beretning.
Formanden informerede om den kom
mende sejlerdag, der bliver afholdt i
weekenden den 15.-16. marts, på
Mogenstrup kro, med deltagelse af
Jens Green Jensen, Henrik Gravesen
og Frank Olesen.
Der bliver afholdt seminarer og work
shops om Lørdagen, med emner som
"kapsejlads år 2000", "Kluppernes
gastemedlemskab", og en workshop
omhandlende motorbådsudvalgets
nye struktur.
Om Søndagen er der den egentlige
sejlerdag, og formanden oplæste dags
ordenen for mødet, og gennemgik
punkterne, deriblandt valg af ny for
mand for DS.
Formanden gennemgik referatet af
kredsmøde den 20 januar, og herefter
to indkomne forslag til SSF's general
forsamling d. 23. marts, herunder et
forslag vedr. skure fra medlem A680,
og et forslag fra medlem A798 vedr.
maskiner i maskinskuret. Den øvrige
post blev derefter gennemgået.
Punkt 3. Havn og Plads.
Projekt vedr. tankanlæg og miljøplads
bliver igangsat snarest.

Derefter var der en kort diskussion
vedr. ekspetancelister til havnelads,
herunder specielt bytning af pladser.
Det skal understreges at et medlems
anciennitet er basis for tildeling af
havneplads.
Punkt 4. Klubhus.
Der blev drøftet hvorvidt restau
ratøren havde ansvaret vedr. slamsug
er i forbindelse med stoppede kloaker.
Konklusionen var, at dette går ind
under SSF's daglige drift.
På budgetmøde den 23. febuar kom
det frem, at taget i klubhuset var utæt.
Dette vil blive udbedret med asfalt.
Punkt 5. Fester.
Pga. manglende interesse er fremtidige
lotterier droppet. Derimod vil en min
dre entre' blive påregnet ved arrange
menter.
Punkt 6. Sejlerskole.
Den 22. marts starter arbejdet med
bådene samt fordeling af bådhold.
Punkt 7. Ungdomsafdelingen.
Undervisningen er i fuld gang, og
foregår hver mandag kl. 19 00 til 20 00
Der er kæntringsøvelse den 16. marts
kl 14 30 i Sundby Badet.
De øvrige klubber i østersøkredsen er
indbudt.
I løbet af marts vil bådene blive gen
nemgået og der vil blive taget stilling
til et evt. salg af enkelte optimistjoller.

Punkt 8. Kapsejlads.
Intet.
Punkt 9. Joller.
Jollehuset er blevet inspiceret og fun
det i rimelig stand.
I løbet af foråret vil en indkaldelse til et
møde ang. jollepladsens fremtid blive
udsendt.
Arbejdet vil blive koordineret med
ungdomsafdelingen, pga. fælles benyt
telse af skure og andre aktiver, samt
sejlende materiel.
Punkt 10. Motorbåde.
Intet.
Punkt 11. Sikkerhed.
Redningsposter vil blive gennemgået.
Mastekranen vil blive efterset.
Punkt 12. Bladet.
Der er blevet indhentet alternativt
tilbud til trykning af klubbladet.
Punkt 13. Eventuelt.
Drejelås er monteret på indersiden af
lågen ved hovedport. Den er dog ikke
så børnevenlig, og dette problem vil
blive forsøgt løst. Indtil videre
bibeholdes nøglelås ved låge på nor
dre mole.
Mødet sluttede kl. 21.45
Referant: Søren Jensen.

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

Arresøhustur
den 17 - 19. januar 1996
Så blev det igen januar og Sundby
Sejlforenings Ungdomsafdeling fik
pakket deres tasker og drog afsted
til Arresø.
Kl. 17 00 var der afgang fra Sundby til
Arresø via en HT bus. Alle kom til
tiden og humøret var højt hele vejen.
Specielt da de diverse opgaver blev
uddelegeret, og alle kunne kon
statere at Claus Z. bl.a. skulle tidligt
op og stå for morgenmaden (synd
for Claus).
Vi ankom til Arresøhus, og børnene
fik hurtigt kapret nogle værelser og
pakket soveposerne ud.
Derefter var det tid til at spise vores
medbragte mad, deriblandt en vis
pastasalat a'la Marianne, som fik
meget omtale.
Der var generel hygge resten af afte
nen, med medbragte spil og en
masse sejlerhistorier.
Næste morgen var det ganske vist
svært at få folk op til morgenmaden,
specielt da nogen havde sovet med
et øje åbent, siden Kit, Kim, Simon,
Marc og flere på l ste sal havde
VOLVO PENTA
AUTORISERET FORHANDLER

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

borgicwarner' ggcnisco

PRM

BOWMAN

MARINEGEAR

VARMEVEKSLER

IHPerkins
Forhandler

Maskinfabrikken

„ADIL"

7/
Jørn Hansen
Havnegade 12 . 5960 Marstal
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66
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Maria.
Efter middagen blev det til et natløb,
som Claus Z. og Tonny Poulsen stod
for, med hjælp fra Søren og Henrik H.

tilbragt natten med at lege "flaske
halsen peger", så man troede loftet
snart faldt ned.
Efter morgenmaden gjorde alle sig
klar til en frisk gåtur.
Arresø var bundfrossen så langt
man faktisk kunne se.
Vi holdt os dog tæt på land. Det var
til gengæld morsomt nok.
Thomas faldt så lang han var, da han
skulle demonstrere et nyt arobicsprogram.
Janni Sejrbo vovede sig ud på isen (i
ikke dertil indrettede sko) og måtte
næsten kravle tilbage. Samtidig
spillede Martin, Henrik og Søren
kegler med Simon, Kim og Emil og
nogle træstykker. De blev dog
afbrudt af et hjerteskærende råb fra
Marc "vent,..vent på mig, jeg vil
også være en kegle". Det tog lang tid
før alle i selskabet havde overbevist
ham om, at det var han allerede.
Så var der frokost, hvorefter flere tog
sig en lur, andre spillede spil og
læste i fredagens aviser.
Middagen blev forberedt af Tonny
Petersen, Michael og Janni, det vil
sige, Tonny stod for maden, Janni
tog sig af rødvinen og Michael
uddelegerede grøntsagerne til Kit og

Posterne skulle så hentes i grup
perne i den mørke omkringliggende
skov.
Nogle tog en lidt anden rute, men
nåede frem, dog først efter Søren
(som havde gemt sig under en bro)
fik skræmt livet af en jogger.
Til gengæld har togså haft en effekt
på Claus og Tony (de stod ca. 10
meter fra hinanden).
Da alle var kommet hjem, skulle de
forskellige poster sættes i sætninger,
som de andre grupper skulle gætte
via "Gæt og grimasser". Det var en
sjov oplevelse.
Blandt andet kan nævnes, at Emil,
ved at demonstrere et ørnenæb,
fremkaldte navnet: Søren hos alle.
Mindre nævneværdigt var det dog

ikke, da Michael prøvede at danse
Moonwalk, hvilke lignede en ældre
person med gangstativ.
Aftenen endte endnu en gang med
hygge °g SP 11 Næste morgen blev morgenmaden

udskudt lidt, men så var alle også
samlet.
Derefter gik nogle efter aviser og
cigaretter, mens andre fik slappet
lidt af.
Så blev det hurtigt frokost og hoved
rengøring.
Bussen kom tidligere end beregnet,
men alting var klart.
Humøret var også godt på hjemvej
en, men det blev mest udtrykt ved
de diverse sovestillinger man kunne
indtage på de små sæder.
Vi vil sige tusind tak for en dejlig
tur og også en tak til Loise og Eva,
hvis tilstedeværelse vi knapt
bemærkede (i var med, ikke?).
Tak til alles støtte til turen.
Tak til OTA, der velvilligt har spon
seret morgenmaden.

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.

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

Med venlig hilsen
Janni O. Sejrbo

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandling
forsikringsskader

Det er almindeligvis kasseren, der frem
lægger foreningens reviderede regnskab.

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup
Tlf.

32503017, Fax 32503435
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Referat fra festudvalgsmødet
den 13. februar 1997
15 medlemmer var mødt op.
Det første man diskuterede var, hvor
vi skal holde jubilæet, skal det være
her i klubben eller skal vi se -os om
ude i byen for evt. at kunne få nogle
flere med.
I klubhuset kan vi kun være ca. 250
mennesker, hvis vi dækker terrassen
over.
Man blev enige om at prøve at tage
kontakt til selskabslokalerne i
Markmandsgade, også fordi der er
en scene til brug for optræden
Vagn, der er blevet udnævnt til
tovholder for udvalget, vil tage kon
takt for at høre, for det første om der
er ledigt og dernæst om hvad det vil
koste med mad og leje for ca. 300
mennesker.

Man gik derefter over til at diskutere
hvilken form for underholdning vi
skulle levere. Man talte først om
revy, men var enige om at under
holdningen kun må vare max 45 mi
nutter, derfor vil man satse på en
kabaret.
Vi har et stort problem, vi har ingen
musikere, der kan øve med os, eller
spille til underholdningen, man vil
derfor prøve at sætte en annonce i
medlemsbladet, for der at spørge om
ikke, der er nogen der vil forbarme
sig over os og give os en hjælpende
hånd.
Blandt de 15 der var mødt op, er der
en del der vil påtage sig at lave tek
ster til kendt musik. Man vil forsøge
at få en rød tråd, der går igennem

hele forstillingen, selvfølgelig
omhandlende vor forening og dens
medlemmer gennem 75 år
Der blev udvekslet navne, telefonli
ster og hvilken aktivitet man
ønskede at deltage i.
Hanne foreslog at vi skulle pålægge
ungdomsafdelingen, sejlerskolen,
strandjægerne, hoplapigerne og
bestyrelsen, hver at komme med et
indslag til underholdningen.
Forslaget vil blive taget op ved
næste møde den 13.3.1997 kl. 19 00 i
Greenhouse, hvor vi forventer at
flere aktører møder op, evt. fra de
omtalte grupper.
J ubilæumsudvalget.

Har du lysH
Har du Udi

• »

<35*Vi vil gerne lave en rigtig

"Kabaret

99

til jubilæumsfesten.
Vi mangler bare en til at spille på

klaveret
og andre musikere, der har tid til at øve med os
og vil spille og have det sjovt sammen med os.
Kom ind på- eller ring til kontoret eller
lise Jhuring 32

53 59 6t

øuéitaumsudvatøef
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Loppemarked
Traditionen tro får vi igen i år mulighed for at tømme vore fyldte pulterrum, skure
eller kældre.

Søndag den 4. maj
holder vi loppemarked på Søndre Mole. Stil din egen bod op eller fat tegnebogen.
ior c

Vi begynder ved 11-tiden.
Lopperne

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

Loppecirkus

Så får du 6 annoncer i Ship O'høj for 375 kr. Annoncerne indrykkes 6 på hinanden følgende lørdage.
Når perioden er udløbet - eller båden solgt - modtager du en giroblanket på annoncebeløbet - 375 kr.
Bliver båden solgt inden periodens udløb, ringer du til Ship O'høj på 33 1185 11, så standser vi annoncen.
Fakturabeløbet vil dog stadig være 375 kr.

Billedannoncer

Tidligere almindeligt forekom
mende markedsforlystelse med
fremvisning af tilsyneladende
dresserede lopper, der bl.a. trak
små, fint forarbejdede køretøjer efter
sig i procession eller væddekørsel,
gik på line eller spillede fodbold.
Loppernes springfærdighed holdes
under kontrol af de forholdsvis
tunge køretøjer eller andre rekvisit
ter; linedansen er loppens instink
tive søgen mod et sikrere punkt, når
den anbringes på en tynd tråd;
den såkaldte fodboldkamp kan
opstå som følge af dyrenes modvilje
mod bolden, der er imprægneret
med et for dyrene ubehageligt lug
tende stof, hvorfor de søger at støde
den fra sig.
Fodringen af dyrene foregår på
"dressøren"s arm.
Sidste danske loppecirkus, der lå i
Tivoli i København, blev nedlagt i
slutningen af 1960erne, angiveligt
p.gr. af den omsiggribende hygiejne.
Det var blevet for svært at skaffe
artister.
Lademanns leksikon

Få billede af båden med i Ship O'høj. Så er prisen 750 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
| | Joller

Q Sejlbåde

Q Motorsejlere Q Motorbåde

| | Lystfiskerbåde

Q Speedbåde

Q Andre fartøjer

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

Indsendt af:

By

Postnr.
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.

Hvis din båd koster under
100.000 kr., så se i Politiken Både & Biler
efter kuponen...
9

Kapsejladsmøde
Torsdag den 3. april
kl. 1900 i pejsestuen
Kontakt og formøde for alle
dem, der vil være .med til at
sejle kapsejlads.

Emner:
Hvad skal vi lave af
sejladser?
Er der nogle der vil med
som gaster?

K u
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Medlemmer der søger plads i 1997

Medl.
405
128
726
184
495
717
190
543
929
957
399
936
437
9
251
230
321
501
557
69
140
138
878
777
88
150
696
406
735
913
782
877
893
342
398
637
35
513
898

Indmeldt
01.01.1965
06.02.1969
05.08.1971
22.04.1976
21.10.1976
12.10.1978
07.12.1978
02.08.1980
06.08.1981
24.11.1983
28.03.1985
25.04.1985
27.06.1985
31.10.1985
01.03.1987
11.08.1988
01.06.1989
09.11.1989
27.09.1990
24.09.1991
03.10.1991
30.04.1992
22.03.1993
17.06.1993
10.02.1994
24.02.1994
07.04.1994
02.06.1994
25.08.1994
01.09.1994
03.11.1994
15.10.1995
25.10.1995
01.08.1996
01.08.1996
31.10.1996
11.02.1997

830

Navn
Hans Jensen
Jan Sejerbo
Erik Vilhelmsem
Henrik G. Jensen
Jør Givskov
Aksel Byrdal
Jens H. Larsen
Knud R. Carlsen
Per Østergaard
Helmer Scharff
Arne Christensen
Jan Nielsen
Poul Hansen
Ole Kjøller
Peter W. Hansen
Mogens M. Iversen
Leif Brydenfelt
Claus Steffensen
Gunvor Wahlgreen
Finn Hirshals
Ole Steen Peinow
Svetlana Divgakovic
Morten Bærnholdt
Niels Pedersen
Ady Andersen
Willy Bak
Ivan Besby
Bente Gudmandsen
Leo Herrmann
Hanne Ekstrøm
Lotte Herrmann
Henrik Christensen
Jan Kamper
Mogens Pedersen
Jørgen Andersen
Jesper Tolstrup
Erik R. Keil
Søren Hansen
Knud K. Poulsen
Claus Thostrup
Martin Skafte-Holm

Bred
2.2
2.7
3.4
2.3
2.4
3.3
2.2
2.4
2.8
3.4
2.7
2.2
1.7
2.7
3.1
2.5
2.5
3.0
2.0
2.5
2.5
3.0
1.5
1.5
2.2
2.3
1.8
2.7
3.0
2.0
2.0
2.3
2.3
2.2
2.6
2.2
1.9
2.7
2.8
2.9

Lang
8.0
8.7
10.8
7.4
6.1
10.5
5.7
8.8
9.4
10.0
7.3
7.7
4.3
8.5
8.2
9.1
8.3
8.5
6.5
9.2
7.8
9.0
3.4
6.0
7.9
10.6
4.6
6.7
9.5
5.0
5.5
7.0
5.7
7.0
8.5
6.0
5.5
10.0
8.4
8.4

Medlemmer der ønsker at bytte pla<

£ R

S V

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

801
529
960
569
583
237
326
819
798
284
684
388
413
151

20.06.1968
01.01.1969
30.09.1971
08.02.1973
16.12.1973
03.04.1975
29.04.1976
09.05.1976
10.03.1977
11.05.1984
08.11.1984
28.02.1985
26.06.1986

John Jacobsen
Villy Mortensen
Lars Jensen
Henrik Gravesen
Gunver Rødgård
Jan Simonsen
Johnny Bengtsson
Preben B. Sørensen
Torben Hansen
Claus Villadsen
Torben Hede
svend Erik Culmsee
Carsten Rasmussen
Finn Ejner Madsen

3.5
2.8
3.2
2.8
3.0
3.0
2.8
3.0
2.7
2.4
2.4
2.5
2.8

11.4
8.3
10.1
9.0
9.2
9.2
8.4
10.0
6.9
8.1
7.4
7.0
9.6

Husk! Der skal søges hvert år inden 1. marts
10

GRATIS NY BUNDMALING
VED BEGRONING PÅ DIN BÅD EFTER NÆSTE SÆSONS SEJLADSER
Det er hvad fabrikken tør love, og så er den vandfortyndbar
Ved et aftenmøde i Sundby Sejl
forening, den sidste dag i februar,
fortalte Michael Friis, fra skibsfarvefabrikken International, om deres
bådprodukter.
Pejsesalen var næsten fyldt op med
medlemmer og der blev rejst mange
spørgsmål i en til tider ganske livlig debat.
Størst interesse og de fleste spørgsmål fik
Internationals nye vandfortyndbar Micron
Optima bundmaling. Bundmalingen har
været under forskning og udvikling, samt
forsøgssejladser i 5 år. Resultatet er nu så
godt, at fabrikken tør love:
GRATIS NY BUNDMALING VED
BEGRONING PÅ DIN BÅD EFTER NÆSTE
SÆSONS SEJLADSER.
Garantien gælder også ved overmaling af
følgende andre bundmalingstyper: Mille
DynamiclHard Racing, Penguin Nonstop,
Penguin Racing, Penguin Durahart samt
Internationals Micron Optima, Michron
CSC, Cruiser Superior, Interspeed Extra

Strong, og VC Offshore extra.
Ved overmaling af nævnte
bundmalingstyper forudsættes
det, at du benytter samme frem
gangsmåde, som ved overma
ling med samme bundmalingstype som den eksisterende.
Hvilket vil sige at den gamle
bundmaling skal vaskes helt ren
og være i god stand.
Flere af de ikke nævnte bådmalingstyper kan også overmales
med Michron Optima, men her

bør man ringe til Internationals
service telefon 44 66 44 44 og få
en skriftlig bekræftelse på at en
garantiordning også er gælden
de ved skift fra din nuværende
bundmalingstype
For at være med i ordningen
med ny gratis Michron Optima
bundmaling, skal der udfyldes
en tilmeldningsblanket som
udleveres hos forhandleren.
Hans Guldager

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.
5 HK, 385 kr.
2
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, W. 315737 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.

iOUTBOARDS
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C-HOLDET
Ja i Kalundborg Sejlklub er der en
del medlemmer, der er kommet i
den 3. alder og som trives godt ved
det.
Vi sætter pris på den frihed, det har
givet at være væk fra arbejds
markedet.
Vi kommer hinanden ved og finder os
i hinandens særheder.
Vi nyder det sociale samvær, vi har
med hinanden i klubben.
Vi mødes hver søndag formiddag fra
ca. 10,00 til 12,00 over en sludder
i klubhuset.
Vi medbringer selv øl eller vand.
Vi hygger os og fester sammen med
vore koner/veninder ved Sejlklub
arrangementer.
Vi påtager os opgaver for Sejlklub
ben, hvor vi under hyggelige for
mer arbejder sammen på vore
betingelser.
Vi fejrer vore fødselsdage i klubhuset
ved beskedne traktementer.

Vi arrangerer fælles sejlture.
Vi har i sejlsæsonen fast kanal og
tidspunkter på VHF, hvor vi for
søger at kontakte hinanden.
Vi kan på den måde sommetider
mødes i en havn til hyggeligt sam
vær.
Vi er ikke alle bådejere - men med
lemmer af klubben.
Vi er ikke en klub i klubben.
Vi har ingen formand eller bestyrel
se.
Vi har demokratisk diktatur, hvor
alle prøver at bestemme.
Vi kaldes af nogle (bl.a. bestyrelsen)
»De gamle kværulanter«. Vi mener
at alle medlemmer, der har alde
ren og er stoppet på arbejds
markedet kan have glæde af sam
været med ligestillede.
Vi er ikke en lukket kreds, så har du
lyst til at deltage ses vi måske på
søndag i klubhuset.
[ve flere oplysnin

Vi har tilsammen stor
vedr. både og sejllads.

ekspertise

fM 56 57-^**^
Vi hjælper hinanden med bådene ud
fra devisen hjælper du mig - så
hjælper jeg dig.

Vi glæder os til at møde dig.

SIGN ATU RFORKXAJUNG

ZEfCfMHBRKLMVNC

lle*c

Betretcn gutizjåhfig verhown

xvin AN
v

Færdsel forbudt S 5.4.-15.7.
/>y> t\
'7
ZfK.fi
": ^4 Åfi 's•
cr»v%wiv^l
r »sruset lurouuv t\ i 1<> 7f

En gruppe sejlere
vi ikke hører meget til

Der bliver heller ikke gjort meget
stads af dem, der er ingen over
skrifter; fordi en tursejler har
været ude med familien, -men
hvor sejler Sundby Sejlforenings
tursejlere hen, når de tager på
aftentur, weekend eller ferie?

Betreten vtrbatm

mr*d høiere ftastxahcd Ctld 5
J> ; • ••
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Vestigtstkn

Alle er velkomne til at komme med
et tip, en beskrivelse af et godt sted
eller en god oplevelse - gerne med et
billede eller flere.
Husk navn og adresse for returne
ring af billeder m.m.
pc

Her er et forslag til et besøg i
forbindelse med Limfjorden.

Thyborøn-Harboøre
Turist og Erhvervskontor
Byder velkommen til lystbådehav
nen i Nordre Inderhavn i Thyborøn.
Thyborøn er en spændende, levende
fiskerihavn.
De tilbyder sejlende gæster mange
goder på og i nærheden af havnen.
Af seværdigheder i området kan
nævnes:
Jyllandsakvariet
Fiskeri- og redningsmuseet
Sneglehuset
Dukkesamlingen
Den gamle smedie
Rav -Aage
Thyborøn fæstningen
Børnevenlig badestrand
Natur og fugleliv.
Der kan også her blive et par gode
oplevelser for børn og voksne.

BÅDU/bSTYR
KOM OG SE DE SIDSTO NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB LÆDNING
VI HAR

INSTRUMENT!
BLOKKE/ BESI
TOW/ERK
MALIN<
SEJLERTØJ O
GAVEARTIKL

OG FITTINGS

ITIM MODE

KAST
SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

ERVICE
RUP
MAN-FRE 09.00-17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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Sejlerskolen

°g hyggeligtDeltagelse i klargøringen af bådene
er at betragte som en del af uddan
nelsen til sejler. Derfor er den obli
gatorisk.

Vi skriver nu marts måned, og forårsarbejdet på SEJLERSKOLEN skal
til at begynde
Derfor indkalder jeg hermed alle,
der ønsker at deltage i sejladserne i
den kommende sæson, til et orien
teringsmøde i "Pejsestuen" lørdag
den 22. marts kl. 10 00 .
På mødet vil eleverne 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 plan
lægger for 1997.
I denne forbindelse er man meget
velkommen til at komme med
forslag og ideer.
Arbejdet med klargøringen starter
mandag den 24. marts.
Herefter skal man møde på den
ugedag, hvor man skal sejle.
Arbejdet starter kl. 18 00 og slutter ca.
kl. 20 00 .
Man er meget velkommen til at mø
de op i weekender og på helligdage.
Dette kan erstatte eller supplere
arbejdet på "sejlerdagen".
I sidstnævnte tilfælde starter vi ca.
kl. II 00 .

Til de som har glemt at melde sig,
eller som endnu tæller på knap
perne, kan jeg sige, at de roligt kan
melde sig. Dette kan gøres ved at
møde op den 22. marts
Dersom man er forhindret i at møde
op, kan man ringe til undertegnede
på 32 51 39 99.
Hvis jeg intet hører, er alt håb ikke
ude, blot bliver mulighederne for at
vælge hold stærkt begrænsede.
Når i læser dette, har der været
eksamen på tovværkskurset tirsdag
den 4. marts, og på navigationskurset onsdag den 19. marts.

Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

14

fødselsdage
i april

Medl.

Navn

år

905
357
1206

Hanne Kuhnel
Erling Hansen
Inger Jensen

50
60
80

Sundby Sejlforning
ønsker hjertelig tillykke

-fra medlemmerne

Jeg vil sige tak til SSF for opmærk
somheden på min 60 års fødselsdag
Med venlig hilsen
Ivan Frisch
medl. 565

til orientering

Til SSF
Hjertelig tak for venlig opmærk
somhed på min 70 års fødselsdag.
742 Herman

Til salg

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

•

Fredag den 14. februar var der læ
rermøde på sejlerskolen. På mødet
planlagde vi den kommende sæson.

NB! Husk arbejdstøj og varmt tøj, da
arbejdet kan være både koldt og
beskidt, dog er det altid fornøjeligt

forsikring

Runde

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
35 ErikR. Keil
Amagerfælledvej 5
1518 Nicolai Jensen
Spartavej 6

2300 S
2300 S

1 stk. GORI foldepropel IIV2 X 8
med 25 mm aksel kr. 2600,1 skr. plast-benzintank (12 ltr.) med
med slange og snaplukning kr. 300,1 stk. 12v benzinpumpe kr. 200,Tank og pumpe samlet kr. 450,Medlem 873
Edmund Hansen
Tlf 31 39 52 89

Aktivitetskalenderen 1997
22. marts
23. marts
24. marts
2. april
3. april

Sejlerskolen. Møde for alle nye og gamle elever.
Generalforsamling.
Sejlerskolen. Klargøringsarbejdet begynder.
kl. 19 00 Regelkursus (Man skal have deltaget i regelkurset for at deltage på kapsejladslederkursus)
kl. 19 00 Kontakt og formøde for alle der vil være med til at sejle kapsejlads. Hvad skal vi lave af
sejladser, er der nogle som vil med ud som gaster?
17. april
kl. 19 00 Kapsejladsmøde for alle der på en eller anden måde vil være med til at lave kapsejlads, hjælpe
i bureauet, ude på banerne eller på land.
3. maj
Standerhejsning.
3. - 4. maj VM udtagelse for Yngling.
4. maj
Loppemarked
7. maj
Onsdagssejlads første gang
14. maj
Onsdagssejlads.
21. maj
Onsdagssejlads. Denne aften inviterer vi også tursejlerne på en speciel bane.
24.-25. maj Optimistjollestævne. Udtagelse til DM Amagercup
28. maj
Onsdagssejlads.
31. maj
Sejlerskolen. Reception for "Øveballen", som fylder 60 år.
JL
31. maj -1. juni Optimacup. Udtagelse for Svanemølle og Østersøkre
/ll\
4-juni
Onsdagssejlads.
få1 \
7. - 8. juni Hempelcup, der i år sejles fra Lynetten.
/
11. juni
Onsdagssejlads.
/ fil
15. juni
Familiesejlads.
/ I 11
18. juni
Onsdagssejlads.
/ I 11
22. juni
Saltholm rundt for sejlerskolens venner m.v.
/
I II
25. juni
Onsdagssejlads.
/
I II
jk
2. - 3. aug Weekendtur for sejlerskolen.
/
III
6. august Onsdagssejlads.
#
III
8. -10. aug. Møn rundt.
#
V 11
13. aug.
Onsdagssejlads.
/
1 II
16.-17. aug. Old Boys.
1
\ Il
20. aug.
Onsdagssejlads.
27. aug.
Onsdagssejlads.
29. aug.
Præmieuddeling for Møn rundt.
J
^
|
3. sept.
Onsdagssejlads sidste gang.
7. sept.
Klubmesterskab.
20. - 21. sept. Ballad weekend.
21. sept
Forterne rundt.
27. sept
Sejlerskolen. Motorkursus for dem der skal til prøve.
4. okt.
Sejlerskolen. Duelighedsprøve for elever og andre berettigede
10. okt.
Sejlerskolen. Afslutningskomsammen for alle med tilknytning til sejlerskolen.
18. okt.
Afriggergilde.
25. okt.
Havnerundfart.
26. okt.
Generalforsamling.

fil \

Ungdomsafdelingen
16. marts
5.- 6. april
12.- 13. april
5. maj
17. - 19. maj
4. august
23. august
6. - 7. sept.

Svømmehallen. Arrangement med mulighed for
kæntr ingsøvelse.
Klargøring af både.
Klargøring af både.
Sejlaftenerne begynder efter Standerhejsning.
Pinsetur vil forsøges arrangeret
Sejldage vil igen begynde.
Vil vores årlige Saltholmstur blive holdt. Her vil man eventuelt invitere andre klubber i Østersøkredsen.
Klubmesterskaber/ungdomsmesterskaber.
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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 millepude ^ 1 -komponent
Indeholder UV-filter for længere levetid.

International
Flligger 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.

• .^fx.

Er det nu denneher, der er sejlet eller kølen?

Ma[1997

Nr. 5

56. 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

Pinsemorgen
Søndag den IS. maj
{i 0800
'Mødes vi som sædvanlig
f
^
påjoC(ep(adsenfor at se solen danse.
<Der er ddt morgenmad, en dram og et
par lotterier....

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
Holger Nielsen

31 59 49 24
32 95 36 89

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

31 57 13 40

9-Cus((seCv at ta' gaffen med,
hvis i fiar Cyst tilenj /(affetår.

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:
Kim Petersen
32 97 24 61
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
Lars Schaldemose

31 59 66 03
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

•n
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Oplag: 1.400 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

Billige kvalitetstryksager

z

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

LU
*

x
*
m
5

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

o

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

z

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

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
[den
1ste i måneden.
V Vpsi

"O
>
3J
*

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

5

SMQffsettfyk

m

z

o

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

v/ Tina og Søren Moller

SALTVÆRKSVEJ 134

2

O

speciale: forenings- og medlemsblade

2770 KASTRUP •

3251 71 79

CC

Cc
<
Q.

O

z

CC
LU
*
CC
<
OL

Standefhejsning
Lørdag den 3. maj kl. 1700
Vi mødes ved flagmasten, hvor vi byder sommeren
velkommen ved at hejse vor stander.
Efterfølgende er foreningen vært ved servering af en øl eller
vand til alle fremmødte.

Fra kl. 1800 spiller "Sømandsorkesteret" op til dans.

In festlig dag øg aften ved flagmasten og i klubhuset
Bestyrelsen

G

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

Bådvarmere:
• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

• VOLVO
• BUKH

m|
AL

marine
service

• WALLAS

v/Ole Jensen Islevdalsvej 190 • 2610 Rødovre • TIf. 42 91 21 03
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Formandens beretning
Forårsgeneralforsamlingen 1997
Det er en glæde at kunne meddele
generalforsamlingen, at SSF ikke
siden sidste generalforsamling har
haft medlemmer, som er afgået ved
døden.
Jeg vil gerne udtrykke en tak til
bestyrelsen, kasserer, kasserersup
pleant, pladsmand og redaktør samt
de medlemmer, der på havn og
plads og i klubhuset har ydet en
fortræffelig indsats på vedligehol
delses- og istandsættelsesarbejder.
Da Allan Vodder valgte nye græs
gange, måtte vi i gang med at søge
en ny pladsmand. Vi fik godt 50
ansøgere, men Hans Peter Warming
skilte sig ud fra de andre via sine
kvalifikationer, så ansættelsesudvalget havde et let valg og var enige
om, at det skulle være Hans Peter.
Traditionen tro har vi igen i år en
række jubilarer, der skal have deres
nål som et bevis på mange års
medlemsskab.

Bente Frost, under hvilke vinger vi
hører til, har fundet sted og der ar
bejdes nu på fremskaffelse af doku
mentation til brug for de videre
drøftelser, med henblik på en større
økonomisk støtte når udgravning
finder sted.
Borgmesteren havde forståelse for
vores problem, men ville ikke på
forhånd love os noget.
Vi satser på at få en afklaring over
sommeren, så vi ved hvor mange
penge, der skal disponeres over til
næste års udgravning, hvilket der på
nuværende tidspunkt ser ud til at

Havn og plads
Vores indsejlingsrende er blevet
pejlet og dybdemålt, og det kan kon
stateres, at sandflugten har medført
en forringelse af vanddybden i den
sydlige del. Det er dog havneudval
gets vurdering, at vi ved en præcis
bøjeplacering vil kunne udstikke en
forsvarlig rende for sæsonen 97.
Den første kontakt til Borgmester

jubilarer ved generalforsatnligen

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A.
Bestyrer
Ellen Ostenfeldt
Fiskerihavnen
Østersøvej (nord for Nordsøvej)
2100 København 0
Tlf. 39 29 48 62
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blive nødvendigt.
Ferskvandstilførelsen til vores nabo,
Amager Strands Sejlklub, vil blive
løst ved, at de får deres egen vand
ledning.
Det er lykkedes os at få en bøde på
1.700,- kr., fordi der er medlemmer,
som ikke overholder, hvad der må
smides i containerne, og det til trods
for, at der på containerne tydeligt
står anført hvad der må komme i
dem.
Vores lille aktion - ryd op, på og
omkring dit skur - lykkedes ikke
helt, pladsmanden måtte i nogle til
fælde tage affære, hvilket de enkelte
medlemmer må betale for.
Hans Peter, vores nye pladsmand, er
allerede i fuld gang med arbejdet, og
han vil i løbet af sommeren istand
gøre foreningens første klubhus, det
lille hus ved siden af tankanlægget
på nordre mole, så det er pænt og
flot til jubilæumsåret 1998.
Det er glædeligt at konstatere, at
flere medlemmer sørger for, at få
mærket deres grej, dette bliver ikke
mindre aktuelt, når vi heldigvis
snart skal søsætte vores fartøjer for
den kommende sæson.
Som det har været skrevet om i
medlemsbladet, fik vi redskaber til
legepladsen mod at demontere en,
endvidere har Hans Guldager søgt
og fået bevilget kr. 20.000 til opbygn-

10

O/

'o

på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10 00 - 12 00
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 00 - 12 00
Mandag lukket

ing af en "blå legeplads", hvad en
sådan sag skal indeholde, vil blive
drøftet i den kommende tid.
Igen i år havde bestyrelsen budget
møde i februar måned, hvor Bent
Knudsen var inviteret med, for at
informere om to projekter, som
bestyrelsen har bedt ham om at være
sagsbehandler på, samt Hans
Guldager for, at få sidste nyt om
Rivieraplanen og Havnetunnelpro
jektet
Bent har via sine gode kontakter til
Q8 fået dem til at medvirke til, at få
miljøsikret hele vores tankanlæg på
nordre mole. Det medfører, at
tankene i jorden vil blive tømt, fyldt
op med ovntørret sand, og lovfor
meligt spærret af, den store over
fladetank ved siden af det lille hus,
vil blive fjernet. De nuværende
standere vil også blive fjernet,
hvorefter der vil blive opsat en ny
stander til diesel betjent via en sed
delautomat, det medfører, at vi fre
mover ikke længere vil kunne købe
benzin, da salget af dette brændstof
er for lille til, at det kan betale sig at
installere en ny stander og tank.
Motorkranen vil samtidig blive flyt
tet østover, og det stykke mole mod
vest der er ved at falde i havnen vil
blive fjernet og rettet ud, så vi ender
op med, at have en kaj på ca. 17
meter til brug for bådoptagning og
søsætning, samtidig vil blive eta
bleret en miljøplads efter for
skrifterne til brug for henstilling af
batterier, olierester m.m..
Udgiftsrammen til hele dette
arrangement vil være ca. 100.000 kr.
alene et nyt tankanlæg vil under
normale omstændigheder udgøre kr.

70.000. Det er en enestående
mulighed for en gang for alle at få
lovliggjort hele installationen, så vi
ikke senere kunne komme i en situa
tion, hvor vi ville få pålagt af myn
dighederne at fjerne hele den gamle
installation.
Det andet projekt som vil komme til
at berøre SSF, er etablering af en stor
kloakledning på langs af Amagers
østkyst. Kloakledningen skal erstatte
de udledningsgrøfter langs kysten,
hvor en af dem munder ud i bunden
af vores havnebassin, og som
dannede starten til Sundby Havn. Vi
vil altså ikke i fremtiden se udled
ninger af vand i forbindelse med
ekstraordinære regnskyl, hvor
kloaksyste-met ikke magter sagen.
Den nuværende tidsplan peger på
opstart på SSF's område i sejlsæso
nen 98 eller 99. Linjeføringen er ikke
helt fastlagt, men der vil være tale
om nedgravning af en ca. 2.5 meter i
diameter rund rørledning, som vil
løbe nord, syd, øst for krudthuset og
vest for broen over kanalen.
Kanalen vil blive fyldt op, og i den
forbindelse arbejdes der på, at få
etableret en godkendt og stabil køreforbindelse mellem nordre- og søn
dre plads.
Som man måske kan forestille sig,
vil det medføre, at skure i den
vestlige ende af pladsen i byggeperi
oden ville skulle flyttes, at de
nuværende telte m. m. benyttet af
selvbyggerne, enten til den tid er
færdige eller skal flyttes. Som sagt er
tidsplanen ikke helt på plads, men
yderligere information vil blive givet
når vi ved noget nærmere.
Havneudvalget har på det sidste

konstateret, at der er kommet nye
både på pladsen, hvor traileren de
står på fylder væsentlig mere end
selve båden, som er basis for bereg
ning af pladslejen, bestyrelsen vil
følge udviklingen og i givet fald
komme med forslag til ændring af
beregningsgrundlaget.
Der tales meget om miljø i havnene
og på havnepladserne i forbindelse
med klargøring af bådene, vi vil
følge udviklingen nøje og via Dansk
Sejlunion, Danmarks
Idræts
Forbund påvirke de besluttende
myndigheder på en sådan måde, at
vi ikke pålægges en bestemmelse på
dette område, som er uhåndterbar.
Klubhus
Der er i vinterens løb installeret et
udsugningsanlæg med større effekt
og mindre støjudslip, hvilket skulle
minimere lugtgenerne fra køkkenet.
Tina er i øjeblikket ved at indhente
tilbud på et nummerarrangement,
der skulle lette ekspeditionen for
gæster, som venter på bestilte varer.
Elo og hans sjak har igen i år udført
de nødvendige vedligeholdelsesar
bejder, både i køkkenet og i salen.
Så snart vejret bliver til det, vil der
blive foretaget reparationer et par
nye steder på taget.
Et lille udvalg har omplaceret billed
erne på væggene i klubhuset, så der
nu skulle være en bedre balance.
Fester
Børnenes juletræ, fastelavn er godt
besøgte, men det ville rart at se
nogle flere til "voksenfesterne", F.
eks. Afriggergildet og Standerhejsfortsættes side 16

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Referat af generalforsamlingen
den 23. marts 1997
Efter velkomsten udbad formanden
Jens Green Jensen sig forslag til diri
gent. Hans Guldager blev valgt og
konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt varslet.
Et punkt, regnskab, manglede på
dagsordenen, men blev indsat som
punkt 2a.
Følgende blev valgt til stemmetæl
lere: 675 Vagn Preisler, 81 John
Jacobsen og 302 Erik Povlsen.
Punkt 2.. Protokol og beretning
Alle mødereferater har været
offentliggjort.
Formandens beretning er trykt andet
steds i bladet.
Kommentarer til beretningen:
445 "Maskin Poul" efterlyste i
forbindelse med meddelelsen om
flytningen af kranen, en tidligere
indkøbt kran med større løfteevne til
erstatning af den nuværende.
Steen fra bestyrelsen svarede, at
prisen for istandsættelse og monte
ring af den "nye" kran ville være ca.
45.000 kr. uden at kapaciteten blev
større, og at istandsættelse, prøvebeslastning og godkendelse af den
VOLVO PENTA
AUTORISERET FORHANDLER

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

borc^warner' C0HI 2uC 3

PRM

BOWMAN

MARINEGEAR

VARMEVEKSLER

UPerkins
Forhandler

Maskinfabrikken

„ADIL"

7'
Jørn Hansen
Havnegade 12 . 5960 Marstal
Tlf. 62 53 17 29 - Fax 62 53 10 66
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nuværende kran ville koste 5.000 kr.,
hvorfor man valgte den sidste løs
ning.
Beretningen godkendtes herefter
med akklamation.
Punkt 2a. Regnskab
Kasseren Jørgen Rindal gjorde
opmærksom på, at regnskabet var
trykt i martsnummeret af bladet.
Det viste et underskud 151.000 kr. i
forhold til budgettet, hvilket ikke er
tilfredsstillende, men er begrundet i
bl.a. indkøb af ny traktor, da den
gamle ikke kunne godkendes på
grund af manglende styrtbøjle, og at
reparation ville være næsten dyrere
end at købe en anden brugt traktor
med påmonteret styrtbøjle.
Den store telefonregning i dette år
skyldes hærværk mod foreningens
mønttelefon, en ærgerlig udgift på
6700 kr.
Udgravningen af renden har været
ekstremt dyr 117.750 kr. ex. moms
hvilket bl.a. skyldes, at det
opgravede sand har måttet sejles ind
til Københavns havn og anbringes
der. Ellers er der en række mindre
ændringer, men foreningen har taget
hånd om det og f.eks. på efterårsgeneralforsamlingen vedtaget en
kontingent og pladslejeforhøjelse,
således at vores indtægtsgrundlag
kan fastholdes.
546 Svend Malm gav udtryk for at
det er urimeligt, at det budgetterede
beløb til juniorerne er væsentligt
større pr. elev i sammenligning med,
hvad der budgetteres med til ele
verne i sejlerskolen, og fremsatte et
ændringsforslag til budgettet.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at
ifølge foreningens love §10 behand
les budgettet på oktobergeneralfor
samlingen. Svend Malm vil lade
forslaget ligge til oktober.
Formanden afviste forslaget med
den begrundelse, at budgettet for
juniorerne ikke er større end sæd
vanligt, og at det altid har været
foreningens princip, at man som
medlem har kunnet få lov til at lære
at sejle uanset om man er ung eller

gammel. I øvrigt skal nogle af pen
gene på juniorernes budget bruges i
det projekt, der blev omtalt i
beretningen. Svend Malm blev ikke
overbevist.
Generalforsamlingen godkendte regn
skabet med akklamation.
Punkt 3. Valg
De medlemmer af bestyrelsen, der
var på valg, blev alle genvalgt, und
tagen motorbåds og sikkerhedsre
præsentanten Steen Jensen, der
ønskede at trække sig.
Til nyvalg blev foreslået følgende:
335 Kim Petersen og 675 Vagn
Preisler. Kim Petersen blev valgt.
I forbindelse med afstemningen
indtrådte 1061 Finn Stålfos som
stemmetæller i stedet for Vagn
Preisler.
Punkt 4. Lovændringer
Ingen
Punkt 5. Andre forslag
Der er indkommet to forslag, som er
trykt i bladet sammen med dagsor
denen.
Forslag nr.1 vedrørende skure:
680 Lennart Larsen understregede,
at forslaget er stillet, fordi han
mener, at det nærmer sig åger, at
handle skurene til de nævnte priser,
og det er imod foreningens ånd.
675 Vagn Preisler stillede følgende
ændringsforslag: "Ved salg af skur
skal dette først tilbydes de 3 første
på en ekspektanceliste før det kan
sælges privat."
Han motiverede ændringsforslaget
med, at man frit skulle kunne sælge
sit skur, at der er stor forskel på
skurene både angående beliggen
hed, kvalitet og indretning , og at
den, der har brugt mange penge på
at indrette sit skur, bør kunne få
mere for det end den, der har ladet
det forfalde.
445 "Maskin Poul" udtrykte at sku
rene er private, så vi skal selv kunne
bestemme, hvem der skal købe dem.
546 Svend Malm syntes at forenin
gen burde bygge nogle flere skure.

6 Anni Hiljander henviste til
foreningens love (§7 i Ordensregl.
Pladsen), hvor der står at A-aktive
medlemmer, der har fartøj, har ret til
at købe et evt. ledigt skur efter besty
relsens godkendelse.
Formanden oplyste, at baggrunden
for at skurene er "private" er, at da
de i sin tid opførtes havde forenin
gen ikke råd til at bygge dem og
efterfølgende leje dem ud.
Sidst man undersøgte behovet for
nye skure, var der ikke opbakning
nok til at iværksætte dette.
Den nuværende situation er uhørt.
Et skur er primært beregnet til at
have sit grej i, når man har båd. Det
er også derfor, der i vedtægterne
står, at man skal være A-aktiv for at
kunne købe skur. Måden skurene
handles på og til hvem hænger ikke
sammen.
Problemet vil blive taget op af besty
relsen.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at
hverken det indkomne forslag eller
ændringsforslaget strider imod ord
lyden i den anførte paragraf så be
handlingen af punktet kan fortsætte.
549 Flemming Voss stillede følgende
ændringsforslag: " Lennart Larsen
bør trække sit forslag tilbage og
bestyrelsen skal ved efterårsgeneralforsamlingen fremsætte et forslag
om salg af skure."
Formanden sagde umiddelbart ja til
Flemming Voss's forslag, og herefter
meddelte begge forslagsstillerne at
de på baggrund heraf ville trække
deres forslag. Flemming Voss's
forslag, blev herefter vedtaget og
bestyrelsen pålagt at udarbejde et
forslag om salg af skure til næste
generalforsamling,
Forslag nr. 2 vedrørende maskiner i
motorskur:
798 Torben Hansen motiverede sit
forslag med, at man tit havde brug
for de nævnte maskiner og motor
skuret står der jo. Andre klubber har
gode erfaringer med at have så
danne maskiner stående, og de kan
børnesikres med nøgleafbrydere.
569 Henrik Gravesen gjorde op
mærksom på at børnene jo også har
nøgler.
445 "Maskin Poul" gjorde opmærk
som på tidligere dårlige erfaringer
(hærværk, ukyndighed og tyveri)
med opstillede maskiner og opfor

drede folk til selv at anskaffe de
maskiner, de skal bruge og opbevare
dem i deres egne skure.
687 Jørgen Rindal gjorde opmærk
som på, at hvis sejlforeningen
opstiller maskiner har den også ans
varet ved ulykker o.l.
798 Torben Hansen mente, at der må
være en forsikring, der dækker også
ved andre ulykker. Det kan lade sig
gøre andre steder, så hvorfor ikke
her.
Formanden bekræftede, hvad Jørgen
Rindal fremførte og påpegede, at vi
tidligere uden held har haft maski
ner opstillet. Det nuværende maskinskur byder desuden ikke på gode

forhold for opstilling af maskiner, og
han ønskede ikke på bestyrelsens
vegne at skulle tage ansvaret for at
nogen skulle komme til skade ved
brugen.
515 Juel Andersen opfordrede til, at
man henvendte sig til pladsmanden,
som har grejet og ekspertisen.
Formanden oplyste, at dette ikke var
en del af pladsmandens arbejde og
opfordrede til, at man selv anskaf
fede sig de maskiner, man havde
brug for, idet bestyrelsen ikke
ønsker at opstille den slags maskiner
tilgængelige for alle.
Forslaget blev forkastet.
Fortsættes side 17

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;

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

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandling
forsikringsskader

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup
Tlf. 32503017, Fax 32503435
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Loppemarked
Traditionen tro får vi igen i år mulighed for at tømme vore fyldte pulterrum, skure
eller kældre.

Søndag den 4. maj
holder vi loppemarked på Søndre Mole. Stil din egen bod op eller fat tegnebogen.
»,u «•

Vi besynder ved 11",iden-

»»s:

0

I1

0

I1

Kære medlemmer.
Til næste år skal vi have 75 års jubilæum.

1 Vi skal bruge mange penge til vor Jubelfest - derfor - har I noget af værdi, som i vil 1
1 skænke til jubilæumstanden på loppemarkedet søndag den 4. maj, bedes i kontakte 1i
1 pladsmanden, der vil opbevare det til dagen. Pengene fra salget går ubeskåret til festen, i
1 der bliver afholdt i Markmandsgade Festlokaler.
i
1
Jubilæumsudvalget. i
i
i
Har du lyst?
y.

Har du Ud1
x

••

>d°

^
Vi vil gerne tave en rigtig

"Kabaret

99

til jubilæumsfesten.
Vi mangter bare nogle flere tit at

spille
musikere, der har tid tit at øve med os og vil
spille og have det sjovt sammen med os.
Kom ind på- etter ring tit kontoret etter
tlse Jhuring 32 53 59 6*
fluéitautnsudvalgef
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Nyt land ved Svanemøllen
Københavnerne får nyt udflugtsmål til næste sommer
Sejlklubberne i Svanemøllehavnen
vil i løbet af et års tid få langt bedre
forhold. Et nyt projekt vil give sejl
klubberne et nyt landområde Svaneknoppen - lige ud til Øresund,
hvor de kan bygge klubhuse, ramper
og bådebroer. Om vinteren skal det
nye område bruges til opstilling af
både.
Bestyrelsen for Københavns Havn
har på sit seneste møde besluttet, at
den vil sætte yderligere 4,9 millioner
kr. af til landudvidelser i Svane
møllehavnen. I forvejen har man for
2V2 år siden sat 5 millioner kroner af
til formålet, derfor kan man nu land
vinde for i alt 9,9 millioner kr. Det
skulle give i alt 22.000 kvadratmeter
ny land til Svane-knoppen.
Projektet er en udløber af hele flyt
ningen af Skudehavnen.
Sejlklubberne har flyttet deres både
til Svanemøllehavnen, men vin
teropstilling er der ikke plads til. Det
bruger man stadig Skudehavnen til.

Men næste vinter skulle Svane
knoppen stå klar.
I dag holder følgende klubber fra
den gamle Skudehavn til i Svane
møllehavnen: Sejlklubben Sundet,
Søspejdertroppen GRY og Sociale
Boligselskabers Børne- og Ungdoms
afdeling.
Havnen har indstillet, at man bruger
700.000 kr. på et anlæg, hvorfra der
effektivt kan fiskes tang op.
I varme sommerperioder kan lugten
fra tangen nemlig være ret
generende.
Bestyrelsen for Københavns Havn
regner med, at kommunen vil betale
halvdelen af et sådant anlæg.
Overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen siger om beslutningen:
"Vi vil med denne arealudvidelse i
Svanemøllehavnen have gennemført
udflytningen af Skudehavnen. Det
er efter min mening foregået på en
utrolig hensigtsmæssig måde, hvor
alle har fået noget ud af besværet.

Der er ingen tvivl om, at vi får et
pragtfuldt område ude på Svane
knoppen, som ikke bare kommer
børne- og ungdomsarbejde til gode,
men også almindelige københavnere
får et helt nyt udflugtsmål om som
meren.
Desuden kan beboerne i nærheden
glæde sig til, at der kommer nye
parkeringspladser, så villakvarte
rerne ikke længere skal være parke
ringsplads for folk, der skal ud og
sejle."
Flytningen fra den gamle Skude
havn betyder for havnen, at man nu
kan tage arealerne nord for Skudehavnsløbet i brug uden de restrik
tioner, som tilstedeværelsen af et
fritidsområde midt i erhvervshavnen kunne føre med sig.
Der er samtidig god økonomi i
udflytningen, idet Skudehavnsarealerne kan udlejes til erhvervsfor
mål.
HG

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH®
HellyHansen

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
O
Pa
HellyHansen

Frederiksborggade 15
10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Frederiksborggade 15

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

HellyHansen

1360 København K
Telefon 33 12 20 58
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Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 1. april 1997

Afbud fra Søren Jensen
Formanden bød velkommen til Kim
Pedersen, som er den nyvalgte
motorbåds- og sikkerhedsrepræsen
tant. Herefter gav han ordet til
kassereren, der foretog den kvar
talsvise gennemgang af budgettet.
Punkt 1. Protokol
Intet
Punkt 2. Beretning
Den på generalforsamlingen nævnte
opfordring til at montere lys på
molehovederne skønnes unødven
dig. Den planlagte opmaling i for
bindelse med "overetlys" bør være
tilstrækkeligt. Evt. kan der monteres
et skotlys til at belyse molerne med.
Det overlades i første omgang til
havneudvalget at komme med et
oplæg til et forslag om løsningen på
problemet med salg af skure. Andre
er også velkomne til at komme med
løsningsforslag. Spørgsmålet tages
op så der kan foreligge et gennemar
bejdet forslag til næste generalfor
samling.
Angående arbejdet med nedgravnin
gen af det store kloakrør langs

Strandvejen vil foreningens med
lemmer få alle de oplysninger, der
tilgår os, efterhånden som de kom
mer. P.t. ved ingen mere end det,
der blev meddelt på generalforsam
lingen. Arbejdet vil tidligst blive
påbegyndt i sommeren 98.
Herefter blev indkommen post gen
nemgået og behandlet.
Et medlem indkaldes telefonisk til
møde med formand og næstfor
mand på baggrund af en indgiven
skriftlig klage.
Der efterlystes klarhed for, hvornår
foreningen sender en hilsen til mar
kering af runde dage o.l. De gæl
dende kriterier er, at personer, der
enten har 25 års medlemsskab eller
har udført et særligt stykke arbejde
for foreningen, vil få en hilsen,
forudsat at personoplysningerne er
til stede. Bestyrelsen har den
endelige afgørelse.
Punkt 3. Havn og plads
Arbejdet med flytning af pæle er i
fuld gang. Fejlen i strømkablet i jor
den er fundet og under reperation.
Spillet er efterset og repareret.
De nye borde på terrassen er ved at
blive klargjort. Det samme gælder
"Bollen", og arbejdet med
tankanlægget og flytningen af
kranen på nordre mole står
foran sin begyndelse. Der
blev gjort opmærksom på, at
kranen skal være på plads og
klar til brug i forbindelse med
den udtagelsessejlads til VM
for ynglinge, der finder sted
den 3.-4. maj.
Punkt 4. Klubhus
Intet

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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Punkt 5. Fester
Standerhejsning og Loppe
marked averteres i bladet
igen.
Jubilæumsfestudvalget har
indhentet et tilbud på kuvert
prisen til festen den 31. okt.
1998.
Formanden og kassereren vil

udarbejde et forslag til et jubilæumsbudget til forelæggelse for besty
relsen på næste møde.
Der gøres opmærksom på, at begge
sale i klubhuset, kun kan inddrages i
forbindelse med private arrange
menter efter aftale med bestyrelsen.
Normalt skal der være adgang til et
af lokalerne for medlemmerne.
Punkt 6. Sejlerskolen
Forårsklargøringen er i gang. Der er
nu indtegnet 28 elever selvom der
kun mødte 17 op til mødet den 22.
marts. Det nye storsejl til "Øve
ballen" er bestilt.
Da foreningen kræver duelighedsbevis, for at man kan få plads i havnen,
er det ønskeligt, at man også kan
tilbyde mulighed for undervisning
af medlemmer, der sejler med
motor.
Bestyrelsen bifaldt et forslag om at
"Bollen" med Ib Petersen som båd
fører forsøgsvis bruges til træningssejlads en gang ugentlig.
Kurset vil blive annonceret i bladet.
Medlemmer, der ønsker at aflægge
prøve i praktisk sejlads, skal huske
selv at tilmelde sig hos en af
klubbens censorer.
Punkt 7. Ungdomsafdelingen
Vin ter undervisningen er afsluttet.
SSF havde arrangeret kæntringsøvelser i Sundby Boblebad, og nabo
klubberne var også indbudt til at
deltage.
Klargøringen af bådene er i gang.
Den 12. april holdes et møde med
bl.a. tildeling af både.
Alle optimistjollerne er blevet gen
nemgået. De otte er fundet i rigtig
god stand og vil blive istandsat.
Disse otte joller dækker klubbens
akutte behov.
Fire joller påtænkes solgt, så vidt
muligt til klubmedlemmer med en
udgangspris på kr. 1500.-. De penge,
der inkommer ved salget vil blive
brugt til indkøb af nye sværd og ror
til afdelingens joller.
Ungdomsudvalget holder møde tirs
dag den 3. april.
Det påregnes, at SSF-juniorer vil del-

tage i den træningslejr i kapsejlads, der
holdes i Kastrup den 19. og 20. april.
Følgebådene er blevet gennemgået.
"Vognmanden" er kassabel, og bestyrelsen
enedes om, at der må indkøbes en god brugt
jolle til erstatning herfor. Henrik og Kim vil
indhente tilbud til næste møde.
"Tryksen" kan repareres og forventes at
kunne holde endnu et par år.
Punkt 8. Joller
Ansøgningen om breddeprojektet forventes
behandlet snarest, og der indkaldes til møde
den 6. maj med udlægning af bro samt orien
tering om projektet videre frem.

Lørdagsbal
31. maj 1997
Entre incl. 1 øl eller 1 glas vin
kr. 25,Billetter købes hos Tina

Musik fra kl 18
blandt andet god
gammel 60er musik

Punkt 9. Kapsejlads
Intet
Punkt 10. Motorbåde
Fisketuren er planlagt. Udviklingen omkring
det stigende antal store trailere følges og
tages op senere m.h. til evt. ændring af bereg
ning af pladsleje.
Punkt 11. Sikkerhed
Arbejdsområdet blev ridset op af hensyn til
den nye sikkerhedsrepræsentant.
Der ønskes monteret en større knap på lågen
ved udgangen.
Ansvaret for det nye nøglesystem beror hos
formanden.
Punkt 12. Bladet
Det indhentede tilbud på trykning af bladet
blev gennemgået, men da man ikke fandt det
umiddelbart sammenligneligt med den
nuværende udgift, ønskes en yderligere
uddybning.
Da annoncernes priser er for lave i forhold til
de faktiske omkostninger, vil formanden
sammen med kassereren se på en justering, så
foreningen ikke har underskud på dem, og så
henvende sig til annoncørerne herom.
Punkt 13. Eventuelt
Intet.

Få et motoreftersynnu
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.

Mødet slut kl. 21.55.
Jens Green Jensen, formand
Referent Bjørka Schandorff

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

K-siMsraoKira
OUTBOARDS

YAMAHA

rLJohnson

QU/CKSILVER
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Her kommer den reviderede

PLAN 1997 for ungdomsafdelingen i SSF.

Der kan dog komme rettelser og yderligere arrangementer i løbet af sæsonnen.
5.-6.april
12.-13. april
12.-13. april
19.-20. april
3.-4. maj
3.-4. maj
5. maj
10.-11. maj
17.-19. maj
17.-19. maj
24.-25. maj
24.-25. maj
31. maj-1. juni.
7.-8. juni
14.-15. juni
22.-28. juni
30. juni-3. juli.
JULI.
3.-6. juli
18.-26. juli
1.-3. aug.
9.-10. aug.
16.-17. aug.
16.-17. aug.
23. aug.
29.-31. aug.
30.-31. aug.
6.-7. sept.
6.-7. sept
13.-14. sept
20.-21. sept
27.-28. sept
13.-19. okt.
17.-19. okt
17.-19. okt
15.-16. nov.
Ukendt dato.
DECEMBER

Klargøring af både - kl. 10.00 til 14.00
Ansvarlig. : Tonny Petersen.
Klargøring af både - kl. 10.00 til 14.00. Ungdomssamling - Lørdag kl. 10.00 Ansvarlig Michael Empacher.
Monkey Cup i Sundet - for Ynglinge.
Trænings weekend i Kastrup - for Ynglinge.
VM-udtagelse i SSF - for Ynglinge.
Forårsstævne i Dragør- for Optimister.
Sejldage begynder, kl 17.30 til 20.30
VM-udtagelse i Arresø - for Ynglinge.
Pinsetur. Ansvarlig : Clauz Zastrow, Janni Sejrbo.
Pinsestævne i Lynæs - for Ynglinge og Optimister.
VM-udtagelse i Kerteminde - for Ynglinge.
Kredsudtagelse 3. i SSF - for Optimister.
JDM-Optima-cup i SSF - for Ynglinge juniorer.
Huggertpokal i Tårbæk - for Ynglinge juniorer.
Øresundsmesterskab i ØSF - for Ynglinge.
Sommerlejr - for Optimister.
JDM i Horsens - for Ynglinge juniorer.
FERIE for sejldage og træningsaftener.
DM i Horsens - for Ynglinge.
VM i Holland - for Ynglinge.
Norsk Mesterskab i Stavanger - for Ynglinge.
Y-CUP i Borstahusene - for Ynglinge.
Kredsmesterskab i Lynetten - for Optimister.
JDM-Optima-cup finale i Middelfart - for Ynglinge juniorer.
Saltholmstur.
NM i Kaløvig - for Ynglinge.
Svanemølle-cup i Sundet - for Optimister.
Klubmesterskab i SSF - for Alle.
Piratpokal i KDY - for Ynglinge juniorer.
VM-udtagelse 1998 i Skovshoved - for Ynglinge.
VM-udtagelse 1998 i Hellerup - for Ynglinge.
FurresøPokal i - for Ynglinge juniorer.
Regionstræningslejr i Rødvig - for Optimister.
FurresøKoppen - for Ynglinge.
Landstræningslejr - for Optimister
Ungdomsleder-årsmøde.
Førerweekend.
Juleferie.

Som I kan se af denne lange plan
bliver der masser af aktiviteter i
løbet af året, så hold jer orienteret,
hos jeres træner, fører eller ved at
ringe til en fra udvalget.
Enkelte datoer er stadig ikke lagt på
plads, i skrivende stund, men
nærmere information bliver slået op
på opslagstavlen i ungdomshuset,
eller i klubbladet.
Vi holder sommerferie i hele JULI
måned, da de fleste af trænerne er
på ferie.
Der er mange projekter vi skal i
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gang med, og der sker en hel del på
klubniveau, med mulig oprettelse af
en jolleafdeling for alle i SSF.
Hertil skal vi formodentlig udlåne
Yngling DEN-24, og vores europa
jolle.
Desuden skal både optimistjoller og
følgebåde have en ordentlig repara
tion, og gennemgang, og vores ung
domshus, med terasse skal sættes i
stand.
Derudover kommer der standerhejs
ning, loppemarked, grillaftener og
mange andre sociale arrangementer.

Husk at møde talstærkt op til
klargørings-weekenderne, da der er
meget arbejde vi skal have overstået,
og så det ikke kun hænger på nogle
få trofaste arbejdsheste.
Jeg ønsker jer alle et aktivt forår og
glæder mig til at se jer alle i havnen,
til vores mange arrangementer i
løbet af foråret.
Med venlig hilsen
Søren Jensen.
Ungdomsleder.

Jollepladsen
Tirsdag den 6. maj afholdes følgende arrangement

for jollesejlere og andre medlemmer med interesse for
jollepladsen og klubbåde for bredden:

-fra medlemmerne

Kl. 1700
Jollebroen udsættes og reparationer udføres

Kl. 1900
Orientering om jollepladsen og jollehusets
fremtid
Breddeprojekt i SSF, "klubjoller" for bredden
Generel debat om jolleafdelingen og områdets
fremtid
Jolleafdelingen er vært ved en kop øl & kaffe/ te
Henrik G.

Til bestyrelsen
Det var en meget, meget flot gave,
jeg har modtaget fra SSF's
bestyrelse i anledning af min 70
års fødselsdag.
Jeg er meget glad for den.
Tusind tak.
Med venlig hilsen fra
A 932 Bjarne A. Larsen

Kære formand og bestyrelse.
Mange tak for de fine gaver I
glædede mig med på min 60 års
fødselsdag, det var med til at gøre
dagen ekstra festlig.
De bedste hilsener fra
Bent

Tak til alle mine sejlervenner for
alle de gaver og blomster jeg
modtog på min 60 års fødselsdag
Med venlig hilsen
A 43 Bent Knudsen

BADU/DSTYR

KOM OG SE DE SIDSTO NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLBI LÆDNING
VI HAR

INSTRUMENT
BLOKKE/ BES
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ (fl
GAVBARTIKL

ÅBENT HELE ÅRET :

fødselsdage
i maj

OG FITTINGS

MARITIM MODE

KAST]
SALTVÆRKS1
TLF. 3 2-500504

Runde

ERVICE
RUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

Medl. Navn
364 Irene Dahlin
1135 Maria Johanne Rønsholt
1254 Leo Luis Jacobsen
1177 Helga Jacopsen
1214 Grethe Christiansen

år
50
50
60
70
70

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke
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Sejlerskolen

i St.Petersborg eller Leningrad som
den hed dengang.
I håbet om en god sæson 1997
Kent W. Nielsen
skolechef

Kommentar!
Når I læser dette, er arbejdet med
klargøringen af bådene godt i gang,
og forhåbentlig kan vi komme i van
det omkring den 1. maj.
Tilslutningen til sejlerskolen har
været rimelig i år, således som det
ser ud i skrivende stund.
Dog kan vi altid skaffe plads til flere
elever, så kender I nogen, der kunne
tænkes at være interesseret i at
melde sig ind i SSF, så kan I roligt
anbefale dem at tage springet.
De deltagere på sejlerskolen, som
ikke har fået et program for 1997,
kan få et ved at henvende sig til
skolechefen.
Siden sidste nummer af bladet har
der været eksamen på tovværkskurset.
Undertegnede og formanden var
censorer.
Alle elever havde udført et pænt
stykke arbejde, så der var ingen tvivl
om at alle skulle have diplomet.
Samtidigt vil jeg benytte lejligheden
til at takke Erik og Frank som står
for undervisningen. De har nu i
mange år formået at skabe en for
trinlig stemning på holdet.
Navigationskurset er også afsluttet
og her bestod 7 af 9, så det må siges
at være et acceptabelt resultat.
Lørdag den 22. marts var der møde
med eleverne og lærerne på sejler
skolen. Her fik eleverne en kort
introduktion til den kommende
sæson, og elever og lærere fik lej
lighed til at hilse på gamle bekendte
samt se de nye an. Desuden blev der
foretaget en foreløbig holdopdeling.
En særlig tak skal der lyde til Claus
Willadsen, som har ønsket at trække
sig som lærer på sejlerskolen for at
realisere en drøm om at foretage en
længere tur i sin egen båd. Til
gengæld kan vi byde William
Thomassen velkommen som ny
lærer på sejlerskolen. William har i
mange år sejlet i spidsgatteren
Mette, og har med denne bl.a. været
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Det fremgår af skolechefens
indlæg, at 2 elever ikke bestod navigationseksamen, hvilket jeg finder
meget upassende at udbasunere i
foreningens medlemsblad.
Endvidere skal jeg bemærke, at pen
sum på navigationskursets teo
retiske del er væsentlig mere
krævende end det på de af SSF
udbudte praktiske prøver, hvorfor
en større dumpe- /frafaldsprocent
på navigationskursets teoretiske del
må forventes.

Duelighedsbevis
praktisk del
Sejlerskolen arrangerer som noget
nyt i år, undervisning i sejlads i
motorbåd med henblik på, at ele
verne senere kan tage duelighedsbevis på basis af undervisningen.
Undervisningen
"Bollen".

foregår

i

Lærer bliver Ib Petersen.
Interesserede kan henvende sig til
Ib Petersen
eller skolechefen Kent Nielsen

fra bestyrelsen

Da skolechefen tilsyneladende har
glemt, at der også er en censor på
navigationskursets teoretiske del,
vil jeg gerne, som lærer, sige tak til
Poul Frederiksen (Mumi Poul) for
hans indsats og en tak til eleverne
som har passet undervisningen
pænt og dermed har bestået.
Der afholdes reeksamination og
sygeeksamen i foråret for de del
tagere, der ikke bestod/var forhin
dret i at deltage i den ordinære
eksamen på navigationskursets teo
retiske del.
Poul Christensen
lærer

Følgende har bestået duelighed
sprøven for lystsejlere teoretisk del:
Sven-Erik Culmsee
Torben Houmark Jensen
Ann-Mett Mølhave Sepstrup
Mogens Palle Sørensen
Hans Henrik Mors
Palle Christensen
Tom Ritchie

Ved redaktionens slutning er der ikke
tilgået redaktøren en liste over de
beståede deltager fra tovværkskurset.
red

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
38 Claus A. Engel
Brysselgade 4
2300 S
53 Branco Zabic
Mimersgade 3
2200 N
85 Gundhild Marcussen
Restrupvej 54
2770 Kas
94 Torben Hansen
Hyacintvej 4
2300 S
97 Sønnøve Wind
Backersvej 43 2300 S
1136 Birgit Munk
Ungarnsgade 62
2300 S

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

Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

Aktivitetskalenderen 1997
3. maj
3. - 4. maj
V24. maj
7. maj
14. maj

Standerhejsning.
VM udtagelse for Yngling.
Loppemarked
Onsdagssejlads første gang
Onsdagssejlads.

21. maj
Onsdagssejlads. Denne aften inviterer vi også tursejlerne på en speciel bane.
24. - 25. maj Optimistjollestævne. Udtagelse til DM Amagercup
28. maj
Onsdagssejlads.
31. maj

Sejlerskolen. Reception for "Øveballen", som fylder 60 år.

31. maj -1. juni Optimacup. Udtagelse for Svanemølle og Østersøki
4-juni
Onsdagssejlads.
7. - 8. juni Hempelcup, der i år sejles fra Lynetten.
11. juni
Onsdagssejlads.
15. juni
Familiesejlads.
18. juni
Onsdagssejlads.
22. juni
25. juni

Saltholm rundt for sejlerskolens venner m.v.
Onsdagssejlads.

2. - 3. aug
6. august
8. -10. aug.
13. aug.
16. -17. aug.
20. aug.
27. aug.
29. aug.
3. sept.

Weekendtur for sejlerskolen.
Onsdagssejlads.
Møn rundt.
Onsdagssejlads.
Old Boys.
Onsdagssejlads.
Onsdagssejlads.
Præmieuddeling for Møn rundt.
Onsdagssejlads sidste gang.

7.
20.
21.
27.

sept.
Klubmesterskab.
- 21. sept. Ballad weekend.
sept
Forterne rundt.
sept
Sejlerskolen. Motorkursus for dem der skal til prøve.

4. okt.
4. okt.
10. okt.
18. okt.
25. okt.
26. okt.

Sejlerskolen. Duelighedsprøve for elever og andre berettigede
Fiskekonkurrence.
Sejlerskolen. Afslutningskomsammen for alle med tilknytning til sejlerskolen.
Afriggergilde.
Havnerundfart.
Generalforsamling.

Sejlcenteret

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

DIN LOKALE SEJLMAGER Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71

15

Formandens beretning
fortsat fra side 5

ningen. Det er besluttet, at stoppe
med at sælge lotterier til festerne det
virker som om medlemmerne finder
det anmasende, og man har måske
allerede brugt pengene på Lotto m.
v.. I stedet for, vil der blive opkrævet
en mindre entre.
Årets arrangementer er fastlagt af
Else og hendes udvalg.
I forbindelse med jubilæumssæso
nen 1998 har der været annonceret i
medlemsbladet efter interesserede
medlemmer til forskellige arrange
menter. Det er jo ikke fordi i lige
frem er ved at vælte hen over hinan
den for at melde jer til.
Ungdomsafdelingen er blevet
"pålagt" at komme med noget, jeg
har opfordret nogle af harmo
nikaspillerne til at danne et band, jeg
har i et ukontrolleret øjeblik tilbudt
at synge en sang sammen med dem),
i er flere der ved festlige lejligheder
spiller og synger, så lad os gøre jubi
læumsfesten til en festlig begiven
hed.
Traditionen tro åbnede vi klubhuset
med et flot, flot bankospil for fulde
huse, og med en økonomi der løb
rundt, selv om der denne gang ikke
var solgt så mange fjernstyrede bil
letter.

Sejlerskolen
I vinterens løb har Poul gennemført
et navigationskursus og Frank samt
Erik (Basse) havde et hold elever der
alle bestod tovværkseksamen.
Igen i år er der ved at være fuldt hus
på sejlerskolen, jeg har selv kon
stateret hvor populær SSF's sejler
skole er ude i byen og nye medlem
mer er optaget i foreningen for at
følge undervisningen.

Ungdomsafdelingen
Søren Jensen har igen i år haft hele
afdelingen, voksne som børn på
Arresøhus, og besøg i svømmehal
hvor kæntringsøvelser for opti
mistjollesejlerne var en del af pro
grammet. Første stævne med
ynglingebådene er her i pinsen, så
det gælder om, at være klædt godt
på.
Afdelingen vil fortsat arbejde på, at
få flere unge til at interessere sig for
sejlsportens glæder.
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Kapsejlads
SSF vil igen i år stå som arrangør af
MØN RUNDT, med Bent Knudsen
som stævneleder. Der har netop
været afholdt møde med Øresunds
konsortiet i forbindelse med besejlingsforholdene både for MØN
RUNDT og Sjælland Rundt, der er
lagt op til, at sejladserne skal øst om
Saltholm, med start for MØN
RUNDT's vedkommende ved
Flakfortet.
Frank og hans udvalg har hele sæso
nens program planlagt, hvilket også
fremgår af aktivitetskalenderen
optrykt i medlemsbladet.

Joller
Henrik har udarbejdet en plan, hvor
han vil aktivere medlemmer på
tværs af alder og interesser ved at
gøre brug af foreningens grej, pro
jektet står og falder lidt med, om det
lykkes at få tildelt nogle penge fra
DIF.
Jollehuset er blevet besigtiget af
Henrik og Elo, for at få et overblik
over i hvilken stand huset er i, det
ser bedre end frygtet, men taget skal
have en overhaling.

Motorbåde og sikkerhed
Der har i denne vinter ikke været de
store aktiviteter, men Steen står jo
altid til rådighed når der sker akti
viteter på forskellige fronter.
Jeg skal hilse og sige fra lederen af
fartøjsberedskabet, at man gerne ser
flere SSF-motorbåde eller andre SSFfartøjer med kraftig motor melde sig
under fanerne, interesserede kan
trygt henvende sig til Ib Petersen
som er SSF's koordinator.
Der har i vinterens løb været arran
geret skrivebordsnavigation, et hold
fra KMY i Kastrup vandt, men det
havde de måske ikke, hvis der
havde været deltagere fra Sundby
Sejlforening.
Som det formentlig er blevet
observeret, er der blevet monteret en
vrider på den indvendige side af
lågen, den er måske lige stram nok,
men det vil blive rettet.

Vagtordningen
Ordningen har heldigvis forløbet
bedre i år, vi har kun haft minimalt
besøg af ubudne gæster, hvorimod
vores naboer mod nord har haft
adskillige indbrud.

Bladet
Vi har for en god ordens skyld ind
hentet et alternativt tilbud på tryk
ning af vores medlemsblad, tilbud
det vil blive vurderet ved førstkom
mende bestyrelsesmøde.

Dansk Sejlunion
Ved den nyligt afholdte Sejlerdag
(Sejlunionens generalforsamling) gik
SSF-medlemmet H. C. Hansen af på
tur, og til ny formand blev valgt
Peer Bent Nielsen, Yachtklubben
Furesøen.
Det blev endvidere vedtaget, at der
hvert andet år fortsat skal afholdes
Formandsmøde.
Problemerne i forbindelse med
uddybning af havnebassiner og sejl
render blev debatteret og vil blive en
sag DS må påtage sig i fremtiden.
Om lørdagen var der seminarer om,
Motobådsaktiviteter, Medlemsstruktur i klubberne og de nye
Kapsejladser.

Flakfortet
Den nuværende Foreningen Flak
fortet vil fortsætte driften frem til
oktober 97, hvorefter fortet går
tilbage til Fæstnings og Natursekre
tariatet under Forsvarsministeriet.
Driften er lagt an på at generere
overskud i sæsonen og det er
stadigvæk muligt at købe årsmærker
på kontoret til reduceret pris, fordi
SSF er medlem af Foreningen
Flakfortet.
Thomas Ekdahl fra Lynetten afgik
som formand, ny formand er Lars
Gad Olsen fra Amager Strand
Sejlklub.

Øresundsforbindelsen
Som tidligere nævnt har følgegrup
pen netop været til møde med
Øresundskonsortiet om besejlingsforholdene for den kommende
sæson.
Der vil ikke som sidste år blive
etableret en særskilt rende for min
dre fartøjer, da der har været for
mange uheld med store skibe, det vil
medføre, at vi alle skal passere i sejl
renden, sejlerne har foreslået, at der
blev etableret en rende mellem land
og de vestlige rendebøjer, dette er
blevet afvist grundet den kom
mende trafik med sænketunnelele
menterne.

Informationstavlen og rettede søkort
vil blive hængt op på vægen i bag
gangen ved vagtlokalet.
Rivieraplanen
Planen er nu nået så langt, at over
borgmesteren er blevet bemyndiget
af borgerrepræsentationen til at
indlede forhandlinger med det
offentlige om financeringen af pro
jektet.
Jeg vil slutte min beretning her og
ønsker jer alle en god sejlsæson og
med disse ord lægger jeg min
beretning frem for generalforsamlin
gen.
Jens Green Jensen
Formand

Referat af generalforsamlingen
fortsat fra side 7

Punkt 6. Eventuelt
Henrik Gravesen, bestyrelsen, for
klarede at det omtalte jolleprojekt
var møntet på aktive medlemmer,
der ikke selv har båd, og formålet er
en øget aktivitet i klubben og især på
nordre mole.
27 Jonna Pedersen opfordrede med
lemmerne til at møde op til arbejds
weekend lørdag den 12. april
klokken 10 på legepladsen.
680 Lennart Larsen efterlyste lys på
begge sider af havneindløbet.
675 Vagn Preisler opfordrede med
lemmerne til at møde op torsdag
den 17. april i Geenhouse og deltage
i forberedelserne til jubilæums

festen. Især mangles folk til kabaret
ten.
445 "Maskin Poul" opfordrede til at
"Gaskammeret" bør fjernes. Der
kunne evt. bygges skure på pladsen.
536 Helen Rasmussen mente ikke at
det var nødvendigt med lys hele året
rundt, da SSF ikke er godkendt til
helårssejlads.
515 Juel Andersen takkede for 25 års
nålen og udtrykte taknemmlighed
både overfor medlemmer og besty
relse for deres bidrag til at gøre
vores klub til et rart sted at komme.
Dirigenten fortalte at udtrykket "Blå
Legeplads" dækker over en lege
plads, der er specielt udformet med
henblik på det maritime.
Ansøgningen om støtte fra Tips og
Lottomidlerne er godkendt og imø
dekommet. Vi har modtaget 20.000
kr. til formålet.
Formanden meddelte, at lys på mo
lerne skal der søges om. Til gengæld
vil molehovederne som lovet blive
malet op med hvidt.
Han takkede Steen for et stort stykke
arbejde for klubben og udtrykte håb
om, at vi også i tiden fremover vil
kunne trække på hans viden og tid.
"Gaskammeret" bliver nedlagt.
Måske vil der være basis for at
pladsmanden vil kunne stå for salget
af en smule gas. Huset, som er vores
første klubhus, skal istandsættes til
jubilæet
Tak til Juel Andersen for de pæne
ord.
Havnetunnelen blev ikke nævnt i
beretningen, da formanden ikke har
flere oplysninger end dem, vi alle

kan læse i dagspressen.
At der er problemer med vejføringen
efter tunnelen på Amager er en poli
tisk varm kartoffel. Projektet følges
nøje, og vi vil gøre alt for at undgå,
at Amager Strandvej ender som
motorvej.
Dirigenten bekræftede, at der er
problemer med vejføringen i forbin
delse med tunnelen. Ideer er der nok
af, og prisen er ens uanset valget,
men ingen tør tilsyneladende lægge
sig fast på en af mulighederne, så
der er al mulig grund til at frygte
for, at da ingen kan blive enige, vil
man intet gøre og så se, hvordan
trafikken udvikler sig.
Næstformanden Else Thuring med
delte, at der er en undtagelse til
ophøret af salg af lotterier i forbin
delse med vore fester, nemlig pinse
morgen, hvor vore mange svenske
gæster ikke skal berøves denne
mulighed for at bidrage til fest
lighederne.
Dirigenten afsluttede hermed sit
hverv med en tak for god ro og
orden.
Formanden takkede dirigenten for
en velafviklet generalforsamling og
en god og sober debat.
Der sluttedes klokken 10 55 med øns
ket om en god sæson og et leve for
SSF.
HansGuldage dirigent
Bjørka Schandorff referent

Amager

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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Pladser uddelt 1997
PI

Medl.

Navn

4
B Bent Knudsen
20
569 B Henrik Gravesen
57
184 F Henrik G. Jensen
69
777 L Niels Petersen
71
190 F Jens H. Larsen
73
88
L Ady Andersen
74
151 B Finn Ejnar Madsen
90
237 B Jan Simonsen
97
437 F Poul Hansen
101
405 F Hans Jensen
105
543 L Knud R. Carlsen
117
9
F Ole Kjøller
124
128 F Jan Sejrbo
129
69
L Finn Hirshals
131
529 B Willy Mortensen
134
140 L Ole Sten Plenow
135
929 F Per Østergård
137
399 F Arne Christensen
138
251 F Peter V. Hansen
142
872 F Claus Thostrup
143
501 L Claus Steffensen
154
819 B Preben Sørensen
162
174 B Johnny Jørgensen
166
164 B Ejner Hansen
877 L Henrik Christensen
169
170
230 F Mogens Iversen
177
513 L Søren B. Jensen
188
321 F Leif Brydenfeldt
878 L Morten Bærnholdt
218
220
696 L Ivan Besby
226
782 L Lotte Hermann
258
150 L Willy Bak
265
495 F Jørn Givskov
B=bytte, F=fast, L=låne
Med forbehold for ændringer

FRIHAVNSORDNINGEN
Imdmeldt
08-02-1973
22-04-1976
17-06-1993
12-06-1978
02-10-1994

FH

u

04-03-1975
27-06-1985
01-01-1965
02-08-1990
31-10-1985
06-02-1969
24-09-1991
01-01-1969
03-10-1993
06-08-1981
28-02-1985
01-03-1987
11-09-1986
09-11-1989
09-05-1976

r

15-10-1991
08-11-1988
10-05-1994
01-06-1989
22-03-1993
07-04-1994
03-11-1994
07-04-1994
21-10-1976

Revisoren pa uanmeldt besøg, men alt var selvfølgelig i den bedste orden

Velkommen til vor nye pladsmand
Hans Peter Warming
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Fra juniorafdelingens tur i
svømmehallen

X International

MICRON OPTIMA
ør udviklet udfra
ACTIVATOR Teknologien,
derfor garanterer
International Farvefabrik A/S,
ny gratis bundmaling, hvis der
efter 1 sæsons sejladser, er
begroning på de steder hvor
du har bundmalet med
MICRON OPTIMA.

Danmarl

Flligger 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.

Øveballen, en fin dame på 60 år

Juni 1997

Nr. 6

56. 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

Fra havnekontoret
Jeg takker for den gode modtagelse
jeg har fået her i SSf.
Jeg er glad for det gode samarbejde
der er i foreningen, der er dog et par
småting, hvor jeg håber på medlem
mernes hjælp.
Vore to affaldscontainere er kun til
brændbart affald, ikke til hushold
ningsaffald og tomme øldåser.
Det er ikke så spændende at sortere
mugne kaffefiltre, sure mælkekar
toner og andet affald fra, så put ven
ligst den slags i skraldespandene
eller de små containere ved
Greenhouse.
SSF får ekstra regninger når der er
forkert affald i containerne.
Jern og metal skal i den blå contain
er på Nordre mole.

31 59 82 80

Kasserer:
Jørgen Rindal

. 32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

. 31 59 49 24
..32 95 36 89

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

. 31 57 13 40

Husk at gamle batterier skal
afleveres i den hvide plastkasse
ved havnekontoret.
Fjern venligst rådne bukke og bræd
der (de er gode til Skt. Hans, benyt
chancen og læg dem på bålet) og
husk så at mærke det, der skal
gemmes/bruges, med tydeligt navn
og medlemsnummer.

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:
Kim Petersen
. 32 97 24 61
Kapsejladschef:
Frank Olesen

sådanne ting i containeren.
De fleste medlemmer har ryddet
pænt op på deres vinterplads, men
enkelte steder kniber det.

. 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

Er der spørgsmål, kommentarer eller
andet, står jeg gerne til rådighed.
På forhånd tak
Hans Peter
Pladsmand/havnefoged

Containeren på søndre

Målere:
Svend Heger
Lars Schaldemose

31 59 66 03
31 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen

20 32 02 38

Bladets ekspedition:
Erna Christensen

31 59 39 78

Pressenninger og brædder
er ikke metal!!
Ikke desto mindre finder jeg tit

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

32 51 71 79
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Oplag: 1.400 eksemplarer

m
33

z

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

o

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

Alt i bogbinderiarbejde

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
1ste i måneden.

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

^

SMQffsettryK
vi Tina og Soren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134

2

jc

CL

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.
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2770 KASTRUP •

32 51 71 79

Standerhejsningen 1997
En lang vinter er forbi,
og vi står over for en ny
sæson den 74.-tyvende.

mulighed for at kunne tage duelighedsbevis alene ved hjælp af
motor, da sejlerskolen vil benytte
BOLLEN til dette formål.

I vinter har vi været forskånet for is,
men til gengæld har vi haft en tidlig
påske med køligt og blæsende vejr.
Alligevel er mange både kommet i
vandet.
I morgen vil vi se gravefartøj i vores

Ungdomsarbejdet i juniorafdelingen
er planlagt og sat på skinner, men det
har været nødvendigt med et ekstra
ordinært reparations- og vedlige
holdelsesarbejde da vores sejlende
grej efterhånden er godt brugt.

menter og lær medlemmerne i
naboklubberne at kende.
Flakfortet ligger der stadigvæk og
ved køb af en årsmærkat gør det
anløbene billigere.
Vær opmærksom på at vi denne
sæson vil få en intensiveret sejlads af
fartøjer og tunnelelementer i
forbindelse med øresundsfor
bindelsen. Hold jer underrettet via
der materiale som er placeret på
informationstavlen i klubhuset.
Med disse ord ønsker jeg jer alle en
god sæson 97.
Jens Green Jensen
Formand

havn. Vi har fået et tilbud om ud
gravning af ca. 600 m 3 forurenet
sand, som vi har sagt ja til.
Det vil til gengæld medføre lidt uro i
havnen, men jeg vil bede alle de
bådejere, som er kommet i vandet
om, at have forståelse for det arbejde
som skal udføres og have tæt kon
takt til havneudvalget
På nordre mole kan vi nu allerede se
den nye dieselstander og seddel
automat er blevet monteret.
Det lille hus (gashuset), vil blive
forsøgt flyttet ud på prampladsen til
brug som redskabsskur for røgelauget. Det er et hus, som har megen
veneration i SSF og vi håber hermed,
at det må finde et blivende sted fre
mover.
Legepladsen er nu så langt fremme,
at indvielsen skulle kunne finde sted
den 1. juni.
Sejlerskolen er igen i år fuld besat,
og som noget nyt vil vi give

Kapsejladssæsonen er startet i dag
med udtagelsesstævne for Ynglinge,
med deltagelse af 32 både.
I år vil vi åbne vores fisketur for
deltagelse fra vores naboklubber,
men samtidig har de også åbnet for
nogle af deres arrangementer, hold
jer underrettet via opslag og med
lemsbladet og deltag i disse arrange-

Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 28. april 1996

Fraværende: Elo Nielsen
Punkt 1. Protokol
Intet.
Punkt 2. Beretning
Den indkomne post blev gennem
gået og behandlet.
Fra generalforsamlingen i Flakfortets
Driftselskab meddeltes, at man har
vedtaget at overdrage andelskapital
en til de tre andelshavere, snarest
efter at en fondsdannelse er faldet
tilfredsstillende ud og vedtaget af de
tre sejlerkredse. Lars Gade Olsen,
SAS, valgtes til ny formand.
Fra et kommunikationsfirma er
modtaget en faktura på to opkald
fra SSF's telefonnummer. Begge
opkald er sket om natten. Der arbej
des med sagen.
For at medlemmerne kan holde sig
orienteret om diverse oplysninger
og ændringer fra Øresundsbrobyg
geriet, vil der blive etableret en
opslagstavle i den gang, hvor også
vagtsedlerne hænger.
Formand og næstformand har sam
men med restauratøren gennemgået
regnskab for 96 og budget for 97
med henblik på fastsættelse af for
pagtningsafgiften. Bestyrelsen var
enige om at fortsætte i 97 med uæn
dret afgift.
Angående festen den 31. maj er
bestyrelsen enige om at initiativet

hertil er godt, men at det er
uheldigt, at der vil blive opkrævet
entreafgift.
Man ønsker ikke at ændre noget i
forbindelse med det annoncerede
arrangement, men vil drøfte vil
kårene med restauratøren med hen
blik på evt. lignende arrangementer
i fremtiden.
Punkt 3. Havn og plads
Der er åbnet for vandet på broerne.
Bagbordsbøjerne er udlagt i renden.
Styrbordsbøjerne kommer på plads
når gravemaskinen er færdig.
De gamle olietanke er fyldt op med
sand. Dog skal den store tank på
søndre mole skæres i stykker og
fragtes til sydhavnen.
Spildolie må kun opbevares i 200 1
tanke.
El ledningen på nordre mole er
blevet revet over af gravemaskinen,
men repareres hurtigst muligt.
Tre vandhaner er stjålet(!!!?) fra
pladsen; nye til erstatning er indkøbt
og monteres snarest.
Pælearbejdet er afsluttet, og der er
nu etableret 4 brede pladser i hav
nen. Ændringen medfører proble
mer med at opretholde det nuvæ
rende provenu for indtægter af
havneleje. Bestyrelsen overvejer,
hvordan problemet kan løses, især
hvis der skal etableres flere brede
pladser.

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

SSSSSESSSXS:
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Overvejelserne går på, hvorvidt
principperne for ændringer skal rev
ideres og om havnen/klubben kan
bære yderligere brede pladser.
Dybden i havnen er checket. Visse
steder er dybden for lav og der vil
blive gravet. Et opgravningstilbud er
modtaget og skønnes rimeligt.
Afløbet i toilet og bad på nordre
mole løber over. Huset er derfor
aflåst indtil problemet er udbedret.
Kranen på nordre mole ventes at
være klar til brug til den kommende
weekend.
Salget af benzin er stoppet, men der
vil blive opstillet en tromle med
pumpe til brug for klubbens følge
både.
Pladsmanden vil blive anmodet om
ved lejlighed at opstille de tre infor
mationsstandere til vore gæster.
Borgmester Bente Frost er tilskrevet
om problemerne med den forstær
kede tilsanding af SSF's sejlrende og
de øgede udgifter til oprensningen
med en anmodning om en forhøjelse
af tilskuddet hertil.
Punkt 4. Klubhus
Den utætte tagrende udenfor vagt
lokalet vil blive repareret.
John Frisch er blevet opfordret til at
medvirke til restaureringen af hans
farfars maleri på endevæggen i klub
huset.
Et ønske fra et medlem om opsæt-

10 %
på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10 00 - 12 00
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 00 - 12 00
Mandag lukket

ning af lampetter mellem vinduerne
i restauranten tages op til efteråret.
Det kan evt. være et "gaveønske" til
jubilæet. I den anledning bedes
bestyrelsen udtænke en ønskeliste til
jubilæet.
Den ovenlyskuppel, der er blæst af
klubhusets tag, vil blive erstattet.
Det pointeres, at uden for sæsonen
bruges træpavillonen "Greenhouse"
af havnesjakket samt til undervis
ning af juniorerne.
"Gaskammeret" skal afvikles og salg
af gas vil ikke længere finde sted.
Der henvises til tankstationerne.
Punkt 5. Fester
Der er doneret gaver til foreningens
loppemarked på søndag d. 4. maj.
Overskuddet ved salget vil gå til
jubilæumsfesten.
Da Kastrup Sejlklubs jubilæum
falder sammen med familiesejlad
sen, fremkom der en ide om at vi
kunne kombinere de to begivenhed
er. Ideen gives videre til arrangør
erne.
Østersøkredsen har anmodet om, at
SSF åbner visse arrangementer for
hele kredsen ligesom andre klubber
har gjort. Fisketuren skønnes egnet
hertil, men den skal stadig foregå på
SSF's præmisser.
Pinsemorgen afholdes som sædvan
lig med traditionel deltagelse af
svenske sejlere.
VOLVO PENTA
AUTORISERET FORHANDLER

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

tnUHMX)

PRM

BOWMAN

MARINEGEAR

VARMEVEKSLER

Perkins
Forhandler

Maskinfabrikken

ADIL"

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

Fra et medlem har vi modtaget et
tilbud på musik til jubilæumsfesten.
Da tilbuddet er særdeles favorabelt
arbejder udvalget videre med det.
Punkt 6. Sejlerskolen
"Tyveknægten" søsættes førstkom
mende onsdag og "Øveballen"
snarest derefter. Sejlerskolens
pladser er stort set besat. Man venter
spændt på reaktionerne på annon
cen om motorbådstræning.
Kent Nielsen kommenterede indlæg
get i bladet og påpegede, at hans tak
udelukkende henvendte sig til alle,
der vederlagsfrit havde ydet et
stykke arbejde.
Punkt 7. Ungdomsafdelingen
Vejret har været koldt og arbejds
kraften tilsvarende nedsat, men to
ynglinge er i vandet og den sidste
ventes søsat i løbet af de næste to
uger.
Følgebåden skal have monteret
motoren, inden den kommer i van
det.
Opti'erne starter sæsonen den 5.
maj, selv om ikke alle joller er færdi
geGulvet i optihuset har slået sig og
skal repareres, så man får en holdbar
løsning.
Ungdomsafdelingen melder afbud
til loppemarkedet, da det uheldigvis
falder sammen med et Y stævne og
et kapsejladsarrangement.
Afdelingen meddeler, at man ikke
har arbejdskraft nok til at medvirke
til salg af rabatkort i forbindelse med
Optimacup.
Årets pinsetur går til Ven.
Brugtmarkedet for følgebåde, der
opfylder klubbens krav er temmelig
lille, men udvalget undersøger fort
sat mulighederne. En evt. afgørelse
skal træffes hurtigt.
Punkt 8. Joller
Der er modtaget mundtlig besked
om afslag på tilskud til projektet.
Det skriftlige afslag afventes, og på
mødet den 6. maj vil udvalget
drøfte, hvordan man evt. kan sætte
projektet i gang uden at belaste fore
ningens økonomi.
Der planlægges strukturering af
jollepladsen, gerne med en fast tilde
ling af pladser. Området skal stadig
kunne anvendes af alle medlemmer.

Broen søges udlagt i sin fulde
længde i år.
Der arbejdes på en løsning på, hvor
dan bådene kan beskyttes, når de
ligger ved broen. Den manglende
"fod" på et af broens ben søges
repareret.
Opbevaringsmulighederne til surfer
grejet undersøges, da det fylder op i
jollehuset, og den opstillede skur
vogn, der bruges til omklædning,
ikke også kan rumme grejet.
St.Hansbålet vil i år blive flyttet
tilbage til søndre mole.
Punkt 10. Motorbåde
Bent Hansen, Lyn., har bedt om en
kontakt til motorbådssejlerne i SSF.
Kim tager kontakten.
Punkt 11. Sikkerhed
Rednings og brandmateriellet vil
blive efterset. I samme forbindelse
vil man søge at få aftalt et fast abon
nement på eftersynet. Der ønskes
forbindskasser til klubhuset og jolle
huset.
Punkt 12. Bladet
De to indhentede tilbud på trykning
af bladet blev sammenlignet. De lå
meget tæt på hinanden, og efter en
drøftelse vedtog bestyrelsen at fort
sætte med den nuværende leve
randør.
Redaktøren fremlagde et forslag til
opdatering af annoncepriserne,
udarbejdet i samarbejde med kasse
reren. De nye priser, der vil dække
produktionsomkostningerne, vil
blive tilsendt vore annoncører sam
men med et følgebrev.
Punkt 13. Evt.
Intet.
Mødet slut kl. 21 50
Formand: Jens Green Jensen
Referent: Bjørka Schandorff

Referat af jollemøde
Vi kunne starte med at glæde os
over, at slæbestedet og betonbroen
var blevet nødtørftigt repareret med
beton - formodentlig i forbindelse
med montering af motorkranen??.
Trods regn, højvande og meget koldt
vand blev jollebroen sat ud næsten
som planlagt. Primært ved en hjælp
af en god håndfund energiske
medlemmer.
Da der fra Jollerepræsentanten
Henrik Gravesen blev insisteret på,
at broen i år skulle ud i fuld længde,
løb vi ind i nogle problemer om
kring placering af de enkelte broben.
Dette har medført, at den resterende
del af broen først kan udsættes, når
Michael Fraenkel har fået lavet et
nyt broben.
Der arbejdes på at dette kan ske
inden Amager Cup for optimistjoller
den 24. - 25. maj.
Kl. 19 15 startede vi jollemødet, der
grundet mangel på varme og strøm i
jollehuset blev forlagt til ungdoms
huset.
Deltagerne (11 medlemmer) var
meget positive og vi nåede frem til
følgende:
Lokaliteterne på området skal

udnyttes bedre - bl.a. gennem et
snævert samarbejde med ungdoms
afdelingen.
Istandsættelse, oprydning, aktivi
teter mv. skal ske gennem hjælp og
initiativ fra interesserede medlem
mer - naturligvis primært medlem
mer der benytter området og
lokaliteterne.
Således blev det godkendt, at den
røde container skal monteres med
EL for lys og varme, og kunne
benyttes af både jolleafdelingens og
ungdomsafdelingens aktive - til
omklædning og opbevaring af
sejlertøj mv. i mindre skabe - (max. 1
skab pr. aktiv !).
Aktive med brug for mere opbevaringsplads må primært henvises til
jolleskurene (vi har p.t. 2 ledige
skure !).
Henrik undersøger muligheden for
at få et større skur på området til
klubbens surfgrej mv.
Jollehuset skal kunne bruge af alle
medlemmer - også til sociale
arrangementer - men dette skal ske
gennem fornødne aftaler ("logbog"
kunne være en mulighed).
Jollepladsen skal pladsinddeles,

Lørdagsbal
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Entre incl. 1 øl eller 1 glas vin
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Musik fra kl 18
blandt andet god
gammel 60er musik

således at jolleejerne får tildelt et
pladsnummer. Dette vil betyde, at
aktiviteten hos sejlerne og bådenes
størrelse vil blive taget med i
overvejelserne, om hvilke pladser
der skal tildeles den enkelte
sejler/jolle.
Denne pladsinddeling må ikke
ødelægge miljøet på området, hvor
for det blev besluttet, at lave nogle
spyd med små plader til pladsnum
re. Dette vil også sikre, at pladserne
let vil kunne rokeres efter behov.
Michael Fraenkel vil lave en prøve
og aftale nærmere med Henrik.
Jollehuset skal efterses, og der udar
bejdes snarest en liste, over de
udbedringer arbejdsgruppen vil tage
fat på. Denne gruppe består i første
omgang af:
Hans Juhl (36458008),
Kasper Tøgern (32972500) og
Søren Schrader (31356210).
Igangsætning af arbejdet koor
dineres med Henrik, af hensyn til
økonomien mv.
Der blev udtrykt ønske om at
beskære nogle af træerne på pladsen
af hensyn til solen.
Desuden ønskede deltagerne nogle
flere borde/bænke. Henrik under
søger sagen vedr. økonomi og Laila
Niebe (31590977) tilbød at stå for be
skæring og vil kontakte Ivan herom.
Laila vil efter snak med Einar under
søge mulighederne for at tilbyde
foreningens medlemmer nogle
instruktionsdage i brætsejlads nærmere herom senere.
Henriks udspil om et breddeprojekt
blev positivt modtaget.
Der var enighed om, at selv om DIF
ikke har vist sig villig til at yde
økonomisk støtte til projektet, bør
jolleafdelingen arbejde videre med
ideen - om end på et mindre
ambitiøst niveau - bl.a. af hensyn til
økonomien.
Henrik kontakter nogle Ynglinge
erfarne medlemmer, og vil sammen

med disse og Michael Fraenkel udar
bejde nogle retningslinier mv. - Bl.a.
var der enighed om, at kun
Skolechefen, Ungdomslederen og
Jollerepræsentanten skal kunne "ind
stille/godkende" medlemmer til
deltagelse i projektet (duelighedsbevis, bådkendskab o.l. kunne indgå i
kravene) - af hensyn til såvel grejets
som deltagernes sikkerhed.
Inden projektet søsættes skal
bestyrelsen godkende oplægget.

for idrætsverden.
Aktiv i ledelses og træner arbejde i
idrætslivet siden 1975.
Bl.a.:
Ungdomsleder i SSF fra 1991 -1994
Ungdomskredsformand i Østersø
kredsen fra 1993
Medlem af Dansk Sejlunions
Ungdomssektorledelse siden 1995
JOLLEREPRÆSENTANT i SSF siden
efterårsgeneralforsamlingen i 1996.

Alt i alt en rigtig god aften for SSF's
jolleafdeling og områdets fremtid eneste ærgrelse var nok, at der ikke
var flere medlemmer, der kunne
afsætte de 5 timer til at deltage.
MEN - vi holder snart møde igen og der kommer DU også (ik?).

Generationsskifte!!
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen
Jollerepræsentant
Tlf:
32 52 16 05

Hvem er denne Jollerepræsentant ?
Kendt af nogen, ukendt af andre navnet er Henrik Gravesen - 37 år,
gift og 2 børn.
Luftfartsinspektør i Statens Luft
fartsvæsen, med en meget alsidig
luftfartserfaring.
Medlem af Sundby Sejlforening
siden februar 1973.
Sejlede en kort tid Optimistjolle og
Juniorbåd, og fra 1974 i Ynglingen i
SSF's Juniorafdeling.
Jollesejler i Laser, Wayfarer, Flipper,
Trapez og 505.
Kølbådssejler i næsten alt fra
Folkebåd til ONE TON og Motor
sejler.
Egen kølbåd (først Int-806 og nu
Banner 30) i SSF.
7 års motorbådserfaring fra Nord
atlanten.
Duelighedsbevis i SSF 1976.
Meget aktiv kapsejler fra 1974 - 1986
og fortsat deltager på banerne nu og
da.
Kapsejladsdommeruddannet siden
1982 og senest Opmandsuddannet i
1997.
Instruktøruddannet i flere fag inden

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.

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

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandling
forsikringsskader

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup
Tlf.

3250301 7, Fax 32503435
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VM udtagelse for Yngling
3. - 4. Maj 1997
Resultatliste Uden Fratræk
Sejlnr.
Navn

Olympisk Pointsystem
Klub 1 2
3
Point

Plc

Sejlnr.

Navn

Den 136

KDY 2

3

7

21.7

1

Den 145

Den

KDY 3

10

2

24.7

2

Den 165

KDY 12

1

13

37.0

3

Den 97

HAS 1

Dsql

40.0

4

Den 67

NIV

14

2

11

40.0

5

Den 68

SSF

4

6

15

40.7

6

Den 43

KBL

8

18

3

43.7

7

Den 132

VS

5

12 12

46.0

8

Den 61

BOSS 18

11

4

49.0

9

Den 50

HS

20

7

8

53.0

10

Den 160

ASC 10

9

16

53.0

11

Den 88

MS

9

14

14

55.0

12

Den 71

TS

16

4

20

56.0

13

Den 12

TS

7

15

17

57.0

14

Den 16

KDY 17

17

9

61.0

15

Den 157

HS

6

Dsq 6

63.4

16

Den 161

Mads Tang
Mads Petersen
Lars Hoff
Dean Olsen
Carl Gustaf Jespersen
Mads Overbeck
Bo Blindkilde
Christian Melchior
Jesper Tjortt
Søren Jacobsen
Tomas Andersen
Bo Fritzbøger
Casparij
Anne Sofie Munk
Casper Peetz
Jelsbak
Cristian Blæsbjerg
Anne Mette Dixen
Lars Rolf Jacobsen(Juni
Philip Guhle
Henrik Teisbæk
Trine Palludan (Junior)
Hanne A. Jensen
Ann Beier/Camilla Kulm
Ann-Marie Dahlrot
Eva Plum
Sara K. Wright
Henrik Heger
Mia Kristiansen
Martin Karlsen
Kristoffer Gjødvad(Juni
Martin Haanann
Philip F. Larsen
Sune Vester Lindhe
Claus Brynger
Mads Stefansen
Heinz Richter
Kasper Wedersøe
Tim Nielsen
Klaus V. Priskorn(Junio
Nicolai B. Jensen
Benjamin Mody
Niels Bjørling
Mikkel Nielsen
Johan Bjørling
Jesper Harsberg
Dennis Nielsen
Lars Anestad

MS

22

20 5

64.0

17

Den

Den

Den

Den

Den

Den

Sve

Den

Den

Den

Den

Den

Den

Den

Den

8

Claus Høj Jensen
Adam Guhle
Claus Zastrow
4
Jacob Guhle
Morten Harmsen
Jakob Just
131 Bo Reker Andersen
Kare Jørgensen
Jes Hovgaard
177 Mads Christensen
Søren Høgild
Anders Fisker
159
Peter Langen
Mikkel Rasmussen
Morten Flamand
63
Jan Knudsen
Axel Brask
Jørgen Jensen
180 Kent Dalsbo
Peter Christensen
Mads Holmer
15
Jan Schlutter
Tina Schmidt-Christensen
Anette Berg-Rasmussen
31
Thorbjørn Ekstrand
Anders Andersson
Mattias Dalstrøm
52
Allan Hansen
Lars Ziegler
Kenneth Jørgensen
164 Havemann
Peter Westfal
Ulf G. Jensen
175 Rasmus Køstner (Junior)
Mads Hansen
Troels Trabjerg
129 Thomas Taatø
Jan Reymond
Jesper Gundborg
166 Bo Hansen
Lars Kristensen
Carl Kristensen
111 Jørgen Ring
Ida Bruun Kristensen
Anders Røgeberg
18
Stine D. Andreasen
Mikkel Heimann
Kristine Vinther
167 Theis Trabjerg (Junior)
Christian Neess
Lasse B. Spliit

med disse og Michael Fraenkel udar
bejde nogle retningslinier mv. - Bl.a.
var der enighed om, at kun
Skolechefen, Ungdomslederen og
Jollerepræsentanten skal kunne "ind
stille/godkende" medlemmer til
deltagelse i projektet (duelighedsbevis, bådkendskab o.l. kunne indgå i
kravene) - af hensyn til såvel grejets
som deltagernes sikkerhed.
Inden projektet søsættes skal
bestyrelsen godkende oplægget.

for idrætsverden.
Aktiv i ledelses og træner arbejde i
idrætslivet siden 1975.
Bl.a.:
Ungdomsleder i SSF fra 1991 -1994
Ungdomskredsformand i Østersø
kredsen fra 1993
Medlem af Dansk Sejlunions
Ungdomssektorledelse siden 1995
JOLLEREPRÆSENTANT i SSF siden
efterårsgeneralforsamlingen i 1996.

Alt i alt en rigtig god aften for SSF's
jolleafdeling og områdets fremtid eneste ærgrelse var nok, at der ikke
var flere medlemmer, der kunne
afsætte de 5 timer til at deltage.
MEN - vi holder snart møde igen og der kommer DU også (ik?).

Generationsskifte!!
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen
Jollerepræsentant
32 52 16 05
77/.:

Hvem er denne Jollerepræsentant ?
Kendt af nogen, ukendt af andre navnet er Henrik Gravesen - 37 år,
gift og 2 børn.
Luftfartsinspektør i Statens Luft
fartsvæsen, med en meget alsidig
luftfartserfaring.
Medlem af Sundby Sejlforening
siden februar 1973.
Sejlede en kort tid Optimistjolle og
Juniorbåd, og fra 1974 i Ynglingen i
SSF's Juniorafdeling.
Jollesejler i Laser, Wayfarer, Flipper,
Trapez og 505.
Kølbådssejler i næsten alt fra
Folkebåd til ONE TON og Motor
sejler.
Egen kølbåd (først Int-806 og nu
Banner 30) i SSF.
7 års motorbådserfaring fra Nord
atlanten.
Duelighedsbevis i SSF 1976.
Meget aktiv kapsejler fra 1974 - 1986
og fortsat deltager på banerne nu og
da.
Kapsejladsdommeruddannet siden
1982 og senest Opmandsuddannet i
1997.
Instruktøruddannet i flere fag inden

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.

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. 25,00pr. kg
excl. hærder

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandling
forsikringsskader

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup
Tif.

32503017 Fax 32503435
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VM udtagelse for Yngling
3. - 4. Maj 1997
Resultatliste Uden Fratræk
Sejlnr.
Navn

Olympisk Pointsystem
Klub 1 2
3
Point

Plc

Sejlnr.

Navn

Den 136

KDY 2

3

7

21.7

1

Den 145

Den

KDY 3

10

2

24.7

2

Den 165

KDY 12

1

13

37.0

3

Den 97

HAS 1

Dsql

40.0

4

Den 67

NIV

14

2

11

40.0

5

Den 68

SSF

4

6

15

40.7

6

Den 43

KBL

8

18

3

43.7

7

Den 132

VS

5

12 12

46.0

8

Den 61

BOSS 18

11

4

49.0

9

Den 50

HS

20

7

8

53.0

10

Den 160

ASC 10

9

16

53.0

11

Den 88

MS

9

14

14

55.0

12

Den 71

TS

16

4

20

56.0

13

Den 12

TS

7

15

17

57.0

14

Den 16

KDY 17

17

9

61.0

15

Den 157

HS

6

Dsq 6

63.4

16

Den 161

Mads Tang
Mads Petersen
Lars Hoff
Dean Olsen
Carl Gustaf Jespersen
Mads Overbeck
Bo Blindkilde
Christian Melchior
Jesper Tjortt
Søren Jacobsen
Tomas Andersen
Bo Fritzbøger
Casparij
Anne Sofie Munk
Casper Peetz
Jelsbak
Cristian Blæsbjerg
Anne Mette Dixen
Lars Rolf Jacobsen(Juni
Philip Guhle
Henrik Teisbæk
Trine Palludan (Junior)
Hanne A. Jensen
Ann Beier/Camilla Kulm;
Ann-Marie Dahlrot
Eva Plum
Sara K. Wright
Henrik Heger
Mia Kristiansen
Martin Karlsen
Kristoffer Gjødvad(Juni
Martin Haanann
Philip F. Larsen
Sune Vester Lindhe
Claus Brynger
Mads Stefansen
Heinz Richter
Kasper Wedersøe
Tim Nielsen
Klaus V. Priskorn(Junio
Nicolai B. Jensen
Benjamin Mody
Niels Bjørling
Mikkel Nielsen
Johan Bjørling
Jesper Harsberg
Dennis Nielsen
Lars Anestad

MS

22

20 5

64.0

17

Den

Den

Den

Den

Den

Den

Sve

Den

Den

Den

Den

Den

Den

Den

Den

8

Claus Høj Jensen
Adam Guhle
Claus Zastrow
4
Jacob Guhle
Morten Harmsen
Jakob Just
131 Bo Reker Andersen
Kare Jørgensen
Jes Hovgaard
177 Mads Christensen
Søren Høgild
Anders Fisker
159
Peter Langen
Mikkel Rasmussen
Morten Flamand
63
Jan Knudsen
Axel Brask
Jørgen Jensen
180 Kent Dalsbo
Peter Christensen
Mads Holmer
15
Jan Schlutter
Tina Schmidt-Christensen
Anette Berg-Rasmussen
31
Thorbjørn Ekstrand
Anders Andersson
Mattias Dalstrøm
52
Allan Hansen
Lars Ziegler
Kenneth Jørgensen
164 Havemann
Peter Westfal
Ulf G. Jensen
175 Rasmus Køstner (Junior)
Mads Hansen
Troels Trabjerg
129 Thomas Taatø
Jan Reymond
Jesper Gundborg
166 Bo Hansen
Lars Kristensen
Carl Kristensen
111 Jørgen Ring
Ida Bruun Kristensen
Anders Røgeberg
18
Stine D. Andreasen
Mikkel Heimann
Kristine Vinther
167 Theis Trabjerg (Junior)
Christian Neess
Lasse B. Spliit

I disse diættider

Klub 12

3

Point

Plc

KKL 19

8

22

67.0

18

TS

23

5

24

69.0

19

RKS

21

13

19

71.0

20

HAS 11

19

26

74.0

21

RKS 13

21

28

80.0

22

MS

15

24

23

80.0

23

KDY 24

16

25

83.0

24

25 18

86.0

25

23

88.0

26

HS

25

[

Rejer giver tørre hornhinder
fedt giver filipenser fra
Rosenl ladet
pandekager ligger for fladt i maven
flæsk er ikke godt for hjertet
fisk er ikke godt for slagteren
kylling er ikke godt for kyllingen
frikadeller er ikke godt for noget
undgå sagosuppe under svangerskabet
undgå løg under ægteskabet
sødt er syndigt
surt er farligt
salt forkorter livet
bittert trækker det i langdrag
marmelade giver slatne ører
labskovs trækker svømmeblæren sammen
æg får armene til at sidde skævt
ost påvirker lugtesansen
pepperrod påvirker smagen
småkager påvirker hørelsen
radiser indskrænker horisonten
ærter standser udviklingen
blomkål tager udsigten
morgenmad tager appetitten
natmad skærper den
mad er ikke godt for maven
livet er usundt
haps
haps
haps
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Hvis du har en stegepande, hvor f.eks.
spejlæg og kød hænger fast under steg
ningen (mest fordi den er vasket op i
sulfo], kan du gøre den "ny" som en teflon
pande ved at varme den lidt op og gnide
den med groft salt med et stk. køkken
rulle!
Det er vigtigt i et lille pantry - ja for den
sags skyld - altid i et køkken at holde
orden hele tiden under madlavningen.
Vask de ting op, du er færdig med og tør
hele tiden dit "køkkenbord",, af.
Det er ikke så svært at arbejde på et lille
sted, når der er orden!
Nogle mennesker har en "panisk angst"
for hvidløg til madlavning! Jeg bruger det
meget - så måske er det derfor; vi altid
får en god havneplads! Nej - naturligvis
ikke, men har man ikke lyst til at bruge
rene, pressede eller hakkede hvidløg, kan
man roligt krydre bøffer - eller kød med
hvidløgssalt. Det giver god smag i kødet
og god kraft i saucen!
Uden at ens omgivelser mærker noget!

Skt. Hans aften
Markeres i år
med bål på
den store
plads.
j .

Bålet vil blive
tændt ved
solnedgang.

Musik i klubhuset sørger vor båndspiller for
hvis der er stemning for det.
Festudvalget

<§!
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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I disse diættider
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Rejer giver tørre hornhinder
fedt giver filipenser fra
Rosenbladet
pandekager ligger for fladt i maven
flæsk er ikke godt for hjertet
fisk er ikke godt for slagteren
kylling er ikke godt for kyllingen
frikadeller er ikke godt for noget
undgå sagosuppe under svangerskabet
undgå løg under ægteskabet
sødt er syndigt
surt er farligt
salt forkorter livet
bittert trækker det i langdrag
marmelade giver slatne ører
labskovs trækker svømmeblæren sammen
æg får armene til at sidde skævt
ost påvirker lugtesansen
pepperrod påvirker smagen
småkager påvirker hørelsen
radiser indskrænker horisonten
ærter standser udviklingen
blomkål tager udsigten
morgenmad tager appetitten
natmad skærper den
mad er ikke godt for maven
livet er usundt
haps
haps
haps

25 18

Tips fra Skibskokken
23

21

Dns 10

22

29

Dsq 27

Dsq 30

Dnf 31

Dns Dn!

Dns Dm

Hvis du har en stegepande, hvor f.eks.
spejlæg og kød hænger fast under steg
ningen (mest fordi den er vasket op i
sulfo], kan du gøre den "ny" som en teflon
pande ved at varme den lidt op og gnide
den med groft salt med et stk. køkken
rulle!
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orden hele tiden under madlavningen.
Vask de ting op, du er færdig med og tør
hele tiden dit "køkkenbord",, af.
Det er ikke så svært at arbejde på et lille
sted, når der er orden!
Nogle mennesker har en "panisk angst"
for hvidløg til madlavning! Jeg bruger det
meget - så måske er det derfor; vi altid
får en god havneplads! Nej - naturligvis
ikke, men har man ikke lyst til at bruge
rene, pressede eller hakkede hvidløg, kan
man roligt krydre bøffer - eller kød med
hvidløgssalt. Det giver god smag i kødet
og god kraft i saucen!
Uden at ens omgivelser mærker noget!
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Sall båten i Danmark!

fra Lagunebladet nr. 2 1997

Således lyder overskriften i
"Lagunebladet"på en række
gode råd for både køber og
sælger på tværs af grænsen
Många danskar år intresserade av
att kopa båtar av svenskar - de vinner som regel på kursdifferensen.
Men, - se til att alla forsåljningspapper finns; specielit viktigt år kopeavtalet når båten var fly. Detta for att
bevisa att moms år betald i Sverige,
annars måste nye danske ågaren
betala dansk moms.
Att ha alla papper i ordning år ett
måste for dansken om han år
nodgad att låna pengar till båten har han inte alla papper får han inte
heller låna pengar.

Fordel måklare
Jag vill åven mena att det år en
fordel att anvånda måklare om du
tånker sålja i Danmark - de har
oftast en nårmare och snabbare kon
takt med banken for lån (kan i båsta
fall gå på några dagar) och du slip
per vara låst av ett "interimskontrakt" - dvs ett kontrakt som
koparen måste ha for att få lån; detta
kan ta dryga månaden och under
den tiden kan du inte anta annat
anbud.
Dessutom - var helt årlig om fel och
skador fore det att affåren gors upp,
så slipper du tråkigt efterspel - detta
gåller såvål i Sverige som Danmark.
KW

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

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.
5 HK, 385 kr.
2
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.

SMECDDKioa
is OUTBOARDS

YAMAHA

Johnson
QUICKSILVER
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kVi ka' da osse ta' på
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SeV
Rundvisning
med guide

jom hele øen rundt og hør om
Flakfortets spændende historie.
Hør bl.a. om livet som værnepligtig
på et søfort. Turen foregår både
udendørs (kajanlæg, batteri og
kanonstillinger) og i fortets indre
(kasematter, ammunitionsgang,
belægningsstuer, magasiner m.m.).
Rundvisningen tager ca. IV2 time.
Der vil være en daglig rundvisning
samt efter behov (grupper a min. 10
deltagere).
Pris: Voksne 25 kr. og børn 10kr.

spøgelsesjagten
En "mørkeleg" for børn.
Det er jagten på fortets spøgelse,
Helmuth, og han skal jages i fortets
indre, bl.a. i kasematterne.
Spøgelsesjagten afholdes efter aftale
(min. 20 deltagere).
Pris: 25 kr. pr. deltager.

Flakfortet
Jagten på Flakfortet 1-2-3
Hold- og selskabslege for voksne.
Vi har udviklet den tidligere "Jagten
på fortet" og tilbyder nu 3 variation
er. Jagten på Flakfortet er en point
jagt, hvor der dystes i både fysisk
udholdenhed og "visdom" tilsat en
portion held. Der er et forskelligt
antal poster afhængigt af sværheds
graden.

Jagten på Flakfortet 3

Søsætning og optagning af
både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
m 32 50 19 78
12

50 kr.
230 kr.
150 kr.

Bade over 15 meter
Daganløb
Arsmærke
Arsmærke (medl)

80 kr.
400 kr.
260 kr.

K U

Jagten på Flakfortet 2

Specielt designet program
laves, bl.a. med klatring,
opgaver i og under vand.
Pris afhængig af indhold.

Bådtransport

Både under 15
Daganløb
Arsmærke
Arsmærke (medl)

Tid: ca. 2 timer
Pris: 65 kr. pr. deltager
Afholdes efter aftale (min. 15
deltagere).

En ny gyseraktwitet kun for voksne.

Amager

Havnetakster '97

Jagten på Flakfortet 1
Tid: ca. IV2 time
Pris: 50 kr. pr. deltager
Afholdes torsdag, fredag og
lørdag samt efter aftale (min.
10 deltagere).

The Monsters Game
Flakfortets spøgelse, Helmuth,
vogter over den skjulte skat. Flere
sørøvere har måttet lade livet i deres
forsøg på at finde skatten. Tør du
kæmpe mod spøgelser og ånder for
at finde skatten?
The Monsters Game afholdes efter
aftale (min. 10 deltagere) og tager
Ca. 1-2 timer.
Pris: 30 kr. pr deltager.

fra Flakforttet

Birger Løbner Pedersen

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Sejlerskolen

nummer af bladet var der medtaget
nogle kommentarer til NYT FRA
SEJLERSKOLEN, som jeg ikke vil
kommenterer ud over at påpege at
jeg synes, at de var særdeles
upassende; men redaktøren havde

vel fået det forkerte ben ud af sen
gen den dag.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen skolechef

Når i læser dette, er vi forhåbentlig
startet på sejladserne.
Jeg regner med at vi kan komme i
gang med at sejle i uge 20, hvilket er
pænt sammenlignet med tidligere
år.
Klargøringen er forløbet tilfredsstil
lende. Tidsmæssigt er det gået pænt,
selvom vejret ikke har været det
bedste i dette forår.
Der er stadig enkelte pladser på
sejlerskolen, dog har tilstrømningen
været pæn på det sidste, så vi kan
regne med at komme til at sejle en
sæson med ca. 30 pladser besat.
Af større nyanskaffelser kan jeg
anføre at"Øveballen" har fået et nyt
storsejl. Et sådant fik den sidste gang
for ti år siden, da den fyldte 50 år
Heraf kan i så udlede, at Øveballen
fylder 60 i år. Dette fejres som
tidligere meddelt ved en sam
menkomst lørdag den 31 maj K1.10 00
og nogle timer frem.
I denne forbindelse vil SSF være den
glade giver af en lille en, til alle som
møder frem for at hilse på.
Jeg vil minde om følgende:
Sejlerskolen afholder en SaltholmRundt-tur søndag den 22. juni. Her
er alle nuværende, gamle og nye
elever meget velkomne til at deltage.
Turen er mest en fornøjelsestur, så
tag derfor madpakke med. Turen er
dog også tænkt som en øvelse i
praktisk navigation.
Erfaringerne fra de tidligere år viser,
at den type øvelser kan man ikke få
for meget af. Vi mødes ved bådene
kl. 10 00 .
Søndag den 15. juni afholder SSF
den årlige "familiesejlads". Her ple
jer sejlerskolen at deltage, så noter
lige datoen i jeres kalender.
Til slut vil jeg anføre, at i sidste

Skolebådene Øveballen og Tyveknægten.

Øveballen fylder 60 år
I den anledning arrangeres en sammenkomst ved broen
syd for slæbestedet eller i det gule telt, dersom vejret
ikke arter sig. SSF vil her være vært og byde på en lille
en til alle der møder op lørdag den 31 maj i perioden
kl. 1000 og et par timer frem.

BADU/foSTYR

KOM OG SE DE SIDSTELNYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB Ek LÆDNING
VI HAR: INSTRUMENTØ
OG FITTINGS
BLOKKE/ BESI
TOVWERK
MALIN
SEJL TØJ C MARITIM MODE
GAV RTIKL

KAST

1ERVICE

SALTVÆRKS
TLF. 3 2-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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Her kommer den reviderede

PLAN 1997 for ungdomsafdelingen i SSF.

Der kan dog komme rettelser og yderligere arrangementer i løbet af sæsonnen.
24.-25. maj
24.-25. maj
31. maj-1. juni.
7.-8. juni
14.-15. juni
22.-28. juni
30. juni-3. juli.
JULI.
3.-6. juli
18.-26. juli
1.-3. aug.
9.-10. aug.
16.-17. aug.
16.-17. aug.
23. aug.
29.-31. aug.
30.-31. aug.
6.-7. sept.
6.-7. sept
13.-14. sept
20.-21. sept
27.-28. sept
13.-19. okt.
17.-19. okt
17.-19. okt
15.-16. nov.
Ukendt dato.
DECEMBER

VM-udtagelse i Kerteminde - for Ynglinge.
Kredsudtagelse 3. i SSF - for Optimister.
JDM-Optima-cup i SSF - for Ynglinge juniorer.
Huggertpokal i Tårbæk - for Ynglinge juniorer.
Øresundsmesterskab i ØSF - for Ynglinge.
Sommerlejr - for Optimister.
JDM i Horsens - for Ynglinge juniorer.
FERIE for sejldage og træningsaftener.
DM i Horsens - for Ynglinge.
VM i Holland - for Ynglinge.
Norsk Mesterskab i Stavanger - for Ynglinge.
Y-CUP i Borstahusene - for Ynglinge.
Kredsmesterskab i Lynetten - for Optimister.
JDM-Optima-cup finale i Middelfart - for Ynglinge juniorer.
Saltholmstur.
NM i Kaløvig - for Ynglinge.
Svanemølle-cup i Sundet - for Optimister.
Klubmesterskab i SSF - for Alle.
Piratpokal i KDY - for Ynglinge juniorer.
VM-udtagelse 1998 i Skovshoved - for Ynglinge.
VM-udtagelse 1998 i Hellerup - for Ynglinge.
FurresøPokal i - for Ynglinge juniorer.
Regionstræningslejr i Rødvig - for Optimister.
FurresøKoppen - for Ynglinge.
Landstræningslejr - for Optimister
Ungdomsleder-årsmøde.
Førerweekend.
Juleferie.

fra bestyrelsen
Runde
fødselsdage
i juni
-fra medlemmerne

Medl. Navn

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
104
106
142
161
166
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Kristian Thorup
Bremensgade 46
Erik Søren Hansen
Messinavej 20
Kenneth Petersen
Lynebor ggade 10
Freddy Holtvig
Serbiensgade 4
Benny Pedersen
GI. Kongevej 19

2300 S
2300 S
2300 S
2300 S
1610 V

Til SSF
Jeg vil sige hjertelig tak for de
smukke blomster som jeg fik på
min 80 års fødselsdag
Med venlig hilsen
1206 Inger Jensen

562
199
1190
1202
1184

år

Bent Bøje
50
Hans Julius Christiansen 60
Ketty Stephensen
60
Lise Lotte Juel-Andersen 70
Annie Christensen
75

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke

Aktivitetskalenderen 1997
24. - 25. maj Optimistjollestævne. Udtagelse til DM Amagercup
28. maj
Onsdagssejlads.
31. maj
Sejlerskolen. Reception for "Øveballen", som fylder 60 år.
31. maj - 1. juni Optimacup. Udtagelse for Svanemølle og Østersøkredserne.
4-juni
Onsdagssejlads.
7. - 8. juni Hempelcup, der i år sejles fra Lynetten.
11. juni
Onsdagssejlads.
15. juni
Familiesejlads.
18. juni
Onsdagssejlads.
22. juni
Saltholm rundt for sejlerskolens venner m.v.
25. juni
Onsdagssejlads.
2. - 3. aug Weekendtur for sejlerskolen.
6. august Onsdagssejlads.
8. -10. aug. Møn rundt.
13. aug.
Onsdagssejlads.
16. - 17. aug. Old Boys.
20. aug.
Onsdagssejlads.
27. aug.
Onsdagssejlads.
29. aug.
Præmieuddeling for Møn rundt.
3. sept.
Onsdagssejlads sidste gang.
7. sept.
Klubmesterskab.
20. - 21. sept. Ballad weekend.
21. sept
Forterne rundt.
27. sept
Sejlerskolen. Motorkursus for dem der skal til prøve.
4. okt.
Sejlerskolen. Duelighedsprøve for elever og andre berettiget
4. okt.
Fiskekonkurrence.
10. okt.
Sejlerskolen. Afslutningskomsammen for alle med tilknytning til sejlerskolen
18. okt.
Afriggergilde.
25. okt.
Havnerundfart.
26. okt.
Generalforsamling.

[Efterlysning
Jeg er næsten færdig med at istandsætte en ældre træbåd, og har ved venners hjælp fået fremstil
let et nyt instrumenbrædt/styrepanel.
Til min store sorg opdager jeg, at instrument
brættet er stjålet fra kælderrum på Amager i
påsken i år -1997.
Udstyret vil evt. blive forsøgt solgt enkeltvis.
Hvem har set eller hørt noget - alle henven
delser har interesse.

Stor dusør gives
Instrumentbrædt i massiv mahogny, monteret med teak rat /
hydraulisk pumpe teleflex gas / gear greb, 7 runde VDO instru
menter og div. kontakter og lamper

Ib Petersen (Sundby Sejlforening)
Store Krog 64 - Lejl.307 2300 Kbh. S
Telefon 32 52 25 44 Mobil 20 42 33 11
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MICRON OPTIMA
sr udviklet udfra
ACTtVATOR Teknologien,
derfor garanterer
International Farvefabrik A/S,
ly gratis bundmaling, hvis der
efter 1 sæsons sejladser, er
begroning på de steder hvor
du har bundmalet med
MICRON OPTIMA.

Flligger 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.

. :SS'

••

•

Skøde, sejlervest, ror, sværd, sejl, protestflag og solbriller, - nu mangler jeg kun lidt vind!!!

Juli/august 1997

Nr. 7/8

56. Årgang
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej

15,

i

2300 S

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion
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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

Aedet
Har du en

fornem
melse af hvornår
der sker noget?

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen

32 50 63 65

Er du go' til at
tegne?

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
Holger Nielsen

31 59 49 24
32 95 36 89

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

31 57 13 40

S^3P

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:
Kim Petersen
32 97 24 61
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
Lars Schaldemose

31 59 66 03
31 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen

20 32 02 38

Bladets ekspedition:
Erna Christensen

31 59 39 78

Ka' du fange
signalerne?

kr/fter?g

bS^T'
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Kontakt redaktøren

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

Billige kvalitetstryksager

32 51 71 79

-o
>

Oplag: 1.400 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

Næste blad udkommer ca. 3.sept.

Deadline for indlevering af stof
i ^ næste blad er:
den 1ste i måneden.
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SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
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CC

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

UJ
*

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

CC
<

Alt i bogbinderiarbejde

CL

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

5

Fotografering til brochure brug

O

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

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

^

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag.
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SMommk
v/Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134

2

o

2770 KASTRUP •

® 32 51 71 79
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Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 26. maj 1997

Afbud fra Else Thuring
Punkt 1 Protokol
Protokollen fra 28. april oplæstes og
godkendtes med et par justeringer.
Punkt 2 Beretning
Den indkomne post blev gen
nemgået og behandlet.
Fremtidige muligheder for opkald til
kommunikationsfirmaer fra SSF's
telefon vil blive begrænsede for at
undgå misbrug. Sagen er behandlet
og afsluttet.
Punkt 3 Havn og plads
Der står stadig rester af de bort
sprængte pæle, men disse fjernes
hurtigst muligt.
Et medlem indkaldes til møde med
henblik på afklaring af bådejer
forhold.
Et medlem er blevet bedt om at
fjerne sit fartøj fra området, da det
ikke er i en sådan stand, at det kan
godkendes i henhold til foreningens
havnereglement §4.
Et medlem har fået mundtligt tilsagn
om at måtte fortsætte ombygningen
af sin båd på land indtil udgangen af
juli 97.
Pladsmanden har taget påhængsmo
toren til den af havneudvalget
optagne båd i forvaring. En nylig
henvendelse angående båden fører
forhåbentlig til en afklaring på

sagen.
Desværre er gravearbejdet i havnen
blevet standset inden færdig
gørelsen. Dette skyldes uforud
sigelige problemer med deponerin
gen af det opgravede materiale.
Den nye miljøplads er blevet støbt.
Tanken opstilles snarest og vil så
være klar til brug.
Elarbejdet på nordre mole er udført.
Tre skure er inddraget på grund af
restancer.
Angående bademønterne er det
pladsmanden, der tømmer boksene
med mønter. Formanden aftaler en
pris for forbruget af varmt vand og
rengøringsmidler med restau
ratøren.
Erik Povlsen indgår som bådsmand
på Bollen for at sikre den løbende
vedligeholdelse. Reparationer skal
dog til enhver tid udføres af fag
mænd.
Green House trænger til nyt tagpap.
Der indhentes tilbud.
Lyset ved skolebådene virker stadig
ikke, men vil blive repareret.
Den gule DS bøje er klar til udlægn
ing. Havnevæsenet anmodes om at
hjælpe med at lægge stenen til
forankringen ud.
Punkt 4 Klubhus
Reparationen af utætheden i klub
husets tag vil blive foretaget, når
vejret bliver varmt nok til det.
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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

Ovenlyset er repareret.
Opvaskemaskinen i restauranten
kan ikke repareres. En renoveret
maskine koster ca. 15.000 kr.
Restauratøren indhenter tilbud.
Foreningens første og bevarings
værdige klubhus er flyttet ud på
prampladsen. Det trænger til en gen
nemgribende istandsættelse. Den
anslåede pris på materialer hertil er
kr. 10.000. Arbejdet udføres af røgelaugets medlemmer, der også er gået
i gang med at rydde og istandsætte
selve pladsen. Arbejdet forventes
afsluttet i august i år.
Punkt 5 Fester
Pinsemorgen forløb fint og som altid
med deltagelse af svenske gæster.
Økonomisk løb arrangementet
rundt.
Punkt 6. Sejlerskolen
Øveballen fylder 60 år den 30. juni.
Den fejres fra kl. 10 med en øl og en
mad. Indbydelser er opsat forskel
lige steder på området. "Gaven" det
nye storsejl er modtaget og taget i
brug.
Interessen er pæn for øvelsessejladser i motorbåd med henblik på at
tage duelighedsbevis. Den første
øveaften bliver den 10. juni.
Sejlerskolen er kommet godt i gang.
Der er enkelte pladser ledige tirsdag
og onsdag.

10 %
på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10 00 - 12 00
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 00 - 12 00
Mandag lukket
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Punkt 7. Ungdom
Der er indkøbt en ny følgebåd:
en TERHI 4100 med påmonteret 25
HK motor. Den udtjente følgebåd
"Vognmanden" er indgået som en
del af handelen. Den nye båd har
allerede været taget i brug ved et
stævne, og der er udtrykt stor til
fredshed med dens egenskaber.
Motoren skal dog have en mindre
justering. Førerne af båden får en
introduktion i betjeningen.
Sejlaftenerne fungerer tilfredsstil
lende.
En yngling har knækket masten på
grund af et knækket undervant. Der
er hentet tilbud på en ny mast med
eller uden bom. Forsikringens dæk
ningsgrad afgør hvilken løsning, der
vælges.
Den planlagte pinsetur blev aflyst af
flere årsager.
Der var tilfredshed med både
arrangementet og sejladsresultaterne
i det netop afholdte optistævne.
Der er modtaget en henvendelse fra
Dansk Folkehjælp, hvori de spørger,
om klubben kan lave et arrangement
for børn fra Tjernobyl igen i år. Det
undersøges, om det kan lade sig
gøre. I givet fald bliver det midt i juli
måned.
Vandhanen, der sidder uden på
ungdomshuset, vil blive flyttet så
brugen af den ikke ødelægger ter
rassen.
Punkt 8. Kapsejlads
Optimistjollestævnet havde 30 del
tagere, 16 a sejlere og 14 b og c
sejlere. Der var tilfredshed med
stævnet, der var udtagelsesstævne
for tre kredse (Østersø , Sydstævne
og Svanemøllekredsen). Desværre
var der kun ringe tilslutning fra de
lokale klubber.
Optimacup, som er en udtagelsessej-

lads i matchrace for ynglinge, havde
ved tilmeldingsfristens udløb kun en
tilmeldt besætning. Sejladsen er der
for aflyst, og den tilmeldte besæt
ning går automatisk videre i konkur
rencen.
Det går trægt med onsdagssejladserne. Deltagelsen er ringe.
Punkt 9. Joller
Jollebroen er lagt ud, og foden repar
eret. Det manglende stykke bro
dække vil blive lagt på og materi
alerne til afskærmningen vil blive
indkøbt og monteret.
På mødet den 6. maj blev huset gen
nemgået med henblik på, hvad der
skal repareres.
Der ønskes nye elinstallationer i
huset.
Klubgrejet ligger stadig spredt
omkring, men vil blive anbragt i et
stort skur, der er ledigt på området.
Ejerne til en del personligt grej, der
ligger og flyder i huset, opfordres til
at fjerne det og evt. anbringe det i de
dertil indrettede skabe eller skure.
Et afmærkningssystem til jollerne på
pladsen er under udarbejdelse og
fremvises, når det er klart.
Motorjoller med landevejstrailere og
ratstyring skal for fremtiden
anbringes på pladsen ved nordre
moles slæbested. De øvrige joller
kan anbringes på jollepladsen.
Jollepladsen er ikke beregnet til
parkering, og diverse grej og red
skaber må ikke efterlades på plad
sen.
Træer og buske i området trænger til
beskæring. Gartner Allan kontaktes
herom.
Der arbejdes videre med breddepro
jektet efter DS's afslag på støtte, men
i mindre målestok. Forslag til videre
førelsen vil blive fremlagt senere.
Henrik undersøger mulighederne

for at få en flydebro i stedet for den
faste bro.
Punkt 10. Motorbåde
Intet.
Punkt 11. Sikkerhed
I klubhuset hænger der indbydelse
til et møde i Lynetten om farvandsberedskabet.
Der anskaffes fire nødhjælpskasser.
Punkt 12. Bladet
Intet.
Punkt 13. Eventuelt
Intet.
Mødet slut 21 55
Jens Green Jensen
formand
Bjørka Schandorff
sekretær

NÅR DU SKAL
VASKE DIN BÅD,
SÅ BEQYND ALTID
MED ÅRSMÆRKET. SÅ ER DU
SIKKER PÅ, AT
DET ER DIN EGEN
BÅD, DU VASKER

øpf*

...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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Hvordan Steffen blev sejler
eller da Steffen blev sejler
v\g$\

Der stod to
knægte på tredie sal
i en byskole på hjørnet af
Sølvgade og Kronprinsessegade og
kiggede ud på færdselen, der
brummede forbi nedenunder.
De var vel en 16 - 17 år, men,
sjovest var det nu
.nok at holde øje
med luderen skråt
'overfor i Klerke
gade, der lod patterne hænge godt
ud over vindueskarmen, så de måtte
se ud som to balloner, hvis man stod
lige neden under og kiggede op. Da
der i det samme kom en "kunde" ud
af hoveddøren, kunne de regne ud,
at hun var ved at gøre sig klar til den
"næste"... Han kom også, og efter en
hurtig prisslagning med hånd og
fingerbevægelser op mod vinduet,
forsvandt han ind af samme dør.
De to knægte tog tid... et kvarter tog
det, så kom han ud og hilste kort op
imod vinduet, hvor damen igen sad
klar, og så forsvandt han rundt om
hjørnet. Vejret var pragtfuldt som
mervejr, stegende hedt var det.
Stenbroen formentlig kogte!

VOLVO PENTA
AUTORISERET FORHANDLER

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

borcjcwarner

caznsjixi

PRM

BOWMAN

MARINEGEAR

VARMEVEKSLER

åHPerkins
Forhandler

Maskinfabrikken

ADIL"

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

Der var garanteret mange ovre i
Kongens Have og sole sig på plæ
nerne, eller med en svalebajer under
et af træerne. Og de sædvanlige pen
sionister sad på bænkene og fodrede
gråspurve og egern.
Den ene knægt sagde: Skal du med
ud og sejle i eftermiddag?, det er
sør'me kun til at holde det vejr ud
hvis man er på vandet.
Den anden så lidt overrasket ud?!
"Sejle??"., jeg har da aldrig sejlet før,
andet end med færger.... Hvordan
sejle?..
Joeh, - jeg har bare en lille
strandjolle, som
jeg ligger og
plasker i når
vejret er til det. Vil du med?..
Jamen, jeg har jo ikke tøj osv. Skal
man ikke have sejlertøj på? Selv om
det er varmt, kan det godt være
koldt på vandet, ved jeg?.
Nej du, ikke i dag.. Der kan du
sagtens komme som du er. Altså
hvis du har lyst?.
Det havde jeg...for mig var det!
Jeg vidste godt at den anden hed
Steffen, for det hed jeg også selv.
Alene det var et underligt sammen
træf, jeg havde aldrig på det tid
spunkt af mit liv før mødt en anden
med det navn.
Jeg vidste inders inde godt at han
sejlede, for jeg havde et par dage
forinden spurgt ham, hvorfor han
altid havde den samme uldne blå
trøje på, og at den var lidt for lang,
så han havde rullet den lidt op for
neden. Hans svar kom lidt bag på
mig den gang.
Jeg troede at alle vidste at det var en
sejlertrøje, det kaldes også for "en
halv brandert", og at den er så lang,
er skam med vilje. For når jeg er
ude, er det rart at den er lang, så
ruller jeg den bare ned og så varmer
den bare ekstra godt, og det har man
brug for til søs. Derudover fylder
den lidt under olietøjet, og den er
varm når den er våd, og jeg synes,
både den er praktisk og pæn, derfor!
Nå, jamen så lærte jeg det.
Jeg spurgte ikke mere til hans tøjs

udseende. Men nu var han der igen
med dette tilbud om at sejle,., skulle
jeg ikke sige ja? jeg skulle jo ikke
noget, og havde jeg ikke altid haft
lyst til at lære at sejle? Men mine
forældre forbød mig det, da jeg i sin
tid gerne ville starte som søspejder.
Men jeg havde jo aldrig prøvet det,
jeg ville vel bare være en klods om
benet, en landkrabbe som mig?
Men det lod ikke til at anfægte
Steffen.
Det finder du nok ud af efterhån
den...sagde han.
Timerne sneglede sig afsted, men
endelig slap vi og sprang ned til cyk
lerne.
Inden, havde jeg dog fået at vide af
Steffen, at hans båd lå ved Søvang.
Det sted kendte jeg godt. Min
moster havde en kæææmpe tre
dobbelt grund i Søvang og to opti
mistjoller, som jeg aldrig havde
måtte prøve, så det var helt o.k....
Bortset fra at der var ret langt derud.
På cykel? Men det havde Steffen en
løsning på.
Vi kørte over Knippelsbro og ud af
Røde Mellemvej. Steffen boede på
Ingolfs Alle, ikke langt fra min
moster. Her fik vi en kop te og nogle
ostemadder, så maven ikke var alt
for tom og Steffen kom med noget
madpapir, så vi kunne tage nogle
ekstra madder med også. Endnu en
tepotte blev lavet og hældt på en
termokande og så var
vi klar.
Steff havde lånt sin fars
folkevognsboble og det
gjorde jo turen så meget nemmere.
Kort tid efter var vi i Søvang. Solen
bagte. Der var stegende hedt i bilen,
så det var rigtigt rart at komme ud i
sommerhusets have. Her blev vi dog
ikke længe, efter at have samlet et
par sejlerposer sammen og lidt nød
vendigt udstyr, gik vi ned til stran
den.
Den kendte jeg også, der lå den
gamle badeanstalt, som jeg havde
badet fra så mange gange før. Et
mini Helgoland, nærmest, og der!
sagde Steff, ligger hun.
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Nårh ja, man siger hun om en båd.
Steff fortalte, at det var en Piratjolle,
og at den havde 10 m 2 sejl... men det
sagde mig ikke noget, bortset fra at
10m 2 lød da af meget??... Ork nej,
båden var 5 meter lang og vejer vel
250 kg. så det er ikke ret meget.... fik
jeg at vide.
Nu tog Steff resolut sine sko og
strømper af og begyndte at vade ud i
det lave lune vand med skoene i
hånden. Jeg fulgte hans eksempel
snart var vi ved båden. Den så stor
ud herude. Inde fra land havde den
syntes så uendelig lille. Skoene blev
lagt op i båden. Plankerne i bunden
var dejlig varme, ja nærmest gloende
at træde på, lakken måtte da smelte
og blive blød i den hede. Steffen var
allerede i gang med at sætte sejl.
Med øvede hænder var båden hur
tigt rigget. Ankeret hevet hjem og vi
var let.

J

Se dig lige tilbage,
sagde Steff. Jeg var
V målløs. Landet lå
* som en smal stribe
langt derinde. Jeg
* kunne dårligt finde
badeanstalten, hvor
vi var gået ud fra. Så
hurtigt for sejl?...
Nu fulgte nogle intense timer.
Vinden var pragtfuld. Båden ligeså.
Den lå støt under Steffens kyndige
styring. Vi havde snart rundet
Aflandshage, med dens kedelige mi
litære forlægning og radarudstyr.
Steffen var mere optaget af, om der
var en sort kugle på masten derinde,
for så befandt vi os midt i deres skydefelt. Det var afmærket med gule
bøjer, som jeg nu fik øje på. Der var
ingen kugle, heldigvis.
Vi sejlede med max. fart rundt til
Amager Sydstrand, der dengang før
digebyggeriet bestod af sandklitter
med marehalm og inde bagved,
strandeng og laguner med lavt lunt
vand. Det er ligesom på Saltholm,
sagde Steff. Og det kunne han
sagtens sige, for der havde jeg aldrig
været. Jo, forstår du, min far er for
mand for Ornitologiforeningen, så
derfor har vi fået lov til at have et
lille hus på Saltholm.
Der sejler jeg over en gang imellem
og bor i en weekeendstid eller så.
Det kunne vi to jo også gøre en dag,
hvis du altså har lyst? Om jeg havde
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Sundby Sejlforenings onsdagssejlads den 28.05.1997
Resultatliste
Lb 1
Sejlnr. Bdtype
160
Yngling
101
Yngling

ml: 4.75 - 4.75
Skipper
Henrik Heger
Henrik S

Banelængde 4.0 Sm
Bådnavn
Klub Dh88
Hopla
Ssf
4.75
Ssf
Jakpot
4.75

Sejltid
01.13.45
01.17.43

Premietid
01.14.40
01.18.38

Lb 2
D326
D13
D628
D43

ml: 5.90 - 6.65
Verner Dvoracek
Lars R Andersen
Bjarne Og Co
Claus Villadsen

Navigare
Sirocco
Nn
Amalthea

Ssf
Ssf
Ssf
Ssf

6.65
6.25
6.20
5.90

01.11.26
01.16.27
01.19.47
01.23.10

01.19.03
01.22.55
01.26.06
01.28.31

ml: 4.55 - 4.95
Dan Knudsen
Tonny Povlsen

Quiebra
Nn

Ssf
Ssf

4.95
4.55

01.20.25
01.22.18

01.22.12
01.22.12

Klub
Ssf
Ssf
Ssf
Ssf
Ssf

Dh88
4.95
6.20
6.25
5.90
5.70

Sejltid
00.48.41
00.46.58
00.47.33
00.48.48
00.51.18

Premietid
00.48.5
00.51.4
00.52.2
00.52.3
00.54.23

Ssf
Ssf
0.00

4.90
4.90
Dns

00.47.58
00.49.32

00.47.5
00.49.3

Nova
22 In2
Alb Exp
806

Lb 3
236
If
841
Nf

og den 04.06.1997
Resultatliste
Start 1 Start Kl: 19.00.00
Lb 1
ml: 4.95 - 6.25
Sejlnr. Bdtype
Skipper
236
If
628
Express
13
22 M2
43
806
274
H Bd
Lb 2
16
Yngling
3
Yngling
1

Banelængde 4.0 Sm
Bådnavn

ml: 0.00 - 4.90

dette var jo en helt ny verden for
mig. Her sad vi to i stegende sol,
mutters alene i en gryde i en klit. Så
tæt på København og alligevel så
langt væk - vi kunne jo være på
månen.
Ikke langt fra, hvor vi havde fundet
"vores sted" lå en fiskekutter skyllet

godt op imod land.
Helt omme på siden.
Den ville jeg gerne
kigge lidt nærmere på.
Vi satte igen sejl og
entrede vraget.
Det var en mærkelig fornemmelse,
Der sad motoren endnu. Man kunne

BÅDUbSTYR
KOM OG SE DE SIDsMnYHEDER I BÅDUDSTYR
V

OG SEJLBE LÆDNING
VI HAR

INSTRUMENT
IEI
BLOKKE/ BES
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ
GAVBARTIKL

OG FITTINGS
MARITIM MODE
1ERVICE

KAST
SALTVÆRKS1

"RUP

TLF. 3 2-500504
Å11ENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

i styrehuset se, at det for ikke så
længe siden havde været en god
arbejdsplads for en fisker. Men det
var svært at forstå, at den
kunne være slået helt her
ind på det lave vand,
halvt nedgravet
sandet efterhånden,
i det dejlige som-i
mervejr som vi nuj
havde. Hvordan"
var det dog gået til?
Plankerne brændte under vores fød
der.
Der var dog mere behagelig temper
atur herude end inde i den stegende
gryde.
Så vi hentede vores mebragte klem
mer og teen. Jeg lyver ikke når jeg
siger, at aldrig før eller siden har en
smule ostemad og en kop te smagt
mig så godt.
Sejlturen hjem var mere slidsom og
kold. Steffen instruerede mig i at
passe fokken, for han vendte hele
tiden, syntes jeg. Han forklarede mig
tålmodigt, at man ikke sådan bare
kan sejle lige imod vinden, men
måtte lægge først det ene øre til og
så det andet, hele tiden, men på den
måde var man i stand til at gå op
imod vinden, selv med en sejlbåd.
Jeg var imponeret. Jeg vidste det
egentlig godt, fra bøgerne. Jeg havde
da læst om det, om Nelson, Kaptajn
Cook, Jens Munk og
alle de gæve sejlere, H
men det her var praksis.
Lidt senere kunne vi
dog få lidt mere slæk på skøderne,
som Steff sagde og snart havde vi
landkending til badeanstalten ved
Søvang.
Her strøg vi ind med ret høj fart, jeg
synes nu farten var endnu højere,
fordi jeg kunne se land så tæt ved.
Steffen drejede båden så den gik op i
vinden og slog ankeret ud. Så
pakkede vi sejlene i deres respektive
poser, hankede op i vores sko
og strømper og vadede atter
igennem det lune som
mervand ind til stran
den.
Vi kørte tilbage i
folkevognen.
Aldrig har jeg hverken
før eller siden syntes, at
s iiiin cykel var så tung at

træde, som den aften hjem. Jeg kom
vist i seng, men jeg sov som en sten,
mæt af oplevelser, indtryk og en god
dag. Den vil jeg aldrig glemme.
Det blev til mange flere sejlture i den
gamle strandpirat, med lærredsdæk,
bomulds-sejl og klåder. Men alt det
kunne jeg ikke bedømme den gang.
For mig var det den flotteste lysty
acht, jeg havde kendt. Steffen var
rig, at han kunne eje sådan en.
Senere lærte jeg, at den havde en ret
tragisk fortid og at det var derfor
Steffen havde fået fat i den. Han
havde haft en lille rojolle først, der
var blevet skiftet til en lidt større

klinkbygget træjolle, der førte spryd
stagssejl. Derfor var denne piratjolle
også for ham en ren racer, men det
er en helt anden historie.
Sådan blev jeg sejler. Det var for mig
nogle af de allerbedste år, og dem
lever jeg på den dag i dag.
Også da jeg selv fik min egen båd i
Sundby Sejlforening, hvor jeg senere
kom til at høre til.
Med sejlerhilsen
967 Steffen

Gen erationsskifte!!
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.

1

kg. polyester

kr. 70,00
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

5 kg. polyester

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandling
forsikringsskader

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup
rif 32503017, Fax 32503435
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Fa et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri
sommer

Runde
fødselsdage
i juli

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.

Medl. Navn

år

446 Lya Dvoracek
1163 Anne Nymand
308 Ivan Thomsen

50
50
80

i august
Medl. Navn

år

144
511
372
600

50
50
70
70

Ole Kollberg
Birgitte Akkermann
Børge Hansen
Carl Henning Bøge

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke

Klargøringen omfatter:
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Check af tændingssystem
• Motoren testes i prøvekar
• Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2 - 5 HK, 385 kr.
6 - 10 HK, 425 kr.
12 - 25 HK, 460 kr.
26 - 45 HK, 545 kr.
46 - 75 HK, 725 kr.
80 • 120 HK, 895 kr.

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

-fra medlemmerne
EJSCÆSK1DG35]

S^'OUTBOARDS

Hjertelig tak
for udvist opmærksomhed
ved vores sølvbryllup

YAMAHA

t-JOH/lSOn
QU/CKSILVER

A400 Svend og Sussi

€1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Kort & Matrikelstyrelsen

9. maj 1997
9. årgang

SØKORTRETTELSER
for apri) 1997 (ugerne 15-18)

4/97
X.

104
133(1NT1333).
132

Saltholm S.
Pos. (WGS-84)
1) S5°35,30'N 12°46,20'E, kyst, kunstig ø
2) 55°34,96'N 12°46,07'E
3) 55°34,93'N 12°46,10E
4) 55°34,82'N 12°45,94'E, gul lystønde (Fl(4)Y.10s
Mellem pos. 1 )-3) tilføjes symbolet for en rørledning — - - - .
Sømærket på pos. 4) udtages.
(16-575/97)

105
I33(INT1333),
132,188

Nordre Røse.
1) ca. 55°38,2'N 12°41,3'E, Nordre Røse (Horn(2)60s)
2) ca. 55°32,2'N 12'42,8'E, Drogden (Horn(3)60s)
Tågesignalstationerne ved fyrene på ovennævnte pos. 1) og 2)
udtages.
(18-622/97)

106
133(INT1333)

Kastrup Havn.
Topbetegnelsen på de 2 gule tønder på ca. 55°38,5'N 12°40,5'E
udtages.
(KMS, 10. april 1997)

107
133(1NT1333)

Malmø Havn.
Pos. (WGS-84)
ca. 55°37,5'N 13°00,4'E, Industrihamnsrannan
N. og S. for renden er uddybet til 6 m henholdsvis 5 m som vist på
skitsen, der refererer til svensk søkort 9211. På N.-siden af renden
er etableret 3 broer og afmærkningen af renden er ændret som vist.
Rettelsen til planen i kort 133 bringes i Søkortrettelser 5/97.
(16-576/97)

plan

—g

Fl(2) G 4s

A/r
E j Jiakortsskala

108
133(1NT1333),
132

Limhamn W.
Kapsejladsområdet på ca. 55°34,6'N 12°52,8E udtages.
(17-599/97)

109
134(!NT1334),
133(1NT1333)
'31

Middelgrunds Fort NW. og Stubben.
Pos. (WGS-84)
1) 55"43,34'N 12°39,71 E, Middelgrunds Fort NW
2) 55"43,34'N 12-37,04'E, Stubben
På pos. 1) og 2) tilføjes et gult kapsejladsmærke med gul flagtopbetegnelse
(15-542/97)

110
134(1NT1334),
133(!NT1333),
132,131

Prøvesten NE.
Pos. (WGS-84)
1)55°41,42'N 12°39,01E
2) 55°4],40'N 12°39,00E
De gule stumptønder på pos. 1) og 2) udtages.

111
134(INT1334)

Kastrup Havn.
Ca. 55°38,3'N 12"39.8 E
Farvebetegnelsen for de 3 tønder i indsejlingen til Kastrup Havn
ændres til Y. Topbetegnelsen på tønderne udtages.
(KMS, 10. april 1997)

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

(17-577/97)

Bådvarmere:
• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

. REMOTRON

. VOLVO

m|

• BUKH

AL

marine
service

. WALLAS

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

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning af
både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
m 32 50 19 78
9

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
sejlerskolen en rigtig helsebringende
og glad sommerferie.
Den 22. juni, afholder sejlerskolen
sin årlige "Saltholm Rundt",
forhåbentlig med mange deltagere.
Vi må håbe at turen i år bliver en
rigtig Saltholm rundt og ikke, som
sidste år, en tur til Saltholm, grundet
for megen vind. I år vil der endog
være en masse nye ting at se på i
forbindelse med broen til Sverige.
Under alle omstændigheder betyder

det, at turen bliver en smule læn
gere.
Selv om mange har sommerferie i
juli måned, så er sejlerskolen ikke
indstillet, vi sejler videre i den
udstrækning, der er elever og
instruktører hjemme.
Da der, som nævnt, er lang tid til
næste nummer af bladet udkom
mer, vil jeg allerede her benytte lej
ligheden til at minde om, at den 2-3.
august afholder sejlerskolen sin
årlige weekend tur. I bedes derfor
notere datoen i jeres kalender.
Desuden vil jeg minde om at SSF
afholder den årlige "Old Boys"
sejlads den 16-17. august. Her skulle
sejlerskolen gerne kunne stille med
et par veloplagte hold.

burde således kunne nå at få tre ture
i maj måned.
Ligeledes har vi deltaget i den årlige
familiesejlads, forhåbentlig med
mange hold.
Alt peger således på at 1997 bliver et
godt år sejlerskolen.
Når i læser dette har vi fejret
Øveballens 60 års fødselsdag.
Om Øveballens fødselsdag kan jeg
sige, at den forløb i strålende vejr og
med deltagelse af mange glade
elever, lærere og andre medlemmer.
Her skal lyde en tak til aliede, som
var med til det praktiske og til de
som kom med gaver til sejlerskolen.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

Om den tid, som er forløbet siden
sidste blad, kan det påpeges, at
bådene er kommet tidligt i vandet i
år, og at de første var ude at sejle
mandag den 12. maj. De fleste hold

0

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH®
Helly Hansen

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
o

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

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Frederiksborggade 15

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

10

HellyHansen

1360 København K
Telefon 33 12 20 58

Aktivitetskalenderen 1997
2. - 3. aug Weekendtur for sejlerskolen.
6. august Onsdagssejlads.
8. -10. aug. Møn rundt.
13. aug.
Onsdagssejlads.
16. -17. aug. Old Boys.
20. aug.
Onsdagssejlads.
27. aug.
Onsdagssejlads.
29. aug.
Præmieuddeling for Møn rundt.
3. sept.
Onsdagssejlads sidste gang.
7. sept.
Klubmesterskab.
20. - 21. sept. Ballad weekend.
21. sept
Forterne rundt.
27. sept
Sejlerskolen. Motorkursus for dem der skal til prøve.
4. okt.
Sejlerskolen. Duelighedsprøve for elever og andre berettigede
4. okt.
Fiskekonkurrence.
10. okt.
Sejlerskolen. Afslutningskomsammen for alle med tilknytning t
18. okt.
Afriggergilde.
25. okt.
Havnerundfart.
26. okt.
Generalforsamling.

PLAN 1997 for ungdomsafdelingen i SSF.
30. juni-3. juli.
JULI.
3.-6. juli
18.-26. juli
1.-3. aug.
9.-10. aug.
16.-17. aug.
16.-17. aug.
23. aug.
29.-31. aug.
30.-31. aug.
6.-7. sept.
6.-7. sept
13.-14. sept
20.-21. sept
27.-28. sept
13.-19. okt.
17.-19. okt
17.-19. okt
15.-16. nov.
Ukendt dato.
DECEMBER

JDM i Horsens - for Ynglinge juniorer.
FERIE for sejldage og træningsaftener.
DM i Horsens - for Ynglinge.
VM i Holland - for Ynglinge.
Norsk Mesterskab i Stavanger - for Ynglinge.
Y-CUP i Borstahusene - for Ynglinge.
Kredsmesterskab i Lynetten - for Optimister.
JDM-Optima-cup finale i Middelfart - for Ynglinge juniorer.
Saltholmstur.
NM i Kaløvig - for Ynglinge.
Svanemølle-cup i Sundet - for Optimister.
Klubmesterskab i SSF - for Alle.
Piratpokal i KDY - for Ynglinge juniorer.
VM-udtagelse 1998 i Skovshoved - for Ynglinge.
VM-udtagelse 1998 i Hellerup - for Ynglinge.
FurresøPokal i - for Ynglinge juniorer.
Regionstræningslejr i Rødvig - for Optimister.
FurresøKoppen - for Ynglinge.
Landstræningslejr - for Optimister
Ungdomsleder-årsmøde.
Førerweekend.
Juleferie.

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

Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

11

X International
*Mal med MICRON Ol
NY GRATIS BUNDMALIN1
MICRON OPTIMA
er udviklet udfra
ACTIVATOR Teknologien,
derfor garanterer
International Farvefabrik A/S,
ny gratis bundmaiing, hvis der
efter 1 sæsons sejladser, er
begroning på de steder hvor
du har bundmalet med
MICRON OPTIMA.

FILigger 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.

Det gamle klubhus under renovering, efter flytningen til Prampladsen

SeptemberJ997^

Nr. 9

56._Årgancj

Minder om et gammelt hus

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

32 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
Holger Nielsen

31 59 49 24
32 95 36 89

fortalt af Elo Nielsen
Foreningens første klubhus har
holdt flyttedag, det er kommet ud
på "Røgepladsen" og stå. Det måtte
vige sit gamle leje til fordel for det
nye tankanlæg.
"Skuret" stammede fra "Saltsøpavilionen", som var et forly
stelsessted på hjørnet af Øresundsvej og Amager Strandvej. Her var
der gynger, karuseller, dans, musik,
boksning og brydning. Såvidt jeg
har fået fortalt, skulle det være
transporteret herned af frivillig ar
bejdskraft i 1928, "også dengang
manglede foreningen penge".
Min far, som var en af veteranerne
hernede, fortalte mig, at i 1932,
under den store arbejdsløshed, skif
tede han og en kollega, tømrer Ernst
Lund, taget på huset, ud til sin
nuværende form, som er en mere
elegant stil "Kinesertag", førhen var
taget fladt.
Martin Jørgensen, som var en fra

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

..31 57 13 40

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:

Kim Petersen

.32 97 24 61

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
Lars Schaldemose

..31 59 66 03
. 31 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:

Poul Christensen

..20 32 02 38

Bladets ekspedition:

Erna Christensen

foreningens start, serverede kaffe ud
af serveringslemmen, med eller
uden brændevin i, til den gang, en
billig pris.
Den samme Martin var en kendt og
frygtet herre på kapsejladsbanerne
rundt omkring, han tog alt det
sølvtøj der passede ham, han var
forøvrigt den første restauratør jeg
kan huske hernede, han blev kaldt
"den krydsf ilede".
Man påstod, at han var så skeløjet, at
han kunne tale med fire mand på en
gang, han kom også fra Saltsøpavilionen, hvor han havde været ansat.
Senere hen blev huset benyttet af
forskellige pensionister, som pas
sede benzin og traktolin tankene.
En af de første var var Karl, også
kaldet "Skipper Skræk" efter "Karl
Kolort", han hyggede sig i huset
med sine hjemmelavede læske
drikke, mindst 45% stærkere end de
er i dag. Karl havde også en af de
små Hover, der
dengang lå på
nordre side.
Han havde også
nogle kartoffel
rækker, men da
han skulle grave
kartoflerne op,
var de skiftet ud
med ølkapsler,
der stod kun top
pene tilbage.
Kors hvor blev
han tosset.
Karls afløser hed

31 59 39 78

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

32 51 71 79

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

*

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

z
o
•

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

u

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:
mulden 1ste i måneden.

Billige kvalitetstryksager
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Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug

•

O

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

z

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

^

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

^

SMQffsettryu.
vi Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134

2

o
z

2770 KASTRUP

3251 71 79

CC
Ui

Henry, har lige sponseret 500 kr. til
en gammel dansk, til renovering af
det gamle hus, tak skal du have,
Henry.
Bent Knudsen, som stod for det nye
tankanlæg, foralte mig, at huset stod
i vejen og derfor skulle fjernes.
Vi var begge lidt skeptiske, vi
spekulerede på, om det i det hele
taget kunne lade sig gøre at flytte
"det gamle lort", men vi var enige
om at gulvtømmeret var i hvert fald
nogenlunde intakt, så det skulle nok
gå. Jeg kunne se på Bent, at han
tænkte, der er så mange gamle
håndværkere, der alligevel går og
dingler rundt hernede, som kan
hjælpe til.
Vi fik fat i Preben Vognmand, han
sagde, "det går nok, vi forsøger".
Der blev lagt jernbaneskinner under
hytten, der knagede og bragede,
men med Prebens rutine gik det fint.

Plambeck lapper lidt hist og her

Georg, en lille rund hyggelig mand.
Han var til tider en tørstig sjæl.
Det skete en gang imellem, at han
blev hentet i det nye klubhus, i trille
bør, for at komme til tanken og ind i
huset for at sove den ud på hans
"divaneser".
Jeg kan se ham for mig endnu, ligge
med tæerne i døråbningen og koge
den ud.
En stående vittighed var, kom helst
inden kl. 12 middag hvis du vil
tanke.
Senere hen blev huset lavet om til
opbevaring af Kosangas, der kom
Henry Plambeck ind i billedet, han
blev forøvrigt kaldt "Gaskammer
gutten". Henry elsker fest og farver,
og mange sjove timer har jeg haft
med ham.
I mange år fangede jeg ål på
Saltholm.
Om sommeren sagde Henry tit,
"ska' vi ikke snart ha' stegt ål?? -vi
er kun fire mand, så lad os hygge os
sammen", som sagt så gjort.
Vi spiste stegt ål til den store guld
medalje.
Hver gang vi var færdige med at
spise, sagde Henry med et lunt glimt
i øjet, "du giver ålene, Snedker Poul
og BV Poul giver bajerne og bræn
devinen, så betaler jeg kartoflerne"
næsten nyopgravede.

Selvom det skulle løftes over andre
skure og sættes på plads på sokkel
stenene ude på prampladsen.
En af os måtte dirigere Preben da
han intet kunne se derfra hvor han
styrede kranen.
Nøjaftigt kom det hele på plads, flot
klaret. Vi gik i gang med renoverin
gen, det var et sminket lig der skulle
laves i stand. Alt var skævt, selvom
sokkelstenene lå i vater. Vi havde
fået et budget på 10.000 kr.- til ind
køb af materialer, men efterhånden
som vi nåede frem, kunne vi jo se, at
vi lige kunne klare det, men så var
der ikke midler til et nyt gulv.
Vinduerne var rådne og skulle
fornyes. Da Svend Erik hørte det,
sagde han, "i gider gå her og lave
gratis arbejde, så vil jeg betale mate
rialerne til et nyt gulv". Det skal du
have tak for, Svend Erik.
Trods sin skæve dør og andre ska
vanker er huset nu nyrenoveret og
kan vil nok klare endnu 40 år på
bagen.
Huset er forøvrigt erklæret beva
ringsværdigt, da det er foreningens
første klubhus.
Til sidst vil jeg sige en stor tak til
dem der var med i projektet nemlig:
Per Suleben, Jan Bo, Bent Povlsen,
Maler Jørgen, Kim Snedker, Finn
Blikkenslager og Bobby Glarmester.
NB!

Røgelauget består i dag af 90
medlemmer, som selvfølgelig, alle er
medlem af SSF.
Elo
Sidste hånd på værket

Røgelauget
P fremviser det gamle klubhus efter istandgørelsen
m

lørdag den 13. september fra kl. 13 - 15.
P

Røgelauget er vært for en øl eller vand til de

É

0

1

fremmødte og der bliver mulighed for at købe
pølser, øl og vand på pladsen

3

Familiesejladsen den 15. juni 1997
18 fartøjer deltog i sejladsen
Flot fremmøde
Alle mødte op kl. 9°°, hvor vi holdt
skippermøde. Her fik hvert fartøj
udleveret materiale til kreering af et
flag, der skulle føres under hele
sejladsen. Flagene blev senere
bedømt og præmier fik de flotteste
flag.
Vejret var fint sejlvejr og alle blev
sendt afsted mod den gule bøje ved
Røsen med Karl i spidsen, desværre
tog Karl fejl af bøjerne og med ham
rundede det meste af feltet, den gale

bøje. Karl fik en kikkert i præmie
(udsat af Kastrup Marieservice) så
han i fremtiden kan føre feltet på
rette vej.
Dommerskibet Bollen blev ført af
Henning, overdommer Birgitte,
underdommere Else og Lars.
Det røde flag kom desværre et
sekund for sent op, men man skal
kende det spagettiland (flagliner)
der findes på Bollen. Vi fik dog
ingen kvajepræmie på Bollen.

ham nogle enkelte andre.
Frank Efter en sejlads på ca. halvan
den time blev der holdt fælles
frokost
med
efterfølgende
præmieuddeling, alle fik en præmie.
På grund af vejret måtte vi indtage
det gule telt.
De flotte præmier var sponset af
Kastrup Marine Service samt af
Fliigger, Holmbladsgade.
Else

Frank, der selv havde lagt banen,
rundede den rigtige bøje og med

Amager

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

10 %

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

4

5

på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10°° -12°°
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9°° - 12°°
Mandag lukket
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SPECIAL-INDBYDELSE
TIL
WEEKEND-STÆVNE
20. - 21. september 1997
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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.
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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 11. sept. 1997
hvorefter programmet vil blive tilsendt.

Bemærk at tilmelding til weekend-stævne sker på en
særlig tilmeldingsblanket.

SUNDBY SEJLFORENING
OG
CH FORD AMAGER

INDBYDER TIL
FORTERNE RUNDT

DH- 97- og STANDARDBÅDE
Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler 1997-2000, DS' sejlads
bestemmelser, klassens regler og tilføjelser i sejladsens program.
Efter ISAF, tillæg A3, er sejladsen klassificeret i kategori B.
Sejladsen vil foregå i et område der er dækket af søkort
nr. 131 og 133.
Starten vil foregå ved udlagte mærker i farvandet
omkring Flakfortet.
Første start søndag den 21 september 1997 kl. 10.00.
Mållinien vil igen i år være ved Sundby Sejlforening.
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således at det er SSF i hænde senest den 11. sept. 1997
hvorefter programmet vil blive tilsendt.
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Eftertilmeldinger modtages ikke.
Med venlig hilsen
SUNDBY SEJLFORENING
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Tilmelding og indskud kr. 120,00 sendes til:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15, 2300 København S,
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Ordensreglement

SØKORTRETTELSER

PLADSEN
kan ses på kontoret
§1
Adgang til foreningens område er
forbudt uvedkommende.
Medlemmer skal nægte enhver
adgang, som ikke på fyldestgørende
måde kan opgive, hvem vedkom
mende søger.
Låger og porte skal være aflåst efter
bestyrelsens bestemmelser.
Ethvert medlem er ansvarlig for
familiens og besøgendes opførsel
overalt på foreningens område.
Al motorkørsel og parkering uden
tilladelse på havnepladsen er for
budt. Undtaget herfra er transport af
varer til klubhuset og fartøjer.
Cykling og kørsel tillades dog på
nordre mole langs skurene ad
asfaltvejen til jolleskur - jolleplads.
Ved kørsel på havnepladsen skal
vises størst muligt hensyn til fartøjer
under klargøring.
Cykler og knallerter skal henstilles
på de af bestyrelsen anviste pladser.
Hvis de henstilles udenfor disse,
kan de fjernes uden ansvar.
Hunde, som medtages på forenin
gens område, skal føres i snor.
§4

Unødig brug af ferskvand og el,
herunder til opvarmning og dybfry
sere, er forbudt, medmindre der er
truffet aftale med bestyrelsen om
betaling og betingelser for brugen.
Overtrædelse vil blive betragtet som
tyveri.
Alt elmateriel skal opfylde de almin
delige regler for udendørs brug.
§6

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

188

133(INT1333)

189

133(INT1333)

Dragør Havn.
Pos. WGS-84
1) 55°35,73'N 12°41,14'E 3) 55°35,70'N 12°41,16'E
2) 55°35,69'N 12°41,06'E 4) 55° 35,67'N12o41,05E
Den røde stage på pos. 1) flyttes til pos. 3) og den røde stage på
pos. 2) til pos. 4). Den S.-lige begrænsning af 4,8 m- området
forløber nu mellem pos. 3), 4) og molehovedet.
(27-880/97)
Amager E.
Pos. WGS-84
Undervandshindringen (Obstn) på 55037,32'N12°41,25'E udtages.
Mindste dybde i området er nu ca. 8,6 m.
(30-943/97)

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.

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

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
/ \ reparation af glasfiber- og træbåde
- \ reparation/ installation af bådmotorer
\
fribordslakering
\
osmosebehandling
\
forsikringsskader

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup
Tlf. 32503017, Fax 32503435
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8. - 9. og 10. august
1997

MØN RUNDT
1997
START 1

START KL. 19.00.00

LØB 1
SEJLNR.BÅDTYPE
54
14
9139
4335

Wasa 38
Ylva
Ban.41.C
X 362

LØB 2
SEJLNR.BÅDTYPE
92
112
247
21
3
292
156

Bam 3 0 . S
Dixie 32
Omega 34
Lars.34
LangølOm
Aphrodit
Smaragd

LØB 3
SEJLNR.BÅDTYPE
32
343
1
3
936
254
106

8

Resultatliste

Nord.Fam
Alb.Nova
Capricio
Atal.3 0
Alb.Ball
IW 31
Grinde

SKIPPER

MÅL: 7.50 - 9.00
BÅDNAVN

Sv. Erik Dahlmann
Søren L. Nielsen
Bent Larsen
Steen Toftebjerg

SKIPPER

SKIPPER

Naviarsiaq
Jackpot
Havbart
Thekla
Marionet
Cirka
Unika

MÅL: 6.05 - 6.90
BÅDNAVN

Benny Andersen
Torben Bøttger
A. Eisenhardt
Jacob B. Petersen
Viggo N. Jensen
Ole Brandt
Mads Kofod

KLUB

Papaya
Rytterknægten
Ban-ditten
Stony II

MÅL: 6.55 - 7.3 0
BÅDNAVN

Henrik Gravesen
Ove Christiansen
Jørgen Krampau
Flemming Knudsen
Mich. Christensen
Kaj Thomsen
Klaus Kristensen

BANELÆNGDE 135.0 SØMIL

Rapp
Nikoline
Capricio
Koni
Enhjørningen
Iwer
Bifrost

S KB
S KB
KS
PRS

KLUB
SSF
BSS
ØSF
SS
SGS
SKS
ØST

KLUB
S KB
SS
ØSF
SS
LYN
SS
TRIT

DH88
7.80
8 .20
9 .00
7.50

DH88
6 .55
7.05
7.05
7.20
7.30
7.15
7.00

DH88
6 .45
6 .90
6 .60
6 .05
6 .20
6 .30
6 .10

SEJLTID
27.32 .25
.
27.29,.30
27.27 .55
,
29 .18,.41

SEJLTID
30 .15.07
29 .50.48
30 .19.45
31.21.42
DNS
DNS
RET

SEJLTID
29 .13.47
30.41.13
31.25.08
33 .25.31
34.20.25
RET
DNS

PRÆMIETID
33.34 .1
34.00 .0
34. 50 .2
34. 57.3

PRÆMIETID
34 .31..2
34 .52 .3
,
35 .21,.2
36 .36,. 0

PRÆMIETID
33 .20 .2
35 .29 .4
35 .46 .1
36 .51.0
38 .01.4

LØB 4
SEJLNR.BÅDTYPE
160
75
61
9
14
8
628
194

Banner2 8
Int.806
Lars.28
X 79
Int.806
Lars.28
Alb.Expr
X 79

LØB 5
SEJLNR .BADTYPE
15
59
13
1

W-båd
6 m R
22 Skgkr
Skand.6m

LØB 6
SEJLNR.BADTYPE
479
81
252

Pol.Drab
Bandh.24
Vega
Vega
NF

LØB 8
SEJLNR .BADTYPE
52
277
28

IF
IF
IF

Ole Krongaard
T. Svava Hansen
Aage Poulsen
Palle Larsen
Flemming Krebs
Tedy Thorup
Ole Steen Peinow
Peter Størling

SKIPPER

MÅL: 5.90 - 6.85
BADNAVN

J. Faurby-Nielsen
Jørgen Jensen
Anders Rønsholt
Jess Brønden

SKIPPER

SKIPPER

Chris
Aida
Sirocco
Nannie

MÅL: 6.05 - 6.05
BADNAVN
Synkefri II
Antares
Spækuline

DS
VS
ØSF
PRS
KTS
SS
SSF
SØS

KLUB
SS
TRIT
SSF
DS

KLUB
KS
KS
ØSF

MÅL: 4.55 - 5.50
BADNAVN

KLUB

La Pjevs
Coli
Old Lady
Mizar
Kaktus

ØST
RKS
SSF
SSF
ØSF

MÅL: 4.95 - 4.95
BADNAVN

KLUB

Jens Kvisgaard
Poul Harremoes
Leif Brydenfelt
Kirsten Fraenkel
Rita Rasmussen

SKIPPER

Gråskæg
Svava
Sixty One
Outsideren
Krebsen
Natacha
Tayyarah
Box 79

KLUB

Finn E. Jensen
Jens Stouge
Arne Rokkjær

Wilhelm
Mosegåsen
Frem II

KAS
SGS
ØSF

MÅL: 4.50 - 4.90
BADNAVN

KLUB

Frem I
Gaffelr. Jørn Henriksen
Frem III
Gaffelr. Jan K. Hansen
Gaffelr. J.Hoffmann-Madseni Freja

ØSF
ØSF
KAS

LØB 9
SEJLNR.BADTYPE
1
3
1

MÅL: 5.95 - 6.80
BÅDNAVN

Spækhug. M. Kirkensgaard
Spækhug. Henrik Henriksen
Spækhug. Niels H.L. Kramp

LØB 7
SEJLNR .BADTYPE
25
170
167
950
786

SKIPPER

SKIPPER

DH88
6.80
5.95
6.60
6.55
5.95
6.60
6.20
6.55

DH88
5.90
6.85
6.25
6.00

DH88
6.05
6 . 05
6.05

DH88
5 .45
5.10
5 .45
5.50
4.55

DH8 8
4 . 95
4 .95
4 . 95

DH88
4 . 90
4 . 75
4 . 50

SEJLTID
27.41.35
29.46.24
29.16.50
29.26.44
30.39.00
30.01.13
32.04.13
DNS

SEJLTID
32.44.32
RET
RET
RET

SEJLTID
32.46.12
35.13.06
DNS

SEJLTID
33.28.06
35.41.26
38.07.10
39.23.00
DNS

SEJLTID

PRÆMIETID
32.21.1
33.01.0
33 .37.5
33.43 .0
33 .53 .3
24.22 .1
35.45 . 3

PRÆMIETID
35. 53 . 3

PRÆMIETID
36..11.,4
38 .,38 .,3

PRÆMIETID
35.,44 .,0
37..11..3
40 .23
.
.1
.
41,.45 .1
.

PRÆMIETID

32.50.58 34 . 00 . 0
36.21.59 "3 7 .31 .0
DNS

SEJLTID

PRÆMIETID

DNS
DNS
DNS

- FORAN SEJLTID ANGIVER TIDSKORREKTION
DNF: Ikke fuldført, DSQ: Diskvalificeret, PMS: Startfejl
DND: Disk., RET: Udgået, DNS: Ikke startet
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MØN RUNDT 1997
RESULTATLISTE
BANELÆNGDE 135.0 SØMIL
SEJLNR .BÅDTYPE SKIPPER
160
75
32
54
61
9
14
14
52
8
92
9139
112
4335
247
343
25
628
1
15
479
21
3
170
277
936
81
167
950
1
3
1
28
786
252
1
13
59
194
106
254
156
292
3

Banner2 8
Int.806
Nord.Fam
Wasa 38
Lars.28
X 79
Int.806
Ylva
IF
Lars.28
Ban.3 0.S
Ban.41.C
Dixie 32
X 362
Omega 34
Alb.Nova
Pol.Drab
Alb.Expr
Capricio
W-båd
Spækhug.
Lars.34
Atal.30
Bandh.24
IF
Alb.Ball
Spækhug.
Vega
Vega
Gaffelr.
Gaffelr.
Gaffelr.
IF
NF
Spækhug.
Skand.6m
22 Skgkr
6 m R
X 79
Grinde
IW 31
Smaragd
Aphrodit
LangølOm

Ole Krongaard
T. Svava Hansen
Benny Andersen
Sv. Erik Dahlmann
Aage Poulsen
Palle Larsen
Flemming Krebs
Søren L. Nielsen
Finn E. Jensen
Tedy Thorup
Henrik Gravesen
Bent Larsen
Ove Christiansen
Steen Toftebjerg
Jørgen Krampau
Torben Bøttger
Jens Kvisgaard
Ole Steen Peinow
A. Eisenhardt
J. Faurby-Nielsen
M. Kirkensgaard
Flemming Knudsen
Jacob B. Petersen
Poul Harremoes
Jens Stouge
Viggo N. Jensen
Henrik Henriksen
Leif Brydenfelt
Kirsten Fraenkel
Jørn Henriksen
Jan K. Hansen
J.Hoffmann-Madsen
Arne Rokkjær
Rita Rasmussen
Niels H.L. Kramp
Jess Brønden
Anders Rønsholt
Jørgen Jensen
Peter Størling
Mads Kofod
Ole Brandt
Klaus Kristensen
Kaj Thomsen
Mich. Christensen

BÅDNAVN
Gråskæg
Svava
Rapp
Papaya
Sixty One
Outsideren
Krebsen
Ry11 e rknægt en
Wilhelm
Natacha
Naviarsiaq
Ban-ditten
Jackpot
Stony II
Havbart
Nikoline
La Pjevs
Tayyarah
Capricio
Chris
Synkefri II
Thekla
Koni
Coli
Mosegåsen
Enhj ørningen
Antares
Old Lady
Mizar
Frem I
Frem III
Freja
Frem II
Kaktus
Spækuline
Nannie
Sirocco
Aida
Box 79
Bifrost
Iwer
Unika

Cirka
Marionet

PLC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DH88
6 .80
5 .95
6 .45
7.80
6 .60
6 .55
5 .95
8.20
4.95
6 .60
6 .55
9 .00
7.05
7.50
7.05
6 . 90
5 .45
6 .20
6 .60
5 .90
6 . 05
7.20
6 .05
5 .10
4 .95
6 .20
6 .05
5 .45
5 .50
4 .90
4.75
4 .50
4.95
4 .55
6 . 05
6 . 00
6 .25
6 .85
6 .55
6 .10
6 .30
7 . 00
7.15
7.30

DNF: Ikke fuldført, DSQ: Diskvalificeret, PMS: Startfejl
DND: Disk., RET: Udgået, DNS: Ikke startet
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SEJLTID
27.41.35
29 .46.24
29 .13.47
27.32.25
29 .16.50
29 .26.44
30 .39.00
27.29.30
32 .50.58
30 .01.13
30 .15.07
27.27.55
29 .50.48
29 .18.41
30 .19.45
30 .41.13
33 .28.06
32 .04.13
31.25.08
32 .44.32
32 .46.12
31.21.42
33 .25.31
35 .41.26
36 .21.59
34 .20.25
35 .13.06
38 .07.10
39 .23 .00
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
RET
RET
RET
DNS
DNS
RET
RET
DNS
DNS

PRÆMIETID
32 .21.1
33 .01.0
33 .20 .2
33 .34 .1
33 .37.5
33 .43 .0
33 .53 .3
34 .00 .0
34 .00 .0
34 .22.1
34 .31 .2
34 .50 .2
34 .52 .3
34 .57 .3
35 .21 .2
35 .29 .4
35 .44 .0
35 .45 .3
35 .46 .1
35 .53 .3
36 .11 .4
36 .36 .0
36 .51.0
37 .11 .3
37.31.0
38 .01 .4
38 .38 .3
40 .23 .1
41 .45 . 1

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

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.

K U

Klargøringen omfatter:
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Check af tændingssystem
• Motoren testes i prøvekar
• Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2- 5 HK, 385 kr.
6 - 10 HK, 425 kr.
12 - 25 HK, 460 kr.
26 - 45 HK, 545 kr.
46 - 75 HK, 725 kr.
80 -120 HK, 895 kr.

Navtek Marine Center,
Wilders Plads, Bygh.C, tlf.3157 37 72.
Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

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

SL^OUTBOARDS

YAMAHA

~£lahnsan
OUICKSILMsR
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Onsdagssejladser i SSF
25.6.1997
BANELNGDE :
5.4 SMIL
SEJLNR. BDTYPE SKIPPER
180
885
274
236
186
721
43

Safir
N F
H-BD
IF
EXPRES
NF
806

BDNAVN

PLC
1
2

Blue.s
Tibi tit
Fregatuglen
Quiebra
Skum
NN
Amalthea

Allan Cornelius
Tonny Povlsen
Kasper Tegern
Dan Knudsen
Bjarne Larsen
NN
Claus Willadsen

DH88 SEJLTID PREMIETID

i

4
5
6
7

6.70 01.03.00 01.13.2
4.55 01.16.43 01.16.4
5.70 01.11.05 01.17.24
4.95 01.19.35 01.22.0
6.20 01.15.32 01.24.0
4.55 01.24.50 01.24.5
5.90 01.19.24 01.26.3

13.8.1997

BANELNGDE :
3.0 SMIL
SEJLNR. BDTYPE SKIPPER
230
236
885
628
2
13
43

Drage
IF
NF
Alb.Expr
Waarchip
22 m2
806

BDNAVN

Hans Jrgen Srensen Puff
Dan Knudsen
Quiebra
Tonny Povlsen
Tibbe Tit
Ole Pernow
Tayyarah
Jrgen Friland
Bolene
Anders Rnsholdt
Sirorocco
Claus Villadsen
Amalthea

PLC
1

DH88 SEJLTID PREMIETID
5.45 00.55.42 00.58.32
4.95 00.57.46 00.59.0
4.55 00.59.23 00.59.2
6.20 00.57.09 01.01.5
5 6.20 00.58.04 01.02.48
6 6.25 00.59.18 01.04.09
7 5.90 01.03.52 01.07.5
2
3
4

20.8.1997
BANELNGDE :
5.2 SMIL
SEJLNR. BDTYPE SKIPPER
230
180
160
2
236
206
628
274
779
13
0
43

Drage
Hans Jrgen Srensen
Safir
Allan Corneliusen
Yngling Henrik Heger
Warship Jrgen Friland
IF
Dan Knudsen
Safir
NN
Xpress
Ole Pernow
H Bd
Kasper Tegern
NF
Henrik Green
2 2 m2 .
Anders Rnsholt
NF
Ivan
806
Claus Wiladsen

BDNAVN

PLC

DH88 SEJLTID PREMIETID

1

5 .45 01.16.51 01.21.46
6.70 01.12.35 01.22.4
4.75 01.23.21 01.24.3
4 6.20 01.16 .49 01.25.01
5 4.95 01.24.06 01.26.2
6 6.70 01.17.12 01.27.1
7 6.20 01.19.08 01.27.2
8 5.70 01.21.42 01.27.47
9 4.55 01.28.36 01.28.3
10 6.25 01.22.12 01.30.36
11 4.55 01.32.21 01.32.2
12 5.90 01.26.16 01.33.1
2
3

- FORAN SEJLTID ANGIVER TIDSKORREKTION
DNF: ikke fuldfrt, DSQ: diskvalificeret, PMS: startfejl
DND: disk., RET: udget, DNS : ikke startet
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DANSK
SEJLUNION

DANISH SAILING ASSOCIATION • MEMBER OF DANISH SPORTS FEDERATION
Idrættens Hus . DK-2605 Brøndby . Tlf.: 43 26 26 26 . Telefax: 43 26 21 91
Telex: 33111 idraet dk (att. d.sejl.u) . Telegramadr.: Yachtunion • Giro: 6 47 16 33

Dansk Sejlunion sælger havnelods

Kort & Matrikelstyrelsen har sendt en ny, let overskuelig og handy havnelods i handlen. Dansk
Sejlunion anser havnelodsen for så god og anvendelig, at man har besluttet at inddrage den blandt de
materialer unionen forhandler.
Havnelodsen - Sundet 1997-98 er første bind i en ny serie mere brugervenlige havnelodser, som er
specielt designet til fritidssejlere. Når alle bind er udkommet, vil serien bestå af syv regionale
havnelodser, der tilsammen dækker hele Danmark.
Den nye havnelods er let at overskue. Alle havne er flot præsenteret med farvefoto og kort over
havnepladsen. Havnens faciliteter bliver angivet med piktogrammer, som supplement til de
traditionelle beskrivelser af forholdene i og omkring havnen.
Havnelodsen for Sundet indeholder også 25 svenske havne. Den nye havnelods er gjort meget handy
med spiralryg, så den er lettere at bladre og lade ligge opslået ombord i båden.
Serien af små Havnelods bøger vil
blive udbygget i følgende rækkefølge:
•
•
•
•
•

Smålandsfarvandet
Sydlige Storebælt
Sydfynske Øhav
Sydlige Lillebælt
Østersøen

der alle udgives i april 1998.

Senere bliver serien komplet med:

•
•
•
•

Århusbugten
Sydlige Kattegat
Vestkysten
Limfjorden.

Havnelodsen Sundet kan i år købes gennem
Dansk Sejlunions sekretariat og koster 95 kr.
4- porto, i alt kr.110

Beløbet indsendes til Dansk Sejlunion pr. check
blive tilsendt.

giro 6 47 16 33, hvorefter bogen hurtigt vil

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen

Runde
fødselsdage

178

i september

Medl. Navn

år

402
987
164
1222

50
50
80
80

Ole Jørgen Larsen
Ole Bjerg
Ejner Herman Hansen
Erik Jokumsen

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke

Huskat!

C

Når
du
skriver)
indlæg til SSF bladet- u ^
på PC, så vil vi meget
gerne have at du °
sender både diskette, udskrift af tek
sten på papir og billeder/illustra
tioner. Gem helst i filformat *.rtf
eller i dostekst

icni

Skriv altid navn og adresse på, så
returnerer vi det hele efter brug.
Opgiv også telefonnummer, så vi
kan kontakte dig, såfremt vi skulle
få brug for det.
Tak for din hjælp.
Redaktionen

-fra medlemmerne

Tusind tak til alle, der betænkte mig
med gaver, vin og blomster til min
50 års fødselsdag.
Det glædede mig meget.
Lya

14

Ulla Olsen
Kajer ød vej 42
Birkerød
185 Nikolaj Naur
Neapelvej 2
2300 S
188 Bjarne Mejer
Lergravsvej 35
2300 S
213 Erik Andersen
Backersvej 9
2300 S
214 Bettina Heindorf
Bulgariensgade 8 2300 S
223 Karsten Laugesen
Bulgariensgade 8 2300 S
241 Gunnar Sundstrom
S. Forstadsgatan 6 Malmø
242 Henrik Nielsen
P. Skramsgade 5 1054 K
260 Poul Villadsen
Bregnegangen 41 2300 S
261 Peter Cederstrøm
Sofiehøjvej 16
2300 S
269 Sofie Baloli
Korsgade 10
2200 N
270 Henrik Ferrold
Egildsgade 23
2300 S
271 Christian Trendal
Egildsgade 8
2300 S
177 Carl Lehlan
Langelinie alle 9 2100 0
292 Jesper Frederiksen
Lyneborggade 6 2300 S
303 Per Jørgensen
Vestbirk alle 64
2770 Ka
344 Tommy Thomsem
Bremensgade 8
2300 S
347 Helle Tastesen
Vonsildvej 18
2770 Ka
353 Per Jensen
A. fælledvej 21
2300 S
367 Søren Christensen
Lemberggade 3
2300 S
369 Gry Pedersen
Molanovej 15
2300 S
387 Bent List
Hedegårdsvej 34 2300 S
1522 Thomas Christensen
Timands vænget 2791 Dr
1533 Jim Brinkbæk
2300 S
Følfodvej 26

VOLVO PENTA
AUTORISERET FORHANDLER

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

borgjcwarner

cozijmd

PRM

BOWMAN

MARINEGEAR

VARMEVEKSLER

gMterkins

Maskinfabrikken

„ADIL"

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

Tovværkskursus
Herom kommer oplysninger og
tilmelding på et senere tidspunkt.
Se opslagstavlen i mellemgangen.

Navigation

teoretisk del

Onsdage kl. 19 - 2130
Tilmelding og kursusstart:

onsdag den 1. oktober
Se opslagstavlen i mellemgangen
Kurset gennemgår det pensum
der skal bruges for at bestå
"Duelighedsprøve for lystsejlere
teoretisk del" og afslutter med
eksamen ca. 1. april.
I kurset indgår et "søsikkerhedskursus", hos Falck.
Pris kr. 600.- ecxl. materialer og
eksamensgebyr.
Underviser:
Poul Christensen

Aktivitetskalenderen 1997
3. sept.
Onsdagssejlads sidste gang.
7. sept.
Klubmesterskab.
20. - 21. sept. Ballad weekend.
21. sept
Forterne rundt.
27. sept
Sejlerskolen. Motorkursus for dem der skal til prøve.
4. okt.
Sejlerskolen. Duelighedsprøve for elever og andre berettigede
4. okt.
Fiskekonkurrence.
10. okt.
Sejlerskolen. Afslutningskomsammen for alle med tilknytning til sejlerskolen
18. okt.
Afriggergilde.
25. okt.
Havnerundfart.
26. okt.
Generalforsamling.

PLAN 1997 for ungdomsafdelingen i SSF.
6.-7. sept.
6.-7. sept
13.-14. sept
20.-21. sept
27.-28. sept
13.-19. okt.
17.-19. okt
17.-19. okt
15.-16. nov.
Ukendt dato.
DECEMBER

Klubmesterskab i SSF - for Alle.
Piratpokal i KDY - for Ynglinge juniorer.
VM-udtagelse 1998 i Skovshoved - for Ynglinge.
VM-udtagelse 1998 i Hellerup - for Ynglinge.
FurresøPokal i - for Ynglinge juniorer.
Regionstræningslejr i Rødvig - for Optimister.
FurresøKoppen - for Ynglinge.
Landstræningslejr - for Optimister
Ungdomsleder-årsmøde.
Førerweekend.
Juleferie.

BÅDU/bSTYR

KOM OG SE DE SIDSTE NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB IÆDNING
VI HAR

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

Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

INSTRUMENT
BLOKKE/ BES
TOW/ERK
MALING
SEJLERTØJ Qj
GAVEARTIKL

OG FITTINGS

MARITIM MODE

ERVICE

KAST
SALTVÆRKS
TLF. 3 2-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

STRUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

15

X International

VED
WINWSM# BEGRONING
WftMMnViftt1VI
MICRON OPTiMA
er udviklet udfra
ACTIVATOR Teknologien,
derfor garanterer
Internationa! Farvefabrik A/S,
ny gratis bundmaling, hvis der
du har bundmalet med
MICRON OPTfMA,

Flligger 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.

Det var godt vi fik mor med i familiesejladsen.

Måned 1997

Nr. 10

56^Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S

SSF skal have en jubilæumsstander
i anledning af de

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen

75 år

31 59 35 80

Havnekontoret

31 59 41 30
32 58 14 24

Telefax

31 59 35 60

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:
Formand:

Jens Green Jensen

32 50 63 65

Tegn eller mal et forslag og
aflever det til bestyrelsen
på kontoret.

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
Holger Nielsen

31 59 49 24
32 95 36 89

Blandt de indsendte forslag udvælger en
dommerkomité "jubilæumsflaget".

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

31 57 13 40

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:

Kim Petersen

32 97 24 61

Kapsejladschef:

Frank Olesen

32 52 23 10

Kunstneren kan afhente et par gode
flasker vin på kontoret.

Skolechef:

Kent Nielsen

32 51 39 99

Ungdomsleder:

Søren Jensen

31 59 06 51

Jolleleder:

Henrik Gravesen

32 52 16 05

Sidste frist for aflevering er
torsdag den 30 oktober

Målere:

Svend Heger
Lars Schaldemose

31 59 66 03
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

Billige kvalitetstryksager
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speciale: forenings- og medlemsblade

33
*

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

m
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z
o

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Alt i bogbinderiarbejde

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
Fnk^iden 1ste i måneden.

Fotografering til brochure brug
30
*

m
5

z
o

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

SMQffsettryk
v/ Tina og Saren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP •

2
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Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.
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3251 71 79
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Sundby Sejlforening afholder den årlige fisketur
lørdag den 4. oktober.
Arrangementer er åbent for alle medlemmer af
klubber i Østersøkredsen.
lcL9°°
M o r ggftbøw

Startskuddet går kl. 1000

Du skal være indenfor molerne igen senest kl. 1600
Pris pr. deltager kr. 10,-

Vejning (renset vægt)
starter kl. 1615

i
S

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.

O
«

— — —" ""l

i,7„~?r~eserveretfor ^
n-Bolle«

er

d n

fartøj i

\ tnedlernMJ'J'--L^^^

Præmieuddeling,
musik og dans fra

kl. 19°°

(m
\Sejlcenteret/
N. '
1/

%

Middag:
Skipperlabskovs i klubhuset
kl. 1800
Spisebilletter købes hos Tina
pris kr. 45,-

°salt 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

mandag den 30. juni 1997

Der var afbud fra Jens Green og
Frank Olesen.
Fremmødte var Else, Kent, redak
tøren, Bjørka og Kim, som fortalte, at
hans kone var blevet ringet op med
en meddelelse om, at mødet var
aflyst. Ud over nævnte medlemmer
var også kassereren Jørgen Rindal
mødt for at fremlægge regnskabet.
Årsagen til aflysningen er ikke
oplyst. Bestyrelsen var ikke beslut

ningsdygtig, da for mange var
fraværende.
Kent Nielsen udtaler:
Det er helt utilstedeligt, at enkelte
bestyrelses-medlemmer på egen
hånd aflyser et ordinært bestyrelses
møde. Især er det uacceptabelt, at
dette sker uden at alle bestyrelses
medlemmer er underrettet. Dette
bør under ingen omstændigheder
gentage sig.
Ingen af de øvrige tilstedeværende

var uenige heri.
Herefter foretog de tilstedeværende
en inspektionsrunde i klubhuset,
hvor utæthederne i køkkenloftet
både ved ovenlyset og i gangen ved
en kabelgennemføring blev kon
stateret.
Mødet blev sluttet klokken 20.30.
Næstformand: Else Thuring
Referent: Bjørka Schandorff

Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 25. aug. 1997

Ingen fraværende.
Punkt 2: Beretning
Junimødet blev ikke afholdt p.gr. af
kommunikationsfejl. Det under
streges, at kun formand eller næst
formand kan aflyse et ordinært
bestyrelsesmøde. Kent Nielsen
udtalte: "Det er helt utilstedeligt, at
enkelte bestyrelsesmedlemmer på
egen hånd aflyser et ordinært
bestyrelsesmøde. Især er det uaccep
tabelt, at dette sker uden at alle
bestyrelsesmedlemmer er underret
tet. Det bør under ingen omstæn
digheder gentage sig." Sagen blev
drøftet og taget til efterretning.
Posten blev gennemgået og behand

let, herunder et referat fra DS's ho
vedbestyrelsesmøde i april 97 og et
konklusionsreferat af et møde d. 27.
maj i arbejdsgruppen til oprettelse
af Flakfonden.
I forbindelse med en skrivelse fra
Told og Skat har kassereren gen
nemgået de sidste 5 års momsregn
skaber med en repræsentant derfra
og her redegjort for fordelingen af
klubbens indtægter og udgifter i
årets løb.
Der er modtaget en indbydelse til
Dragør Sejlklubs 75-års jubilæum
fredag den 12. sept.
Diverse takkeskrivelser oplæstes.
Ungdomsinformationen ønsker at
lave en "foreningsinfo".

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
SSSSSSS35S5SES

4

Ungdomsafdelingen tager sig af
henvendelsen.
En klage over restauratøren havde
allerede fundet sin løsning. Ved
sæsonens slutning vil formand og
næstformand tage en evaluerende
samtale med hende.
Vi har modtaget en indbydelse til at
deltage i en konference om maritim
turisme (et nationalt initiativ) fredag
den 29. aug., men deltager ikke p.gr.
af manglende tid.
En ansøgning om udlejning af den
store sal den 10. juli 1998 blev
imødekommet.
Punkt 3: Havn og plads
Udvalget oplyste om de skader, der

io %
på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10 00 - 12 00
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 00 - 12 00
Mandag lukket

var sket i forbindelse med uvejret
den 25. juni
Et medlem, hvis båd er henlagt uden
navn, hjemsted, årsmærke, stander
og agterfortøjninger, er blevet
tilskrevet med henvisning til fore
ningens reglement for havnen §3 og
§7.
Det påpeges at stativer opbygget
med det formål at overdække en båd
på land skal demonteres efter
bådens søsættelse. I henhold til
ordensreglementet for pladsen §5
kan fartøjer kun henligge på SSF's
plads efter 1. juni med havneudval
gets godkendelse og efter nærmere
begrundelse.
Antallet af joller på landevejstrailere
er nu så stort, at der midlertidigt
lukkes for tilgangen, indtil havneud
valget har overblik over vinterplad
serne.
Ifølge brev fra borgmester Bente
Frost er tilskuddet til oprensning af
indsejlingsrenden øget til kr. 25.000
med virkning fra 1996. Tilskuddet
gives hvert andet år.
På forespørgsel drøftedes mulighe
den for at ansætte en person i
beskæftigelse med offentligt tilskud.
Bestyrelsen var enige i, at forenin
gens økonomi ikke kan bære, at vi
indgår i en sådan ordning.
Punkt 4: klubhus
Udvalget har kontaktet elektrikeren
for at få repareret lyset i klubhuset.
Build-uptaget på huset er renset og
forsøgt udbedret, men taget synger
på absolut sidste vers og yderligere
renovering er umulig. Der tages
kontakt til et rådgivende ingeniørfir

ma med henblik på en ny tagkonstuktion.
Den 13. sept. kl. 13-15 holdes en lille
reception i det gamle klubhus, der
nu står fint istandsat på nordre
mole.
Punkt 5: Fester
Svagførefesten holdes den 6. sep
tember. Der er indbudt ca. 80 gæster
udefra og ca. 30 af klubbens
medlemmer. Vagn Preisler styrer
festen sammen med Hopla-pigerne.
Kørslen af vore egne medlemmer
organiseres af Michael Ronild.
Festen har ikke været annonceret i
bladet, men der har været sat opslag
op forskellige steder. Tak til Rotary,
restauratøren og flere medlemmer,
der har givet sponsorbidrag til fe
sten.
Fisketuren, der som noget nyt er
åben for hele kredsen, holdes den 4.
okt. Den annonceres i bladet.
Afriggergildet holdes den 18. okt.
Der er standernedhaling kl. 17 og
middag til kr. 100,- pro pers. kl. 18.
Den forslåede menu er oksesteg og
karamelbudding.
Generalforsamlingen er den 26. okt.
Punkt 6: Sejlerskolen
Det har været en fin sæson, og
motorbådsundervisningen med 10
deltagere har været en succes. I
forbindelse hermed skal der fore
tages en mindre ændring af Bollens
styretøj, da det er for vanskeligt at
bakke med den.
Saltholmturen den 27. juni med 26
deltagende både og weekendturen
den 3. aug. med 21 deltagere i 8 både

var begge vellykkede. Sejlerskolen
har desuden deltaget i klubbens
øvrige arrangementer.
Prøvedatoerne er i år den 4. okt. for
sejlbåde og 28. okt. for motorbåde.
Tilmelding skal foretages nu.
Vinterundervisningen ligger på ons
dage (navigation) og torsdage
(tovværk) begge dag klokken 19.00.
Startdatoerne vil blive opslået i
mellemgangen.
Der er ønsker om radiokursus, og
dette kan godt lade sig gøre, men da
der kræves et vist antal deltagere til
eksamen, og da gebyrerne og
bøgerne er temmelig kostbare, vil
man på kredsmøde den 15. sept.
spørge om opgaven er noget for
kredsens kursuskontakt.
Punkt 7: Ungdomsafdelingen
Trods ferie i juli blev der atter i år
afholdt et vellykket arrangement for
feriebørn fra Tjernobyl. Der skal
lyde en stor tak til alle, der hjalp
med det praktiske, og alle, der villigt
gav et beløb til dækning af udgi
fterne.
Hver mandag til torsdag er der ca. 7
optimistsejlere på vandet. Y 126 er
stadig på land med en manglende
mast, så Y-sæsonen har været lidt
sløj trods sejlere nok. Der har været
nogle problemer i forbindelse med
anskaffelsen af en ny mast, men de
skulle være løst nu.
SSF deltog i JDM for Ynglinge med
en udpeget besætning, der sejlede
sig til en sjette plads.
Saltholmturen den 23. august med
fortsættes side 15

<9
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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OLD-BOYS den 17.8.1997
Tænk at den tid skulle komme,
hvor man selv skulle til at sejle som
oldboyssejler i SSF, men ikke desto
mindre var det pludselig sådan.

For første gang var der 6 både i
hvert løb. Dette kunne lade sig gøre
fordi man igen i år havde lånt
Ynglinge fra Søværnet Tak til Dem.

Det skal lige siges, at både Kim og
Claus var med sidste år, men den
skrivende var den gang forhindret
så det blev nu der skulle sejles første
gang og et par af konkurrenterne var
endog min far og mor. Lillebror
skuttede sig rigtig over at han
"desværre" ikke var gammel nok.

Efter at alle havde rigget til gik
første start lørdag formiddag. Der
var ikke ret meget vind, men der
blev dog gennemført 7 sejladser.
Mellem sejladserne, sad de, som
ikke sejlede, i en klump (i skyggen af
et enkelt træ der ikke var faldet i
stormvejret) og drak øl og vand fra
Jørgen og Bo's købmandsbutik og
spiste pølser fra Birgittes pølsebod.

Vinderne af årets OLS-BOYS

Lørdag morgen kl. 9,00 var der skippermøde. Arrangørerne ,Aksel og
Jan, bød velkommen til 14 hold sam
men med medbragte "Flag- og bøje
drenge". Hvert hold trak et nummer
og så var det med at finde ud af,
hvem man skulle møde og hvornår.

Efter tur blev vi kaldt til broen, efter
hånden som vores tid på vandet
kom. Man blev ikke våd af at sejle i
Yngling den dag, men at sejle med
Jan og Joye i følgebåden var en
anden sag. Men en ting var sikkert
det fungerede.
Når man kom ud til Bollen, kunne
velkomsten være en vandbombe
udført af Claus og Tonni - en rigtig
vand-vittig velkomst - og en forhin
dring på banen kunne være et
"BØH" ved bundmærket fra de
førnævnte drenge. Ikke noget man
har prøvet før.
Lørdag aften var arrangeret af Jens,
Dan og Bjørka og var i amerikansk
stil Spareribs og farvet pudding. En
Jukebox sørgede for musikken og
forestil dig en blandet landhandel af
numre det blev til. Parrene styrtede

på gulvet efterhånden om ønskerne
kom. Meget underholdende at se på.
Sommervarmen drev dog mange ud
på terrassen med en kold øl.

Nr 2 ved årets OLS-BOYS

Søndag var der lidt mere vind og kl.
ca. 14,00 var alle sejladserne gen
nemført. Efter at de sidste hold
havde rigget af og sejlet de lånte
både tilbage blev der afholdt
præmieuddeling.
Først
blev
"Bommerterne" præsenteret for åben
skærm til stor jubel for tilskuerne.
Derefter blev præmierne uddelt.
1ste Præmie gik til Niels, Kirsten og
Ralf, som iført cowboyhat først fik
overrakt en lille flaske amerikansk
olie men derefter fik de dog 1/2 fl.
amerikansk whisky. 2 pladsen, som
var os, fik en CD med contry- og
westemmusik og 3. pladsen, som

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

Bådvarmere:
• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

• VOLVO
• BUKH

| marine
ML service
jl

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

var udregnet efter en anden model
end normalt, hvorfor Jens, Dan og
Bjørka blev snyt, blev delt ud til
Anni, Karl og Preben og bestod af
californisk rødvin. Jo., stilen blev
holdt.
Det må være at hensyn til helbred
og løse genstande at vinderne selv
måttespadsere i vandet.
En stor tak til Axel, Jan, Joe, Claus,
Tonni, Bo, Jørgen, Frank og Birgitte
for et rigtigt godt gennemført
arrangement.

|Man ved man har en god|
jklub, når man får bal-i
llade for at overholde!
formålsparagraffen!

'

Mette

Tegne?
Sidder du alligevel
og leger med blyan
ten ind i mellem?
Så kan vi til bladet
både bruge illustra
tioner, vittigheds
tegninger og andet.

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.

N

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

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
/ \ reparation af glasfiber- og træbåde
- \reparation/ installation af bådmotorer
\
fribordslakering
\
osmosebehandling
\
forsikringsskader

Kontakt redaktøren
på kontoret, hvis du
vil være med i en
redaktionsgruppe.

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup
Tlf.

3250301 7, Fax 32503435
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GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 1997
Følgende er på valg:

Søndag den 26. oktober
kl. 9°°
i klubhuset

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

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 28. september 1996 kl. 900
Bestyrelsen

BACHER
SCHILDER
Nyåbnet

HH

HellyHansen

specialshop

Københavns største og flotteste udvalg
o

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

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Frederiksborggade 15

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

8

HellyHansen

1360 København K
Telefon 33 12 20 58

AFRIGGERGILDE
DEN 18. OKTOBER 1997
Vi stryger standeren kl. 1700
SSF er som sædvanlig vært ved en øl eller vand,
til de fremmødte medlemmer

og spiser middag kl. 18°°
e a u
O fa&e&tey
nteet til&e&ø-x

V e n e i t
'Karantetiart'CLi
"P Tcd : 100,-

Musik fra
kl. 1800-2400

BADU/bSTYR

&% .

Husk billetter og
bordbestilling hos
Tina

KOM OG SE DE SIDSTrå NYHEDER I BÅDUDSTYR

OG SEJLBOIÆDNING
VI HAR: INSTRUMENTEI

BLOKKE/BES|U<$ OG FITTINGS
TOW/ERK
MALING
SEJLERTØJ CH MARITIM MODE
GAVEARTIKU

KAST

1ERVICE

SALTVÆRKS1
TLF. 3 2-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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Onsdagssejladser i SSF
27.8.1997
BANELNGDE:

5.0 SMIL

SEJLNR. BDTYPE

SKIPPER

PLC

BDNAVN

Blue.s
Allan Cornelius
180 Safir
Hans-Jrgen Srensen Puff
230 Drage
DO-DO
Niels.O.Mogensen
148 L 23
Bollene
2 Waarship Jrgen Friland
Quiebra
Dan Knudsen
236 If-bd
Hopla
Yngling
Henrik
Heger
160
Molly
NF
Henrik
Green
779
Jacpot
101 Yngling Claus Mikkelsen
885 NF
Tonny Povlsen
Tibi Tit
Lars R Andersen
13 22 m2
Sirocco
Fregatuglen
Kasper Tegern
274 H Bd
Amalthea
Claus Villadsen
43 806

DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN

00

206 Safir

Frank

Frank

DH88 SEJLTID PRMIETID

1 6.70 01.09.05 01.18.4
5.45 01.15.59 01.20.43
3 5.50 01.16.19 01.21.1
4 6.20 01.14.31 01.22.25
5 4.95 01.20.14 01.22.29
6 4.75 01.22.10 01.23.2
7 4.55 01.23.21 01.23.2
8 4.75 01.22.22 01.23.3
9 4.55 01.24.01 01.24.0
10 6.25 01.17.23 01.25.2
11 5.70 01.20.59 01.26.50
12 5.90 01.20.37 01.27.1
13 0.00
DNC
14 6.70
DSQ
DS
2

3.9.1997
BANELNGDE:

7.6 SMIL

SEJLNR. BDTYPE
160
230
885
236
628
274
2
779
43
13
00
1005
889

SKIPPER

PLC

BDNAVN

DH88 SEJLTID PRMIETID

1 4.90 01.22.22 01.25.2
5.45 01.20.45 01.27.57
3 4.55 01.29.13 01.29.1
4 4.95 01.28.49 01.32.1
5 6.20 01.20.22 01.32.2
6 5.70 01.24.38 01.33.32
7 6.20 01.21.36 01.33.36
8 4.55 01.33.38 01.33.3
9 5.95 01.28.22 01.38.5
10 6.25 01.27.42 01.40.00
11 4.55 01.45.32 01.45.3
12 6.20 01.33.42 01.45.4
13 5.05 01.43.35 01.47.4

Yngling Henrik Heger
Hans Jrgen Srensen
Drage
NF
Tonny Povlsen
IF
Dan Knudsen
Alb.Exp Ole Peinow
Kasper Tegern
H Bd
Warship Jrgen Friland
Henrik Green
NF
Claus
806
Anders Rnsholt
22 M2 .
Ivan
NF
Jan Simonsen
Ballad
Alb. Vig Frank Olesen

2

Klubmesterskab den 20.8.1997
LB
1
SEJLNR. BDTYPE
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN
DEN

52
135
160
628
180
101
13
274
148
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SKIPPER

Yngling Allan Hansen
Yngling Tonny Povlsen
Yngling Henrik Heger
A expres Ole Steen Pienow
Allan Cornelius
Safir
Yngling Henrik Scharff
Anders Rnsholt
22 m2
Kasper
Jrgrnsen
H Bd
Nils
Mogensen
L-23

KLUB
HS
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF

12

3 POINT PLC

1
1
0.0 1
1
3
2 11.7 2
2
2
3 14.4 3
3
4 28.0 4
5
5
6
4 DNF 35 .7 5
4
6 DNS 35.7 5
8
5 39 .0 7
9
7 DNF •43 .0 8
8
7 DNF DNS 45.0 9

SØKORTRETTELSER

Fotografere
Hvis du kan lide at
fotografere, så kan vi godt
bruge nogle af billederne i
bladet.
Vi har også et kamera til
brug for foreningens
arrangementer.

-R'
Kontakt redaktøren på kon
toret, hvis du vil være med i
/ y en redaktions
gruppe.

213

I33(1NT1333),
132

Drogden.
Pos. WGS-84
1) 55°36,83'N 12°42,02'E 3)55°36,34 , N 12°41,85'E
2) 55°36,59'N 12°41,89'E
På hver af pos. l)-3) tilføjes en rød lystønde p Q.R. (34-1028/97)

214

133(INT1333),
132

Saltholm S.
Pos. WGS-84
1) 55°34,80'N 12°45,93'E
2) 55°34,82'N 12°45,94'E
På pos. 1), ca. 0,15 sm fra yderenden af den viste rørledning tilføjes
en gul lystønde Å FI(4)Y.10s. Den gule tønde der i henhold til
Søkortrettelser 7/97 pkt. 191 blev tilføjet på pos. 2) udtages.

(35-1058/97)

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.

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Navtek MarineCenter,
Wilders Plads, Bygd. C, tlf. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
•15 ton kran. Allemærker af påhængsmotorer repareres.

sl^'outboards

YAMAHA

"flahnsan
aUICKSILM=R
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Sejlerskolen

Nyt fra sejlerskolen
Lad mig starte med at byde alle
velkommen tilbage efter sommerfe
rien, efter en sommer, der var så
god rent vejrmæssigt, som man på
nogen måde kunne ønske sig.
Søndag d. 15 juni deltog "Sejler
skolen" , med bl.a. 2 rene pigehold, i
den årlige "familiesejlads". I år var
vejret igen med os, så vi fik en
fornøjelig oplevelse, hvor også det
sportslige var helt i top; især for
"Øveballen", som viste sin styrke
ved rumskøds sej lads.
Søndag d. 22 juni afholdt sejler
skolen sin årlige "Saltholmtur" med
6 deltagende både. På grund af de
mange sejladsrestriktioner syd for
Saltholm, var turen afkortet til en
"halv Saltholm rundt".
Turen forløb fint med god hjælp fra
vejrguderne.
Juli måned var præget af ferie og
dermed nedsat aktivitet på sejler
skolen.
Den 2-3. august afholdt sejlerskolen

sin årlige "weekendtur" for sejler
skolens elever, venner og lærere.
Turen forløb perfekt med 21 del
tagere fordelt i 8 både.

Tovværkskursus
Afholdes i Greenhouse
tirsdage kl. 19 - ca.2130

Den 16-17. august deltog sejler
skolen med et stort hold i den årlige
"oldboys" sejlads.

Første undervisningsdag bliver i
løbet af oktober med afslutning
og eksamen omkring 1. marts.

Til slut vil jeg nu minde om, at
motorkursus afholdes lørdag den
27. september kl. 1000 for alle inter
esserede. Kurset er obligatorisk for
alle, som vil til prøve i sejlbåd.
Der afholdes prøve i motorbåd
søndag den 28. september Lørdag
den 4. oktober afholdes der prøve i
sejlbåd.

Lærere bliver igen i år:
Erik Poulsen og Frank Olesen.
Kurset er gratis, der må dog
påregnes et mindre beløb til mate
rialer m.m.

I lighed med tidligere vil der i år
blive arrangeret kurser i navigation
og tovværksarbejde. Der vil blive
opsat tilmeldingslister i mellemgan
gen i slutningen af august.

Nærmere oplysninger
senere på tavlen i
mellemgangen

Runde
fødselsdage

1900

Fredag den 10. oktober kl.
er
der afslutning på sejlerskolen i pej
sestuen.
Alle tidligere, nuværende og frem
tidige elever og lærere er velkomne.
Lørdag den 18. oktober er der afriggergilde for alle i SSF. Sejlerskolen
skulle i den forbindelse gerne være
rigt repræsenteret.
Den årlige havnerundfart
foreløbig sat til den 25. oktober.

er

Med venlig hilsen
Kent W. Nielseyi skole chef

i september

Medl. Navn
år
154 Lennart Bjørck Nordstrand 50
200 Inge Askov Rindal
50
386 Torben Albrecht Petersen 50
795 Jørgen Christensen
50
1208 Elin M. Brinkland
50

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning af
både indtil 6 tons
overalt i Danmark

*6#

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
© 32 50 19 78
12
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Navigation

teoretisk del

Onsdage kl. 19 - 2130
Tilmelding og kursusstart:

onsdag den 1. oktober

Læserbrev

Se opslagstavlen i mellemgangen
Kurset gennemgår det pensum
der skal bruges for at bestå
"Duelighedsprøve for lystsejlere
teoretisk del" og afslutter med
eksamen ca. 1. april.
I kurset indgår et "søsikkerhedskursus", hos Falck.
Pris kr. 600.- ecxl. materialer og
eksamensgebyr.
Underviser:
Poul Christensen

HJÆLPSOMHED=
K AMMER ATK AB=
LØNSOMHED
28-08-97
Under sejlads på onsdagsbane i SSF,
får vi en mindre flænge (Ca. 20 cm.)
i spileren. Efter hygge m.v. på ter
rassen hvor sagen bliver forevist,
melder en sejlerven, som af og til
arbejder hos sejlmageren, : "dette
klarer jeg". Dejligt med den
imødekommenhed.
To dage senere er problemet klaret,
spileren er tilbage i båden, Flot, flot.
- hvor meget øl skal nu vejes af?
Så kontaktes redningsmanden, som
inden han når at få en tak, udtaler:

"Hvis sejlmageren havde lappet hul
let (det drejer sig om en 30 x 30 cm.
lap ) ville det havet kostet 450,-kr.
exl. moms. Lærlingen havde klaret
det uden om, så vertnepris bliver nu
200,-kr. øh, nå, men TAK
Flere i SSF har set skaden og den
generelle taksering ligger til mellem
50,-kr. og øl for samme.
En bemærkning til redningsmanden
ang. prisen, udløser svar som: "Der
var jo også transport og levering", jo
tak for hjælpen.
Spileren vi her taler om er godt
brugt 7 år gammel, værdipris 800900,-kr.
Ingen skal hænges ud, omtalte sag
er blot en kedelig misforståelse eller
det der er værre, på hvordan vi kan
'hjælpe hinanden', og tjene lidt ved
det.
Med oprigtig sejlerhilsen
Allan Cornelius

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

Hjertelig tak for venlig
deltagelse
Familien Tastesen

Sundby Sejlforening

7flU til

ønsker følgende ny medlemmer
velkommen

-fra medlemmerne

Runde

M l,

fødselsdage

til At

i juni

Ifvtuli-

til to

104

Kristian Thorup
Bremensgade 46

2300 S

\/\l
\jcj\lt i'Al Aljlifl, &lltt
(colAX, Roføvt

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

li/Ai* i^lhjLt-

Medl.
562
199
1190
1202
1184

Navn
år
Bent Bøje
50
Hans Julius Christiansen 60
Ketty Stephensen
60
Lise Lotte Juel-Andersen 70
Annie Christensen
75

4A<h.g tete, d\J6Å
iu^

&WULI <pl£.

lf\\i Ifn Mi <U vwhfy Aijlitf.

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke

i <jfAJ *hifi cfi UUu
Ali

Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

TORSDAG DEN 2. OKTOBER
KL. 1900 I JOLLEHUSET !
Dagsorden:
F.eks:
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Aftales ved mødestart.

Status siden sidste møde, Hus og plads, Jollebroen, Surferaktivitet,
Projekter, Jollerepræsentant i fremtiden, OSV

Aktivitetskalenderen 1997
27. sept
4. okt.
4. okt.
10. okt.
18. okt.
25. okt.
26. okt.

Sejlerskolen. Motorkursus for dem der skal til prøve.
Sejlerskolen. Duelighedsprøve for elever og andre berettigede
Fiskekonkurrence.
Sejlerskolen. Afslutningskomsammen for alle med tilknytning til sejlerskolen
Afriggergilde.
Havnerundfart.
Generalforsamling.

PLAN 1997 for ungdomsafdelingen i SSF.
27.-28. sept
13.-19. okt.
17.-19. okt
17.-19. okt
15.-16. nov.
Ukendt dato.
DECEMBER

FurresøPokal i - for Ynglinge juniorer.
Regionstræningslejr i Rødvig - for Optimister.
FurresøKoppen - for Ynglinge.
Landstræningslejr - for Optimister
Ungdomsleder-årsmøde.
Førerweekend.
Juleferie.

referatet fortsat fra side 4

ca. 25 børn og forældre forløb godt
trods startvanskeligheder.
SSF kunne ikke deltage i kreds
mesterskabet i Lynetten, da datoen
for stævnet var blevet ændret, så
den faldt sammen med Saltholm
turen.
Sejleraftenerne fortsætter til det bli
ver for mørkt.
Den nye følgebåd skal bundmales
nu.
Punkt 8: Joller
Da interessen for afmærkningen af
jollepladser er større end interessen
for breddeprojektet, stilles dette i
bero indtil videre.
Aktiviteten har været pænt stor, især
på land. Knap så mange sejler.
Der har været flere forespørgsler fra
en gruppe brætsejlere om mulighe
den for medlemskab. De syntes godt
om de forhold, klubben kunne byde
på, men da brætsejlere ofte har flere
end et bræt, de skifter bræt som
sejlere skifter sejl, bliver medlems
skabet for dyrt med foreningens
nuværende principper.
Bestyrelsen vedtog at dispensere fra
lovene om, at brætsejlere kun må
have et bræt/fartøj på betingelse af,
at et ændringsforslag herom bliver
vedtaget på generalforsamlingen.
Der gives tilladelse til at hver bræt
sejler må lægge op til tre brætter på
en plads/hylde i den aflåste gård.

Henrik meddelte, at han stopper
ledelsesarbejdet i kredsen og i DS's
ungdomsudvalg.
Punkt 9: Kapsejlads
"Møn Rundt" blev gennemført med
kun ca. 30 deltagende både, og det
er for få til dette arrangement. Det
skal drøftes, om sejladsen skal fort
sætte, og om den skal være vores
jubilæumssejlads i 98.
"Old Boys" var trods vindspring en
fin sejlads med 14 deltagende hold.
Det bør overvejes at forsyne Bollen
med et årsmærke til Flakfortet.
Erfaringerne med Flakfortets politik
med opkrævning af havnepenge er
grunden til, at SSF ikke ønsker at få
et lokale derovre til brug til bureau.
Klubmesterskabet afholdes den 7.
sept.
"Ballad-stævnet" og "Forterne
Rundt" afholdes den 20.-21. sept.
Den 27. sept. er Bollen reserveret til
en fisketur for vores hovedsponsor
MEKA.

kode til låsesystemet. Denne bruges
i forbindelse med indkøb af nøgler.
Punkt 12: Bladet
Intet
Punkt 13: Evt.
Henrik, Else og Jens arbejder på et
arrangement i forbindelse med
jubilæet.
Mødet slut kl. 22.45
Jens Green formand
Bjørka Schandorff referent

Hvis kompasset svigter
kan du bruge uret.
Den lille viser skal pege mod solen.
Midvejs mellem 12-tallet og den lille
viser finder du nord-syd retningen.
Kandu ikke se mod solen, kan du
sætte en lille pind på urskiven, som
vist på tegningen.Skyggen viser
hvor solen er.

Punkt 10: Motorbåde
Da indbydelsen kom ret sent, og da
der var sammenfald med andre
arrangementer, var der i år ingen
tilmeldte til krebseturen.
Punkt 11: Sikkerhed
Datoen er udløbet på Bollens
nødraketter, så der indkøbes nye.
Formanden har modtaget den nye

NORD
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X International
Succes'en foi

NY GRATIS BUNDMALINi
MiCRON OPTtMA
er udviklet udfra
Internationa! Farvefabrik A/S,
ny gratis bundmaling, hvis der
du har bundmalet med
MICRON OPTIMA.

Danman

Flligger 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.

fiffet i 1899.

Ved genindvielsen af det gamle klubhus, blev den nyopsatte "sludrebænk" straks taget i brug.

November 1997

Nr. 11

56. Årgang

Advarsel mod slukning af fyr og lystønder

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

32 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
Sekretær:

32 53 59 64

Bjørka Schandorff
Kasserer:

31 59 82 80

Jørgen Rindal
Havneudvalg:

32 97 09 39

Rasmus Bech
Holger Nielsen
Klubhusrepræsentant:

31 59 49 24
32 95 36 89

Elo Nielsen
31 57 13 40
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:
Kim Petersen
Kapsejladschef:

32 97 24 61

Frank Olesen
Skolechef:

32 52 23 10

Kent Nielsen
Ungdomsleder:

32 51 39 99

Søren Jensen
Jolleleder:

31 59 06 51

Henrik Gravesen
Målere:

32 52 16 05

Svend Heger
Lars Schaldemose

31 59 66 03
31 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
Bladets ekspedition:

20 32 02 38

Erna Christensen

31 59 39 78

Da lystønder og fyr kan være udsat
for utidig slukning og ikke altid
omgående kan bringes i orden, må
dette forhold erindres ved deres
anvendelse under navigering.
Slukning af lystønder er ofte forår
saget ved påsejling, hvorfor skibs
farten bør passere disse i behørig
afstand.
Flydende sømærker kan drive fra
deres plads, især når de ligger på
udsatte steder. Man bør derfor ved
navigering ikke stole trygt på, at de
ligger på rette plads.
Skønt man som regel bør vælge så
nærliggende punkter som muligt til
pladsbestemmelse ved vinkelmåling
og pejling, bør man dog ikke benytte
flydende sømærker, men faste punk
ter i land.
Skibe eller andet flydende materiel
må ikke uden tvingende nød
vendighed ankres eller fortøjes i fyr
eller båkelinier eller sådan, at andre
skibes sikre passage derved vanske
liggøres eller hindres. Se i den
forbindelse Søfartsstyrelsens be
kendtgørelse om »Særlige regler for
sejlads m.m. i visse danske far
vande«.

Billige kvalitetstryksager
32 51 71 79

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:
^J^jden 1ste i måneden.
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Oplag: 1.400 eksemplarer
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SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
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Tågesignal ved fyr
Ved visse fyr afgives tågesignal, når
sigtbarheden er nedsat.
Med hensyn til afstande, hvori
tågesignaler kan høres, kan intet
bestemt opgives, da de atmosfæriske
forhold har stor indflydelse på høre
vidden.
Der skal udvises forsigtighed ved at
anvende pejlinger til et tågesignal til
pladsbestemmelse, da lyden kan
være betydeligt afbøjet.
Tågesignaler kan sættes igang ved
hjælp af en automatisk tågedetektor.
Da detektoren alene registrerer sigt
barheden ved selve detektoren, kan
der godt forekomme tåge i nærhe
den, uden at tågesignal afgives.

Indberetning om observerede fejl
ved fyrbelysning eller søafmærkning i danske farvande
Skibe, der observerer fejl ved fyr
belysning eller søafmærkning i
danske farvande, anmodes om at
afgive
melding
herom
til
Farvandsvæsenet (FRV) eller til

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

Søværnets operative Kommando
(SOK).
Meddelelse afgivet som telegram vil
uden omkostning for afsenderen
blive befordret til SOK (Farvands
væsenet), når det afsendes under
adresse »Marine København«.

z
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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
v/ Tina og Søren Moller

SALTVÆRKSVEJ 134

2770 KASTRUP

3251 71 79

Nu skal der igen graves i SSF
Denne gang er det i området langs med Amager Strandvej
Københavns kommune (afløbsafdelingen) skal anlægge en stor
kloakledning på strækningen fra
Svend Vonvedsvej til Prags
Boulevard i alt ca. 2350 m.
Ledningens dimension vil variere
mellem 160 og 240 cm i diameter.
Den skal erstatte de overløbsbygværker, som ellers leder blandet
spild- og regnvand ud i strandkan
ten, samt i vort havnebassin
(kanalen) under kraftige regnskyl.
Ledningen vil komme til at ligge øst
for Amager Strandvej og således
berøre Sundby Sejlforenings arealer.
Placeringen af ledningen på vort
areal fremgår af skitsen. Ud over
selve ledningens udstrækning skal
der også bruges plads til arbejdsare
al og udgravning. Det eksisterende
udløb i SSF's kanal vil blive lukket
og arealet fra Amager Strandvej og
frem til broen vil blive fyldt op,
således kommer det til at svare til
det omliggende terræn. Da Sundby
Sejlforening har størst behov for at
anvende landarealet i vinterperio
den, vil arbejdet blive startet op ca.
den 1. maj 1998 og da tidsplan for
nuværende ikke foreligger kan
længden af arbejdsperioden ikke
forudsiges nu. Ovennævnte arbejde
vil naturligvis medføre en del ulej
lighed for de medlemmer, hvis
skure er placeret i arbejdsområdet,

AMAGER STRANDVEJ

idet skurene skal flyttes. Skurene vil
imidlertid blive flyttet tilbage på den
oprindelige plads når arbejdet er
gennemført og de skure der ikke kan
tåle en flytning vil blive erstattet af
nye skure. Der vil ligeledes blive en
omrokering af pladser på land, idet
de både der bliver placeret i arbejds
arealet i vinterhalvåret 97/98 skal

EKSSSSSS3SSSS35SS

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
SSSSSS3SS5S3SS

være i vandet inden den 1. maj 1998.
De medlemmer med skure eller
fartøjer, der vil blive berørt af oven
nævnte vil blive orienteret af under
tegnede eller havneudvalget.
SSF's koordinator på projektet
Bent Knudsen

10%
på materialer til forårsklargøring - 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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GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 1997

Søndag den 26. 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
Modtager ikke genvalg

Ungdomslederen
Søren Jensen
Jollelederen
Henrik Gravesen
Modtager ikke genvalg

1. havneudvalgsmedlem
Holger Nielsen
Formanden for klubhus og bygninger
Elo Nielsen
1. suppleant til bestyrelsen
Vagn Preisler
Kasserer
Jørgen Rindal
1. kasserersuppleant
Erna Christensen
Modtager ikke genvalg

Lovændringsforslag

Andre forslag

Forslag 1.
Bestyrelsen foreslår følgende
ændring i ordensreglementet.
Havnen § 7, Arsmærker.
I linie 4 tilføjes efter,--landfast
fortøjning:såvel som når fartøjet står på land.

Forslag 1.
Den årlige Svagførerfest.

Forslag 2.
Bestyrelsen foreslår følgende for
tolkning i forbindelse med forenin
gens havnereglement § 12:
"Hvert medlem må kun have ét
fartøj i havnen eller på pladsen."
"Et fartøj" fortolkes i forbindelse
med sejlbrædt, som det antal sejl
brædder der kan ligge på éen dertil
indrettet hylde på jollepladsens
brædtområde.

§
4

Svagførerfesterne der er blevet en
tradition i Sundby Sejlforening, og
gennem de første mange år øko
nomisk hvilede på indsamling
blandt medlemmerne med støtte fra
leverandører og venner af Sundby
Sejlforening, og i de senere år over
vejende betalt af foreningens kasse,
forekommer i dag til dels at have
overlevet sig selv.
Vi var i sin tid de første der viste
vejen for hvordan man kunne bringe
opmuntring og lindring blandt
varige syge og handicappede på
Amager uden for vor medlem
skreds.
Denne ide er i dag overtaget af kom
muner, fonde og ikke mindst for
eninger udelukkende med sådanne
initiativer som formål.
Jeg foreslår derfor at vi fra og med
1998 ophører med Svagførerfesten
og i stedet arrangerer en årlig fest
for vore egne medlemmer der
opfylder følgende kriterier.

1) Er 70 år og aktiv eller passiv medlem.
2) Uanset alder er handicappede eller
varig syg og er aktiv eller passiv medlem.
Arrangementets gennemførelse
foreståes af formanden for festud
valget med god hjælp af foreningens
egne medlemmer.
Henry Plambech medlem A 604

Forslag 2.
Ændringsforslag til forslag 1.
Bestyrelsens ændringsforslag til
Henry Plambech's forslag vedr. den
årlige svagførerfest pkt. 2.
Uanset alder er handicappede eller varig
syg og er aktiv eller passiv medlem.
Ændres til:
Uanset alder er selvhjulpne svært handi
cappede eller varigt syg, og er aktiv A
eller aktiv B medlem.

Forslag 3.
Bestyrelsen foreslår ændring af
vagtmandsordningen.
Teksten ændres fra:
"Foreningens næstformand leder og
fordeler vagterne".
Til:
"Foreningens sikkerhedsrepræsen
tant leder og fordeler vagterne".
Forslag 4.
Jeg synes, at det er på tide, at tage
frihavnsordningen op til nyvurde
ring, da hovedparten af sommerens
gæster "misbruger" denne ordning,
og det giver flere udgifter end
indtægter til Sundby's kasse.
Af de 646 gæster (juni, juli og
august) har der været 131 betalende.
PS. Skriftlig afstemning ønskes.
Med venlig hilsen
S. B. Jensen 513

Forslag 5.
70.000,- kr. smidt ud i den blå luft.
Undertegnede foreslår at vi følger
foreningens vedtægter.
Ordensregler: Pladsen § 1 d.v.s.
låger og porte skal være aflåst efter
bestyrelsens bestemmelser.
A 244 Rasmus Bech.

§

En aktiv SSF'er takker af
Vores nuværende kasserersuppleant
har ønske at trække sig fra det ans
varsfulde job, efter mange års
samvittighedsfuldt arbejde for SSF.
Erna Christensen er kendt af alle
Sundbymedlemmer, hun har i en
menneskealder varetaget forenin
gens økonomi. Først som kasse
rersuppleant, derefter kasserer, hvor
hun har været en trofast og loyal
samarbejdspartner for de formænd,
der har været gennem årene.
En varm tak for mange års arbejde.
Jens Green Jensen
Formand

fattig og glad end
rig og ulykkelig.
Men kunne man
ikke finde en ord
ning, der gjorde
det muligt at være
moderat
velhavende og
kun en lille smule
«» V .

(

Pladsen § 5
Fartøjer må kun henstå på
en nærmere afmærket
plads, der anvises af
havneudvalget/plads
manden.
Henstillede fartøjer andet
sted på pladsen vil blive
flyttet for ejerens regning
og risiko.
Alle fartøjer, som henstår
på SSF's plads, skal være
søsat senest 1. juni.
Fravigelse fra denne dato
kan kun ske med
havneudvalgets god
kendelse
og
efter
nærmere begrundelse.
Master og andre rund
holter skal anbringes på
stativerne i masteskuret
og være tydeligt mærket
med ejers navn og
medlemsnummer.
Master skal være afrigget,
og løse salingshorn o.l.
aftaget.

<§i
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Sejlturen
Når de unge kommer i skole efter sommerferien, skal der skrives stile, et af de klas
siske emner er "sommerferien". Jeremy Heelas 8.a skrev om sin første sejlerferie.
Sejlturen skulle gå til Holland, hvor vi skulle være en uge.
Vi er min rigtige mor og min mors kæreste, min søster
Vanessa og mig. Turen derned, som skulle vare en uge, gik
fra Sundby til Dragør, Klintholm, Gedser, Travemynde,
Lybeck, Hamborg, Bremen og til Groningen. I Groningen
skulle vi ligge fortøjet og tage på udflugter.
Vi startede i Sundby sejlklub, hvorfra turen gik til Dragør.
Der blev vi desværre nød til at blive i to dage på grund af
kuling, og i kuling sejler ingen skibe, det er alt for koldt.
Da der var gået de to dage var vi på den igen, men det
blev ikke en særlig behagelig sejltur, fordi der var døn
ninger og høje bølger.
Et spændende sted at lægge til var Gedser, for her kunne
man få sig et dejligt varmt bad, og det trængte jeg i hvert
fald til.
Da vi sejlede i kanaler fik man øje på at landet ved siden af
kanalen lå meget længere nede end vandet i kanalen, fordi
Holland er et inddæmmet land og meget ligger under
havoverfladen.
Når vi kom til en havn skulle vi købe ind til aftensmad
samt drikkevarer, nogle af gangene var butikkerne
lukkede, så levede vi af dåsemad f.eks. forloren skild
padde med salat og så drak vi cola til. Til frokost fik vi
rugbrød og om morgenen fik vi rundstykker.
Noget der er særlig spændende når man sejler På
kanalerne er sluserne. Sluserne er meget forskellige i stør
relsen. Sluserne virker sådan, at når man skal op åbner
nogle huller i den ende hvor kanalen ligger højere oppe
end den kanal man kom fra, hvis du skal ned forgår det på
næsten samme måde, der åbner de bare nogle huller i den
side af slusen som ligger ud mod den lavere liggende
kanal. På kanalerne så vi mange forskellige dyr som f.eks.
lappedykkere, rørhøge, ænder og fiskehejrer. Vi havde en

l|pfÉliil||p
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jolle med, som vi måtte bruge når vi
lå stille.
Den anden store oplevelse var flod
bådene. De kunne sætte deres ror
helt på tværs af skruen, så båden
den kunne dreje rundt på en
tallerken. De kunne også være så
tungt lastede, at vandet stod ind
over ringdækket. Når flodbådene
satte fuld kraft på motorerne, lavede
kølvandet strømhvirvler, som
gjorde at man ikke kunne styre de
små både. Det er dog heller ikke
tilladt at speede op når man er på
vej ud af en sluse. Alice og Allan
holdt ferie i Amsterdam i nogle
dage, og tog toget til Groningen,
hvor vi hentede dem på stationen.
Vanessa og jeg viste dem byen.
Dagen før havde min mor, Poul,
Vanessa og jeg sejlet i den lille jolle
rundt om den gamle bydel som er
omgivet af en kanal.
Næste dag skulle Alice, Allan,
Vanessa og jeg hjem til København
med en bus vi startede kl.10:30 og
var i København 22:00.
Jeremy Heelas 8.a
Billedtekst:
øverste modsatte side:
Typiske hollandske bymiljøer.
Neders modsatte side:
I Bremerhaven er forskellen på flod og
ebbe ca. 3,80 m. Visse steder, som her,
sejles der kun ved højvande
Øverst denne side:
En flodbåd, der trods deres enorme stør
relse (50-100 m.) har en lastet dybgang
på kun ca. 2 m. Kan dreje rorene (ofte 3
ror) helt på tværs og vende på en
tallerken
Herunder:
Fra en kanal en stille morgen

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.

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

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandling
forsikringsskader

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup
tif

325030,17, Fax 32503435
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Resultatliste fra Forterne Rundt den 21. september 1997
BANELÆNGDE:
SEJL NR. BDTYPE
DEN
1 One Off
DEN 841 Folkebd
DEN 779 Folkebd
DEN
1 Fauner92
SWE
24 717 O.D.
DEN 160 Bann. 28
DEN
8 Matcher
DEN 934 Ballad
DEN 1186 Ballad
DEN
52 BB lOm
DEN 1316 Ballad
DEN
1 Sk. 6-m
DEN
80 Maxi 909
919 Ballad
SWE
DEN
61 Lars. 28
950 Ballad
SWE
DEN 574 Ballad
DEN 1199 Ballad
DEN
15 w-Bd
DEN 1094 Ballad
DEN 110 Grinde
DEN 148 L-23
DEN
2 A. A. 12
DEN
3 Atal. 30
DEN 683 Ballad
DEN 620 Ballad
DEN
2 Waarship
13 22m2 Sk.
DEN
DEN 2001 Ballad
DEN
30 Spidsgt.
DEN
43 Int. 806
DEN 452 A Cirrus
DEN 628 A. Expr.
DEN
12 Bandh.33
DEN 1174 X-402
DEN 707 Ballad
32 Spkhug.
DEN
DEN 175 Spkhug.
DEN
76 Ylva
DEN
66 Bla. 107
81 Spkhug.
DEN
DEN 889 A Viggen
DEN 950 A. Vega
836 Ballad
SWE
DEN 676 Ballad
51 Skg.kr.
DEN
59 6 meter
DEN
DEN 387 Int. 806
DEN 512 Fenix
DEN 181 Drage
DEN 230 Drage
DEN 120 Omega 42
21 Lars. 28
DEN
DEN 923 Fenix
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23.8 SMIL
SKIPPER
Anders Jensen
Brian Frisendahi
Henrik Green Jensen
Poulsen/Fauner
Anders Hansen
Ole Krongaard
Anders Dylov
H. P. Johansen
Hansen/ Christensen
Flemming Thomsen
Holger Nielsen
Jess Brønden
Ib Solgaard Andersen
Lasse Larson
Aage Poulsen
Krister Ahikvist
Mogens Petersson
Christian Caspersen
J. Faurby-Nielsen
Claus Barentsen
Freddie Bruzelius
Nils Mogensen
Poul Borchum
Jakob Buus Petersen
Torben Pless
Poul Byberg
Jørgen Friland
Anders Rønsholt
Mogens Banhncke
Ole Juul
Claus Villadsen
Henrik Klitz
Ole Steen Peinow
Ole Berner
Ivar Tang
Jens Green Jensen
Mogens Hauschultz
Kent Nielsen
Susanne Lindholm
Øjvind Gosmer
Henrik Henriksen
Frank Olesen
Michael Fraenkel
Thomas Nevstad
Steen Gøransson
Sanne Wittrup
Jørgen Jensen
Frank Persson
Claus Topp
Svend Olsen
Lauge Rønnnow
Thomas Ekdahl
Henrik Gorm
Rene Enemark

BÅDNAVN
S.O.U.S.
Tibbe Tit
Molly
Fyldepennen
Fladmule
Gråskæg
Team Sif
Pingvino II
Fif ty-Fif ty
Olivia
Dione
Nannie
Soldanelle
Lazy Lady
Sixty One
Delfin
Bloody Mary
Marina
Chris
Ingelise
Månestråle
Do-Do
Sabrina
Koni
Pascal
Røde Mor
Bolene
Sirocco
Sin
Vivi
Amalthea
Nike
Tayyarah
Marie
X-Climax
Peter Wessel
Rimfaxe
Tyveknægten
Naverone
Colette
Antares
Kiki
Mizar
Gratla
Ellis
Trio
Alda
Rygvind
Orkan Olga
Fafner
Puff
Tulle
Mir
La Barca

PLC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

DH88
6.90
4.55
4.55
7.50
7.35
6.80
7.90
6.20
6.20
7.40
6.20
6.00
6.10
6.20
6.60
6.20
6.20
6.20
5.90
6.20
6.10
5.50
8.80
6.05
6.20
6.20
6.20
6.25
6.20
5.25
5.90
5.25
6.20
7.15
8.75
6.20
6.05
6.05
8.05
7.20
6.05
5.05
5.50
6.20
6.20
7.00
6.85
5.95
5.75
5.45
5.45
8.35
6.60
5.75

SEJLTID
03.28.44
04.19.00
04.22.36
03.26.44
03.31.46
03.41.45
03.26.25
03.55.38
03.56.51
03.37.58
03.58.06
04.02.07
04.00.38
03.59.40
03.53.16
04.00.46
04.01.18
04.02.58
04.09.16
04.04.51
04.06.52
04.19.12
03.29.07
04.08.43
04.07.18
04.08.16
04.09.39
04.10.03
04.12.02
04.31.46
04.19.19
04.33.36
04.14.31
04.01.14
03.41.27
04.18.05
04.23.18
04.24.03
04.00.59
04.14.41
04.34.59
04.58.01
05.01.36
DNF
DNS
DNC
DNC
DNF
DNC
DNS
DNS
DNS
DNF
04.05.54

PRMIETID
04.18.1
04.19.00
04.22.36
04.25.0
04.27.5
04.29.3
04.30.0
04.33.1
04.34.2
04.34.5
04.35.4
04.35.5
04.36.2
04.37.1
04.37.5
04.38.2
04.38.5
04.40.3
04.41.10
04.42.2
04.42.3
04.42.5
04.43.3
04.43.3
04.44.5
04.45.5
04.47.1
04.48.3
04.49.3
04.49.4
04.51.1
04.51.3
04.52.0
04.54.2
04.55.1
04.55.4
04.58.06
04.58.51
05.06.3
05.08.4
05.09.47
05.11.1
05.25.1

DS

Resultatliste fra Weekend Ballad den 20-21. september 1997
RESULTATLISTE UDEN FRATRK. OLYMPISK POINTSYSTEM
NAVN
KLUB
1
PLC SEJLNR.
SNK
DEN 1316
Holger Nielsen
4
1
Hansen / Christensen
DEN 1186
SNK/KDY 2
2
7
DEN 934
DS
H. P. Johansen
3
Krister Ahikvist
MSS
6
4 SWE 950
Poul Byberg
KS
DEN 620
1
5
Claus Barentsen
RKS
DEN 1094
3
6
Lasse Larson
MSS
8
7 SWE 919
Mogens Petersson
RKS
5
DEN 574
8
Christian
Caspersen
NIV
10
DEN 1199
9
9
SSF
DEN 707
Jens Green
10
Mogens Bahncke
KDY
11
DEN 2001
11
Torben Pless
KS
12
DEN 683
12
SS
DNC
Steen Gøransson
DEN 676
13
DNS
Thomas Nevstad
MSS
14 SWE 836

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

3
3
2
1
5
10
8
4
6
7
12
11
9
DNS
DNF

POINT
16.7
17.7
18.7
21.7
29.0
29.7
30.0
36.7
43.0
49.0
51.0
52.0
60.0
63.0

IGEN I ÅR TILBYDER VI SPILLEAFTENER I SSF
DATOERNE ER FØLGENDE: TORSDAG KL. I 900
D. 20/ 11,1 9/2, I 9/3
STED: SKIPPERSTUEN, SSF'S KLUBHUS
ALLE ER VELKOMNE - OGSÅ TIL AT TAGE EGNE SPIL MED
BRÆTSPIL - KORTSPIL - AVANCEREDE SPIL
O.P. & MICHAEL
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For os er det alvor hver gang
Tekst Margit Wulff

Når kratluskerne trækker \^a T"r"bybiq^t
den grønne kampuniform med
store støvler, hjelm og oppakning,
så tager vi vores sej lerdress på, når
vi møder til vores sejlaftener og
weekender.
Om bord på et skib er der nemlig
ikke plads til for meget tøj, der
stikker, ud og man skal kunne
bevæge sig let rundt - også når det
er søgang.
Hver gang Det maritime Hjemme
værn slipper kajen, er det alvor. Det
er live.
Det kan være barsk, når det blæser
23 m/s og vi skal ud og redde
sejlere, som enten er gået på gund
eller har fået motorstop, men vi får
også mange gode oplevelser med
hjem. Og de gode oplevelser opvejer
i høj grad de barske.
En af vores opgaver er at være følge
fartøj i kapsejladser, og i år var vi
igen følgefartøj for kapsejladsen
Møn Rundt.
Vi startede fra Holmen fredag aften,
og ankrede op ud for Sundby

KU

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Sejlforening, som holdt sejladsen.
Her satte vi vores gummibåd i van
det, som skulle ind og hente
instrukser om sejladsen og en delt
agerliste.
Vores opgave var i starten at følge
de forreste skibe ned til Kalvehave,
så da starten gik klokken 19, fulgte
vi efter.
Der var ikke meget vind,
nærmest ingenting, så det
gik temmelig langsomt i
starten selv for de hurtigste
skibe. Så vi kunne nyde, at
aftensolen gik ned, og indtil
hundevagten stod vi oppe
på den åbne bro i
skjorteærmer og talte stjer
neskud, mens vi lige så stille
fulgte førerfeltet.
Senere blev det diset og
dermed lidt køligere, så vi
fortrak ind i det varme styre
hus. Der var stadigvæk
meget lidt vind, men da vi
nåede ned til Stevns, skift
ede det fra svag til let vind,
så sejlerne fik det lidt lettere.
Der var selvsagt ikke nogen
sejlere, der havde problemer
i sådan et vejr, så vi satte
gummibåden i vandet, da vi
nåede til Farøbroerne.
Nu skulle der tages video af

vores skib, for det er sjældent, vi har
mulighed for at tage billeder af ski
bet udefra. Det endte med, at vi
sejlede helt til Kalvehave i gum
mibåd alt imens vi tog billeder. Det
var nu meningen at vi skulle ligge i
Kalvehave og vente på, at den sidste
sejlbåd kom forbi, så vi kunne følge
den hjem. Det blæste stadigvæk ikke
meget, så det havde lange udsigter.
Hjemmeværnets kugler
Nogen fik sovet lidt på forskud, og
andre gik op og købte en stor isvaf
fel med fem kugler. Det fik vi meget
ud af, for vi har før været ude for at
hver gang vi havde is i fryseren, så
kom vi på en søredningsoperation,
Search And Rescue, SAR, så vi ikke
nåede at spise isen.
Vi afgik fra Kalvehave ved 19-tiden,
hvor de sidste to skibe passerede os.
På vej ud af Bøgestrømmen havde vi
god tid til at beundre solnedgangen
- og tage billeder igen. Det tegnede
til at blive en rolig hjemtur.
Penelee
Ved 23-tiden var vi nået op til Stevns
Fyr, hvor vi blev ringet op af
Sundets Marinedistrikt. Ud for
Rødvig havn var et skotsk skib,
Penelee, gået på grund og bad om
hjælp til at komme fri. En fisker

havde prøvet at hjælpe uden held.
Penelee var 36 fod og vejede 7 tons, så det var
en større opgave vi nu skulle ud på. Vi sejlede
tilbage til Rødvig og fik undervejs radiokon
takt med Penelee.
På vejen til Rødvig var en lang slæbetrosse
ved at blive gjort klar. Enden af den og en af
vores folk blev sendt over til Penelee.
Slæbetrossen, som var bundet sammen af
flere trosser, endte med at blive 250 meter
lang, inden den kunne nå helt over og blev
bundet fast på Penelee.
Penelee lå fast på stengrund og kunne ikke
trækkes flot ad samme vej, som hun gik på
grund, så for at komme af igen måtte hun
drejes rundt. Agterdækket blev derefter ryd
det for folk i tilfælde af, at trossen skulle
springe.
Vi startede med at trække lige så stille, mens
vi lyste på trossen, for evt. at kunne reagere
hurtigt, hvis den skulle springe. Det hjalp
ikke, men da vi trak lidt stærkere, begyndte
Penelee at krænge til den ene side, så vi måtte
slække igen.
I tredie forsøg lykkedes det at etablere det
rigtige træk, så Penelee begyndte at dreje
rundt, og vi fik hende trukket væk fra det sted
hun lå. Vi holdt vejret mens hun bumpede 3-4
gange hen over stenene, men så var det over
stået, og vi slæbte hende ind i Rødvig Havn.
Hjælperen skrueløs
Undervejs blev det konstateret, at Penelee var
fuldstændig intakt. Der var ingen huller og
skruen havde heller ikke taget skade af
grundstødningen. Under manøvren var vi
blevet kaldt op af en motorbåd, som også
havde forsøgt at hjælpe Penelee med det
resultat, at han havde mistet skruen. Han lå
nu lige uden for havnen på 30 cm vand.
Vel ankommet med Penelee satte vi gum
mibåden i vandet med en slæbetrosse og et
par mand. De sejlede ud af havnen igen og fik
motorbåden slæbt ind i lystbådehavnen.
I mellemtiden var de to mand fra Penelee
ovre og sige pænt tak for hjælpen. Det viste
sig at den ene arbejder i Søredningstjenesten i
Skotland, så hvis ikke det var fordi, vi skulle
videre efter de sidste skibe i Møn Rundt igen,
kunne vi sikkert have udvekslet mange histo
rier.
Inden vi fik rigget af og ryddet op var
klokken blevet hen ad 2, og så satte vi kursen
nordpå igen.
Da de sidste skibe var nået hjem ved 8-tiden
søndag morgen, blev vi frigivet, så nu reg
nede vi med at vi skulle hjem.
Så gik det hjemad til Holmen, hvor det var
lige så varmt, som da vi tog af sted.

Fakta
Ved starten i 1949 var der
30.000 medlemmer, og pr. 1.
januar 1997 var der 66.000
medlemmer, hvoraf 17% er
kvinder.

. _

79% i hærhje
i
Der er 740 hj<

ca. 640 mio.
med o
og der er ca. 1.000 ansatte i

Fa et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri
sommer
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til
foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer.
Klargøringen omfatter:
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Check af tændingssystem
• Motoren testes i prøvekar
• Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2- 5 HK, 385 kr.
6 - 10 HK, 425 kr.
12 - 25 HK, 460 kr.
26 - 45 HK, 545 kr.
46 - 75 HK, 725 kr.
80 -120 HK, 895 kr.

Navtek MarineCenter,
Wilders Plads, Bygn. C,tlf. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer • Marine udstyr - Autoriseret værksted
•15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres.
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SUNDBY SEJLFORENINGS
JULEFROKOST
LØRDAG DEN 13. DECEMBER 1997
KL. 14
DU TILBYDES DET STORE USANSYNLIGE KOLDE/VARME JULEBORD
A'LA TINA
MUSIKKEN STÅR "HANNE OG VENNERNE" FOR
DA VI IKKE SÆLGER LOTTERIER VIL VI TAGE ENTREBETALING
MED 20.00 KR. PR. PERSON TIL HJÆLP TIL BETALING
AF MUSIKKEN
BILLETTER TIL JULEFROKOSTEN KØBES HOS TINA
PRIS KR.: 120.00

12

BØRNENES JULETRÆ
SØNDAG DEN 21. DECEMBER 1997
KL. 14.00
Kom og få en hyggedag med dine børn eller børnebørn
Billetter kan afhentes hos Tina
Kun en billet pr. barn
Da vi jo i år ikke sælger lotterier vil vi ved
indgangen sælge entrebilletter
Voksne 20.00 kr. og børn 10.00 kr.
På børnenes billetter vil vi trække lod om
10 EKSTRA FLOTTE GODTEPOSER
Børnene vil få juleboller, sodavand, is og godteposer.

Julemanden kommer kl. 14.00
HUSK RYGEFORBUDET I KLUBHUSET FRA
KL. 14.00. TIL KL. 17.00
13
i

Sejlerskolen

til næste år.

fra bestyrelsen

duelighedsprøven i sejlbåd afholdes
lørdag den 4. oktober. Resultatet
foreligger ikke i skrivende stund.

Nu er sejlersæsonen forbi, og vi er
midt i efteråret.
Når i læser dette, er navigationskurset og tovværkskurset forhå
bentlig i fuld gang.
Søndag den 21. september deltog
"Tyveknægten" i "Forterne Rundt".
Det var friskt vejr, så vi fik en fin
dag og nåede at blive nummer 2 ud
af tre spækhuggere. Dette resultat er
vi tilfredse med, især når man tager
hensyn til at vi var den eneste spæk
hugger, som ikke førte spiler.
Dette bringer tankerne hen på, at vi
mangler en mindre skæringsspiler,
som er tilladt efter klassereglerne.
En sådan spiler kunne meget vel
have ændret vores placering en tak
opad i dette års "Forterne Rundt".
lørdag den 28. september afholdt
sejlerskolen sin årlige motorlæredag
med deltagelse af de håbe fulde
prøveaspiranter.
I år havde vi som noget nyt etableret
undervisning til duelighedsbevis i
motorbåd. Der har været pæn tilslut
ning til dette arrangement, og
søndag den 28. september var der
prøve for 10 elever, som alle bestod
med bravur. De præsterede et meget
godt resultat i en båd, som ikke er
helt let at manøvrere med, så denne
succes forventer vi at følge op igen

Fredag den 10. oktober afholder
sejlerskolen
afslutning,
og
lørdag/søndag den 11/12. oktober
er der pligtarbejde med afrigning af
bådene.
Lørdag den 18. oktober afholder SSF
det årlige afriggergilde. Det er mit
håb at se mange af sejlerskolens
elever og lærere ved denne lejlighed.
Lørdag den 25. oktober agter sejler
skolen i lighed med tidligere år, at
deltage i den årlige "havnerundfart".
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.
En særlig tak og velkommen på
holdet skal rettes til Ib Petersen, som
har forestået undervisningen af to
hold på motorbåden
For alle gælder det, at vi forhå
bentlig ses igen til foråret til en ny
sæson, hvor vejret sikkert vil arte sig
lige så godt som i år.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen skolechef

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
408 Henrik Skov
Palermovej 15
2300 S
410 Jørgen Rasmussen
Storekrog 46
2300 S
431 Ronni Madsen
Tårnby Torv 1
2300 S
443 Preben Flindt
Mellemforta alle 6
Dragør
456 Ane Kvitse
Valmuevej 24
2300 S
466 Ronny Rehnstrøm
Næstvedgade 18
21000
497 Kate Andersen
Amagerbrogade 188 2300 S
512 Jonna M. Carlsen
Birkhegnet 49
Greve
522 Flemming Vindelev
Englandsvej 38
2300 S
540 Dan Jensen
Sundbyvestervej 87 2300 S
550 Michel K. Jensen
Tingvej 61
2300 S
558 Kenneth Jønsson
Vermlandsgade 72
2300 S
1612Mie G. Jørgensen
Øresundsvej 118
2300 S
1635Gustav G. Jensen
Chr. d. II's alle 25
2300 S
1251 Marion Pedersen
Bjørneklovej 3
2300 S

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
&
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
@ 32501978
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CODAN
forsikring
Har du spørgsmål vedrørende
SSF's forsikringsordning.
Ring til 3940 10 88

Codan
Søren Schuster
Exam. Assurandør
Sofievej 2, 3., 2900 Hellerup

Aktivitetskalenderen 1997/ 98
25. okt.
Havnerundfart.
26. okt.
Generalforsamling.
20. nov
Spille aften i klubhuset
19. jan 1998 Spille aften i klubhuset
19. mar 1998 Spille aften i klubhuset

PLAN 1997 for ungdomsafdelingen i SSF.
Ukendt dato.
DECEMBER

Førerweekend.
Juleferie.

Runde
fødselsdage
i november
-fra medlemmerne

80 år
Hjertelig tak for venlig opmærk
somhed på min fødselsdag
Ejner H. Hansen

Til Sundby Sejlforening
Tak for gaven (en bluse) ved min
fødselsdag den 24/8.
Samt tak for talen som Jens holdt på
SSF's vegne.
Birgitte

fra redaktøren!

Husk disketten!
Artikler der bliver afleveret til
bladet, bliver tydeligvis skrevet
på computer. Send disketten med,
det gør det hele meget nemmere.
Skriv navn og adresse på, hvis du
vil have disketten retur.

Medl. Navn

år

182
359
59
537

50
50
60
75

Ole Jensen
Per Siert
Ole Beck Meinke
Ewald Oggesen

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke

BADU/DSTYR

KOM OG SE DE SIDSTE .NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB EkLÆDNING

vidensk
blive istand til
at forklare,
ivorfor et barn

VI HAR

INSTRUMENT]
BLOKKE/ BESi
TOVWERK
MALINi
SEJ LERTØJ CH
GAVEARTIKL

OG FITTINGS

ITIM MODE

KAST
SALTVÆRKS
TLF. 3 2-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

ERVICE
RUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

15
i

%International

MICRON OPTIMA
er udviklet udfra
ACTIVATOR Teknologien,
derfor garanterer
International Farvefabrik A/S,
begroning på de steder hvor
du har bundmalet med
MICRON OPTIMA.
Nærmere beskrevet nedenfor.

^fSFNATtoiÉ

Flligger 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.

Aktive juniorer i SSF, her nogle friske pokalvindere

December 1997

Nr. 12

56. 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

32 58 32 96

Havnekontoret

32 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:
Else Thuring

..32 53 59 64

Sekretær:
Bjørka Schandorff

.31 59 82 80

Kasserer:
Jørgen Rindal

.32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

..31 59 49 24
..32 95 36 89

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

..31 57 13 40

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:
Kim Petersen
32 97 24 61
Kapsejladschef:
Erik Povlsen

32 52 98 89

Skolechef:
Kent Nielsen

32 51 39 99

Ungdomsleder:
Søren Jensen

31 59 06 51

Jolleleder:
Jan Simonsen

20 63 16 22

Målere:
Svend Heger
Lars Schaldemose

31 59 66 03
31 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen

20 32 02 38

Bladets ekspedition:
Erna Christensen

31 59 39 78

Kristine er død
Kirstine Larsen blev 76 år, i SSF
andet gav sig udslag i, at hun
kendt som Kristineblev, fredag d.
næsten vidste noget om os alle
7 nov. bisat fra den skønne gamle
sammen i klubben, så om man
Brøndbyøster kirke. En epoke i
skulle have sidste nyt om skan
SSFs historie er hermed forbi!
daler, død, fødsler eller bryllupper,
I det blæsende og regnfulde
skulle man blot gå til hende.
novembervejr, fulgte en lille tro
(Mon skiftende redaktører ikke er
fast skare, Kri
gået glip af noget
stine på vej til
der ?). Sundby
den
sidste
Sejlforening nå
rejse. Efter den
ede da heldigvis
kirkelige hand
ved et par store
ling, talte Hans
fester til hendes
Guldager smukt
ære,
at
vise
og varmt om
hende, hvor stor
den store betyd
pris vi satte på
ning som Kri
hende,
men
stine har haft
typisk for Kri
for vor fore
stine, viste hun
ning, i over 35
sig ikke i klub
år.
ben efter
hun
Hun var, sagde
havde trukket sig
Hans, det faste
tilbage.
samlingspunkt
Hun døde en
for vor fore
somt og vi er
ning i gode,
mange der følte,
at livet ikke mere
såvel som i
..
Kirstine, som mange kendte hende
turbulente tider.
havde betydning
Et menneske, for hvem SSF var
for hende, efter hun havde sagt
hele hendes tilværelse, idet hun
farvel til SSF.
gav sig fuldt ud i vor tjeneste, til
Med dette et sidste farvel til en
fester generalforsamlinger o.a.,
person, som var kendt i klubber
over det ganske land, såvel som
somme tider op til 18 timer i
hos vore svenske venner, hvor hun
døgnet.
Kristine var i bund og grund et
var en myte med sin "Kristinsk
sødt og rart menneske, som lyttede
Flåsksteg".
til medlemmerne, når de havde
Ære være dit minde Kristine!
Vagn Preisler
noget på hjerte, hvilket blandt

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

Billige kvalitetstryksager
32 51 71 79
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Oplag: 1.400 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

jgp^cfeA? 1ste i måneden.

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

m
5

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

o

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

z

Alt i bogbinderiarbejde

•

Fotografering til brochure brug
•o
>

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
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Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.
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*
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DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning.

LU
*

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

CC
<

SMQffsettfyk

Q.

W Tina og Søren Meller

SALTVÆRKSVEJ 134

2770 KASTRUP

@

3251 71 79

2
i

Ude på det store vand
Dagligdags for os, men for børnene fra Tjernobyl var det en oplevelse af de store. ASF-Dansk Folkehjælp søndre afde
ling og Chaufførernes fagforening har været medvirkende til, at 16 børn i alderen fra 8 til 13 år fra det atomudslipramte Tjernobyl har fået en måneds ferie i Danmark. En af dagene tilbragte de sammen med Juniorafdelingen i Sundby
Sejlforening, hvor de bla.a. var ude at sejle på det "rigtige store hav", noget de ikke havde prøvet før. En glad og
oplevelsesrigdag for både børn og voksne.
Foto: Finn Svensson, lånt fra Chaufførernes fagforenings blad

Reservedele,
salg og service
af bl.a.:

Bådvarmere:
• WEBASTO
• THERMO

• ALBIN

• REMOTRON

• VOLVO
• BUKH

Æk |

AL

marine
service

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

• WALLAS

Referat af generalforsamlingen

Søndag den 26. ol^tcfoer 1997

Formanden bød velkommen og gik
straks til dagsordenens punkt 1.
Punkt 1.
Hans Guldager blev foreslået som
dirigent og modtog valget. Han
indledte med at konstatere at gene
ralforsamlingen var lovligt indkaldt.
Et stemmeudvalg bestående af A675
Vagn Preisler, A801 John Jacobsen
og A546 Sven Malm blev nedsat.
Dagsordenen blev oplæst og et
punkt 2a "Budgetforelæggelse 98"
blev indsat. Forslag 4 under punkt 5
"Andre forslag" blev flyttet til
behandling under punkt 4 "Lovæn
dringsforslag."
Punkt 2.
Formandens beretning (side 18), og
herunder uddeling af nåle til jubila
rerne og pokalen til årets Sundby'er.
Herefter op
læstes proto
kollen fra be
styrelsesmø
det den 29.
september,
(side 13)
680
Henry
Årets sundbyer
Plambech efBirgitte Akkermann
terlyste et regn
skab. Ifølge vedtægterne fremlægges
dette på generalforsamlingen i
marts.
680 Lennart Larsen efterlyste den

lovede ordning på handel med
skure.
920 Gunnar Desler fortalte, som en
mulig forklaring på det dalende
besøgstal, at han i andre havne
havde mødt sejlere, der havde følt
sig temmelig dårligt behandlet
under besøg i SSF.
119 Michael Ronild efterlyste en
form for "internationalt" medlem
skort til brug ved besøg i sejlklubber
i udlandet, da man ikke der tager
girokortet for gode varer.
Dirigenten oplyste her, at en tid
ligere bestyrelse var blevet pålagt
dette arbejde.
515 Juel-Andersen takkede for
brevet om det forestående gravear
bejde og ønskede i den forbindelse
at vide, om indhegningen om
klubben også ville blive fjernet, og
om vagtperioden så skulle udvides
som en konsekvens heraf.
Formanden undskyldte, at det på
forårsgeneralforsamlingen lovede
forslag om handel med skure ikke
var blevet lavet. Arbejdet vil blive
gjort nu.
Som svar til Gunnar lovede forman
den at tale med rette vedkommende,
da SSF ikke ønsker at fremstå som
en klub, der ikke behandler sine
gæster ordentligt, ligesom vi forven
ter, at vore gæster opfører sig
passende.

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

Et medlemskort af internationalt
tilsnit vil der blive arbejdet videre
med.
Angående udgravningerne vil der
blive holdt et medlemsmøde, hvor
bygherren kan informere om, hvad
der skal ske. Med hensyn til lågerne
og hegnet vil de blive flyttet, således
at området stadig vil være indhegnet
og aflåst efter vort ønske.
Da der ikke var flere, der havde
bemærkninger, gav dirigenten sig
selv ordet og støttede initiativet til at
få lavet et "internationalt" medlems
kort. Protokol og beretning blev
herefter vedtaget med akklamation.
Herefter uddelte Juniorlederen og
Kapsejladschefen pokaler.
(se side 15)
Punkt 2a
Budgetforelæggelse: Kassereren
fremlagde forslaget til budget for 98
indeholdende indtægts- og udgifts
fordelingen. Det blev taget til efter
retning uden bemærkninger.
Forlægget vil blive trykt i bladet.
Punkt 3 Valg
Følgende blev genvalgt: Formanden
Jens Green Jensen, Ungdomslederen
Søren Jensen, havneudvalgsmedlem
Holger Nielsen, Formanden for
klubhus og bygninger Elo Nielsen, 1.

10 %
på materialer til forårsklargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før
afhentning og køb for over
kr. 1000,-.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 10 00 - 12 00
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 00 - 12 00
Mandag lukket

suppleant til bestyrelsen Vagn
Preisler og kassereren Jørgen Rindal.
Til ny kapsejladschef valgtes 302
Erik Povlsen "Basse", ny jolleleder
blev 237 Jan Simonsen "Janus" og
som kasse
rersuppleant
valgtes 1208
Elin Brink
land.
Søren Jensen
meddelte, at
han ikke genKasserersuppleant
opstiller næElin Brinkland
ste år, og op
fordrede til at man allerede nu begy
nder at se sig om efter en ny
juniorleder.
Punkt 4 Lovændringsforslag.
De indkomne forslag er trykt i blad
nr. 11.
Til forslag nr. 1 angående Arsmærker begrundede formanden forslaget
med, at det skal gøre det lettere for
havneudvalget at identificere
bådene på land.
1054 Michael Fraenkel mente at den
nugældende ordning med navn og
medlemsnummer på bukke m.m. er
nok.
Rasmus Bech påpegede, at det
nugældende forslag om årsmærkning kun gælder både, der ligger i
vandet. Der står p.t. ca. 50 både på
land, og intet om, at de skal være
mærket.
Afstemningen var skriftlig. Der var
uddelt 162 stemmesedler. Der blev
afgivet 154 stemmer, 125 stemte ja til
forslaget, 24 stemte nej, der var 5
blanke. Forslaget blev vedtaget, da

antallet af ja-stemmer opfyldte
kravet om, at lovforslagsændringer
skal vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer.

Han efterlyste erfaring fra langturssejlere om, hvor meget de evt.
sparede ved at benytte frihavnsordningen.

Forslag nr. 2 angående havneregle
mentet §12 "Hvert medlem må kun
have ét fartøj i havnen eller på plad
sen" skønnedes af dirigenten - efter
konferering med forslagstillerne udelukkende at være et spørgsmål
om fortolkning af vedtægterne, som
man ønsker medlemmernes accept
af, og det hører derfor ikke ind
under lovforslag. Formanden
udtalte, at vedtægterne ikke er
indrettet på den udvikling, der har
fundet sted i forbindelse med bræt
sejlads, hvor brætsejlere har mere
end et bræt til brug under forskellige
vejrforhold. Henrik Gravesen for
klarede, at brætsejlere skifter bræt
som sejlbåde skifter sejl.
Herefter blev forslaget vedtaget.

Derefter fulgte en livlig debat med
mange deltagere, og hvor hovedar
gumenterne var: at mange brugte
ordningen og var glade for den, at
foreningens fornemste formål var at
fremme sejlsporten, og det gjorde
man ikke ved at afskaffe ordningen,
at hvis gæsterne blev væk, ville det
også gå ud over restauranten,
at ordningen bør bevares, selv om
det måske koster os en smule.
Kassereren foreslog at man evt.
ændrede loven så ordningen blev
taget op til vurdering hvert år, da
antallet af gratis gæster har været
stigende, og muligheden for at
vælge hvert år, ville give os en større
frihed.
Den skriftlige afstemning gav føl
gende resultat: Af 158 afgivne stem
mer stemte 34 for forslaget, 115
stemte imod. Der var 8 blanke og 1
ugyldig. Forslaget var dermed
forkastet.

Forslag nr. 4, anført under dagsorde
nens punkt 5, og hvori "Frihavnsordningen" ønskes taget op til nyvur
dering, henhører som tidligere
nævnt under punkt 4.
513 S.B. Jensen begrundede forslaget
med, at ordningen bliver misbrugt,
da ikke alle bruger den efter
reglerne, og at foreningen mister
mange havnepenge, da kun et fåtal
af de gæstende både betaler
havnepenge.
445 Poul Olsen støttede forslaget og
påpegede, at det ikke var havne
penge klubben gik glip af, men at
det også gav andre udgifter med
bl.a. pæle, der skulle rettes op o.l.

Punkt 5 Andre forslag De ind
komne forslag er trykt i SSF's blad
nr. 11.
Forslag nr. 1 om den årlige Svagførerfest.
Bestyrelsen havde et ændrings
forslag til det stillede forslag, men
inden foreslog dirigenten, at beteg
nelsen aktiv og passiv medlem i pkt.
1 i forslaget ændredes til A og B
medlem, så det passer med vores
love.

@1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Formanden begrundede ændrings
forslaget til pkt.2 med, at foreningen
ikke kan yde en hvilken som helst
slags hjælp til handicappede. På
dirigentens opfordring indvilligede
forslagsstilleren og forsamlingen i, at
bestyrelsens ændringsforslag til pkt.
2 erstattede det oprindelig forslags
pkt. 2, hvorefter hele det ændrede
forslag kunne behandles.
Næstformanden Else Thuring var
enig i at svagførerfesten har over
levet sig selv og opfordrede til, at
man dannede et seniorudvalg, der
kunne
varetage
de
ældre
klubmedlemmers interesser og
derved være en værdig afløser for
de succesfulde svagførerfester,
klubben hidtil har haft.
Dirigenten mente, at Elses ide var så
vidtgående, at den bør behandles
som et forslag på et senere tid
spunkt.
Vagn Preisler var ganske uenig i at
svagførerfesten er overflødig. Han
påpegede, at de i forslaget nævnte
kriterier for at deltage var helt unød
vendige, da erfaringen viste, at selv
om alle medlemmer var indbudte,
deltog kun få. De fleste gæster var
indbudte udefra. Han gjorde desu
den opmærksom på, at der altid har
været mulighed for at medlemmers
ældre familiemedlemmer kunne
deltage. Han foreslog, at der blev
dannet en "veteranklub", og at lade
svagførerfesten indgå som en invita
tion til veteranklubbens medlemmer
i lighed med andre tilbud.
Dirigenten konstaterede, at forslaget
var for vidtgående til at kunne
behandles under det stillede forslag,
men at ideen var god nok, hvorfor
han foreslog, at man arbejdede på
den.
157 Mimi Olesen mente, at man
skulle tilstræbe, at flere forskellige
personer fik mulighed for at deltage
i Svagførerfesten. Hendes erfaring
var, at de samme personer deltog år
efter år. Formanden oplyste, at SSF
kun inviterer egne medlemmer, og
at et af kriterierne er, at man ikke
længere er aktiv sejler. De øvrige
gæster bliver inviteret af de forskel
lige handicaporganisationer.
Dirigenten oplyste, at der var ind
kommet et mindre vidtgående
ændringsforslag fra Vagn Preisler,
og at det derfor godt kunne tages
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op. Forslaget lød: "Svagførerfesten
fortsætter. Man inviterer fortrinsvis
medlemmer af SSF."
445 Poul Olsen mente, at det forslag
ikke hang sammen med, hvad for
manden lige havde sagt. Formanden
protesterede og henviste til, hvad
han lige havde sagt.
814 O.P. Pedersen gjorde opmærk
som på, at stemte man nej til de to
forslag, blev det, som det altid har
været.
552 Henning Andersen udtalte, at
der ikke længere er grundlag for at
holde fest for den gruppe, der kaldes
svagføre. Det tager andre organisa
tioner sig af i vore dage. Vi skal
primært lave arrangementer for vore
egne. Derfor er det en god ide med
et seniorudvalg, der så kan lave fe
ster, og så kan man invitere folk
udefra, hvis man vil. Vagn Preisler
gentog, at festen fra SSF's side ikke
kun var for svagføre medlemmer,
men for alle ældre. Han syntes, at vi
skulle fortsætte med det gode for
mål, Svagførerfesten er, men også
huske SSF's medlemmer.
Henrik Gravesen kom med yder
ligere et ændringsforslag: "SSF
ophører fra og med 1998 med
Svagførerfesten. Bestyrelsen nedsæt
ter et udvalg, der skal finde en afløs
ning af dette arrangement til glæde
for SSF's ældre og handicappede
medlemmer."
Dette forslag blev vedtaget,
hvormed de to øvrige forslag blev
forkastet.
Forslag nr. 3 om ændring af vagtmandsordningen blev fremsat, fordi
bestyrelsen ønsker alt, der vedrører
sikkerhed samlet hos sikkerhed
srepræsentanten. Forslaget blev ved
taget.
Forslag nr. 5 om aflåsningen af låger
og porte. Forslagsstilleren 244
Rasmus Bech begrundede forslaget
med, at pengene til nyt nøglesystem
var smidt ud i den blå luft, eftersom
vedtagelsen om, at den lille låge
skulle stå åben om sommeren havde
gjort området mere åbent, end før
det nye system blev indført, og
havde givet anledning til nogle ube
hagelige episoder med gæster ude
fra.
Vagn Preisler mente, at hvis restau

rationen skal kunne løbe rundt, er
det nødvendigt med gæster ude fra,
da disse står for den største del af
omsætningen. Uheldige elementer
kan være svære at undgå. Evt. må
politiet tilkaldes, da klubbens
medlemmer ikke skal agere politi. I
foreningens love står der, at
fremmede kun har adgang til
klubbens område, hvis de har
tilknytning til et medlem, som så er
ansvarlig for gæstens opførsel på
området. Medlemmerne opfor
dredes til at støtte omsætningen i
resturanten.
Henrik Gravesen bakkede forslaget
op. Ikke fordi han synes, at portene
skal være lukkede, men fordi
bestyrelsen er bundet af generalfor
samlingens beslutning om, hvornår
lågen skal stå åben til trods for ved
tægtens ordlyd.
473 Lillian Green og 902 Willy
Hansen gik begge ind for at lågen
skal være åben.
Henrik Gravesen gentog, at den
nuværende ordning fratager
bestyrelsen at kunne vælge i den
sag.
1113 Johnnie Ronild fastslog, at
restauranten ikke kan køre uden de
åbne låger.
Dirigenten meddelte, at der var
blevet bedt om skriftlig afstemning
Sven Malm henviste til klubbens
reglement §1.
Ole Jensen ønskede at bevare de
åbne låger og mente, at da vi selv
havde betalt vore nøgler, kunne det
nye system ikke have belastet for
eningens økonomi så meget.
Formanden fastslog, at der var tale
om den lille låge ved siden af porten.
Sidstnævnte skal være lukket.
Rasmus Bech gave Ole ret, men
mente, at de penge kunne forenin
gen godt have brugt.
Afstemningen gav følgende resultat:
144 stemmer blev afgivet. 40 stemt
ja, 99 stemte nej. Der var 4 blanke og
1 ugyldig. Forslaget blev forkastet.
Punkt 6 Eventuelt
Vagn Preisler slog endnu et slag for
et "internationalt" medlemsbevis til
brug i udlandet.
459 Inge Pfeiffer udtrykte på fleres
vegne bekymring over at så få
mødte op til foreningens ellers
udmærkede fester. Især udsigten til

at jubilæumsfesten ikke skulle få
god tilslutning havde fået et gruppe
medlemmer til at overveje, om man
skulle vejre stemningen ved hjælp af
et lille spørgeskema i bladet.
Jubilæumsfesten vil blive for dyr for
foreningen, hvis ikke medlemmerne
har lyst til at deltage. Der skulle
gerne mere end ca. 100 deltagere
med.
Henrik Gravesen opfordrede alle til
at gøre en indsats efter evne for at
være med til at gennemføre de plan
lagte arrangementer og i det hele
taget at profilere klubben i jubi
læumsåret.
Vagn Preisler fortalte, at der var
planer om en reception i klubbens
lokaler på selve dagen og en gal
lafest for medlemmerne den føl
gende lørdag i lejede lokaler, så der
ville være plads til alle. Der arbejdes
på at holde prisen på et niveau, hvor
alle kan deltage. Medlemmerne
opfordres til at melde sig som delt
agere til underholdning og andet.
Poul Olsen var stadig ikke tilfreds
med frihavnsordningen og foreslog,
at prisen for frihavnsmærket blev sat
op til 250 kr.
Mimi benyttede lejligheden til at
rose ungdomsudvalget og andre,
der deltog, for det fine arrangement,
der blev holdt for børnene fra
Tjernobyl. Hun takkede de medlem
mer, der gavmildt spyttede i bøssen,
så børnene kunne få lidt lom
mepenge. Det var et fornemt
arrangement.
966 Leif Rasmussen syntes, at det er
for ringe, at en taxa ikke kan køre op
til klubhuset, især på en dag med
dårligt vejr, så medlemmer, der går
dårligt, slipper for selv at skulle
kæmpe sig vej det sidste stykke.
388 Svend Erik Culmsee udtrykte til
fredshed med at have kunnet tage
duelighedsbevis i "Bollen", men
gjorde opmærksom på, at Bollens
ror ikke er i orden, selv om det var
blevet lovet.
Formanden bemærkede til Inge, at
ideen er god, men at erfaringen
hidtil med jubilæumsfester er, at der
er stor tilslutning. Medlemmerne
opfordredes til allerede nu at sætte
kryds i kalenderen. Til Henrik
kunne oplyses, at der er lavet et
udvalg, der arbejder med profilerin
gen i forbindelse med de forskellige

jubilæumsarrangementer.
Formanden mente, at frihavnsord
ningen var diskuteret færdig, men
medlemmet da havde lov til at
komme med sine betragtninger.
Arrangementet for Tjernobyl
børnene var flot, og burde være
nævnt i beretningen.
Ungdomsafdelingen klarede det
godt, og klubben har fået megen ros
for dagens forløb. Da medlem
mernes nøgle også passer til porten,
kan den låses op, så taxaen i givet
fald kan køre ind. Det er rigtigt, at
"Bollens" ror ikke kan svinge lige
meget ud til begge sider. I eftersom-

meren fik vi en bådsmand på
"Bollen", nemlig "Basse", som skal se
til at det, der bliver påpeget, også
bliver lavet.
Dirigenten sluttede hermed general
forsamlingen med at takke for god
ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl.
12.45
Dirigent
Hans Guldager

Referent
Bjørg Schandorff

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.

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

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for

bådebyggeriet;
reparation af glasfiber- og træbåde
reparation/ installation af bådmotorer
fribordslakering
osmosebehandling
forsikringsskader

UP

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup
W

32503017, Fax 32503435
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SSF i ungdomsarbejde på
Kreds- og Regionsplan

Brætsejlads i SSF
Det røde omklædningshus er nu
blevet rengjort og vi har fundet en
løsning så surfsejl og dragter hen
sigtsmæssigt kan pladsers i huset
indtil videre.
Desværre mangler der fortsat strøm
i omklædningshuset!
Einar og Laila gennemførte i som
mers en aktivitetsdag for brætinteresserede, hvor SSFs medlemmer
kunne få instruktion i brætsejlads.
Et arrangement der viste sig at have
stor interesse, men desværre ikke
blev så vellykket som håbet. Det
viste sig hurtigt at foreningens surfgrej, der er meget udslidt, ikke
kunne klare belastningen.
Det er tydeligt at SSF kunne få
megen glæde af brætsejlads, men at
dette også kræver både istandsæt
telse og nyanskaffelser til forenin
gen/jolleafdelingen .
Einar og Laila har vist vejen frem for
brætsejlads i SSF og er villige til at
fortsætte med disse gode initiativer
hvis foreningen kan sikre det
fornødne materiel.

Ungdomsarbejde er mere end ung
domsarbejde i den lokale klub. Der
samarbejdes på mange niveauer og
om mange opgaver.
Alligevel er der vigtigt at bemærke
sig at dansk sejlsports fremtid
primært er lagt i hænderne på de
enkelte klubber - og dermed også
sagt at ungdomsarbejdet lokalt i
klubberne er af alt afgørende betyd
ning for dansk sejlsports fremtid!
Naturligvis er samarbejde på tværs
af klubberne en vigtig del at udvik
lingsarbejdet, og derfor er en del af
dette samrabejde da også organi
seret - bl.a. gennem Kredsarbejde og
mere uofficielt gennem Regionsarbejde - samt via Dansk Sejlunion
hvor Ungdomssektoren varetager
sejlernes interesser på landsplan, i
samarbejde med de Specialklubber
der arbejder med ungdomssejlere.
Jeg har gennem en årrække haft
fornøjelsen af at være en del af dette
ungdomsarbejde og jeg vil benytte
denne lejlighed til at takke de mange
personer, der har været med i dette
arbejde.
En interesse og villighed hos enkelt
personer og klubber der bl.a. synlig
gøres ved at Janni O. Sejrbo igennem

en lang periode har assisteret ung
domsarbejdet på såvel Kredsplan
som Regionsplan.
Janni har ihærdigt sikret udarbej
delse gode fyldestgørende referater
fra alle møder - Et vigtigt hjælpe
middel når beslutningerne og debat
ter skal videregives eller udføres
som aktive handlinger til gavn for
sejlerne i klubberne.
Et arbejde Janni kan udfør i kraft af
en aftale med SSFs Ungdomsleder,
der meget forstående har fritaget
Janni fra andet ungdomsarbejde i
klubben.
SSF viser altså igen forståelse og
interesse for ungdomsarbejdet som
et fælles ansvar blandt klubberne SSF er også her igennem er med til
at sikre dansk sejlsports fremtid.
Til slut vil jeg opfordre SSFs børne
familier til at bakke op omkring
klubbens ungdomsarbejde - SSF har
mange dygtige og ihærdige med
lemmer der deltager i ungdomsarbe
jdet - men hvor er de UNGE med
lemmer af SSF ?
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen.

Jolleafdelingen og specielt de bræt
aktive glæder sig meget over
tildelingen af grejskuret ved telefo
nen og skuret vil blive istandsat og
indrettet snarest.
Einar og Laila har i flere omgange
ryddet surfindhegningen for ukrudt
- skal vi overveje ukrudtsfjerner ?
Laila kontakter Allan angående
beskæring af det store træ ved plæ
nen.
En tak til Kent og Hanne for deres
gi. surfer.
Med sejlerhilsen
Brætsejlerne
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ftewyreUen/ogp
redaktionen/
ønsker aHe/ew

rigtig^ glædelig/ful/

Fra Henrik
På efterårsgeneralforsamlingen
overlod jeg, efter kun et år, posten
som jollerepræsentant til Janus.
Jeg har i den forløbne sæson ikke
formået at få igangsat breddeprojek
tet som ellers var den primære
grund til at jeg sidste år påtog mig
posten.
Alligevel er jeg godt tilfreds med
den forløbne sæson - Vi har set en
tydelig interesse fra flere medlem
mer i at påtage sig opgaver - og
aktivt være med til at udvikle
området og aktiviteterne i og
omkring jolleafdelingen.
Jeg har specielt bemærket mig at
Iwan har sikret en løbende opryd
ning og vedligeholdelse af huset, at
Laila og Einar, i et godt samarbejde,
har været meget aktive omkring
området og specielt omkring brætse
jlads - i øvrigt et aktivitetsområde
jeg er overbevist om er fremtiden for
jolleafdelingen!.
Michael F. har lavet prøver til nye
pladsnummerskilte, og der er derfor
udsigt til, at jollepladsen i den kom-

(TIDL. JOLLEREP.)
mende sæson
kan
fremstå
præsentabel - og vi kan få fjernet
"ukendte både" fra området.
Andre, bl.a. vores tidligere
jollerepræsentant Claus, har igen i år
taget del i arbejdet med jollebroen
mv.
Der imod har jeg med stor bekym
ring konstateret at JOLLESEJLEREN
kun yderst sjældent indfinder sig på
området - og næsten aldrig tager del
i det fælles arbejde !
Vi må konstatere at Jollebroen ikke
har den store interesse hos jollese
jlerne. Jeg har derfor fuld forståelse
for, at de aktiv medlemmer i afdelin
gen ikke længere vil tage slæbet med
udsætning og indtagning af denne
bro. Jeg skal derfor opfordre forenin
gen til at arbejde meget aktivt på et
få broen udskiftet med en flydebro
der vil gøre langt mere gav for ung
domsafdelingen. I øvrigt vil jeg
opfordre BRUGERNE af jollebroen
til i fremtiden at sikre udsætning og

indtagning af broen.
Breddeprojektet, der ikke er gen
nemført i 1997 som håbet, er ikke
dødt! - Jeg vil fortsat arbejde på at få
etableret dette projekt i 1998, men i
en mere begrænset udgave end først
planlagt.
Så snart jeg har fået bestyrelsens
godkendelse, vil jeg tage initiativ til
en igangsættelse af projektet, så vi i
foråret 1998 kan få de første
medlemmer på vandet.
Til slut vil jeg ønske Janus velkom
men som jollerepræsentant og god
arbejdslyst i den kommende tid. Jeg
er sikker på at den positive
udvikling der er set i 1997, med
mange aktive medlemmers indsats,
vil fortsætte i 1998 - så vi igen kan
opleve jollepladsen som et hyggeligt
og spændende område i SSF.
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH®
HellyHansen

specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg
o

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

J. P. BACHER

SCHILDER

Torvegade 22

Frederiksborggade 15

1023 København K
Telefon 31 57 45 02

HellyHansen

1360 København K
Telefon 33 12 20 58
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Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 29. september 1997

Fraværende : Poul Christensen, Kim
Petersen Bjørka Schandorff.
Budgetudkast 1998.
Kassereren fremlagde budgetudkast
for 1998. De forskellige poster blev
gennemgået, og uddybet.
Jollerepresentanten påpegede at
ungdomsbudgetudkastet for 1998,
var alt for lavt, da Yngling DEN-24
ikke på nuværende tidspunkt er
repareret. Bestyrelsen besluttede at
tænke udkastet igennem til næste
bestyrelsesmøde. Regnskabet fra
Folkeoplysningens Sekretariat blev
forelagt bestyrelsen. Tilskuddet til
SSF for 1996 blev på 137000,-.
Protokol.
Udsendelse af bestyrelsesreferat til
godkendelse blev drøftet.
Formanden undersøger om dette er
muligt.
Beretning.
Den mangeårige kasserer/kasserersupleant Erna Christensen, vælger
at trække sig, ved den kommende
generalforsamling. De indkomne

forslag til generalforsamlingen, blev
drøftet. Et brev fra Hans Guldager
ang. En båd på Søndre ophalerplads,
blev drøftet.
Havn & plads.
Havneudvalget informerede om at
der er opsat lamper på pladsen. 3
informationsstandere bliver ned
gravet/støbt. Derefter fulgte en
debat ang. Placering af årsmærker.
Bestyrelsen enedes om et ændrings
forslag der vil blive fremlagt til gen
eralforsamlingen.
Klubhus.
Skuffer i køledisken er ordnet efter
aftale. Rotary-klubben vil pga. For
store støjgener sponsorere et tykkere
lydklæde ved disken. Rotaryklubben finansierer både klæde og
opsætning.
Fester.
Fisketuren løber af stablen på lørdag
d. 4 oktober. Afriggergildet blev kort
drøftet, alt er klart til afvikling.
Jubilæummet
blev
drøftet.
Formanden, næstformanden og jollelederen går sammen i et
koordineringsudvalg.
Sejlerskole.
Den 27. September afholdtes
motorbådskursus. Der var 10
oppe til eksamen, og alle
bestod. Den 4. Oktober er der
prøve for sejlbåde. Den 10.
Oktober er der afslutning for
sejlerskolen.

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Ungdomsafdelingen.
Sejlafterne er stoppet, pga. At
det bliver for tidligt mørkt.
Evt. Kan undervisningen fort
sætte i weekenderne sålænge
vejret tillader.
Vinterundervisningen vil
blive påbegyndt i slutningen
af oktober. Ungdomslederen
deltog i ungdomskredsmøde,
hvor kredssamarbejdet blev
diskuteret. Tiltag til at deltage
i regionssamarbejde blev

snakket igennem og et udvidet
møde skal løbe af stablen d. 20.
Oktober, hvor dette emne skal
diskuteres videre. Skolechefen kom
med en forespørgsel om hvor meget
sejlads der tilbydes medlemmer af
ungdomsafdelingen. Konklusionen
blev at SSF tilbyder alle medlemmer
af ungdomsafdelingen minimum en
sejlaften om ugen.
Jollesfdelingen.
Jollelederen informerede om at
størstedelen af jollebroen er skyllet
væk, pga. Højvande, samt at broen
ikke var bundet fast. En ny jollebro
laves i samarbejde med ungdom
safdelingen. To sejlbrædder er givet
til foreningen af medlemmer. To
aktive medlemmer vil forsøge at
arrangere
instruktionskurser.
Jollehuset er blevet gennemgået og
skal repareres.
Kapsejlads.
Kapsejladschefen berettede om, at
de sidste sejladser er afviklet, herun
der klubmesterskabet. Endvidere
forløb Forterne Rundt, samt
Balladstævne OK.
Motorbåde og sikkerhed.
Intet.
Bladet.
Intet.
Eventuelt.
Den 4. November er der hovedkredsmøde. Formanden, kapsejlad
schefen, samt ungdomslederen vil
deltage.
Mødet sluttede kl. 22 40
referent: Søren Jensen.
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Fisketuren
Sundby Sejlforenings årlige fisketur løb af
stablen den 4. oktober 1997. Sundby
Sejlforening siger tak til følgende sponsorer,
der gjorde det muligt at give flotte gevinster.
Fliigger, Holmbladsgade,
Kastrup Marineservice
ACS Trælast
J.P. Bacher, Torvegade
Poul Suhr
Amagermøller
Arne Olsen (Trykkeren)
Michael Ronild
Bryggens øl og Vand
AL-sport Torvegade
Henry Plambech
Falck ved Gunnar Desler.
Der var 75 tilmeldt, men knapt så mange tog
ud på fiskeri. Vejret var dårligt, der blæste en
stiv kuling fra vest, nordvest, så mange både
- Ca. 10 sejlede ud - forblev i læ under land.
"Bollen" med andre tog dog chancen for en
rulletur og sejlede over på den anden side af
renden. De fik rul leturen men også en masse
fisk. Bollen havde samlet 185 stk. fisk, de var
3 mand ombord.
I år havde vi åbnet fisketuren for alle
medlemmer i østersøkredsen, så der deltog
en båd fra Lynetten og 2 fra Kastrup, vejret
var nok årsag til at ikke flere tilmeldte sig. Vi
håber på at flere vil deltage næste ar.
Følgende fik præmier:
Den største torsk 2,2 kg. fangede Bobby, der
igen og igen også fik vandrepokalen.
Flest fisk "Bollen" 185 stk.
Flest sild tog Båden Margrethe fra Lynetten
164 stk.
Den mindste sild fangede Frank Olesen
Flest Torsk havde båden Zantina 6 stk.
Den sjoveste fisk bedømte vi en ål på krog til,
fanget af Gert
Største sild 290 g. fangede Villy fra Aurora
Den største Tobis tog Grethe
En Sej på 300 g. blev fanget fra Minos
Den sjoveste ting op af vandet:
En konservesdåse hvor muslinger havde
taget ophold blev hentet ind af Bacardi
Et stk. abstrakt drivtømmer kom fra Milos
Den næststørste torsk 1,5 kg. tog Tage
Woltemath
Den største hornfisk tog 240 g. blev fanget af
Frank Olesen

Den næststørste hornfisk 100 g.
tog Johnny fra Minos
Den største makrel fangede
Bent fra Lynetten den var på
420 g.
Den 3. største fisk på 1,23 kg
blev fanget af Michael Jensen
Den sidste gevinst gik til
Sabrina, hun mødte til vejning
med en spand med vand,
blade, kogte rejer og en
marineret sild. Det skal dog
siges at Sabrina havde fisket en
masse tang med net, så hun
havde været ude og fiske.

dag, præmieuddeling, lod
trækning og dans i klubhuset.
Mange mødte op og gjorde
dagen til en oplevelse for os
alle.
Hilsen
Kim og Else

Dagen sluttede med fælles mid

Fa et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri
sommer
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til
foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer.
Klargøringen omfatter:
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Check af tændingssystem
• Motoren testes i prøvekar
• Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2- 5 HK, 385 kr.
6 - 10 HK, 425 kr.
12 - 25 HK, 460 kr.
26 - 45 HK, 545 kr.
46 - 75 HK, 725 kr.
80 -120 HK, 895 kr.

Navtek MarineCenter.
WildersPlads, Bygn. C, W. 3157 37 72.
Foriiandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted
-15 ton kran. Allemærker af påhængsmotorer repareres.

sojoutboards

Ljonnson

YAMAHA

QUICKSILVER
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Lørdag den 13. december kl.W00

Sundby Sejiførening 's julefrøhøst
Du titbydes det støre usandsynlige kolde/varme julebord a' la Jina
Vris-. 120.- kr.
Billetter hos Jina i restaurationen.
Itlusikken står "Hanne og vennerne" for.
Jngen lotterier, men en lille entre på kr. 20,- til hjalp til musikken.

Søndag den 21. december kl. 1t00

Børnenes juletræ i Sundby Sejiførening
Kom og få en god dag sammen med dine barn eller børnebørn.
Jngen lotterier, men en lille entre.
Vris-. Voksne kr. 20. Børn kr. 10 (kun 1 billet pr. barn) Billetter hos Jina i restaurationen.
Vå børnenes billetter vil vi trakke lod om 10 £KSJJW UOJJi QOdJlVOStZ
Børnene vil få juleboller, sodavand, is og godteposer.

fulemanden kommer kl. 1+.00
HUSKXyGttOJlBUVEJ J WUBHUSSJ JJW K£. 11.00. JJ£K£. 17.00

Søndag den 25. januar 1998 kl. II00

Bankøspit i Sundby Sejiførening
Ver vil blive 8 gennemgående spil plus 3 flotte ekstra spil.
Alle plader koster kun 5.- kr. pr. stk..
tfter hvert spil vil der blive udtrukket en flot gevinst på adgangsbilletten.
Adgangsbilletter koster 10.- kr. kan også købes ved indgangen.
Vi salger allerede nu vort fjernstyrede banko, gå ikke glib af denne ekstra chance for at vinde en stor
flaskesteg. Jag godt imod vore salgere.
På festkomiteens vegne
Elo, Rita og Else.

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
&

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
8 32501978
12
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mandag den 27. oktober 1997
Fraværende: Rasmus Bech, Erik
Povlsen og Poul Christensen
Formanden indledte med at byde
den nye jolleleder Jan Simonsen
velkommen.
Protokol
Intet
Beretning
Generalforsamlingens forløb blev
gennemgået, og alle var enige om, at
den var forløbet sobert og i god
stemning. Den beklagelige forglem
melse af forslaget vedrørende salg af
skure vil blive taget på næste møde,
således at et forslag kan være klar til
næste generalforsamling. Else vil
komme med et udkast til en senio
rafdeling. Dette vil vi så behandle i
bestyrelsen. Ligeledes vil hun skrive
til arbejdersamaritterne i anledning
af svagførefestens ophør og takke
for godt samarbejde.
Jan vil komme med et udkast til et
medlemskort, der kan bruges i
udlandet.
Kent vil tale med Basse om at få
Bollens ror ordnet.
Indkomne forslag til en jubilæumsstander blev drøftet.
I forbindelse med muligheden for at
få del i de midler, der er bevilliget til
Holmbladsgade kvartersløft vil
Hans Guldager i samarbejde med
arkitekt Dan Haslev udarbejde nye
tegninger til det aktivitetshus på
nordre mole, som tidligere var tænkt
udført af Ung i Arbejde. Der holdes
et møde fredag den 31. okt. mellem
de nævnte og formanden.
Der holde et offentligt forespørgselsmøde i SSF søndag den 9.
nov. kl. 12.00 med Jens Kramer
Mikkelsen, Birthe Weiss og Birgit
Petersen som deltagere. Mødet
annonceres i dagspressen.
Budgetforslaget, som var blevet
fremlagt på generalforsamlingen
blev gennemgået, men gav ikke
anledning til ændringsforslag.
Når gravearbejdet i forbindelse med
nedlægningen af kloakrøret begyn
der, og teltet og en række skure skal

flyttes, kan der opstå ekstraudgifter.
Det forudses bl.a. at teltdugen ikke
kan holde til at blive taget ned.
Problemet tages op på næste møde.
Planen over gravearbejdet hænges
op i mellemgangen.

repareres.
Fester
Julearrangementerne er annonceret.
Ifølge en ny lov skal vi betale moms
af alle indtægter (entreer, lodseddel
salg o.l.). Der sælges billetter til børn
og voksne til juletræsfesten, men
lodsedlerne bliver sløjfet, da de
længe har givet underskud.
Tilslutningen til standerhejsning og
afriggergilde er som nævnt for ringe,
men bestyrelsen er rimelig opti
mistiske m.h.t. jubilæumsfesten og
arbejder på at skaffe midler, så
prisen på deltagelse kan holdes så
lav som muligt.
Klubhuset åbner igen den 25. jan. kl.
14.00 med bankospil. Igen i år
sælges fjernstyrede bankolodder
hertil. Arrangementet annonceres i
bladet.

Havn og plads
Der lukkes nu for vandet på broer
og i toiletbygningerne. Der er pro
blemer med låsene. Låsesmeden
kontaktes for service og reperation,
ligesom det undersøges, om der kan
monteres en større vrider på den
lille låge.
Klubhus
Mens klubhuset er lukket vil der
blive opsat nye loftplader af god
kendte og lydisolerende materialer
først i restauranten og siden i pejse
stuen. De anslåede materialeudgifter
er ca. kr. 10.000.I køkkenet vil loftet blive vasket ned
og malet. Diverse andre mindre
reparationer vil blive foretaget.
Der arbejdes videre med ændringen
af tagkonstruktionen over den
vestlige del af klubhuset på basis af
en forelagt skitse. En arkitekt skal
inddrages til den endelige udformn
ing.
Dørpumpen ved telefonen skal

Sejlerskolen
Alle fem deltagere i prøven i prak
tisk sejlads for sejlbåde bestod. Der
var 28 deltagere i afslutningsarrangementet.
"Øveballen" er taget på land, "Spæk
huggeren" følger snarest.
I forbindelse med flytningen af teltet
har skolen nogle spørgsmål: Hvor
...fortsættes side 15

BÅDU/bSTYR

KOM OG SE DE SIDSTENYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB LÆDNING
VI HAR

INSTRUMENT
BLOKKE/ BESI
TOVWERK
MALIN(
SEJLERTØJ (fl
GAVEARTIKL

OG FITTINGS

ERVICE

KAST
SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

ITIM MODE

STRUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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Sejlerskolen

Vi er nu 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 tilfredsstil
lende med mange positive indslag i
løbet af sommeren, som i øvrigt var
præget af det gode vejr.
Lørdag den 4. oktober var planlagt
som prøvedag, men grundet vejret
blev prøven udsat til søndag den 5.
oktober. 5 elever var til prøve og alle
5 bestod.
Som nævnt i sidste nummer af
bladet, var der prøve i "Bollen"
søndag den 28. september.
Fredag den 10. oktober afholdt
sejlerskolen traditionen tro afslut
ning. Fremmødet var pænt med 28
fremmødte i pejsestuen den aften.
Alt forløb godt med god mad og god
stemning.
"Øveballen" kom på land torsdag
den 23. oktober, og "Tyveknægten"
kom op torsdag den 30. oktober.
Når i læser dette, har navigationskurset kørt i nogen tid, og alt er vel.
Det eneste problem er, at kurset
nærmest er overtegnet, hvilket kan
give pladsproblemer.
Tovværkskurset er ligeledes kom
met i gang. Første gang var tirsdag
den 28. oktober. På kurset sørger
Basse og Frank som sædvanligt for
at alt forløber som det skal.

sjælen, vil der lørdag/søndag den
6/7. december blive arrangeret et
opsamlingsheat. Bådene trænger
slemt til at blive tømt og gjort rene.
Vi mødes ved teltet kl. 1100. De som
ikke var mødt op den 11. eller den
18. oktober, er forpligtet til at møde
op en af ovennævnte dage, i modsat
fald står de sidst i køen, når der skal
laves hold til foråret.
Lørdag den 25. oktober deltog sejler
skolen med to både i den årlige
kanalrundfart i flot vejr, så vi fik en
fin dag ud at det. Fremmødet af
medlemmer i øvrigt var pænt med
14 både og over 50 deltagere. Når
vejret var godt, var det ikke
Volborgs skyld, for han havde lovet
et slemt møgvejr, men til alt held fik
han ikke ret.
Dersom man skal se lidt frem, tegner
der sig et par negative ting, som
man ikke bare kan overse. Som det
vil være de fleste bekendt, skal der
graves på pladsen i løbet af 1998.
Desværre ser det ud til, at sejler
skolen hører blandt dem, der bliver
hårdest ramt, idet det gule telt skal
fjernes. Dette indebærer dels en del
arbejde, og dels et problem med at
opbevare tingene i mellemtiden.
Hertil kommer, at teltet såvel som
bådene skal være væk med udgan
gen af april måned. Jeg er dog fuld
af fortrøstning for, at det vil lykkes
at få så megen opbakning fra
foreningen i øvrigt, at vi også i 1998
og årene fremover, vil kunne få
sejlerskolen til at fungere lige så
godt som i de seneste år.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
615
627
630
650
657
664

Erling pedersen
A.Katrinesgade 16 2000 F
Geert Hansen
Tornerosevej 96
Herlev
Ove Petersen
Lombardigade 13
2300 S
Ruddi Andersen
Amagerbrogade 14 2300 S
Johnny herman
Portugalsgade 18
2300 S
Lis Fransen
Mosebuen 26 Gentofte

Runde
fødselsdage
i december
Medl. Navn
år
202 Flemming Wulff
50
255 Jørgen Friland
60
440 Niel Peter Christiansen 70
1130 Veronika Kansing
75

Sundby Sejlforening
ønsker hjertelig tillykke

Kapsejladsudvalget

Lørdag den 11. oktober og lørdag
den 18. oktober var der pligtarbejde
med afrigning af bådene og gennem
gang af sejlene. Her var fremmødet
ikke tilfredsstillende. Så der må
være nogen, som har dårlig samvit
tighed. For at give dem en chance
for at gå vinteren i møde med ro i

14

Sæsonen er gået godt. Stabiliteten pa de
3 kapsejladshold synes at være bedre
end i 96. Udvalget har foreslået, at In
j. t
Cup (i Rungsted) far fortrinsret, da det
er en ren kvindesejlads. Kapsejladsen
Møn Rundt (Sundby Sejlforening)
foreslås fjernet fra listen over sejladser
med fortrinsret.

c
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fra Kvindeliv Seilklub nr. 7

Aktivitetskalenderen 1998
19. feb 1998 Spille aften i klubhuset
19. mar 1998 Spille aften i klubhuset
fortsat fra side 13

skal tingene, der nu står i teltet,
anbringes? Kan teltet evt. rejses et
andet sted? Skal det bagefter rejses
samme sted på pladsen?
Da "Øveballen" ikke plejer at være
færdig til søsætning den 1. maj, skal
den evt. flyttes før teltet tages ned.
Det forudsete arbejde hermed skal
planlægges i god tid.
Ungdomsafdelingen
To Optisejlere fra SSF deltog i ungdomssamlingen i Vejle. Den 22. nov.
tager Jannie Sejerbo, Henrik Heger
og Søren Jensen til årsseminar, hvor
bl.a. erfaringerne fra vejlesamlingen
skal drøftes.Den 15.-16. nov. holdes
førerweekend

inclusive fire forbindskasser beløber
sig til kr. 4200 ex. moms.
Gunner Desler har ændringsforslag
til forskellige områder af sikker
hedsmæssig art, som Kim vil drøfte
med ham.

Joller
Jan meddelte, at han agter at fort
sætte med de allerede nedsatte
udvalg og det planlagte arbejde.

Københavns Havn
Idrætsforenings lokaler
Århusgade 128

Evt.
DS-bøjen skal tages ind og foran
kringen afmærkes. De øvrige bøjer
tages også snart ind.
Mødet slut kl. 21 00
Jens Green Jensen
formand

Bjørka Schandorff
referent

Børge Tvillings's
(Flittigste fører)

Vivi Olsen's

Sikkerhed
Strukturen omkring vagtordningen
vil blive fastlagt mellem Kim, Hans
Peter og Jørgen Rindal. Else over
drager sine materialer vedr.
vagtordningen til Kim.
Det årlige vedligeholdelsesabbonnement på sikkerhedsudstyret

Lars Akkermann

srv

Nicolai Jensen

(Flittigste Junior)

Hæng i pokalen
(Flittigste pigesejler)

SSF's
(Flittigste optisejler)

Eva Persson

Marc Pedersen

Pokalerne tildeles aktive
medlemmer af:

Heidi's

ikke uddelt

Preben Vognmand's
(Klubmester optmiist)

Motorbåde
Undervisningen i "Bollen" har været
en succes. Kim deltager i hovedkredsmødet den 4. november.

NB!

Århusgade 128 ligger inde på
Frihavnens område. Kommer du
med bil skal du køre ind ad porten i
Sundkrogsgade. Kommer du med
bus til Nordhavn station er der
indgang for gående i Frihavnsgitteret i Århusgade-Kalkbrænderigade

Pokaler 1997

(Særlig indsats)

Kapsejlads
Intet.

I dagens anledning afholdes der
fredag den 12. december kl. 13 til 17 en
lille reception for venner og bekendte i:

Bladet
Intet.

hvor sæson 98 planlægges.
Den 3. nov. begynder vinterun
dervisningen for opti'er som noget
nyt mandag kl. 17.-19, da det har
vist sig for vanskeligt at få tilslut
ning til møder lørdag formiddag.
Alle både, undtagen Y 126, er på
land. Der arbejdes på optagningen.
Martin Carlsen tager følgebådene
op i den nærmeste fremtid.

Jørgen Friland bliver 60
den 13. december 1997

Skolebetjentens's
(Klubmester Yngling)

Maria Siersen

SSF's
Ungdomsafdeling
og uddeles af
ungdomslederen ved hver

Henrik Heger

efterårsgeneralforsamling.

SSF's Kapsejladsafdeling
Uddeles til aktive medlemmer af SSF
Kirstines jubilæumspokal

Klaus Villadsen

Den ny klubmesterpokal
(kan ikke vindes af juniorer)

Ole Peinov
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Vores 7 år med BUR-WAIN !
Lørdag den 11. oktober samledes en
frysende flok på Søndre Plads i det
blandede efterårsvejr. Anledningen
var noget så specielt som en "motor
reception". Her skulle Ib Petersens
nybyggede 105 HK B & W diesel
prøvestartes for fuld udblæsning
stående på jorden.
Det hele begyndte for 8 år siden, da
den gamle motor i motorbåden Britt
var rustet op. Allerede en del år

Mekanikeren morede sig højlydt:
"Maskinen er 7 meter lang og vejer 4
tons, så jeg tror, det er nemmere, at
du kommer ud på værkstedet med
din blok".
Da blokken kom tilbage i kælderen,
skulle drivtandhjulet krympes på
krumtappen. En bekendt fortalte, at
krumtappen skulle køles ned med
tøris og tandhjulet skulle varmes så
meget op, at det sagde "psssst", når
man spyttede
på det. Som
sagt så gjort:
Jeg
havde
tøris
med
hjem
fra
"Riget"
og
tandhjulet
blev lagt i
ovnen, som
blev stillet på
220° .

tidligere havde Ib købt restlageret af
reservedele hos Nordisk Diesel for
jernprisen.
I SSF's motorværksted stod
Østergaards
reserveblok
til
Valkyrien. Det viste sig at være
samme model som den gamle
motor.
Ib havde nu alt, hvad der skulle
bruges til at bygge en ny motor, men
hvor skulle det foregå? Vi (søster og
svoger) tilbød beredvilligt at stille
vores kælder til rådighed et års tid
eller to. Set i bakspejlet ved vi nu, at
projektet tog hen ved 7 år.
Motorblokken blev med stort besvær
bragt ned i kælderen, hvor Ib begy
ndte at montere de 7 hovedlejer,
men der var noget galt selv om
reservedelsnumrene passede. Der
blev tilkaldt en ældre mekaniker fra
Pacht & Tetens og han fortalte, at i
1945 kunne man ikke fremstille
motordele så nøjagtigt som i dag,
hvor det hele kan samles uden
tilpasning. "Hovedlejerne skal spæn
des fast i blokken og den skal
herefter flugtbores, og vi har en
flugtboremaskine". "Javel" sagde Ib,
"så kom herned i kælderen med
maskinen og få det ordnet".
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Nu var til
fældet, at vi
kort
efter
skulle holde
rund fødsels
dag med kok
og servering
udefra, og netop denne aften kom
kokken for at gennemgå menuen og
besigtige køkkenfaciliteterne. Da
han kikkede ind i ovnen og så et
stort tandhjul ligge og "syde", var
han ved at stikke af. Heldigvis kom
Ib i det samme op fra kælderen for
at se om "stegen" var klar til påsæt
ning,
og
kokken drog
et lettelsens
suk, da han
blev klar over
den rette sam
menhæng.
Indstilling af
topdødpunkt
og knastaksel
var ret ind
viklet.
Der monteres
måleur
på
<&,
1/100 mm i — *
forskellige
holdere, og
når krumtap
og knastaksel
"*
står korrekt, stiftes tandhjulet på
akslen.
Efter samling af de store ting kom
turen til de mindre. Der er monteret

utallige små dele, f.eks. består hver
af de 6 dyser og pumper af 30 dele. I
selve dysespidsen er der på B & W
håndboret to huller på 0,02 mm.
Det var med nogen bæven, vi
prøvestartede motoren første gang i
kælderen. Britt gik et stykke ned af
vejen, mens Ib og jeg forsøgte os.
Først kom der et par "host", men da
den fik lidt mere brændstof startede
den op på alle seks cylindre med et
brøl; kælderen blev indhyllet i tyk
røg og hele hytten rystede. Det var
lige før Britt ringede efter en kran
vogn og fik smidt Ib og hans motor
ud!
Så kom den store dag da Preben
Vognmand kom med den lange
udrigger på 15 meter og elegant løft
ede de 600 kg op af kælderskakten
og kørte motoren ud til dieselværk
stedet Pacht & Tetens.
Her blev motoren opstillet på et
prøveplan for at køre med belast
ning, inden den skulle monteres i
båden.
Værkføreren mente, at den kunne
klare et drejningsmoment på 20-30
Kg/m. Motoren trak ganske uventet
med et max. moment på 60 Kg/m,
hvilket svarer til 588 Nm, (til sam
menligning trak en ny amerikansk
diesel på 220 HK i samme opstilling
også 60 Kg/m, og min bil trækker
125 Nm).
Da det nu er den sidst samlede B &
W motor i Danmark og mange
medlemmer i foreningen har fulgt

med i frembringelsen, skulle afslut
ningen fejres med maner. Der blev
derfor afholdt en reception med
opstart og demonstration af den nye

motor. Motoren stod ved siden af
båden og strålede i al sin glans, med
ny lak, poleret messing og rustfrit
stål. Den startede beredvilligt og
stod roligt og stabilt på sit klodslag,
selv når den fik fuld gas.
Herefter blev der serveret Bur Wain
suppe, lune flutes, øl og vin. Efter
traktementet, tale og de mange
gaver (olie til Ib og motoren), blev
en omdelt sang sunget.
Motoren var i mellemtiden kølet af
og blev herefter startet uden sideog topdæksel, således at tilskurerne
kunne
iagttage
de
mange
bevægelige dele.
MOTORDATA:
BURWAIN DIESEL 6A13D,
ÅRGANG 1945
6 cylindre. 7,7 liter.
Slaglængde 135 mm.
Cylinderdiameter 110 mm.
Kompression 17:1.
105 EHK ved 2.000 omd/min.
Max. drejningsmoment 588 Newton
meter (Nm) ved 1.500 omd/min.
På utallige opfordringer bringes
hermed opskriften på BurWain sup
pen:
1 løg - 2 tsk. karry - 2 fed hvidløg - 1
ds. flåede tomater - 1 V2 dl. hønse
bouillon - V2 ds. ferskner - Vt 1.
piskefløde - 200 g rejer.
Britt og Søren (Ballast) Bødtker

En provinsredaktør har
dette motto
væggen over sit
skrivebordi
Giv mig 1 dag
min daglige idé,
og tilgiv mig
den jeg fik 1 går.

FORSLAG TIL EN SENIORAFDELING
I SUNDBY SEJLFORENING
Ved sidst afholdte generalforsam
ling blev det vedtaget at nedlægge
vor årlige svagførerfest til fordel for
en seniorfest, der skal afholdes for
vore egne ældre medlemmer samt
deres evt. ældre svagelige handi
cappede pårørende.
Hvis vi ser os omkring i vor havn, er
vi nu mange "ældre" pensionister,
førtidspensionister, efterlønnere og
dem der er på overgangsydelse.
Er det ikke os der skal gøres noget
for?
Er
det
ikke
en
seniorafdeling/veteranafdeling
M/K i lighed med kapsejlads, sejler
skole, jolleafdeling, optimistafdeling
og ungdomsafdeling vi skal have?
Et seniorudvalg der står for
aktiviteter hele året, måske et
månedligt møde med medbragt mad
der kan spises i fællesskab i f.eks.
juniorhuset om vinteren, eller et
besøg på et museum eller lign. Dage
med gamle skipperhistorier eller
fremvisning af film. En tur på sun
det med de seniorer der har både,
eller i foreningens både.
Ja, fantasien kender ingen grænser.

Mon der er stemning for en sådan
afdeling i vor forening? Vore nabok
lubber har gennem flere år haft disse
aktiviteter, som deres ældre
medlemmer har været meget glade
for.
Jeg kunne godt tænke mig at få en
tilkendegivelse for, om det er en
seniorafdeling vi skal etablerer, eller
om en årlig seniorfest vil dække vort
behov.
Alle der mener som jeg, at vi bør
have en seniorafdeling, bedes tilk
endegive dette ved at sende et par
ord til bestyrelsen vedlagt gode
ideer om hvordan vi skal starte op.
Ved generalforsamlingen blev der
fremlagt forslag om et alderskreterie
på 70 år, min personlige mening er,
at det skal være alle over 60, der har
forladt arbejdsmarkedet af en eller
anden grund.
Med sejlerhilsen
Else Thuring
næstformand

Windjammer!!!
Skulle der blandt SSFs medlemmer eller andre læsere af
vor medlemsblad være nogen, som er interesseret i de
store Fuldriggeres og Barkskibes historie, især perio
den 1890 -1940, hører jeg gerne fra dig/jer med hen
blik på eventuelle møder i klubben for at snakke
skibe og søfart.
Selv ligger jeg inde med en del ltteratur, avisud
klip, breve, billeder og en del amerikanske, tyske og
danske søfartsbøger.
Min nærmeste familie og jeg selv har sejlet til søs
i mange år.
jeg kan træffes på telefon 36 75 34 29
Med venlig hilsen
Robert Poulsen
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Formandens beretning
Efterårsgeneralforsamlingen 1997
Siden sidste generalforsamling har
SSF mistet medlemmer som er
afgået ved døden:
Medlem nr.P 128 Hugo Rasmussen,
afgik ved døden i 1. halvår 97.
Medlem nr.A 782 Lotte Hermann,
afgik ved døden 1. august. Lotte var
et af de nye medlemmer som kom
fra Motorbådsklubben West.
Medlem nr.A 99 Leif Tastesen, afgik
ved døden 22. juli. Leif var kendt
som en god sejlerkammerat der også
stillede sin virksomhedslokaler til
rådighed i forbindelse med maling
af SSFs Ynglingebåde.
Medlem nr.A 526 Erling Bredal,
afgik ved døden 14. september.
Medlem nr.A 355 Martin Andreasen,
afgik ved døden i begyndelsen af
september. Ved "Dress's" bortgang
er SSF blevet et æresmedlem færre.
Denne udmærkelse fik "Dress" efter
en lang årrække på fortrinlig vis at
være redaktør af vores medlems
blad, og da han i sin tid valgte at
takle af, fortsatte han sit arbejde i
redaktionsudvalget.
Medlem nr. 605 Lennart Thode,
afgik ved døden i onsdags d. 22.
oktober. "Manse" som de fleste af jer
kender ham som, startede med at
komme i SSF sammen med sin far og
var i alle årene en ivrig fritidsfisker
og strandjæger.

Medlem nr.A 244 Rasmus Bech har
været medlem i 50 år. Rasmus er ud
over at være et skattet havneudval
gsmedlem i den siddende bestyrelse,
kendt for at være en aktiv sejler
igennem alle de 50 år, med det gode
skib "Brus".

40 - 50 og 60 års jubilarerne

Medlem nr.A 574 Henning Hoilt har
været medlem i 50 år. "Alekongen"
er du kærligt blevet kaldt gennem
årene.
Medlem nr.A 121 Frank Olesen har
været medlem i 40 år. Frank er en af
vores medlemmer, som gennem
årene, lige fra juniortiden og til i dag
hvor han afgår som kapsdejladschef,
har været et stort aktiv for SSF. På
sin rolige og besindige måde har
Frank formået at løse op for de
spændte situationer som af og til
kan opstå, Frank vil dog fortsat yde
en indsats i kapsejladsudvalget,
samt
være
instruktør
på
Tov værkskurset.

Jeg må bede generalforsamlingen
rejse sig og mindes de afdøde
medlemmer
Ære være deres minde.
Sundby Sejlforening har heldigvis
også noget at fejre for en række
medlemmer der gennem et langt
medlemsskab har opnået at skulle
fejre jubilæum, og i dette halvår har
vi en 60 års, to 50 års en 40 års og
fem 25 års jubilarer:
Medlem nr.P 4 Magda Frisch har
været medlem i 60 år. Navnet
Magda er kendt også uden for
Danmarks grænser, om ikke andet
når Ivan og mandskab begiver sig på
langfart i hans Ballad med navnet på
hækken.
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25 års jubilarerne

Medlem nr.A 966 Leif Scharff
Rasmussen har været medlem i 25
år. Leif er en sejlerkammerat med et
godt humør som primært har sin
gang i den nordlige del af foreningensområde, og som nyder jagtens
glæder.
Medlem nr.A 923 Svend Kieffer har

været medlem i 25 år.
Medlem nr.A 683 Arne Olsen har
været medlem i 25 år. "Trykkeren"
behøver ikke megen præsentation,
haner et af de medlemmer som med
en kvik bemærkning skaber en god
stemning og som foreningen gen
nem årene har kunnet trække på i
forskellige sammenhæng.
Medlem nr.A 975 Torben Tipsmark
har været medlem i 25 år. Torben
har bevaret sit medlemsskab selv om
han er flyttet til det jyske og har
stadigvæk strandjagt som et inter
esseområde.
Medlem nr.P1191 Thorkil Brønnum
Jensen, har været medlem i 25 år.
Startede på jollepladsen og fortsatte
senere i Folkebåd.
Jeg vil gerne herfra udtrykke en stor
tak til bestyrelsen, kassererne, plads
mand og restauratør, men ikke
mindst de medlemmer, som gennem
dette halvår på havn og plads, i
kapsejladssammenhæng, i forbin
delse med ungdomsarbejde, i forbin
delse med sejlerskolen, etablering af
legeplads, gennemførelse af fest
arrangementer, der gang på gang
ved deres indsats er med til, at disse
aktiviteter kan gennemføres og
fastholde det sammenhold deres
kendetegnende for SSF.

HAVN OG PLADS
De tilbagevendende udgifter i
forbindelse med oprensning af vores
indsejlningsrende er en stor øko
nomisk belastning for foreningen.
Igennem årene har vi fået et tilskud
fra Københavns Kommune, som for
10 år siden udgjorde en dækning af
udgifterne på ca. 50%, men i den
mellemliggende tid er udgifterne
steget i en større takt end tilskud
dene fra Kommunen. Vi har nu fået
svar fra Borgmester Bente Frost at
man hæver tilskuddet med kr. 5.000
til kr. 25.000 hvert andet år, set i
lyset af, at udgifterne ligger på den
forkerte side af 100.000 er tilskudsforhøjelsen ikke tilfredsstillende.
Kommunens teknikere vurderer i
øjeblikket om det fremover vil være

muligt at transportere sandet tilbage
hvor det kom fra, nemlig hen på
Amager Strand.
I starten på sejlsæsonnen havde vi
besøg af et udgravningsfartøj.
Bestyrelsen fik et tilbud fra udgravningsfirmaet om, at de havde en uud
nyttet tilladelse til opgravning af 500
m 3 forurenet materiale. Det blev
besluttet, at få oprenset de værste
knolde i havnen, samt uddybet ved
de bådepladser hvor vandstanden
var så lav, at bådene ofte stod i dyn
det påbunden.
Desværre fik udgravningsfartøjet
kun lov til at aflevere 3 læs, så ville
modtageren ikke have mere af det
"pludder", tilgengæld fik vi oprenset
noget af det rene sand på sydsiden
af indsejlningsrenden så vi for
mentlig ikke skal til det i 1998.
Lejligheden bød sig også til at få
etableret 4 brede pladser på den
nordlige side af midtermolen, samt
ved en bedre fordeling af pælene på
sydøstmolen at etablere 4 reelle
pladser. Ved disse tiltag er det
lykkedes at få reduceret ventelisten
for bådeejere der har været skrevet
op på ventelisten i meget lang tid,
der er ikke aktuelle planer om at
etablere flere brede pladser.
Området omkring tankanlægget har
ændret sig, ikke alene ved at det
gamle klubhus har fået en ny placer
ing på prampladsen, men også det,
at vi har fået nedlagt vores gamle
tanke i jorden på en miljømæssig og
lovmæssig forsvarlig måde. Den nye
betalingsstander for diesel er blevet
anvendt pænt, og der er ikke tvivl
om at salget vil stige i fremtiden når
vi har vænnet os til, at der står et
anlæg man kan komme til på alle
tider af døgnet.

Fra genindvielsen af det gamle klubhus

Med vanlig professionel måde at
håndtere løft på, sørgede Preben
"vognmand" for, at det gamle klub
hus kunne flyttes uden at der skete

nævneværdig skade, flyttes skulle
det, og jeg tror nok, at det var Bent
der kom på ideen og fik den "solgt"
til Elo og kompagni.
Huset er blevet renoveret, så man
næsten ikke kan kende det igen og
ved en "mindre" reception med del
tagelse af mange medlemmer fra alle
kroge af havnen, blev huset indviet,
en stor tak til alle jer der har gjort
dette muligt.
Legepladsen er kommet så langt,
den kan anvendes hvilket også har
bevirket at den har været flittigt
brugt, der mangler nu det maritime
islæt som skal gøre den til en "blå
legeplads", den officielle indvielse er
nu planlagt til at finde sted til
jubilæumsåret 98.
Stativerne til informationsstanderne
er blevet opsat og ved midtermolen
er også selve informationstavlen
blevet monteret for at give en
mulighed for at se det endelige
resultat. Informationsstanderne skal
give
vores
gæstesejlere
information
om SSF, og
placeret ved
begyndelsen
af de 3 moler.
Bestyrelsen
kommer med
et forslag om
Standeren
af
bedre
mærkning af fartøjerne når de står
på land, selv om "Ras" og Holger
kender mange af bådene er det
næsten et umuligt arbejde at finde
frem til en ejer hvis fartøjet ikke er
mærket tydeligt.
Midt i det flotte sommervejr
oplevede vi et uvejr af dimensioner,
som vi heldigvis sjældent ser på
disse breddegrader. Uvejret forår
sagede en del ravage, træer og
elmaster væltede og vandet løb igen
nem taget på klubhuset.
Inden for de sidste par uger har vi
fået noget mere viden om hvornår
og hvordan vi bliver påvirket af
gravearbejdet i forbindelse med
etableringen af kloakledningen langs
Amager Strandvej. SSFs direkte kon
takt til bygherren, som er
Københavns Kommune, er lagt i
hænderne på Bent Knudsen, som
har professionel viden om sådanne
anlægsprojekter.

Ikke alle detaljer er på plads, men vi
har fået at vide, hvor meget af plad
sen der vil blive inddraget til bygge
plads og dermed også hvor mange
skure der skal flyttes. De medlem
mer som er berørt af skurflytning
har fået et brev, hvor Bent gør rede
for sagen.
For debådejere som allerede nu er
kommet på land på det areal hvor
der skal graves har accepteret at
være flyttet fra området inden
udgangen af april måned 1998.
Der har været afholdt møder mellem
Bent, Holger, "Ras", Preben "vogn
mand" og Grethe for at koordinere
fartøjsplaceringerne på havneplad
sen, endvidere er pladsmanden
blevet informeret om hele forløbet.
Jeg skal her pege på vigtigheden af,
at vi har et havneudvalg, som har
muligheden for at være på havne
pladsen om dagen og på tæt hold
kan følge arbejdet.
Et projekt af denne karakter og stør
relse kan ikke på forhånd plan
lægges i enkeltheder derfor vil der
med bygherren være løbende kon
takt, som vil gå ud på, at vi får
mindst mulig gene mens arbejdet
står på, og at retablering af arealet
bliver gennemført tilfredsstillende.
KLUBHUS
Elo og pladsmanden har været på
taget for endnu engang at tætne det.
Det er sidsteomgang, taget over
køkkenet og den vestlige del af
huset er færdigt, vi må se i øjnene at
der skal en mere radikal løsning til.
Bestyrelsen vil i den kommende tid
undersøge hvilke løsninger der er
mulige også set i lyset af økonomien.
På
forårsgeneralforsamlingen
nævnte jeg, at vi undersøgte mulig
heden for at installere et nummer
system, som kunne lette ekspeditio
nen for gæster i restaurationen. Det
viser sig at være en dyr sag, så
foreløbig er det udskudt til den dag,
hvor vi har ca. 25.000 kr. vi ikke aner
hvad vi skal bruge til.
FESTER
Deltagerantallet til festerne variere
en del: pinsemorgen, familiesejlad
sen, fisketurens afslutning er rimelig
besøgt, hvorimod standerhejsning
og afriggergilde, 2 væsentlige
begivenheder i SSFs liv, er mindre
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besøgt, hvor er i henne i "gamle
danseglade drenge og piger" som
førhen svingede hinanden og sam
men med sejlerkammerater havde
en lystig aften.

hvad det vil sige at have et kamme
ratskab under foreningens vinger.
Ynglingesejlerne er lidt tyndere
besat, men træningsaftner er blevet
gennemført og SSF har været
repræsenteret på kapsejladsbanerne
rundt omkring i landet.
I sæsonens løb har været afholdt
møder koordineret gennem Henrik
Gravesen i egenskab af Østersø
kredsens ungdomskoordinator,
møderne har haft til formål at få
afdækket hvordan klubber/for
eninger kan øge og fastholde inter
essen for sejlsport hos børn og unge.

JOLLER

Standernedhaling

For første gang var fisketuren åbnet
for medlemmer af vores naboklub
ber. Dem der mødte frem, (og også
havde den frækhed at vinde nogle af
de mange præmier), havde
mulighed for at opleve et rigtigt
"Sundbygilde", godt arrangeret med
et væld af sponsorpræmier.
Seniorsvagførerfesten har måske
overlevet sig selv, i hvert fald vil vi
med et forslag senere på dagsorden
høre jeres mening om vi skal skifte
spor.

SEJLERSKOLEN
En aktivitet vi i SSF kan være stolte
af, stort aktivitetsniveau, godt sam
menhold som bevirker at en god del
af de nye medlemmer som melder
sig ind i SSF, skal på sejlerskolen
fordi de har fået den anbefalet.
Et nyt tiltag har været træningssejlads og efterfølgende prøve i prak
tisk sejlads i Bollen, en gedigen suc
ces takket være Ib Petersens med
virken. Et af de festlige indslag var
receptionen i forbindelse med
Øveballens fødselsdag.

Jolleaktiviteten er stadigvæk lidt af
et smertensbarn, og det til trods for
Henriks arbejde, så der er måske
ikke noget at sige til, at han er løbet
lidt træt i det.
Det er ikke indtil nu lykkedes at få
midler fra DIF i forbindelse med et
breddebaseret projekt på tværs af
foreningens medlemmer, dog skal vi
senere på dagsorden debattere og
tage stilling til etforslag omkring
antal sejlbrædder pr. medlem, et
forslag som skal ses i lyset af at gøre
det mere attraktivt at være brætsejler
i SSF.

MOTORBÅDE OG SIKKERHED
Kim har i sæsonens løb været
involveret i projektet omkring det
gamle klubhus og været med til at få
sejladserne med Bollen til at forløbe
tilfredsstillende, og sammen med
Else er fisketuren endnu engang
endt med en gedigen succes.
Der arbejdes for at få et Falckabon
nement på alt vores sikkerhedsud
styr, det være sig ildslukkere og red
ningsstationerne på molerne, også
her har bestyrelsen senere på dags
orden et forslag som skal samle alt
omkring sikkerhed under en hat.

VAGTORDNINGEN

UNGDOMSAFDELINGEN

Vagterne er startet og jeg synes at
spore en forståelse og vilje til at tage
sine vagter og det i god tid, så vi
ikke får nogle huller her i starten af
vagtsæsonen.

Der har været god gang i opti
mistjollesejlerne og der tegner sig et
fast hold som underen engageret og
kyndig vejledning bliver indført i
sejlsportens hemmeligheder, samt

Jeg har noteret mig, at redaktøren
har søgt om medlemmer som vil
indgå i et redaktionsudvalg, hvilket
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BLADET

jeg vil opfordre interesserede til at
gøre, da det kan være svært for
enperson at være tilstede ved alle
arrangementer.

DANSK SEJLUNION
På baggrund af henvendelser fra
medlemmer i klubber/foreninger
under DS med hensyn til alderstil
læg på for sikringer i Codan, har DS
haft en dialog med forsikringsselska
bet, som har medført en bekræftelse
på, at Codan ikke er det eneste sel
skab som har denneordning.
Vi ser frem til den kommende
sejleruddannelse som er under udar
bejdelse i uddannelsesudvalget. Det
er vigtigt, at sejlerne selv viser an
svarlighed over for sikkerhed til søs
så vi ikke får et lovdekret på dette
område, SSF er formentlig den
eneste DS-klub/forening, hvor man
skal have erhvervet sig et duelighedsbevis for at få tildelt en havne
plads.
SSF vil fortsat være i dialog med DS
angående problemet med at komme
af med oprenset materiale fra sejl
render og havnebasiner.
DS vil fortsat arbejde på, at de plan
lagte nedlæggelser af farvandsafmærkninger begrænses eller sker
hvor det er til mindst mulig gene for
søsporten.

ØSTERSØKREDSEN
Kredsen har senest fået Dragør
Bådelaug tilknyttet som observationsmedlem i forbindelse med
optagelse som fuldgyldigt medlem
af Dansk Sejlunion.
Andre klubber i kredsen end SSF har
haft problemer med ungdomsarbej
det, her har Henrik som tidligere
nævnt støttet de pågældende med
råd og dåd.
Et par andre SSF-medlemmer er
aktive i kredsarbejdet, Erik Povlsen
(Basse) koordinere kapsejladsak
tiviteter og Jes Brønden er kursusko
ordinator.

FLAKFORTET
Foreningen Flakfortet, som har
driftet øen via en brugsret gennem
Fæstnigs- og NaturSekretariatet
under Forsvarsministeriet, er nu
udløbet og fremtiden for fortet ser
noget broget ud, der tegner sig to
muligheder: Der dannes en Fond

som skal føre fortet videre,
Foreningen Flakfortet bliver bedt om
at drifte øen et år frem eller indtil en
Fond er etableret, under alle
omstændigheder er der i øjeblikket
etableret vagt på øen for beskyttelse
af de mange installationer.

RIVIERAPLANEN OG HAVNE
TUNNEL
Projektet er nu så langt fremme, at
der er dannet et selskab mellem
interessenterne, Kbh.s kommune,
Staten, Frb. Kommune samt kom
muner i Kbhs Amt.

m

tales om en 4 sporet tunnel, men
ingen ved i dag hvor vejføringen
skal være når den dukker op på
Amagersiden.

FORENINGENS
FORMÆND
GENNEM 75 ÅR.
Til næste år fylder SSF som bekendt
75 år. Redaktionen af vort
jubilæums skrift arbejder i øjeblikket
på udformning og tilrettelæggelse af
billedmateriale og tekst , og i den
anledning mangler vi billeder af føl
gende formænd:

KVARTERSGADELØFT
Som nogle måske har kunnet læse i
aviserne, er der afsat en gevaldig
masse penge til et kvartersløft
omkring Holmbladsgade, det viser
sig, at nordre mole ligger inden for
det område, hvor der kan søges
penge til et "sådant" løft.
Hans Guldager er blevet bedt om, at
undersøge hvad det reelt kunne
betyde for SSF, nogle af jer vil for
mentlig kunne erindre, at vi faktisk
har haft projekter oppe omkring det
gamle klubhus på nordre mole, men
også andre anlæg på nordre mole
kunne eventuelt komme i betragt
ning, men vi vil altså først stikke en
finger i jorden for at se hvad der lig
ger i dette "løft".
Med disse ord lægger jeg min
beretning frem for generalforsamlin
gen

S.Hempel
PJensen
H.Thomsen
A.Jensen
H.Bay
E.Nilsson
Tangaard Rasmussen
Gosta Øberg

Billedmateriale vil blive tilbageleveretmed stor tak for lånet.
Billeder kan afleveres på kontoret til
redaktøren, eller til Hans Guldager
eventuelt sendes til:

Jens Green Jensen
Formand

Revieraplancn lige omkring SSF

Det totale projekt vil koste ca. 250
Mill. kroner, med en fordeling på ca.
100 Mill. kr. til Kbh., ca. 35 Mill. til
staten og resten fordelt på de andre
kommuner.
Opstarten er lidt usikker, formentlig
venter man på; hvad der besluttes
omkring en eventuel havnetunnel.
I forbindelse med havnetunnelpro
jektet, er der foreløbig bevilget 10
Mill. kr. til forundersøgelser. Der

Hans Guldager
Uldumvej 35
2770 Kastrup.

Meddeles det at Larchmont-pokalen blev genvundet af Kastrup Sejlklub
Resultatlister er som følger:
Kastrup Sejlklub
Sundby Sejlforening
Øresunds Sejlklub Frem
Kjøbenmhavns Amatør Sejlklub

5 sejre
4 sejre
2 sejre
1 sejr

Tak for i år og på gensyn ultimo september eller primo oktober 1998
Med venlig hilsen
Kastruo Sejlklub
Gert Henriksen

^
Sejlcenteret

1928 -1933
1933 -1934
1936 -1937
1943 -1948
1948 -1950
1950 -1954
1954 -1961
1961 -1962

gv fir>

...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
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Offentligt forespørgselsmøde i SSF
med Jens Kramer Mikkelsen, Birthe Weiss og Birgit Petersen
Søndag den 9. nov. kl. 13 00 var der forespørgselsmøde i
restauranten i Sundby Sejlforening. Emnet var den efter
hånden så kendte politiske varme kartoffel, Amager strand
vej som hovedtrafikvej og det sidste nye om Revieraplanen.
Efter at Birgit Petersen havde budt velkommen forklarede
Hans Guld-ager om og omkring havnetunnel og
Revieraplanen, hvorefter Jens Kramer Mikkelsen og Birthe
Weiss talte om det politiske aspekt i sagen. Begge var dog
enige om, at byggede man Revieraplanen som man
ønskede højt, var det selfølgelig dumt at lægge en hoved
trafikvej lige ned midt igennem.
Herefter gik man over til spørgetiden og køen var lang, og
en god debat begyndte. SSFs formand Jens Green Jensen
var også på pletten og talte for SSF, omkringliggende
områder og problemer med sand fra Amager Strand.

Svagf ørerfesten

Blev i år gennemført med godt resultat, selvom der er megen snak om den fremtidige udformning, her er nogle intryk
fra arrangementet.
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Standernedhaling
Efter at formanden havde holdt sin tale og standeren taget ned,
blev der saluteret efter efter alle kunstens regler, med hele fem
kanoner. Ind til den øl/ vand der følger efter, lidt hyggesnak
og så til middagen. Til lejligheden var bestilt musik. Musik
der forstod at tilpasse sig selskabet. Efter middagen under
holdt Hopla pigerne og fællessange manglede heller ikke. Og så blev der dansen
til langt ud på natten. En herlig fest med musik og sang for enhver smag.
pc

Hoplapiger i fuld vigør

BANG

Og der danses—

—danses til langt ud på natten

Er du i tvivl om tilstandenpå din glasfiberbåd ?
Nu har du mulighed for at få kontrolleret skroget uden at lave huller
Hos FORCE Instituttet i Aalborg har vi specialiseret os i ikke-destruktiv kontrol af glasfiber. Med
anvendelse af ultralyd kan du nu fa vigtig information om udbredelsen af indre revnedannelser samt
om tykkelsen af glasfiberskroget. Vi anvender såvel manuelt som automatiseret ultralydudstyr, alt
afhængig af hvilken form for dokumentation af undersøgelsen du ønsker. Vore certificerede inspektører
undersøger jævnligt glasfiberbåde rundt om i landet. Større både undersøges bedst på land. Har du en
mindre motorbåd, er du selvfølgelig også velkommen til selv at bringe din båd til kontrol hos FORCE
Instituttet i Aalborg. Du kan eventuelt gå sammen med andre i en bestilling.
Vor ultralydkontrol benyttes i dag typisk i tilfælde af:
• Beskadigelser, f.eks. forårsaget af grundstødning, påsejling hvor skadesomfanget er usikkert.
• Køb af brugt båd.
• Uvildig tilstandskontrol ved tvister om fejl i glasfiberlaminater (tykkelser, revnedannelser)
Er du interesseret i at høre nærmere om dine muligheder for kontrol af sejl- og motorbåde af glasfiber,
er du velkommen til at kontakte FORCE Instituttet i Aalborg.
Afdeling for Polymerteknik
Telefon:

96 35 08 00
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% International

NY GRATIS BUNDMALIN
VED BEGRONING.
MICRON OPTIMA
sr udviklet udfra

du har bundmalet med

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.

