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SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Havnekontoret

32 58 14 24

Telefax

32 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

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Klubhus repræsentant:
Elo Nielsen

31 57 13 40

Den nye pladsmand
Hedder
Søren
Poulsen og er 46
år, en mand der
har prøvet lidt af
hvert og med stor
erfaring for hvad
der sker i og
omkring havn og
fritidsbåde.
"Min interesse for det maritime
startede medens jeg stadig var en
stor knægt. Det hele begyndte med
at min gamle spejderfører købte et
skib og det lå vi og sejlede rundt
med i Roskilde fjord.
Efter nogle år hvor der ikke skete
så meget søgte jeg i 1973 et job som
fast mand på en 52 fod sejlbåd i
Skovshoved havn, der tilhørte en
direktør. Til min store overraskelse
fik jeg jobbet, jeg havde aldrig
prøvet at sejle andet end sådan
nogle små 16 - 22 fods joller.
Min første skipper viste sig at være

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant &
vagtchef:
Kim Petersen
32 55 01 71
Kapsejladschef:
Erik Povlsen

32 52 98 89

Skolechef:
Kent Nielsen

32 51 39 99

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen

32 50 16 05

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose

22 90 06 36
32 59 37 33

en kradsbørstig ældre herre på et
par og treds. Han havde selv
startet med at sejle som messe
dreng på Svenske - Amerikalinien
på de hårde ture, rømmet i USA
og været illegal Cowboy i nogle år
indtil han blev nappet og sendt til
danmark uden returbillet. Det var
en skrap karl at være i lære hos.
Besætningen bestod af skipper og
dreng, og drengen, det var mig.
Jeg blev dog på skibet indtil det
blev solgt i 1979.Vi sejlede mest
weekendture og sommerferier.
Efter at skibet var solgt, havde jeg
fået lyst til at prøve rigtig sejlads.
Jeg tog en flyver til Grand Kanaria
og her startede en årrække med
forskellige sejlbåde rundt på de
store have. Det var en spændende
tid med mange gode oplevelser.
På et tidspunkt mente jeg det var
tid at vende hjem til Danmark.
Jeg arbejdede så med forskellige job
bla.a. var jeg med til at bygge lyst
både indtil jeg fik arbejde som båd
fører på Lyngby sø og var der i
nogle år, men det
var sæsonarbejde.
Jeg så annoncen
fra SSF og søgte
stillingen. Til
glæde for både
min familie og
mig selv er øn
sket om et fast arbejde med tilknyning til det
maritime miljø
nu blevet virke
lighed."

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
20 32 02 38
E-mail
chiep@private.dk
Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

pc

32 52 98 89

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

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

Oplag: 1.400 eksemplarer

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

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

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

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 1 ste i måneden.

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

SMQffsettfyk
v/ Tina og Søren Mel ler

SALTVÆRKSVEJ 134
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Alle plader
Efte
ad

På festkomiteens
Elo, Rita og Else.

9 kl. 1400

Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 23. november 1998

Møde fremrykket en uge.
Afbud fra Jens, Elo, Holger og
Bjørka.
Generelt:
Ingen indkomne breve og lig
nende.
Takkekort i forbindelse med ju
bilæum er udsendt.
Foreningen har modtaget en del
flasker vin ved jubilæumsrecep
tionen; Dette bortloddes til
medlemmerne ved lodtrækning på
medlemsnumre. Vinderne vil blive
underrettet og skal selv afhente
flaskerne i kontortiden.
Billardet er endnu ikke blevet vur
deret - sagen afventer aktion.
Foreningen har fået 165.000 kro
ner a'conto fra boet efter et
medlem.
Der har igen været indbrud hos
Tina - der kører politisag, som ikke
er afsluttet.
Havn & plads:
Der er opsat lys på søndre plads yderligere lys etableres hen af vej
en.
Næsten alle både er på land.
Den store skinnevogn med til
hørende skinner på søndre plads
er uforsvarlig at bruge, og kun
meget få både benytter vognen.
Det er desuden et meget stort ar
bejde. Det må være tiden at skrotte
vognen - Havneudvalget taler med
berørte medlemmer om dette.
Den nye pladsmand (Søren) er
faldet godt til og er godt i gang
med oprydning på pladsen.
Indsamlede materialer samlet i
bunker og medlemmerne vil få
frist til 1. februar til at afhente og
fjerne ejendele - resten vil blive
bortkørt.
Spillet på jollepladsen er i stykker
og wiren er fjernet (En ny er
foræret af et medlem). El-systemet
er ødelagt. Der skal formentlig en
elektriker på arbejdet.
Havneudvalget samarbejder med
Ungdomsafdelingen om flere
forskellige tiltag.
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Skurene forventes flyttet på plads i
foråret, enkelte skure på nordre
plads kan dog muligvis flyttes i
efteråret/vinter. Skure der har fået
ødelagt taget under flytningen vil
få nyt tagpap.
Klubhus:
Elo er sygemeldt.
3 vinduer på østsiden af klubhuset
er endnu ikke udskiftet, en brand
hos leverandør/montør har udsat
projektet. Forventes igangsat
snarest.
Istandsættelser og rengøring i vin
ter er allerede påbegyndt. Jens
kontakter Elo vedr. planen for
dette arbejde, så dette kan gen
nemføres som planlagt, bl.a. ma
ling i køkken, væglamper, opsæt
ning af jubi-gaver o.s.v.
Gulvet i de sydlige bade- & toi
letrum skal istandsættes for at
undgå lugtgener, pris indhentes
og arbejdet igangsættes snarest.
(Havneudvalget vil tage aktion på
dette).
Klubhuset er lukket i januar - åb
ningsdagen bliver 31. januar.
Fester:
Jubi-festivitas er afsluttet.
Receptionen med ca. 400 - 500 del
tagere forløb perfekt med god mad
fra Tina.
Jubi-festen i Markmandsgade for
løb fint, alle fik kartofler og kold
sovs.
Der er solgt 175 billetter til jule
frokosten.
Juletræs arrangementet afholdes
20. december kl. 14 00 .
Bankospillet løber af stablen på
klubhusets åbningsdag 31. januar
1999 kl. 14 00 .
Sejlerskolen:
Ny dug til teltet er kommet og for
ventes opsat snarest. Bådene er
oppe uden problemer.
(Den nye dug er opsat 26/11-98 !)
Ungdom & joller:
Førerweekenden (årlige plan-

lægningsweekend) afvikles 27. 29. november, men der er en del
problemer med transport, da del
tagerne ikke selv har biler til
rådighed.
Henrik har været til DS' ungdoms
lederårsmøde, SSF øvrige del
tagere måtte melde fra grundet
sygdom.
Bådene er pakket sammen for vin
teren og de fleste aktiviteter hold
er vinter/jule pause.
Arbejdsgruppen vedr. ungdoms
afdelingens fremtid (A.U.F.)
nærmer sig afslutningen af pro
jektet, og vil fremlægge resultatet
på stormøde i SSF den 30. novem
ber.
Herefter vil den samlede rapport
blive fremsendt til bestyrelses
medlemmerne og fremlagt til
beslutning på førstkommende
bestyrelsesmøde (4. januar 1999).
Kapsejlads:
Folkebådsklubben har bekræftet at
SSF skal afholde DM i år 2000.
Det nye kapsejladsudvalg har
afholdt møde og fastlagt datoer for
næste sæsons stævner.
3 medlemmer skal på baneleder
kursus i januar 1999.
Kapsejladsleder kursus gennem
føres på kredsplan.
I januar afholdes møde med
Kastrup Sejlklub vedr. samarbejde
om sejlaftner, således at SSF & KS
skiftevis arrangerer disse.
Der er afholdt endnu et møde i
Østersøkredsen angående match
race center på Amager - arbejdet
fortsætter.
Motorbåde:
De fleste både er kommet på land.
Vandet på prampladsen er lukket
for vinteren.
Fiskekonkurrencen i februar an
nonceres i bladet.
Sikkerhed:
Der er modtaget 10 ansøgninger
om vagtfritagelser - de fleste er
umiddelbart godkendt.

Vagtordningen for bestyrelsen er
besat frem til nytår.
Debat om eventuel erstatning af
vagtordningen og en bedre fore
byggelse mod tyveri og hærværk Der vil under alle omstændighed
er være tale om en generalforsam
lingsbeslutning.
Bladet:
Redaktøren var ikke til stede.
Redaktionens beskæringer i billed
materialer har givet nogle
uheldige resultater i relation til
sponsorpleje. Redaktionen kon
taktes.
Eventuelt:
Der afholdes VHF/DSC-kursus i
SSF tirsdag og eventuelt torsdag i
marts måned. Kurserne afvikles
som kredsarrangementer - tilmel
dingsfrist er 15. februar.
Jens Green
Formand

Henrik Gravesen
Referent

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

A magerstrandvej 407, 2770 Kastrup
Tlf.

32503017 Fax 32503435

Auktion i klubhuset
Lørdag den 6. februar kl. 12 00
Eftersyn samme dag kl. II 00
Fra boet efter Henning Hoielt sælges 5 jagtgeværer

OBS!

Geværerne sælges kun til medlemmer med gyldigt jagttegn
Henning Andersen
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Vinteropbevaring af

bådens batteri
Blybatteriet
Er stadig den billigste løsning til
bådens strømforsyning, og derfor
det mest anvendte.
Batteriet består af et antal celler,
hver med ca. 2 volt, og et 12 volts
batteri består derfor af 6 celler.
1 hver celle er der to blypia"X
der, som er omgivet af svovl^
syre. I det fuldt opladede batteri
er syrekoncentrationen høj, og
denne koncentration falder med
afladningen.
Frostsikring
Den høje syrekoncentration i et fuldt opladet bat
teri giver en god sikring
mod frost, ned til minus 20
grader, medens et afladet bat
teri ikke tåler meget mere end
2 graders frost.
Dette er den ene grund til at
batteriet skal være opladet
gennem vinteren. Den anden
grund er at batteriet nedbrydes
hvis det i længere tid er afladet.
Ældning
Ældningen af et batteri går
stærkere ved højere temperatur, så
batteriet skal ikke hjem i stuevar
men om vinteren, det har bedst af

kølig opbevaring.
Et batteri har bedst af at være
opladet det meste af tiden, og om
vinteren er det altså specielt
vigtigt, for at undgå at bat
terivæsken bundfryser.
f

'

\

Opladningsinterval
Et nyt batteri kan holde sin oplad
ning gennem flere måneder, men
med årene dannes der bundfald i
batteriets celler, og det giver en
voksende egenafladning. Derfor
skal man lade oftere (mindst én

gang om måneden) på et ældre bat
teri, mere end 3 - 4 år gammelt.
Hvis man holder øje med hvor
lang tid der skal lades efter en
måneds pause, kan man let få et
indtryk af hvor tit der skal lades.
Er batteriet hurtigt opladet efter
en måneds pause, er der ikke
grund til at lade så ofte, men hvis
det tager lang tid at lade efter
en måneds pause, så skal man
altså lade lidt hyppigere.
Sulfatering
Et batteri der blot holdes opladet
gennem længere tid, uden ellers at
blive brugt, kan 'sulfatere'.
Sulfatering er en belægning der
sætter sig på blypladernes over
flade, og det betyder at ampere
timetallet falder. Derfor er det godt
at bruge sin batteri lidt, også under
vinteropbevaringen.
Man kan for eksempel lade bat
teriet trække en lampe i nogle
timer eller et døgn, lige før man
lader fuldt op igen.
Men, men;
Det er jo en farlig vej, hvis man
glemmer lampen, og derved får
kørt batteriet helt fladt i længere
tid.

<§!
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Levetid
Et blybatteri taber ca. 10% af sin
kapacitet (amperetimetal) om året,
og det er det samme som, at et nyt
100 apmeretimers batteri er nede
på 50 amperetimer efter ca. 6 år,
hvis det ellers er passet godt, og af
en bedre kvalitet.
Hvis det er et startbatteri, er der
ikke brug for ret mange ampere
timer, så derfor kan levetiden godt
blive op til 8 år, men til belysning,
instrumenter og lanterner, er det
naturligvis vigtigt at der er mange
amperetimer i batteriet, specielt
hvis det er en sejlbåd. I en motor
båd er det nemmere, da man jo un
der sejlads har strøm nok. Men
man skal altså ikke regne med at
lysbatteriet i en sejlbåd kan holde i
meget mere end 5 år, noget
afhængig af batteriets størrelse, og
det strømbehov man har.
Akkumulatormassage
Faktisk kan man få lidt mere liv i
en batteri, som måske er 2 til 5 år
gammel, ved at give det 2 til 5
dybe afladninger efterfulgt af
opladning med det samme.
Specielt hvis batteriet ikke har
været brugt ret meget, men i
øvrigt har været opladet. Batteriet
har som sagt en tilbøjelighed til at
sulfatere, og med massagen fjern
er man denne belægning på bly
pladerne.
For eksempel, et 12 Volts batteri,
der er på 100 amperetimer, skal
kunne trække en 15 watts pære i
ca. 100 timer. Er batteriet nogle år
gammelt, skal man måske regne
med 80 timer. Hvis så batteriet
kun kan trække pæren i 40 timer,
så er der mulighed for at forbedre
det ved at lade op, og igen aflade
nogle gange. Hvis man holder øje
med hvor lang tid pæren kan
brænde klart, så kan man også få
en ide om det hjælper, fra gang til
gang.
Hvis man masserer sit batteri, skal
man være forsigtig med lade
strømmen, når man starter på at
lade det flade batteri. Et 100 am
peretimers batteri skal ikke lades
med mere end 3 ampere i starten,
ellers kan man skade blypladerne.
Jeg har selv prøvet denne mas
sageteknik, og 5 dybe afladninger

øgede kapaciteten fra 75 til
120 amperetimer i et bat
teri der fra nyt havde 150
amperetimer.
Selvsagt skal man ikke ud
føre denne massageteknik
hvis der er fare for frost,
dér hvor batteriet opbe
vares.
Væskestand
Plejen af et batteri omfatter
at væskestanden i cellerne
er så høj, at overkanten af
blypladerne i cellerne er
dækket med ca. 1 centime
ter væske. Specielt ved
længere tids ladning vil
der forsvinde væske, og
efterfyldningen skal være
med destilleret vand. Hvis
man ofte skal efterfylde
væskestanden, er det nor
malt et tegn på at batteriet
overlades. Længere tids
ladning skal ske til en
spænding der ikke kom
mer over 14 Volt, helst lidt
under.
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

29. november 1998
Finn Hendil

BADUbSTYR

KOM OG SE DE SIDS/fåNYHEDER I BÅDUDSTYR

OG SEJLBI EKLÆDNING
VI HAR: INSTRUMENTjE
OG FITTINGS
BLOKKE/BESI
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ (jj MARITIM MODE
GAVEARTIKL

ERVICE

KAST
SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

STRUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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Mest for

Fritidsfiskeren
Bekendtgørelse om fritidsfiskeri
I medfør af § 12, stk. 3 og 4 § 22, §
28 og § 42, stk. 2 i lov om salt
vandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse
nr. 856 af 19. november 1997, som
ændret ved lov nr. 314 af 3. juni
1998 om ændring af lov om salt
vandsfiskeri, fastsættes:
Betingelse for at drive
fritidsfiskeri
§ 1. Fritidsfiskeri skal drives per
son ligt, og kun af personer, der
1) er fyldt 12 år,
2) har fast bopæl her i landet
3) ikke er registreret som er
hvervseller bierhvervsfiskere og
4) har betalt bidrag til fiske
pleje for det pågældende kalen
derår.

efter påkravet dokumentere, at han
har indbetalt et bidrag, som svarer
til det dobbelte af bidraget for 1
år. Såfremt bidrag allerede måtte
være betalt, og kvittering forevises
sammen med legitimation på
fiskerikontrolstationen senest
14 dage efter påkrav, skal
der indbetales halvt
bidrag.

Stk. 3. Opstilling af en
fritidsfiskerpæleruse på
en ledig plads skal
skriftligt anmeldes til
Fiskeridirektoratet ved
det stedlige Fiskeriinspektorat
senest 2 dage, før pladsen ind
tages med angivelse af pladsens
beliggenhed. Kvittering for betalt
bidrag skal medsendes i kopi.

Stk. 2. Ingen må drive
fritidsfiskeri uden at have
betalt fiskeplejebidrag for
det pågældende kalenderår.
Stk. 3. Bidraget indbetales
til Fiskeridirektoratet på et
girokort specielt til denne indbe
taling.

Redskaber
§ 2. En fritidsfisker må kun an
vende faststående redskaber af ne
denstående redskabstyper og i alt

Stk. 4. Gyldig kvittering for fiskeplejebidraget samt legitimation
skal altid medbringes under fiskeri
og på forlangende forevises
fiskerikontrollen. Gyldig kvitte
ring er det af Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
fortrykte girokort med fiske
rinummer. På kvitteringen skal an
føres fuldt navn og adresse.
Kvitteringen er gyldig for 1 kalen
derår, og kun for det fiskeri, som
indbetaleren personligt udøver.

kun 6 redskaber, dog højst 3 garn.
1) krogliner å 100 kroge,
2) garn (rødspætte-, tunge-, sild-,
makrel e.l.),
3) ruser (enkelte eller dobbelte) og
4) tejner.

Stk. 5. Indtil videre er bidraget 250
kr. årligt.
Stk. 6. Personer, som driver fritids
fiskeri, og som ikke efterkommer
tilsynsmyndighedernes krav om at
forevise såvel kvittering som le
gitimation, skal senest 14 dage
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tilladte ruser må forsynes med en
rad på højst 40 m og arme på hver
højst 8 m. Maskemål i armene må
højst være 40 mm (helmaske).
Redskabet må være fastgjort til
pæle, og der må ikke herudover
være tilføjelser til redskabet herun
der tag og bund.
Fritidsfiskerpælerusen kan anven
des som undervandsruse eller
ovenvandsruse og skal have
mindst 3 kalve. Maskestørrelsen
overalt i hele redskabet foran den
bageste kalv skal være mindst 30
mm (helmaske) undtagen i
radgarnet jf. stk. 1

Stk. 2. En redskabsrække må højst
indeholde 6 redskaber, som alle
skal tilhøre samme fritidsfisker.
§ 3. Kasteruser må ikke være ovenvandsruser, dvs. at ingen del af
redskabet må rage op over vand
skorpen. Kasteruser må højst måle
90 cm i den forreste rusebøjle. For
alle slags ruseredskaber gælder
det, at maskestørrelsen (helmaske)
i radgarnet ikke må overstige 40
mm.
Stk. 2. En af de i stk. 1 nævnte

Stk. 4. En fritidsfiskerpæleruse kan
hele året anmeldes, og skal op
stilles 2 dage senere på den an
meldte plads med overholdelse af
saltvandsfiskerilovens afstands
bestemmelser. Fritidsfiskeren be
varer resten af året retten til plad
sen fra opstillingen af redskabet,
og så længe dette uden afbrydelse
på mere end 14 dage står i
fiskedygtig stand.
Stk. 5. Erhvervsfiskere kan opstille
rejeruser i en afstand af kun 75 m
fra en fritidsfiskerpæleruse.
Stk. 6. Fritidsfiskere må ikke op
stille ruser i fredningsbælter og
skal ved opstilling i vedtægtsområder respektere vedtægtsreglerne.
Stk. 7. Fritidsfiskerpæleruser, der
er opstillet uden anmeldelse til
Fiskeridirektoratet ved det stedlige
Fiskeriinspektorat, vil blive fjer
net ved kontrollens foranstaltning.

§ 4. Bundsatte garn må ikke have
en længde af over 45 m og en
dybde af over 1,5 m. Flydende
garn må ikke have en længde af
over 45 m og en dybde af over 3
m. Garnlænker må højst bestå af 3
garn, som kun må være forbundet
i overliget eller i underliget. Garn
må ikke på anden måde hæftes
sammen og skal være forankrede
eller på anden måde fastgjort til
havbunden.
Stk. 2. I perioden 1. juli 15. no
vember (begge dage inklusive) er
det kun tilladt at anvende garn, jf.
§ 2, stk.l, nr. 2, hvis maskemål er:
1) 100 mm og derunder (helmaske),l) eller
2) 130 mm og derover (helmaske)2)
§ 5. Udover de redskaber, som er
nævnt i § 2, må fritidsfiskere an
vende et ålehåndvod, der har de
dimensioner, der er beskrevet i stk.
2.

Stk. 2. Voddets fangstpose må
højst være 8 m lang. Fangstposens
åbning må højst bestå af 400
masker i hele åbningens omkreds.
Voddets arme må højst være 6 m
lange. Maskestørrelsen må intet
sted i redskabet overstige 28 mm
(helmaske). Træklinerne må højst
være 50 m lange.
Stk. 3. Voddet må udelukkende
udsættes fra båd, der fremdrives

uden motorkraft, og redskabet skal
hales ind ved håndkraft.
§ 6. Under sejlads og fiskeri må
hver fritidsfisker i båden kun med
bringe de typer og det antal red
skaber det i denne bekendtgørelse
er tilladt at benytte ved fritidsfiskeri.
§ 7. Maskemål måles ved, at et
fladt måleredskab af en tykkelse
på 2 mm og en bredde, svarende
til et givet maskemål, let kan gå
igennem den i nettets længderet
ning diagonalt strakte maske, når
nettet er vådt.
Mærkning
§ 8. Ethvert faststående fritids
fiskerredskab skal på et synligt
sted over vandet være forsynet
med et forsvarligt fastgjort mærke
med brugerens navn og adresse,
skrevet med 1 cm høje, tydeligt
læselige blokbogstaver på og med
saltvandsbestandigt materiale.
Mærket skal være gult.
Stk. 2. Redskabsmærker på stager,
pæle og lignende skal anbringes
mindst 1,2 m over vandet.
§ 9. Udover det i § 8 omhandlede
redskabsmærke skal ethvert
fritidsfiskerredskab være forsynet
med fiskerinummeret på bruge
rens bidragskvittering. Nummeret
må kun anvendes af indbetaleren.

synligt sted over vandet være ind
skåret, indbrændt eller skrevet
med saltvandsbestandigt tusch
eller blæk med 2 cm høje tal i den
samme pæl, stage, bøje eller det
samme flod, som redskabsmærket
er fastgjort til.
§ 10. Udover de ovenfor nævnte
særregler for fritidsfiskeri gælder
alle de regler, der i henhold til
fiskerilovgivningen i øvrigt er ud
stedt vedrørende fiskeri på dansk
fiskeriterritorium.
Straffe- og ikrafttrædelses
bestemmelser
§ 11. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2,
§ 3, stk. 1, 2, 3 og 6, § 4, § 5, § 6, § 8
og § 9 straffes med bøde.
§ 12. Bekendtgørelsen træder i
kraft den 1. januar 1999.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendt
gørelse nr. 880 af 18. december
1990 om fritidsfiskeri og bekendt
gørelse nr. 225 af 3. april 1995 om
forbud mod omsætning af torsk
ved lyst- og fritidsfiskeri i Øster
søen, Bælterne og Øresund.
1) 50 mm og derunder (halv
maske), eller
2) 65 mm og derover (halvmaske)
Fødevareministeriet,
den 21. oktober 1998

Stk. 2. Fiskerinummeret skal på et

SEX

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
sssssssnsnx

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 12oo
og 12 30 - 14 30
Lørdag kl. 9 00 - 12 00
Mandag lukket
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VHF Kursus
Østersøkredsen afholder kursus i betjening
VHF/DSC - anlæg i lystfartøjer.
Kurset finder sted følgende
tirsdage den 2., 9., 16. og 23. marts 1999
og såfremt tilmeldingen er meget stor afholdes
suplerende kursus
torsdage den 4., 11., 18. og 25 marts 1999
alle dage fra kl. 1900 - 2200
i Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15
Tilmeldingsfrist er mandag den 15. februar 1999.

Formål.
Kurset har til formål at lære betjening af VHF og
DSC radiotelefonanlæg samt kendskab til ra
diokommunikation i øvrigt. Kurset vil blandt andet
foregå gennem "cases". På den måde bliver du
fortrolig med principperne for brugen af udstyret,
både med hensyn til nødopkald og almindelig kom
munikation såvel skib - skib som skib - land. Når
kurset er afsluttet kan der aflægges prøve hos
Telestyrelsen.

Pris.
Kursets pris udgør 280.-kr. , inklusive kursusma
terialer, kaffe og en ostemad. Den efterfølgende
prøve koster 400.-kr. i afgift til Telestyrelsen.
På Østersøkredsens vegne
Henrik G r a v e s e n / J e s s Brønden

Et resume over aktiviteterne i
oktober, november og december.

Oktober
Datoen kan jeg ikke huske, med
det gør ikke turen ringere.
Biografdirektør Bent var så venlig
at invitere os ud i sin lille bio i det
gamle pumpehus i Hellerup. Han
har selv istandsat bygningerne fra
først til sidst med et meget smukt
resultat.
Filmen var ikke den mest sinds
oprivende, men da man for få kro
ner kunne købe en pils, hjalp det
også på den.

November
Datoen var den 4., det kan jeg
huske, for det har jeg skrevet ned.
Hans Guld. holdt et godt foredrag
om Amager Strandpark. Det var
rart at få tingene belyst af en fag
mand.
At jeg personligt syntes, at man
kunne bruge pengene til noget an
det og bedre forandre nok ikke
projektet

December
Tja,- det var så julefrokosten den 2.
Alt forløb næsten uden slinger i
valsen. Tina havde lavet god mad
til os, og til en meget rimelig pris.
Tak for mad og pynt

Til slut
I

Ja, jeg deltager i VHF kursus
Ja, jeg deltager i Telestyrelsens prøve
Navn:
Adresse:

Slippen sendes til:
^ess Brønden, Bymandsgade 5, 2791 Dragør, med check stor kr. 280,00^
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Vi holder fri i januar, så er der tid
til at slå mave.
Vi mødes igen den 3. februar 1999
kl. 14°°.

God jul
og alt det
bedste
for det nye år.
Ulla og Søren

NYT FRA SEJLERSKOLEN

arrangementer, som er blevet gen
nemført, har været tilfredsstil
lende, Desværre tillod vejret ikke
at hverken Saltholmturen eller
weekend turen blev gennemført.
Dette er aldrig sket før i de 25 år,
jeg har været lærer på sejlerskolen.
Til næste år agter jeg som mini
mum at fortsætte med et til
svarende antal arrangementer.
Forslag til nye arrangementer er
dog meget velkomne.

Om november måned er der ikke
meget at sige, ud over at både
Tyveknægten og Øveballen er
kommet på land uden problemer.
Desuden er det store telt blevet
genrejst. Her mangler dog endnu
gavlene.
I denne forbindelse vil jeg rette en
tak til de få, som var med til at re
jse teltet, lægge fliser og sprede
grus. Man kunne godt ønske sig
at der var færre, som holder lav
profil, når det gælder det tunge
arbejde.

Den 12. 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 afholder
møde med eleverne. Datoen her
for vil blive meddelt i denne
spalte, i det nummer at bladet, som
kommer i marts måned. På sidst
nævnte møde vil holdfordelingen
blive fastlagt. Desuden vil en over
sigt over de arrangementer, som
er planlagt for den kommende sæ
son, blive uddelt.

Tilslutningen til de af årets

I det nummer at bladet, som kom

Sejlerskolen

mer i slutningen at februar, vil en
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 en
glædelig jul og et godt nytår, og
udtrykke håbet om at den kom
mende sommer bliver bedre end
sommeren 1998, som har været
den ringeste i mange år.
På gensyn i 1999.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

G Østergaard, Njalsgade i/.

Aktiviteter 1999
31. januar
3. februar
15. februar
2. marts
9. marts
16. marts
23. marts

Amager

Bådtransport

Bankospil
Seniorerne mødes
Sidste tilmelding til VHF kursus
VHF -kusus
VHF -kusus
VHF -kusus
VHF -kusus

2.

Medarbejder søges . . .

Som Sejlsportsredaktør antages et Medlem
4.
aer har Lyst og Evner til at varetage dette
Arbejde Vedkommende maa være go t in e
f ^ Sporgsmaal Sagen vedrørende Still n«
Ln er vel - l^net. Henvendelse til Red. 5
2

•
åt ^
Denne annonce kan læses i
SSF's blad
Nr. 3 JULI 1942
Det er stadig gældende, at:
Redaktionen søger medlem
mer, der vil være behjælpelig
med indsamling af relevant
stof til bladet -

Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978

3.

m
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos FlUgger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

...og her dækker vi
Amager og
København City

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164.
Holbergsgade 10.
Holmbladsgade 25.

Tlf. 31 55 73 20.
Tlf. 33 13 54 56.
Tlf. 32 54 73 33.

Kongelundsvej 264.
Møllegade 4, Dragør.
Vendersgade 10.

Tlf. 32 51 95 95.
Tlf. 32 53 73 22.
Tlf. 33 13 73 23.

Februar 1999

Nr. 2

58^Årqang

Medlemsblad for

Fastelavnsfest
med tøndeslagning

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Søndag den 14.
februar kl. 1200

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Havnekontoret

32 58 14 24

Telefax

32 59 35 60

Tønder

Postgirokonto: 7 05 65 16

til børn,

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen

32 50 63 65

Næstformand, Festudvalg:
Else Thuring

32 53 59 64

Sekretær:
Bjørka Schandorff

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

31 57 13 40

damer og

herrer i alle
størrelser
Fine præmier til Kattekonger og

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant &
vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50
Kapsejladschef:
Erik Povlsen

32 52 98 89

Skolechef:
Kent Nielsen

32 51 39 99

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen

32 50 16 05

Dronninger
Mød op i god tid, vi begynder præcis!

Målere:

Jan Simonsen

22 90 06 36

Lars Schaldemose

32 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Forsidebilledet
Tegning udført af Ib Christensen

32 52 98 89

Billige kvalitetstryksager

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

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

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
den 1 ste i måneden.
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SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger
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Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
•O
>
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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 Møller

SALTVÆRKSVEJ 134

2

o
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2770 KASTRUP

3251 71 79

^
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Nytår 1999
I

Det sidste år i dette årtusinde er startet og vi har lagt jubilæumsåret bag

Det blev et år med mange aktiviteter, hvor mange SSF'ere var inIRKk^• volveret på land og til vands.
På land var der specielt tre arrangementer der står klart i min erindring:
Åbent Hus dagen - Jubilæumsreceptionen - Jubilæumsfesten

Arrangementer hvor alle, der havde lyst, fik lejlighed til at være med til at præge be
givenhederne, og hvor vi endnu engang beviste, at vi kan få ting til at ske, når vi står
sammen om at gennemføre det vi har besluttet.
Til vands blev gennemført stævner hvor sejlere fra hele landet deltog.
Sundby-sejlere markerede sig på kapsejladsbanerne rundt om i landet, med en første- og
tredjeplads ved Danmarksmesterskaberne i henholdsvis L23 og Folkebåd.
Folkebådssejlerne hjembragte - Larchmontpokalen - til Sundby Sejlforening efter at
"Kastruperne" har haft den til "låns" i ti år.
Sejlervejret var ikke noget at råbe hurra for, nok noget af det ringeste i flere år, hvilket
måske var årsagen til, at vi ikke havde så mange gæstesejlere i vores havn som i tidligere
sæsoner.
Gravearbejdet på pladsen så lang tid ud til at blive forsinket, men faktisk blev det afslut
tet til den aftalte tid, så bådene kunne komme på land.
Næste fase bliver parkeringspladsen, som vil blive et "99-projekt", samt færdiggørelsen af
nordre plads.
Jubilæumsåret var også året hvor et nyt begreb opstod - SSF-Seniorer - som har det til
fælles, at de har alderen med sig, og at de som aktive mennesker vil søge oplevelser i fæl
lesskab, både inden- og uden for foreningens område.

En kompetent og hurtig indsats fra Dansk Sejlunion's side, sammen med protester fra se
jlere landet over, fik Miljøstyrelsen og Svend Auken til at forstå den helt urimelige måde
at håndtere forbudet mod gift i bundfarver.
Over 200 SSF-medlemmer afleverede "protest-slippen", som var trykt i vores medlems
blad.
Om fremtiden er det jo svært at spå, men vi har lov til at forberede os på den.
Et synligt tegn var vedtagelsen om at styrke bestyrelsen i forbindelse med arbejdet
omkring havn og plads.
Hvad fremtiden ellers vil byde på i forbindelse med: - lokale trafikforhold - Amager
Strandpark - kommende byggerier i vores nærmeste bagland - vindmøller på
Middelgrunden -, vil tiden vise, men vi vil gøre vores indflydelse gældende, så vi bedst
muligt bevarer Sundby Sejlforening og dermed rammerne om vores fritidsliv.
Med ønsket om en god sejlsæson 1999.
GODT NYTÅR
Jens Green Jensen
Formand
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Om at vælge GPS-navigator
af: Mogens Hauschultz "Rimfaxe1
Jeg er nybagt ejer af en GPS-naviga
tor, og måske kunne mine erfaringer
være til nytte for andre.
I årevis har jeg overvejet at købe en
navigator, men det er ikke blevet til
noget, der skulle jo også nogle penge
til. Jeg sagde til mig selv, at tiden var
inde, når de kom under 5000 kr. Det
var tilfældet allerede i 1997, og jeg
begyndte at undersøge markedet.
Det er ret forvirrende, og jeg fik ikke
besluttet mig. 1998 skulle det så
være.
Principperne var:
1. En navigator skal være fast monteret og bruge akkumulatoren.
Det duer ikke at bruge batterier. De
er for dyre og har meget ringe kapacitet. Desuden vil en håndholdt
navigatør i hårdt vejr snart ende på
dørken, i bundvandet og måske
med en fod ovenpå. Det skal vel
at
jeg
sejler
nævnes,
Spækhugger, altså småt og primi
tivt og somme tider temmelig
vådt, som mange i SSF også gør.
2. Den skal sidde ved kortbordet,
men kunne ses fra lugen.
Det er vigtigt, at man straks kan ud
veksle oplysninger mellem kort og
navigator og at planlægning af næste
dags sejlads kan foregå nede i var
men. Da jeg har tendens til søsyge,
har jeg indrettet båden, så kortbord
og køkken er anbragt lige nede i
kahytten, tæt ved frisk luft.
Nu var der mange muligheder, især
for at komme af med penge.
Gradvist kom så næste princip. Man
kan ikke være fremtidssikret, alt vil
være forældet, inden man har forladt
butikken.
3. Køb noget billigt men effektivt.
Jeg havde året før overvejet at købe
en Garmin 120 til 4000 kr. Nu kostede den i en forbedret version kun
2400 kr. Den besluttede jeg mig for.
Så kunne jeg jo bruge den i et antal
år, til jeg havde fået lidt mere erfaring. Nu har jeg så brugt den en sæson, bl.a. på Sjælland Rundt, og jeg
er særdeles tilfreds. Jeg skal ikke
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reklamere, men blot prøve at
fortælle, hvad der har vist sig
vigtigst.
Det er rigtigt, at man ikke kan stole
på oplysninger om kurs og fart, i
hvert fald kun nogenlunde, hvis man
vogter over den i en periode og
skønner et gennemsnit. Derimod er
en grafisk visning, dvs. en tegning, af
den sejlede vej det absolut mest ef
fektive.
4. Der skal være en grafisk visning
(tegning) af sejladsen.
Det betyder så, at tal og bogstaver
bliver lidt klodsede, fordi der er for
få punkter
på skærmen.
Det kan fås

^M|^PP^ r P ^
bedre, men
så bliver det også
meget dyrere. Det vil blive billigere
om få år.
Erfaringerne:
Det første er naturligvis at finde en
fornuftig placering. Der medfølger
en bøjle, så man kan montere den på
et skot eller en bordplade, men
desværre kan den ikke bruges til at
fæstne den under dækket. Vi måtte
så lave en bøjle af aluminium, så den
kunne hænge lidt på skrå, bekvemt
over kortbordet og nemt synligt fra
cockpittet. Det næste er at anbringe

antennen. Der er en side, som viser
satellitsignalernes styrke, og den
skulle man kunne bruge til at finde
den bedste placering. Desværre
skifter dette hvert sekund, og det er
ikke nemt at se forskel på place
ringerne. En oplagt mulighed er ag
terdækket, men det ville være skidt
på en sommertur, hvor påhængsmo
toren ville skygge en stor del af
himlen. Sådan set virkede den også
fint nede i kahytten, men vi valgte at
placere den oven på kahytten, og der
har ikke vist sig problemer med det.
Egentlig er den beregnet til at sidde
på enden af et lille rør, men bunden
kan blot skrues af og så kan man
montere den direkte på dækket, så at
den ikke kan fiske tovværk. Vi fik
dog lavet en tyk plade under den, så
den ikke kunne være under vand i
længere tid, og have lidt mere frit
udsyn. Her sidder den helt uden
gener, og man kan ikke træde på
den. Det var så også nemt at trække
kablet.
Nu skulle Sjælland Rundt forbere
des, og jeg målte omhyggeligt et
større antal waypoints med passer.
Det tager sin tid. Det var dels
kendte sømærker, dels hjælpepunk
ter som kryds på kortet hvor man
skærer ind over grundene, eller
blot uafmærkede grunde.
At taste dem ind på navigatoren er
en langsommelig affære, som man
dog efterhånden bliver dygtigere til.
Til gengæld skal det jo kun gøres en
gang. Man kan på denne model
navngive disse punkter med op til 6
bogstaver eller cifre, så man må
prøve at finde fornuftige forkor
telser. Jeg besluttede at skrive en liste
på computeren, hvor der også var en
længere forklaring. Strengt taget kan
man også taste den ind på naviga
toren, men det tager vist for lang tid.
Man kan købe et PC-kit, så indtast
ningerne kan foregå på et tastatur,
men det er alt for dyrt. Jeg har nu in
dtastet godt 80 waypoints, og der er
plads til 3 gange så mange. Herefter
kan man lave ruter på op til 30 punk-

ter. Der skulle bruges 2 ruter, en for
den sydlige del og en for den
nordlige. Man kan sætte navigatoren
til at simulere, at man følger en rute,
f.eks. med 40 knob. Herved kan man
så få lidt kendskab til, hvordan det
vil virke under sejlads. De nærmeste
waypoints vises på grafikskærmen
med navne, og man kan vise det i
forskellig målestok, et meget anven
deligt redskab.
Ruterne kan vendes om, så de passer
til omsejlingsretningen. Det var nyt
tigt, for det fangede fejlindtastnin
ger, som at Bøgestrømstønden var
kommet en hel grad for langt mod
nord.
På selve turen fik vi rig anvendelse
af apparatet. Første prøve var at
holde sig inden for rækken af grønne
bøjer nord for Helsingør, på kryds i
medstrøm. Næste var at indtaste
kompasbøjerne ved Hesselø, som vi
ikke rigtigt kunne se, om vi kom
nord eller syd om.
Kompasbøjer er svære at se, men
navigatoren viste både retning og af
stand, og så kunne man se dem i
kikkerten. Venegrundene er også
farlige. Vi gik på kryds i ret frisk luft,
og det mørknede. På grafiksiden
kunne man se, at kosten skulle ligge
ca. 30 grader forud for tværs til styr
bord. Den så man straks i kikkerten.
Når man erindrer, hvor mange
gange vi har søgt horisonten rundt
for at finde de skide koste i dagslys,
ofte uden at det er lykkedes, så var
det her unægteligt en hjælp. Der var
hårdt kryds om natten ind ad
Storstrømmen, og navigatoren viste,

at der var modstrøm, men det ville
de andre ikke tro på.
Jeg fik en lur, for at være frisk til
Bøgestrømmen, men blev snart
vækket for at hjælpe med navigatio
nen. Man skulle ind til land, og vi
endte med at vælge at gå nord om
Masnedø Kalv. Det kunne man ikke
drømme om at gøre om natten på
kryds uden en navigatør. Her var
naturligvis heller ikke indtastet way
points, så jeg fik et lynkursus i, hvor
besværligt det er, at omsætte en posi
tion til et punkt på kortet og
omvendt. Det er derfor, man skal
have grafik. Grafikken viste også, at
vind og strøm gav de mest ufor
udsigelige kurser, og på revet stod
en båd på grund, som blinkede
meget hensynsfuldt med en projek
tør for at advare os. Jeg lagde en po
sition i 100 m afstand fra 2m kurven,
hvor vi skulle vende. Vi skulle
undgå revet ved øen, og der var også
det problem, at vi skulle undgå at
påsejle bøjerne, som nok ikke kunne
ses i mørket. Mens jeg vogtede posi
tionen, skreg Uffe fra cockpittet, at
jeg skulle komme op at se. Det havde
jeg alt for travlt til. Et par kraftige
bump viste, at noget var galt. De
vendte straks og var flot. Vi var
næsten oppe på stranden. Jeg havde
købt nyt kort over Storebælt, i
WGS84 for at have en bro med. Det
havde jeg indstillet navigatoren til
og glemt at stille den tilbage til
ED50, som de gamle kort vises i.
Derfor var vi omkring 70 m længere
mod nord og mod øst, end naviga
toren viste (hvis den viste korrekt).

Det lysnede lidt og resten gik godt.
Fordelen var indlysende, de andre
kunne ikke avancere mod strømmen.
Her bør det nok tilføjes, at de ind
tastede waypoints altid regnes om til
den korttype, man vælger, og
således bliver korrekt placeret. Det
er kun når man måler en position på
kortet, at man skal sikre sig, at kort
og navigator er enige om korttypen.
Det var meningen, at jeg skulle
bruge den på sommerturen, men på
grund af vejret blev det bare lidt
rundt i Øresund. Her fik jeg lagt lidt
flere waypoints ind, hvad skulle man
ellers foretage sig i regnvejret.
Da jeg havde været indeblæst i
Hornbæk det meste af en uge,
vendte jeg hjem i utide. Navigatoren
var stadig spændende legetøj, og jeg
kunne blot kopiere min rute fra
Sjælland Rundt og indlægge SSF.
Den finder så selv ud af, hvad det
næste mærke er, og man kan aflæse
distancen. Så snart man sejler, kan
man også se, hvornår man forventes
at komme til Sundby. I en sejlbåd
kan man selvfølgelig ikke vide det,
men den har udført et større måleog regnearbejde for en, så man kan
koncentrere sin sejlererfaring om at
lægge til eller trække fra. Faktisk
passede det inden for en time.
En anden nyttig erfaring kom på en
tur til Barakkebro på Saltholm. Her
rækker det med en rute fra anduvningsbøjen i SSF til den gule kost syd
for Middelgrunden og videre til anduvningsbøjen på Saltholm. Den er
ikke på kortet, men man kan skønne
den og blot måle idet man passerer
Fortsættes side 10

<§l
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mandag den 4. januar 1999
Afbud fra: Elo Nielsen og Kim
Petersen.
Kassereren fremlagde budgetsam
menligningen for perioden 1/1 31/12 98. Den store afvigelse i bud
gettet for punktet klubhus skyldes,
at den påtænkte renovering af taget
blev udskudt. Der er lagt kontospe
cifikationer ud til de enkelte udvalg.
Punkt 1: Protokol.
Til punktet Kapsejlads gøres op
mærksom på at det nævnte folkebådsstævne finder sted i år 2001 og
ikke som anført.
Mødet blev forestået af Else Thuring
i formandens fravær.
Punkt 2: Beretning:
De ca. 25 flaskegaver fra jubilæet vil
snarest blive udloddet blandt
medlemmerne og listen offentlig
gjort i bladet. ( på side 11.)
Indkomne julehilsener blev læst op.
I arvesagen efter Henning Hoielt
blev det meddelt, at huset nu er solgt
til en pris 10.000 kr. under vurder
ingssummen, som var 285.000 kr.
Efter auktionen over geværerne kan
sagen afsluttes.
Sejlunionen holder sammen med
Hempel en infoaften den 2. februar i
Idrættens hus om bundmaling. Jens
Green, Rasmus Bech og Henrik
Gravesen deltager.
Den 14. marts holdes Sejlerdag i
Svendborg. Formanden, næstfor
manden og ungdomslederen del
tager.
Fra lørdag den 13. marts holdes sem
inar samme sted, hvor Erik Povlsen
ønsker at deltage.
Næstformanden oplyste, at der den
18. februar holdes kredsmøde i
Kastrup.
D.S.'s årsberetning og -regnskab er
fremlagt til gennemsyn.
De indeholder forslag til en kontin
gentforhøjelse fra kr. 35 til kr. 40 pr.
medlem. Forhøjelsen ønskes, da
tilskuddet fra tipsmidlerne er blevet
reduceret, og kontingentet ikke er
blevet hævet i flere år. Bestyrelsen
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bifalder forslaget.
Klubbens lager af slips er tømt, hvor
for kassereren ønsker, at der ind
købes nye slips med påsyet stander.
Tilladelse hertil blev givet.
Det blev også vedtaget at undersøge
markedet for en mulig anskaffelse af
trøjer med broderet stander og klub
navn. Bjørka indhenter forslag og
priser.
De seneste ændringer omkring ud
valg og bestyrelsens sammensætning
er lagt ind i vedtægterne som bilag.
Hans Guldager og O.P. Pedersen er
ved at udarbejde det forslag om
gebyrer for strøm, som blev vedtaget
på generalforsamlingen i oktober 98.
Sundby Junior Chamber holder den
12. januar kl. 19.00 et "Kend din 0"møde i samarbejde med Søndags
avisen. Henrik Gravesen deltager.
Det først udarbejdede forslag til det
lovede internationale medlemskort
var ikke tilfredsstillende. Henrik ar
bejder videre med projektet.
Falck har sendt klubben en regning
på kr. 10.000 for ydet assistance og
tilskrives med henvisning til politiets
rapport, hvoraf det fremgår, at det
var politiet selv, der havde rekvireret
Falck og ikke SSF.
En ansøgning fra et medlem om ned
sat kontingent og pladsleje kan
imødekommes, da medlemmet op
fylder betingelserne herfor.
Ajourføringsskemaet
til
Tursejlerhåndbogen er modtaget.
Desværre forsvandt det eksemplar af
Tursejlerhåndbogen, der var lagt
frem i klubhuset til trods for, at det
var mærket. Et nyt mærket eksem
plar vil blive fremlagt.
Punkt. 3 Havn og plads:
En båd i dårlig stand er, uden
tilladelse og imod den med ejeren in
dgåede aftale om besigtigelse inden
anbringelse, blevet placeret på
klubbens område. Havneudvalget
kan ikke godkende bådens stand (jvf.
Havnereglementet
§4),
og
bestyrelsen er enig med havneudval
get i, at såfremt båden ikke er fjernet
fra området senest ved udgangen af

januar 99, træder §15 i klubbens love
i kraft.
Reparationen af spunsvæggen ved
tankanlægget skal udføres, og dette
gøres samtidig med det øvrige spunsarbejde i forbindelse med gravear
bejdet på pladsen. Prisen for repara
tionen er ca. kr. 70.000.
En øgning af området er påkrævet af
hensyn til de vognmænd, der søsæt
ter både, og det vil være billigst at få
udført dette arbejde samtidig med
nævnte reparation. Bent Knudsen
laver udkast over arbejdet samt en
oversigt over økonomien heri til
næste møde.
Samtidig overvejes opsætning af en
ny kran til afløsning af den nu
værende.
Slæbestedet mod nord skal opgraves
og den forurenede jord fjernes.
De øvrige udskiftninger og repara
tioner, som vil kunne udføres af
pladsmanden og udvalget blev gen
nemgået. Det drejer sig f.eks. om
slidtømmeret på brohovederne. Den
anslåede materialepris andrager kr.
20.000.

I forbindelse med anlægget af den
nye kørevej efter gravearbejdet
tilrådes det at lægge nyt asfalt på
resten af vejen når asfaltudlæggeren
alligevel er til stede, og det derfor
kan gøres billigere end ellers.
I forbindelse med gravearbejdets afs
lutning vil porte og hegn blive repar
eret. De låger og det hegn, der ikke
fornyes ad den vej, skal vi selv
bekoste, og det anslås at beløbe sig til
kr. 16.000.
Slæbestedet og skinnerne på søndre
plads skal gennemgås af en dykker
for reparation.
"Bollen"s skrog og overbygning vil
blive sat i stand og malet, og et
ankerspil med kædebrønd monteret.
Ud over til kapsejladser bruges
"Bollen" fortrinsvis af havneudval
get, som bl.a. har haft seniorer (over
60 år) med til fisketure.
På længere sigt skal det overvejes,
hvilke og hvordan klubbens
bygninger
skipperstuen/
Greenhouse - skal bruges af medlem

merne, udvalgene og med tiden
pladsmanden, hvis arbejdsområde
skal tilpasses fremtidens behov.
Til næste møde udbedes forslag til
medlemmer af teknikerudvalget.
Punkt 4. Klubhus:
Arbejdet med maling, flisereparation
og rengøring af klubhuset er aftalt.
I sidste uge af januar vil nogle af gav
erne fra jubilæet blive opsat.
Der skal indhentes forslag til nyt
møblement.
Punkt 5. Fester:
Til julefrokosten var der proppet alt
for mange mennesker ind i lokalet.
Der må aftales og overholdes et mak
simum antal deltagere til næste
gang.
Det er meget utilfredsstillende, at
medlemmerne gør vrøvl over at
skulle betale entrebillet, skønt dette
er annonceret i forvejen. En anden
løsning på problemet med entrebillet
skal findes inden næste år.
Omkring 100 børn deltog i juletræs
festen, som forløb fint.
På næste bestyrelsesmøde tages det
foreslåede nytårsarrangement op til
nærmere drøftelse.
Fastelavn holdes den 14. februar som
vi plejer.
Standerhejsningen er lørdag den 1.

maj.
Pinsemorgen planlægges ligeledes
som sædvanlig.
Skt. Hans holdes den 23. juni og
Fisketuren den 11. sept.
Datoerne for årets generalforsam
linger er henholdsvis den 28. marts
og 31. oktober.
Julefrokosten holdes den 11. dec. og
julefesten den 19. dec.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Gavlene på teltet er sat op, men det
blev konstateret, at de kun vil kunne
holde denne sæson med.
Navigationsundervisningen forløber
som planlagt.
Der holdes lærermøde den 12. febru
ar.
Punkt 7. Ungdom og joller:
P.t. ligger ungdomsarbejdet i dvale,
men der startes op i begyndelsen af
januar, og det videre arbejde er så
afhængigt af, hvad der så sker.
En fyldig rapport udarbejdet af AUF
(Arbejdsgruppen
vedrørende
Ungdomsafdelingens Fremtid) var
udsendt til alle i bestyrelsen inden
mødet og blev genstand for en ivrig
debat.
Kent ankede over, at forslaget var
lagt op som et alt eller intet forslag,
hvilket han mente ville være

uheldigt for muligheden for gen
nemførelsen.
Henrik påpegede, at forslaget er
fremstillet som én sammenhæng.
Angående et evt. salg af en Yngling
gjorde Henrik opmærksom på, at
trenden er at ungdommen skal sejle i
joller og både som Ynglingen er på
tilbagetog.
Oplægget blev taget til efterretning,
og det besluttedes at der på ju
nimødet skal gøres rede for, hvor
langt man er nået i arbejdet.
Bestyrelsen var enige heri dog med
følgende udtalelse fra Kent, der
"tilsluttede sig hovedideerne i
oplægget, men alle dele, der er i
modstrid med praksis i dag, eller
som kræver lovændringer eller lign.
bør særskilt forelægges bestyrelsen."
Herefter enedes man om at udskyde
de resterende punkter til det næste
møde. Dog blev indholdet af det
næste blad oplæst til orientering.
Punkt Evt.:
Intet.
Mødet sluttede kl. 23.05
Jens Green
Formand

Bjørka Schandorff
Referent

Reflektioner over bestyrelsesarbejdet
Som det fremgår af bestyrelsesrefe
ratet, var der på mødet fremlagt en
rapport fra et udvalg, som skulle
komme med ideer til det fremtidige
ungdomsarbejde. Selve rapporten in
deholder en række forslag, om hvor
dan arbejdet skal foregå i de næste
år.
Selvom undertegnede var enig i ca.
90% af det fremlagte, var jeg, som
det også fremgår af bestyrelsesrefer
atet, nødt til at stemme imod, fordi
der var enkelte punkter, hvor rap
porten lagde op til brud med det,
som efter min mening, har været no
get af det sundeste i SSF, nemlig at
alle yder og nyder efter samme re
gler, som de er fastlagt i foreningens
love. Samtidig havde udvalget lagt
rapporten op, så den var et

spørgsmål om alt eller intet. Derfor
var jeg nødt til at stemme imod.
Ovennævnte, og andre erfaringer
med arbejdet i bestyrelsen, giver mig
anledning til at påpege nogle proble
mer af generel karakter. Når
bestyrelsen nedsætter udvalg til at
udføre et stykke arbejde og komme
med ideer, så bør det altid ligge helt
klart, at oplæg og lignende altid skal
have karakter af et inspirations
grundlag for bestyrelsen, som så
herefter på dette grundlag, fremsæt
ter forslag til bestyrelsesbeslut
ninger, som så kan blive vedtaget
eller forkastet.
Dersom rapporter og oplæg har
karakter af noget, som skal vedtages
eller forkastes, og især dersom

oplægget er omfattende og kom
pliceret, så kommer bestyrelsen let til
at fungere, som et rent gummistem
pel, uden reel indflydelse på detal
jerne, i det der bliver vedtaget. Dette
er, efter min mening, en
udemokratisk måde at gøre tingene
på, og klart i modstrid med de ideal
er, som ellers hersker i SSF.
Til sidst vil jeg understrege, at dette
ikke er udtryk for en generel util
fredshed med bestyrelsesarbejdet,
men blot udtryk for bekymring for
enkelte tendenser i bestyrelsesarbej
det.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef
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Ændringer i Kapsejladsreglerne
På ISAFs årsmøde i Goteborg i den første uge af november 1997, blev der vedtaget nogle ændringer til kapsejladsre
glerne, som får virkning fra den 1. januar 1998.
Der var ikke planlagt ændringer for år 2000, men det er forståeligt, at der er behov for at gennemføre nogle småæn
dringer nu, når man tager i betragtning, at det var et helt nyt regelsæt, der blev indført sidste år. Det blev vedtaget at
foretage 5 ændringer, som får virkning fra det nye år. De er:
• 1) I definitionen "hindring" er der tilføjet, at en båd, der er kæntret også kan være en hindring.
• 2) I regel 14(b) er der tilføjet "efter denne regel". Det har været meningen, at reglen skulle forstås på denne
måde, men den kunne misforstås.
• 3) Regel 17.1 har givet visse problemer i det forløbne år. Hvis fx en båd på bidevind etablerede et overlap
fra klar agter inden for to bådslængder af en luv båd, kunne den ikke vende sig fri, for så kom den til at se
jle højere end sin rigtige kurs.
• 4) Hængebukser har været diskuteret inden for visse klasser gennem hele sæsonen 1997. Den ændrede
regelordlyd løser forhåbentlig problemerne.
• 5) Når man læser regler, er man tilbøjelig til at læse det man ønsker, der skal stå, og ikke det der står. I
hvert fald gav den oprindelige regelordlyd mulighed for en fortolkning, som der var mange, der ikke var
tilfredse med nemlig, at den luv båd havde overholdt sine forpligtelser, hvis den læ båd kunne falde af,
uden at den straks kom til at berøre den luv båd. Den nye tekst giver ikke denne fortolkningsmulighed.

Ændringer i kapsejladsreglerne gældende fra 1. januar 1998:
Den ændrede tekst står mellem "...."

Hindring
En genstand, som en båd ikke kunne passere uden at foretage en væsentlig kursændring, når den var en skroglængde fra
den og den styrede direkte på den. En genstand, som uden risiko kun kan passeres på den ene side, samt et område, som
udpeges i sejladsbestemmelserne, er også hindringer. En kapsejlende båd er imidlertid ikke en hindring for andre både,
medmindre de skal holde klar af den, skal give den plads, eller, hvis regel 21 gælder, skal undgå den."

Regel 14(b):
il

(b) den skal ikke straffes efter denne regel, medmindre der er berøring, som medfører skade. "

Regel 17.1:
il

17.1 En båd klar agter, som inden for to af sine skroglængder bliver til en overlappende båd til læ af en luv båd, må ikke
sejle højere end sin rigtige kurs, sålænge bådene forbliver overlappede og mindre end denne afstand fra hinanden, med
mindre den som et resultat heraf kommer agten om den luv båd. "

Regel 49.1:
il

49.1 Deltagere må ikke anvende nogen anordning ud over hængestropper og afstivninger i deres beklædning under
lårene, for at bringe deres kroppe (torsoer) uden for båden. "
II

Holde klar
En båd holder klar af en anden, når den anden kan sejle sin kurs, uden at den behøver at foretage sig noget for at und
vige samt, når bådene overlapper på samme halse, at den læ båd kan ændre kurs i begge retninger uden straks at komme
til at berøre den luv båd."
Hans-Kurt Andersen
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j[^anko6pii i
^undby ^eji^orenina
Søndag den
31. januar 1999 kl. 1400
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)

?!Ttitz
V J» B *

Hilsen Festudvalget

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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fortsat fra side 5
ved at trykke på en knap. Den
foreløbige position var nyttig, for bø
jen var næsten sunket og erstattet
med en stor rød fender.
På vejen hjem næste dag var ruten til
stor hjælp. Den tegnes nemlig som
en streg på skærmen, mens den sej
lede vej også afregnes. Der var stærk
nordgående strøm, og nu kunne man
bruge det, til at finde ud af, hvilket
punkt i Kastrup, man skulle styre
mod, for at sejle den korteste vej
hjem. Det var altså ikke bare mod
gasbeholderen. Heraf følger næste
princip:
5. Navigatøren skal være tændt hele
tiden, når man sejler.
Denne bruger kun 2-3 W, så det kla
rer akkumulatoren nemt, men bat
terier gør det ikke. Egentlig henven
der jeg mig først og fremmest til
dem, der overvejer at anskaffe en
navigator. Der er gods nok i sådan
en billig en, til at man kan bruge flere
år på at lære at udnytte den bedst
muligt. Sådan set er det også et råd

W
J
^

til dem, der har en ældre AP-navigator og nu tilbydes en forsats, så den
kan bruge satellitter. Det er dyrere
end at købe en helt ny, som kan bety
deligt mere.
Endelig er der jo også mange, som
klarer sig på gammeldags maner.
Jeg har 35 års erfaring i at stikke en
finger i vandet og lugte, hvor jeg er.
Jeg ved præcist, at det oftest går
godt, af og til dog mere af held end
forstand. Til næste år vil en naviga
tor som min være blevet endnu bil
ligere. Den koster således ikke meget
mere end et kompas, og langt min
dre end en log eller et ekkolod. Så
må man vel overveje, om det er
forsvarligt at sejle uden. Den skal jo
ikke erstatte sædvanlig navigation,
men tværtimod supplere og for
bedre den. Man kan iagttage langt
flere pejlemærker og bruge mindre
tid på det. Kort og godt hjælper navi
gatøren med at holde styr
på, hvornår man skal beskæftige sig
med navigationen, og hvornår man
kan slappe af Det sidste princip er

således:
6. Man skal ikke sidde og styre efter
en navigator.
Der er endnu to ting at tage stilling
til.
Hvor mange satellitter skal naviga
tøren kunne bruge?
Min kan bruge op til 8, og det er
passende. Der er sjældent over 7 syn
lige og sjældent under 5.
Skal man vælge differentiel naviga
tion?
Det koster uforståeligt nok omkring
det dobbelte af navigatøren. Her får
man altså ikke meget for pengene, så
man kan passende vente med det.
Efter min erfaring klarer man sig fint
uden, og narres så måske ikke til at
stole for meget på den. Der er vel
også grund til at forvente, at den
kunstige forringelse af signalerne en
dag vil høre op.
Mogens Hauschultz
"Rimfaxe"

il

vf
...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

10 %
Bestyrer
Ellen Ostenfeldt
Fiskerihavnen
Østersøvej (nord for Nordsøvej)
2100 København 0
Tlf. 39 29 48 62
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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

LODTRÆKNING
Bestyrelsen har besluttet, at de gaver i
form af flasker, som foreningen mod
tog til jubilæet, skal fordeles mellem
medlemmerne ved lodtrækning
Denne lodtrækning fandt sted søndag
den 10. januar.
Følgende medlemmer blev udtrukket:

Amager

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

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978

957 Helmer Scharff
1. portvin
1. GI. Dansk 388 Sv. Erik Culmsee
1. GI. Dansk 119 Walther Andersen
1. GL Dansk 1154 Johannes Boesen
1. Bitter
749 Ole W. Larsen
1. Bitter
826 Georg Rohde
Følgende har alle vundet en flaske
vin:
823
731
797
532
746
272
209
372
619
522
663
530
336
745
753
65
53
560
710
505
414
153

Jørgen Haar
Claus Brask Thomsen
Carl Steffensen
Leif Guldbech
Sv.E. Bukholt
Henrik L.B. Christensen
John Biilow Petersen
Børge Hansen
Niels Hassenkam
Flemming Vindelev
Tom Ritchie
Kirstine Theilgaard
Erik Kristen Raahauge
Bent Larsen
Terence Mc Kenna
I.E. Pedersen
Branc Zabic
Carsten Bo Hansen
Iwan Ploug Rasmussen
Søren Werner Hansen
Frede Bjarne Hansen
Runoo Lund

Flaskerne kan afhentes på klubbens
kontor i kontortiden, dog
senest torsdag den 3. juni 1999.

m

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
Tlf.

32503017, Fax 32503435
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Husk navn og hjemsted på bådens skrog
Fra Bådnyt juni 1998

Sølovens § 5 er ikke til at tage fejl
af: Det er forbudt at sejle med
"spøgelsesbåde", som ikke hed
der noget og ikke hører hjemme
nogen steder. Forsyndelser der
kan føre tiM at vi alle sammen skal
sejle med store kendings
bogstaver malet på siden.

Båden er skipperens kæreste eje, og
båd-navnet har sin egen milde klang,
der går den følsomme skipper varm
om hjertet, mens skipperinden som
metider kan føle et stænk af misun
delse - for tænk, hvis hun blev passet
og plejet og puslet med sam-me hen
givenhed som svanedunet, der vug
ger trygt mellem sine pæle i havnen.
Sådan har det været til alle tider, og
fanta-sien har ingen grænser kendt,
når det handlede om at finde på
kønne eller si-gende navne, der
kunne sætte sig prægtige spor i far
vandene, sejlsporten og i garvede sejlersind.
Bådnavne er en smuk tradition.
"Spray", "Jackpot", "Gitte Gry",
"Margrethe", "Anne Marie", "Sisse",
"Skarven", "Sørine" osv. Man kendes
vel på sit navn, og navnene står for
noget.
Og fantasinavne, der krøller fami
liens og ikke mindst børnenes navne
sammen i gode ord som "Gaik",
"Jannika", "Lali" og "Mikero",
fortæller om bådens placering i fami
lien.
Navnene kan også være beskrivende
som "Mon Reve", "Daddys Dream",
"Fars Pige", "Second Wife" eller
"Second Life"
- og med mere eller mindre muntre
glimt i navnetrækket som "Sex
Tanten", "Miss Kredit" eller f.eks.
"Kong Kurs".
Navnene rummer mangfoldige mu
ligheder, og de udmærker sig alle
sammen ved at være der og give bå
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den sin personlighed og identitet, og
man sætter navnet på båden med
glæde og stolthed.
Så flot, at alle kan se det.
Og sådan skulle det gerne blive ved
med at være
Afvises i mange havne
Men flere og flere både sejler rundt
som
nøgne, identitetsløse "kummefry
sere", som hverken kan kaldes på
VHF eller tiltales i en havn, fordi de
ikke hedder noget som helst og ikke
kommer nogen steder fra.
Og da de ofte heller ikke fører flag
eller klubstander, er de stort set så
anonyme, som man kan forestille sig.
I mange havne i især Tyskland, f.eks.
på Helgoland, afvises sådanne både,
og i Danmark burde vi såmænd gøre
det samme.
I Søloven, der omfatter alle fartøjer
uanset størrelse, står skrevet, at et
dansk skib skal være hjemme
hørende i en dansk havn, og i §5 står
udtrykkeligt, at navn og hjemsted
skal stå på bådens skrog.
Er der tale om registrerede både,
skriver man under på, at dette er i
orden, før registrering kan ske. Og
for ikkeregistrerede fartøjer er det
nok at henholde sig til søloven. Men
hvorfor nu pludselig al den lovly
dighed, vil nogle måske spørge.
Vi sejlere er jo frie folk, som er vant
til at læse vind, vejr og søkort på
vores egen måde og til selv at klare
paragrafferne, sådan som det nu en
gang passer til situationen. Kan vi
ikke bare blive ved med det?
Desværre ikke!
Stærke kræfter med et god greb i lov
givningen er inde på at formulere
nye love, som bl.a. vil indebære, at vi
skal til at sejle rundt og ligne svenske

både, og noget mindre charmerende
kan man næppe forestille sig.
Inde i Folketinget pønser politikerne
på at trække en lov om tydelige påmalede kendingsbogstaver på alle
lystbåde ned over os, og det vil være
en beskæmmende udvikling.
Alle vores hyggelige,
kønne, sjove og dejlige navne vil
glide i baggrunden til fordel for
matematiske kombinationer af tal og
bogstaver. Trafiklisten fra Lyngby
radio ville blive lige så spændende at
lytte til som fiskerinoteringen, og
deltagerlisterne til f.eks. Sjælland
Rundt vil komme til at ligne kode
sproget bag et eller andet computer
program. Det ville være synd. For os
alle sammen.
Så lad os holde den selvjustits, der
skal til for at hindre denne ud
vikling, for i virkeligheden er det jo
kun ganske få både, der giver os alle
sammen problemet.
En opfordring til havnene
Danske både skal være mærket med
navn og hjemsted.
Loven er klar nok, og med den i hån
den kan havnefogederne se efter, at
de både, der søsættes, opfylder
kravene, og hvis man, sammen med
den oftest meget ihærdige opkræv
ning af havnepengene, checker, at
tingene også er i orden for gæstende
både, vil man hurtigt komme
spøgelsesbådene til livs.
Til glæde for alle parter

u

Havn & plads

Fra d. 15. til d. 19. februar 1999 vil indsejlingslysene være slukkede på grund af nødvendig repa
ration.
Ifølge foreningens love skal alt grej, bukke, stati
ver og klodser være afmærket med medlems
nummer. Medlemmerne bedes venligst sørge for
at dette forhold bliver bragt i orden inden den
15. februar 1999.
Alt umærket grej, bukke, klodser, motorer og
gamle jernstativer, der ligger og flyder på plad
sen vil blive fjernet og anbragt i en bunke langs
kanalen på nordre side.
Efter den 15. februar 1999 vil ovennævnte blive
fjernet fra Sundby Sejlforenings areal.

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

Det er meget besværligt for de vognmænd der
håndterer vore både at P T "T """"77 ~~g~"
komme til for alle de ting I AktlVltetCI l"""
der flyder ligesom det er
Bankospil
31. januar
sikkerhedsmæssigt
Seniorerne mødes
3. februar
uforsvarligt.
Fastelavn
14. februar
Vi anmoder derfor ven
Sidste tilmelding til VHF kursus
15. februar
ligst medlemmerne om at
VHF -kusus
2. marts
være med til at holde god
VHF -kusus
9. marts
orden på pladsen i fremti
VHF -kusus
16. marts
den. Det behøver jo ikke at
VHF -kusus
23. marts
gå ud over vort gode
Generalforsamling
28. marts
miljø.
Standerhejsning
1. maj
Søger du plads ?
Pinsemorgen
23. maj
Eller låneplads i havnen i
Sankt Hans
23. juni
1999 skal du have due11. september Fisketur
lighedsbevis, forsikringsGeneralforsamling
31. oktober
bevis og søge senest den
11. december
Julefrokost
1. marts 1999.
19. december
Juletræ
Nytårsaften i SSF (årtusindskifte)
31. december

Havneudvalget
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fra bestyrelsen
••mWMMWWWMISii

Med dette blad er vi startet på 1999sæsonen. Foran os står et forår, som
forhåbentlig bliver mindre fyldt med
ekstra problemer og arbejde, som
følge af gravearbejde m.m. end det
forgangne år.
Som omtalt i sidste nummer af
bladet, er teltet blevet rejst. Hertil
kommer, at vi nu også har fået
ophængt gavlene. Disse gavle bærer
tydeligt præg af tidens tand. Vi må
således regne med, at de skal fornys
inden næste vinter. Dette er dog ikke
noget, som tåler sammenligning,
hverken prismæssigt eller arbe
jdsmæssigt, med fornyelse af selve
teltdugen. Om selve teltet kan siges,
at det står mere reelt end før, især
fordi hele roden af teltet er forankret
til en række jernbaneskinner, som vi
har fået stillet til rådighed af
havneudvalget. Vi må dog nok for
vente en del problemer med fugt det
første år, på samme vis som sidste
gang teltet blev genrejst Dette
skyldes at det er helt utroligt så
meget vand, der kan fordampe fra
grus og lignende, som har ligget ude
om natten.

Som meddelt i sidste nummer af
bladet, bliver der afholdt lærermøde
fredag den 12. februar. Her vil tid
spunkt for mødet med eleverne og
en række andre ting blive drøftet.
Hvad der måtte komme ud af dette
møde, vil blive bragt i det blad, som
kommer i slutninger af marts, så vær
venligst opmærksom på dette.
Om december måned er der i øvrigt
ikke meget at sige, ud over at navigationskurset forløber tilfredsstil
lende, og nu er startet igen efter en
velfortjent juleferie.
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
1999, det sidste år i et helt årtusinde.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

BADU/bSTYR
N

KOM OG SE DE SIDSM YHEDER I BÅDUDSTYR

OG SEJLBIEWEDNING

VI HAR

INSTRUMENT
BLOKKE/BES LAG OG FITTINGS
TOW/ERK
MALING
SEJLERTØJ 0 MARITIM MODE
GAVEARTIKL

KAST
SALTVÆRKS1
TLF. 3 2-500504
ÅBENT HELE ÅRET :
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1ERVICE
RUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
Frits Hugo Nielsen
Køgevej 23 Gadstrup
Kaj B. T. Gregersen
Maltagade 20 2300 S

Slettede medlemmer
Kurt Jensen
Tyrolsgade 8 2300 S
Mogens Sørensen
Søborg Park alle 96 2860 Søborg
Tommy Edelmark
Bremensgade 32 2300S
Dan Larsen
Englandsvej 92 2300 S
Ronny Rehnstrøm
Næstvedgade 18 2100 0
Poul Willadsen
Bremensgade 41 2300 S
Jesper Frederiksen
Lyneborggade 6 2300 S
Ane Kvitse
Valmuevej 34 2300 S

Østersøkredsen afholder kursus i betjening af
VHF/DSC - anlæg i lystfartøjer.
Kurset finder sted følgende
tirsdage den 2., 9., 16. og 23. marts 1999
og såfremt tilmeldingen er meget stor afholdes
supplerende kursus
torsdage den 4., 11., 18. og 25 marts 1999
alle dage fra kl. 1900 - 2200
i Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15
ag den 15. februar 1999.

Formål.
Kurset har
e Detjening af VHF og DSC
radiotelefonanlæg
kendskab til radiokommu
nikation i øvrigt. Kurset vil blandt andet foregå gennem "cases"
de bliver du fortrolig med
principperne for br
af udstyret, både med hensyn
elig kommunikation såvel
til nø
skib and. Når kurset er afsluttet kan

Kurset

-fra medlemmerne

Til Bestyrelse og medlemmer i
SSF
Mange tak for deltagelsen ved
min fars - Einar Olsen - bisæt
telse.
SSF har altid været en stor del af
min fars liv. Selv efter han ikke
længere kunne deltage altivt i sejlerlivet, cyklede han, hvis vejr og
helbred tillod det, dagligt til
foreningen for at få en sejlersnak.
Mange hilsener fra familien
1148 Birthe Hansen

80.-kr. , inklusive kursusmateristemad. Den efterfølgende prøve
til Telestyrelsen.
vegne
Jess Brønden

Bladmedarbejdere
søges straks
Henvendelse til redaktøren

ltager i VHF kursus
leltager i Telestyrelsens prøve

i

*** V*i

?sse:

1

lippen sendes til:
Jess Brønden, Bymandsgade 5, 2791 Dragør, med check stor kr. 280,00.
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos FlUgger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

og her dækker vi
Amager og
København City

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164.
Holbergsgade 10.
Holmbladsgade 25.

Tlf. 31 55 73 20.
Tlf. 33 13 54 56.
Tlf. 32 54 73 33.

Kongelundsvej 264.
Møllegade 4, Dragør.
Vendersgade 10.

Tlf. 32 51 95 95.
Tlf. 32 53 73 22.
Tlf. 33 13 73 23.

Marts 1999

Nr. 3

58. Årgang

Hvorfor

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Havnekontoret

32 58 14 24

Telefax

32 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

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
. 32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

. 31 57 13 40

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant &
vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50

på Amager ?
Vi er et par stykker, der har været
opmænd i SKS/KDY Match-Race
Center i Skovshoved en del gange,
så vi har snakket en del om match
race, da vi jo kan se hvilken fornøj
else og udfordring sejlerne finder i
denne form for sejlads.
Da vi er en hel del opmænd der
kommer fra Østersøkredsen, men in
gen sejlere, har vi diskuteret det
emne et par gange. Derfor fik vi på
kredsplan en ide om at lave et
match- race center på Amager.
Næsten samtidig kom DS med en
anbefaling af J 22 som alternativ til
DS match-racerne, og da prisen end
da er overkommelig gik kredsfor
manden Thomas Ekdahl i gang med
at udarbejde et forslag til økonomien
i et sådan center.

Det viste sig at Dragør - og Kastrup
sejlklub ikke var særlig interesseret,
men SSF og Lynetten arbejdede
videre med tanken.
Ideen er at få sejlere som gerne vil
prøve noget andet end trekant baner
til kapsejlads, samt sejlere uden
både, som for et rimeligt beløb, kan
komme ud på vandet og være med.
Vi har tænkt på aldersgruppen
mellem 25-40 år. Et "Match-Race
Center Amager" vil være et godt al
ternativ til de andre match-race cen
tre.
Med sejlerhilsen
Erik Povlsen

Forsidebilledet: Bankospillet, en vinder får sin
Foto: pc

Amager

Bådtransport

Kapsejladschef:
Erik Povlsen

..32 52 98 89

Skolechef:
Kent Nielsen

..32 51 39 99

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen

..32 50 16 05

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose
Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

MATCH- RACE CENTER

22 90 06 36
32 59 37 33

. 20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Maskintransport
&
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
@ 32501978

32 52 98 89

Billige kvalitetstryksager

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

32 51 71 79

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

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

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

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

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

M
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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.

SMOffsettrUk
v/ Tina og Søren Møller

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79

O.

Orientering om Match-Race Center på Amager
Vi har afholdt et møde i Sundby Sejlforening i september og et i Sejlklubben Lynetten i
november, fremmødet var ikke så stort, men interessen hos de fremmødte var særdeles positiv
for et Match-Race center på Amager.
På møderne blev der orienteret om økonomien bag et sådanne center, da det er baseret på
brugerbetaling. Der blev i øvrigt snakket hvilken bådtype der kan anvendes. Der blev
foreslået følgende både, det billigste var naturligvis Yngling som allerede findes i de 2 klub
ber, den var der ikke stemning for. Den anden bådtype der blev fremhævet var J 22, som
alle mente var den bedste og billigste i anskaffelse. Endvidere bliver denne bådtype anbefalet
af DS, og hvis der er 10 både af denne type her i landet inden år 2000 vil der blive afholdt
VM for damer/piger.
Kaløvig Bådelaug har anskaffet 4 både, og vi mener at andre klubber også påregner
at anskaffe sig samme type både. J 22 har været demonstreret i Lynetten i forbindelse med
et stævne som blev afholdt i efteråret, de sejlere der prøvede den mente, at det var en sjov
båd at sejle. J 22 har en vægtgrænse på 250 kg. det svarer til 3 voksne mænd eller 4 kvinder,
prisen for anskaffelse af 1 stk. båd er 120.000,- kr. med trailer og sejl. Bådene skal finansieres
for midler der dels er sponsoreret og dels et rentefrit lån optaget gennem DS
Vi fik tilmeldinger fra samtlige der deltog i møderne, og en del tilmeldinger fra andre
som var meget opsat på ideen, det samlede resultat er 18 tilmeldte. Det blev besluttet at
der skulle tilmelde sig 25 interesseret, før vi går videre med et oplæg til klubberne og
sponsorer, dette tal er minimum for at et sådanne center kan blive til noget.
Ang. brugerbetaling regnes der med et beløb på kr. 1500,00 på deltager pr. år, dette
anses for et rimeligt beløb blandt de aktive kap sejler, da prisen er langt under prisen
for anskaffelse af sejl m. m. for en sæson.
For at skabe et forsvarligt grundlag for at etablere et Match- Race center på Amager er
det nødvendigt for os , at du tilmelder dig hvis det har din interesse. Du skal tilmelde
dig snarest og senest d. 3. marts 1999.
Tilmelding kan ske til Frank Olesen tlf. 32 52 23 10 eller benyt nedenstående tilmelding
som kan afleveres til Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Hermed tilmelder jeg mig, uforpligtiget til Amager Match - Race Center:
Navn:
Adresse:
Post nr.:

By:

Tlf:

Med sejlerhilsen, Frank Olesen.
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Når alt går galt.

En beretning fra det virkelige liv.
Af hensyn til de implicerede parter er navnene udeladt

En kold oktober måned del
tog en redningskutter i en
søredning i Køge bugt, hvor
alt der kunne gå galt, næsten
pr. automatik gik galt, (dog
ikke for redningskutteren).
Det skal med det samme
fortælles at søredningen
endte godt, redningskutteren
fik haveristen bugseret i
havn efter 9 timer i 15-20 s/m
luft lige ret fra øst og 2 til 3
meter høje bølger.
Forhistorien før redningskutteren
blev kaldt til assistance:
Haveristen, en 33 fods sejlbåd var af
sejlet ved middagstid fra et sted i
Øresund med destination en havn i
Køge bugt. Ved cirka 1830 tiden
efter at have passeret syd om
Amager sættes kursen næsten stik
vest, d.v.s. med vinden ret agten ind,
altså plat læns.
Der er tre mand ombord på sejlbå
den, 2 med megen sejlerfaring og 1
med lidt erfaring. 1
Da der på et tids
punkt kl. ca. 18 30
bliver rakt en kop
varm suppe op fra
kahytten, bommer
båden samtidig og manden
^
der har rejst sig for tage
imod suppen får bommen i nakken
og falder bevidstløs ned i
bunden af cockpittet blø
dende fra en flænge i
nakken. Af de to tilbage
værende går den ene i gang
med at yde førstehjælp,
medens den anden går ned i kahyt
ten for at kalde Lyngby Radio og
bestille en ambulance, som skal
holde i klar i havnen ved ankomst.
Manden, som har bestilt en ambu
lance via radioen, stikker kort efter
hovedet op for at fortælle at ambu
lancen er bestilt, i det samme bom
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mer båden igen, og bommen ram
mer ham i hovedet, hvorefter han
går ud som et lys og falder ned i
bunden af kahytten. Den nu eneste
uskadte om bord lader derefter båd
være båd og går ned i kahytten for
at yde førstehjælp til den sidst
ramte. Båden driver derfor lige
ind i en stålwire, som er
spændt ud foran et
bundgarnsstade, og hæn
ger fast. Første tilskade
komne er kommet til
bevidsthed, men er
ret uklar, men prø
ver alligevel at få
båden fri, men
uden resultat,
hvorefter han
kalder Lyngby
radio og an
moder om
helikopter
assistance
til
den
sidst til

skadekomne, der
stadig er bevidstløs.
Helikopteren ankommer, men kan
ikke i første omgang få en mand ned
for at hjælpe p.g.a. mast og rigning,
hvorefter man nedkaster en redningsflåde. Sejleren har problemer
med at udløse flåden, men da det

endelig lykkedes har han ikke kræf
ter nok til at få flyttet den bevid
stløse fra kahytten til flåden, den an
den tilskadekomne er stadig for
groggy til at hjælpe.
Helikopteren sænker derefter en
mand ned i flåden, som haler sig
over til skibet og sammen
med sejleren får de løftet
den bevidstløse over i redningsflåden og derefter hejst op i he
likopteren. I den sidste fase er he
likopterpiloten ved at komme i tid
snød, han har ikke ret meget brænd
stof tilbage, ifølge pilotens egne
oplysninger kun 5 minutter til at han
skal påbegynde tilbageflyvningen.
På dette tidspunkt sejler en red
ningskutter forbi cirka 3 sømil fra
haveristen, de har hørt det
hele på VHF'en, og de tilbyder
derfor deres hjælp til SUM.
SUM vender tilbage efter at
have forespurgt hos SOK, idet
SUM ikke havde været ind
blandet, takker for tilbuddet,
men det har alene drejet sig
om en patientafhentning,
så de kan roligt sejle
videre for at deltage i
en øvelse oppe i
^
Sundet.
f
Haveristen konI
takter herefter
>
politiet
via
Lyngby radio for at
få alarmeret fartøjsberedskabet
for at blive af
hentet. Et fartøj sejler
derefter med 4 mand
haveristen til undsætning,
men kan ikke p.g.a. den høje
sø få de 2 mand fra sejlbåden over,
hvorefter man prøver at få en trosse
over, som også lykkes, da man
derefter forsøger at trække sejlbåden
af wiren springer trossen og skip
peren på hjælpefartøjet får fingrene i
klemme og mister yderste led på
tommelfingeren. Hjælpefartøjet sej

ler derefter hjem for at få skipperen
på skadestue.
På samme tid er en anden sejlbåd
kommet ti lstede for også at yde
hjælp.
Denne sejlbåd går for motor direkte
ind i bundgarnene og sidder uhjæl
pelig fast med garn omkring skruen.
De får skåret sig løs, men kan ikke
bruge maskinen mere, hvorefter
man sætter sejl for at sejle i havn.
Da sejlbåden kommer til havn har
de svært ved at finde indsejlingen,
idet havnefyr samt andet lys på hav
nen er afbrudt af en elektriker
tidligere på dagen. De sejler derfor
frem og tilbage udenfor havnen og
tør ikke gå ind.
Inde på havnen står en mand og ser
sejlbåden og er klar over at den er
hel gal, hvorefter kan starter sin jolle
med påhængsmotor for at sejle ud
og hjælpe med at få båden sikkert
ind i havnen. For at fuldende denne
del får jollen også garn i skruen som
slæber efter sejlbåden, men man får
dog skåret sig fri, og får sejlbåden
sikkert ind i havn.
Klokken 23 58 ligger redningskutteren
i Københavns havn efter at have
gennemført første moment i øvelsen,
som de var deltagere i. De bliver
kaldt af SUM, som anmoder Dem
om at gå til assistance til sejlbåden
som har problemer. De afgår derfor
omgående fra øvelsen og sætter
kursen sydover gennem sundet og
modtager samtidig en cirkaposition
hvor de hænger i bundgarnene. De
kan dog hurtig konstatere, at den
opgivne position er forkert, idet den
angiver et sted langt inde på land.
Efter lang tid bliver positionen kor
rigeret, og klokken ca. 03 55 er red
ningskutteren fremme ved den
rigtige positionen og har kontakt
med sejlbåden, men på grund af den
høje Sø, og på det tidspunkt en
østlig vind med en hastighed på 20
m/s var det helt umuligt at komme
tæt nok på sejlbåden til at tage de 2
mand ombord. Det var ligeledes
umuligt at sætte jollen i vandet uden
at sætte liv og lemmer på spil.
Efter aftale med SUM bliver de i
nærheden af sejlbåden, idet de også
får at vide at de 2 mand vil blive
afhentet af en helikopter, (dette sker

aldrig, senere oplysninger fortæller
at de 2 mand havde afvist denne løs
ning).
Efter at redningskutteren havde sej
let frem og tilbage i den høje Sø og
den kraftige vind i små 2 timer be
gyndte det at lysne. I den forløbne
tid havde redningskutteren kun hørt
en gang fra sejlbåden, som fortalte at
en stor Sø havde løftet dem af wiren,
og at sejlbåden drev direkte mod
bundgarnsstadet. Det kunne red
ningskutteren heller ikke gøre noget
ved, de skulle ikke ind i nogle
bundgarn, sålænge der ikke var di
rekte livsfare for besætningen.
Man havde i øvrigt forsøgt at starte
motoren på sejlbåden, da man var
drevet forbi bundgarnsstadet, men
havde fået et af sine egne skøder,
som hængte ud over siden, i skruen.
Dette skøde havde været brugt til at
tøjre den nedkastede gummibåd,
som man havde skåret fri på et tids
punkt. (Gummibåden er ikke siden
blevet fundet).
Ved 6 tiden var det lysnet så meget,
at man fra redningskutteren kunne
konstatere at sejlbåden var drevet
gennem bundgarnsstadet og var fri
af dette cirka 100 meter.
Redningskutteren gik omgående op
til sejlbåden, men da de ikke kunne
få folkene ombord uden risiko for liv
og lemmer fik de i stedet en trosse
over og kunne begynde at slæbe
haveristen til Køge.
Med 60-70 meters trosse ude p.g.a.
den høje tværgående sø samt en
meget lille fart, tog det et par timer
at nå frem til havnen, men da de
med sejlbåden på slæb skulle ind i
havnen kaldte de havnefogeden før
at høre om der var trafik på vej ud af
havnen. Det var ikke havnefogeden
der svarede, men lodsen som bad
dem vente udenfor, da han var på
vej ud med et større tankskib.
De var derfor nødt til at gå en runde
med sejlbåden på slæb, men skønt
de slog et stort slag, var det alligevel
ved at gå galt, idet sejlbåden i den
høje sø og den ringe fart ikke kunne
følge så hurtig med rundt, så
bugsertrossen kom rundt om kølen
på sejlbåden og satte sig fast mellem
kølen og roret. Der var derfor ingen
anden udvej end at kappe trossen
for ikke at vælte sejlbåden, dette af
stedkom at sejlbåden p.g.a. af den

hårde sø og vind hurtigt blev drevet
ind mod stenmolen. Det lykkedes
dog ret hurtig at få en anden trossen
over og da tankeren i mellemtiden
var ude af havnen kunne de endelig
få sejlbåden trukket ind og vel inde i
havnen op på siden og så til kaj,
hvor der ventede en ambulance, som
vi havde rekvireret til den først til
skadekomne.
Den tilskadekommende som blev
afhentet af helikopteren blev landet i
Fælledparken tæt ved Rigshospi
talet, og kom under omgående be
handling. Han havde været bevidst
løs cirka IV2 time, men har det efter
omstændighederne godt i dag.
Som man kan læse af foranstående
var der mange ting der kunne gå
galt og som gik galt, men trods alt
gik der ikke menneskeliv tabt.
Hvis man ser tilbage på forløbet, er
der nogle ting som falder for brystet,
en af tingene er:
hvad f
lavede den sejler derude
på den årstid og med det vejr og
den høje sø og så på plat læns.
Det er skipperen på redningskut
teren der har skrevet dette, og han
vil godt her sige tak til besætningen
der var med på redningskutteren,
for godt Sømandsskab på denne
kolde, våde redning, som jo trods alt
endte godt.
Fra fredag morgen hvor de fleste var
stået op for at passe deres arbejde,
hele arbejdsdagen, afgang til øvelse
klokken 20, ventetiden ved haveri
sten og endelig turen til havn, alt i
alt en "arbejdsdag" på 27 - 28 timer
helt eller delvis uden søvn. Det var
flot klaret, tak for det.
Det var bare ærgerligt at vi udgik af
øvelsen.
Skipperen
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Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 25. januar 1999

Fraværende: Henrik Gravesen.
Punkt 1. Protokol:
Intet.
Punkt 2. Beretning:
Der er ansøgt om forlængelse af
lejemålet for foreningens grund hos
Københavns Kommune. Ansøgnin
gen vil blive fulgt op telefonisk.
I en netop udkommet rapport fra
Kultur- og Idrætsudvalget for
Holmbladsgades
Kvartersløft
beskrives bl.a. følgende planer for
kystområdet:
•aktiviteterne i kystområdet skal
synliggøres.
•adgangsforholdene til kystom
rådet skal sikres.
•klubberne i området opfordres til
større åbenhed,
•adgangsforholdene til vandet
skal forbedres.
Rapportens indhold kan få nogen
indflydelse på lejemålet, og
bestyrelsen skal holde øje med, på
hvilke vilkår dette vil ske.
Hans Guldager har indarbejdet de
nye regler for el-afgifter m.m., som
vedtaget på sidste generalforsam
ling, i de gældende vedtægter. Den
nye tekst trykkes i bladet i en form,
så det kan klippes ud og vedlægges

klubbens love.
I samme forbindelse vil havneudval
get udforme definitionen på "en fast
installation".
Regnskabet for 1998 blev gen
nemgået og viste et overskud på kr.
69.000.
Budgetforberedelsen til 1999 er
udarbejdet i henhold til bestyrelsens
planer.
Fra Lynetten var modtaget indby
delser til to foredragsaftener. Den 9.
februar om tursejlads og den 16.
marts foredrag ved Mogens Frohn.
Der var ingen yderligere indkom
men post.
Fra referatet fra kredsmødet
nævntes det, at det beløb, der var
bevilliget til ungdomsarbejdet på
Flakfortet vil blive returneret, da det
påtænkte arbejde ikke bliver udført.
Den varslede kontingentforhøjelse
til DS er ikke velset. Der skal findes
et medlem til kredsens motorbådsudvalg, og bestyrelsen foreslår Per
Bruun.
Kents refleksioner i bladet blev
drøftet kort. Der var ikke enighed
om hans udlægning af bestyrelsesar
bejdet.
Punkt. 3 Havn og plads:
Efter fornyet henvendelse fra et

badoJdstyr
KOM OG SE DE SIDSTELNYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLBI IKLÆDNING
VI HAR

INSTRUMENT
BLOKKE/BES LAG OG FITTINGS
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ CH MARITIM MODE
GAVEARTIKI

KAST]
S ALTVÆRKS1
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :
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1ERVICE
RUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

medlem om placeringen af dennes
fartøj på foreningens område,
enedes bestyrelsen om at fastholde
den oprindelige beslutning og for
lange fartøjet fjernet.
Pladsmanden er i gang med at trykspule midterbroen, som herefter vil
blive behandlet med træbeskyttelse.
Flagmasten vil blive nedtaget
snarest muligt for afskrabning og
oplakering.
Reparationen af bolværker og
havnemoler pågår.
De tre havnevogne til transport af
grej er i en dårlig forfatning. En kan
repareres, og yderligere to vil blive
nyanskaffet.
Indsejlingsbåkerne vil blive taget
ned for reparation og efterfølgende
forsynet med stærkere indsejlingslys. Den bagerste båke vil blive
placeret ved knækket på midter
broen. Arbejdet vil vare en uge.
P-pladsen er opgravet og om 3-4
uger når arbejdet hovedporten.
Parkeringsarealet vil være væsent
ligt reduceret i perioden, hvor der
graves. Der etableres midlertidig
skråparkering på nordre side af
kanalen mens arbejdet pågår.
ASS får nu selvstændig vandledning
og afløb. P.t. mangler kun tilslutnin
gen.
OBS! Der gøres opmærksom på at
fristen for ansøgning om låneplads
er 15. april og ikke som anført i
bladet 1. marts. Denne frist gælder
for ansøgninger om fast plads jvf. §6
i havneregulativet.
Prisen på diesel vil blive reguleret i
forhold til indkøbsprisen.
Punkt 4. Klubhus:
De aftalte arbejder er i fuld gang og
med en fin indsats af de medvir
kende. Nye lamper med lavener
gipærer opsættes i gangen. Over
pladsen, hvor billardet skal stå, op
sættes lysstofrør.
Klaveret fra Slyngelstuen er afle
veret på genbrugspladsen.
Køkkenet er færdigt.
På det udvendige herretoilet er lagt
klinker på gulvet og opsat et nyt toi-

let, som er sponsoreret af Bent
Knudsen.
Højtaleranlægget er afprøvet og
virker. Alt arbejde forventes klart in
den bankospillet.
Det billard, der er placeret hos for
manden er vurderet til at være i for
dårlig stand til at kunne anvendes i
klubhuset. Elo har indhentet
oplysninger om billardborde i
forskellige prisklasser. Man vedtog
at anskaffe et billard, der fuldt ud
styret vil beløbe sig til en pris af kr.
21.000 incl. moms, og at afgive or
dren straks.
Stolene fra pejsestuen vil blive flyt
tet ind i slyngelstuen i stedet for
bænkene og såfremt højden passer
til bordene.
Punkt 5. Fester:
Alt er klart til bankospillet, tønderne
til fastelavnsfesten er bestilt, og
ellers henvises der til referatet fra
sidste møde..

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

Punkt 6. Sejlerskolen:
Intet.

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for
Punkt 7. Ungdom og joller:
Intet.
Punkt 8. Kapsejlads:
Ansøgningen til Tuborgfondet om
en ny følgebåd ligger p.t. stille.
Erik blev bedt om at komme med et
oplæg om indhold og brug i
forbindelse med en evt. internettil
slutning via DS.
Punkt 9. Motorbåde:
"Skurcup" holdes i år lørdag den 6.
marts. Man ønsker at kunne an
vende "Bollen" såfremt den er klar
til brug.
Punkt 10. Sikkerhed:
Der indhentes tilbud på forskellige
professionelle vagtordninger, da der
er utilfredshed med den nuværende
ordning. De penge, der kommer ind
i forbindelse med ikke gåede vagter,
foreslås brugt til finansiering af
prof. vagter.
Ordningen tages op til diskussion
med henblik på et evt. oplæg til ge
neralforsamlingen.
I forbindelse med en renovering af
pladsen vil der blive opsat mere lys.
Falckabonnementet er steget til

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

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup
ri/.
næsten kr. 8000 årligt. Alt materiel
er udskiftet i løbet af 98. Det vedto
ges at fortsætte abonnementet af
hensyn til sikkerheden. For fremti
den skal udgifterne føres på en ny
post: "Sikkerhed" og ikke under
"Motorbåde" som hidtil.
Punkt 11. Bladet:
Redaktøren søger stadig medarbej
dere til bladet.
Punkt Evt.:
Lørdag den 20. marts kl. 10 00 holdes
arbejdsmøde i Green House.

32503017 Fax 32503435

Nytårsaften 1999/2000 skal ud
meldes tydeligere nu.
Mødet sluttede kl. 22 00
Jens Green Jensen
Formand

Bjørka Schandorff
Referent
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GENERALFORSAMLING

Følgende er på valg
Sekretær
Bjørka Schandorff

FORÅR 1999

Kent Nielsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim Petersen
Havneudvalgsmedlem
Rasmus Bech
Festudvalgsformand
Else Thuring
Suppleant til bestyrelsen
Kirsten Fraenkel
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Jan Simonsen
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

Søndag den 28. marts
kl. 900
i klubhuset

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

1.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 28. februar 1999 kl. 900
Bestyrelsen

SSF budgetsammenligning 1/1-31/12-98
Indtægter
Kontingenter
Pladsleje m.v.
Medlemsydelser i alt

År til dato
620,451
738,523
1,358,974

Budget
665,000
666,000
1,331,000

Index
93.30
110.89
102.10

Afvigelse
-44,549
72,523
27,974

Budget 1999
630,000
665,889
1,330,000

Udvalg:
Havn & Plads
Klubhus
Bladet
Fester
Jubilæum
Administration
Bestyrelse
Renter
Sejlerskole
Juniorer
Kapsejlads
Motorbåde
Udvalg i alt
Afdrag på gæld

656,383
265,505
81,202
10,472
117,319
10,881
8,406
3,165
40,259
41,490
46,563
8,372
1,290,017
15,000

664,000
250,000
80,000
25,000
98,000
52,000
6,000
12,000
20,000
50,000
40,000
4,000
1,301,000
30,000

98.85
106.20
101.50
41.89
119.71
20.93
140.10
26.38
201.30
82.98
116.41
209.30
99.16
50.00

7,617
-15,505
-1,202
14,528
-19,319
41,119
-2,406
8,835
-20,259
8,510
-6,563
-4,372
10,983
15,000

860,000
121,000
80,000
25,000
0
52,000
8,000
15,000
20,000
100,000
40,000
4,000
1,325,000
5,000

53,957

0

53,957

0

Resultat

8

Sundby Sejlforenings regnskab
fra 1.1.1998 til 31.12.1998
Indtægter:
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Indbetalte vagter
Kontingenter:
A-Aktive
B-Aktive
Juniorer
Mini juniorer
Strafgebyr
Pladslejer:
Faste pladser
Vinteroplæggere
Skure og haver
Slæbejoller
Nye pladser

37,950.00
41,500.00

552,800.00
54,600.00

12,000.00
1,051.00
12,530.00

632,981.00

514,403.25
57,359.64
62,420.03
6,600.00
5,760.08

646,543.00

Renteindtægter
Indtægt i alt
Udgifter:
Havn & plads:
Skatter & afgifter
Materialer
Traktor
Hegn & låger
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
Joller
Havnepenge

1,915.93
1,360,889.93

217,904.17
48,759.39
3,591.81
2,540.13
77,501.64
-42,729.61
19,043.47
12,496.50
4,330.98
45,965.83
1,320.66
2,383.96
7,172.90
236,841.47
4,650.00
-1,500.05
29,553.08
-35,588.03

Side 1 af 4

3,149.95
-6,034.95
37,549.62
7,615.19
-23,020.20

656,382.91

Klubhus:
Fornyelse & reparationer
Hensat til udskiftning af tag
Forsikring
Ejendomsskat
Lejeindtægt
Restaurant vedligeholdelse
Køkken
Bladet:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
Momsregulering
Annonceindtægt
Fester:
Standerhejsning
Jubilæumsomkostninger
Diverse fester
Hornorkester
Administration:
Honorar kasserer
Telefon
Frimærker m.m
Frihavnsmærker
Kontingenter
Gaver & Blomster
Kontorartikler
Tilskud kommunen
Generalforsamling
Møder & rejsepenge
Fortæring
ATP & lønsumsafgift
Seniorer
Internat, medlemskort
Indkøbte varer
Solgte varer
Forsikring & tillæg

63,830.02
250,000.00
24,430.25
874.72
-134,420.00
34,141.72
26,648.13

265,504.84

92,490.52
14,583.41
2,658.84
16,258.97
-44,789.30

81,202.44

10,014.00
117,318.81
-1,143.25

1,600.00

127,789.56

24,000.00
4,367.46
10,851.75
-2,670.01
40,160.00
6,854.25
32,152.28
137,242.40
12,531.00
8,415.00
11,503.00
1,607.02
-500.00
-280.00
29,283.63
-24,546.59

4,737.04
-5,605.00

10,881.39

Bestyrelsesmøder:

8,406.00

Renteudgifter:

5,081.23

Sejlerskole:
Undervisning
Fornyelse & reparationer
Materialer
Forsikringer
Kontingenter

3,332.80
28,231.25
3,647.35
4,448.00

600.00

Side 2 af 4

40,259.40

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

14,845.31
11,327.33
2,286.00
2,280.00
8,153.00
1,065.00
8,488.00
2,850.00
-9,804.40

41,490.24

Kapsejlads:
Materialer
Møder & fortæring
Diverse kapsejladser
Møen Rundt
Kursus
Trænerordningen

6,295.13
7,748.00
4,077.44
12,028.15
15,595.00
820.00

46,563.72

Motorbåde:
Materialer & præmier

8,371.78

Udgifter i alt

1,291,933.51

Årets resultat

68,956.42

Status pr. 31.1 2.1 998
Aktiver:
Kassebeholdning
Postgiro
Bankbog skolefond
Obligationsbeh. skolefond
Bankbog brandforsikring
Obligationsbeh. brandfors.

564.50
241,419.86
4,936.55
26,998.48
27,041.25
142,991.96

443,952.60

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

2,007,957.60

Side 3 af 4

Passiver:
Skolefond saldo 1.1.98
" + renter
Brandforsikring saldo 1.1.98
" + renter
Skyldige omk.
Hensat til tag
Fond Hoielt
Lån Dansk Sejlunion saldo 1.1.98
afdrag

30,266.67
1,668.36

31,935.03

161,158.42
8,874.79

170,033.21
56,597.56
500,000.00
147,000.00

5,000.00
-5,000.00

Lån DIF saldo 1.1.98
afdrag

0.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

Bankgæld kassekredit
Skyldig A-skat & AM bidrag
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge/SH dag
MOMS tilgodehavende
Depositum forpagter
Depositum ASA

-274,370.51
12,264.00
471.60
2,726.61
-16,683.25
50,000.00

1,000.00
1,253,026.93
68,956.42

Reguleringskonto saldo 1.1.98
" + årets resultat

1,321,983.35
2,007,957.60

Passiver i alt

Jørgen Rindal

kasserer

Medlemstal:
A-aktive 753

B-aktive137

Junior 36

Mini 34

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret
København, januar 1999
Brian Frisendahl
revisor

Bjarne Kallesøe
revisor
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Sejlerskolen
NYT FRA SEJLERSKOLEN
Selvom det endnu er vinter, er det
allerede nu, vi skal til at tænke på
den kommende sæson, som
forhåbentlig bliver en af de helt
store.
For alle, der ønsker at lære at sejle,
er det nu på tide at melde sig på se
jlerskolen. Derfor vil I andet steds i
dette blad finde en tilmelding.
Husk at alle interesserede skal
melde sig, også gamle elever.
NB Lad nu være med at vente til i
sidste øjeblik. Det er meget lettere
for alle parter, dersom I melder jer
straks.
Sidste frist for rettidig tilmelding er
den 1. marts. Efteranmeldelse kan
ske, men i så fald kommer man
bagerst i køen, når det gælder valg
af hold.

"Gamle elever vil have første ret til
at vælge hold.
Desuden skal der hermed indkaldes
til et elevmøde, hvor elever og
lærere vil blive præsenteret for hi
nanden. Ligeledes vil en foreløbig
holdfordeling blive foretaget.
Mødet vil finde sted lørdag den 6.
marts kl. 10.00 i pejsestuen.
Deltagelse på sejlerskolen indebærer
at man skal deltage i klargøringen af
bådene. Denne klargøring betragtes
som en del af uddannelsen til sejler.
Klargøringen starter kl. 18.00 førstk
ommende 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
kl. 11.00.

ikke meget at sige, ud over at navigationskurset forløber planmæssigt.
Navigationskurset forventes afslut
tet med eksamen i april måned
Til sidst vil jeg minde om, som de
fleste sikkert allerede har set, at tel
tet er blevet genrejst, blot på en ny
plads. I lighed med sidste gang, tel
tet blev genrejst, må vi forvente, at
der vil være meget fugtigt inde i tel
tet. Dette kan genere arbejdet en del.
Allerede fra næste år vil dette prob
lem dog være borte. Et tørt solrigt og
blæsende forår kan dog afhjælpe
problemet noget.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

Om januar måned er der i øvrigt

Tilmelding til sejlerskolen
Fra dags dato og indtil den 1. 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.
NB! Husk at melde dig til, også selvom du deltog sidste år.
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.
Tilmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er meningsfyldt udfyldt.

Sejlerskolen 1999

Medlemsnummer:

Navn:

CPR nr.:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnummer/by:

Tlf. arbejde:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Ja

Nej _

Har du deltaget før? Ja

Nej _

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd? Skriv M eller S
Hvilken dag ønsker du at sejle?

Mandag

Tirsdag _

Onsdag

Torsdag _

Alternativ dag?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag _

Bemærkninger:
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Marts 1999

Marts

1.

Aktivitetsaften i SSF kl. 1830 - 2030 for Aktive 8 -16 år (MP)
(Michael Empacher, 32 58 05 25)

7.

Søndag = STORMØDE i SSF kl. 1400 for Sejlere, forældre , trænere mf. (MP)
(Henrik Gravesen / Michael Empacher)

8.

Aktivitetsaften i SSF kl. 1830 - 2030 for Aktive 8 -16 år (MP) (Henrik eller Michael)

15.

Aktivitetsaften kl. 1830 - 2030 for Aktive 8 -16 år (MP)

22.

Aktivitetsaften kl. 1830 - 2030 for Aktive 8 -16 år (MP)

28. Søndag 28/3 = Weekendsamling for ALLE (MP) kl. 12-15, efter Generalforsamlingen !
(Henrik)
29.
Øvrige datoer
og andre
informationer

Aktivitetsaften kl. 1830 - 2030 for Aktive 8 -16 år (MP)

April: Aktivitetsaftener og/eller træningsdage, samt weekendsamlinger for forårsklargøring mv.
1. Maj
Standerhejsning i SSF.
22. - 24. Maj Pinsetur i Ynglinge ??
5. Juni
Ungdomsmesterskaber (Udsat fra efteråret)
Uge 2 5 - 2 7
Sommerferietur ?? (I forbindelse med ]DM i Bogense ?)

Særlige arrangementer:
Aktivitetsaftener

Mandage fra den 22. Februar til den 29. Marts, kl. 1830 - 2030
Arrangerer vi i år en lille stribe aktivitetsaftener, som afløsning for de tidligere års vinterun
dervisning,
Vi vil gennemgå praktiske forhold omkring forårsklargøring, snakke om sæsonens sejlun
dervisning og andre aktiviteter, samt gennemgå diverse teori og praktiske øvelser - alt sam
men krydret med social hygge.
Disse aftener vil variere meget i indhold fra gang til gang og vi vil forsøge at tilpasse akti
viteterne til de forskellige grupper af sejlere. Aktivitetsaftnerne henvender sig primært til
optimistjollesejlerne og til nyere Ynglingesejlere (8 -16 år) - Forældre er også velkomne til at deltage.

Stormøde

Søndag den 7. Marts kl. 1400 afholder vi STORMØDE !
Mødet er for nuværende og kommende sejlere, forældre samt ledere og trænere i ungdom
safdelingen.
På dette møde vil vi gennemgå de tanker og ideer der er lagt op til i denne sæson, samt plan
lægge sæsonens sejlprogram mv. Det er derfor meget vigtigt af alle sejlere og træ-nere/ ledere
møder op - eller husker afbud (SE Mødepligt!).

Mødepligt! (MP), hvad er det?
Ligesom træneren har mødepligt til
de dage han skal træne, har du som
sejler også mødepligt når du er
tilmeldt til træningsdage.
Andre af ungdomsafdelingens arran-gementer er ligeledes en fast del
af det at sejle i SSF, og til nogle af
disse dage har man også mødepligt.
Har man mødepligt er det altså ens
betydende med, at man SKAL melde
afbud når man er forhindret. I ak
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tivitetskalenderen er mødepligt
noteret med (MP).
Det er tanken at "Ungdomsinforma
tion" skal udkomme efter behov,
men særligt i 1999 vil vi bestræbe os
på løbende at udsende informatio
ner og opdaterede datoer for såvel
de kommende uger/måneder som
for hele året.
I næste Ungdomsinformation vil vi

tillige medsende en opdateret kontaktadresseliste, men indtil da er du
altid velkommen til at kontakte føl
gende for yderligere information:

Ungdoms lederen
32521605
Henrik Gravesen
Michael Empacher 32580525
Søren Jensen
32590651

Referat af

Ungdomsafdelingens Saunte-tur 1999.
Sædvanen tro, drog ungdoms
afdelingen afsted på vores årlige
vintertur, og også i år gik det til
Saunte i Nordsjælland. Fredag d. 5.
febuar samledes vi i SSF kl. 17 00 ,
hvor den lejede HT-bus ventede. Vi

blev hold 4, bestående af Tonny,
Michael, Mia, Kitt og Benjamin.
Efter kampen var der samlet appetit
nok, og en dejlig frokost blev
fortæret.

Wesselsminde, hvor det hele skete.

3 mod 1

fik pakket bussen og kørte afsted.
Vel ankommet til Saunte, og efter
udpakning, var der hygge og spis
ning af den medbragte mad resten af
aftenen.

Hele eftermiddagen var lagt frit ud,
og de fleste spillede og hyggede,
mens enkelte fik sig en lille lur. Så
var det de "gamles" tur, og Michael,
Tonny og Søren's madhold gik i
køkkenet, godt hjulpet af Janni, der
som sædvanlig hyggede med rødvin
og diskusioner i den helt store
"køkkenstil". Maden var virkelig
lækker, men desværre var enkelte af
culotterne skåret forkert, så de var
ret svære at tygge, med mindre man
havde hærdede stålforstærkninger
på tænderne. De tidligere fodbold
dommere gik i gang med aftenens
store begivenhed, som de havde
været mange timer om at planlægge
- nemlig natløbet. I den omkring
liggende skov, havde de skabt et
fantasiland, med skjulte farer og
poster, og specielt "de døde hundes
gravplads" og "dødsruten" var ret
uhyggelige. Holdene blev sendt afst
ed med 15. minutters varsel, og ude
på ruten havde Henrik og Thomas
gemt sig rundt omkring, for at over
raske holdene. Det lykkedes dog
dommerne at falde i søvn på post 6.
da to hold havde store problemer
med at finde den. Da alle holdene
var kommet sikkert hjem igen,
skulle de forskellige opgaver løses,
og her var en af opgaverne bla.a. at
lave en bue med 5 pile, som holdet
skulle skyde med. Til slut var der
præsentation af løsningerne, samt
opførelse af et lille skuespil, fra hver

Lørdag morgen blev morgenholdet
vækket kl. 8 00 og forberedte den
lækre fælles morgenmad kl. 9 00 . Alle
var spændte, for kl. 10 30 skulle fod
boldturneringen starte. De forskel
lige hold samledes omsider på grus
banen, hvor overdommerne Henrik
og Thomas briefede om kampens re
gler og straffe !!!
De blev dog
senere selv offer for deres regler, da
de var stand-in for nogen af holdene
på skift. Kampene forløb "næsten"
stille og roligt, dog med enkelte
skader, såsom ømme næser, ben,
arme og meget mere. De eneste der
blev præsenteret for det gule kort
var Martin Karlsen og vores kære
ungdomsleder Henrik, der måtte
lave 10 armbøjninger som straf.
Vinderne af den samlede tunering

Det "gule" kort uddeles.

af holdene, der skulle omhandle "En
dag til opti-træning". Ca. kl. Ol 00
kunne præmierne overrækkes og det
vindene hold (igen hold 4) blev
hyldet. Aftenen sluttede med at råbe
hurra for Rasmus, der fyldte 9 år om
Søndagen.

Gruppearbejde.

Søndag morgen var der igen meget
morgenmad, at komme igennem, før
vi skulle være lidt "seriøse". Henrik
Gravesen delte folk op i hold, der
skulle arbejde med videreudvikling
af ungdomsarbejdet i Sundby for de
næste par år. Dette tog lVz time og
arbejdet blev fremlagt for de andre
hold før frokost. Under frokosten
begyndte det at sne ret meget og da
alle var færdig med at spise,
pakkede vi sammen, og så gik alle
udenfor og startede en kæmpe
sneboldskamp. Efter rengøring og
sammenpakning var vi klar til at
tage afsted, og da der var faldet
meget sne i København, var bussen
ca. en time forsinket. Kl. 17 00 ankom
vi til SSF, og resterne af maden blev
fordelt, og folk kunne drage hjem,
efter en lang og god weekend.
Vi synes at det var en skæg week
end, og da det jo var 6. gang vi tog
afsted på vintertur, er det jo efter
hånden noget man ser frem til år
efter år.
Tak for godt kameratskab og nogle
"fede" oplevelser.
Med venlig hilsen
Thomas Jensen & Søren Jensen.
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Klubhuset
er rent og pænt, klar til sæsonen 1999, den sidste i dette årtusinde. Dette blev behørig fejret med bankospillet.
Klubhuset var fyldt med glade deltagere, stemningen var høj og mange gik hjem med en eller flere af de flotte gevinster.
Herunder ses gevinstbordet og nogle af de mange vindere
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Kaj Møller 1940 -1999
SAS-Kaj, Grine Kaj eller Tågernes
Kaj (kært barn har mange navne)
har forladt os.

-fra medlemmerne

Kaj som er kommet i SSF næsten
25 år, døde pludselig lørdag den
23 januar 1999 på vej hjem fra
SSF.

En tak
for blomster, hilsener og besøg
under min indlæggelse på
Sundby hospital.
"Det luner med et pust fra hav
nen"
Plambeck

El-central
til montering i båden.
220v / aldrig monteret (ny).
Sælges på grund af fejlkøb.
Nypris Masnedø kr. 1575,00
sælges for kr. 1200,00
Claus Thostrup
43 63 10 78

Kaj havde en fortid som jollesejler
og erobrede på et tidspunkt et
klubmesterskab, men det var nu
yderst sjældent han talte om det.

Ferietur
i
Folkebåd tilbydes
Hvis du har lyst til at sejle en
Folkebåd hjem fra Egaa lørdag
den 17. juli 1999, så kontakt Brian
Frisendahl på tlf. 32 50 62 02.
Båden deltager i DM i uge 28 og
er i tip-top stand til en uges feri
etur. Båden skal blot være tilbage
i Kastrup omkring den 25. juli. Du
skal være medlem af SSF og være
vant til at sejle.

Efter Kaj holdt op med at arbejde
kom han i SSF hver eneste dag for
at passe skur og sludre med ven
nerne. Når sæsonen startede blev
KAJ's båd sat i vandet - der blev
godt nok ikke sejlet så meget men den var der.
Kaj var altid parat med gode råd og
små finurlige bemærkninger. Han
var altid parat til at hjælpe, dog
ikke så meget fysisk - for som han
sagde - "man sku jo nødig blive
svedt". Men hjalp det gjorde han.

Med sejlerhilsen
Brian Frisendahl

Vi er mange i SSF som vil savne
ham fremover, for Kaj var en af
den slags sjældne mennesker,
som aldrig sagde noget ondt om
andre og hvis der var optræk til
ballade, ja, så gik han sin vej.

Sundby Sejlforening har brug for et redak
tionsudvalg, der består af mere end 1 person.

Kaj var vennernes ven.

Det vil være bedre med f.eks. 5-8 personer.

Æret være hans minde.
Vennerne i Sundby Sejlforening

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

sssssssssnsx

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 00 - 12 00
og 12 30 -143°
Lørdag kl. 9 00 -12 00
Mandag lukket
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Årets foredrag i Sejlklubben Lynetten med

"SKIPPER" alias Mogens Frohn-Nielsen
Kun få danskere behøver så lidt introduktion som Skipper, der med
sin personlighed har markeret sig stærkt i offentligheden.
Når talen falder på Skipper, tænkes der også på Fulton og drengene
ombord.
En anden mindre kendt, men efter manges opfattelse meget værdi
fuld side af Skipper er skuespilleren.
Mogens Frohn-Nielsen blev for 33 år siden optaget på Odense
Teaters Elevskole, hvor han modtog skuespillerundervisning i hele 9
måneder inden han søgte orlov for at tage på et kort sejltogt. Det ene
togt blev til mange; orloven blev forlænget, og den ophørte først da
Skipper i det nye år gik på scenen på Taastrup Teater.
Terje Vigen er et af Henrik Ibsens bedst kendte værker. Det er histo
rien om en vild og eventyrlysten sømand, der falder til ro, da hans
kone føder ham en yndig datter. Under krigen mod England trues
hans familie af hungersnøden, og han ror en lille båd fra Norge til
Danmark for at skaffe mad. Kort før hjemkomsten bliver han opbragt
af den engelske flåde, ydmyget og sat i krigsfangenskab. Han får
først lov at vende hjem, da hans familie for længst er bukket under
for sulten, og han ældes i dyb bitterhed. Intet kan lokke et smil af
ham før den dag langt oppe i alderdommen, hvor han endelig får
mulighed for hævn.
Der er tale om et episk digt af ansee
lig længde og med et dramatisk og
følelsesfuldt indhold, som stiller
meget store krav til sin fortolker.
Kun de færreste skuespillere ville
kunne yde værket retfærdighed,
men Skipper er i kraft af sine særlige
forudsætninger én af dem. Han har
nemlig som sømand sejlet i samme
farvande som Terje Vigen.
Efter Terje Vigen er der en kort
pause, og derefter kommer en hu
moristisk afdeling, hvor Skipper un
derholder om bl.a. "hvalpene"
(Fulton-drengene), og andre store
personligheder han har mødt.
I hård kamp med bl.a. Taastrup
Teater er det lykkedes at få Mogens
Frohn-Nielsen som foredragshold
er/skuespiller

den 16. Marts 1999, kl. 19.00.
i Sejlklubben Lynetten.
Vi nødsages til at opkræve
kr.20,- i entré.
Husk, at der er mulighed for at bestille
"Dagens Menu" i restaurationen.
Med venlig hilsen Turudvalget
Bent Hansen
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

rAktiviteter 1999
2. marts

9. marts
16. marts
23. marts
28. marts
1.-4. april
24.-25. april
1. maj
15.-16. maj
23. maj
13. juni
23. juni
26.-30. juni
11.-13. juli
16.-24. juli
13.-15. august
21.-22. august
11.. september
31.. oktober
11.. december
19.. december
31. december

VHF -kursus
VHF -kursus
VHF -kursus
VHF -kursus
Generalforsamling
Påskestævne (Hellerup)
Ynglinge ranglistestævne
Standerhejsning
Amagercup optimister (Lynetten)
Pinsemorgen
Familiesejlads
Sankt Hans
Junior DM Ynglinge (Bogense)
NM for Ynglinge (KDY)
VM for Ynglinge (Bostahusene)
DM for Ynglinge (Middelfart)
Ynglinge ranglistestævne (Horsens)
Fisketur
Generalforsamling
Julefrokost
Juletræ
Nytårsaften i SSF (årtusindskifte)
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Foreningens inventar, værktøj og lignende skal behandles skån
somt.
Efter endt brug skal det benyttede grej straks bringes på plads.

Foreningens
inventar og
grej-

§4
Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og
dybfrysere, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med
bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen.
Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri.
Medlemmer med fast el-installation i skure skal have registreret
måler.
Medlemmer med måler betaler et acontobeløb på kr. 500,- som
tilbagebetales når elinstallationen nedtages og måleren er
slutaflæst og afregnet med SSF.
Måleren skal aflæses den 31.12. eller tidligere, hvis der ikke er
forbrug mellem aflæsningen og den 31.12.
Hvis medlemmerne ikke aflæser måleren, beregner SSF et skøns
mæssigt forbrug, som først bliver afregnet ved næste års aflæsning.
Havneudvalget kan med 14 dages varsel kontrollere installation
O0 og aflæsning.
Elprisen er belysningsvæsenets officielle forbrugerpris for det
pågældende forbrugsår.
Til dækning af foreningens ekstra administrative omkostninger
opkræves et målergebyr på kr. 25,- pr. år.
Alt elmateriel skal opfylde de almindelige regler for udendørs brug.

El og vand

§5
Fartøjer må kun henstå på en nærmere afmærket plads, der
anvises af havneudvalget/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 havneudval
gets godkendelse og efter nærmere begrundelse.
Master og andre rundholter skal anbringes på stativerne i mas
teskuret og være tydeligt mærket med ejers navn og medlem
snummer.
Master skal være afrigget, og løse salingshorn o.l. aftaget.

Fartøj og rig

§6

Af hensyn til brandfare skal alt affald fjernes straks ved arbejdets
ophør.
Opbevaring af brandbare væsker i skure må kun ske efter myn
dighedernes bestemmelser.
Henstillen af benzin eller anden brændbar væske på pladsen er
forbudt.
side 15

Brandfare

FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos FlUgger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

og her dækker vi
Amager og
København City
!

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

*1IIIj
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58. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Havnekontoret

32 58 14 24

Telefax

32 59 35 60

Postgirokonto: 7 05 65 16

Standerhejsning

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen

„32 50 63 65

Næstformand, Festudvalg:
Else Thuring

.32 53 59 64

Sekretær:
Bjørka Schandorff

. 32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

. 32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
.32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

i Sundby Sejlforening

1. maj 1999
Medlemsmøde
Den 6.april kl. 19 00 vil jordomsejleren Ejvind
^ Hernøe fra Kastrup Sejlklub komme ned til os og
fortælle om sin tur samt fremvise lysbilleder

..31 57 13 40

Mødet vil blive afhodt i Pejsestuen, hvor der kan
være ca. 70 medlemmer.

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant &
vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50
Kapsejladschef:
Erik Povlsen

. 32 52 98 89

Skolechef:
Kent Nielsen

..32 51 39 99

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen

..32 52 16 05

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose

22 90 06 36
..32 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Ejvind vil ikke holde sit foredrag i det store lokale,
idet han ikke vil benytte en mikrofon.
Vi er desværre nød til at udstede adgangskort, der kan afhentes hos Tina.
Med sejlerhilsen
Else

Forsidebilledet
Benjamin demonstrerer
demc
her, at brandtæppet er en god og effektiv hjælp.

32 52 98 89

Billige kvalitetstryksager

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

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

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

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

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

III
2

SlMOffsettfUk
v/ Tina og Søren Møller

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79
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Onsdagssejladserne
holder flyttedag i sæsonen

1999

For at gøre vore sejladser bedre, skabe mere konkurrence og gøre sejlad
serne mere spændende, har vi indledt et samarbejde med Kastrup
Sejlklub. Sejladserne er derfor flyttet fra onsdag til torsdag og afholdes
skiftevis af KS og SSF. Se aktivitetslisten.
Banerne vil blive de gamle kendte, udlagt ud for Amager strand.
Som noget nyt kan man nu deltage i begge klubbers mesterskabssejladser,
dog kan man kun blive klubmester i sin egen klub.
Præmieoverrækkelser finder sted i den klub som afholder dagens sejlads.
Der opkræves nu et lille startgebyr, som vil være med til at gøre
præmierne bedre.

Startgebyr for hele sæsonen er kun 350,- kr.
Har du lyst til at prøve, om kapsejlads er noget for dig, eller vil du
bare være med en gang imellem, koster en enkeltstart kun 30,- kr.
Med sejler hilsen
Erik Povlsen
3

mandag den 22. februar 1999
Fraværende: Jens Green Jensen
Else Thuring ledede mødet i Jens
Greens fravær.
Punkt 1. Protokol:
Henrik G. udtrykte, at det var
uheldigt, at personlige uoverens
stemmelser bliver udsat for diskus
sion i bladet og meddelte, at han
ikke ønskede at deltage i eller kom
mentere sådanne.
Formanden har rykket Københavns
kommune for SSF's lejekontrakt og
har fået oplyst, at den vil foreligge
inden generalforsamlingen.
Punkt 2. Beretning:
Ang. generalforsamlingen: Alle, der
er på valg, har givet tilsagn om at
ville genopstille.
Mandag den 1. marts holdes et eks
traordinært bestyrelsesmøde for
trinsvis med generalforsamlingen på
dagsordenen.
I øvrigt: Restauratøren har anmodet
om tilladelse til at hæve priserne på
sodavand og spiritus. Bestyrelsen
har udbedt sig prisforslag inden den
1. marts og vil så behandle an
søgningen på det ekstraordinære
møde samme dato.
I skipperstuen er der opsat et aflåst
skab, hvori opbevares kugler, kegler
og køer. Skabet kan åbnes med en
medlemsnøgle.
Seniorgruppen anmoder om fortsat
at måtte bruge Greenhouse til sine
møder den 1. onsdag eftermiddag i
måneden. Indtil videre kan gruppen
bruge huset og får udleveret en nøg
le til låns af bestyrelsen.
En anmodning fra et medlem om en
langskibsplads kan ikke imøde
kommes. Der eksisterer ingen i hav
nen, og de steder, hvor der evt.
kunne udlægges en bro, er alt for
lavvandede til at kunne bruges til
formålet. Medlemmet får angivet an
dre praktiske løsningsforslag på
problemet.
Der er nedsat et udvalg, der skal se
på møbler til klubhuset: Jens Green,
Jørgen Rindal, Elo Nielsen, Birgitte
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Akkermann og restauratøren.
Henrik G. refererede fra DS's
temadag om bundmaling og miljø.
Arrangementet havde været et
tilløbsstykke. Først var der en gen
nemgang af det store arbejde DS har
gjort i forbindelse hermed, og
derefter gennemgik Hempel, hvilke
tiltag der er gjort omkring fremstil
lingen af ny bundmaling.
Fakta er, at der vil komme begræns
ninger i forbindelse med brugen af
bundmaling. Små både (under 200
kg) vil få forbud mod at anvende
bundmaling - træbåde dog undtaget.
DS arbejder fortsat på at få nogle
ændringer ind omkring de små
både.
På Sejlerdagen den 13. marts er em
net på programmet.
Henrik G. deltager i kredsmødet den
6. marts og i Sejlerdagen.
Punkt 3. Havn og plads:
Motoren, der har drevet "boblean
lægget" i havnen, er blevet skilt ad
med henblik på en undersøgelse af,
om den kunne anvendes til andre
formål, men den er i så dårlig stand,
at en reparation ikke vil kunne be
tale sig. Den er derfor blevet skrot
tet. Flagmasten og båkerne er ned
taget. Til den bagerste båke laves en
ny mast.
Malingen af "Bollen" vil først blive
foretaget til sommer, når kapsejlads
aktiviteterne daler (26/6-1/8), og
den kan derfor bruges også den 6.
marts til fiskekonkurrencen.
Havneudvalget har klaget til reno
vationsfirmaet over, at der til trods
for at pladsen var ryddet for sne og
is ikke blev fjernet affald i 14 dage.
Udvalget vil nu undersøge, om vi vil
kunne få en bedre service evt. med
en stor container.
Masteskuret er ryddet for alt, der
ikke er master og bomme. De
fjernede effekter er indtil videre an
bragt uden for masteskuret.
Der opsættes et midlertidigt el-armatur således, at der vil være el i
skolebådenes telt, når klargøringen
påbegyndes den 8. marts.

Juniorchefen og havneudvalget vil i
fællesskab udarbejde en plan over,
hvordan numrene på jollepladsen
skal arrangeres.
Punkt 4. Klubhus:
Det indvendige håndtag på klub
husets hoveddør vil blive fastmon
teret.
Restauratøren har forespurgt om
disken kan forlænges ca. IV2 m. mod
svingdøren for at give plads til en
cappuchinomaskine. Udvalget
kikker på forholdene i første om
gang.
Den 19. juni er Pejsesalen udlånt til
privat selskab.
Den 6. april holdes foredrag i
Pejsesalen. Nærmere herom skrives i
bladet.
VHF undervisningen tirsdage og
torsdage kl. 19 00 -22 00 i marts måned
foregår fortrinsvis i Skipperstuen.
Punkt 5. Fester:
Nytårsfesten 1999/2000 averteres nu
i bladet. Der regnes med et deltager
antal på 200. De nærmere op
lysninger vil blive meddelt i bladet i
aprilnummeret. Billet købes hos
restauratøren således, at der fra 6.
maj er billetsalg for medlemmer med
én ledsager, og fra 1. juni sælges de
resterende billetter frit. Foreningen
deltager ikke i økonomien i festen,
bortset fra at den lægger lokaler til.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Den 6. marts holdes det første møde
med eleverne. Arbejdet for sæsonen
er planlagt, men d.d. er der kun
modtaget få tilmeldinger. Da bladet
udkommer "skævt" i forhold til ak
tiviteterne annonceres sejlerskolen
igen i aprilnummeret.
Der er allerede tilmeldt et fuldt hold
til motorbådssejlads.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Diverse grej er gennemgået. Meget
er i god og brugbar stand, noget er
kassabelt, og resten ønsker udvalget
tilladelse til at sælge gennem bladet
eller på loppemarkedet. Bestyrelsen

bifaldt dette.
De oppustelige bøjer vil blive gen
nemgået og repareret i samarbejde
med kapsejladsudvalget.
Bådene vil blive gennemset snarest.
Aktiviteterne begynder igen i den
nærmeste fremtid. I et forsøg på at
holde en tæt kontakt til de aktive
ungdomssejlere vil afdelingen ud
sende et lille blad til disse med herog-nu informationer. SSF-bladet er
dog stadig hovedinformationsstedet.
I henhold til planerne fra arbejds
gruppen tages kontakten nu op med
naboklubberne.
Medlemskartoteket er blevet op
dateret sammen med kassereren og
enkelte medlemmer omplaceret.
På førermødet, hvor der desværre
ikke var så stort fremmøde, kom
man til enighed om, hvordan der
skal arbejdes, således at arbejdet
fordeles meres ligeligt.
Jolleafdelingen kører på vågeblus,
men jollesejlerne indkaldes til møde
i den nærmeste fremtid.
Skolechefen mener, at kravene til
den praktiske førerprøve for junior
erne bør skærpes. Ungdomslederen
vil gerne diskutere dette med ham

med henblik på en ændring på læn
gere sigt.
Punkt 8. Kapsejlads:
Der er aftalt kapsejladssamarbejde
med Kastrup Sejlklub. Dette inde
bærer at onsdagssejladserne bliver
til torsdagssejladser, der på skift
afholdes i SSF og i Kastrup og efter
aftalte regler. Der vil blive tale om et
deltagergebyr for hele sæsonen på
kr. 350,- og pengene deles mellem
de to klubber. Deltager man kun i en
enkelt sejlads er prisen kr. 30.Ovenstående vil blive averteret
løbende i bladet i en periode.
I forbindelse med omtalen af match
race center på Amager er der nævnt
en aldersgruppe, som målgruppe.
Der er dog ikke tale om en fastlåst
aldersgruppe.
Der arbejdes stadig med forskellig
konstruktioner for deltagelse, og in
teressen er voksende.
Punkt 9. Motorbåde:
I forbindelse med afholdelsen af
Skur-cup den 6. marts opsætter Kim
sedler på pladsen og i naboklub
berne, der er inviterede i år, da de

også altid inviterer os. Herpå med
deles også, at der er mulighed for at
komme med ud på "Bollen" for del
tagere, der ikke selv har båd.
Punkt 10. Sikkerhed:
Kim har udbedt sig to tilbud om
vagtordning, men mod forventning
ikke modtaget dem endnu. Han
rykker for dem, og bestyrelsen håber
at det kan nås til den kommende
generalforsamling.
To medlemmer har ansøgt om
fritagelse for vagtordningen på
grund af sygdom. Den ene fritagelse
kan gives uden videre. For den an
den udbedes en lægeerklæring in
den fritagelse evt gives.
Punkt 11. Bladet:
Intet.
Punkt 12. Evt.:
Bent K. orienterede kort om grave
projektet.
Mødet slut kl. 21 30
Else Thuring
Næstformand

Bjørka Schandorff
Referent

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
mandag den 1. marts 1999

Afbud fra Bjørka, Elo, Bent, Poul og
Kim.
Dagsorden:
1 Udestående punkt fra ordinært
bestyrelsesmøde 22. februar.
2 Indkomne forslag til generalfor
samlingen.
3 Uro i klubhuset.
4 Eventuelt.
ad. 1.
Restauratøren ansøger om mindre
forhøjelser af priser på sodavand, øl
og spiritus.
Bestyrelsen diskuterede kort an
søgningen og besluttede enstemmigt

at imødekomme ansøgningen.
ad. 2.
Forslag om særlige tildelingsregler
af havnepladser for handicappede
medlemmer.
Et bestyrelsesmedlem erklærede sig
inhabil. Bestyrelsen kan ikke støtte
forslaget, men bemærkede at
bestyrelsen/havneudvalget til en
hver tid er og vil være meget fleksi
ble med henblik på at tilgodese
medlemmer med handicap eller an
dre særlige behov.
Forslag om aflukning af restauratio
nen, så lokalerne kan benyttes uden

for dennes åbningstid. Bestyrelsen
vil søge en løsning inden generalfor
samlingen.
ad. 3.
I forbindelse med billardspil i skip
perstuen har der været et optrin
mellem medlemmer og restau
ratøren. Bestyrelsen vil indkalde de
implicerede medlemmer - snarest.
ad. 4.
Restauratøren (Tina) har meldt fra i
forhold til afholdelse af Nytår 2000.
Bestyrelsen har noteret sig meldin
gen.
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GENERALFORSAMLING
FORÅR 1999

Søndag den 28. marts
kl. 900
i klubhuset

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

Følgende er på valg:
Sekretær
Bjørka Schandorff
Skolechef
Kent Nielsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim Petersen
Havneudvalgsmedlem
Rasmus Bech
Festudvalgsformand
Else Thuring
Suppleant til bestyrelsen
Kirsten Fraenkel
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Jan Simonsen
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

Lovændringsforslag

Andre forslag

Tilføjelse til love og reglementer for Sundby Sejlforening.
I afsnittet Havnen § 6 (Tildeling af havneplads), efter afs
nittet, der begynder med:
Medlemmer med højest anciennitet...., tilføjes:

Der opsættes rullegitter eller lignende sikkerhedsaflukningsmuligheder over restaurationsdisken og etableres
aflåsningsmulighed af foldedøren mellem Pejsestuen og
den store sal, således at Pejsestuen og den store sal ad
skilles fra restaurationen når denne er lukket.
Pejsestuen kan således benyttes til undervisning og
mødeaktivitet når restaurationen er lukket. Den store sal
kan kun benyttes efter aftale.

De to havnepladser, der med de to lave moler udgør den nordog sydlige del af søndre slcebested, skal fortrinsvis tildeles
medlemmer, hvis mobilitet hindrer dem i at komme ombord i
deres båd fra normal havneplads. Denne praksis administreres
af bestyrelsen efter ansøgning fra de berørte medlemmer.

Motivering for forslaget vil blive fremsat på generalfor
samlingen.
Medlem 535
Ole Rønnow Olsen

Medlem 566
Gerrt Rasmussen

Motivering:
Der er mange aktivitetsgrupper og lignende i SSF, der
har et stort behov for lokaler til undervisning, møder,
foredrag, og andre aktiviteter uafhængig af restau
ratørens åbningstid.
Efter opsætning af billard i skipperstuen er forholdene
for disse aktiviteter blevet yderligere forringet og da SSF
reelt har lokalerne bør disse også benyttes effektivt.
Det vil især have stor betydning for aktiviteterne i vinter
månederne hvor restauranten og dermed lokalerne
lukker meget tidligt, ofte allerede omkring kl. 18.
Medlem 891
Poul Christensen
Redaktør og instruktør

Medlem 569
Henrik Gravesen
Ungdomsleder og instruktør

O
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Med navigationsholdet på søsikkerhedskursus.

Redningvest apprøves

Varmebehandling

Brandtæppe demonstreres

Kulsyreslukkeren

Den årlige udflugt til Falck i Tåstrup løb af stabe
len torsdag den 18. februar. En hård aften med 4
timer meget koncentreret undervisning.
Kurset går ud på at give eleverne kendskab til
hvordan ild opstår og derved forbedre mulighe
den for at forebygge risikoen for brand mest
muligt, og hvis det bliver nødvendigt, at kunne
bruge de håndslukningsmidler der findes i både
og hjemmet.
Overlevelse til søs er vigtig viden for en sejler, og
her øses der af viden, som professionelle reddere
har om de risici der er når der sker uheld til søs.
Eleverne bliver også forberedt på problemerne
omkring kulde, tørst, sult og søsyge, og specielt
bliver der lagt vægt på at forebygge og behandle
kuldeskader, hvilket er meget væsentligt, bl.a.
hvis en person har ligget længere tid i vandet,
endda midt om sommeren..
Mange forskellige slags redningsudstyr, som red
ningsveste, svømmeveste, overlevelsesdragter,
alutæpper, brandtæpper, brandslukkere o.s.v. alt
sammen velegnet til sejlere, bliver gennemgået og
afprøvet, attsammen ting der er meget vigtige for
sejlerne.
Bagefter er der en praktisk demonstration af en
oppustelig redningsflåde, en af eleverne udløser
flåden og alle kan på nært hold følge med i hvad
der foregår. Efter udløsningen er der gennemgang
af redningsflådens udstyr og forklaring på hvor
dan indholdet skal bruges. Der er mulighed for at
stille spørgsmål, og det bliver gjort flittig. Det hele
slutter med, at eleverne leger med rigtig ild i oli
etønder hvor alle deltagerne får mulighed for at
prøve de forskellige håndslukningsmuligheder i
praksis og selvfølgelig under behørig kontrol og
anvisning.
pv

Redningsflåden eftre oppustningen

Håndholdt nødblus

Pulverslukker, meget effektiv.
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UNGDOMSAFDELINGEN
Lad vinden bære dig.
Ungdomslederen informerer:

STORMØDET den 7. marts:

For mange sæsoner siden var der
gang i ungdomafdelingen og det
vrimlede med unge sejlere på nor
dre plads - det var den gang vores
nuværende ungseniorer og vores
trænere var små optimistjollesejlere.

Vi mødtes i Pejsestuen kl. 14 00 - eller
maske snarere kl. 14 15 , for en del var
kommet lidt sent til køjs efter en so
cial aften i Ungdomsafdelingens
lokaliteter dagen før.

De sidste mange år har ungdoms
afdelingen bestået af lige så mange
medlemmer, men alt for få aktive.
Nogle fristes nok til at sige at det
skyldes manglende trænere - som
det gør sig gældende i mange andre
klubber - eller fordi vi ikke har de
samme tilbud mere.
Ingen af delene er rigtigt!
Vi har mange gode trænere og vi
har på mange områder aldrig haft så
mange tilbud som i dag - men det er
ikke godt nok, og det er vi klar over.
Unge i dag stiller andre krav og har
andre muligheder. Derfor skal vi
SSF's ungdomsafdelingen også
tilpasse os de nye tider.
Det vil vi - det kan vi - det er vi i
gang med !
Men vi har brug for hjælp - både fra
sejlerne, forældre og fra andre
medlemmer.
Vi har brug for hjælp til at sætte alle
vores nye ideer i gang så SSF igen
kan opleve et mylder af unge
medlemmer på havnen.
Vi har brug for nye medlemmer og
det kommer - men ikke før vi har
vist at vi vil og vi kan !
Lad græsset gro en dag længere
eller spring en fjernsynsaften over
og giv en hånd med i ungdomsarbe
jdet - vi har ideerne, DU har hæn
derne !
SSF's ungdomsafdeling er på rette
kurs, nu skal vi bare have udvidet
besætningen så vinder vi denne
match.
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen.
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Små 25 medlemmer - sejlere, foræl
dre, trænere, ledere og friske
medlemmer var mødt op for at
lægge planer for sæsonen.
Vi fik en god og konstruktiv dialog
og fik aftalt følgende foreløbige
planer:

1

Aktivitetsaftenerne fortsætter
som planlagt hver mandag i
marts kl. 18 30 - 20 30 .

2

Marc's far, Tonny Pedersen, vil
forsøge at arrangere et socialt
træningsarrangement i Auderød
- vi venter spændt på resultatet.

3

Ungdomsudvalget skal snarest
planlægge nye aktivitetsaftener
for april - enten mandage eller
tirsdage.
Samtidig skal der i løbet af april
arrangeres fællessamlinger på
udvalgte søndage - med henblik
på at klargøre bådene.
Vi arrangerer i første omgang op
timisttræning hver tirsdag - fra
og med tirsdag den 4. maj 1999
kl. 1730.
Dog således at første sejldage
bliver senest st. bededag - fredag
den 30. april - og lørdag den 1.
maj i forbindelse med standerhe
jsningen.

4

5

Mimi Olesen og Hanne Nielsen
vil arbejde på at få nogle faste af
taler om fællesspisning op og stå
blandt optiforældrene, så opti-sejlerne ikke behøver at spise
hjemme fra inden tirsdagstræningen.
Vi planlægger Ynglingetræning
mandage, tirsdage og onsdage i

6

denne sæson - således at kapsej
lerne kan træne om torsdagen.
Indtil videre forventer vi kun at
klargøre og søsætte 3 Ynglinge.
Formentlig alle med nye
bådsmænd, der hver vil få en
ungsenior tilknyttet i en ikke
nærmere fastsat periode.

7

Den 24. - 25. april skal SSF arran
gere et ranglistestævne for
Ynglinge - Flere af ungdoms
afdelingens aktive giver en hånd
med i dette arrangement.

8

Den 15. - 16. maj arrangerer SSF
AMAGER CUP.
Et stævne der indeholder alt !
Træning for optimister, kapsej-lads
for både optimister og Ynglinge specielt med vægt på begyndere.
Grillaften og socialt samvær.

9

Henrik Heger vil snarest gå i
gang med at undersøge inter
essen for en pinsetur og flere se
niorer har allerede meldt sig med
følgebåde for ungdomssejlerne.
Et lille udvalg vil i løbet af
marts måned gennemgå følge
bådene og motorerne (Henrik har
siden mødet haft kontakt med
Nautic Boats der står for
klargøringen af vores motorer og
vi må nok påregne at én motor
står for udskiftning).

n

Marc og Emil vil hurtigst
muligt sammensætte et fes
tudvalg på min. 5 personer, der efter godkendelse hos ungdom
slederen - vil arbejde på at arran
gere en ungdomsfest i SSF.
Et underudvalg går med det
samme i gang med nye tiltag
for at forbedre vores forhold i
Ungdomshuset og på pladsen.
Ungdomsvalget skal snarest
finde nye kræfter til at hjælpe
med rekrutteringsarbejdet, der
også skal omhandle PR og infor
mation mv.

I forsommeren - formentlig den
5. juni - vil vi afvikle vores ungdoms-mesterskaber 98, der blev
udsat på grund af dårligt vejr.

14

Og så har ungdomsudvalget
stadig en masse nye tiltag i
kistebænken som skal sættes i
gang i løbet af sæsonen - men
først skal vi finde nogle flere friv
illige hænder og så skal vi have
sejlerne ud af stuerne og ned i
havnen !
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LAD VINDEN BÆRE DIG
- til en kanon sæson i ungdoms
afdelingen.

Pinseturen:

Auderød:
Socialt træningsarrangement:
Hold øje med posten og se efter op
slag i ungdomshuset!

- Er du på ?
- Vil du vide mere ?

Ranglistestævne for Ynglinge:
Hold øje med
Ungdomshuset!

tilmeldinger

i

Fælles træningsdag på vandet

SENERE:

MAJ:

Flere Hygge- og grillaftener.
Fællestræning med naboklubberne.
Ungdomsmesterskaber 1998.
Ungdomsfest i SSF.
Flere kapsejladser for både optimis
ter og Ynglinge.
Familiesejlads ?
JDM for Ynglinge i Bogense.
Sommerferietur i Ynglinge ?
Tjernobylarrangement.
Saltholmsturen.
Ungdomsmesterskaber 1999.

Træningsdag og standerhejsning:
Optimisttræning:
Hver tirsdag kl. 1730.
Et hold for begyndere !
Et hold for øvede !
Senere laver vi flere hold og flere
træningsdage !

Ynglingetræning:
UNGDOMSAFDELINGENS
FORELØBIGE
AKTIVITETSKALENDER:

Mandage, tirsdage og onsdage samling kl. 1730 !

APRIL:

Mød op til fællessamlingerne i april
og kontakt bådsmanden eller ung
domslederen !

Ring til ungdomsudvalget om
nærmere besked:
Henrik Gravesen
32 5216 05
Michael Empacher
32 58 05 25
Søren Jensen
32 59 06 51
Tonny Pedersen
32 52 88 68
Benjamin Moby
32 51 39 99

Så hold øje med opslagstavlen i ung
domshuset eller ring til Henrik
Heger på telefon 32 58 55 46.

30. april 1999 - kl. 1300.

1. maj 1999-kl. 13 00 .

Aktivitetsaftener og fællessamlinger

22. - 24. maj 1999
Den helt suveræne weekend - og så
på hele 3 dage !

Og så alt det vi endnu ikke har hen
tet frem fra kistebænken !

VI SES I SSF's
UNGDOMSAFDELING

Amager Cup:
15. -16. maj 1999
Stævnet over alle stævner - socialt
samvær og sejltræning/kapsejlads
for både optimister og Ynglinge.
Arrangementet du bare må være
med til!

<§1
Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Fastelavn 1999
Katte & bundkonger
Små børn
Bundkonge:
Kattekonge:

Senastian
Andreas Petersen

Store børn
Bundkonge:
Kattekonge:

Sara Nymann
Emil Empacker

Damer
Bundkonge:
Kattekonge:

Misse
Lya

Herrer
Bundkonge:
Kattekonge:

Tommy
Iwan

Dragter
Pæneste:
Sjoveste:
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Christina som Cleopatra
Rasmus som klovn

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. 32503017, Fax 32503435

Amager

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

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978
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Havn & plads

Pladsmanden, havneudvalget og
dets gode hjælpere er nu i fuld
gang med at rydde pladsen for
umærket grej. Gamle jernstativer
og gamle motordele bliver skrot
tede, gamle rådne bukke og træs
tativer bliver fjernet fra pladsen.
Alt sammen umær-kede ef-fekter
der ingen ejermænd har fordi det
ikke er afmærket ifølge forenin
gens love. Vi anmoder medlem
merne om at være med til at
holde orden på pladsen i fremti
den således miljø og sikkerhed
bliver overholdt.
Masteskuret er blevet ryddet for
gamle master og uvedkommende
grej således, at det i fremtiden kan
benyttes til at opbevaring af mas
ter og bomme, ikke som losse
plads for alle mulige uvedkom
mende ting. Det har været meget
vanskeligt at skaffe plads i mastesku-ret om efteråret på grund af
alle disse underlige ting, der var
blevet "efterladt" i masteskuret.
Vær også med til at holde orden i
masteskuret.

Husk!
Når "skivet" skal søsættes til
foråret, at plads-mærkaten skal
være afhentet på kontoret inden
søsætningen og at ansvarsfor
sikring skal være betalt, alt
ifølge foreningens love.
Såfremt du er i tvivl om noget ve
drørende fremgangsmåden i SSF
kontakt da venligst vor plads
mand SØREN, der er klar med
gode råd og vejledning til hver en
tid.
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Husk!
Når klargøringen af
"skivet" går i gang, at
tomme malerbøtter m.v.
skal lægges i de blå
plasttønder, der er plac
eret på nordre og søn
dre plads. Disse tønder
bliver, når de er fyldt,
transporteret
til
Kommuneke-mi. Husk
ligeledes at spildolie
skal hældes i den dertil
indrettede tank, der er
placeret på miljøplad
sen på nordre side.

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

Prisen på motordiesel
der leveres fra SSF's tank
vil for eftertiden følge
markedsprisen, således
at det er ligeså billigt at
tanke i SSF som andre
steder.
Havneudvalget

BADU/DSTYR
KOM OG SE DE SIDS NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB LÆDNING
VI HAR : INSTRUMENTIf
BLOKKE/BE!
TOW/ERK
MALIN<
SEJLERTØJ (fl
GAVEARTIKU

KAST

OG FITTINGS

ITIM MODE

ERVICE

SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

Bladmedarbejdere søges
Alene på aktivitetslisten, side 15, er der 47 arrange
menter, der strækker sig over 70 dage. I nogle til
fælde er der flere arrangementer samme dag.
Derudover sker der meget i SSF, som ikke er nævnt
i aktivitetslisten.
En redaktionsgruppe på 5 - 8 medlemmer vil kunne
forbedre bladets indhold væsentligt.
Vil du være med til at skabe et bedre blad i SSF?
Kontakt Poul.

(M
\Sejlcenteret/
x.

...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

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

13

NYT FRA SEJLERSKOLEN

sæson blev tilrettelagt.

Når I læser dette, er arbejdet med
klargøringen af bådene godt i gang,
og forhåbentlig kan vi komme i van
det i god tid før den 1. maj.

Når I læser dette har der været
afholdt møde med eleverne. Af hen
syn til dem der ikke var tilstede, og
til de glemsomme, vil jeg i det føl
gende genopfriske, hvad vi planlæg
ger i den kommende sæson.

Om februar måned kan siges, at navigationskurset forløber planmæssigt.
Den 24. marts er der eksamen på
navigationskurset.
I tidligere blade har jeg omtalt
gravearbejdet, og hvad dette inde
bærer. Desværre er forholdene på
pladsen og især tilkørselsforholdene
og parkeringsforholdene ikke i or
den endnu. Desuden tilbagestår
dags dato (1999.03.24) et arbejde
med at retablere elforsyningen til
teltet
Den 12. februar var der lærermøde
på sejlerskolen, hvor den kommende

Marts og April måned går med
klargøring af bådene. I maj måned
starter sejladserne forhåbentlig i uge
19. Søndag den 13. juni afholder SSF
sin årlige familiesejlads, hvor sejler
skolen også gerne skulle deltage
med et par både.

forudsætning for at vi også til næste
år arrangerer to ekstra dagture, er
naturligvis at tilstrækkeligt mange
elever deltager.
Lørdag-søndag den 14-15. august
afholdes oldboys sejlads
i SSF. Her bør sejlerskolen også være
med i stort tal. Vi har stolte tradi
tioner at leve op til. Lørdag-søndag
den 7-8 august afholder sejlerskolen
sin weekend tur, hvor alle er
velkomne.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
skolechef

Søndag den 27. juni afholder sejler
skolen sin årlige Saltholmstur. Dette
har været en tradition i mange år, og
på mødet 12/2 blev vi enige om at
prøve med yderligere 2 dagture.
Den første er planlagt til 6. juni og
den anden til 5. september. En

Tilmelding til sejlerskolen
Indtil videre kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere nedenstående kupon
til kontoret.
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle.
NB! Husk at melde dig til, også selvom du deltog sidste år.
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.
Tilmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er meningsfyldt udfyldt.
~

Sejlerskolen 1999

Medlemsnummer:

Navn:

CPR nr.:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnummer / by:

Tlf. arbejde:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Ja

Har du deltaget før? Ja

Nej _

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd? Skriv M eller S
Hvilken dag ønsker du at sejle?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Alternativ dag?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Bemærkninger:
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Sundby Sejlforening

Aktiviteter 1999

ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
Mikkel Bach
Lergravsvej 37
Ole Nielsen
Mantuavej 10
Anne K. Ravn hansen
Ebertsgade 6
Anny Andersen
Kastrupvej 160 B

1.-4. april
Påskestævne (Hellerup)
24.-25. april
Ynglinge ranglistestævne
1. maj
Standerhejsning
6. maj
Aftensejlads Sundby Sejlforening
13. maj
Sejlads Kastrup Sejlklub
15.-16. maj
Amagercup optimister (Lynetten)
20. maj
Afensejlads Sundby Sejlforening
23. maj
Pinsemorgen
27. maj
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
3. juni
Aftensejlads Sundby Sejlforening
5.-6. juni
Hempel Cup KS ( Østerkreds )
6. juni
1. dagtur for sejlerskolen
10. juni
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
13. juni
Familiesejlads
17. juni
Aftensejlads Sundby Sejlforening
23. juni
Sankt Hans
24. juni
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
26. juni
Træning for Nordisk Folkebåde og Biks
26.-30. juni
Junior DM Ynglinge (Bogense)
27. juni
Saltholmstur for sejlerskolen
11.-13. juli
NM for Ynglinge (KDY)
16.-24. juli
VM for Ynglinge (Bostahusene)
5. august
Aftensejlads Sundby Sejlforening
7.-8. august
Weekend tur for sejlerskolen.
12. august
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
14.-15. august
Klubmesterskab Kastrup Sejlklub
13.-15. august
DM for Ynglinge (Middelfart)
19. august
Aftensejlads Sundby Sejlforening
21.-22. august
Ynglinge ranglistestævne (Horsens)
21.-22. august
Old boys Sundby Sejlforening
26. august
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
2. sebtember Aftensejlads Sundby Sejlforening
5. september 2. dagtur for sejlerskolen
9. september Aftensejlads Kastrup Sejlklub
11. september Fisketur
12. september Klubmesterskab Sundby Sejlforening
16. septemper Aftensejlads Sundby Sejlforening
18.-19. septemper Ballad og Nordisk Folkebåde
23. september Sidste Aftersejlads
25.-26. september Larchmont (Nordisk Folkebåde )
2. oktober
Duelighedsprøve.
8. oktober
Afslutning på sejlerskolen.
23. oktober
Afrigger gilde
31. oktober
Generalforsamling
11. december Julefrokost
19. december Juletræ
31. december Nytårsaften

2300 S
2300 S
2300 S
2300 S

-fra medlemmerne

Kære venner
Hjertelig tak for venlig deltagelse.
Erna
Jannie og Carsten

Købes
God brugt Trilet,
eller tilsvarende
trehjulet knallert
*(!/<

i'

Svend Malm
32 5813 01

Sælges
Stormfok aldrig brugt,
ca. 5 m2
Genua, god stand,
forstag 9 m. ca. 18m2
I alt kr. 1500.Medlem 472
Tlf. 32 97 34 27
i
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos FlUgger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

og her dækker vi
Amager og
København City

Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

Maj 1999

Nr. 5

58. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax

32 59 35 80
32 58 32 96
32 58 14 24
32 59 35 60

Standerhejsning
Lørdag den 1. maj
Vi mødes ved flagmasten kl. 17

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:
Formand:

32 50 63 65

Jens Green Jensen
Næstformand, Festudvalg:

Else Thuring

32 53 59 64

Sekretær:

Bjørka Schandorff

32 58 20 36

Kasserer:

Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen
Klubhusrepræsentant:

32 57 13 40

Elo Nielsen

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant &
vagtchef:

32 97 33 50

Kim Petersen
Kapsejladschef:

32 52 98 89

Erik Povlsen
Skolechef:

Claus Villadsen
E-mail

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:

32 52 16 05

Henrik Gravesen
Målere:

Jan Simonsen
Lars Schaldemose

22 90 06 36
32 59 37 33

hvor vi byder sommeren velkommen ved
at hejse vor stander.
Efter standeren er gået til tops med kanon
salut, synger vi allesammen vor
samlingssang.
Efterølgende er
foreningen vært
ved servering af
en øl eller vand
Musikken spiller op fra kl. 18
Bestyrelsen

Ansvarshavende redaktør:

Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:

Elin Brinkland

32 52 98 89

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

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

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

Sfi
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Billige kvalitetstryksager
l

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

TIL SPECIALPRIS

o

|

J

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

£

J*

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

^

|

Alt i bogbinderiarbejde

-

O

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

£

Fotografering til brochure brug

o
—
CC

•

j
—
"0

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

^
^

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

•

^

SMQffsettfyli

s

v/ Tina og Søren Møller

U-

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79

ng man
af Henrik Gravesen
I 1980 fik jeg mine første eksamens
resultater inden for professionel
radiokommunikation - Det var ikke
bare at følge med i timerne, man
skulle også gøre sit hjemmearbejde.

Short Range Certifikat (SRC) !
Undervisningen tilrettelægges og
der er ikke længere tid til at gå ud
over pensum, for nu er prøven langt
mere omfattende.

var flere spørgsmål inden for
områder som den almindelige
danske lystsejler ikke kommer til at
bruge, men alle emnerne har faktisk
været gennemgået.

Det var dengang jeg måtte sande at
det ikke bare var et VHF-kursus,
som det jeg lige snuppede nogle år
forinden.

2 hold - ialt 40 elever i vinter, alt teg
ner perfekt. Alle holder på og vi
samler 36 elever (incl. instruktøren
der jo også vil have sit "SRC") til en
prøve i SSF efter særlig aftale med
Telestyrelsen. 75 minutter senere
står vi i kø for at få vores dom.
UPS -18 består og 18 dumpede !!
Der var nok nogle elever der fik

Telestyrelsen:
Prøven er god nok, og nok er
spørgsmålene blevet flere, og måske
er der også flere spørgsmål der
kræver at man læser dem to gange.

Igennem årene har jeg så selv under
vist i det vi populært kalder VHFkursus. I starten var det værste nok
at eleverne skulle til mundtlig
eksamen - ikke lige det alle syntes
var det sjoveste, men alle kom da
igennem uden skrammer på sjælen.
I de senere år har det været lidt let
tere for nu var det vare en hurtig
skriftlig prøve. Jeg har alligevel
brugt en del af timerne på at under
vise lidt uden for det obligatoriske
stof - og alle er kommet igennem
uden skrammer på sjælen.
NU - tja, også på det område er vi
gået ind i rumalderen, så nu skal vi
til at bruge digitalteknik. Det er slet
ikke så tosset endda - faktisk er det
rigtig godt, altså lige bortset fra at et
nyt anlæg til båden koster det
samme som et nyt storsejl.
Og så er der lige det med undervis
ningen og eksamen - altså den prøve
man skal op til hos telestyrelsen for
at få et certifikat til det nye anlæg. Et

36 elever til eksamen på en gang, den store
sal måtte tages i brug til ormålet
nogle skrammer på sjælen - og
instruktøren ? Den kasse øl kommer
han til at betale !
Og hvad gik så galt ?
Eleverne:
Der var flere underlige trick
spørgsmål !
Instruktøren:
Prøven var svær, men mest fordi der

Konklusion:
TJA - dengang man bare skulle på
VHF-kursus - er forbi!
Nu skal vi alle have et Short Range
Certifikat inden vi kan tage vores
nye anlæg i brug.
Og når vi skal på kursus, så skal vi
spidse ørerne og lave vores hjem
mearbejde.
Og så lige en ting til:
Har man ikke lige styr på den mod
erne rumalders principper i forvejen,
så er det altså ikke nemt at tale i
radio mere ?
Hvad med de 18 der dumpede ?
Vi tager den bare lige en gang til -1
aften mere med instruktøren, så er vi
klar til at prøve igen, for nu vil vi
altså have det certifikat!
PS.
Vi holder nye kurser i efteråret, så
måske det var værd at tænke over i
løbet af sommeren

^LPH Jollesejlete & Surfere
"JOLLEMØDE" I SSF!
JOLLEBROEN skal på plads den 2. maj.

Tirsdag den 4 maj kl. 1900.

Jollebroen skal sætte ud - en opgave for
Optimistforældre, Jollesejlere, Surfere og SSF's brobadere.
Det kan være en kold fornøjelse og det er en fordel hvis
du har et par arbejdshansker til at forlænge overarmene
med. Men er vi nok om arbejdet er det hurtig gjort og så
kan vi bruge resten af sæsonen på det sjove.

Jollesejlerne og Surferne er nu repræsenteret i bestyrelsen
gennem Ungdomslederen.
Samtidig er ungdomsafdelingen i gang med en stribe
tiltag, som også omfatter jollesejlerne og surferne i SSF.

MØD OP: SØNDAG DEN 2. MAJ KL. II 00 VED JOLLE
HUSET !

Derfor, mød op til mødet i jollehuset tirsdag den 4. maj
kl. 19 00 og vær med til at præge udviklingen på området.
Det kan jo også være at du har en ide om hvor din båd
skal stå i fremtiden !

Henrik Gravesen

Henrik Gravesen

Der være sig brug af lokaler, skure, klubgrej (surfere),
jollebroen og ikke mindst jollepladsen.
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Ungdomslederen informerer:
Hvis Påskevejret er et varsel på den
sommer vi kan vente os, kan det kun
gå hen og blive en kanon sæson.
Så skal vi bare finde overskud til at
hente nye unge medlemmer til klub
ben.
Mest overraskende - og bestemt
meget positivt - har indtil videre
været, at så mange af vores yngre
medlemmer har valgt at sejle yngling
i den kommende sæson - hvilket
samtidig betyder at vi har plads til
mange nye optimistsejlere.
Arbejdet med klargøring af bådene
er i fuld gang og YD160 var allerede
på Sundet nogle gange i påsken for
testsejlads.
I slutningen af April går vi i gang
med sejlaf terne i Ynglinge og hvis alt
går efter planen er vi også i gang
med optimisttræningen inden stan
derhejsningen den 1. maj.
Den endelige plan over sejlaftener
ligger ikke klar endnu, men der er
lavet en foreløbig plan som hænger
på tavlen i ungdomshuset.
Jeg har i marts og april udsendt en
særlig ungdomsinformation til afde
lingens aktive og andre medlemmer
i ungdomsalderen - denne informa
tion indeholder primært "her og nu
information" og vil i fremtiden kun
blive udsendt til de medlemmer, der
er registreret som aktive - samt
medlemmer der specifikt har anmo
det om at modtage informationsfol
deren.
I de kommende måneder skal vi så
vise at SSF's ungdomsafdeling VIL
fremad. Vores både skal på vandet
så ofte som muligt, men vi skal også
have istandsat vores lokaler - og vi
skal have skabt et attraktivt område
på havnen, hvor nye og gamle med
lemmer kan opleve sejlsportsånden.

Henrik Gravesen.
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YNGLINGE:
Vi har sejlaftener for ynglinge
sejlerne mandage, tirsdage og ons
dage.
Desværre har vi ikke så mange ud
dannede førere i denne sæson, men
der er mange på vej.
Derfor har jeg også valgt at vi laver
særlige ordninger i denne sæson, så
de kommende førere kan få en ef
fektiv træning. Dette indbærer at vi
skal give en del dispensationer i år,
men når viljen er der skal den også
belønnes !
OPTIMISTER:
Vi har indtil videre aftalt at vores
optimisttræning bliver tirsdage men vi håber i løbet af sæsonen at
tage endnu en dag i brug.
At vi kun træner en ugedag betyder
også at enkelte optisejlere kan få
svært ved at passe denne dag ind
med øvrige aktiviteter, men det må
vi så finde en løsning på.
Vi har ikke så mange nye optimist
jollesejlere ved starten af denne sæ
son, men vi vil gøre en ekstra indsats
for at nye kommer til.
FÆLLESSPISNING
- er et af vores nye påfund.
Vi påregner at optimisttræningen i
denne sæson vil være med fælles
spisning, således at forældrene skif
tes til at sørge for bespisning af op
timistsejlerne på træningsdagen.
Hvordan dette udvikler sig vil tiden
vise, men der er ingen tvivl om at
det kan blive ganske hyggeligt at
være optisejler i SSF.
Hanne Nielsen og Mimi Olesen har
lovet at styre slaget, så hvis optiforældrene ikke allerede er blevet kon
taktet vil det givet være en stor hjælp
hvis man lige løfter røret og trykker
32 52 23 10 til Mimi eller 32 51 39 99
til Hanne.
JOLLER:
Vi har endnu ikke joller som en del
af ungdomsafdelingens tilbud, men
der er gode muligheder for at vi
allerede i løbet af forsommeren kan

lave en forsøgsordning med Laser
joller - nærmere herom senere ! Hold
øje med opslagstavlen
BÅDTILDELING:
Optimistjollerne er ikke alle sammen
fordelt på enkeltsejlere, men visse
sejlere har allerede fået tildelt en jolle
- så gælder det bare om at passe godt
på den.
Ynglingene er indtil videre fordelt
således at Klaus Mikkelsen er båds
mand på YD160 og Benjamin Mody
er bådsmand på YD126.
Kitt er indtil videre bådsmand på
YD101, dog med speciel støtte at en
udpeget ungsenior.
Den sidste ynglinge har endnu ikke
en fast bådsmand, bl.a. fordi vi af
venter at se interessen for vores pro
jekt "YNGLINGE FOR ALLE", men
det forventes at blive Eva.
De fleste Ynglingesejlere har fået
tilsendt en foreløbig oversigt over
hvilke både og evt. kapsejladshold
de er tiltænkt at deltage på, men
bemærk at der alene er tale om en
foreløbig oversigt.
Se nærmere om det ovennævnte
projekt på side 23.

UNGDOMSHUSET:
I første omgang har vi valgt at be
nytte "den røde container" til om
klædning, for på den måde at undgå
vådt tøj og lignende i vores ung
domshus.
Et lille udvalg er i gang med at
planlægge ombygningen at vores
ungdomshus så vi får langt bedre
faciliteter i løbet af sæsonen - bl.a
køkken og PC !
SKURE:
Ungdomslederen har aftalt med
bestyrelsen, at vi indtil videre kan
benytte enkelte af de ledige jollesku
re til opbevaring af privat sejlertøj.
Du skal blot kontakte ungdomslede
ren for en aftale.

Det koster ikke noget at låne lidt
plads i disse skure, men det er kun
til sejlertøj og lignende, og har man
ikke holde orden på sit grej - Så er
det ud igen!
SKUR TIL OPTISEJL:
Vi planlægger at opføre et mindre
skur til vores optimistsejl, samt til
ror og sværd.
Den endelige planer er ikke færdig
og vi skal have en godkendelse fra
bestyrelsen før vi kan sætte arbejdet i
gang. Målet er enkelt nok - vi vil
have sejlene ud af vores ungdoms
hus, så vi kan bruge pladsen til an
dre aktiviteter.
PLADSEN:
Hele jollepladsen skal gøre i stand dvs. vi skal af med rodet og pladser
ne skal nummereres.
Det er slut med afbrænding på plad
sen og vi skal have opsat bænke.
Optimistjollerne skal have nye jolle
vogne og bukke.
Kort sagt - nu vil vi have en jolle
plads vi kan være bekendt at ophol
de os på.
JOLLEBROEN:
Det er for de fleste et fy-ord.
Det er noget af en opgave at få broen
på plads hvert forår og den skader
vores både, men vi har ikke andre
muligheder for tiden. Se vedrørende
jollebroen under "JOLLESEJLERE".
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AFTENKAPSEJLADS:
Hver torsdag er der kapsejladstræ
ning ved Amager Strand. I denne
sæson vil Sundby Sejlforening og
Kastrup Sejlklub dele opgaven at
arrangere kapsejladser, og vores
Ynglingesejlere har starttilladelse til
disse sejladser.
Kapsejladsteam der ønsker at be
nytte denne mulighed skal kontakte
ungdomslederen for nærmere afta
ler.

KAPSEJLADSTRÆNING OPTI:
Vi har endnu ikke planlagt egentlig
kapsejladstræning for optimisterne,
men efterhånden som vi ser et behov
eller interesse for dette vil vi tage det
med på programmet for aftentræ
ningen - evt. også som særlige træ
ningsdage/ samlinger.

KAPSEJLADSER:
Der er vores håb at vi i denne sæson
kan tilmelde både optimistsejlere og
ynglingesejlere til kapsejladser rundt
om i landet.
Husk - kapsejlads er et tilbud - og et
tilbud der skal komme alle til gode,
og derfor er det også vigtigt at alle
afdelingens aktive får mulighed for
at deltage.
Klubben betaler startgebyret, men vi
skal have et referat til bladet!
OPTIMISTERNE:
Optimistjollesejlerne får mulighed
for en god start ved vores AMAGER
CUP som afholdes den 15. -16. maj i
SSF.
Dette er et stævne som de fleste
klubber rundt om på Sjælland ken
der som et specielt godt stævne for
C-sejlere, men samtidig stævnet hvor
også A og B sejlerne får både træ
ning, gode kapsejladser og masser af
socialt samvær.
YNGLINGENE:
Ynglingesejlerne deltager ofte i Yng
lingeklassens ranglistestævner og
allerede den 25. - 26. april afholder
SSF et af disse stævner.
Dansk Ynglinge Klub arrangerer i
samarbejde med flere sejlklubber
også særlige juniorstævner (max. 19
år) og vi vil gøre alt for at vores sej
lere kan deltage hvis interessen er til
stede.
Kapsejlads er kun et af mange tilbud
i ungdomsarbejdet, men man kan
ikke komme uden om at det er en af
de bedste chancer for at få en effek
tiv sejltræning - altså et rigtig godt
supplement til almindelig sejlaftener.
Og så skal man jo ikke glemme det
gode kammeratskab der opleves til
sådanne stævner.
LANDSSOMMERLEJR1999:
Landssommerlejren og JDM (Junior
Danmarks Mesterskab) for ynglinge
afholdes den 26. - 30 juni i Bogense
på FYN. Om vi skal sejle eller traile
derover er endnu ikke afgjort, men
begge muligheder er åbne.

Såfremt der er juniorsejlere nok til at
bemande 2 eller 3 både kan vi vælge
at sejle til Bogense, men det vil så
kræve at vi bruger det meste af en
uge før og efter.
Hvis vi trailer til Bogense skal vi
formentlig bruge en bil eller to til at
køre bådene til og fra landssommer
lejren.
MEN - uanset hvilken løsning vi
vælger er det et stævne man bare må
deltage i - så har du tid og lyst....

Sejlaftener starter kl. 1730
Ynglinge:
Mandag,
Tirsdag,
Onsdag
Optimister: Tirsdag
Kapsejlads: Torsdag
APRIL - JULI:
24.-25. april Ranglistestævne
Yngling, SSF
1. maj
Fællessamling kl. 1000
(Standerhejsning)
8.-9. maj
Ranglistestævne
Yngling, Vallensbæk
15. maj
AMAGER CUP
Yngling + Opti træning
Grillaften!!!!
16. maj
AMAGER CUP
Optimist
21.-24. maj PINSETUR
(Se opslag på tavlen)
5. juni
Ungdomsmesterskab98
(Udsættes ?)
5.-6. juni
Huggetpokal, Juniorer
Yngling, Tårbæk
13. juni
Familiesejlads i SSF
26.-30. juni Landssommerstævne
JDM Yngling, Bogense
?? juli
Tjenobyl-arrangement
10.-13. juli Nordisk Mesterskab
Yngling, KDY
16.-24. juli Verdens Mesterskab
Yngling, Bostahusen
Bemærk:
Der er fortsat mange arrangementer
der ikke er sat dato på endnu, så
hold øje med opslagstavlen i ung
domshuset.
Læs ungdomsinformationen
snart du modtager den.

sa
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Referat af generalforsamlingen
søndag den 28. marts 1999
Formanden bød velkommen og ori
enterede samtidig om, at projekt
leder for gravearbejdet, Ib Ejlev, var
indbudt til at give en orientering om
arbejdets historie og hvad der
resterer.
Punkt. 1. Valg af dirigent:
796 Hans Guldager blev foreslået og
valgt. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt ind
kaldt, og herefter blev dagsordenen
oplæst. Et af de to rettidigt ind
sendte forslag var opført som et
lovændringsforslag, men dirigenten
oplyste, at det var et forslag til regle
mentet, hvorfor det ville kunne ved
tages uden skriftlig afstemning. Han
udbad sig forsamlingens tilladelse
til, at Ib Ejlev, fra Københavns
Kommune, kunne give sin oriente
ring efter beretningen. Denne blev
givet.
Som stemmetællere valgtes:
675 Vagn Preisler,
801 John Jacobsen og
814 Ole Povl Pedersen.
Punkt 2. Protokol og beretning:
Der var intet til protokollen,
hvorefter formanden aflagde sin
beretning, som er trykt på side 7.
Dirigenten udbad sig bemærkninger
til beretningen.
Vagn Preisler meddelte, at "Freja"
først overtager kontrakten på
Flakfortet den 1. juli 99. De har mod
taget OFOFs forslag til, hvordan øen
kan drives, men har meddelt, at de
ikke ønsker at gå ind på det, men at
de ønsker at OFOF skal overtage
hele driften af øen, hvor de så vil
støtte sagen rent økonomisk. Der er
ingen afgørelse, men i OFOF arbej
der man videre med sagen.
Herefter blev beretningen godkendt
med akklamation.
Ib Ejlev, som repræsenterede
"Københavns Vand" fortalte om bag
grunden for projektet, som har sin
oprindelse i problemerne helt fra
kloakeringens begyndelse med at få
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spildevandet til at
løbe fra det flade
Amager. Der blev i
den
anledning
gravet fire kanaler,
hvoraf den ene løber
ud i SSFs havn.
Disse er inde i lan
Ib Ejlev
det ad åre blevet
overdækket. Ved Grejsvej og her ved
SSF ligger de sidste åbne kanaler,
der nu bliver overdækket.
I forbindelse med det blå flag på
Amager strand har der hidtil været
givet en dispensation for udledning
af urenset spildevand for de tilfælde,
hvor kapaciteten var overskredet.
For halvandet år siden bevilligede
Borgerrepræsentationen i Køben
havn 101 mil. kr. til at systemet
kunne blive lagt om, således at
udledningen af urenset spildevand
kunne undgås.
Hele projektet går ud på, at den
åbne grøft på Grejsvej rørlægges, og
på vandsiden af Strandvejen og op
gennem Praghs Boulevard lægges en
- og nogle steder to store rørled
ninger. Disse suppleres med to
større bassiner - et ved Kastrupfortet
og et ved Grejsvej - og yderligere et
mindre bassin bliver lagt ved SSFs
nordre plads i forbindelse med
lukningen af renden. Den samlede
kapacitet vil være på 40.000 m 3 .
Projektet skal være færdigt om et år
og for SSFs vedkommende 26. okt. i
forbindelse med bådoptagningen.
Der har selvfølgelig vist sig proble
mer undervejs, også større end for
ventet, med pladsens fundering, den
forurenede jord m.m. Der er givet et
ekstra tilskud til stabilisering af Ppladsen, og kommunen har mod
taget en ansøgning fra SSF om at få
dækket det økonomiske tab i
forbindelse med de manglende vin
teroplæggere. Hele projektet skal
være færdigt 1. marts 2000.
Til slut takkede Ib Ejlev Bent
Knudsen for hans store arbejdsind
sats for at få arbejdet til at glide
bedst muligt.

Dirigenten udbad sig eventuelle
bemærkninger til redegørelsen. Der
var ingen, hvorefter formanden
takkede for en kort og præcis gen
nemgang af forløbet, og dirigenten
med forsamlingens tilladelse indbød
Ib Ejlev til at overvære resten af ge
neralforsamlingen, da der kunne
komme spørgsmål i forbindelse med
eventuelt.
Punkt 3: Regnskab:
Kassereren henviste til regnskabet,
der denne gang var blevet trykt på
gult papir i bladet - hvilket havde
været årsag til ekstra porto, idet
postvæsenet havde opfattet det som
et indstik!!!
Han kommenterede de enkelte
poster, bl.a. skat og afgifter, der var
blevet 20.000 kr. dyrere, idet det
endelige beløb ikke havde været
muligt af få, da regnskabet blev af
sluttet, og beløbet derfor var resul
tatet af et skøn.
Klubhuset har hvilet i sig selv, men vi
har lagt 250.000 kr. til side til taget.
Underskuddet på fester var for
udsigeligt, men ikke stort, jubilæ
umsårets arrangementer taget i
betragtning. Administrationen har
været billigere end budgetteret. Det
hænger sammen med, at vi ikke i år
har haft et modregningskrav fra kom
munen. Desværre er tilskuddet stadig
faldende, fordi vi har så relativt få
unge i foreningen.
Kapsejlads blev dyrere, fordi jubilæumssejladsen måtte aflyses på
grund af manglende tilslutning, men
udgifterne til indbydelser o.l. havde
vi alligevel.
Der er i år investeret temmelig meget
i brandsikringsudstyr, og det er en
udgift vi nok må påregne i de kom
mende år.
Dirigenten udbad sig bemærkninger
til regnskabet. Begge revisorer har
underskrevet det. Regnskabet blev
godkendt med akklamation.
Punkt 4. Valg:
Skolechefen Kent Nielsen ønskede

ikke at modtage genvalg. 284 Claus
Villadsen blev foreslået og valgt.
Kim Petersen var villig til genvalg
som motorbåds- og sikkerheds
repræsentant og blev genvalgt med
83 stemmer imod 28 for 920 Gunnar
Desler, der også stillede op til
posten. Der var 0 blanke stemmer.
De øvrige medlemmer på valg blev
alle genvalgt: Sekretær Bjørka
Schandorff, havneudvalgsmedlem
Rasmus Bech, festudvalgsformand
Else Thuring, suppleant til besty
relsen Kirsten Fraenkel, redaktør
Poul Christensen, måler Jan
Simonsen, revisor Bjarne Kallesøe og
revisorsuppleant Benny Gustafsson.
Formanden tak
kede Kent, som
udtrådte af besty
relsen, for hans ar
bejdsindsats og
meddelte, at Kent
fortsætter
som
I i
'**1 l lærer på SejlerKent Nielsen
skolen
Punkt 5. Lovændringsforslag:
Intet.
Punkt 6. Andre forslag:
Forslag nr. 1 handlede om en tilføj
else til Havnereglementets § 6
angående tildeling af to nærmere
definerede bådpladser til medlem
mer med nedsat mobilitet.
535 Ole Rønnow Olsen begrundede
forslaget med, at det ville give
bestyrelsen en mulighed for at
anvise langskibsplads, hvor dette
var en nødvendighed for, at et
medlem ville kunne bruge sin båd.

Han henviste til, at der i SSF var tra
dition for at hjælpe, hvor det
trænges, og henviste bl.a. til, hvad
man havde gjort for "Fedt og Olie" i
sin tid.
Formanden tilkendegav, at besty
relsen bakkede helt op om den tradi
tion for hjælpsomhed, der var i
klubben, men at forslaget ville være
svært at administrere. Han på
pegede, at havneudvalget i forvejen
viser stor fleksibilitet og handler pr.
konduite i aktuelle sager. En ind
føring i lovene ville faktisk ind
skrænke mulighederne i forhold til
nugældende regler.
De aktuelle forhold ved de nævnte
bådepladser gør, at der ikke kan
uddybes mere uden fare for, at mo
lerne vælter. Ligeledes er vanddyb
den for ringe til den båd, der aktuelt
tænkes på.
Han opfordrede til at forslaget blev
trukket, da der allerede blev arbejdet
efter hensigten med det.
566 Gert Rasmussen ville gerne
trække forslaget, hvis han kunne få
bekræftet fra talerstolen, at den
nævnte plan kunne realiseres.
43 Bent Knudsen sagde, at tankerne
er der, men at havneudvalget ikke
ønskede at få armen vredet om.
Gert Rasmussen påpegede, at der før
var foretaget en udgravning ved en
af pladserne, så det måtte kunne
gøres igen.
Formanden oplyste, at den båd, man
tænkte på, ville komme til at ligge
på grund det meste af tiden. Han tog
bestemt problemet alvorligt, men
var helt indforstået med, at havne
udvalget ikke ville udsættes for

tvang i den sag, og at fleksibilitet er
meget vigtig for tildeling af båd
pladserne, og at forslaget ville give
anledning til for megen uro og
uoverskuelighed.
Ole Rønnow Olsen var glad for at få
en positiv reaktion fra bestyrelsen.
Han var bekendt med de problemer,
der lå i forslaget, og hvis han kunne
få en garanti for, at man ville prøve
at løse problemet, vil han gerne
frafalde forslaget.
Formanden fremhævede, at besty
relsen selvfølgelig er positiv overfor
sagen, for det ligger i klubbens ånd
og gælder også denne sag.
244 Rasmus Bech understregede, at
udvalget arbejder på sagen, men at
de ikke vil bindes på hænder og fød
der, da det også handlede om, at
andre medlemmer kunne risikere at
blive flyttet fra deres pladser.
Ole R. Olsen ønskede en bekræftelse
fra hele bestyrelsen og ikke kun fra
et enkelt medlem.
569 Henrik Gravesen påpegede, at
formanden havde givet udtryk for
hele bestyrelsens holdning.
Med baggrund i disse udtalelser
betragtede dirigenten forslaget som
trukket.
Det andet forslag handlede om
opsætning af rullegitter e.l. over
restaurationsdisken, så lokalet kan
benyttes til møder e.l. også når
restauranten er lukket.
891 Poul Christensen uddybede
forslaget med et ønske om at få lov
til at bruge lokalet til SSFs akti
viteter, f.eks. undervisning i naviga
tion.

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

7

445 "Maskinpoul" henviste til, at
Green House skulle bruges til bl.a.
undervisning og burde udnyttes
bedre især på baggrund af de store
udgifter til opvarmningen af det.
Poul Christensen påpegede, at
forholdene i Green House er for små
i forhold til antallet af elever, der
undervises i navigation, og at søko
rtene kræver megen plads.
Henrik Gravesen oplyste, at han
havde 36 elever, der skulle til
eksamen. De ville heller ikke kunne
være i Green House.
Formanden var enig i, at foreningens
lokaler er til brug for foreningens
aktiviteter. Han måtte medgive, at
navigationsundervisningen ikke
kunne være i Skipperstuen, og at
holdene til radioundervisningen var
meget store. Green House blev
brugt, hvor det var hensigtsmæssigt.
Klubhuset har vi indrettet, som vi
har, men restauratøren har indvil
liget i, at vi finder en løsning, vi kan
leve med, så vi kan bruge lokalerne,
så det passer bedst.
Herefter blev forslaget trukket.
Punkt 7. Eventuelt:
Henrik Gravesen opfordrede
medlemmerne til at melde sig til det
planlagte arbejde omkring ung
domsarbejdet.
Vagn Preisler var skuffet over billedreportagen i bladet fra jubilæums
festen. Han opfordrede medlemmer,
der havde taget nogle gode fotos til
at indsende dem til redaktøren, så vi
kunne få lavet en fotocollage fra fe
sten til at hænge op i klubhuset.
687 Jørgen Rindal gjorde opmærk
som på den nyordning, at den
kollektive ansvarsforsikring først
træder i kraft, når medlemmet har
modtaget policen, og denne oplys
ning får han ikke fra Codan.
Derfor bad han de medlemmer, der
har ansvarsforsikring i Codan, om at
huske at fortælle ham det, idet det
ellers er svært for ham at danne sig
et overblik over, hvem der er med i
den kollektive ansvarsforsikring.
Han har skrevet til alle, det angår,
men ikke fået svar retur fra alle.
DMU/Danske Fritidssejlere har
uden at kassereren vidste det, nedsat
kontingentet. Der er derfor opkræ
vet for stort beløb, hvilket der und
skyldes for. Fejlen rettes selvfølgelig.
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206 "Søren" Aksel Sørensen ville
gerne vide på hvilket grundlag
redaktøren udvalgte det stof, der
blev optaget i bladet.
Redaktøren sagde, at alle sobre
indlæg blev optaget.
"Søren" mente, at hans opfattelse af,
hvad der var sobert, måske var
forskellig fra redaktørens, men at
han havde indsendt et digt efter jule
frokosten, og at dette ikke var blevet
optaget. Herefter oplæste han sit
digt:

Toner lød fra et såkaldt orkester
forbavset sad alle festklædte gæster
hvem fanden har hyret den disharmoni
hvis det er musik, vil vi helst være fri
Redaktøren kunne godt huske
digtet, men det var kun under
skrevet "Søren", og anonyme ting
optages ikke i bladet.
Det grundlag var "Søren" helt enig i.
Else Thuring indrømmede at orke
stret var engageret af hende. Hun
syntes også, at det var for dårligt, og
det vil ikke blive brugt igen.
"Søren" sagde, at vi nu to gange
havde været udsat for ringe musik,
men blev kraftigt tilbagevist. Ifølge
det oplyste, var orkestret til jubilæ
umsfesten bestilt af bestyrelsen.
546 Sven Malm fortalte om, hvordan
juniorerne i hans tid satte sig på
bænken på midtermolen som tegn
på, at de gerne ville ud at sejle.
Mange af "de gamle" ville gerne
have en ung sejler med, og han
havde personligt lært meget af den

trafik. Han opfordrede juniorerne til
at gøre det samme.
Juniorlederen var enig med Sven
Malm i, at det var en god ide.
Vagn mente, at redaktørens billeder
var for få og for dårlige og at andre
også tog billeder, man kunne bruge.
I sine afsluttende bemærkninger
kom formanden ind på ideen med
en collage fra jubilæumsfesten. Han
syntes, at den var god, og kunne
oplyse, at han allerede havde mod
taget de første billeder.
Den videofilm, der var optaget til
festen, foreligger nu og kan lånes.
Ansvarsforsikringen giver kvaler for
kassereren og skaber usikkerhed, og
vi skal måske overveje et andet sel
skab. Kassereren arbejder på sagen.
Han mente nok, at redaktøren har et
flot kamera, og at han da tager gode
billeder med det.
Da der ikke var yderligere bemærk
ninger afrundede dirigenten gener
alforsamlingen med at takke for god
ro og orden og gav ordet til forman
den, som takkede for en god gene
ralforsamling, ønskede alle en god
sæson og udråbte et leve for SSF.
Generalforsamlingen slut kl. II 15
Hans Guldager
(dirigent)

Bjørka Schandorff
(referent)

bado
Sdstyr
KOM OG

SE DE SIDSTrå NYHEDER I BÅDUDSTYR

VI HAR

OG SEJIBIWEDNING
INSTRUMENT
BLOKKE/BES!
OG FITTINGS
TOVWERK
MALIN<
SEJL!
ITIM MODE
GAVF

KAST
SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

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

Formandens beretning
fra generalforsamlingen søndag den 28. marts 1999
Siden sidste generalforsamling har
SSF mistet følgende medlemmer
som er afgået ved døden:
B 1124 Egon Børling afgik ved
døden 20. Oktober.
A 90 Mogens Holger Andersen
afgik ved døden 29. Oktober.
A 524 Einar Johs. Olsen afgik ved
døden 8. December. Einar nåede at
være medlem af SSF i mere end 50
år, og sad i en periode i bestyrelsen
som kapsejladschef. Einar var også
selv en ivrig kapsejler og med sin
Nordiske Krydser, Skjoldungen, var
han en frygtet modstander specielt i
det flove vejr. I de senere år var
Einar gangbesværet, men på sin tre
hjulede cykel tog han alligevel på sin
daglige tur til SSF.
A 543 Knud Rosborg Carlsen afgik
ved døden 12. Januar.
A 1074 Kaj Harald Møller afgik ved
døden 23. Januar. "Smile Kaj", "SAS
Kaj", var en god sejlerkammerat
næsten altid i godt humør med en
frisk bemærkning, og havde sin
daglige gang på nordre mole.
A 424 Benno Berg Staal Johansen
afgik ved døden 29. Januar.
A 600 Carl Henning Bøge afgik ved
døden 24. Februar
Henning var en af ankermændene i
SSFs hornorkester og havde sin
daglige gang i SSF.
A 604 Henry Theodor Plambeck
afgik ved døden 23. Marts. "Sir
Henry", "Plammer", påtog sig gen
nem årene mange forskellige jobs,
som flaggast, havnepengeopkræver,
julemand, gassælger, altid i frontli
nien og med kærlighed til sin fore
ning.
Jeg må bede generalforsamlingen
rejse sig og mindes de afdøde
medlemmer.
Æret være deres minde
Også i år har en række medlemmer
opnået at runde et jubilæumsår, vi
kan fejre én 50 års, tre 40 års og tolv
25 års jubilarer.

B 1169 Frode Hansen har været
medlem i 50 år, Frode havde i sin
aktive periode motorbåden Karibian
sammen med sin bror, en båd som
de selv havde bygget.
B 1118 Arne Olsen, eller bedre
kendt som "Sjaskeren", har været
medlem i 40 år, Arne har tidligere i
en årrække siddet i bestyrelsen som
havneudvalgsmedlem, et job som
sammen med Arnes temperament,
nogle gange kunne give anledning
til gnidninger og frustrationer
mellem de implicerede, desværre
kan Arne ikke være her i dag på
grund af et svært sygeleje.
A 645 Børge Karlsen har været
medlem i 40 år. Børge er et aktivt
medlem der med sit smittende
humør er rar at møde på havnen,
strandjagt har altid haft Børges store
interesse.

A 296 Michael Empacher har været
medlem i 25 år. Michael er en af de
medlemmer der har haft sin inter
esse inden for kapsejlads og specielt
i Ynglingebåden er der hentet
adskillige triumfer i form af VM,
NM og DM hvilket har kunnet læses
i vores medlemsblad, men også i
lokalaviserne. Michael har i de sidste
par år været træner for optimisterne
og er i dag medlem af ungdomsud
valget.
A 858 Henrik Richard Hansen har
været medlem i 25 år. Henrik er også
en af de tidligere Ynglingebådssejlere som bl.a. har været 3. mand i
brdr. Brasks båd.
A 548 Jørgen Sørensen har været
medlem i 25 år.
A 476 Ejvind Petersen har været
medlem i 25 år.
A 791 Else Thuring har været
medlem i 25 år. For Elses vedkom
mende er der det specielle, at hun
næsten i hele perioden har været
medlem af bestyrelsen, startende
med dispensation som kapsejlad
schef, herefter sekretær, festudval
get, haft ansvaret for vagtordningen,
konstitueret formand og nu næstfor
mand (med et lille ekstrajob i
forbindelse med fester). Uden for
bestyrelsesarbejdet har der været tid
til hoplapigerne og nu SSF-seniorerne et meget aktivt menneske er
der tale om.

40 års jubilarer
A 7 Harry Trudsøe har været
medlem i 40 år. Harry var i sin tid
den ene part af "Lumumbabrødrene", og vi er mange der i en festlig
stund har lyttet til Harrys banjospil,
men også beundret hans flotte håndværksarbejde med tovværk.
A 731 Claus Brask Thomsen har
været medlem i 25 år. Claus har
været særdeles aktiv Ynglingebådssejler sammen med sin bror Axel og
været dommer og tilrettelægger ved
de årlige Oldboys sejladser.

Fremmødte 25 års jubilarer
A 1004 Peter Wennecke har været
medlem i 25 år.
A 385 Henning Toft Larsen har
været medlem i 25 år.
A 819 Preben Back Sørensen har
været medlem i 25 år.
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A 912 Bent Poulsen har været
medlem i 25 år.
A 352 Svend Gravesen har været
medlem i 25 år.
A 785 Ib Elsing har været medlem i
25 år. Ib har været en af initiativ
tagerne til SSF-seniorerne.
Jeg skal her fra talerstolen udtrykke
en stor tak til bestyrelsen, kasse
rerne, revisorerne, pladsmand,
redaktør, restauratør og hendes per
sonale, men ikke at forglemme den
frivillige arbejdsindsats der udføres
af foreningens medlemmer på havn
og plads, klubhus og i de forskellige
udvalg, uden denne arbejdsindsats
vil Sundby Sejlforening ikke kunne
iværksætte aktiviteter på forskellig
vis, og som er grundlaget for en fort
sat udvikling af SSF.
Proceduren i forbindelse med for
længelse af vores lejekontrakt er i
fuld gang, d.v.s. at vores ansøgning
er til vurdering i de forskellige
afdelinger i kommunen, for til sidst
at skulle vedtages i Borgerrepræ
sentationen, idet vi søger om en
løbetid på 25 år.
Som det fremgår af sidste besty

relsesreferat har formand og næst
formand haft samtaler med to
medlemmer i forbindelse med urolig
adfærd i klubhuset, en fornuftig
snak om tingene har løst op for
sagen og der foretages ikke
yderligere.
Vores arvesag efter Henning Hoilt er
næsten afsluttet, boet er blevet
realiseret, sidste tiltag var auktionen
over jagtvåbnene, som Henning gen
nemførte, den endelig boopgørelse
forventes at kunne ske indenfor 4-6
uger.
En hurtig, kompetent og kraftfuld
indsats fra mange sider, ikke mindst
Dansk Sejlunion, men også fra
Sundby Sejlforening og dens
medlemmer, medførte at Danmarks
Idrætsforbund og Dansk Sejlunion
ved et møde med Svend Auken og
Miljøstyrelsen fik blødt så meget op
for situationen, at de meget ultima
tive udtalelser om tidsfrister for gift
frie bundmalinger er blev nedtonet.
Dansk Sejlunion, Danmarks Fiske
riforening og Farve & Lak Branchen
er nu indgået i et konstruktivt
samarbejde med Miljøstyrelsen, der

Heller's Yachtværft
& Udstyr
Nyt ansigt i butikken:
Pr. 1 marts er besætningen på skuden blevet udvidet
med vores nye 2. styrmand; Ellen Ostenfeldt.
Ellen har tialicjere sejlet i skudehavnen
i " Fiskernes indkøbs-forening".
Derfra har hun en stor erfaring
indenfor specielt fiskeriudstyr og maling.
Ellens derfra kendte venlige og gode service
fortsættes hos os.
Ellens og vores prispolitik matcher godt,
derfor kan du med stor fordel
købe dine materialer og dit udstyr hos os.
Det vi ikke har på lager fremskaffer vi!

skal føre til en reducering af kob
berindholdet. Udkast til bekendt
gørelsen er færdig og er nu sendt til
høring i EU, og hvad er det så vi kan
forvente os i fremtiden. Ja, dette
forår er det sidste år hvor vi kan
købe bundfarver med de nuvæ
rende begroningshæmmende bio
cider. Til næste år vil der være varer
på hylderne, som er mere miljøven
lige, om de er lige så effektive må en
forsøgsrække i år afgøre, her er det
et spørgsmål om hvor lidt kobber,
der skal være i bundmalingen for at
den stadigvæk er rimelig effektiv.
For træbådene vil der komme en
dispensation for anvendelse af de
nuværende malingstyper.
Hvad opnåede vi så? Vi opnåede
først og fremmest ikke at få et totalt
forbud mod gift i bundfarven og
opnåede en tilkendegivelse af at
strække tidsfristen, hvis brugbare
alternativer ikke var på markedet,
og at Miljøstyrelsen lytter til de
implicerede parter.
Der vil komme et Speedbådsregulativ i år, som vil kræve "speedbådskørekort" ned til 16 år. Vi skal der
for i bestyrelsen tage stilling til, om

| Motorvejen til Kastrup I
Gode parkeringsmuligheder!
Tog til lufthavnen
| Bus nr. 9, 36 og 250S |

Butik med alt i udstyr
Hempel
j&lasfibermaterialer; polyester fra kr. 25.-/ kgj
|
Suzuki forhandler.
Fiskeriudstyr.

;

Forsikringsskader.

Fribordslakering.
Hempel Osmosecenter
| Reparation ar træ- 4 glasfiberskader, f
llnstallation og reparation af bådmotorer|
Bedding til 15 ton.

Åbningstider i
f
iMan-fredag
9.00-17.301
I Lørdag
?9.00*)10.00-14.00 !i
I (Søn-Heil idage 9.00-14.00*)!
*fra 15.marts-15. juni

Amage
10

32503017
ndvej 407, 2770 Kastrup

vi vil tilbyde medlemmerne at
kunne erhverve et sådant evt. via
sejlerskolen. Det vil have indflydelse
på de fartøjsførere som sejler følge
både i forbindelse med instruktion
og træning af ungdom samt som
mærke- og følgebåde ved kapsej
ladser, og naturligvis de medlemmer
som ellers sejler speedbåd.
Yderligere information vil blive
givet via medlemsbladet når vi har
mere viden om sagen.
I sidste sæson havde vi flere gange
besøg af fartøjer fra Baltikum og
Polen, og de er under normale
omstændigheder hjertelig velkom
men i vores havn. Desværre måtte vi
også konstatere nogle unormale
omstændigheder, idet politiet eller
tolderne i nogle tilfælde stod og tog i
mod dem, da de lagde til, det er til
gengæld en trafik vi absolut ikke er
interesseret i. Det er vigtigt, at vi
holder øje med om der sker unor
male ting omkring sådanne fartøjer,
ikke at vi dermed skal til at lege
politi, men agtpågivenhed kan
måske vise sig at være nyttig.
Det er vigtigt nu da sejlsæsonen
stander til, at i holder jer orienteret
om sejladsforholdene omkring bro
forbindelsen. I de kommende måne
der vil der ske væsentlige ændringer
af restriktionerne, nogle steder vil de
helt forsvinde og fyrkaraktererne på
Drogden og Nordre Røse vi blive
ændret fordi Drogdenrenden er
blevet rettet ud.
Informationsmaterialet samt over
sigtskort vil som hidtil blive
ophængt i baggangen i klubhuset og
nye søkort er under udarbejdelse.
HAVN OG PLADS
Vores nye pladsmand Søren Poulsen
er kommet godt i gang under anvis
ninger fra havneudvalget.
Arbejdsfordelingen i havneudvalget
vil blive beskrevet nærmere i med
lemsbladet, men i hovedtræk går det
ud på, at Bent Knudsen tager sig af
tilrettelægning af pladsmandens arbe
jde, teknik og miljø installationer
herunder kontakt til myndigheder,
"Ras" og Holger vil være ansvarlig for
havnepladser og skure. Opdelingen
skal tydeliggøre over for medlem
merne hvem man skal kontakte i

forskellige situationer.
Sejlrenden er vurderet til at kunne
klare den kommende sejlsæson, i
virkeligheden kunne det tyde på, at
den naturlige sandflugt er aftagende,
hvilket også er observeret andre
steder på Amagerkysten, det kunne
måske skyldes kompensationsaf
gravningerne i forbindelse med bro
projektet. Vi vil dog fortsat have
tilsandingsproblemer i renden, når
kommunen kører sand ud på Amager
Strand og der efterfølgende bliver
højvande, så ved vi af bitter erfaring
hvor "kommunesandet" vandrer hen.
w

, Den bageste indsejlingsbåke er udskif
tet og flyttet tilbage
til sin oprindelige
plads på midter
molen, det medfører,
at masterne ikke
kommer til at genere
fyrlinien, samtidig er
lysstyrken forøget.

Det vil være nød
vendigt at foretage reparationer på
betonmolen ved nordre slæbested,
samt at oprense selve slæbestedet.
Etablering af en kran, som også kan
anvendes til optagning af f.eks. Hbåde og Folkebåde er ikke glemt,
men vi afventer hvilke muligheder,
der bliver for renovering af ben
zinkajen, når gravefolkene skal i
gang med at banke spunsvæg ned
for enden af kanalen.
Søndre slæbestedsskinner skal
efterses af dykkere, ophalervognen
står for en kraftig renovering.
Pladsmanden har udført repara
tionsarbejder på bolværk og er i øje
blikket sammen med "havnesjakket"
i gang med at renovere flagmasten,
som viste sig at trænge til en
gevaldig udtørring da vand var sivet
ind i revnerne, det er lidt uvist, om
den når at blive klar til standerhejs
ningen.
Gravearbejdet på pladsen er et kapitel
for sig selv, vi har gjort indsigelse
over for bygherren fordi, vi har måttet
sig nej til vinteroplæggere og dermed
mistet pladslejeindtægter, det er
specielt forholdene på søndre plads,

der har drillet, og hvor det har været
nødvendigt at lægge køreplader, hvor
vognmændene skulle køre.
Det havde været ønskværdigt, hvis
der i projektet havde været øko
nomiske midler til bortskaffelse af
den opgravede forurenede jord, så
der kunne fyldes stabilt materiale i
hullet, i stedet for at jorden skulle
lægges tilbage.
Bygherren er ved at finde ud af hvor
dan pladsen bliver stabil, det har de
en forpligtigelse til at gøre, og det for
venter vi heller ikke vil give anled
ning til problemer.
I øjeblikket er man i fuld gang med at
klargøre parkeringspladsen, der vil
blive etableret adskillelser mellem
parkeringsrækkerne, hvor kom
munen har givet tilsagn om at plante
træer.
Vi har fået to nye porte henholdsvis
nordre og søndre plads, samt en låge
ved parkeringspladsen, desværre
kom gravefolkene ikke til at ramle ind
i hovedporten, men den er blevet
repareret, så den kan holde et stykke
tid.
De første nye erstatningsskure er
blevet leveret og vil blive placeret på
nordre plads, det kan blive nød
vendigt at bestille yderligere nogle
skure hos Kofoeds Skole.
De kommende måneder vil der blive
arbejdet på kanalen, så vi i efteråret
kan være tilbage til normale tilstande
på pladsen.
Som alle kan fornemme og formentlig
ved, er dette projekt ikke bare et "der
kører lige ud ad landevejen", det
kræver daglig opfølgning og jeg må
endnu engang sige dig tak Bent, for
dit engagement i dette arbejde.
KLUBHUS
Elos "klubhussjak" har i januar
måned malet væggene i salen, og
Eriks murer har fuget gulvet i
kølerummet samt monteret ned
faldne vægfliser i køkkenet.
Jubilæumsgaver beregnet for
ophængning er blevet placeret
forskellige steder.
Der er blevet nedsat et lille udvalg
bestående af: Elo og Bent, som sam
men med Flemming Wulff vil udar
bejde endeligt oplæg til tagrenover
ing med henblik på påbegyndelse i år.
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Leif Guldbech har udarbejdet et
udkast til hvordan en mere omfat
tende ombygning af taget kunne se
ud, tak for det, men 1 mill. Kroner,
er "lidt" i overkanten af hvad vi har
råd til.
Så snart vi har det endelige overblik
over beløbsstørrelsen fra arvesagen,
vil iværksættelse af projekt "nye
møbler" blive sat i gang. Det ned
satte udvalg består af: Elo, Jørgen
Rindal, Birgitte Akkermann, Tina og
formanden. Det skal ikke afholde
andre fra at komme med gode tips,
eller henvisning til steder hvor man
har set brugbare løsninger.
Med hensyn til anvendelse af
klublokalerne vil jeg henvise til det
senere punkt på dagsorden under Andre forslag -.
FESTER
To arrangementer har været altover
skyggende: Jubilæumsreceptionen
og Jubilæumsfesten.
Receptionen var et tilløbsstykke
både for os selv, men også mange
gæster fra sejlklubber, kommune,
naboer, politikere, forretnings
forbindelser og andre samarbejds
partnere mødte frem og nød godt af
et overordentligt veltillavet kuli
narisk arrangement.
En tak til jer, som hjalp til for at få
det hele til at gå op, og gav vores
gæster en "Sundbyoplevelse".
Festen i Markmansgade, blev en
oplevelse ud over det sædvanlige,
optræden, kostumer, tekster med
bid i, dans til de små timer til musik
der kunne høres, det hele optaget på
video så eftertiden kan se hvordan
vi gjorde det, ikke noget at sige til, at
Else og hendes festudvalg var lidt
matte bagefter.
De tre næste arrangementer, juletræ,
bankospil (specielt opråberen),
fastelavn forløb, med forskellige
opbakninger fra medlemmernes
side, som de plejer , det vil sige med
succes.
SEJLERSKOLEN
Sejlerskolen har igen i år trukket
fulde huse, der er p.t. vist kun
enkelte pladser ledige til den kom
mende sæson. Arbejdet på at
klargøre bådene er i fuld gang i
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deres nye omgivelser, de sidste
installationer på området skulle
være på plads så arbejdet kan foregå
hensigtsmæssigt.
Et medlem har fået tilladelse til i en
aftalt periode at kunne benytte teltet
for renovering af sit teakdæk.
De 11 deltagere på vinterens navigationskursus bestod alle.
UNGDOMSAFDELINGEN
Henrik Gravesen har sammen med
sit udvalg udarbejdet en omfattende
og detaljeret rapport om hvordan vi
får intensiveret vores ungdomsar
bejde.
De unge kommer ikke af sig selv, de
tider er forbi hvor ungdomsafdelin
gen for en stor del bestod af
medlemmernes børn, der skal et
informationsarbejde i gang, om
herlighedsværdien ved at sejle i
forhold til alle de andre tilbud der
findes.
Bestyrelsen har afsat de fornødne
midler, så jeg ønsker jer held og
lykke med arbejdet.
JOLLER
Dette område er lagt ind som en
aktivitet under ungdomsudvalget og
der forestår et større oprydningsar
bejde på pladsen, samt reparation af
jollehuset.
Det vil blive vurderet sammen med
SSF-seniorerne om huset i sommer
månederne vil kunne anvendes som
samlingssted for deres aktiviteter, til
forskel fra Green House er her
udsigt over vandet.
KAPSEJLADS
I foreløbig denne sæson vil Kastrup
Sejlklub og Sundby Sejlforening i
fællesskab afholde aftensejladser
som så er flyttet til torsdage i stedet
for onsdage, det bliver spændende
at se om ikke dette initiativ skulle
lokke nogle flere SSF'ere på banerne.
Aktiviteterne for sæsonen er listet i
medlemsbladet, hvor det første
stævne i SSF traditionen tro er et
Ynglinge ranglistestævne næstsidste
weekend i april.
MOTORBÅDE OG SIKKERHED
Vagtordningen er gået nogenlunde,
men alligevel ikke helt godt, vi har

for tit huller, hvilket betyder, at der
nogle gange kun møder een frem,
som så bliver sendt hjem. Det er
muligt, at nogle føler det som en sur
pligt at gå sine vagter, men det har
jo stadigvæk det formål at imødegå
indbrud og hærværk.
Kim vil undersøge under hvilke for
mer hundevagt eller anden form for
ekstern vagt kan etableres, som
alternativ til vores egen vagtordning.
Skrivebordsnavigationskonkurrencen som blev afviklet gennem DS'
sider i Bådmagasinet, blev en stor
succes, mange over hele landet del
tog, jeg gad nok vide hvor mange fra
Sundby som deltog.
Skulle den være smuttet jeres
opmærksomhed er der lys forude,
der kommer nemlig en ny konkur
rence her i 99.
Motorbådsudvalget i Sejlunionen
har fået fremstillet en instruk
tionsvideo som hedder "Sejlads for
motor" med tilhørende manualer.
Det var måske en ide for en gruppe
aktive motorbådssejlere at afprøve
materialet.
Jeg skal som tidligere år gøre
opmærksom på, at der stadigvæk
godt kunne være flere sundbybåde,
der deltog i fartøjsberedskabet.
BLADET
Som redaktøren gør opmærksom på
i det sidste medlemsblad, er der igen
i år mange aktiviteter som skal
dækkes.
Hvis man ikke direkte ønsker at
indgå i et udvalg, så kan løsningen
være, at man blot vil dække en
bestemt begivenhed og giver redak
tøren besked om det, det er for
øvrigt det, der sker i flere tilfælde.
DANSK SEJLUNION
På den nylig afholdte Sejlerdag fik
jeg lejlighed til på Sundby
Sejlforenings vegne, at takke
Sejlunionen for et professionelt og
kompetent arbejde i forbindelse med
bundmalingssagen.
Den foreslåede forhøjelse af kontin
gentet med 5,- kr. blev vedtaget.
Miljøudvalget arbejder på at udgive

en "Miljøguide" udformet som en
opslagsbog til brug for havnemyn
digheder, udgivelsen forventes i
første halvår 99.
I samarbejde med Sammenslutnin
gen af Danske Havne arbejdes der
på, at designe en "miljøstation", som
kunne blive model for lystbåde
havnenes affaldsplads.
Regulering af farvandsafmærkningerne i danske farvande fortsæt
ter, man er nu nået til Limfjorden,
det ligger klart, at hvis man vil
fastholde lokalt prægede afmærk
ninger må man selv betale for det.
Det blev oplyst, at med udgangen af
1999 ved vi hvilke bådtyper der
kommer til OL, og hvilke sejlere der
skal bemande bådene.
ØSTERSØKREDSEN
Det sidst afholdte kredsmøde inden
Sejlerdagen, blev traditionen tro
afholdt på Bornholm, hvor Sejlunio
nens formand Peer Bent Nielsen og
Hans Guldager deltog som indbudte
gæster. Sejlerdagen betød endvidere,
at Thomas Ekdahl afgik som kreds
formand og Ole Rasmussen, Kastrup
Sejlklubs tidligere formand, overtog
kredsformandshvervet.
Selv om Bornholmerne har kæmpet
bravt, er det ikke lykkedes for dem,
at fastholde de farvandsafmærkninger som var i farezonen, møn
steret er det samme som i det øvrige
Danmark.
FLAKFORTET
Det kære fort er nu overgået til det
statslige ejendomsselskab Freia, som
har til opgave at sælge det.
Ingen ved i dag hvordan fortet vil
fungere i den kommende sæson.
Organisationen af organiserede
sejlere omkring Flakfortet, OFOF,
som er en organisation, som optager
både danske og svenske klubber,
hvor SSF også er medlem, har
tilbudt Freia at drifte havnen, kajen
og toiletterne og kun det, ved at stå
for opkrævning af havnepenge, til
brug for driften. Freia har vist inter
esse for arrangementet.

møde med Øresundskonsortiet om
besejlingsforholdene, som beskrevet
tidligere.
Konsortiet vil følge udviklingen i
forbindelse med den tidligere
omtalte ændring af sandflugten i det
sydlige Øresund.
RIVIERAPLANEN OG HAVNE
TUNNEL
Trafikministeriet fremkommer snart
med deres "tunnelrapport", hvor
man angiver mulige vejforbindelser
hen over Amager til motorvejsnettet
mod syd.
Jeg er alvorligt nervøs for, at de kun
peger på to muligheder: en forbin
delse over til lossepladsvej, hvilket
indebærer tunnel under Christmas
Møllers Plads, eller en anvendelse af
Amager Strandvej, som er den abso
lut billigste løsning, hvor en ny
strandpark så kunne være en kom
pensation.
Overborgmesterens indlæg i Ama
gerbladet for nylig antydede at Kø
benhavns Havns planer skulle indgå i
helheden, det tyder på, at man vil
anlægge en lystbådehavn på sydspid
sen af Benzinøen, som formentlig skal
huse Sejlklubben Lynetten.
KVARTERSLØFT
I udvalget for Kultur og Idræt tales der
mest om placering af en idræts-hal
samt kulturelle tiltag, på det sidste har
der været ytret ønske om en større
kontakt til SSF.
Janus har fulgt udviklingen på sidelin
ien og der er nu aftalt et møde i SSF
med deltagelse af sekretariatschefen
og Henrik og mig selv, for at få et
indtryk af hvad de forestiller sig
omkring sejlsport og adgang til vand
og strand.
Jeg ønsker jer alle en god sæson
Med disse ord lægger jeg min beret
ning frem for generalforsamlingen.
Jens Green Jensen
Formand

Onsdagssejladserne
holder flyttedag i
sæsonen 1999

For at gøre vore sejladser bedre,
skabe mere konkurrence og gøre
sejladserne mere spændende, har vi
indledt et samarbejde med Kastrup
Sejlklub. Sejladserne er derfor flyttet
fra onsdag til torsdag og afholdes
skiftevis af KS og SSF. Se aktivitetslisten.
Banerne vil blive de gamle kendte,
udlagt ud for Amager strand.
Som noget nyt kan man nu deltage i
begge klubbers mesterskabssejladser, dog kan man kun blive
klubmester i sin egen klub.
Præmieoverrækkelser finder sted i
den klub, som afholder dagens
sejlads.
Der opkræves nu et lille startgebyr,
som vil være med til at gøre
præmierne bedre.

Har du lyst til at prøve, om kapsej
lads er noget for dig, eller vil du
bare være med en gang imellem,
koster en enkeltstart kun 30,- kr.

Startgebyr for hele
sæsonen er kun
350,- kr.
Med sejler hilsen
Erik Povlsen

m

ØRESUNDSFORBINDELSEN
Følgegruppen har netop været til
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mandag den 29. marts 1999
Formanden bød velkommen til
Claus Villadsen, som er nyvalgt på
posten som skolechef, og udtrykte
ønsket om et godt og langt samar
bejde.
Generalforsamlingens forløb blev
drøftet, og der var udbredt tilfred
shed med forløbet.
Punkt 1. Protokol:
Henrik Gravesen understregede, at
der ikke, som anført under punkt 1 i
referatet fra mødet den 22. februar
d.å., var tale om personlige uov
erensstemmelser.
Punkt 2. Beretning:
Formand og næstformand har haft
en samtale med to indkaldte
medlemmer.
Posten blev gennemgået.
En ansøgning fra BB Invest om
reklameplads på SSFs område blev
diskuteret, også i forhold til vore
sponsorer. Man enedes om at afvise
tilbuddet.
Lejekontrakten foreligger endnu
ikke, men formanden følger op på
sagen med mellemrum.
Prioriteringslistens punkter blev
gennemgået og beslutning taget om,
hvilke punkter, der skal påbegyndes
og hvornår.
Den foreslåede reparation af på
hængsmotoren vil efter alt at
dømme være spild af penge, så der
vil blive indkøbt en ny.
Det skønnes at følgebåden "Tryksen"
er værd at ofre en reparation på. Til
sæsonen lappes den sammen og til
efteråret besluttes, hvor meget vi
kan gøre ved den.
Dametoilettet på nordre mole vil
blive åbnet nu.
Punkt. 3 Havn og plads:
Masteskurets indhold har i et stykke
tid ligget udenfor til afhentning, som
annonceret. Resterne bliver nu fjer
net.
Motorskuret har fået en gennem
gribende oprydning.
De gamle surfboards, der ligger
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udenfor buret, vil efter påske blive
kørt til destruktion.
Flagmasten tørrer kun langsomt,
men forventes færdig til standerhejs
ningen.
I perioden 1/7 - 31/7 vil Bollen blive
anbragt i teltet og istandsat.
Det blev diskuteret, hvad medlem
mer, der ønsker at bruge teltet i
forbindelse med istandsættelse af
både, skal betale for det. Man var
enige om, at den almindelige
kvadratmeterleje for både på land
skulle gælde i den lejede periode.
Der henstår en del fartøjer, der ikke
skønnes i yachtmæssig stand, på
klubbens område.
Enkelte ejere tilskrives nu, og inden
næste bestyrelsesmøde vil bestyrel
sen besigtige de øvrige med henblik
på, hvad der skal foretages med
dem.
Midterbroen er færdig.
Ungdomslederen ønsker at bruge de
tomme jolleskure til ungdoms
afdelingen. Man enedes om, at give
ham lov på den betingelse, at hvis
der bliver brug for dem til andet for
mål, skal de afgives igen. Henrik
Gravesen overtager indtil videre
også administrationen af disse skure
fra havneudvalget.
Elledningen ved sejlerskolens skure
vil blive nedgravet.
Allans have vil ikke blive større end
at "Øveballen" vil kunne komme ud
fra sin plads uden besvær.
Punkt 4. Klubhus:
Til næste bestyrelsesmøde vil Elo og
Bent fremlægge planen for, hvad der
skal gøres med klubhusets tag.
Der er ikke fuld tilfredshed med
rengøringsstandarden i klubhuset.
Formanden taler med restauratøren.
Punkt 5. Fester:
Alle planlagte arrangementer er
annonceret.
Kim oplyste, at man i forbindelse
med annoncering af "Fisketuren"
skal oplyse, at mindstemålet for fisk
skal overholdes, og at alle deltagere

skal have gyldigt fisketegn. Dagtegn
til kr. 25.- kan købes på posthuset
Punkt 6. Sejlerskolen:
Bådene forventes at være i vandet til
standerhejsningen.
Man håber, at fugten i det nye telt vil
være dampet af inden næste vinter.
Alle pladser på sejlerskolen er besat.
Sejlerskolen opfordres til at inddrage
de ledige Ynglinge i undervisningen
for at udnytte grejet.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Ungdomslederen gjorde opmærk
som på, at projekt Y-24 er medregnet
i aktiviteterne for sæsonen.
Forårs klargøringen af 2 Ynglinge og
nogle af optimistjollerne vil blive
foretaget i løbet af påsken, så mest
muligt grej er klart til standerhejs
ningen.
10-15 aktive juniorer er tilmeldt som
aktive sejlere.
5-10 er tilmeldt som optimistsejlere.
Enkelte sejler i begge bådtyper.
Henrik Heger har planlagt en pinse
tur. Tilmeldingen er påbegyndt.
I slutningen af august er der planer
om en weekendtur.
Papirerne til Tjernobyldagen er
kommet og overdraget til Søren
Jensen og Frank Olesen.
Arbejdet omkring og i klubhus og
jolleplads er i gang og udføres i
samarbejde med havneudvalget.
I forbindelse med sejlaftenerne for
optierne forsøges det at arrangere
fællesspisning med børnene.
Forældrene skal stå for det på skift.
I april måned vil der blive afholdt
aftenarrangementer om mandagen,
bl.a. en brandøvelse.
Der arbejdes på at nedsætte et ung
domsfestudvalg, der skal komme
med et oplæg til en ungdomsfest.
Alle, der ønsker at være aktivt
sejlende, skal have tilmeldt sig inden
standerhejsningen.
I næste blad vil der blive indkaldt til
jollemøde.
I forbindelse med landssommerlejren i Bogense er planen at traile et

par både derover.

tidligt nok.

Punkt 8. Kapsejlads:
Opti-stævnet den 16. maj holdes
sammen med Ynglingene. Der bliver
træningssejladser om lørdagen og
kapsejlads om søndagen.
Kapsejladslederen mener at have
fundet en sponsor til præmierne.
Dragør, Kastrup og Lynetten har
foreslået en fælles kapsejlads i
efteråret, evt. også med deltagelse af
tursejlere (navigationssejlads) og evt.
med fælles social afslutning.
Udvalget samt enkelte andre del
tager den 6. april i et møde om folke
båds DM.

Punkt 10. Sikkerhed:
Kim har fået oplyst, at vi kan få et
vagtværn (mand med hund), der vil
patruljere området 5 gange mellem
kl. 22 00 og 06 00 , for kr. 700.- pr. nat.
Han foreslår, at vi bruger det f.eks.
mellem jul og nytår, så der ikke kan
søges vagter i den periode.
Bestyrelsen tilsluttede sig dette. En
større ændring i vagtordningen vil
skulle op på generalforsamlingen,
og hertil er efterårsgeneralforsamlingen for sent, hvis ordningen skal
kunne træde i kraft samme år.

Punkt 9. Motorbåde:
Scurcup blev afholdt med bare syv
deltagere. Udbyttet var ringe, vejret
koldt, så tidspunktet var nok lige

Punkt 11. Bladet:
Der blev diskuteret lidt om bladets
layout og om stof, der optages, eller
ikke optages. Bestyrelsen er enige
om, at stof, der sendes til bladet,

også i princippet skal optages, når
afsenderen er kendt.
Da det tilsyneladende er svært at få
dannet et redaktionsudvalg, vil det
være en god løsning, hvis der altid
var en af deltagerne i et arrange
ment, der ville påtage sig at skrive
lidt om det og evt. tage et par
billeder. Der ligger et kamera på
kontoret, der kan lånes hertil.
Punkt Evt.:
I forbindelse med fastlæggelsen af
arbejdsfordelingen inden for
havneudvalget, anmodes udvalget
om at offentliggøre i bladet, hvem
der er ansvarlig for hvilket område.
Mødet sluttede kl. 21 10 .
Jens Green Jensen
Formand

Bjørka Schandorff
referent

Mou Havn
af Finn Hendil

For længe siden. Havnen ligger i
Limfjorden, på den sydlige side, lige
efter at man er kommet forbi Hals,
på vestlig kurs.
Havnen er den diametrale modsæt
ning til f.eks. Marstrand. Det eneste
de to havne har tilfælles er at der er
vand og noget man kan fortøje til..
Marstrand kan hurtigt vælte selv det
mest solide feriebudget, medens
man i Mou ikke fristes over evne. I
Mou kan man også opleve og nyde
en stille sommeraften i sit cockpitt.
Personlig foretrækker jeg en havn a
la Mou.
Nåh, det var slet ikke det jeg ville
sige.
I Mou lå jeg engang for længe siden,
og var gået på moleræs. Jeg
stoppede op ved havnefogeden der
var i snak med en af de andre
sejlende gæster.
Jeg lagde mærke til at den anden
gæsts båd vippede en del fra side til
side. Først tror jeg at der vilde unger
ombord, men så fortalte ejeren at det
havde han og konen været plaget af
i hele deres ferie dét år.
Han havde prøvet mange ting for at
stoppe svingeriet; hænge fendere op
langs masten, slække agterstaget,

eller stramme det, det samme med
storskødet, men lige meget hjalp det,
hvad han så ellers fandt på.
Til tider havde det været så slemt, at
han og konen blev søsyge hvis de
ikke jævnligt fik en tur på land, når
de lå i havn, om natten kunne det
være en sand pine.
Båden var en nydelig type, moderne,
men forholdsvis slank. Ca. 35 fod.
Det blæste ind forfra på båden, som
havde en pæn høj rig. Og i Mou er
der ikke megen læ. (ikke dengang)
Vi snakkede ellers om løst og fast,
men så foreslog jeg, at skipperen
skulle flytte sit spilerfald fra
prædikestolen, hvor det ellers havde
sin faste plads, så det i stedet gik
langs masten ned til et spil eller en
klampe på masten forneden. Min
påstand var at det helt sikkert ville
stoppe svingeriet.
Det var skipperen ikke meget for,
ganske vidst havde han ikke prøvet
netop dét, men med alt det han
ellers havde forsøgt, kunne det ikke
passe at det skulle være så enkelt,
næh næh.
Som sagt er det en fredelig havn, og
man distraheres ikke af så meget, så
da jeg blev ved at lokke for et

forsøg, og da der blev en pause i
samtalen, så gik skipperen omsider
ned og prøvede at flytte det spiler
fald. Sandelig (som læseren nok har
gættet), svingeriet stoppede helt, lige
så snart faldet brød luftstrømmen
omkring masten. Jeg tror ikke skip
peren helt kunne lide udfaldet, og
slet ikke når ideen kom fra en fra
djævleøen; sågar København.
Det sjove var at medens båden
havde svajet fra side til side, og jeg
snakkede med skipperen, havde der
ikke vist sig nogen ombord, men da
båden lå roligt, kom konen farende
op fra kahytten, og spurgte hvad der
var sket. Hun havde sandelig
bemærket forandringen. Det var
synd at det ikke skete på udturen for
dem.
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af Firm Hendil
I begyndelsen af marts, var jeg så
heldig at overvære et foredrag om
radarreflektorer, og det var ikke just
en god omtale, der var af den mest
udbredte type vi ser på de fleste sejl
både.
Foredraget blev holdt af senior
forsker Otto Strange Friis, fra
Forsvarets Forskningstjeneste, FOFT,
og han har virkelig belæg for sine
iagttagelser.
FOFT har i mange år foretaget radar
målinger for forsvaret og andre
institutioner, dels for at reducere
reflektioner fra søværnets skibe, dels
også for at finde frem til velegnede
reflektorer, og endelig for at vurdere
sikkerheden til søs, m.h.t. hvad der
kan ses på en radar; specielt i
forbindelse med kollisioner; f.eks.
den fiskebåd der blev sejlet ned i tæt
tåge nord for Drogden, og også kol
lisionen mellem Catlink og en fiske
jolle i Kalundborg Fjord.
Jeg skal ikke gå i detaljer med alle de
spændende forhold som blev berørt
i foredraget, men blot nævne hvad
jeg synes må have speciel interesse
for os sejlere.
De fleste af os har jo ikke radar, så vi
må nøjes med at håbe på at blive set,
og med en radarreflektor føler vi os
mere sikre. Dette er også tilskyndet
af arrangører af større kapsejladser,
f. eks. Sjælland Rundt, hvor der
kræves en radarreflektor på alle
deltagende både.
Radarreflektioner kommer fra både,
skibe, bøjer og land, men også fra
søens bølger, og disse sidste kan
være særdeles forstyrrende i radar
billedet. Det kan være så galt at min
dre både slet ikke kan skelnes fra
støjen fra bølgerne (seaclutter).
Ganske vist kan man på radaren
skrue ned for disse støjsignaler, men
det betyder også at man skruer ned
for ekkoet fra mindre både, medens
de større skibe træder tydeligere
frem på skærmen. Det betyder at vi
let forsvinder når der bare er lidt sø;
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svarende til 5 til 10 ms.
Dette forhold er specielt udpræget
når vi er tæt på det skib der prøver
at holde udkig med radaren. På læn
gere afstande ses vi tydeligere, idet
støjen fra søen forsvinder på af
stande der er længere væk end
kimingen fra radaren. Hvis radaren
er 15 meter over søen, er kimingen 8
sømil væk, og har man noget på sit
skib der, i en passende højde (5-10
meter), kan reflektere radarsig
nalerne, så kan vi altså ses tydeligt
på de større afstande.
På åben sø vil de fleste skibe sætte
radaren på 'lang puls' idet den så
rækker længere, dette vil imidlertid
sløre mindre radarreflektioner, sam
tidig bruges mest '10 cm radar' idet
det også giver en længere
rækkevidde end en '3 cm radar 1 .
Begge forhold gør, at mindre ekkoer
helt forsvinder fra skærmen. En
fordel for de store skibe ved '10 cm
radaren 1 er også at den kan 'se' igen
nem en regnbyge. Som det ses væl
ger de store skibe en indstilling der
giver dem en stor sikkerhed mod at
kollidere med andre store skibe,
men altså samtidig en større risiko
for at vi små både ikke 'ses 1 .
En god radarreflektor skal have
passende store dimensioner, hvilket
er noget i retning af en kantlængde
på mindst 30 cm på alle tre kanter,
for at kunne ses af de radartyper der
anvendes på større skibe. (Det skulle
svare til en reflektionsevne på 8-10
m2; se senere).
Dette er i skærende modsætning til
de små rørformede reflektorer der
ses mange steder. Denne type
vælges sikkert fordi den er let, billig
og ikke fylder meget, men det er
praktisk taget ikke muligt at se den
på en radar. Reflektionsarealet er
mindre end hvad en enkelt person
giver (ca. 0,4 ml; se senere), og den
smule der reflekteres, er desuden
stærkt afhængig af at reflektoren
altid er lodret, men det duer jo ikke

til en sejlbåd, så man kunne kon
kludere at den sikkerhedsfølelse
man får fra denne type radarreflek
tor er falsk.
Reflektionsevnen for en radarreflek
tor benævnes i kvadratmeter,
svarende til tværsnitsarealet af en
kugle der giver samme reflektion.
Den mindste reflektionsevne der
tilrådes er 10 ml, men af praktiske
grunde, anses en reflektionsevne på
2,5 m2 for at være acceptabel på
mindre både.
2,5 m2 svarer nogenlunde til den
type der består af tre kvadratiske
plader med slidser, så de kan sættes
sammen til en reflektor med 8 reflek
torhjørner, hver med en kantlængde
på ca. 20 cm.
For øvrigt er den bedste måde at
hænge den op på, således at den
'kan samle vand i den øverste' (hvis
den ellers var tæt); det giver det bed
ste samlede resultat, med største
ekkoer, og mindste døde vinkler
hele vejen rundt!
Søfartsstyrelsen arbejder for tiden
med en anbefaling for radarreflek
torer til mindre skibe, og det kan
hænde at der kommer krav til, at
reflektorer skal være godkendte og
certificerede, ligesom det nu gælder
for vore lanterner. Det kan godt
være at radarreflektorer så bliver lidt
dyrere, men hellere sand utryghed,
hvis man så ikke køber en radar
reflektor, end falsk tryghed.
Så skal man heller ikke glemme at
skibsradarer
ikke
alle
er
toptrimmede, så de 'ser' måske ikke
engang det de burde kunne 'se'. Jeg
har hørt skrækkelige historier fra en
Lods der arbejdede i den
Stockholmske Skærgård; hvis han
ikke havde været stedkendt, kunne
de med visse radarer, fint have over
set adskillige af skærgårdsøerne,
som nogle gange forsvandt fuld
stændig, når de kom indenfor ca. en
halv sømil..

Fra en af tilhørerne kom der en sjov
kommentar:
En svensk undersøgelse af forskel
lige radarreflektorer, havde vist fine
resultater fra en certificeret 10 m 2
radarreflektor, og som næstbedst
kom en plastindkøbspose, der var
fyldt med sammentrykkede aluminiumsøldåser. Det er i hvert fald
en billig løsning (selv hvis man
medregner udgiften til de fyldte
dåser). Det kunne måske være en
grund til at sejlerfolket skulle have
dispensation til at købe dåseøl i
Danmark.

Tilslutningen til sejlerskolen har
været meget pæn i år, således som
det ser ud i skrivende stund, bliver
alle hold besat 100%.

(Hvad sejler så han med?
Øh., knapt så god samvittighed
som før han hørte foredraget; en af
de små med tre slidsede plader)

De deltagere på sejlerskolen, som
ikke har fået et program for 1999,
kan få et ved at henvende sig til
skolechefen.

Sejlerskolen
Når i læser dette, er arbejdet med
klargøringen af bådene forhåbentligt
ved at være færdigt.

Navigationskurset er afsluttet og her
har alle bestået, så det må siges at
være et udmærket resultat
Lørdag den 6. 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 at se de nye an. Desuden blev
der foretaget en foreløbig hold
opdeling.
Desværre kunne vi ikke gå i gang
med arbejdet straks, da vi
først skulle have retableret
elforsyningen til det genre
jste telt, samt opsat eludstyret
inde
i
teltet.
Elforsyningen
fungerer
desværre dags dato kun på
nødbasis.

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

jdet for mig. Jeg vil dog understrege,
at jeg fortsætter med at være lærer
på sejlerskolen. Dette vil jeg ikke
slippe, efter at det nu har stået på i
25 år.
Nogle vil måske spørge hvorfor jeg
holder op nu. Hertil kan jeg svare, at
der ikke er nogen enkelt årsag hertil,
men at en række ting og hændelser
gør, at jeg nu har valgt at stoppe.
Jeg vil dog anføre, at en af årsagerne
er at bestyrelsesarbejdet, således
som det er forløbet de sidste år, ikke
passer til mit temperament. Specielt
har jeg svært ved at leve med, at det
ikke er velset i bestyrelsen, at debat
terne i bestyrelsen kommer frem i
bladet. Jeg mener faktisk at bladet
ville være tjent med, at lidt mere
debat fandt sted i bladet, ellers
ender det med at blive et rent meddelelsesorgan.
I sidste nummer af bladet står der i
referatet af bestyrelsesmødet under
punkt 1, at Henrik G udtrykte, at det
var uheldigt, at personlige uover
ensstemmelser o.s.v. Hertil er at
sige, at både Henrik og underteg
nede er enige om, at dette er en
referatfejl. Der var tale om uenighed,
men bestemt ikke noget personligt.
I håbet om en god sæson 1999.
Kent W. Nielsen
afgået skolechef

Som det vil være de fleste
bekendt, har vi fået ny
skolechef, som jeg hermed vil
benytte lejligheden til at
byde velkommen. Den nye
skolechef Claus Villadsen er
dog en gammel bekendt,
både i skole- og bestyrel-sessammenhæng, så alt skal nok
forløbe som det plejer.

SmSsI
Til sidst vil jeg sige tak til
alle, som i de 6-7 år jeg har
været skolechef, på den ene
eller den anden måde, har
været med til at berige arbe
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SEJLADSBESTEMMELSER
FOR
SSF/ KS
TORSDAGSSEJLADSER
Regler:
Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler 1997 - 2000 ( RRS ) med Skandinavisk
Sejlerforbund's og DS forskrifter,Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, og klassernes regler
suppleret med disse regler.
Besætning:
Besætningen skal være 2 personer.
Opslagstavle:
Sejladsernes officielle opslagstavle er i SSF på træpavillionen, på søndre plads
og i KS på vinduet i den nordlige ende af klubhus mod havnen.
Signalmast:
Signaler der gives på land, vil blive hejst på signalmasten mellem klubhuset og havnen i SSF
og på signalmasten nord for klubhuset i KS.
Tidsskema:
Der søges gennemført minimum 1 sejlads pr aften men ved korte baner 2 sejladser med
vaselsignal efter følgende skema 1. sejlads kl.18.54 ved flere starter er startsignal for 1. start
varselsignal for 2. start osv.
Kapsejladsområde:
Kapsejladsbanen er ud for Amager Strand
Banesystem:
Banen er en udlagt bane ( op og ned ) med oppustelige mærker med 3 krydsben 2 lænseben
mærke 2 er udlagt ca.50 - 100 m fra mærke 1, sejlerne kan ved passage mellem mærke 3og 4
vælge styrbord eller bagbord runding.
Start / mållinie:
Startlinie er mellem stage med orangeflag og orangeflag på dommerbåd, (
begrænsningsmærke
kan være udlagt og skal respekteres )
Mållinien er mellem udlagt oppustelig mærke og orangeflag på dommerbåd.
Signaler ved start:
Samtidig med varselsignal sættes bane signal (rødt eller grøntflag ) Klar signal for start 1
er talstander 1 .som er varselsignal for 2. start klarsignal for 2. start er talstander 2 osv.

Protester:
Protestskemaer udleveres af dommerne efter sejladserne og afleveres samme sted.
protesttiden udløber Vi time efter dommerskibet er kommet i havn.
Pointsystem:
Lav - pointsystem vil blive anvendt.
Præmier:
Der vil være præmier for hver 5.tilmeldte båd.
Præmieoverrækkelse:
Præmieoverrækkelse vil finde sted hurtigst muligt efter sidste sejlads.

VI ØNSKER GOD VIND TIL ALLE
SSF / KS

TILMELDING TIL TORSDAGS SEJLADS
Undertegnede tilmelder hermed mit fartøj til kapsejlads for hele sæsonen 1999._
Undertegnede tilmelder hermed mit fartøj til kapsejlads torsdag d.
Bådens navn:
Sejl nr:DEN

Bådtype:
DH mål:

Skippers navn:

tlf nr:

Skippers adresse:

Post nr:

BY:

Klub:
Underskrift:
Bemærk: Skærtorsdag sejler 2. sejladser i Kastrup Sejlklub 1. start kl. 10.00
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Speedbådsprøven eller hvad den nu hedder!
BEKnr 185 af26/03/1999
Bekendtgørelse om uddannel
seskrav m.v. til førere af visse
motordrevne fritidsfartøjer med en
bruttotonnage under 20

(Speedbådsfører-bekendtgørelsen)
I medfør af § 18, stk. 2,
og § 27, stk. 2, i lov nr.
15 af 13. januar 1997 om
skibes besætning fast
sættes:
§ 1. Bekendtgørelsen
finder anvendelse for
førere af planende fritidsfartøjer
med en bruttotonnage under 20 og
med længde og fremdrivningseffekt
som anført i bilaget til bekendt
gørelsen.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige
anvendelse for førere af planende
fritidsfartøjer med en længde under
4 meter og en fremdriv-ningseffekt
på 19 kW eller derover.
Stk. 3. Fartøjets længde i meter er
skrog-længden overalt (loa) minus
eventuel fender-liste.
Stk. 4. Ved planende fartøjer forstås
et fartøj med V-formet bund, et

bredt fladt agterskib og ingen
egentlig køl eller fartøjer, der er
bygget på en sådan måde, at skro
get ved en vis hastighed løftes
delvist ud af vandet. I tvivlstilfælde
afgør Søfartsstyrelsen, om et fartøj
er omfattet af denne
bekendtgørelse.

§2.
Førere af fartøjer
som nævnt i § 1 skal
1) være fyldt 16 år, og
2) have bestået en af Søfarts
styrelsen fastsat prøve i sejlads med
sådanne fartøjer og have erhvervet
bevis herfor.
Stk. 2. Personer, der som minimum
har bestået duelighedsprøve i
sejlads for fritidssejlere, anses for at
opfylde kravet i stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan under
særlige omstændigheder fritage for
den i stk. 1, nr. 2, anførte prøve.

Fritagelse for prøven kan dog kun
gives, når vedkommende doku
menterer på anden måde at have
erhvervet sig tilstrækkelig teoretisk
og praktisk kendskab til sejlads med
fartøjer omfattet af bekendtgørelsen.
§ 3. Overtrædelse af § 2, stk. 1, i
denne be-kendtgørelse straffes med
bøde.
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft
den 1. juni 1999.
Stk. 2. Personer, der er
fyldt 16 år, og som
ved
bekendt
gørelsens ikraft
træden kan do
kumentere at have
været ejer eller bruger
af et fartøj som nævnt i
§ 1 i mindst 1 år, skal dog først have
aflagt den i § 2 anførte prøve senest
1. juni 2002.
Søfartsstyrelsen, den 26. marts 1999
Niels J. Bagge

Af diagrammet fremgår, hvorvidt et fartøj er omfattet af
bekendtgørelsen. Kurven fremkommer ved følgende
formel:

P (kW) = L2 (meter) + 3.
Omfattet af bekendtgørelsens krav er fartøjer, hvis frem
drivningseffekt i hk er lig med eller højere end den
værdi, som kan aflæses på den vandrette akse ud for det
punkt på kurven, som svarer til skibets længde.

Lad os lave et eksempel:
P (kW) = Power (1,36 kW = 1 hk)
L = bådens længde (L 2 +3)

Bådens længde i meter

Du har en båd på 4,5 meter med en motor på 20 hk, er den omfattet af reglen?
P udregnes sådan: (antal hk 20 x 1,36 kW)
20 x 1,36 = 27,40
L 2 +3 udregnes sådan: bådens længde (4,5 m.)
4,5 x 4,5 = 20,25 + 3 = 23,25
Hvis det udregnede tal for motoren er det samme eller større end tallet for bådens længde, er fartøjet omfattet af reglen.
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Traditionen tro får vi igen mulighed for at tømme vores fyldte pulterrum, skure eller andre oplagspladser
Søndag den 2. maj, dagen efter generalforsalingen, holder
loppemarked på søndre mole.
Vi begynder ved 11-tiden
Janus

i

Vejret
alle taler om det, ingen gør noget ved det.
Der findes mange gode måder at forudsige vejret på.
F.eks.:
Hvis man på himlen kan se striberne efter en højtgående flyver, så betyder det foran
dring i vejret.
o

Hvis svalerne flyver højt, så betyder det godt vejr

%

Hvis mågerne flyver højt, så betyder det også godt vejr.
(Da der er flere måger end svaler til søs, så er den med
mågerne nok bedre for os sejlere).

m

Hvis man under de lidt højere skyer, ser
nogle små mørke mandelformede skyer, så
I er det et sikkert tegn på at der kommer en
hel del vind.

w
^

fe 4£-

Et medlem foreslog at vi skulle prøve at samle så mange af den slags vejrforudsigelser som
muligt, så her er en opfordring til alle læserne af bladet.
Kender du et af disse råd, rim eller vejledninger i form af tekst, vers, rim, tegninger eller
ordsprog.
Send det venligst til redaktøren i SSF, Amager Strandvej 15, 2300 S
E-mail: chiep@private.dk

Amager

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

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978
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"Sir Henry Plambeck"
er død!
Flaghejseren - Terrassemaleren Ur optrækkeren i klubhuset- og
ikke mindst en pianist der grun
det sin foragt for sammenblan
ding af de sorte og hvide tangen
ter var kendt for sit unikke spil
på vort klaver.
Aldrig mere skal vi have en
lille rafler om et par pils i hans
"Cafe Blomsten" til tonerne af
hans konstant kørende håndra
dio, med de sidste optagelser af
harmonikaspil fra vennerne i
Helsingør.
Som havnemester kom han over
alt på pladsen hvor han var
kendt af enhver, især de tyske
gæster havde hans bevågenhed,
hvilket som regel gjorde at han
kom i klubben en del senere
den næste dag, hvor han gerne
ville have fred de første par
timer.
Altid klar med muntre bemærk
ninger og dog til tider lidt skif
tende humør, som dog altid var
værst for ham selv, for os der
rigtig kendte ham og vidste at
han var god nok på bunden og
altid fortrød de hårde ord.
Henry havde som ingen anden
styr på fødselsdage - jubilæer og
andre runde dage og altid mødte
han op i stiveste puds med
pressefolder i bukserne og stivet
skjorte.
Trist at han svandt hen i de
senere år, vi kunne godt have
forundt ham mange flere sam
men med vennerne i SSF.
Tak for godt venskab Henry.
Æret være dit minde
Vagn Preisler medl. nr. 675
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Hermed siges tak for blomster og
deltagelse ved Grethes bisættelse
den 8. april 1999
På familiens vegne
Ole Breinholt Christiansen

Ynglinge
for alle
"Ynglinge for alle" er et projekt
under ungdomsafdelingen som har
været undervejs i et stykke tid.
Det er ganske enkelt - Klubben har
bådene, du har dit duelighedsbevis
og bådene skal bruges.
Der er kort sagt tale om et nyt tilbud
til medlemmer af SSF, som helt efter
vasketøjsprincippet kan låne en
Yngling til nogle timer på Sundet.
Kravene er enkle. Du skal have due
lighedsbevis - være tilmeldt ordnin
gen - gennemføre en testsejlads efter
aftale med ungdomslederen eller
dennes stedfortræder - deltage i
vedligeholdelse af båden/bådene.
De nærmere krav og regler for dette
projekt er under udarbejdelse og vil
blive opslået i klubhuset, i Jollehuset
og i Ungdomshuset i starten af MAJ.
Fordelene er enkle. Du får dit livs
chance for at få en god ekstra træn
ing i sejlsportens vidunderlige ver
den - eller blot en frisk tur på
Sundets blå bølger, måske imens
den yngre del af familien træner
sammen med de andre i ungdom
safdelingen.
Har dette din interesse kan du kon
takte
ungdomslederen
for
yderligere informationer.

Aktiviteter 1999
Kapsejladser i SSF
6. maj
13. maj
15.-16. maj
20. maj
27. maj
3. juni
5.-6. juni
10. juni
17. juni
24. juni
26. juni
5. august
12. august
14.-15. august
19. august
21.-22. august
26. august
2. sebtember
9. september
11. september
12. september
16. septemper
18.-19. septemper
23. september
25.-26. september

Aftensejlads Sundby Sejlforening
Sejlads Kastrup Sejlklub
Amagercup
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Hempel Cup KS ( Østerkreds )
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Træning for Nordisk Folkebåde og Biks
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Klubmesterskab Kastrup Sejlklub
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Old boys Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Ungdomsmesterskab
Klubmesterskab Sundby Sejlforening
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Ballad og Nordisk Folkebåde
Sidste Af tersejlads
Larchmont (Nordisk Folkebåde)

Andre arrangementer i SSF
1. maj
23. maj
6. juni
13. juni
23. juni
27. juni
7.-8. august
5. september
11. september
2. oktober
8. oktober
23. oktober
31. oktober
11. december
19. december

Standerhejsning
Pinsemorgen
lste dagtur for sejlerskolen
Familiesejlads
Sankt Hans
Saltholmstur for sejlerskolen
Weekend tur for sejlerskolen.
2den dagtur for sejlerskolen
Fisketur
Duelighedsprøve.
Afslutning på sejlerskolen.
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost
Juletræ
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

| f||

Hos Flligger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

og her dækker vi
Amager og
København City

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

Juni 1999

Nr. 6

58. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Havnekontoret

32 58 14 24

Telefax

32 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

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
32 97 33 50
Kim Petersen
Kapsejladschef:
Erik Povlsen
Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 52 98 89
32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Der synges for til fællessangen
•men ikke alle lytter med.

Standerhejsning
1999
Vejret var med os, helt sommer
agtigt og mange var mødt til den
sidste standerhejsning i dette
årtusinde i Sundby Sejlforening.
Formanden bød velkommen,
holdt en lille tale og herefter blev
der sunget en fællessang skrevet
af et medlem i 1934. Foranden
ønskede os alle en rigtig god
sejlersæson, bedre end sidste år.
Standeren blev hejst af formand
og næstformand i forening efter
fulgt af kanonsalut fra de frem
mødte kanonerer.
pc
Standeren hejses

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
E-mail

32 52 16 05
hegr@slv.dk

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose

22 90 06 36
. 32 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

32 52 98 89

Billige kvalitetstryksager

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

32 51 71 79

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

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

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
TIL SPECIALPRIS
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
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Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger
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Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning
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Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug

z
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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.

S*AfOffsettryk
v/ Tina og Søren Møller

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79
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FAMILIESEJLADS
FOR SEJL OG MOTORBÅDE
Søndag den 13.juni 1999
SSF afholder familiesejlads for sejlbåde og motorbåde.
Der afholdes skippermøde kl.930 på terrassen foran
klubhuset hvor dagens sejlads vil blive gennemgået
og få klaret stemmen.
Efter et par timer på vandet vil der være fællesspisr)) A ning på søndre mole med den medbragte mad og
præmie overrækkelse.
Sejladsen for sejlbåde vil starte udfor SSF og banen
vil blive offentliggjort på skippermødet.
Sejladsen for motorbåde vil starte umiddelbart efter sejlbådene er
startet og vil bestå af en distance som skal gennemsejles 2 gange.
Der er vandrepræmier til bedste sejlbåd, bedste motorbåd samt bedste pigebåd.

Kapsejladsudvalget

L
r

Nytårsaften 1999 - 2000
S Tina holder en speciel nytårsaften i
Sundby Sejlforening
Billetter sælges fra den 1. juli kl. 2000
ved disken. Der er max. 200 pladser.
Prisen er lidt afhængig af hvad
(t s — d e n rigtige levende musik
koster, dog max. 500 kr.
pr. stk.
Tina

J
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Sejladsinformation april 1999
for området ved tunnelen til Sverige
Det sidste element til sænketunnelen

forbedre sikkerheden ved passage og

Arbe jdsområderne

mellem halvøen ved Kastrup og

danner

fra

I forbindelse med anlægsarbejderne til

Peberholm blev placeret i januar 1999,

Middelgrundsfortet i nord til Drogden

den faste forbindelse over Øresund er

og udgravningen af den nye perma

Fyr i syd. Samtidigt er bredden øget til

der udlagt arbejdsområder med for

nente sejlrende gennem Drogden er

ca. 300 m, og den nye mindstedybde er

bud mod sejlads og fiskeri.

afsluttet.

8 m. Sejlrenden er afmærket med

Arbejdsområderne er afmærket med

Det betyder, at besejlingsforholdene

grønne lystønder mod vest og røde

gule bøjer.

gradvist bliver afgørende forbedret

lystønder mod øst. Kortskitsen, ne

Samtidigt med ibrugtagning af den

både for den gennemgående erhvervs

derst på siden, viser kun placeringen

permanente sejlrende for store skibe

trafik og lystsejlerne i løbet af 1999.

af afmærkningen i umiddelbar

indskrænkes arbejdsområdet ud for

nærhed af arbejdsområderne. For en

den kunstige halvø, hvilket betyder, at

Ny permanent sejlrende for store

yderligere beskrivelse af afmærknin

der åbnes op for sejlads med lystfartø

skibe i Drogden

gen i tilknytning til den nye sejlrende

jer og mindre skibe mellem dette ar

Afmærkningen til den nye perma

henvises der til Efterretninger For

bejdsområde og den permanente sejl

nente sejlrende for store skibe

Søfarende.

rende for store skibe. Havbunden i det

Drogden Gravede Rende

nu

en

lige

linje

er nu

nedlagte arbejdsområde er opmålt,

udlagt. Sejlrenden er rettet op for at

som en sikkerhed for, at der ikke er

Områder mød sej Iadsforbud
N 55 37.85

KASTRUP
HAVN

E 12 41.06
NORDRE RCSE^

*

Ny permanent sejlrende for
store skibe. Dybde 8.0 m.

SALTHOLM
KUNSTIG HALVfl

AMAGER
N 55 36.87
E 12 41.06

DRAGØR BAVN
DRAGGR FORT
(Drogden VTS

I : 50000
lOOOm

4
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34.52

rev 10. 1999-04-26

E 12 47.07

CAV/PHS

N 55

efterladt genstande på havbunden
eller sket væsentlige ændringer af
dybdeforholdene til fare for sejladsen.
Besejlingsvejledning
Der er oprettet en døgnbemandet
skibstrafik service på Dragør Fort
(Drogden VTS) til overvågning og
vejledning af skibstrafikken i Drogden
VTS star for Vessel Traffic Service.
Der er desuden udstationeret vagt
skibe for identifikation og vejledning
af skibsfarten. Disse skibe er påmalet
ordet "GUARD".
Drogden VTS udsender informationer
om særlige forhold af betydning for
sejladssikkerheden på VHF kanal 71
efter forudgående annoncering over

BADU/bSTYR

KOM OG SE DE SIDS7 kNYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB IÆDNING
VI HAR: INSTRUMENT!
BLOKKE/BESIrAG OG FITTINGS
TOWÆRK
MALING
SEJLERTØJ (t MARITIM MODE
GAVEARTIKLffi

KAST;

iERVICE

S ALTVÆRKS\^^-^7^K£STRUP
TLF. 32-500504
MAN-FRE 09.00-17.30
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00

kanal 16.
VTS systemet er ikke forbeholdt
erhvervstrafikken.
Alle, der har behov for assistance til
passage gennem området, kan kalde
Drogden VTS over VHF kanal 71 eller
ringe på tlf. 32 53 24 27.

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

Sundby Sejlforenings forårstævne 1999
Lørdag d.24/4 og søndag d.25/4
afholdte Sundby Sejlforening sit
første stævne i 99.
Desværre uden ret meget vind, hele
lørdagen gik med at vente på vind
og da der endelig kom nogle krus
ninger på vandet lykkes det at få
sejlerne startet, men det var en kort
fornøjelse for allerede på første
krydsben sprang vinden 90 grader
og sådan blev vinden ved indtil den
døde helt så banen blev afkortet og
sejlerne kom i mål ved hjælp af
strømmen som var med.
Søndag så det lidt mere optimistisk
ud da metrologerne havde lovet
mere vind, men igen svag. Vi fik
startet sejlerne kl.10:00 og det så
lovende ud og med mindre vind
spring lykkes det at få den anden
sejlads gennemført.
Vi skyndte os at ændre banen til
næste start som gik umiddelbart
efter den anden sejlads efter første
krydsben begyndte vinden igen at
drille men denne sejlads blev da
gennemført.
Vores lokale helte DEN 52 med
Allan Hansen KS / Tonny Povlsen
SSF /
Ole Pedersen KS blev som det frem
går af resultatlisten nr.4. Dette er
ikke så dårligt
da de bevarer deres førsteplads på
Yngling ranglisten.
Samtidig vil jeg takke Meka Møbler
for deres sponsoring af stævnet, tak
til Iwanho'e for de gode foto
optagelser af stævnet et godt stykke
arbejde !
Erik Povlsen
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Resultatlisten fra forårsstævnet
D

149 Lars Gottfredsen
Troels Trabjerg
Mads Hansen

1

5

1

10.0

1

D

159 Peter Langen
Mikkel Rasmussen
Morten Flamand

2

2

10

22.0

2

D

157 Nicklas Holm
Anders Køge
Mathias Thomsen

4

7

4

29.0

3

16

1

5

32.0

4

15

3

40.7

5

6

13

6

42.4

6

7

D

52 Allan Hansen
Tonny Povlsen
Ole Pedersen

D

131 Finn Jelsbak
Christian Blæsbjerg
Mikkel Kidmose

D

180 Kent Dalsbo
Mads Pedersen
Rune Neumann

D

129 Thomas
Taatø
Jan Reymond
Jesper Gundborg

23

6

2

43.7

D

134 Thomas Bach
Elisabeth Wildt
Rikke Christensen

17

3

9

43.7

D

181 Susanne Mortensen
Ditte B. Jeppesen
Line S

3

10

16

43.7

9

D

155 Nikolaj Kamedula
Bjarke Frederiksen
Andreas Nielsen

14

4

14

48.0

10

D

165 Dean Olsen
Carl Gustaf Jespersen
Jesper Tjellesen

7

19

7

51.0

11

11

9

21

59.0

12

9

14

18

59.0

13

13

16

12

59.0

14

10

17

15

60.0

15

D

61 Trine Palludan
Ida Hartvig
Bille Hansen

D

11 Dennis Nielsen
Lars Aarnestad
Carsten Sørensen

D

174 Claus Graugård
Carsten Mølgård
Jørn Amb

D

136 Claus Høj Jensen
Maris Holm
Claus Zastrow

D

D

D

4 Philip Guhle
Henrik Teisbæk
Kristoffer Olesen

Kolding

KDY

D

lll Jørgen Ring
Frederik Løppenthin
trine Larsen

D

171 Per Lolk
Ida Brun
Lars Hoffmann

P

68 Michael Casparij
Mads Degnsgaard
Philip Falk

S

36 Mathias Dahlstrøm
Mari in Palander
Petter Klarg
63 Claus Brask Thomsen
Axel Brask
Per Thorshøj

Aftenkapsejlads 1999
Aftenkapsejlads sæsonen 1999 er startet med den første sejlads
hvor Sundby Sejlforening og Kastrup Sejlklub afholder fældes
aftensejlads, det var virkelig en fornøjelse at være dommer
på en sejlads hvor der var mere end ti både fra start.
Den første aften var også nær det perfekte sejlvejr med 4-5 sek.
Vind og fra sydøst lig retning
der var 19 både tilmeldte og 15 startene. Der var 3 både fra
Sundby Sejlforening som præmietager i Folkebåds klassen Johnny
Jørgensen / Henrik Heger / Brian Frisendahl.
Og i Drage tog Hans-Jørgen Sørensen en præmie med hjem.
Vi håber at se nogle flere Sundby sejler på banen meget snart.
Med sejler hilsen
Kapsejladsudvalget

START 1
KDY

15

18

6 Jacob Guhle
Lars Rolf Jacobseb
Simon Mørup
130 Henrik Dannesbo
Lars Juul Jørgensen
Michael Dannesbo

D

Kaløvig

167 Theis Trabjerg
Christian Neess
Lasse Bjørn Spild

D

Torsdag
m

KDY

22

8

63.0

16

D
D
D
D

12

20

68.0

17

5 DSQ

17

70.0

18

750 20
KLUB TA6

18

11

73.0

20

27

11

19

75.0

21

LØB
3
DH
SEJLNR. BADTYPE

20

25

23

83.0

23

86.0

24

D

186 Jens Stage Petersen
Jens Riising
Christian Bo Hansen
19 Majbritt Sørensen
Brian Pedersen
Heine Pedersen

TS

25

21

24

88.0

25

Horsens

22

23

25

88.0

26

D

133 Niels Bjørkøe
Karen Wix
Bjørn Andersen

19

28

26

91.0

27

D

59 Martin Leifelt
Mads Dambæk
Daniel Hansen

21

26

28

93.0

28

DNF

27

27 103.0

29

29

29

29 105.0

30

164 Karl - Johan Westhoff
Peter Westhoff
Rasmus Eriksen
54 Lars Darling
Mikkel Thorup
Mie Kølert

ASC

720
652
725
736

MÅL: 750 20
BADNAVN

26

13

KS
KS
KS
KS

KS
KS
KS
KS
KS

D
D
D
D
D

24

Aida
Trutte Ruth
Moster Fit
Alpina

Pascal
Kløver
Røde Mor
Synke fri 11
Målestråle

19

22

B.Danielsen
Claus Topp
Arne Hansen
Bj arne.H.Hansen

Torben Pless
NN
Poul Byberg
NN
Fredie Bruzelius

72.0

81.0

SKIPPER

652 80
KLUB TA6

733 20
KLUB TA6

22

8 DSQ

BANELÆNGDE:

MÅL: 736. 50
BÅDNAVN

MÅL: 756.90
BADNAVN

20

24

TA6

SKIPPER

683
760
620
479
110

Ballad
Albin X
Ballad
Spæghugg
Grinde

230 Drage

TA6

TA6
SKIPPER

Hans-jørgen Sørensen Puff

SSF

733
736
733
756
742

SKIPPER

MÅL: 784 40
BADNAVN

784 40
KLUB TA6

D

Frank Olesen

Kiki

SSF

889 Albin V

TA6

LØB
5
Yngling
SEJLNR. BADTYPE SKIPPER
126 Yngling

Benjamin Mody

TA6

SSF

SEJLTID PRÆMIETI
4 01.12.50 01.19.2
8 01.10.55 01.23.0
1
DNC
5
DNC

SEJLTID PRÆMIETI
2
6
2
9
1

784 4

MÅL: 799 00 - 799 00
BADNAVN
KLUB TA6
Marinus

5.0 SØMIL

01.14.12
01.15.00
01.16.00
01.18.22
DNC

01.19.4
01.20.1
01.21.2
01.21.5

SEJLTID PRJEMIETI

750 2 01.12.34 01.16.3

LØB
4
DH
SEJLNR. BADTYPE

D
D

Albin
Swede 3 8
Scampi
Albin A

12

28

SSF

108
1
1065
89

START KL: 19.00.00

LØB
2
DH
SEJLNR. BADTYPE

D
RKS

DH.98

LØB
1
DH
SEJLNR. BADTYPE

SEJLTID PRÆMIET]
DNC

SEJLTID PRÆMIET:

799 0 01.20.30 01.20.

Onsdagssejladserne holder flyttedag
i sæsonen 1999
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*

Fra Ynglinge VM-udtagelse
Iwanhoe foto

Nordisk folkebådsstævne

den 6. maj
resultatliste
SEJLNR.
D

NAVN

1101 Ole Pedersen

D

972 Johnny Jørgensen

D

924 Henrik Heger

D

841 Brian Frisendahl

D

641 Kim Fogde

Claus Øster

1

POINT PLC

Kastrup

1

0.75

1

Kastrup

5

5.0

5

Kastrup

6

6.0

6

D

624 Flemming Lisborg

Kastrup

7

7.0

7

D

816 Morten Langer

Kastrup

8

8.0

8

D

819 Søren D Pedersen

Kastrup

9

9.0

9

U>

774 Ole Bock Lauritzen

Kastrup

10

10.0

10

Kastrup

11

11.o

1]

Kastrup

12

12.0

] 7.

kastrup

13

13.0

13

14

14.0

14

104 8 Sven Betak

||! .'

II D

D

8

KLUB

'>ojørgen Nielsen

961 Susanne Carrebye

1072 NN

D

683 Klaus Petersen

Kastrup

15

15.0

15

D

393 Jørgen Blom

Kastrup

DNS

19.0

16

D

849 Carlo & Torben

Kastrup

DNS

19.0

16

D

873 Søren Ejsenhardt

Kastrup

DNS

19.0

16

Ingen baktusser i Tinas
køkken
Levnedsmiddelkontrollen har været på besøg og
set Tinas køkken nøje efter i alle kroge og hjørner.
Både opbevaring af mad og rengøring i køkkenet blev
grundigt efterset.
Levnedsmiddelkontrollens kommentar var kort:

"Undersøgelsen giver ikke anledning til
bemærkninger."
Sundby Sejlforening er kendt landet rundt, måske ikke så
meget for selve havnen, men restaurationen er velkendt.
I fremmede havne høres ofte:
SSF, det er jo den med restaurationen, hvor man spiser en rigtig god
gang biksemad eller flæskesteg.
pc

På kancellisprog:
Cylindriske beholdere i
mellemstørrelsen, hvis
indre lagerkapacitet er
uudnyttet, må med
rimelig forventning for
modes
at
besidde
væsentlige akustiske
kvaliteter.

Amager

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

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978

Tomme tønder buldrer
mest.

w
XSejlcenteæt/
N.

...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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UNGDOMSAFDELINGEN
Lad vinden bære dig
Ungdomslederen informerer:
Godt inde i maj måned kan vi kon
statere at sommeren ikke er startet
med den hedebølge vi nok gik og
håbede på, men vejr til sejlads har
det dog alligevel været.
Jollebroen er på plads takket være
god hjælp fra forældre og et par af
ungdomsafdelingens andre altid
friske hjælpere. Det er trist at ikke én
eneste seniorjollesejler eller surfer
kommer og giver en hånd med, lige
som det havde været rart om et par
af foreningens brobadere havde vist
sig til dette arbejde.
Alle afdelingens både er nu næsten
sejlklare og vi er godt i gang med
sejlafterne, der specielt om tirsdagen
trækker mange sejlere - måske har
det noget med "dagen ret" at gøre ?
Vi har haft nogle forsinkelser, men
vi får alle Ynglinge klar og dermed
flere både i vandet end vi har sejlere
til på nuværende tidspunkt. Dette
skyldes at foreningens øvrige
medlemmer har interesse i bådene dels
i
forbindelse
med
Oldboyssejladsen i efteråret og dels
til brug for det tidligere omtalte
"Ynglinge for alle" projekt.
Desuden har vi lovet Søværnet at
låne dem vores Ynglinge i
forbindelse med Militær-VM efter
sommerferien.
De først Ynglingesejlere har været til
kapsejladser, og vi er ved at lægge
planer for kapsejladsdeltagelse i
resten af sæsonen. Beklageligvis har
vi måttet aflyse vores "Amager
CUP"
grundet
manglende
tilmeldinger fra såvel optimister
som ynglingesejlere.
Alt tyder på at såvel kredsarbejdet
som regionsarbejdet er gået totalt i
stå i denne sæson.
I de kommende måneder tager vi så
hul på de næste opgaver, der
trækker sig fra renovering og
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ombygning af lokaler til oprydning
og nummerering af jollepladsen - i
samarbejde med de øvrige inter
essegrupper på området.
I starten af juni måned tager vi fat få
første del af et større projekt med at
skaffe nye unge medlemmer til SSF et projekt der vil strække sig over de
kommende år.
I juli måned skal vi afvikle Tjenobylarrangementet og efter sommerfe
rien vil vi formentlig bruge de fleste
kræfter få ungdomstræningen så vi
kan få vores kommende stjerne op
til praktisk prøve.
Foråret har ikke været uden proble
mer - Skader på bådene fra sidste
sæson, nedslidte lokaler, følgebåd
der krævede ny motor og store repa
rationer, sygdom og fysiske skader
blandt de trækkende kræfter i ung
domsarbejdet, manglende interesse
og opbakning fra seniorjolle-sejlerne
og oven i hatten mangler vi
hjælpere.

HJÆLP!
UNGDOMSAFDELINGEN
har brug for hjælpere til
praktisk arbejde, brovagter
og afløsning for vores få
trænerer!
Overrasket ? Nej, der er ikke noget
af dette der kom som en over
raskelse og vi taber ikke modet af
den grund, men vi kunne altså godt
bruge nogle flere hænder. Heldigvis
har vi god hjælp af en håndfuld
friske forældre og en lille snæver
aktiv kerne, så vi holder fast vi vores
planer indtil videre.
Henrik Gravesen.

SEJLAFTEf
YNGLINGE:
På nuværende tidspunkt har vi 2
Ynglinge på vandet mandag til ons
dag og der er god mulighed for at
dette i løbet af forsommerne
udvides til 3 på enekl te hverdage.
Der er løbende afbud, så der er ofte
gode chancer for at få en løs plads,
så det er bare at møde op kl. 1730.
Desværre har vi i starten af maj
være ude for et uheld med en af
vores sejlere, så vi pt. Er yderligere
underbemandet
med
Ynglingeførere.
OPTIMISTER:
Vi har optimisttræning hver tirsdag
- kl. 1730 med efterfølgende fæl
lesspisning.
Denne fællesspisning, der styres af
Hanne og Mimi, baseres på optiforældres kogekunst og er foreløbig
så stor en succes at vi i begrænset
omfang og for en lille 10'er tilbyder
"rester" til ynglingesejlere, trænere
og andre godtfolk - når altså optisejlerne ikke selv kan tømme gry
derne.
JOLLER:
I løbet af forsommeren vil vi prøve
at sætte vores E-jolle i sejlklar stand,
og inden for samme periode håber
vi at kunne tilbyde forsøgstræning i
Laserjoller.
BÅDTILDELING:
Optimistjollerne er ikke alle sam
men fordelt på enkeltsejlere, og flere
af vores joller er efterhånden godt
udtjente, men vi giver gerne sejlerne
en ekstra hånd med diverse
forbedringer - og mon ikke der
skulle være mulighed for at vi i
løbet af sæsonen kan få et par gode
joller i bytte for et højt aktivitet
sniveau blandt sejlerne ?
Ynglingene er indtil videre fordelt
således - support i parentes:

YD 160
Bådsmand er Klaus Mikkelsen
(Henrik Gravesen)
YD 126
Bådsmand er Benjamin Mody
(Henrik Heger)
YD 101
Bådsmand er Kitt Gravesen
(Søren jensen)
YD 24
Bådsmand er Eva Persson og Louise
Ditmar i fællesskab.
(Henrik Gravesen)
YD 24 er i første omgang afsat
mandag til onsdag - til brug for pro
jektet "YNGLINGE FOR ALLE",
men hvis der ikke i løbet af forsom
meren kommer gang i dette projekt
vil vi overveje at sætte båden på
land, og der vil så formentlig blive
ændringer i de ledelsesmæssige ans
var.

"YNGLINGE FOR ALLE"
er klubbens nye tilbud til
sejlkyndige medlemmer.
Kontakt ungdomslederen!
HUS & PLADS:
UNGDOMSHUSET:
I slutningen af maj måned vil vi i
samarbejde med havneudvalget
beslutte os for hvilke ændringer der
skal ske på jollepladsen for at sikre
en forbedring af forholdende i ung
domshuset - her tænkes primært på
vand og afløb samt grejskur på
pladsen mv.

AKTIVITETSKALENDEREN:
Sejlaftener starter kl.17 30 !
Ynglinge: Mandag,
Tirsdag,
Onsdag
Optimister: Tirsdag
Kapsejlads: Torsdag

"YNGLING FOR ALLE"
"Ynglinge for alle" er et projekt
under ungdomsafdelingen som har
været undervejs i et stykke tid.
Det er ganske enkelt - Klubben har
bådene, du har dit duelighedsbevis
og bådene skal bruges.

APRIL - JULI:
21.-24. maj PINSETUR
(Se opslag på tavlen)
29.-30. maj Huggetpokal, Juniorer
Yngling, Tårbæk
5. juni

Ungdomsmesterskab98

13. juni

Familiesejlads i SSF

26.-30. juni Landssommerstævne
JDM Yngling, Bogense
?? juli

Tjenobyl-arrangement

10.-13. juli

Nordisk Mesterskab
Yngling, KDY

16.-24. juli

Verdens Mesterskab
Yngling, Bostahusen

HOLD ØJE MED OPSLAGS
TAVLEN I UNGDOMSHUSET DER ER LØBENDE NYE INFOR
MATIONER

HUSK AFBUD

Der er kort sagt tale om et nyt tilbud
til medlemmer af SSF, som helt efter
vasketøjsprincippet kan låne en
Yngling til nogle timer på Sundet.
Kravene er enkle. Du skal have due
lighedsbevis - være tilmeldt ordnin
gen - gennemføre en testsejlads efter
aftale med ungdomslederen eller
dennes stedfortræder - deltage i
vedligeholdelse af båden/bådene.
De nærmere krav og regler for dette
projekt er under udarbejdelse og vil
blive opslået i klubhuset, i Jollehuset
og i Ungdomshuset i starten af MAJ.
Fordelene er enkle. Du får dit livs
chance for at få en god ekstra træn
ing i sejlsportens vidunderlige ver
den - eller blot en frisk tur på
Sundets blå bølger, måske imens
den yngre del af familien træner
sammen med de andre i ungdom
safdelingen.
Har dette din interesse kan du kon
takte ungdomslederen på telefon 32
52 16 05 eller i kontortiden for
yderligere informationer.

UNGDOMS1NFO:
Næste nummer af ungdomsinfor
mation forventes udsendt til de
aktive sejlere i starten af juni måned
- men glem ikke at tjekke
opslagstavlen i ungdomshuset!

Tirsdag d. 1. juni kl. 20 - ca. 21
Dagorden:

MØD OP!
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JOLLESEJLERE & SURFERE M.F.
Det nyligt afholdte jollemøde havde
meget lille tilslutning - 3 medlem
mer incl. undertegnede - der er
ganske simpelt for dårligt!
Ingen deltagelse ingen indflydelse!
Poul Dyreborg har lagt ryg til arbej
det med at fjerne halvanden ton sten
for jollehusets tag, så specialisterne
kan komme til at foretage en inspek
tion, med henblik på at på huset sat i
stand.
Bjørn Amundsen har på anmodning
fra undertegnede gennemgået alle
både på pladsen, så vi nu har et godt
overblik over både, bådejere,
jolleskure samt brugere og ejere af
samme.
Hvorfor er der så mange joller uden
årsmærke for 1999 ? Det SKAL på !

Bådene skal være i "sødygtig stand"
- er dette ikke tilfældet vil de for
mentlig blive henvis til anden plads
på området eller ejeren vil blive
anmodet om at få jollen bragt i
orden.
Skurene skal males - det er almin
delig vedligehold - så kontakt
undertegnede for nærmere informa
tion og fat penslen.
Jollepladsen bliver inddelt og plad
serne nummereret - aktive joller og
tunge jolle på pladser med lettest
adgang til slæbestedet.

Henrik Gravesen
Ungdoms- og Jolleleder.

Jollepladsen skal være et område vi

Nyt ansigt i butikken:
Pr. 1 marts er besætningen på skuden blevet udvidet
med vores nye 2. styrmand; Ellen Ostenfeldt.
Ellen har tialigere sejlet i skudehavnen
i " Fiskernes indkøbsforening".
Derfra har hun en stor erfaring
indenfor specielt fiskeriudstyr og maling.
Ellens dertra kendte venlige og gode service
fortsættes hos os.
Ellens og vores prispolitik matcher godt,
derfor kan du med stor fordel
købe dine materialer og dit udstyr hos os.
Det vi ikke har på lager fremskaffer vi!

32503017
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Ring eller kik forbi - og hold øje med
opslag i jollehuset.

Slæbejoller, Surfere og Kajakker mv.
skal ligeledes være mærket og i
ordentlig stand - og så skal der altså
betales leje for pladserne på sta
tiverne !

Heller's Yachtværft
& Udstyr

A mage

kan være bekendt at vise frem og
hvor de aktive sejlere og andre
medlemmer har lyst til at opholde
sig. Det er også DIN pligt at hjælpe
med i det arbejde der skal gøres ikke mindst hvad angår DIN båd og
området omkring den - ligeledes
gælder det også brugere af
jolleskurene.

\ Motorvejen til Kastrup I

&ode parkerinqsmulighecM
Tog til lufthavnen
l
j Bus nr. 9, 36 og 2505 \

Butik med alt i udstyr
Hempel
fGlasfibermaterialer; polyester fra kr. 25,-/ kg.;
!
Suzuki forhandler.
Fiskeriudstyr.

asiaKering.

|
Hempel Osmosecenter
i Reparation at træ- A glasfiberskader.|
flnstallation og reparation af bådmotorer f
Bedding til 15 ton.
A/AWAV.VWW.vvwwassvvwass'AV.WAW.VANNV/AW.V;•

åbningstider:
|
an-fredag
9.00-17.30f
Lørdag
(9.00*)10.00-14.00|
i(Søn-Heliidage 9.00-14.00*)!
*fra 15. marts-15. juni

ndvej 407, 2770 Kastrup

Brobisserne i SSF
Det der med at bygge broer
kan vi da også i SSF, godt nok
ikke helt til Sverige - men et
lille stykke af vejen bliver det
da til - hvert år...

g n 'WW

...hvis mange flere brugerne del
tog i arbejdet, nåede vi måske
helt til Sverige - man ved aldrig?
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Når i læser
dette er sejlad
godt
serne
igang, selvom
det tog sin tid
før Øveballen
endelig blev
hvilket
Claus Villadsen tør,
først skete da
Tyveknægten, kom ud af teltet
og gavlene blev pillet ned,
således at der kom gennemtræk.
Det jo et tilbagevendende pro
blem med fugt i teltet, hver
gang det er blevet flyttet og gen
rejst !
Enkelte elever har ydet en ind
sats ud over det sædvanlige i
klargøringen af bådene, godt
gået!
Skulle der sidde enkelte som
har lidt dårlig samvittighed, må
vedkommende tage revanche
på et senere tidspunkt.
Tyveknægten har fået monteret
nyt kompas i år, hvilket også
var påkrævet, idet det gamle
var svært at aflæse. Særlig tak til
Johnny !
Min tiltrædelse som skolechef,
vil ikke føre til ændringer af sej
lerskolen, højst en ny farve på
Øveballens dæk!
Jeg vil bestræbe mig på at

videreføre Kent W. Nielsens li
nie med et godt kammeratskab
og hvor det sociale er i
højsædet, således at nye og
gamle elever kan føle sig
hjemme på sejlerskolen.
Dette skal også ses som en
opfordring til ældre elever, nu
med egen båd, som skal være
hjerteligt velkomne til at deltage
i sejlerskolens arrangementer.
Søndag den 6. juni har vi en
dagtur, hvor vi mødes ved
bådene kl. 10 00 husk madpakker
vi forventes hjemme kl. 18 00 (se
nest).
Søndag den 13. juni er der
Familiesejlads, dette er et fælles
arrangement for hele SSF, vi
mødes ved flagmasten foran
klubhuset kl. 10 00 .
Efter sejladsen er der fællesspis
ning på søndre mole (husk
madpakker).
Søndag den 27. juni sejler vi
Saltholm rundt, dette er en
meget fornøjelig tur med
mulighed for badning, og anden
underholdning. Klokken 10:00
mødes vi ved bådene, (husk
madpakker igen igen)

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

Med sejlerhilsen
Claus Villadsen
skolechef

Skt. Hans aften
S
F

Se opslag i klubhuset

jfc**

Jkr«

jfc^r
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fra bestyrelsen

Aktiviteter 1999
Kapsejladser i SSF

2300 S

3. juni
5.-6. juni
10. juni
17. juni
24. juni
26. juni
5. august
12. august
14.-15. august
19. august
21.-22. august
26. august
2. sebtember
9. september
11. september
12. september
16. septemper
18.-19. septemper
23. september
25.-26. september

2300 S

Andre arrangementer i SSF

2^
Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
Loise D. Andersen
Iranvej 16
Arley Carstensen
Kastrupvej 84
Carsten G. Godske
Amagerbrogade 190
Henning E. Kjær
Fredenhøjs alle 5
Alex T. Nielsen
Nyvang alle 9
Kaj Nygård
Bremensgade87
Ditte Søllingvraa
Elverdammen 3
Mie Schaldemose
Irlandsvej 17
Søren Jørgensen
Øresundsvej 116

2300 S
2300 S
2300 S
2300 S
2300 S
2300 S
Hvidovre

r

Et lille minde om
Grethe Christensen
Efter et halvt års syg
dom døde Grethe, hun
var meget afholdt i SSF.
I over 40 år, hvor hun
havde sin daglige gang , nnår
hun kom med kaffe og mad
pakker til sin mand Poul (Snulier
Poul), som døde for ca. 5 år siden.
Mange år igennem sejlede vo til
Saltho og holdt ferie og hyggede
os om vinteren, hjemme hos dem
sammen med venner.
Altid på farten var Grethe i haven
med Inge, ud og købe ind, med
Per og jeg på fisketure, ud og
passe børn, hun var altid aktiv.
Vennerne vil savne dig, der gik
bort for tidligt.

•da

6. juni
13. juni
23. juni
27. juni
7.-8. august
5. september
11. september
2. oktober
8. oktober
23. oktober
31. oktober
11. december
19. december

Aftensejlads Sundby Sejlforening
Hempel Cup KS ( Østerkreds )
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Træning for Nordisk Folkebåde og Biks
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Klubmesterskab Kastrup Sejlklub
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Old boys Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Ungdomsmesterskab
Klubmesterskab Sundby Sejlforening
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Ballad og Nordisk Folkebåde
Sidste Aftersejlads
Larchmont (Nordisk Folkebåde)

lste dagtur for sejlerskolen
Familiesejlads
Sankt Hans
Saltholmstur for sejlerskolen
Weekend tur for sejlerskolen.
2den dagtur for sejlerskolen
Fisketur
Duelighedsprøve.
Afslutning på sejlerskolen.
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost
Juletræ

Ære være dit minde.
Elo Nielsen
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos FlUgger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

og her dækker vi
Amager og
København City

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

Juli/august 1999

Nr. 7/8

58. Årgang

lin

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

v <n

'

N

^Jina S

Ylytåråaj^ten, /999 - 2000
elkomstdrinh hl. / 720

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Havnekontoret

32 58 14 24

Telefax

32 59 35 60

Wenu:
Sk aldyrScocbtail m/flutes
1 /4 fil hvidvin

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

\Jildsvin m/tyttebær, waldorfsalat, hartoj-ler ocj vildsvtnesauce
vi

Formand:
Jens Green Jensen

32 50 63 65

Næstformand, Festudvalg:
Else Thuring

32 53 59 64

Sekretær:
Bjørka Schandorff

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

^SSurprice m/hvidportvin

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50
Kapsejladschef:
Erik Povlsen
Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

l/2 pi. rødvin

J<affe JhranSeha^e
Jd.24

00

til rådhusurets slaej

(ået på fjerniynj
C^hampa^ne

32 52 98 89
32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

fpidil?

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
E-mail

32 52 16 05
hegr@slv.dk

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose

22 90 06 36
32 59 37 33

danå Le le natten

Pri, pr. liflet br. 495,-

A

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

imj

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

32 52 98 89

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

Alt i bogbinderiarbejde

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.

S MOffsettiyh
v/ Tina og Søren Møller

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79
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Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
den 1ste i måneden.
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Monkey Cup
Sejlklubben Sundet afholdt Ynglinge
ranglistestævne lørdag og søndag
den 29. - 30. Maj, hvor SSF' juniorer
deltog med én Yngling - YD 126 med
besætning, Benjamin Mody som
styrmand, Marc Pedersen som spi
lergast og Kitt Gravesen som forgast.
Benjamin fortæller:
Det var vores første stævne, så vi
forventede ikke noget særligt, men
alligevel havde vi en god og lærerig
tur.
Den første dag blev der sejlet to
sejladser, men vi deltog kun i den
første, det blæste for meget op til 2.
sejlads. Vi kunne dårligt nok holde
båden nede med storsejl alene.
I første sejlads fik vi en 27. plads ud
af 30 startende - tre pladser bedre
end vi havde regnet med !

Sundet den 29. - 30. maj 1999.

Søndag startede med regn og næsten
ingen vind og det blev meget hurtigt
koldt og klamt, men starten gik
alligevel. Vi startede godt og lå
blandt de bedste, men blev hurtigt
pakket ned blandt de sidste, så vi
havnede igen på en 27. plads - af 31
startende.
I 2. start lå vi igen godt fra starten og
vi lå rimeligt ved første mærke, men
vi tabte en båd på spilerturen og
yderligere nogle både på næste
krydsben. Vi sluttede 2. sejlads på en
25. plads - af 25 startende - resten
var udgået/ikke startet.
I det samlede resultat fik vi en flot
28. plads af 31 tilmeldte, og en masse
erfaring.
Der er nok meget vi skal træne før vi

Huggert Pokal
I blæst og regn tog Simon, Marc og
jeg til juniorstævne i Taarbæk
Sejlklub.
Selv om Marc ikke følte sig helt
sikker med mig som rorsmand, fordi
jeg ikke har fået mit førerbevis (jeg
sejler på dispensation) så tror jeg
nok, at jeg taler for os alle sammen
når jeg siger at vi havde en fed tur.
Vi startede lørdag med at mødes i
havnen sammen med de øvrige
medlemmere af ungdomsafdelingen,
som skulle sejle klubmesterskaber98 (opti'er).
Omkring Kl. 10 30 kørte Marc's far os
til Skovshoved hvor YD 126 lå fra
sidste weekend. Da vi endelig havde
fået taget os sammen til at rigge
båden til og komme på vandet var
klokken næsten 12 15 og første start
gik kl 13°°.
Det blæste pænt meget til at starte
med og vi havde da også lidt proble
mer med at holde båden nede. Marc
havde ikke nogen gummistøvler, så
han måtte sejle ud i FILA sko. Det er
ikke særlig smart når man er forgast
og gerne skulle kunne få sine
hængestropper hurtigt af og på når
man sejler med spiler - så han kunne
ikke komme ud og hænge!

bliver fremme i feltet
en hel sejlads, og vi
er i hvert fald selv klar over at det
kniber med koncentrationen, det går
ikke for godt med spilersejladsen,
farten i båden holder vi ikke for godt
o.s.v. - men vi var rigtig gode til
starterne ! Det skyldes en god tid
tager (min spilergast) og et godt
overblik hos en god forgast. Tak til
dem.
Jeg håber vi kan få trænet en del af
disse ting inden næste stævne, så vi
kan få lidt bedre resultater med
hjem næste gang.
(Det gik jo meget godt, men vi må jo
gerne blive bedre - ik ?).
Hilsen
Kitt, Marc og Benjamin.

Tårbæk den 5. - 6. juni 1999

Så var der selvfølgelig Simon, men
det lykkedes os aldrig at få hans
hængestropper og hængevest til at
passe!
Vi måtte klare os med 3 små spurve
på siden. Det svarede sådan ca. til
det halve af hvad de andre sejlede
rundt med! Men bortset fra alle de
små problemer der dukkede op så
klarede vi det ok og kom i mål som
nr. 9 ud af 11 tilmeldte. Det skal
lige siges at det måske ikke lyder
særlig flot, men det er altså også lidt
svært at sejle op med f.eks. en af
Ghule familiens drenge, når det nu
er første gang jeg sidder ved roret i
en kapsejlads - I guder, hvor sejler
de stærkt!
Der blev kun sejlet en sejlads lørdag
og så var det meningen at der skulle
sejles 2 sejladser søndag.
Søndag blæste det så meget at det
var lige før at man skulle have aflyst
begge sejladser (juniorer må kun
sejle op til 12 m/s) så der blev kun
sejlet en sejlads. Den klarede vi fak
tisk bedre end lørdagens sejlads!
Vi sejlede fra 2 både og kom i mål
som nr. 8 af 10 startende - så vi
gjorde da lidt fremskridt.
Vi havde heller ikke fået ordnet

vores hængestrop
per, så det var flere
gange tæt på at vi
V
alle var endt med
hovedet i vandet,
men det gjorde vi heldigvis ikke! Da
sejladsen var slut sejlede vi igen ind
til Skovshoved, men vi nåede ikke
helt ind før vinden gik helt amok og
vi slet ikke kunne finde ud af at få
sejlene ned og komme ind, og så
måtte vi bede om hjælp fra en forbisejlende båd, som trak os ind i
havnen. Godt våde og trætte kom vi
ind og straks efter fik vi rigget af og
kom op og fik varmen - desværre fik
Simon ikke lov til at låne deres
sauna!
Alt i alt var det en sjov tur som vi fik
en masse ud af og vi glæder os alle
til at komme af sted igen til det
næste stævne!
Båden fik vi lov til at efterlade end
nu et par dag i Skovshoved - Jeg
sejlede den hjem mandag aften som
en god lang aftentræning sammen
med Trine og Kim.
Hilsen
Kitt Gravesen
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mandag den 26. april 1999
Afbud: Kim og Bjørka.
Økonomi:
Kassereren fremlagde budgetopfølg
ning pr. 1. Kvartal.
Kassereren anbefaler opsætning af
bimålere ved alle bygninger hvor
der foregår opvarmning af lokaler.
Sidste referat:
Ingen bemærkninger.
Generelt:
Formanden fremlagde modeller til
klubtrøjer - indhentet af Bjørka.
Bestyrelsen noterede sig dette og
anbefalede at der arbejdes videre
med sagen.
Kommunen har meddelt at man har
indgået en aftale med BB Invest A/S
om opsætning af store reklameskilte
ved SSF. Bestyrelsen besluttede at
gøre indsigelse mod dette - dels for
at undgå en overplastring af
reklameskilte ved foreningen, og
dels fordi foreningen i forvejen har
tiltænkt pladsen til information om
foreningen og vores aktiviteter.
Bestyrelsesmedlemmerne havde
modtaget brev fra et medlem ved
rørende tildeling af havnepladser,
samt principperne for information
om samme.
Formanden og havneudvalget vil
tage kontakt med pågældende
medlem for afklaring af sagen.
Formanden meddelte at man havde
fået besked fra advokaten om at
arvesagen kunne forventes afsluttet
inden for kort tid.
SSFs lejekontrakt er fortsat under
behandling i kommunen, og vi for
venter en afklaring primo maj
måned 1999.

Kolde Gys" om lån af den store sal
den 4. juli kl. 09 00 - 13 00 .
Bestyrelsen behandlede et spørgs
mål om godkendelse af renoverede
træbåde med glasfiber beklædning.
Bestyrelsen var enige om at
opretholde den tidligere beslutning
om ikke at acceptere disse både.

skønsmand til at vurdere om en sejl
kutter, der står på land, vil være
egnet for søsætning den 1. maj 1999.
Havneudvalget har lagt nyt tagpap
på jollepladsens røde "omklædningscontainer".
Ungdomslederen takkede.

Havn & plads:
Bestyrelsen mødes den 1. maj 1999 kl.
09 00 for at gennemgå havn og plads og især gamle både på pladsen.

Klubhus:
Vurdering af tag er gennemført med
ekstern bistand.
Tømrerfirma fremsender, efter aftale
med bestyrelsen, et tilbud.

Standermasten er renoveret og rejst.
Bestyrelsen bemærkede at der var
udført et flot arbejde !

Fester:
Standerhejsning lørdag den 1. maj
kl. 17 00 .

Søndre slæbested og den gamle
vogn er istandsat.

Pinsemorgen og St. Hans - se bladet.

Skurene er i stor udstrækning på
plads efter gravearbejdet på pladsen.
Kommunen og entreprenør kontak
tes for at få fjernet overfladevandet
fra pladsen.
Etablering af EL og nye lysstandere
flere steder på pladsen påbegyndes i
den nærmeste fremtid.
Parkeringspladsen vil blive indrettet
med betonblokke - formentlig inden
standerhejsningen.
Der vil efterfølgende ske en vis
beplantning.
Vi har et meget stort vandforbrug!
Dette skyldes ofte dårlige og/eller
utætte slanger og pakninger i ha
nerne. Havn- og Pladssjakket vil gå i
gang med at udbedre skaderne ved
hanerne. Medlemmerne opfordres til
at tænke mere over vandforbruget.

Sejlerskolen:
Tyveknægten er i vandet og
Øveballen vil være klar primo maj.
Sejlerskolen har fuldt hold og én på
venteliste.
Der forventes sejladsstart medio maj
efter tilrigning.
Ungdom & joller:
Plambech har doneret 1000 kroner til
børne- og ungdomsarbejdet i SSF pengene blev overdraget ungdoms
lederen, der takkede og bemærkede
at pengene ville blive brugt ved en
passende anledning.
Bestyrelsen godkendte opsætning af
permanent flagstand ved jolleplad
sen til brug for ungdomsafdelingen.
3 Ynglinge er i vandet - den sidste
forventes klar primo maj.
Projektet "Ynglinge for alle" vil få en
ny chance i den kommende sæson se bladet.

Trærod forsøgt sprængt på jolleplad
sen - resterne fjernes på anden vis !

Havneudvalget vil kontakte HCS,
for - i samarbejde med Tina - at
undersøge mulighederne for skift af
renovationsservice.

Optimisttræningen bliver indtil
videre kun tirsdage kl. 17 30 og der er
i år sejlads inden standerhejsningen.

Bestyrelsen godkendte ekstra
ordinært en anmodning fra "Det

Som opfølgning på tidligere beslut
ning får bestyrelsen en uvildig

Ungdomsafdelingen ønsker opsæt
ning af skur til opbevaring og
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beskyttelse af sejlgrej.
Dette vil frigøre lokaler i det gamle
røde klubhus til Havneudvalget og
Pladsmanden.

15. -16. Maj 1999.

Følgebåden "Tryksen" er utæt Ungdomslederen påpegede at man
ikke kunne undvære båden og at en
reparation ville være nødvendig.
Ungdomslederen bemærkede lige
ledes at foreningen manglede en
god følgebåd - specielt til kapse
jlads.
Bestyrelsen vil se på emnet ved
førstkommende samling - (1. maj).

Motorbåde:
Ingen bemærkninger, da Motorbådsrepræsentanten ikke var til stede.

Øvrige emner relateret direkte til
ungdomsarbejdet er løbende
beskrevet i bladet.
Jollebroen vil blive udlagt 2. maj og
der er indkaldt til jollemøde den 4.
maj kl. 19 00
Kapsejlads:
Ynglinge Ranglistestævne er afviklet
i let luft med 3 sejladser.

Torsdagssejladserne starter den 6.
maj (SSF afvikler 1. Stævne).

Sikkerhed:
Ingen bemærkninger, da Sikkerheds
repræsentanten ikke var til stede.
Bladet:
Redaktøren anmodede om materi

ale/indlæg vedrørende "Holmbladsgade kvartersløft".
Eventuelt:
Længere debat om Internet og EDB i
foreningen.
Formanden afsluttede mødet med at
udsætte dette emne til senere, da
flere bestyrelsesmedlemmer generelt
fandt sig for dårligt orienteret om
emnet.
/ Sekretærens fravær
Ungdomslederen.

- referat af

Amager

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

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978

Næste stævne er Amager Cup den

Heller's Yachtværft
& Udstyr
Nyt ansigt i butikken:
Pr. 1 marts er besætningen på skuden blevet udvidet
med vores nye 2. styrmand; Ellen Ostenfeldt.
Ellen har tic/linere sejlet i skudehavnen
i " Fiskernes indkøbsforening".
Derfra har hun en stor erfaring
indenfor specielt fiskeriudstyr og maling.
Ellens derfra kendte venlige og gode service
fortsættes hos os.
Ellens og vores prispolitik matcher godt,
derfor Kan du med stor fordel
købe dine materialer og dit udstyr hos os.
Det vi ikke har på lager fremskaffer vi!

32503017
Amage

<

>

| Motorvejen til Kastrup |
f&ode parkeringsmuligheder!
Tog til lufthavnen
j Bus nr. 9, 36 og 250S f

i udstyr
|
Hempel
jGlasfibermaterialer; polyester fro kr. 25,-/ kgj
I
Suzuki forhandler.
Fiskeriudstyr.
j
" Q.t,

siKringssKo
Fribordslakering.
Hempel Osmosecenter
j
|Reparation af træ- 4 glasfiberskader, j
installation og reparation af bådmotorer f
Bedding til 15 ton.
'MWVVWVAWWWVVWVVVVVSVVWtV

i;
åbningstider:
iMan-fredag
9.00-17.30|
Lørdag
jV00*)10.00-14.001
(Søn-Hellidage 9.00- 14 .00*);
*fra 15. marts-15. juni

ndvej 407, 2770 Kastrup
5

tirsdag den 1. juni 1999
Formanden bød velkommen til en
fuldtallig bestyrelse.
Revisionsprotokollen for kalen
deråret 1998 blev forelagt til under
skrift.
Punkt 1. Protokol:
Protokollen fra 31. maj oplæstes. •
Det blev vedtaget at drøfte emnet
"Computere og internet i SSF" på et
særskilt møde mandag den 16. aug.
kl. 19°°.
Punkt 2. Beretning:
Ved et møde den 19. maj hos
advokaten blev arvesagen afsluttet.
Flakfortet er sat til salg gennem
"Freja". På et ekstraordinært møde i
OFOF (Org. Fritidssejlere Omkr.
Flakfortet), hvor "Freja" var til stede
besluttede man at åbne Flakfortet for
sæsonen fra den 1. juli på følgende
betingelser:
"Freja" ansætter en vagt og en for
pagter, samt genetablerer færge
forbindelsen. OFOF bestyrer driften af
havnen indtil salg. Årskortene vil blive
sendt ud.

SSF's lejekontrakt med kommunen
foreligger endnu ikke. Den mangler
bl.a. at passere gennem Borger
repræsentationen.
SSF's Salutkanonlaug har af
våbenkontrolkontoret fået godkendt
krudthus og krudskab, ligesom den
foreviste salutkanon er blevet god
kendt. Bestemmelser for laugets
medlemmer, for anskaffelse og
opbevaring af krudt og sikker
hedbestemmelserne i forbindelse
med salutafgivelser (betjening og
anvendelse) blev forelagt og god
kendt.
Det pointeredes, at bestyrelses
møderne fremover ligger fast den
sidste mandag i måneden.
En ansøgning fra et medlem om
pensioniststatus blev behandlet.
Punkt. 3 Havn og plads:
Nordre mole skal have nye el-instal
lationer i lighed med dem på
midtermolen.
Det blev understreget, at uanset
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hvilken udvidelse, der laves i denne
forbindelse, vil der ikke kunne
skaffes strøm nok i ekstreme til
fælde.
Arbejdet med bassinet på nordre
mole går planmæssigt.
P-pladsen er næsten færdig, og
udvalget er meget tilfreds med
resultatet.
Manglende vand i renden skyldtes,
at bøjerne var placeret lidt forkert.
Fejlen er nu rettet.
Ejerne af diverse gamle både på land
er nu tilskrevet og resultatet
afventes.
Andre bådejere vil blive bedt om at
fjerne deres både fra området i hen
hold til SSF's bestemmelser.
Pladsmanden har undersøgt mulig
heden for en anden og mere fleksibel
aftale om dagrenovation og tømning
af de store containere. Efter en gen
nemgang af det forelagte vedtog
bestyrelsen, at vi vil få en bedre
aftale ved at skifte til HCS.
Diverse skriftlige henvendelser blev
gennemdrøftet med henblik på
besvarelser.
I forbindelse med nedgravning af et
nyt telefonkabel, vil en fordelerboks
blive placeret ude ved hegnet.
Punkt 4. Klubhus:
Elo og Bent fremlagde forslag til en
ny tagkonstruktion. Det gamle tag
vil blive undersøgt for råd og
svamp, som i givet fald fjernes inden
opsætning af nyt tag. Indhentede
tilbud blev gennemgået, og en enig
bestyrelse vedtog et forslag samt
anbefalede at arbejdet iværksættes
snarest muligt. Tilbuddet beløber sig
samlet til ca. kr. 386.000.
I forbindelse med arbejdets påbe
gyndelse oprettes en byggekonto
hos kassereren.
Møbeludvalget (J. Rindal, Birgitte
Akkermann, Jens Green og Tina
Andersen) mødes snarest for at
beslutte, hvor mange og til hvilke
formål, der skal anskaffes møbler.
Udgangspunktet er hverdagsforbruget. Udvalget melder tilbage
med forslag.

Elo går igang med forlængelsen af
disken i restauranten.
Punkt 5. Fester:
Pinsemorgen med ca. 300 deltagere
var - som så ofte før - vellykket.
Alle forberedelser til St.Hansfesten
er gjort.
Fisketuren i september annonceres i
augustbladet.
Til efteråret er der plan om afhol
delse af seniorfest.
Else meddelte, at hun agter at
fratræde til forårsgeneralforsamlingen.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Undervisningen forløber planmæs
sigt. En enkelt elev mere vil kunne
presses ind om nødvendigt.
Der er plan om at arrangere en
heldags sejltur for eleverne, og
sejlerskolen regner også med at del
tage med et hold til familiesejladsen.
Øveballens dæk er blevet malet.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Afdelingen har ingen planer om at
deltage i familiesejladsen.
Den 5. juni holdes Optimiststævne
som erstatning for et tidligere
stævne, der blev aflyst på grund af
dårligt vejr.
Man forventer at deltage i landssommerlejren - Junior DM - i Bogense.
Den 1. juni afholdtes et velbesøgt
stormøde i afdelingen (ca. 35 deltog)
Fire ynglinge er i vandet, men alle
både er i mangelfuld stand, og det
vil kræve en stor indsats at få dem
sat i den ønskede orden.
Efter en længere debat om forskel
lige muligheder for, hvordan en
nybygning af et skur kan imøde
komme afdelingens behov, og være
en erstatning for den røde bygning,
blev det besluttet, at der kunne
købes materialer til et lille skur, der
senere vil kunne overtages af
surferne. Henrik undersøger, hvad
omkostningerne ved det ønskede mere langsigtede - projekt vil være.
Jolle p-pladsen afmærkes med lavt
hegn.

Et ønske om at fælde fyrretræet på
jollepladsen kan ikke imøde
kommes. Henrik har talt med gart
ner Allan om beplantningen på
pladsen.
Med glæde har Henrik konstateret,
at der er begyndt at komme større
aktivitet og støtte fra medlemmerne.
Flere har givet tilsagn om at hjælpe
med arbejdet.
Fællesspisningen om tirsdagen er en
stor succes.
I oktober 98 blev Tuborgfondet
ansøgt om kr. 40.000 til anskaffelse
af en ny motor til en følgebåd.
Beløbet er nu kommet, men da den
anskaffede motor kun kostede kr.
27.000, ansøges der om tilladelse til
at bruge restbeløbet til andre formål
i ungdomsarbejdet.
Punkt 8. Kapsejlads:
Amager Cup blev aflyst på grund af
manglende tilmeldinger.
Aftenkapsejladserne fælles med
Kastrup går forrygende.
Hempel Cup holdes i Kastrup med
"Bollen" som dommerbåd og Basse

som baneleder. Kastrup har fået
stjålet radioer m.m., men forsøger at
fremskaffe materiel inden stævnet.
I forbindelse med familiesejladsen
udtrykkes ønsket om at flere motor
både ville deltage.
Basse er af Sejlunionen blevet god
kendt som licensdommer. Henrik
har ansøgt om godkendelse som
baneleder og licensdommer og har
på anmodning fremsendt yderligere
dokumentation til Sejlunionen.
GreenHouse ønskes brugt som
kapsejladsbureau, og da det også
skal bruges som havnekontor,
aftales en opdeling med havneud
valget.
Arbejdet med "Bollen" overgår til
pladsmandens regi.
Punkt 9. Motorbåde:
Der mangler kun at aftales dato for
besøg i Bostahuse.

Administrationen af systemnøglerne
besluttedes overladt til pladsman
den.
Punkt 11. Bladet:
Elo ønsker mindeordene om Grethe
Christiansen bragt igen - korrekt
efter forlægget.
Henrik påpegede at arbejde under
pres medfører kvalitetsforringelse.
Redaktøren tog kritikken til sig, men
oplyste, at meget materiale først
indleveres efter deadline med med
følgende manglende korrekturlæs
ning.
Bestyrelsen ønsker et blad med fær
rest mulige fejl, men må indse at
nyhedsværdien til tider overskygger
korrekturen.
Punkt 12. Evt.:
Intet.
Mødet sluttede kl. 23 15

Punkt 10. Sikkerhed:
Da skurene nu er på plads, vil
brandmateriellet også kunne plac
eres.

Jens Green Jensen
Formand

Pinsemorgen i SSF

Det gode vejr, morgenbrød med
leverposteg, spegepølse, ost og
smør samt en lille en, eller måske
to til halsen og selvfølgelig den
medbragte kaffe, alle engridienserne var til stede denne mor
gen.
Mange gæste og det klassiske lot
teri og ikke mindst orkestrets
musik var med til at gøre denne
pinse morgen til en god oplevelse.

Bjørka Schandorff
Referent

START 1

DH.98

START KL: 19.15 00

BANELÆNGDE:

LØB
1
DH.98
SEJLNR. BADTYPE

SKIPPER

MÅL: 736 50 - 652 80
BADNAVN
KLUB TA6

D
D
D
D

D. Danielsen
Claus Topp
Bjarne H Hansen
Arne Hansen

Aida
Trutte Ruht
Alpina
Moster Fit

108
1
89
1065

Albin D
Swede 38
Albin A
Scampi

TA6

KS
KS
KS
KS

4 00.56.55 01.02.0
8 00.53.03 01.02.4
5 00.58.42 01.02.5
1
DNC

SEJLTID PRÆMIETI

SKIPPER

MÅL: 756 90 - 733 20
BADNAVN
KLUB TA6

D
D
D
D
D
D
D

NN
Poul Byberg
NN
Fredi Bruzelius
Torben Plees
Henrik Henriksen
M kirkensgaard

Kløver
Røde mor
NN
Målestråle
Pascal
Antares
Synkefri 11

760
620
218
110
683
8-1
479

Albin X
Ballad
NordiskF
Grinde
Ballad
Spaeghugg
Spæghug

LØB
3
DH.98
SEJLNR. BADTYPE

SKIPPER

D
D

Hans Jørgen Sørensen Puff
Niels Mogensen
Do-Do

230 Drage
148 L 23

TA6

736
733
750
742
733
756
756

KS
KS
KS
KS

SSF
SSF

MÅL: 784 40 - 784 40
BADNAVN
KLUB TA6

D

Frank Olesen

Kiki

D

126 Yngling

TA6

Benjamin Mody

SSF

01.01.2
01.02.2
01.02.2
01.03.0
01.03.2
01.04.5

SEJLTID PRÆMIETI

SEJLTID PRÆMIETI

784 4

MÅL: 799 00 - 799 00
BADNAVN
KLUB TA6
Marinus

00.57.18
00.57.57
00.59.10
00.59.14
00.59.05
01.02.02
DNC

750 2 00.55.58 00.59.1
772 7 01.00.30 01.02.1

SKIPPER

LØB
5
DH.978
SEJLNR. BADTYPE SKIPPER

6
2
0
1
2
9
9

MÅL: 772 70 - 750 20
BADNAVN
KLUB TA6

LØB
4
DH.98
SEJLNR. BADTYPE
889 Albin V

TA6

KS
KS

SEJLTID PRÆMIETI

720
652
736
725

LØB
2
DH.98
SEJLNR. BADTYPE

TA6

4.0 SØMIL

SSF

DNC

SEJLTID PRÆMIETI

799 0 02.02.08 02.02.0

RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
NAVN

KLUB

1

Brian Frisendahl
Claus Øster
Søren Ejsenhardt
Kim Fogde
Ole Pedersen
Jøhnny Jørgensen
Søren D Pedersen
John Wulff
Henrik Heger
Jørgen Nielsen
Ole Bock Lauritzen
Morten Langner
Carlo & Torben
NN
Jørgen Blom
Jan Jensen
Flemming Lisborg
Susanne Carrebye
Klaus Petersen
John Schnack
Sven Betak
Poul Bengtson
Peter Sørensen

SSF
KS
KS
KS
KS
SSF
KS
KS
SSF
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
Ks
KS
KS
KS
KS
KS

1
2
3
4
5
6
7
8
o
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
DNC
DNC
DNC
DNC

Anca.1 de1tagende både
po Lnt: for DNln/DS0/OCS/DND/RET/DNS
: 24.0
point for DNC

19
24

PLC SEJLNR.
1
2
3
4
5
b
7
8
9
10
IL
12
Il
14
1!S
Iti
17
13
19

20
20
20
20

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

841
888
873
64 1
1101
972
819
729
924
903
774
816
849
3 L0
39 3
908
624
961
683
1072
1048
907
431

POINT
1. 0
2.0
3 .0
4.0
5 .0
6 .0
7.0
8 .0
9 .0
10 . 0
11 . 0
12 .0
13 . 0
14 . 0
15 . 0
17 . 0
18 . 0
19 . 0
20 . 0
24 . 0
24 . 0
24 . 0
24 . 0

DNF: l kke fuldført, DSQ: diskvalificeret, DND: disk. (ikke fratræk)
UL.S : t carl.fejl, RET: udgået, DNS: ikke startet , DNC : ikke deltaget

8

START KL: 19.00.00

START 1

LØB

DH

1

TA6

SEJLNR. BÅDTYPE

SKIPPER

5.0 SØMIL

M Å L : 7 3 6 .6 0 - 6 5 2 . 8 0
BÅDNAVN

KLUB TA6

SEJLTID PRÆMIETID

760 Express

Ole

Kløveren

SSF

7 3 6 .6 0 1 . 3 3 . 4 3 0 1 . 3 8 . 5 5

628 Express

Ole Plenaw

Tyrayah

KS

7 3 6 .6 0 1 . 3 4 . 0 1 0 1 . 3 9 . 1 3

Arne Hansen

Moster Fit

KS

725.1 01.35.45 01.41.54

Ib

Aida

KS

720.4

Trutte Ruth

KS

6 5 2 .8 0 1 3 1 . 3 0 0 1 . 4 3 . 4 1

Alphina

KS

736.5

1065 Scampi
108 Albin D

Borch

BANELÆNGDE:

Danielsen

1 Swede 38 Claus Topp
89 Albin A

LØB

2

Bjarne H. Hansen

DH

TA6

SEJLNR. BÅDTYPE

01 35.35 01.42.08
DNC

MÅL: 756 90 - 733.10

SKIPPER

BÅDNAVN

KLUB TA6

620 Ballad

Poyl Byberg

Røde Mor

KS

733 1 01 34 .21

110 Grinde

Fredie Bruzelius

Månestråle

KS

742 1 01 35.12 01.39.56

683 Ballad

Torben Pless

Pascal

KS

733 1

01

36.15 01 .41.44

Henrik Henriksen

Antares

KS

756 9 01

38.56 01.42.26

M. Kirkensgaard

Synkefri

KS

756 9

81 Spæghug
479 Spækhug

LØB

3

DH

TA6

SEJLNR. BÅDTYPE

4

KLUB TA6

Niels Mogensen

Do-Do

SSF

7 7 2. 7 0 1 . 3 5 . 4 8 0 1 . 3 7 . 5 9

Jørgen Friland

Bolene

SSF

7 7 2 9 0 1 . 3 8 . 5 : i 0 .1 . 4 i . 0 5

SSF

750 2 01 .42.10 01.40.14

DH

TA6

SEJLNR. BÅDTYPE
8 89 A l b i n V

LØB

!)

]!

M Å L : 7 7 2. 9 0 - 7 5 0 2 0

Hans-Jørgen Sørensen Puff

Yngl i ny

1 2 (> Y n g 1 i n q

SEJLTID

BÅDNAVN

KLUB TA6

Frank Olesen

Kiki.

SSF

TA6

M Å L : 79 9 . O G

SKIPPER

BADNAVN

Dennis Nielsen
Benjamin Mody

784 . 4

S E J L T J 1)

i k Ki: ! . u l d i \ •: i',

79 9 . 0 0

-

KLUB TAC

Si- J l . T 'i i: I kiiJ i i K T 1 l>

M i s s F o s t«~r

KS

799

0 1 . <19 . i; i

Marinus

SSF

7 9 9. c

DSQ: d i s kvaI i f i teret, ØCS

RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
PLC SEJLNR.

KLUB

NAVN

POINT

1

Kastrup

1

1.0

2
3

774 Ole Bock Lauritzen

Kastrup

2

2.0

888 Claus Øster

Kastrup

3

3.0

4

816 Morten Langner

Kastrup

4

4.0

5

624 Flemming Lisborg

Kastrup

5

5.0

Kastrup

6

6.0

1

6

1101 Ole Pedersen

1072 John Schnack
729 John Wulff
907 Poul Bengtson

Kastrup

7

7.0

8

Kastrup

8

8.0

9

849 Carlo &

Kastrup

9

9.0

Kastrup

10

10.0

7

10

Torben

1048 Sven Betak

11

310 Knud Pedersen

Kastrup

11

11.0

12

908 Jan Jensen

Kastrup

12

12.0

13

903 Jørgen1 Nielsen

Kastrup

13

13.0

14

873 Søren Ejsenhardt

Kastrup

14

14.0

15

972 Johnny Jørgensen

SSF

DNC

25.0

15

961 Susanne Carrebye

Kastrup

DNC

25.0

15

924 Henrik Heger

SSF

DNC

25.0

15

841 Brian Frisendahl

SSF

DNC

25.0

15

837 Walther Risum

Kastrup

DNC

25.0

15

819 Søren D. Pedersen

Kastrup

DNC

25.0

15

683 Klaus Petersen

Kastrup

DNC

25.0

15

641 Kim Fogde

Kastrup

DNC

25.0

15

431 Peter Sørensen

Kastrup

DNC

25.0

15

393 Jørgen Blom

Kastrup

DNC

25.0

14

Antal deltagende både

25

point for DNF/DSQ/OCS/DND/RET/DNS
point

: 25.0

for DNC

DNF: ikke fuldført,
OCS: startfejl, RET:

DSQ: diskvalificeret, DND
udgået, DNS:

' K Æ M 1 K T 1 li

DNC

- FlikAN SEJLTID ANGI VER T1 DSKORRF.KTION
LUI':

•RÆM1ET 1 D

MÅL: 784. 4 0 - 784 . 4 0

SKIPPER

Yiicj.li.ng

SEJLNR. LiADTYPE

DNC

BÅDNAVN

230 Drage

LØB

01.39.50

SKIPPER

148 L23
2 Warship

II

SEJLTID PRÆMIETID

disk. (ikke fratr'k)

ikke startet, DNC: ikke deltaget

1 . Vi. O i

UNGDOMSAFDELINGEN
Lad vinden bære dig
Ungdomslederen informerer:
Det går alt for stærkt!
Første halvdel af sommeren er snart
passeret og mange holder ferie i juli
måned hvor også vores normale
aftentræning holder pause.
Det har indtil nu været en meget
spændende sæson med mange
udfordringer og mange nye tiltag i
ungdomsarbejdet.
De største succeser har nok været:
Fællesspisning om tirsdagen hvor
Hanne og Mimi sammen med en
lille gruppe forældre har trukket det
store læs.
Forsøg med Ynglingeførere på dis
pensation, som jo har betydet at
langt flere sejlere har været på van
det end vi ellers havde kunnet
magte og så har sejlerne tilmed fået
mange flere træningstimer.
De lidt kedelige sider er nok at vi
endnu ikke har formået at få vores
sejlende grej ordentligt i stand efter
en periode med begrænset aktivitet.
Specielt er det ærgerligt at kon
statere hvor dårlig stand vores
Ynglinge og vores følgebåde faktisk
befinder sig i.
Også flere af vores Optimistjoller
trænger kraftigt til en kærlig hånd eller nok nærmere trænger til
udskiftning.
Disse forhold - sammenholdt med at
vi i denne første halvdel af sæsonen
har været lidt tyndt bemandet på
træner/leder siden - har betydet at
vi ikke har kunnet sætte gang i
mange af vores andre planlagte til
tag.
Vi har således ikke fået forbedret
vores lokaliteter endnu, men det kan
vi forhåbentlig gøre noget ved i
løbet af sommermånederne.
Ligeledes har vi måttet udsætte
vores arbejde med nyt informationsog PR-materiale, og vi har derfor

10

heller ikke set den helt store tilgang
af nye medlemmer endnu.
Jollebroen synker ! - Og vi skal der
for snarest finde en dag med roligt
vejr (og gerne lavvandet) hvor vi
skal prøve at løfte broen fri af bun
den og lægge nogle store fliser
under benene.
ET SURT OPSTØD !
Vi arbejder hårdt på at forbedre
forholdene for vores unge sejlere og
på jollepladsen generelt - Hvorfor er
der så medlemmer af foreningen
som samtidig går og "låner" vores
grej og indbo uden at spørge først!
Borde, fendere, fortøjninger, beslag
og tøj forsvinder - følgebåde lånes
ud uden aftale - hvad bliver det
næste ?
Gør dog som flere og flere andre
medlemmer - giv os en hjælpende
hånd, og har vi noget du gerne vil
låne,
SÅ SPØRG FØRST !

TJERNOBYL ARRANGEMENT:
Den 10. juli afholder vi igen det
årlige Tjernobylarrangement, hvor
SSF tager imod en større gruppe
børn.
Søren Jensen der har stået for dette
arrangement i alle årene har lovet at
tage turen igen i år.
De foregående år var "Bollen" en
væsentlig del at dette arrangement,
men i år er "Bollen" på land i Juli
måned og Søren har derfor brug for
ekstra sejlende grej.
Har du tid og lyst til at give disse
børn en oplevelse den 10. juli så ring
til Søren Jensen på
telefon 32 59 06 51.

STORMØDE 1. JUNI
Den 1. juni kl. 20 00 afholdt vi møde i
Ungdomshuset, med flot deltagelse
af sejlere, forældre, trænere og
ledere m.f.
Beklageligvis var bestyrelsesmødet
om mandagen flyttet til denne dag,
hvilket betød at vi ikke fik alle de
nødvendige aftaler på plads op til
ferieperioden.
Dette kommer uden tvivl til at koste
os en del ekstra tid i vores forsøg på
at forbedre forholdene i afdelingen
og på jollepladsen, men vi må så
tage fat på de ting vi KAN gøre
noget ved.
Der var på mødet generel tilfreds
hed med aftentræningen som den
forløber i dag - dog må vi konstatere
at vores grej ikke er i ordentlig stand
endnu.
Samtidig blev det meget positivt
modtaget at enkelte aktive senior
medlemmer af SSF har meldt sig
som førere til vores Ynglingetræ
ning.
Der var enighed om at vi i den kom
mende tid skulle sætte ekstra
kræfter ind på at få forbedret vores
lokaliteter - og 16 mand meldte sig
med det samme til at arbejde i som
mermånederne !
Bestyrelsen godkendte samme aften
at dette arbejde kunne igangsættes og det er således op til afdelingen
selv at sikre udførelsen.
Nærmere information herom vil
blive opslået i Ungdomshuset medio
juni måned.
Andre væsentlige bemærkninger fra
dette møde:
Vi holder ferie i juli måned, men
sejlere der ønsker at sejle i denne
periode kan selv lave aftaler med
ynglingeførerne
eller
med
trænere/ledere hvis de vil på vandet
i optimisterne.

Vi opsætter en stor kalender i ung
domshuset, hvor alle opfordres til
at notere ferieperioder.
Vi skal anmode havneudvalget om
mere grus på jollepladsens
nordøstlige hjørne - idet vi fortsat
står i "aske" når vi rengør opti
mistjollerne efter sejlads.
Vi mangler jollevogne til optimi
sterne, og ungdomslederen vil finde
en løsning så vi kan få 2 nye
jollevogne inden udgangen af juli.

Den 26. - 30. juni afholdes som be
kendt Junior DM i Ynglinge, som
samtidig er Landssommerlejr for
kølbåde og større joller.
Vi deltager med 2 besætninger i
JDM, og hvis alt går vel sejler vi
mindst en Yngling til dette arrange
ment, der afvikles i Bogense.
I skrivende stund har vi ikke de
endelige navne på plads, men
sikkert er det, at en mindre håndfuld
sejlere er friske på at sejle til Bogense
og en anden gruppe sejler så båden
hjem.
Ungdomslederen tager med som føl
gebåd under hele turen der i korte
træk bliver:
1. Afgang SSF lørdag den 18. juni
2. Ankomst Bogense ca. den 25. juni
3. JDM 26. - 30. juni
4. Afgang Bogense den 1. juli
5. Ankomst SSF (eller Sjælland) en
uges tid efter.
Da vi skal bruge 2 både i Bogense til
JDM vil vi enten låne en båd eller
traile en båd til Bogense - hvilken
løsning vi må vælge er endnu ikke
afklaret.

Vi har haft deltagere med til 2
Ynglingestævner i den seneste tid desværre kun med én båd i begge
stævner, men der er gode udsigter til
at vi får mindst 2 både med i kom

mende stævner.

deren for indgravering.

Sejlerne skriver referat fra disse
stævner.
Vores Optimistsejlere har noteret sig
til kapsejladsdeltagelse i flere week
ender i den resterende del at sæso
nen, så også på dette område vil SSF
igen være repræsenteret. Allerede i
Weekenden - Lørdag den 12. juni påregner vi at deltage i et større
stævne i Rødvig Stevns.

I efteråret afholder vi så igen ungdomsmesterskaber, og mon ikke der
skulle være nogle optimistsejlere der
vil gøre deres til at vi får et nyt navn
på den pokal ?

Grundet dårligt vejr i efteråret 1998,
måtte vi aflyse vores ungdomsmesterskaber 98. I stedet blev disse
mesterskaber afviklet for vores opti
mister Grundlovsdag den 5. juni.

Se opslag i ungdomshuset!
- Og læs næste nummer af
UNGDOMSINFORMATION!
JOLLESEJLERE!
&
SURFERE M.F.

DET ER DIT ANSVAR !
JOLLEHUSET
skal istandsættes !

Vi havde sejlere med til et Ynglinge
stævne i Tårbæk samme dag, så der
var desværre kun 5 deltagere, hvoraf
2 var med for første gang.
Dagen startede godt med fælles
morgenbord men også med nogen
fustrationer hos arrangørerne, da det
stod klart at vores ene følgebåd var
væk ! (Den var åbenbart lånt ud ?).

JOLLEPLADSEN
skal nummereres !

JOLLESKURENE
skal males !

DIN BÅD
vokser til i ukrudt!
Vi skal have fjernet tagpap på jolle
huset så vi kan får repareret taget.

I løbet af dagen tiltog vinden og da
Anders blev mere interesseret i at
fange en ballon endte han i vandet
og fik ikke gennemført sejladserne.

Vi skal have opsat kanter for mark
ering af jollepladsen, og alle pladser
skal nummereres !

Julie gennemførte 1. sejlads og valg
te derefter at gøre Anders følgeskab
i badeaktiviteterne ved jollepladsen.

Det er DIT ANSVAR at dit jolleskur
bliver malet og pladsen omkring din
jolle er ryddelig!

De resterende sejlere kæmpede
videre med den efterhånden meget
tiltagende vind, og også Louise
måtte trække sig da det blev for
meget.

DET ER NU JOLLEEJERNE SKAL
VISE AT DE ER SEJLERE I SSF OG
IKKE BARE BENYTTER OM
RÅDET SOM SKROTPLADS FOR
GAMLE BÅDE OG TOMME
FLASKER!

Morten og Maria skulle således
afgøre mesterskabet indbyrdes og
efter 2 sejladser - af 3 planlagte havde Maria sat sig fast på 1. plad
sen med 2 prikker.
Dermed var Ungdomsmesterskaberne 98 for optimister afgjort og
sidste sejlads blev aflyst - også for at
spare på vores grej.
Maria Siersen kunne således igen
aflevere en pokal til ungdomsle

Mød op i jollehuset
og læs opslag!
Tag del i arbejdet!
Det er dit ansvar !
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen.
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Optimist
Optimist
Optimist
Optimist
Optimist
Optimist

Tirsdag
er en særlig optimi
sternes sejleraften.
Der startes selvføl
gelig som der bør med lidt sejlads, og
så er det med at tage
både op og rigge af.
Det var ikke svært
at få sejlerne ind
efter sejladsen på
denne tirsdag. Efter
lidt teoretisk under
visning og praktisk
oplysning servere
des der nemlig grilstegte pølser med
kartoffelmos
og
tilbehør og derefter
pandekager i masse
vis - hvem der dog
bare var optimist!
pc
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Et sidste farvel til Kaj
Møller
På en strålende varm forårsdag,
fredag den 21. maj 1999, sagde
Kaj's familie og venner et sidste
farvel.
København 1999.05.31
Åbent brev til bestyrelsen!

Bestyrelsens svar til
KentW. Nielsen (A124).

Jeg har ved selvsyn konstateret på
ventelisten for byttepladser (anbragt
i mellemgangen) at jeg stod først på
listen til en plads på søndre mole, af
dem der har en båd, som passer til
en 2.80m plads.
Jeg er indmeldt i 1969.

Havneudvalget har ikke indført en
ny praksis ved tildeling af ledige
havnepladser.
Medlemmer som ønsker havneplads
skal skriftligt meddele bestyrelsen
inden den 1. marts, at man er
ansøger til en havneplads.
En sådan ansøgning skal fornyes
hvert år, indtil en havneplads er
tildelt.
Tildeling af ledige pladser sker i
forhold til ansøgernes anciennitet, jo
højere anciennitet jo større er chan
cen for plads.
Langt de fleste pladser tildeles
umiddelbart efter 1. marts, men hvis
der er havnepladser som bliver ledi
ge i løbet af sæsonen, er disse
pladser blevet tildelt som fast plads
til de næste på ekspektancelisten,
efter samme retningslinier om anci
ennitet som tidligere nævnt.

På trods heraf er pladsen blevet
tildelt en som står på samme ven
teliste, men som er meldt ind i 1972.
Dette er klart i strid med havnere
glementets §6, som siger;"
Ledigblevne pladser tildeles efter
rækkefølgen på ekspektancelisten".
Den båd jeg har passer tilmed bedre
i størrelse til pladsen.
Ud fra disse kendsgerninger kan
man ikke fortænke mig i, at jeg
synes, at havneudvalget burde
komme med en forklaring. En hen
vendelse på kontoret har dog ikke
givet nogen forklaring. Derfor har
jeg henvendt mig til bestyrelsen
med en skriftlig klage dateret 22.
april 1999, i håb om at bestyrelsen
ville bringe tingene i overensstem
melse med havnereglementet.
Bestyrelsen er ikke (til dato 31/51999) kommet med så meget som et
svar.
Hvis der findes en rimelig forklar
ing, kan jeg ikke forstå, at man nu
over en måned efter ikke er
fremkommet med den.
Med venlig hilsen
Kent W. Nielsen
A 124

I det aktuelle tilfælde er sket den
fejl, at da den ledige plads er blevet
tildelt i efteråret 98, skulle den ikke
have været påført pladsuddelingslisten 1. marts 1999.
Det kan oplyses, at Kent fik tildelt
sin nuværende havneplads efter
samme praksis som anført ovenfor.
På bestyrelsens vegne
Jens Green Jensen, formand.

Kære venner
Tusinde tak for opmærksomheden
ved min 70 års fødselsdag.
Henning B&W
Medlem 481

Kaj havde ønsket at komme ud i
Øresund ved den grønne bøje,
hvor hans kone Vinnie lå.
Kaj's børn havde gjort hans båd
klar og sejlede sammen med Kaj's
søster Grethe først ud til bøjen,
hvor Kaj's urne blev åbnet og
hans aske drysset ud. Vi andre
sejlede langsomt efter og gav Kaj
vores sidste hilsen.
Det var en meget smuk og bevæ
gende oplevelse, som var Kaj
værdig. 16 både fulgte hans sid
ste færd.
Til slut vil vi, Kajs venner sige tak
til Kaj's efterladte, fordi de lod os
være med på Kaj's sidste rejse.
Vennerne i SSF

Et lille minde om
Grethe Christiansen
Efter et halvt års sygdom døde
Grethe, hun var meget afholdt i
SSF, i over fyrre år, hvor hun
havde sin daglige gang, når hun
kom med kaffe og madpakker til
sin mand Poul (Snuller Poul),
som døde for ca. fem år siden.
Mange år igennem sejlede vi til
Saltholm og holdt ferie og
hyggede os, og om vinteren,
hjemme hos dem, sammen med
vennerne. Altid på farten var
Grethe, i haven med Inge, ud og
købe ind, med Per og jeg på fiske
ture, ud og passe børnebørn, hun
var altid aktiv.
Vennerne vil savne dig, der gik
bort for tidlig.
Ære være dit minde.
Elo Nielsen

13

Efterretninger for Søfarende
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Biler Og motorcykler henvises

til parker-

Cykler og knallerter skal

henstilles på de af bestyrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles udenfor disse (cykelstativer) kan de fjernes uden
ansvar iflg. ordensreglementet §1.

Alt el-materiel, der anvendes, skal være i
orden og opfylde reglerne i stærkstrømsregle
mentet. Det vil sige at stik m.v. skal være bereg
net til udendørs brug når de anvendes på havn
eller plads.
Fartøjer, der henstår på plad
sen, skal alle være forsynet med
nummer. Henstår fartøjet på
pladsen efter den 1. juni skal dette
forhold på forhånd være aftalt
med havneudvalget.
'Tilhører:

»undet. Bekendtgørelse
?lse af bekendtgørelse
om sejlads gennem arbejdsom
råderne i Drogden.
Tidligere E. f. S. nr. 1/1321999.
Tidspunkt. 1. juli 1999.
Detaljer.
Søfartsstyrelsen har den 1. juni 1999
udstedt
»Bekendtgørelse om ophæi
bekendtgørelse om sejlads
arbejdsområderne i Dr<
hvorved Bekendtgørelse
20. maj 1996 om sejla
arbejdsområderne i Droo
ophæves med virkning fra dei
juli 1999.

Master og rundholter,

der anbringes i masteskuret, skal
være afrigget og være tydeligt
meblem 4321
mærket med ejers navn og num
mer. I modsat tilfælde vil grejet
O. Ohen
blive fjernet fra masteskuret. I
sommerperioden kan det tillades
at vinterrygge m.v. kan placeres i
masteskuret hvis der er plads, dette grej skal ligeledes være mærket
tydeligt af.

Publikationer. [J.nr. 00
(Søfartsstyrelsen 2. juni 1999)

ALT GREJ !!
Det være sig bukke, klodser m.v. skal være mærket med tydeligt
medlemsnummer.
Vi vil gerne frem til at hvert medlem har sin nogenlunde faste plads
på land, men dette lader sig kun arrangere såfremt ALLE får mærket
deres grej af. Det vil være således, at alt det grej, der ikke er mærket af
senest den 15. august 1999, vil blive anbragt på et bestemt sted på
pladsen. Dette vil vor pladsmand sørge for og det vil medføre en
udgift for de pågældende.

Husk at

vende skiltet på pladsen
fra optaget til fri når man tager på
weekend eller ferietur.

Grej må ikke henligge på skurtage
eller under skurene.
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Sejlerskolen

Aktiviteter 1999
Kapsejladser i SSF

Nyt Fra Sejlerskolen
Når i læser dette, står sommerferien
for døren, forhåbentlig med bedre
vejr end sidste år som var noget af
det ringeste.
Tilrigningen af bådene gik udmær
ket, selvom Øveballen måtte have 2
forsøg inden masten stod som den
skulle, samme Øveballe har nu fået
malet dækket, kun en lille fraktion
der holder fast i det "gule dæk" har
protesteret, langt de fleste har været
positive. Der skal herfra lyde en stor
tak til Bjarne for det flotte resultat
og til Aksel for slibearbejdet.
Lørdag d. 7-8-99 er den årlige week
end tur for sejlerskolens elever og
venner, vi mødes ved bådene kl. 9 00
og forventer at være hjemme igen
søndag kl. 18 00 . Husk at medbringe
forplejning og evt musikinstru
menter. Vi lader i nogen grad vind
og vejr bestemme, hvor turen går
hen, men mon ikke det bliver Ven.
Lørdag 14-8-99 og søndag 15-8-99 er
den årlige Old boys, kapsejlads,
hvor mandlige deltagere skal være
over 40, mens pigerne kun skal være
fyldt 30!!
Lørdag aften vil der være fælles
spisning i klubhuset, aftal nærmere
med din instruktør ang. hvor der er
mulighed for at gaste eller danne
nye hold.
Sejladserne foregår i klubbens
ynglinge, som er en let kølbåd kon
strueret af nordmanden Jan H Linge

5. august
12. august
14.-15. august
19. august
21.-22. august
26. august
2. september
9. september
11. september
12. september
16. septemper
18.-19. septemper
23. september
25.-26. september

Andre arrangementer i SSF
7.-8. august
5. september
11. september
2. oktober
8. oktober
23. oktober
31. oktober
11. december
19. december

Weekend tur for sejlerskolen.
2den dagtur for sejlerskolen
Fisketur
Duelighedsprøve.
Afslutning på sejlerskolen.
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost
Juletræ

BÅDObSTYR

KOM OG SE DE SIDSTE \NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJ
LÆDNING
VI HAR: INSTRUMENT

BLOKKE/BES|U<5 OG FITTINGS
TOW/ERK
MALINi

Med ønske om en rigtig god som
merferie
Claus Villadsen
skolechef

Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Klubmesterskab Kastrup Sejlklub
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Old boys Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Ungdomsmesterskab
Klubmesterskab Sundby Sejlforening
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Ballad og Nordisk Folkebåde
Sidste Aftensejlads
Larchmont (Nordisk Folkebåde)

SEJLERTØJ CH
GAVEARTIKL

MARITIM 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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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos Flligger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

og her dækker vi
Amager og
København City

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

September 1999
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58. Årgang

Familiesejladsen den 13. juli 1999

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Havnekontoret

32 58 14 24

Telefax

32 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

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50
Kapsejladschef:
Erik Povlsen
Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 52 98 89
32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

nemlig Tage og Karl, de to måtte
igennem nogle spørgsmål angående
søvejsregler, som Tage vandt og
blev vinder af sejladsen med Karl på
anden pladsen.
Præmierne, som var sponsoreret
af Flygger og Kastrup Marine
Service var meget flotte, så
det skal nævnes at alle
deltagerne fik en præ
mie med hjem,
vinderen af
sejladsen fik foru
den en vandre
præmie
en
boremaskine.
Jens. som
havde to letvejrgaster med, vandt
en vinreol. Karl og Dagny fik et
par dejlige grillhansker.
Endnu engang tak til sponsorer og
hjælpere for en god dag.
Erik Povlsen

.

orsideDiitede:
Ynglingenes sommerfer

Amager

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

Maskintransport

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
E-mail

32 52 16 05
hegr@slv.dk

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose

22 90 06 36
32 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

Igen i år afholdte Sundby
Sejlforening familiesejlads med del
tagelse af 17 både, vejret var ganske
godt med vind omkring nordvest og
4-5 sek. m.
Banen var en udlagt bane
med 6 mærker udlagt
rundt om dom
merbåden og
alle starter på
kryds, men
efter starten
var det valg
frit hvilken
mærke der
skal rundes
først. Med
undtagelse af
nogle få både
lykkes det alle
at få rundet alle
mærker som dommerkomiteen
havde fuld kontrol med.
To både havde afgjort skilt sig ud og
havde lagt sig i spidsen fra start

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen

© 32501978
20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

Billige kvalitetstryksager

32 52 98 89
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Tryk:
32 51 71 79

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

*

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

O

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning
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fotografering
tu brochure
Drocnure brug
Drug
Fotografering til
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Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

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

«

^
*
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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.

SMOfTsettriik
v/ Tina og Seren Meller

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79
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Med "Gimle

"Sjælland rundt"
Sjælland rundt debut 1999
Fredag den 25. juni kl. 11.50 gik
starten på dette års spændende og
hårde Sjælland rundt sejlads!
Som relativt nyt medlem af klubben,
samt nybagt ejer af det gode skib
"Gimle", en Duet, vil
jeg her bidrage til
vores blad med en lille
beretning fra dette års
spændende og hårde
Sjælland rundt sejlads.

drak vin og spiste lækker varm mad
som vores kok havde tilberedt. På
vejen mødte vi skibet "Nidhug". Et
16 meter langt imponerende
vikingeskib, som normalt holder til i
Roskilde Fjord. Om bord var 15
brave vikinger, som også deltog i
årets Sjælland rundt.

Vi var fire mand om
bord på Gimle: Min far
Benny (ankermand og
navigatør), min svoger
Frank (skibets kok),
min kammerat Henrik
(fordæks- og spiler
gast) og mig selv
Martin (skipper).
Ingen af os havde se
jlet Sjælland rundt før,
og kun to af os - min
far og jeg - havde sejlererfaring. En spæn
dende
udfordring
syntes vi!
Vi startede i herligt ve
jr: Solen skinnede, vin
den var svag til jævn
og nordlig.
Sejladsen gik sydover i år, og feltet
gled derfor stille ned ad Øresund
med spilerne sat. Et flot syn, som vi
desværre kunne se bag fra, da vi
ikke havde sat spiler, og hurtigt blev
sidste båd i feltet.
Vi prøvede kræfter med Gimles
spiler for første gang(!), og efter lidt
fumlen og timeglas formationer i
starten, stod spileren som den
skulle. Vi var nu helt på toppen, og
indhentede en hel del både ned
langs Øresund, og ved renden gen
nem Øresundsbroen var stort set
hele feltet samlet i en kæmpe klump
af både med højt humør og stadig
med spileren sat. Solen skinnede, vi

Efterhånden som natten faldt på,
friskede vinden op, og vi kunne
holde 5-6 knob for en foran for
tværs ned gennem Køge og Fakse
Bugt til Bøgestrømmen. Vi fandt
Bøgestrømmen uden problemer, og
fortsatte forbi Kalvehave og videre
igennem
Farøbroen
og
Storestrømsbroen i fin stil.
Ved Stigsnæs skiftede vejret.
Duggen faldt lidt tungt (læs: Det
øsede ned!), og vinden friskede
yderligere op. Det blæste nu kraftigt,
vinden gik mere i syd, bølgerne re
jste sig, samtidig med at det reg
nede. Vi gik op gennem Storebælt

for et rebet storsejl alene, og sejlede
iflg. GPS'en over 11 knob i flere peri
oder. Vi passerede Sjællands Odde
om natten mellem lørdag og søndag
i bælgmørke, skyerne var kulsorte,
det var koldt, bølgerne ca. 3 meter
høje og det blæste 14 - 15 m/s. Det
regnede stadig kraftigt. Selvom det
var svært at afgøre,
hvor meget der var
regn, og hvor meget der
var skumsprøjt. Vi
havde nu sejlet i over 30
timer og var trætte. Det
meste nede i kahytten inkl. vores søkort - var
fugtigt eller vådt. Kun
ude i trekanten var der
stadig nogenlunde tørt.
Det føltes som at være
karklud i en vaske
maskine. Og det var
ikke på skåneprogram!
Efter ca. 12 timer i
vaskemaskinen overve
jede vi at gå i havn i
Gilleleje, men vinden
var så hård, at vi meget
hurtigt blæste over
Kattegat, og vi beslut
tede at gennemføre.
Ved 7-tiden søndag
morgen skiftede vejret
langsomt. Skyerne og
regnen forsvandt, solen
kom endelig frem, og vinden lagde
sig lidt.
Kl. 09. 18 søndag morgen sejlede vi
trætte men glade over målstregen
ved Helsingør i herlig morgensol
efter 45 Vi times sejlads rundt om
Sjælland. Vores placering? Vi blev
nummer 12 ud af 23 både i vores løb.
En spændende og hård debut!
Med venlig hilsen

Martin Senderovitz
Medl. nr. 232
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Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 28. juni 1999

Afbud fra: Jens, Claus, Elo, Henrik
og Bent. Else ledede mødet i forman
dens fravær.

som reklameplads og har forklaret
ham, hvorfor SSF mener dette er en
meget dårlig ide.

Punkt 1. Protokol:
Intet.

Punkt. 3 Havn og plads:
Der vil blive anvist plads til opstill
ing af en tønde til afbrænding af
mindre affald på jollepladsen.

Punkt 2. Beretning:
Den indkomne post blev gen
nemgået.
Fra
Københavns
Kommune har vi modtaget en
fornyet lejekontrakt på klubbens
område lydende på 10 år og med
muligheden
for
at
Borgerrepræsentationen kan for
længe den til 25 år i lighed med de
kontrakter vore naboer har fået.
Ansøgning om forlængelse vil blive
fremsendt hurtigst muligt. I samme
forbindelse har vi fået en lejeforhø
jelse på 10%.
Et medlem har skriftligt bedt om
yderligere forlænget tidsfrist i
forbindelse med istandsættelse og
reparation af båd, men bestyrelsen
fastholder sin beslutning af 1. juni,
idet man henholder sig til
Havnereglementets § 4, hvilket
meddeles medlemmet.
Formanden
har
tilskrevet
borgmester Thustrup Hansen
angående dennes interesse for at an
vende SSF's hegn mod Strandvejen

Punkt 4. Klubhus:
Automaterne i baderummet er øde
lagt ved hærværk.
Arbejdet med taget er sat i værk.
Punkt 5. Fester:
St.Hans bålet forløb godt.
Septembers fisketur er klar. Der
gøres opmærksom på, at deltagerne
skal have gyldigt fisketegn.
Turen den 28-29. august til
Bostahuse vil blive bekendtgjort via
opslag rundt omkring på pladsen og
i klubhuset.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Intet
Punkt 7. Ungdom og joller:
Ungdomslederen
orienterede
skriftligt bestyrelsen om diverse
tilskud, der var ydet til ungdom
mens deltagelse i forskellige stævn
er.

1974

var året hvor nogle medlemmer blev enige om at
nu skulle vi have en årlig fiskekonkurrence
Den 28. september 1974 blev dagen fastsat til.
John (Tarzan), Holger (Kommune) og Emil stod for opstarten.
Kirstine havde andre arrangementer klubhuset på denne dag, så man måtte sige
tak til KMY, der lagde klubhus til, til den efterfølgende præmieuddeling og fest.
Det er altså 25 år siden vi afholdte vor 1. fisketur, og vi har afviklet dem siden.

11974 var der ikke damer med ude, næ' de kunne møde op til festen kl. 15 30 .
Menu: Suppe, indskud 25 kr. pr. person.
Dengang var 1. præmuen ca. 200 kr., 2. præmien ca. 100 kr. og
3. præmien ca. 75 kr.
Efter præmieuddelingen var der dans og kulørte lamper.
Alt det nævnte har vi fra en piakai som "Tarzan" har givet os.
Plakaten vil blive ophængt ved vor fisketur.
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Punkt 8. Kapsejlads:
Østersøkredsen har planer om at
arrangere "broræs" for kapsejlere,
tursejlere, motorbådssejlere rundt
om Saltholm og med fælles afslut
ning i Dragør med grill på molen
m.m.
Familiesejladsen forløb fint og havde
17 deltagende både.
"Bollen" tages nu på land, men
skulle være klar igen til august.
Punkt 9. Motorbåde:
Intet.
Punkt 10. Sikkerhed:
Sikkerhedsudstyret sættes på plads
efter ferien. En tegning over plac
eringerne vil blive bragt i bladet til
alles orientering.
Punkt 11. Bladet:
Intet.
Punkt 12. Evt.:
Intet.
Mødet sluttede kl. 20 10
Else Thuring
Næstformand

Bjørka Schandorff
Referent

Hsillard

i skipperstuen
Et ønske er derfor opstået om en
ugentlig billard - aften i vintersæso
nen, for både øvede og begyndere
af af begge køn.
I den forbindelse indkaldes til et
orienterende møde angående
oprettelsen af et billardlaug, lørdag
den 4. september kl. 10 00 i skipper
stuen.

Som det måske vil være nogle be
kendt, er der ankommet et splin
ternyt billard - dejligt og dyrt, i
skipperstuen.
Dett er et resultat af et ønske fra
oldingegruppen, (med underteg
nede i spidsen), fra før mange af de
nuværende medlemmer blev født!

Tm
\Sejlcenteret/
X*

ZS

^

-°9a|t det

Vis din interesse - mød op, selv
om du ikke kan spille dette forun
derlige spil, vi skal nok lære dig
det, vi har selv lært det gennem 20 30 år!
Det er i hvert fald underholdende,
selv om du kun ønsker at se på.
Med billard hilsen
Vagn

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

Heller's Yachtværft
<6 Udstyr
Nyt ansigt i butikken:
Pr. 1 marts er besætningen på skuden blevet udvidet
med vores nye 2. styrmand; Ellen Ostenfeldt.
Ellen har tialicjere sejlet i skudehavnen
i " Fiskernes indkøbsforening".
Derfra har hun en stor erfaring
indenfor specielt fiskeriudstyr og maling.
Ellens derfra kendte venlige og gode service
fortsættes hos os.
Ellens og vores prispolitik matcher godt,
derfor kan du med stor fordel
købe dine materialer og dit udstyr hos os.
Det vi ikke har på lager fremskaffer vi!

32503017
Amage

I Motorvejen til Kastrup 5
6ode parkerinasmuligheaerl
Tog til lufthavnen
I Bus nr. 9, 36 og 250S I

i udstyr
|
Hempel
fGlasfibermaterialer; polyester fra kr. 25,-/ kgi
Suzuki forhandler.

Fiskeriudstyr.

j

•sikrinqssKo
Fribondslakering.
Hempel Osmosecenter
I Reparation or træ- 4 glasfiberskader. |
ilnstallation og reparation af bådmotorers
' "iinq til 15 ton.

|
åbningstider:
|
^Man-fredag
9.00-17.3d
| Lørdag
(9.00*)10.00-14.001
I(Søn-Hellidage 9.00-14.00*)$
*fra 15. marts-15. juni
<x\\oxsxx*x<oa\xxx>LOkX\xv>»oo>.v>Av>>vvvy\v\vv.yyvvxvv^.vxvvws>vv^v..:.vxvo^>>:.'

ndvej 407, 2770 Kastrup
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UNGDOMSAFDELINGEN
Lad vinden bære dig
Ungdomslederen informerer:
Så er vi i gang igen !
Det har været en perfekt sommer
periode og vi har fået en god start
på optimisttræningen om tirsdag.
Vi har fået gang i jolletræningen
med lån af en Laserjolle og der er
kommet nye kræfter til på dette om
råde.
Ynglingene har været meget aktive i
sommerperioden med sommertur,
Junior-DM og diverse andre kapsej
ladser.
Vi er godt i gang med istandsættelse
af jollepladsen og vores sejlaftentræning skal også nok komme til at
køre - også selv om det kniber med
at få førere til vores både.
Vi har ved bladets udgivelse nok
allerede haft vores første møder,
men bemærk indkaldelse til

KAPSEJLADSER
Vi har haft deltagere med til flere
optimiststævner og til ynglinge
stævner i den seneste tid - desværre
gik der noget kuk i planlægningen
til Dm for Ynglinge i Middelfart, så
vi fik ikke de både og sejlere med vi
havde regnet med. Fejl må vi lære af
og der er derfor også efterfølgende
lavet nogle nye aftaler om kapsej
ladstilmelding /planlægning, så vi
undgår at dette gentager sig !

Referat fra
LANDSSOMMERLEJR 99:
(og NOM for ynglinge)
Blændende solskind og næsten helt
vindstille. Sådan startede vores
sommertur lørdag den 19. juni 1999.
Trine Rønnow, Simon Steffensen og
mig, som besætningen på Ynglingen
DEN 160 og resten af familien
Gravesen ombord på Niviarsiaq, der
var vores følgebåd de næste 3 uger.

I den kommende til er der enkelte
optistævner og et par ynglinge
stævner hvor vi påregner at deltage
med enkelte både, men ellers står
efteråret på Ungdomsmesterskaber,
diverse træningsarrangementer og
så er vi allere nu i gang med at plan
lægge næste sæson hvor vi vil tidligt
i gang.
UNGDOMSMESTERSKABER 1999:
LØRDAG DEN 11. SEPTEMBER
KL. 1000

STORMØDE:
Se tilmelding i UNGDOMSHUSET !
TIRSDAG den 7. september kl. 2000
AKTIVITETSKALENDEREN:
Der har været mange deltagelse i
kapsejladser i den forgangne peri
ode og derfor har vi mange "refe
rater" liggende. Vi kan nok ikke
påregne at redaktøren kan medtage
dem alle, så i det omfang disse ikke
kommer i bladet vil vi sætte dem på
på tavlen i Ungdomshuset.
Husk at vi har

Se opslag og læs næste nummer af
UNGDOMSINFORMATION !
JOLLESEJLERE!
SURFERE M.F.

DET ER DIT ANSVAR !

UNGDOMSMESTERSKABER

• Mød op i jollehuset og læs
opslagene !

Lørdag den 11. september kl. 1000 !

• Tag del i arbejdet!
• Det er dit ansvar !

Der er mange ting vi ikke har fået
ordnet, men vi fortsætter og ved
fælles hjælp skal vi nok få en rigtig
god og aktiv ungdomsafdeling....
Henrik Gravesen.
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Der ér sket en del på dette område,
har du været med ?
Læs mere om dette i næste nummer
af SSF-bladet.
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen.

En lang badetur ned til Øresunds
broen, hvorefter vi lå og ventede på
Jørgen Ring og hans juniorer fra
KDY. Da de endelig kom op til os
for slæb, satte vi kursen mod
Rødvig. Efter en lang aften i Rødvig
kom vi endelig i seng.
Dagen efter blev en ren overligger
dag med en lille gåtur op til nogle
kulminer, hvor der foregik noget
med nogle biler (Rally).

sundbysejlere ned i Banneren og sov
mens KDY'erne så længselsfuldt
efter os.

3. dag turen gik turen til Vording
borg. På vejen holdt Jørgen en lille
frokostpause ved "Peters Værft"
med sine Ynglinge mens vi sejlede
videre. Uheldigvis skete der et lille
sammenstød mellem 2 af KDYs både
og der kom et ordentligt hul i læ
side af "SIKKER LÆ" - hmm.
Vi blæste inde i 2 dage inden vi be
sluttede at tage af sted igen. Med
vækning kl 02 00 og afgang fra
Vordingborg kl 04 00 sagde vi farvel
til de sure havneliggere og
Gåsetårnet.

Med vinden på 10-12 m/s lige i
snuden satte vi kurs mod Vejrø.
På Vejrø fik lidt mad i skrutten og et
lille besøg på toilettet. 2 timer efter
satte vi igen kludene og tog afsted til
Omø, hvor vi efter en sejldag på 14
timer holdt vores sidste Sankt Hans
aften i dette årtusinde.
Efter dette lille besøg tog vi igen et
langt stræk i op til 11 s/m og kæmpe
bølger, hvorefter vi endte i den lille
naturhavn ved Fynshoved. Efter den
lange tur i det kolde vejr gik os

Dagen efter var der næsten ingen
vind, så da vi havde sejlet i et stykke
tid kom vi på slæb. Det var dødsygt
bare at ligge der for slæb og vores
besætning plus nogle fra KDY ville
meget hellere have sejlet i sådan et
vejr vi havde dagen før! Da vi ende
lig nærmede os Bogense kom Tonny
Petersen ud til os i en gummibåd og
tog to af os på slæb fra Æbelø og ind
i havnen hvor Benjamin Mody, Kim
Jensen og Marc Petersen stod og
ventede på os. Da vi var faldet til
rette gik vi en lang tur op for at finde
noget at spise. Senere på aftenen
blev der igen festet lidt blandt sejler
ne.
Så kom endelig dagen hvor de første
sejladser i JDM skulle sejles. Det hele
gik fint indtil jeg faldt og slog mit
knæ så vores besætning måtte blive
på land.

ville kunne nå at stoppe os før vi
lavede ballade.
Dagen efter var jeg kommet på be
nene igen og vi kom da også på van
det og fik lavet os to 27. pladser
(efter at vi havde givet 155 en DSQ
på en ren styrbord bagbord regel).
126 fik en PMS i 1. og en 21 i 2. Sej
lads.
Da alle var kommet i land skulle jeg
ind til protestmøde og var rent fak
tisk ved at skide i bukserne ved tan
ken!!
Der blev igen festet lidt, men ikke
helt så voldsomt, da der ikke var
nogle der havde lyst til at rydde op
igen.

Mandag var der hviledag og der var
egentlig blevet arrangeret en hel
masse med vandski og sådan, men
vejret var så gråt og trist, at der kun
var nogle få der tog ud og windsur
fede - deriblandt Jørgen Ring. Andre
tog ind til "byen" og kiggede, nogle
tog i svømmehallen, og resten af os
blev nede på havnen og hyggede.
Om aftenen var der stor middag
med is til dessert. Og disko dasko i
teltet efter maden.
Så startede sejladserne igen og efter
en masse omstarter fik vi endelig
gennemført dagens 2 sejladser med
2 x 25. pladser til os, mens 126 tog
sig en 13. og en 18. plads - Flot!!

Mens jeg sov, terpede Trine og Si
mon regler med Henrik og besæt
ningen på 126 fik lavet sig en 20.
plads i første sejlads med 30 star
tende og 24 gennemførende både
(Der var mange mindre havarier og
2. sejlads blev aflyst).
Om aftenen var der er del uro i det
store telt, men heldigvis var der ikke
nogen af sundbysejlerne indblandet.
Det ville også ha v været lidt svært da
Henrik har øjne i nakken og derfor

Onsdag var den sidste dag og vi fik
gennemført alle de manglende 3 sej
ladser som nr. 25 i 1. sejlads, 20 i 2 .
sejlads og 26. i 3 sejlads mens 126
blev 18 i 1 sejlads fik en PMS mere
og en 12. i sidste sejlads.
Alt i alt syntes jeg vi begge klarede
det flot og jeg vil da også lige for
tælle, at vi kom med det mål ikke at
blive sidst og det mål nåede vi da
også med en samlet 26. plads ud af
31 både.
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Og Benjamin, Marc og Kim nåede da
også deres mål med at blive mellem
de 20 bedste både med deres 19.
plads i det samlede resultat.
Selvfølgelig blev vinderen af dette
års JDM DEN 4 fra KDY med den
yngste af brødrene Guhle ved roret
(Phillip Guhle, Henrik Teisbæk og
Kristoffer Olesen) med plac
eringerne 2. 1. 5. 4. 2. 1. 1. 8. Og
nr. 2 blev også som forventet DEN
159 (Jonas Høgh, Phillip Falk og
Ann Beier) med 1. 3. 4. 1. 4. 4. 5.
og en 11.

Dermed var JDM 1999 slut og de
fleste begyndte at vende næsen
hjemad. Trine byttede med Louise
Benneboe der sammen med Simon,
mig og en del af KDY v erne, jo havde
en hel sommertur hjem med alle bå
dene. Om aftenen var der stille og
roligt på havnen eftersom der jo ikke
var nogle mennesker tilbage.

ration inde i Odense.
Da kl. blev 16 00 kom vi endelig af
sted, men der var så lidt vind, at vi
efter lidt forsøg på en spilersejlads,
måtte komme på slæb. Så der lå vi
igen efter Niviarsiaq og kiggede på
Marsvin.
Da det blæste lidt op satte vi sejl
igen og vi kom da også frem til
Endelave til sidst. Inde i havnen lå
KDY'erne, så efter vi havde spist gik
Simon og jeg på besøg ovre hos
dem. Louise syntes ikke det var så
skægt at sidde derovre bl.a. fordi vi
snakkede meget engelsk da de
havde en australier med.
Dagen efter gik nord om Samsø til
Langør, hvor vi skulle have den
første overliggerdag med en cykel
tur til Tranebjerg. Vejrudsigten
lovede for en gang skyld sol og som
mer, men cykelturen blev i regnvejr,
og resten af dagen fik Simon og
Rasmus (fra KDY) til at gå med at
fange krabber i spandevis, med
Anders (min lillebror) som
læremester.
Efter denne lille overliggerdag
skulle vi videre til Odden, men
allerede da vi skulle ud af havnen
knækkede vores fokkefald, så det
var med fokken i spilerfaldet vi tog
hele turen til Odden.

Næste morgen tog KDY'erne afsted
omkring kl. 12 00 -12 30 , mens vi måtte
vente med at sejle til Henrik havde
fået sit varmeanlæg tilbage fra repa

Da vi ankom til Odden fik vi Phillip
Guhle, Jonas Ankerstjerne og nogle
andre til at hjælpe os med at ligge
masten ned og få ordnet faldet.
Det var bare knap så skægt at Phillip
og Jonas ikke kunne lade være med
at grine lidt af at vores mastefod var
i så dårlig stand at hjulene var tæret
fast. Nå, men det fik vi så også lige
ordnet, puha for en omgang. Efter så
meget arbejde grillede vi sammen
alle sammen.
Det var dog lidt sørgeligt at vi måtte
sige farvel til Kristoffer Olesen, der
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havde været syg mere eller mindre
hele turen. Han blev hentet så han
kunne komme hjem under dynen og
blive rask til Nordisk Mesterskab for
Ynglinge.
Dagen efter var igen en overligger
dag og der blev hygget oppe på bro
en mens jeg med hjælp fra Louise og
Simon fik vasket båden oppe på
dækket, og i bunden ved at hoppe i
karret.
Selvfølgelig skete der et lille uheld
når så mange mennesker opholder
sig på en bro en hel eftermiddag, så
Rasmus var så uheldig at hans pung
og mobiltelefon røg i vandet. Han
dykkede selv ned og fik fat i pun
gen, men kunne ikke finde telefo
nen, så jeg måtte dykke en tur
derned for ham og fik den da også
med op. Den var jo lidt våd, så der
var lige nogle stykker der sad og
nussede med den til de fik den til at
virke igen.
Om aftenen gik Phillip, Jonas og jeg
op og sov foran en kiosk det var
meget hyggeligt men en smule
koldt.
Vi vågnede omkring kl. 8 00 og gik en
tur op til bageren og satte os der
efter nede i læ på havnen mens de
andre stille og roligt begyndte at
vågne ved en 10 tiden. Så var der
ellers afgang mod Gilleleje.
Med mig liggende nede i bunden af
ynglingen og havde det hammer
dårligt (ikke søsyge) og Louise ud
over siden og kaste op, nåede vi en
delig frem til havnen hvor jeg fluks
gik over i Banneren og sov.
Dagen efter sagde vi farvel til
KDY v erne som ville hjem og vi sejle
de selv ind i Helsingør og spiste
frokost og sagde davs til Simons far
mor og farfar. Derefter tog vi videre
til Hven hvor vi mødte Jørgen Ring
og spiste lækker grillet oksefilet
sammen med en masse oldenborrer.
Dagen efter gik vi en tur op til Uranienborg. Om eftermiddagen sejlede
vi så til Skovshoved hvor vi de
næste 5 dage skulle deltage i
Nordisk Mesterskab med Henrik
som rorsmand og Benjamin og mig
som gaster.
Vi tog båden på land og vaskede

den med oxalsyre. Bagefter
sagde vi farvel til Simon der
skulle på ferie med sin far.
Næste morgen gik jeg i gang
med at vandslibe kølen og polere
og vokse skroget. Henrik var
hjemme for at handle i KMS og
hente Benjamin. Søndag gik den
første start med ingen vind
hvilket resulterede i at der kun
var 14 både der nåede at komme
i mål inde for tids grænsen på 20
minutter.
2. og 3. sejlads blev aflyst. Om af
tenen var der tændt op i grillen
oppe i gården ved Sandslottet og
der var lejet en jukebox, så der
var fest og fart i gaden.
På 2. stævnets 2 dag efter blev
der igen kun sejlet én sejlads
hvor vi blev 44. Der blev igen
festet lidt oppe i Sandslottet men

det var ikke det helt store!
3. og sidste dag blev der sejlet 3
sejladser - i første blev vi 27 i an
den 12 og i tredje 13 så det var
ikke så ringe endda! I det sam
lede resultat blev vi 26 igen med
denne gang var der også 52 både
med og vi havde da kun 17
danske både foran os. Efter
præmie overrækkelsen tog de
fleste hjem for der var jo mange
der skulle videre til VM i
Bostahusen weekenden efter.
Vi overnattede i Skovshoved og
sejlede hjem til SSF dagen efter i
modvind.

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

Det var enden på vores sommer
ferietur 1999 - og jeg glæder mig
allerede til næste år
Kitt Gravesen

BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet WljiljW 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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torsdagssejlads den 5. august
Nordisk Folkebåde
PLC SEJLNR. NAVN

1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
9D
10 D
11 D
12 D
13 D
14 D
15 D
16 D
17 D
18 D
18 D
18 D
18 D
18 D
18 D
18 D
18 D
18 D

641
888
729
624
841
972
873
1048
819
908
310
903
779
683
837
431
393
1101
1072
961
924
907
849
816
774
732

Kim Fogde
Claus Øster
John Wulff
Flemming Lisborg
Brian Frisendahl
Jøhnny Jørgensen
Søren Ejsenhardt
Sven Betak
Søren D Pedersen
Jan Jensen
Knud Pedersen
Jørgen Nielsen
Claus Willadsen
Klaus Petersen
Walter Risum
Peter Sørensen
Jørgen Bloni
Ole Pedersen
John Schnack
Susanne Carrebye
Henrik Heger
Poul Bengtson
Carlo & Torben
Morten Langner
Ole Bock Lauritzen
NN

START 1
KLUB

KS
KS
KS
KS
SSF
SSF
KS
KS
KS
KS
KS
KS
SSF
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
SSF
KS
KS
KS
KS
KS

1

POINT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0

klubmesterskab

DH.98

START KL: 19.00.00

BANELÆNGDE: 5.0 SØMIL

LØB
1
DH.98
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER

TA6
BADNAVN

MÅL: 736.60 - 652.80
KLUB TA6
SEJLTID PRÆMIETID

D
D
D
D
D
D
D

108
760
1
29
89
628
1065

Albin D
Albin X
Swede 38
X 79
Albin A
Albin X
Scampi

D. Danielsen
Ole Borch
Claus Topp
Kim Jørgensen
Bjarne H Hansen
Ole S Peinow
Arne Hansen

Aida
Kløver
Trutte Ruht
Day Tripper
Alpina
Tayyarah
Moster Fit

KS
KS
KS
KS
KS
SSF
KS

LØB

2

DH.98

TA6

MÅL: 756.90 - 733.20

D
D
D
D
D
D

Spæghugg
Ballad
Grinde
Nordisk
Spæghug
Ballad

Henrik Henriksen
Torben Plees
Fredi Bruzelius
F
M kirkensgaard
Poul Byberg

Antares KS
Pascal
Måles tr åle
NN
Synkefri 11
Røde mor

756.9
KS
KS
NN
KS
KS

LØB

3

DH.98

TA6

MÅL: 772.70 - 750.20

D 148
D 230
D 2

L 23
Drage
Warship

Niels Mogensen
Hans J Sørensen
Jørgen Friland

Do-Do
Puff
Bolene

SSF
SSF
SSF

LØB

4

DH.98

TA6

MÅL: 784.40 - 700.50

D 780
D 889

Fandango Nils P Pedersen
Albin V
Frank Olesen

Fandango
Kiki

SSF
SSF

LØB

5

DH.978

TA6

MÅL: 799.00 - 799.00

D 11
D 126

Yngling
Yngling

Dennis Nielsen
Benjamin Mody

Miss Foster
Marinus

KS
SSF

LØB

6

DH.98

TA6

MÅL: 800.00 - 700.50

D 180
D 13
D 51

Safir
SK 22
M 30

Alan Cornelius
Blue's
A R Andersen
Sirocco
Lars Schaldemose Tiro

81
683
110
218
479
620

SSF
SSF

720.4
736.6
652.8
716.6
736.5
736.6
725.1

01.32.12
01.38.05
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC

01.42.51
733.2 01.44.12
742.1 01.44.58
750.0 DNC
756.9 DNC
733.2 DNC

772.7
750.2
772.2

700.5
784.4

799.0
799.0

700.5
742.9
800.0

01.39.59
01.42.33
DNC

01.28.45
DNC

01.38.50
01.43.22

01.46.26
01.49.46
01.49.47

01.42.15
01.46.42

01.37.02

DNC
DNC

01.36.09
01.45.10
DNC

01.44.26
01.49.55

BADODSTYR

KOM OG SE DE SIDS7råNYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLBI IKLÆDNING
VI HAR

INSTRUMENT
BLOKKE/BESl
TOW/ERK
MALINt
SEJLI
GAVEARTIKLffil

KAST

OG FITTINGS

ITIM MODE

ERVICE

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

Sejlerskolen

Aktiviteter 1999
Kapsejladser i SSF

Nyt fra sejlerskolen.
Nu er sommerferieperioden ved at
være slut og sejlerskolen er atter i
fulde omdrejninger.
I skrivende stund står Bollen dog
stadig i teltet, men forventes søsat
inden længe.
Siden sidst har der været forskellige
arrangementer på sejlerskolen.
Der har været en Dragørstur, som
blev afholdt i kraftig vind, hele 6
både deltog, de 2 af dem dog kun
delvist, idet de vendte tilbage til SSF
og foretrak at tage bilen til Dragør.
Turen derned tog 2V2-3 timer, mens
turen hjem kunne gøres på 3 kvarter
Den lidt ublide start, medførte
desværre at ugen efter til den til den
traditionsrige "familie sej-lads" var
der kraftigt mandefald, men nye
kræfter dukkede op således at både
Øveballen og Tyveknægten deltog.
Øveballen vandt præmie, for at vise
godt sømandsskab i en styrbord/bagbord situation.
Saltholm rundt, var atter i år kortet
af mest p.g.a. brobygnings arbejde
syd for saltholm, så turen gik kun
over til de bøjer som Dansk
Sejlunion har udlagt på vestsiden af
Saltholm, her blev frokosten ind
taget.
Allerede nu skal du tænke på om du
skal til prøve i år, tal med din in
struktør om han (m/k) synes du er
rutineret nok til at bestå prøven.
Med sejler hilsen
Claus Villadsen
skolechef

En tak til SSF.
Tusind tak for opmærlsomheden
ved min mand (Go-on.-Peers's)
bisættelse.
Henny Hansen og børnene
Laila og Jack.

2. september
9. september
11. september
12. september
16. septemper
18.-19. septemper
23. september
25.-26. september

Aftensejlads Sundby Sejlforening
Aftensejlads Kastrup Sejlklub
Ungdomsmesterskab
Klubmesterskab Sundby Sejlforening
Aftensejlads Sundby Sejlforening
Ballad og Nordisk Folkebåde
Sidste Aftensejlads
Larchmont (Nordisk Folkebåde)

Andre arrangementer i SSF
5. september
11. september
2. oktober
8. oktober
23. oktober
31. oktober
11. december
19. december

2den dagtur for sejlerskolen
Fisketur
Duelighedsprøve.
Afslutning på sejlerskolen.
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost
Juletræ

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

Navigation

teoretisk del

Onsdage kl. 19 - 2130

Undervisningen starter

tirsdag den 26. oktober
med afslutning og ek
samen omkring 1. marts.

Tilmelding og
nærmere
oplysninger på
tavlen i
mellemgangen
Lærere bliver igen i år:
Erik Poulsen og Frank
Olesen.
Kurset er gratis, der må
dog påregnes et mindre
beløb til materialer m.m.

Tilmelding og kursusstart:

onsdag den 29. september
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

FfMN

V '

II r

\
ffl i
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos Flligger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

og her dækker vi
Amager og
København City

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

Nr. 10

58. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

AFRI66ER6IL0E
DEN 23. OKTOBER 1999
Vi haler standeren kl. 1700

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax

32 59 35 80
32 58 32 96
32 58 14 24
32 59 35 60

SSF er som sædvanlig vært ved en øl eller vand
til de fremmødte medlemmer

og spiser middag kl. 1800

Postgirokonto: 7 05 65 16

Menu:

Foreningens bestyrelse:

Hovedret

Formand:
Jens Green Jensen

32 50 63 65

Næstformand, Festudvalg:
Else Thuring

32 53 59 64

Sekretær:
Bjørka Schandorff

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Dyrekød
med tilbehør
Dessert

Is
Pris:

125,-

kr .

Bordbestilling og billetter hos Tina

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50
Kapsejladschef:
Erik Povlsen
Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

Musik ved
Jens
Svendborg
kl. 1800 - 2400

32 52 98 89
32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
E-mail

32 52 16 05
hegr@slv.dk

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose

22 90 06 36
32 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Regn

32 52 98 89

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

m

32 51 71 79

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

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

Gravko eller vandkalv?

2

Det danske som
mervejr var skyld i at
SSF midlertidig havde
et tredie havnebassin.
Denne oversvøm
melse er nok skyld i
at arbejdet bliver lidt
forsinket i forhold til
planen. Det vil måske
gå lidt ud over vinter
pladserne.

Old Boys-Sejladsen

eller

cn

Weekenden den 21. - 22. august 1999.
En gennem - efterhånden mange år dejlig og
god tradition i Sundby Sejlforening blev afholdt
i ovenfor nævnte weekend: Nemlig Old Boys-sejladsen, der arrangeres af klubbens yngre
medlemmer.
Det er en sejlads, som mange af de "ældre"
medlemmer hvert år ser hen til med stor glæde.
Den vil de /-vi ikke undvære.
Der var mødetid kl. 09 00 lørdag morgen - tradi
tionen tro en lille dram til halsen , hvorefter der
var hold-lodtrækning og orientering om
afviklingen af de forskellige løb. Der skulle som
sædvanlig sejles i ynglinge-joller - en særdeles
livlig- og sjov båd, med kontant afregning, når
der laves fejl.
Der blev afviklet 10 sejladser om lørdagen med 3
både i hver sejlads - og det samme om søndagen.
Der skulle være 3 personer i hver båd - jf. reg
lerne, 2 mænd over 40 år og en kvinde over 30 år.
En ny arrangementkomite er ved at blive "kørt
ind" for at være klar til at overtage arrange
mentet næste år - år 2000. Men !
Det var vist
nok ved at gå lidt galt, idet et medlem af den
afgående komite, følte sig "lidt for omtåget af
Rom" - og først var disponibel igen kort før kl.
09 00 lørdag morgen - derfor havde et medlem under oplæring i den nye komite - vist nok haft
en søvnløs nat. Men alt klappede fint.
Meteorologerne havde til lørdagen varslet
enkelte byger med mulighed for lidt torden, men
de havde ikke varslet længerevarende byger.
Allerede lidt i kl. 09 00 begyndte det at regne - det
så sort ud - tordenskraldene og lynene udeblev
da heller ikke - ja faktisk frem til ca kl. 12 00 reg
nede, tordnede og lynede det, så de første hold,
der "gik på vandet", (den vender vi tilbage til)
fik glæde af vandet ovenfra i ca. IV2 time, inden
sejladsen kom igang. Sceneriet blev fulgt via
foreningens jubilæumsgave - den store kikkert af de heldige, der endnu ikke var kommet på
vandet. Og det skete naturligvis i tørvejr stående under en pavillon. Andre fik senere
glæde af vandet -også nedenfra. Søndag smilede
solen lidt mere til os - og vinden i de 2 dage var
fra vindstille op til frisk vind.
Birgitte havde som sædvanlig oprettet "HavneCafeen", hvis overskud går til Ungdomsafdelin
gen. Der blev solgt pølser, brød, øl, vand og kaffe
til rimelige priser, så den værste sult kunne

stilles.
På et tidspunkt var sulten brudt ud på dommer
båden - der skulle nogle varme pølser ud i en
fart. Det klarede Birgitte - fat i nogle kaffe
termokander - varmt vand og pølser i og så ud til
dommerbåden. Hvor mange hele pølser kunne
der egentlig være i en termo-kande Birgitte ?

2
2

Sejladserne forløb godt og spændende med flere
knivskarpe dueller/opløb. En kvindelig gast
væltede desværre under en vending rundt i bå
den og fik trykket et par ribben.
En anden kvindelig gast tilhørende "vandbæ
rerne" blev så euforisk over en vunden sejlads, at
hun troede, hun kunne gå på vandet. Tja !! vel
ankommet i vandet fik hun fat i et vant med den
ene arm, hvorefter hun iagttog skyernes flugt
over himmelen.
Det kostede en forstrakt arm, som gør ondt end
nu.
Og en tredie kvindelig gast fik ondt i benene og
ville have en rollator - årsagen til skaden blev
ikke helt klarlagt, men da den blev konstateret
søndag morgen, kan det vel ikke udelukkes, at
festen lørdag aften måske spiller en rolle ?

s

2

Såvidt det vides, var der ingen mænd, der
forsøgte at påkalde sig opmærksomhed på denne
måde.
Traditionen tro blev der afholdt en festlig lørdag
aften i klubhuset med spisning, hvor Tina havde
arrangeret en italiensk aften med mange, mange
lækkerier på et stort ta s -selv -bord - det kildede
vores ganer og smagsløg - og dertil en lækker
italiensk dessertkage. Udtalen af kagens navn, vil
vi skåne jer for her. Men alt var meget lækkert.
Til festen var opstillet en juke-boks med "rul og
rock" - der blev danset lidt - og en kvinde mente,
at en af de mandlige deltagere havde fået cow
boyben - vist nok af af drikke "farlige øl" - eller
også havde han fået farlige ben af at drikke cowboy-øl ?
Om iagttagelsen er rigtig - eller det beror på et
hos iagttageren sløret blik - er uoplyst.
Søndag morgen kl. 10 00 mødtes vi igen på jolle
pladsen - der var nu 2 lodtrækninger - nemlig
hvem der skulle skrive i bladet om Old Boys-

&
S

Sejladsen - det blev hold A 4, anført
sidst i dette referat.
Lodtrækning nr. 2 gjaldt, hvem der
skulle arrangere lørdags-festen i år
2000. Udtrukket blev hold A 3, - ja,
det kommer måske til at lyde meget
indviklet - men hold A 3 dækkede
over hele 3 hold - altså 9 personer
ialt, hvor absolut ingen af dem var
tilstede. Hele historien begyndte
lørdag morgen ved holdlod
trækningen. Lis skulle sejle for
Kirsten, der ikke var tilstede
herved opstod et problem, idet
Kirsten skulle have sejlet for
(lad os kalde hende for Olga),
der heller ikke var mødt.
Lis skulle derfor også sejle
for Olga, men grundet alle
disse forviklinger var Lis
slet ikke med.
Vi referanter opgiver
hermed at finde ud af,
hvem der skal arrangere
festen næsten år - håber
de selv kan finde ud
af det. Held og
lykke - vi venter
spændt.
"
Et kendt par i
SSF, hvoraf
den en fik
trykket sine
ribben under.
lørdagens sej
ladser, meldte
(i?'ri
afbud til sejladserne om
søndagen. Det
forlød rygtesvis,
at sejladserne om
lørdagen havde været
<
så hårde, at parret om
søndagen måtte tage til pen- n
sions-terapi i Ældre-Sagen - et andet
rygte sagde, at de var gået i parter
api - selv om "ømheden" fortsat var
stor.
En skipper tilhørende klassen for
"bankekød" bemærkede i stilfærdige
vendinger og med en tør bemærk
ning: "RETFÆRDIG LODTRÆKN
ING"!! fordi hans hold hele tiden
skulle sejle mod det samme hold i
stjerne-klassen - "så var det let nok
at vinde", som han udtrykte det.

4

Traditionen tro blev Old Boys-sejladsen vundet af Niels P., Grethe
Andersen og Trille Andersen - der
var rent bord med 6 førstepladser =
6 point.
Nummer 2 blev: Jan Knudsen, Elin
Brinkland og Bent Knudsen med 9
point.

kunstnere - nemlig Jan og Bent
Knudsen. De havde fremstillet og
skænket en vandrepokal til "kvaje
præmie". Det var en stor jernskulp
tur a'la Robert Jacobsen - det var vist
nok en hane - fremstillet i tyk plade
jern - højde ca. 70 cm, bredde ca. 50
cm, et vingefang på ca. 70 cm og en
vægt på 15-20 kg. Tilbehøret var 3
• ^ v.
"kyllinger" fra Ålborg. Hanen vil fremover "
. flyve rundt i havnen" , • fra
medlem
til
. , 4 medlem.
.•t '

Årets kvaje-præmie:
(Navnet udeladt af
' frygt for ægteskabelige
repressalier) Gik til den
kvindelige gast, der troede,
hun kunne gå på vandet.
Det kan tilføjes, at hun nu
er blevet så glad for sin
hane, at hun udpønser
*-U diverse "kvajerter", så
V hanen kan vindes til
fast ejendom.

m.

Tilbage er:
^ Tak for en pragt
fuld weekend
rV-Ttø: med hyggeligt
og sjovt samvær
og
et
godt
arrangement - tak
til de yngre medlemmer, der gider
, ,r ,
j;
at holde os "gamle"
i/
"beskæftigede - det
bygger broer og giver
-T et godt klubliv - tak til
.
.
alle, der fik Old- Boys' ' •/
^
Sejladsen til at løbe godt
af stabelen. Vi glæder os
til næste år og opfordrer såvel
nye som gamle medlemmer til at
deltage i OLD BOYS-SEJLADSEN.

Nummer 3 blev:
Kim Steffensen, Mette Green og
Klaus Nielsen med 10 point.
Præmierne:
GI. Dansk, Nordsø Olie og Rød Ål
borg, var skænket af firmaet
"Graae og Hilmand"- tak for det.
Den gammel vise:
"Poul sine høns i haven lod flyve",
fik nyt liv, idet SSF også har nogle

1

Referenter / hold A 4: Connie og
Torben Hansen, Birthe og Jørgen
Rasmussen. / Sejlerskolens eneste
deltagende hold.

mandag den 30. august 1999
Afbud fra Henrik Gravesen
Kassereren gennemgik budgetsam
menligningen for det første halvår.
Den viste at udgifterne stort set er
holdt i henhold til budgettet, og at
SSF nu er gældfri.
Punkt 1. Protokol:
Intet
Punkt 2, Beretning:
Formanden oplæste det i referatet af
28/6 nævnte brev til borgmester
Thustrup Hansen samt dennes svar,
af hvilket det fremgår, at firmaet
efter SSF's afslag om benyttelse af
hegnet ud mod Strandvejen til
reklameplads har ansøgt og fået
tilladelse af kommunen. Resultatet
er ikke tilfredsstillende for SSF, men
dog bedre end frygtet.
Formanden har sammen med Lars
Gad fra ASS og sekretariatschefen fra
Kvartersløftet set på muligheden for i
fællesskab at opføre et aktivitetshus.
Den første drøftelse gik ud på at finde
frem til, om hvad og hvordan man
kunne arbejde sammen. Kvartersløftet
skulle være formidler i forbindelse
med økonomien. Bestyrelsen ønsker
flere oplysninger for at kunne tage
stilling til samarbejdet.
Tuborgfondet har givet tilladelse til,
at vi bruger restbeløbet af de bevil
ligede penge til indkøb af to opti
mistjoller. Klubben er blevet bedt
om at kontakte fondet igen i oktober
med henblik på at kunne indsende
en ansøgning igen til næste år.
Formanden beklagede, at så få
bestyrelsesmedlemmer var til stede
ved mødet den 16. august, hvor vi
diskuterede mulighederne og forde
lene ved at indføre edb i administra
tionen af SSF.
En arbejdsgruppe er nedsat og
denne skal referere til bestyrelsen.
Administrationen af havn og plads
bliver allerede nu lagt over på edb,

først og fremmest for at lette plads
mandens arbejde.
Et medlem har skrevet angående
rotter på jollepladsen og fiskeaffald i
vandet ved slæbestedet. Brevet er
taget til efterretning, og de
bestyrelsesmedlemmer, der færdes
på pladsen, vil indskærpe for de
øvrige brugere der, at de regler, der
er sat op angående affald m.m., skal
følges.
En klage fra et par medlemmer over
nabobåde, der henligger uden at
være i yachtmæssig stand, er over
draget til videre behandling hos
havneudvalget.
Fra sejlunionen blev enkelte punkter
nævnt, men alle meddelelser er
hængt op til orientering.
Else refererede fra Østersøkredsens
møde, hvor også Erik Povlsen,
Henrik Gravesen og Frank Olesen
deltog. Desværre var der mange
fraværende - især blandt de nye for
mænd!
Fra mødet oplystes at man ville
sætte fokus på de unge 15 -19 årige
og f.eks. ansætte en ungdomstræner.
Hans Guldager blev valgt som kred
sens miljøkonsulent.
Man ønsker at undervisningen i
forbindelse med erhvervelse af certi
fikat til motorbåde (fyldt 16 år) skal
foregå på kredsplan. I SSF er under
visningen begyndt ligesom der har
været afholdt kursu i de nye radiore
gler.
Det er aftalt at kredsens ungdom
sleder Bjarne Hansen skal mødes
med klubbernes ungdomsledere for
at de kan lære hinanden bedre at
kende.
Kredsen aftalte også at afholde for
møder, så datoerne for de forskellige
arrangementer kan sammenholdes

for at sammenfald kan undgås.
Et forslag om at udgive en årbog,
hvori de forskellige klubber profil
erer sig blev godt modtaget. Else har
givet tilsagn om at ville påtage sig
arbejdet.
Bestyrelsen var enige i at foreslå
generalforsamlingen en mindre
forhøjelse af pladslejen (fra 110 til
120 pr m 2 ). Det er længe siden lejen
sidst er blevet forhøjet. Der blev ar
gumenteret for at en mindre forhø
jelse med kortere mellemrum er
bedre end en stor med lange
mellemrum. Et bestyrelsesmedlem
mente, at man burde følge prisin
dekset og lave justeringer hvert år,
ligesom det ordinære kontingent
burde forhøjes.
Punkt 3. Havn og plads:
Bollen er sat i stand og er igen i van
det, dog mangler ankerspillet, som
ikke kan monteres før dækket er
blevet forstærket. Forskellige andre
nødvendige beslag vil også blive på
monteret.
Arbejdet på pladsen er begyndt
igen. Vandforsyningen til søndre
plads vil blive forbedret, da der
nedlægges nye vandledninger på
selve pladsen. De vil være i drift i
perioden 15. marts -15. nov. Pladsen
vil blive forsynet med bedre lys, og
endelig vil der blive lagt fliser som
før i det hvide telt og i samme
forbindelse vil elledningen blive
gravet ned.
Gravearbejdet er blevet forsinket
p.gr. af indtrængende vand. Pladsen
mod Strandvejen gøres klar først af
hensyn til vognmandens arbejde.
Det må påregnes, at der ikke kan stå
både på den vestlige del af nordre
plads i den kommende vinter.
Den gamle skinnevogn, som skulle
være taget ud af brug, vil blive sat i
rimelig stand af Schaldemose og Rørly,
og skal så bruges endnu en sæson.
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Ejerne til fartøjer, der henligger
uden tilsyn, vil blive forsøgt kontak
tet igen. Hvis ingen kontakt opnås
inden næste bestyrelsesmøde, vil der
blive taget stilling til, hvordan vi kan
skaffe os af med dem på lovlig vis.
Havneudvalget arbejder på en løs
ning af det problem, vi har med
kloakken, der går fra klubhuset og
til Ler gravs vej. Efter en gammel af
tale påligger vedligeholdelsen
klubben, men p.t. har vi en dispen
sation herfra, som snart udløber.
Hans Olsen (Bornholmerhans) har
påtaget sig at holde toiletterne på
søndre mole.
Punkt 4. Klubhus:
I takt med at arbejdet på taget skrid
er frem holder Elo og Bent
byggemøder for at følge arbejdet,
som forventes afsluttet sent i
efteråret.
Der er ved at blive indhentet pristil
bud på de møbler til klubhuset, som
udvalget har besluttet sig for, og de
nye møbler forventes at være i hus
til standernedhalingen.
Den udvendige hoveddør vil blive
repareret.
Punkt 5. Fester:
Lørdag den. 4. sept. kl. 12 -13 kom
mer Søværnet til bespisning i klub
huset.
Fisketuren den 11. sept. afvikles som
sædvanligt.
Afriggergildet holdes den 23. okt.
Standeren hales klokken 17, og der
er spisning kl. 18.
Menuforslag blev debatteret og Jens
Svendborg leverer musikken.
Seniorklubben anmodes om at fores
lå en dato for seniorfesten så langt
ude i fremtiden, at annoncering i
bladet kan nås. Festens målgruppe
er den nuværende seniorgruppe. Elo
kontakter gruppen.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Undervisningen er i fuld gang igen.
Weekendturen startede fint med in
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gen vind om lørdagen og alt for
megen vind om søndagen!
Det forventes at 5-6 elever vil gå til
prøve
Der er stadig efterspørgsel på
pladser fra nye elever.
Bestyrelsen bevilligede penge til ind
køb af nye gavle til teltet.
Navigationsundervisningen kom
mer til at foregå i klubhuset som
tidligere aftalt. Antallet af tilmeldte
afgør i hvilket lokale, det skal
foregå.
Tilmeldingen foregår den 29. sept. i
pejsestuen.
Tovværkskurset flyttes til om
mandagen og afholdes i skipper
stuen. Et ledigt skab i vagtstuen kan
bruges til opbevaring af grejet.
Angående
speedbådskørekort
afventes udmelding fra kredsen.

Alle blev desuden bedømt på sø
mandsskab. Afslutningen med grill
mad i Dragør var en succes med
mange deltagere. Selve sejladsen var
afviklet på tre timer.
September bliver en travl måned.
Den 12. sept. er der klubmestersk
aber, den 18.-19. sept. holdes Ballad
og Nordisk Folkebådsstævne og den
19. ligeledes Forterne Rundt.
Tilmeldingerne hertil er i trykken.
Den 25.-26. sept. holdes Lachmont
stævne.
Den 17. nov kl. 19.30 holdes
"prangermøde" i Dragør, hvor ak
tiviteterne i kredsen koordineres.
Punkt 9. Motorbåde:
Bostahuseturen blev afviklet godt.
Punkt 10. Sikkerhed:
Bestyrelsen tilsluttede sig Kims
forslag om, at der sættes profes
sionelle vagter på mellem jul og
nytår. Dette kan gøres til en fast pris
på kr. 700 pr. nat.

Punkt 7. Ungdom og joller:
Fra ungdomslederen oplystes føl
gende: Afdelingen har fået mange
nye tilmeldinger, og dette har forsin
ket færdiggørelsen af den lovede
halvårsrapport. På grund af man
glende resurser - læs arbejdskraft har man ikke kunnet tage hul på den
skitserede arbejdsplan.
Nedsættelsen af et ungdomsudvalg
er udsat.

Punkt 11. Bladet:
Opslaget til bladet om generalfor
samlingen blev gennemgået.

Afdelingen har lånt en laserjolle og
søger om endnu en. Man har købt en
optimistjolle og afdelingens europa
jolle er udlånt for en periode på 2 år.

Ungdomsafdelingens medlemmer
skal mindes om at de skal stille sta
tiverne til jollerne på plads efter bru
gen.

Pladsen er stadig under renovering.
Arbejdet på grejskuret udføres i lø
bet af september og oktober. I ung
domshuset vil enkelte renoveringer
blive foretaget.

Greenhouse trænger til oprydning
og rengøring, så det kan bruges som
bureau.

Der afholdes ungdomsklubmester
skaber den 19. sept.

Jens Green Jensen
Formand

Punkt 8. Kapsejlads:
Broræset med 12 tilmeldte sejlbåde
og 10 motorbåde var meget vel
lykket. Bent Hansen havde udlagt
banen og lavet opgaverne.

Ligeledes besluttede man samme
ordning i resten af perioden, når der
ingen andre vagter er til rådighed.

Punkt 12. Evt.
Problemerne omkring renovation vil
blive taget op

Mødet slut kl. 21.25
Bjørka Schandorff
Referent

Money Maker Cup

i Middelfart 12. -13. juni.

af Maria Siersen
Det startede lørdag morgen den 12.
juni, hvor jeg blev hentet af Henrik
Gravesen kl. 0600.
På vejen skulle vi hente Louise
Benneboe og så var vi ellers på vej til
Middelfart. Vi kunne desværre ikke
se broen for der var vildt tåget.
Vi tømte traileren for alt andet end
både, sejl og sejlergrej og gik så til
skippermøde.
Efter skippermødet var overstået
kørte vi ned til stranden 4 Km fra
Middelfart inde i Gamborg Fjord
hvor vi skulle sætte bådene ud ved
en bro.
Da vi kom ud til banen blev det hele
udsat på grund af for lidt vind og vi
blev efter en times tid sendt ind til
broen for at spise frokost.
Da vi endelig kom i gang gik den
gørste sejlads for mig godt, men den

anden gik endnu bedre for jeg blev
nr. 6 af de 29 startende både. 3. sej
lads gik rimeligt og jeg lå på en sam
let 14. Plads efter dagens sejladser.
Om aftenen sad vi og grillede foran
klubhuset, med udsigt ud over hav
nen med de mange flotte både.
Vejret var som vi havde ønsket.
Da vi gik i seng kunne vi høre musik
fra det der kaldes "Rock under
broen", så der gik lang tid før vi faldt
i søvn.
Vi blev vækket tidligt søndag mor
gen for de sidste sejladser skulle
sejles.
Efter morgenmad kørte vi ud til
stranden hvor vi havde efterladt
jollerne dagen før.
I første sejlads gik det ikke for godt
for jeg skulle lave en 720'er (sikke

It

noget skidt), og anden /"r/ AL
sejlads var heller ikke /1
min bedste.
Da alle var
kommet på ^ —
land var der
præmieoverrækkelse. For A-sej
lerne var det et vig-tigt stævne for
det var sidste udtagelse til DM for
optimister.
Jeg endte med at blive nr. 14 og det
var jeg selv godt tilfreds med, da det
var mit første store stævne.
Vi havde pakket telte, både og grej
sammen på traileren inden
præmieoverrækkelsen, så kort efter
køre vi hjemover.
På vejen hjem så vi broen i flot sol
skin, men kort efter faldt jeg i søvn
efter den sjove, men også lidt hårde
weekend.

Dame DM

af Kitt Gravesen.

Det skete i Nivå den sidste
weekend inden september, nemlig
lørdag den 28. august og søndag den
29. august Pige/Dame DM 1999 blev
afholdt og med Louise Ditmar som
forgast, Eva Persson som spilergast
og mig som rorsmand stillede
Sundby endnu engang op til et af
disse uforglemmelige ynglinge
stævner i dette årtusinde.
Vi kørte op til Nivå lørdag morgen
med Henrik som chauffør, og gik ud
fra at vi skulle ind og spise lidt mor
genmad, -men NEJ! Det havde de
vidst glemt, så efter båden var kom
met i vandet og det første briefing
var overstået tog vi på vandet med
sultne maver.
Vi fik en OK start og fulgtes godt
med resten af feltet banen rundt, lige
til sidste opkryds hvor vi tabte 2
både og endte derfor med en 9
plads. Da anden sejlads startede

blæste det godt op så vi havde et
lille problem med at holde båden
vandret.
På første spilerben kom vi ud for et
mindre uheld og måtte sejle ind.
Heldigvis skete der ikke noget
hverken med os, båden eller sejlene.
Da vi kom ind i havnen besluttede vi
os til ikke at tage ud igen til den
tredje sejlads, da der lige var nogen
der skulle komme sig over den min
dre forskrækkelse. Så vi riggede af
og fik noget mad og et varmt bad.
Da de andre kom ind tog Eva og Louise
hjem for at hente Evas sovepose!
Om aftenen hyggede vi andre sejlere
os inde i Klubhuset og da Eva og
Louise kom igen ved en 23 tiden
begyndte vi at gå til køjs!
Om søndagen var der morgen mad
og vi kom på vandet i god tid.
I den første sejlads gik det nogen
lunde og vi kom i mål som nr. 8.

Anden sejlads var kanon. Fri luft fra
starten og rundede første mærke
som 3'er første, vi holdt 3. pladsen
lige til sidste mærkerunding hvor vi
blev nød til at sejle mærket ned for
at undgå kollision med DEN 18 fra
Hellerup, da hun ikke gav plads ved
mærket. Efter det kom vi i mål som
7er, fandens også. Heldigvis vandt
vi vores protest mod hende efter vi
havde været nede og mærke på bå
dene for at se om der havde været
kollision (som de påstod).
Tredje sejlads gik helt i vasken og vi
kom ind som nr. 11, surt!
Men alt i alt var det sjovt at være med
og vi har fået en masse ud af det. Og
det gik da også ret godt når man
tænker på at vi blev næstsidst med
kun 1,7 point op til nr 10 og vi havde
altså også lx DNF plus lx DNSer.
Så til næste år vinder vi
hmmmmm!! Næsten da!!!!!!
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GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 1999
Følgende er på valg:

Søndag den 31. oktober
kl. 900
i klubhuset

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

Formanden
Jens Green Jensen
Kapsejladschefen
Erik Povlsen
Ungdoms- og jolleleder
Henrik Gravesen
2 havneudvalgsmedlemmer
Holger Nielsen
Bent Knudsen
Formanden for klubhus og bygninger
Elo Nielsen
1 suppleant til bestyrelsen
Vagn Preisler
Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 3. oktober 1999 kl. 900
Bestyrelsen

SSF har fået sit eget

BILLARD LAUG
Det flotte billard som nu står i skipperstuen, vil fremover være rammen
om et SSF billard mesterskab, som der vil blive spillet om hver tirsdag.
Hvis de vedtægter som, blev besluttet af de mange fremmødte på stif
telsesdagen og som skal forelægges for SSFs bestyrelse, bliver godk
endt at denne, hvilket forhåbentlig kun er en formalitet, kan inter
esserede i spillet (både de der vil spille samt de der kun vil se på)
møde op på opstartsdagen tirsdag den 5. oktober fra kl. 10 formiddag
og til kl. 22 aften - det er dog ingen forpligtelse at være der hele da
gen!!!
Der vil så I vintersæsonen fra oktober til maj blive spillet indbyrdes
imod hinanden af laugets medlemmer om en pokal, elle en kø, hvad
vi nu vil finde på, som bliver overrakt ved afslutningen at sæsonen.
Medlemmer af lauget, som ikke kan spille, men som vil være inter
esseret i at lære det, vil ligeledes få lejlighed til at komme til det grønne
klæde og blive undervist af de tilstedeværende mestre, som det har
taget et langt liv at lære dette morsomme og underholdende spil.
Billardet og skipperstuen vil dog fortrinsvis være forbeholdt medlem
mer af lauget, hvis som sagt bestyrelsen godkender vores forslag.
Mød derfor op
Tirsdag den 5. oktober
på den tid af dagen som passer dig og tag del i det sociale samvær
som et billard altid giver.
Vagn.
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Ungdomslederen
informerer:
Meget godt er sket i lø
bet af sæsonen indtil
nu, men vi har også
lavet fejl undervejs.
Der er mange ting vi ikke har nået endnu - men vi gør i hvert fald en
indsats - og det går da også i den
rigtige retning.
Således er det meget glædeligt at
kunne ønske de mange nye medlem
mer i ungdomsafdelingen velkommen.
Den 7. september afholdt vi endnu
et stormøde i ungdomshuset og vi
kan kort notere os følgende:
Vi fik et godt møde med et pænt
stort fremmøde.
Mødet viste at alle er generelt godt
tilfredse med udviklingen og de tilt
ag der dels er sket og dels er på vej.
Sejlere, trænere og ledere havde alle
en del selvkritik og det viser jo bedre
en noget andet at vi har et godt sam
menhold og at alle er meget positive
for at medvirke til yderligere
forbedringer.
Det meste negative kritik gik på
dårligt grej i starten af sæsonen,
samt manglende grej generelt - bla.
Er det en stor mangel at vi ikke har
bedre transportmuligheder, f.eks.
trailer til optimisterne, ekstra trailer
til ynglingene og frem for alt er jolle
broen yderst kritisabel. Andre min
dre omkostningsfyldte ønsker blev
også nævnt og vi vil gøre hvad vi
kan for at indfri disse ønsker.
Arbejdet med opførelse af grejskur
og ombygning af omklædningskontaineren er umiddelbart forestående
og ungdomslederen afventer
tilbagemeldinger fra de personer der
kan deltage i arbejdet.
Der var meget positive tilba
gemeldinger fra de sejlere, trænere
og forældre, der har deltaget i di
verse stævner i løbet af sæsonen og

der var ligeledes stor interesse for
ungdomsmesterskaberne
der
afvikles lørdag den 11/9-99.
Planlægningen af næste Vi år, herun
der vinterundervisningen skal i gang
nu og den generelle holdning går på
at vinterundervisningen skal deles
således, at de yngste er på tirsdag og
de ældste om torsdagen. Men sam
tidig således at vi mindst én dag om
måneden har fællesarrangementer.
Der bliver snarest nedsat et nyt ung
domsudvalg - med deltagelse af
mindst én sejler - og udvalget vil
som noget af det første sikre udar
bejdelse af en god og spændende
vinterplan.
Jeg har lavet en oversigt over de em
ner mv. der kom på banen under
mødet - samt de aktioner og ønsker i
øvrigt der blev noteret denne aften.
Oversigten/referatet hænger på op
slagstavlen i ungdomshuset, og jeg
vil bruge den i det videre planlægningsforløb - herunder vil også
bestyrelsen få kendskab til indholdet.
Det har kort sagt været en meget
spændende sæson indtil nu og der
er gode udsigter for fremtiden !
Henrik Gravesen
Ungdomsleder.

Kim, Benjamin og jeg
startede med at tage
båden på land, tage
masten af og sætte den
,på traileren. De andre
der skulle med (Kitt,
Simon, Trine) tog af sted om lørda
gen hvor vi tog båden op om onsda
gen. Vi havde ikke andet at tænke
på end JDM. Vi havde sommerfugle
i maven som et lille barn på 5 år der

skulle i tivoli, men det er der jo ikke
noget galt i.
Torsdag:
Klokken var 4 og vi stod alle 3 nede i
havnen. Min far (Tonny) skulle køre
os i Henriks bil, fordi Henrik var se
jlet med de 3 andre, hans kone og
den mindste.
Det hele foregik i Bogense på den
nordlige del af Fyn. Det var en lang
køretur der op så jeg lagde mig til at
sove.
Da vi kom frem, skulle vi slå telt op.
Det blæste en halv pelikan så det var
lidt svært, men det gik. Da vi var færdi
ge med det skulle vi have mast på og
alt det andet så båden var klar. Da vi
var færdig fik vi noget aftensmad.
Fredag:
Vi fik båden i vandet og lagt den over
på vores plads. Da vi var færdige med
det gik vi og ventede på de andre fra
Sundby, men der gik lang tid før de
kom så vi fandt noget at lave - f.eks. se
de andre arbejde. Der var 31 både
tilmeldt, nogen kom fra Jylland andre
fra Fyn og helt andre fra Sjælland.
Lørdag:
Vi skulle op klokken 7,30 for at få
morgenmad og smøre madpakker så
det gjorde vi. Vejret så godt nok ud
lige indtil min far tog hjem, så begy
ndte det at blive lidt overskyet, og
der kom lidt mere vind.
Vi startede med at lave en 20 plads
ud af 30 startende, desværre kom
den anden Sundbybåd ikke på van
det da Kitt kom til skade ved morgentilrigningen. Det var meningen
at vi skulle sejle 2 sejladser, men det
blæste op så den 2 sejlads blev ikke
gennemført.
Søndag:
Tog vi ud og lavede en pms, altså en
tyvstart, det var lidt ærgerligt, men
der var lidt meget kollision. Anden
sejlads gik det lidt bedre, men al
ligevel ikke så godt - vi lavede en 21
ud af 28 startende. Vi tog ind og
riggede af og kikkede på resultatlis
ten hvor vi lå som nr. 26.
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Om aftenen var der vild fest - det
var der alle dagene, men nok fordi
det var hviledag var det lidt vold
sommere.
Mandag:
Hviledag det er dejligt, intet
hastværk, bare helt roligt. Der skete
ikke så meget den dag.
Tirsdag:
Igen op klokken 7,30 og have mor
genmad og smøre frokost og så ud
på vandet.
Vi startede igen med at lave en tyvs
tart, men denne gang var vi kloge
nok til at gå ned og runde startlinien
igen. Til gengæld lavede vi en 13
plads ud af 30 startende så vi var
glade da vi så hvor mange både der
var bagude.
Næste sejlads gik det lidt dårligere,
det blev kun til en 18 ud af 28 star
tende, men det er jo også godt nok.
Næste sejlads lavede vi også en 18
plads ud af 29 startende. Så tog vi
ind og så på resultatlisten at vi var
rykket op på en 24 plads.
Onsdag:
Sidste dag, 2 sejladser tilbage. Vejret
var godt nok, men der var ikke no
get vind så på 1 minut skuddet lå vi
i den sorte trekant fordi der ikke var
noget vind - altså endnu en pms,
selv om vi gennemførte alligevel.
Den sidste sejlads gik total godt, vi
fik den bedste start af alle bådene,
alt gik suverænt, så der lavede vi en
12 plads. Så nu skulle vi ind og have
præmier og rigge både af.
Da vi kom ind startede vi med at
rigge alt af for at få båden op af van
det. Ovre på den anden side begyn
dte de at smide folk i, pludselig er
der en der råber "Sundby skal i"
De hoppede ned på båden og smed
os i.
Så gik jeg i bad og fik noget andet tøj
på mens de andre havde taget mas
ten af.
Så var der præmieoverraskelse, vi
endte med at blive den bedste
Sundby båd, det vil sige vi fik en 19
plads og det kan i tro vi var glade
for.
Og så gik turen hjem, med ungdom
slederen som chauffør (Surt for ham,
for han skulle tilbage til Bogense
næste morgen).
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Jeg har haft den store
fornøjelse at kunne del
tage i hele 3 større
kapsejladser i de sidste
tre weekender.
Den første var Fireworks Cup i
Assens d. 14-15. august 1999. Vi var
fire sejlere, Morten, Julie, Anders og
mig. Herudover var der Henrik, ung
domslederen, og som forældre min
mor Marianne og min lillesøster Julie.
Vi ankom til Assens allerede fredag
d. 13. august, hvor vi slog lejr på en
til formålet arrangeret campingplads.
Da vi tilmeldte os på bureauet
samme aften fik vi en del uventede
overraskelser. For det første skulle
der betales gebyr for hver person for
at overnatte på pladsen, og ved di
rekte forespørgsel blev vi oplyst om
at C-sejlere først skulle sejle om
søndagen, dette fremgik ikke at det
program der var tilsendt os.
Om lørdagen stod vi op til en frisk
brise, 10 sek./m, A og B sejlere gik
på vandet. Fra SSF deltog Morten
som B-sejler, men han kom dog hur
tigt ind igen, sammen med de øvrige
B-sejlere, idet vinden tiltog i styrke
til ca. 12-14 sek/m. A-sejlerne fik
gennemført en sejlads denne dag.
Der blev arrangeret lidt leg for C-sejlerne i inderhavnen lørdag efter
middag. Roning med sprydstage og
øse, men det syntes vi C-sejlere var
for fjollet, så derfor tog vi op og
besøgte
ynglingesejlerne
i
Middelfart, Heinz, Kitt og Trine, der
sejlede DM deroppe.
Om aftenen deltog vi i festmiddagen,
hvor Anders vandt en T-shirt på sejl
nummer, og vores Ungdomsleder
Henrik, uddelte 10 præmier å en
tier,(10 fadøl) på vegne af SSF. Der
blev trukket lod på sejlnumre og det
var forældrene til sejlerne der vandt.
Søndag startede med fint vejr og en
frisk vind, dog måtte A og B sejlerne
acceptere at skulle forlade banen for
en større skypumpe. Stor ros til ar

rangørerne og forældre der havde
medbragt følgebåde - på kun 10
minutter fik de tømt A og B banen,
og det drejede sig om ca. 130 joller.
Senere gennemførtes tre A-sejladser
og to B-sejladser.
Morten fik en 39. plads ud af 65 del
tagere.
C-sejlerne skulle først sejle søndag,
og da der var 79 tilmeldte sejlere
afvikledes sejladserne i puljer. Jeg
startede hos Musene, Julie hos
Frøerne og Anders hos Girafferne,
fjerde pulje var Sneglene. Vi sejlede i
alt 3 sejladser hver, skiftevis hold
mod hold.
Jeg blev nr. 13, Julie nr. 15 og Anders
blev nr. 31, et ganske flot resultat,
især for Julie og Anders der deltog i
deres første kapsejlads.
Senere var jeg så heldig at vinde en
lækker våddragt i lodtrækning om
sponsorgaver.
Weekenden
efter
var
det
Knuthenborg Cup i Bandholm det
drejede sig om. Her var der arran
geret sejlads specielt for begyndere
og A, B og C-sejlere. Morten B-sejler,
Louise, Julie, Anders og vores nye
optisejler, Patrick deltog.
Da jeg deltog som eneste C-sejler fra
Sundby (Julie, Anders og Patrick
startede som begyndere) startede jeg
på C-banen lørdag morgen. Jeg
syntes det blæste lidt for meget og
valgte derfor at gå ind med godt
halvdelen af de øvrige C-sejlere. Om
eftermiddagen forsøgte jeg igen og
nåede at runde to mærker hvorefter
jeg opgav da båden var næsten fyldt
med vand. Jeg blev trukket i havn af
en følgebåd, mens jeg forsøgte at
tømme båden for vand.
Om Søndagen var vejret bedre og
jeg gennemførte de sidste fire se
jladser, samlet blev jeg placeret som
nr. 14 ud af 21 deltagere.
Lørdag d. 28. august gjaldt det så
Kalundborg Cup - her deltog Maria,
Julie, Anders og jeg.
Maria som B-sejler og Julie, Anders
og mig som C-sejlere.

Det var det perfekte sejler vejr med
frisk vind, der blev afviklet fire sej
ladser, og ud af 11 sejlere fik jeg en
2, 5, 7 og 8 plads og blev en samlet
nr. 5, Julie fik en samlet 7 plads og
Anders en 11 plads.
Godt gået Anders, du skal nok
komme efter det.

Der er nu sket en del ændringer på jollepladsen.
Først og fremmes er der
^Ik^tale om en generel opryd
ning, samt inddeling af
pladsen så jollerne kan få tildelt en
tydige pladser.
k

m.

Dette er sket ved en mindre gruppe
sejleres aktive indsats, og selv om
enkelte ikke finder tiltagene specielt
idylliske vil det alt andet lige blive
lettere at holde i fremtiden.

Vi har kun enkelte stævner tilbage i
denne sæson, så mon ikke vi nu har
lært af vores fejl - så alle der har lyst
kan deltage og få en god portion
træning og ikke mindst nogle gode
positive oplevelser med hjem.
Alt i alt har vi i denne sæson haft
langt flere juniorsejltimer til kapsej
ladser end vi har set de sidste - vel
nok 10 år.
Så mon ikke de fleste interesserede
har fået en lærerig sæson.

Afhænger bl.a. af det
kommende ungdomsud
valgs ideer og vil derfor
blive udsendt direkte til
de aktive snarest muligt.
Dog kan bemærkes at vi i september
går i gang med bygning af Grejskur,
istandsættelse
af
Omklædningscontaineren
og
rengøring af ungdomshuset.
Herefter vil vi nok tage fat på bå
dene - klargøring til vinteren o.s.v.
Der vil givet ske en del i de kom
mende måneder så hold dig orien
teret på opslagstavlerne !

Pladserne har fået numre og der er i
den forbindelse flyttet lidt rundt på
bådene.
Som udgangspunkt har vi valgt at
joller (herunder motorbåde/joller)
uden master skal stå på arealet foran
jollehuset. Dette dels af hensyn til
udsigten og dels af hensyn til jollernes
sikkerhed ved kraftige vinde.
Desuden er der taget hensyn til
jollernes vægt og ejernes aktivitet
sniveau. Således vil enkelte nok føle
at de er kommet lidt vel langt væk,
men hvis aktivitetsniveauet ér lavt
kan man ikke forvente at kunne få
de bedste pladser.
De tildelte pladser skal naturligvis
vedligeholdes ! - og det er altså den
enkelte jolleejers ansvar at dette sker.
Jolleskurene skal males. Vi har
tidligere talt om at disse skure skulle
males røde i lighed med de øvrige
bygninger på området (herunder
jollehuset) - det er dog i skrivende
stund usikkert om vi rent faktisk
ikke vil fastholde den brune farve til
skurene og kun male de øvrige
bygninger i den røde farve.
Det skal bemærkes at det er
lejernes/ejernes ansvar at vedlige
holde skurene - dog således at
foreningen udleverer maling !
Omklædningscontaineren er under
renovering/ombygning og der vil i
fremtiden kun blive plads til stålskabe i den ene side af hvert af de to
lokaler. Ligeledes bedes alt løst grej i
lokalerne fjernet 7 idet der henvises

til leje af jolleskure (i det omfang
disse bliver ledige.
Er der sejlere og/eller surfere mv.
der kommer i klemme p.g.a. dette
tiltag bør man henvende sig til
Henrik Gravesen for at finde en løs
ning.
Alle lokaler i Jollehuset er til fælles
afbenyttelse, dog således at det hen
stilles at der ikke efterlades privat
sejlergrej i lokalerne - bortset fra i de
dertil opstillede skabe, samt grej o.l.
til fælles afbenyttelse.
Det lille midterlokale i jollehuset
med dør ud mod omklædningskontaineren vil formentlig blive indret
tet som "redskabsrum" - således at
jollesejlerne kan have diverse udstyr
stående til fælles afbenyttelse - f.eks.
haveredskaber, begrænset udbud af
værktøj, reservedele til spil og plads
mv.
SURF/KAJAK!
Indhegningen til surfere
(kajak mv.) er næste step !!!
Der er mange surfere der
ikke er registreret i foreningen og
som ikke har pladsmærker på.
Bring dette i orden NU ! - pr. okto
ber måned vil surfere o.l. der ikke er
korrekt afmærket blive fjernet, og
eventuelt frigjort areal vil muligvis
blive benyttet til andet formål. Så
skal vi bibeholde denne indhegning
i sin nuværende form skal der pladsleje i kassen fra dem der benytter
det.
Har man spørgsmål i relation til
surfindhegningen er man velkom
men til at kontakte kassereren i kon
tortiden torsdag kl. 19 00 -20 30 eller
ungdoms/jolleleder
Henrik
Gravesen.
JOLLEHUSET - trænger fortsat til is
tandsættelse, og JA, der arbejdes på
sagen, men da der ikke har været så
mange til at deltage i arbejdet, må vi
prøve at finde andre løsningsmodeller.
JOLLEBROEN har længe været et
væsentligt kritikpunkt både for jolle
sejlere, surfere og ikke mindst ung
dommen.
Vi må henstille til at så mange som

11

muligt deltager i arbejdet med at få
bragt broen i land i efteråret (se ne
denfor), men også at broen IKKE
benyttes til "langtidsparkering".
Dette sidste er specielt til gene for
optimistjollerne på deres aktivitets
aftener.
Bestyrelsen ér orienteret om at en ny
flydebro står højt på vores ønske
liste, og mon ikke der skulle være
udsigt til at dette ønske snart går i
opfyldelse - trods den forholdsvis
store udskrivning det trods alt er ?
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen.

Jollebroen skal på land igen !
Søndag den 10. oktober KL. 1000 !

MØD OP
OG TAG DIN LILLE DEL AF SLÆBET.
DET ER MEGET MEGET
LETTERE NÅR VI ALLE DELES OM ARBEJDET !

Billige kvalitetstryksager
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

jx

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

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

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

v/ Tina og Søren Møller

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79

Heller's Yachtværft
& Udstyr
Nyt ansigt

i

Pr. 1 marts er besætningen på skuden blevet udvidet
med vores nye 2. styrmand; Ellen Ostenfeldt.
Ellen har tiali^ere sejlet i skudehavnen
i " Fiskernes indkøbsforening".
Derfra har hun en stor erfaring
indenfor specielt fiskeriudstyr og maling.
Ellens derfra kendte venlige og gode service
fortsættes hos os.
Ellens og vores prispolitik matcher godt,
derfor kan du med stor fordel
købe dine materialer og dit udstyr hos os.
Det vi ikke har på lager fremskaffer vi!

32503017
Amage
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I Motorvejen til Kastrup |
jGode parkeringsmuligheder!
Tog til lufthavnen
j Bus nr. 9, 36 og 250S f

f
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Han har søgt om fast havneplads!
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Butik med nit i udstyr
Hempel
llasfibermaterialer; polyester fra kr. 25,-/ kgj
Suzuki forhandler.
Fiskeriudstyr.
j

rsiKringsska
f
Pribordslakering.
1
Hempel Osmosecenter
| Reparation ar træ- <J glasfiberskader. {
^Installation og reparation af bådmotorer J
Bedding til 15 ton.

åbningstider:
^
iMan-fredag
9.00-17.30*
I Lørdag
(9.00*)10.00-14.00l
|(5øn-Hel lidage 9.00-14.00*);
*fra 15. marts-15. juni
«<>X>>X»XX>>X>OOCV>>>>xxxvxoooooc»>X\>>VV\XXV\XOOCSVXXXN>XV^W>>V<V-X--:.\X>OO>>::

ndvej 407, 2770 Kastrup

men den troede jeg ikke rigtig på. I™

Fiskeaffald og rotter
ved jollepladsen
Som jollesejler siden 1967 i SSF
har jeg for første gang (juni
måned) observeret rotter i sten
sætningen på begge sider af
jolleslæbestedet. Jeg undrede
mig naturligvis over, hvad de
egentlig kunne leve af, og
senere på sommeren fik jeg en
forklaring på rotternes tilstede
værelse, for af og til ligger der
nemlig meget fiskeaffald på
nogle af stenene ved slæbest
edet. De ikke særlig sky rotter
er sikkert glade for deres
miljøvenner, men hvem er de?

Den 8. juli havde jeg en anden
ubehagelig oplevelse. Sammen
med min søn skulle jeg bade for
enden af jollebroen. Opholdet i
vandet blev dog ganske kort. På
sandbunden lå der flere steder
nogle runde og fedtede gen
stande - torskehoveder - særde
les ubehageligt at træde på. I
vandet kunne man også skimte
noget andet ubestemmeligt,
som bagefter "badeturen" viste
sig at være fiskeindvolde.
Senere kom en kvinde, ved
navn Inge, med en rive for at
rengøre farvandet omkring
jollebroen, og hun fortalte, at
det ikke var første gang hun
havde gevinst med riven.
Hvad vil bestyrelsen foretage sig
for at holde jolle- og ungdomsfarvandet rent for miljøven
nernes fodring af rotterne??
Sidstnævnte yngler og trives
ganske godt i SSF. Men hvad
med medlemmernes trivsel??

FISKEAFFALD !!
DIT FISKEAFFALD SKAL
BORTSKAFFES PÅ EN AF
FØLGENDE TRE MÅDER:
1, DU KOMMER DET I LOMMEN OG
TAGER DET MED HJEM.
2, DU KOMMER DET NED I DIN BÅD,
SEJLER SÅ UD AF HAVNEN, OG
BORTSKAFFER DET UDE PÅ VANDET
3, DU KOMMER DET I TO POSER,
DER ER 100 % T/ETTE OG
KOMMER DET SÅ I TINA's/
RESTAURATIONENS
SKARNKASSER DER STÅR BAG
GREEN-HOUSE.

ALLE ANDRE MÅDER AT BORTSKAFFE DET
PÅ, VIL MEDFØRE KLAGE TIL BESTYRELSEN
I SUNDBY SEJL.

I
Andre på jollepladsen har også
set vore nye "medlemmer", og
forleden spurgte jeg en anden se
jler, hvem der dog var så
dyrevenlig i klubben, og han fort
alte, at han oven i købet bl.a.
havde set et bestyrelsesmedlem
smide fiskeaffald ud på stenene,

I øvrigt synes jeg også. at det er
synd for vor nabo - det kommu
nale fritidshjem for 5-11 årige,
hvis børn tit bader - også når
vinden er i sydlig retning,

1
Plakat ophængt forskellige steder i havnen

Med sejlerhilsen 737
Poul Erik Dyreborg

BADUDSTYR

KOM OG SE DE SIDSTE!NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLBI IKLÆDNING
VI HAR

INSTRUMENT
BLOKKE/BESl
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ CH
GAVEARTIKI

KAST;

OG FITTINGS

MARITIM MODE

INFOSERVICE

SALTVÆRKS1
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

Han betalte ikke pladsleje, -og så kan han
ikke ligge i vandet, -vel?
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OBS! Ændring

Sejlerskolen

Towærkskursus
Afholdes i Greenhouse
mandage kl. 19 - ca.2130

Siden sidst har vi afholdt vores
årlige Weekend tur som traditionen
tro gik til Hven. I år valgte vi
Kyrkbacken, der deltog i alt 5 både;
Molly, Mumi, Theodora, Mojé og
Nielsen IV med ca. 18 sejlere i alt.
Vi startede fra SSF klokken ca 10 30 i
svag vind, så det gik i adstadigt tem
po nordover, vi blev fulgt på vej af
Bjarne i Expressen Skum
Lidt syd for Hven begyndte de
forskellige at starte motoren, da vin
den forsvandt helt, Kun Iwan
(Mumi) holdt fanen højt og sejlede
for sejl hele vejen.
Havnen var helt fyldt mest med
frokostgæster fra Rungsted, vi fandt
dog et godt sted i det ene hjørne,
hvor vi efter lidt rumsteren frem og
tilbage kunne ligge samlet.
Klokken 18 30 blev de forskellige
Grills startet op og vi havde en
hyggelig aften med musik fra
Kastrup Tursejlerforening og udsigt
over sundet. Festen fortsatte klokken
23 30 på en flad pram uden gelænder,
hvilket medførte at Kent kom til at
danse ud over kanten, han blev dog
hurtigt reddet op af Johnny og andre
tililende, en skipperkasket som
frygtes tabt blev bjærget søndag
morgen.
Stik imod traditionen blev gåturen
rundt på øen ikke gennemført idet,
vejret var lidt surt og folk ville gerne
hjemad, enkelte havde hørt om 11
m/s ved Drogden !!
I Kykbacken var det nærmest vind
stille da vi gik ud af havnen klokken

ca. 10 15 . Da vi slap sydspidsen af
Hven tog vinden og især søerne til,
så det blev en ganske rå tur. 2 af bå
dene valgte at søge nødhavn i
Skovshoved og i Svanemøllen,
resten var hjemme i SSF ca kl. 14 30
De sidste både nåede endelig hjem
henad tirsdagen.
Husk eksamen den 2. oktober med
reservedag den 3. oktober, end
videre skal de elever som skal til
prøve være opmærksom på at de
skal møde til motorlære 25. septem
ber
Afslutning på Sejlerskolen afholdes
fredag den 8. oktober, hvor vi
mødes i pejsestuen kl. 19 00
Dagen efter Lørdag og søndag er der
afrigning af bådene.
Weekenden efter, 16.-17. oktober, er
sat af til rengøring af bådene så de er
klar til at komme på land.
Året kanalrundfart bliver Lørdag
den 29. oktober, vi mødes ved bå
dene kl. 10 00 .
Navigation (teoretisk del) begynder
Onsdag 29. september, se opslag i
mellemgang samt i klubbladet.

Undervisningen starter

se opslagstavlen
med afslutning og ek
samen omkring 1. marts.

il
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Tilmelding og
nærmere
oplysninger på
tavlen i
mellemgangen
Lærere bliver igen i år:
Erik Poulsen og Frank
Olesen.
Kurset er gratis, der må
dog påregnes et mindre
beløb til materialer m.m.

Navigation

teoretisk del

Onsdage kl. 19 - 2130
Tilmelding og kursusstart:

Tovværkskursus, der skulle begyn
de tirsdag 29/10/99, er flyttet så det
starter om mandagen, se opslag i
mellemgangen, samt i klubbladet.
Med sejlerhilsen
Claus Villadsen
Skolechef

onsdag den 29. september
Se opslagstavlen i mellemgangen
Kurset gennemgår det pensum
der skal bruges for at bestå
" Duelighedsprøve for lystsejlere
teoretisk del"

Amager

Bådtransport

og afslutter med eksamen
ca. 1. april.

Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

I kurset indgår et "søsikkerhedskursus", hos Falck.

Maskintransport

Pris kr. 600.-

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978
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+ materialer og
eksamensgebyr.
Underviser:
Poul Christensen

Havn og plads

Aktiviteter 1999
Andre arrangementer i SSF

u
Det skal endnu engang ind
skærpes, at alt grej, bukke og
klodser skal være tydeligt
afmærket med medlemsnum
mer ifølge foreningens love.
Der vil blive givet en frist til
den 15. novenber - efter denne
dato vil pladsmanden og
havneudvalget fjerne alt
umærket grej m.v. fra plad
sen.
Husk når du går på land - skal
fortøjninger og indhalere
fjernes fra din plads i havnen tag kontakt med pladsman
den vedrørende hvor du kan
stå på land - det er vigtigt i år
på grund af det omfattende
gravearbejde der finder sted.
Når du skal placere din mast i
masteskuret - skal masten
være afrigget således at den
ikke kan være til gene for an
dre. Radarer m.v. skal
ligeledes være fjernet. Husk
der skal være plads til os alle i
masteskuret.
Det lille halvtag der er blevet
sat på den nordre side af mas
teskuret er beregnet til de
medlemmer, der stadig har
behov for at kunnr lakere m.v.
i tørvejr. Der må ikke parkeres
motorcykler - knallerter eller
cykler her.
Havneudvalget
30. august 1999

2. oktober
8. oktober
23. oktober
31. oktober
11. december
19. december

Duelighedsprøve.
Afslutning på sejlerskolen.
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost
Juletræ

fra bestyrelsen

-fra medlemmerne

Sundby Sejlforening

Tak for smukke blomster
og deltagelse ved Jorgens
bisættelse den 17. august
1999

ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
Mogens Frederiksen
Hallandsgade 5a
Mogens Bruno Larsen
Løvetandsvej 22
Korsten Marcussen
Francksvej 2
Søren Koppel
Amagerbrogade 28
Ricki Blok Kuhnek
Parmagade 32
Finn Walther
Hobrogade 17
Lasse Jønson
Vejlands alle 39
Jogvan Lewis Zachariassen
Halgrensgade 1
Claes Bohn-Willeberg
Engvej 115
Lasse Green Jensen
Christian D. 2. alle 25

Helga Jacobsen

Vikingerne
Vikingerne var en slags
soldater med horn i pan
den. De var meget rå
og ufølsomme. Deres
hjerte sad ikke, hvor
det skulle. De røvede
og plyndrede og vold
tog englænderne.
Vikingeskibene var ens i begge en
der, så det kunne godt være svært at
se, hvad vej de sejlede. De kom helt
til København, hvor de
handlede med den indfødte
befolkning. Hele vejen
rundt om skibene var
der skjolde, hvis der
skulle komme en
torpedo.
Mvh HIE
(fra en skolestil)
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos FlUgger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

i

og her dækker vi
Amager og
København City

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

Ullllillili!
ilPilil!

November 1999

Nr. 11

58. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S

Tag på

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax

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

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50
Kapsejladschef:
Erik Povlsen
Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 52 98 89

Så oprandt dagen da vi kunne holde
rejsegilde på den nye tagkonstruk
tion på klubhuset.
Bent, som har været kontaktmand
med Københavns kommune, holdt
en kort tale, hvor han nævnte at ar
bejdet var gået lige efter planen, vej
ret har været godt, uden en eneste
regnvejrsdag, og det er et godt tøm
rersjak, som er sat på opgaven.
Efter tre høje hurraråb for SSF blev

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
E-mail

..32 52 16 05
..hegr@slv.dk

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose

. 22 90 06 36
„32 59 37 33

du vil have en fridal

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

„32 52 98 89

Tryk:

Du bruger

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

der 45 arbejc
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.

Szi
2

-Du bruger
.Du har 5 u;

Forsidebilledet

der budt på et stykke smørrebrød og
en kold øl hos Tina.
Klubhuset har nu fået et andet ud
seende og personligt synes jeg ikke
det skæmmer i billedet, det skulle vi
have lavet for mange år siden, så var
der sparet mange penge.
En stor tak til Bent for et godt samar
bejde.
Elo

Alle tiders tur til Saltholm
Torsdag den 2. septem
ber, møde i Green
house, hvor opgaven
var oprydning af begge
masteskure.
Fredag den 3. septem
ber, møde i Green
house kl. 8 00 til mor
genkaffe å la Holger og
morgenbrød å la Elo.
Opgaven var "tur til
Saltholm".
Proviant med tilbehør
blev båret om bord i
Bollen og stuvet af vej
en af Bent, Elo, Holger,
Ras, Leo, Bjarne og Juel.
Med Bent som skipper gjorde vi søklar og gled ud af havnen i alle
tiders sensommerferievejr med kurs
mod Saltholm. Stor ros til havneud
valg og "pladsmand Søren" for et
flot istandgjort skiv. måtte det
holdes shipshape fremover.
Der var mange fartøjer på Sundet.
I syd så vi de to 39 meter høje master
med ræer af det nye polske skole
skib "Frederich Chopin" for maskine
på nordlig kurs.
Kl. 9 55 fortøjede vi ved kaj, kl. 9 59
kom vores vært m.v. Georg med
traktor og anhænger.
Efter velkomsten blev proviant og
tilbehør med stor forsigtighed losset
og anbragt forsvarligt. Vel anbragt
på de polstrede sæder og med Georg
ved rattet og Elo som guide begynd
te alle tiders tur. Vi var kommet "på
gyngende grund" gennem det dej
lige landskab. Georg, der er født og

Besætningen på Saltholm

opvokset på Saltholm kendte hvert
hul og sø, og med Leo og Holger
som stående udkig, følte vi os virke
lig trygge under den duvende
kørsel. Elo, der har boet og arbejdet
på Saltholm, fortalte om øens
seværdigheder og den særegne
natur.
Den første ko vi mødte vendte sig
om da vi kørte forbi, slog med halen
"hej Elo".
Første stop var "Nordbakken", den
østligste gård, hvor Elo havde boet
og arbejdet i sine unge dage. Vi fort
satte turen og gjorde holdt ved John
Ottos "sommerstuga", hvor vi blev
bænket i verandastuen "Sus og gen
nemtræk", som John var i gang med
at gøre i stand.
Vi blev alle beværtet med kold øl og
en lille en til halsen af husets frue,
hvilket dejligt sted i en skøn natur
og udsigt. Vi takkede af og fortsatte
til den flækkede sten, sælernes ynd-

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

£

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

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

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

SMOffsettruk
v/ Tina og Søren Møller

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79
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lingsplads, videre til
Hollænderbrønden og
Skansen.
Sulten begyndte at
melde sig, så vi fort
satte til Georgs gård,
overalt var der store
flokke af kreaturer, får
og gæs. Vi var kom
met til en slags "dyre
nes paradis" grønt
græs overalt og små
søer med drikkevand,
ingen lænker eller
båse.
Vi blev budt velkom
men af Georg og hans datter Anne
og vi blev bænket om bordet, ude i
det fri naturligvis.
Så skete der noget, alles øjne var ret
tet mod en kæmpe kasse, hvorfra
Bent pakkede ud af lækre sager, den
ene overraskelse efter den anden,
tak Bent.
Den lækre mad blev skyllet ned med
maner, medens Georg og Anne for
talte om gården og øen.
Omkring os gik verdens største
høns. Gårdens kat havde lige fået en
bid kød i munden, men kun i et øje
blik, før en stor sort høne huggede
det det ud af munden på katten.
Vi takkede for den store gæstfrihed
og hygge og fortsatte ad Vestvejen
til museet, hvor der var mange inter
essante ting, der fortalte om øens
historie.
Det sidste stræk var retur til havnen,
her hilste vi på fisker Ole, specialist i
Multefiskeri.
Stor tak til Georg for alle tiders
oplevelse, kørsel og gæstfrihed.
Ved afgangen vinkede Georg og sag
de "velkommen igen til næste år".
Vi sprang om bord og med skipper
Bent ved ror og maskine kunne vi
efter en dejlig sejltur atter fortøje
"Bollen" ved sin station.
Stor tak til havneudvalget for en in
teressant og meget velsmagende
"alletiderstur".
Sejlerhilsen
"Besætningen",
der er klar til nye opgaver.
Leo, Bjarne, Juel og Elo.
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mandag den 27. september 1999
,Afbud fra: Jens og Henrik Else led
ede mødet i formandens fravær.

adgangsmulighed for kommunens
slamsuger.

Punkt 1. Protokol:
Intet.

Vandledningsarbejdet på søndre
plads er udført. En del af arbejdet er
udført ved frivilligt arbejde af hav
nesjakket, og resten af autoriseret ar
bejdskraft.

Punkt 2. Beretning:
Bent Knudsen og formanden skal til
møde på rådhuset torsdag den 30.
ds. med henblik på fornyelse af kon
trakten.
Vi har endnu ikke fået tilbagemel
ding fra leverandøren af de nye
møbler, men de forventes stadig at
være i hus til generalforsamlingen.
Til navigationsundervisningen
bruges Skipperstuen, og antallet af
elever begrænses til max. 12. pr. hold.
Bestyrelsens forslag angående for
højelse af pladslejen blev formuleret
og trykkes i bladet.
Den 11. okt. holdes bestyrelsesmøde
med eneste punkt: Generalforsamlingen.
Punkt 3. Havn og plads:
Der er indgået aftale med et firma
om rottebekæmpelse.
Edb-udvalget er inviteret til
Svanemøllehavnene for at bese det
anlæg man anvender der.
Der vil blive opført et halvtag over
den del af miljøpladsen, hvor tønder
med spildolie m.m. oplagres.
Alle gamle utilsete både vil nu blive
flyttet ud på P-pladsen, og udvalget vil
endnu en gang forsøge at kontakte
ejerne, så de kan oplyse, hvilke planer
de har for deres både. Udgifterne til
flytningen debiteres ejerne. Såfremt
der stadig ikke reageres på henven
delserne, vil bådene blive fjernet.
Senest i uge 41 regner man med at
kunne køre over den opfyldte kanal.
I forbindelse med placering af bå
dene på land, gøres opmærksom på,
at der til hver en tid skal være
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Endnu engang gøres der opmærk
som på, at alt grej, der henstår på
pladsen, skal mærkes med navn og
nummer.
Punkt 4. Klubhus:
Der er holdt rejsegilde på det nye
tag, og arbejdet går planmæssigt fre
mad. En kort beskrivelse af arbejdet
med ledsagende fotos vil blive bragt
i næste nummer af bladet.
Der er en hel del kritik af køkkenet i
dagligdagen, og især af ventetiden,
hvorimod der er tilfredshed med
festernes forløb.
Billardlauget har bestyrelsens tilslut
ning til at måtte spille en aften om
ugen (tirsdage) indtil klokken 22.
Punkt 5. Fester:
Afriggergildet er annonceret i
bladet. Juletræsfesten bliver den 19.
dec. og julefrokosten den 11. dec.
Den 30. okt. er der eskadresejlads
"Kanalrundfart".
Der holdes seniorfest den 9. okt.
Klubhuset åbner igen den 30. januar
med bankospil.
Punkt 6. Sejlerskolen:Motorkursus
er afholdt, og eksamen foregår den
2. okt. med reservedag den 3. okt.
Motorbådseksamen er den 3. okt.
Der holdes sammenkomst for ele
verne den 8. okt.
Havneudvalget henstiller at bruger
ne af Bollen sørger for ordentlig affendring, når båden lægges på plads,
så ridser og skrammer undgås.

Punkt 7. Ungdom og joller:
Seniorernes brug af jollehuset er
endnu uafklaret.
Arbejdet med huset står i stampe,
men de af seniorgruppen, der ønsker
at bruge huset, opfordres til at med
virke ved arbejdet med at reparere
det. Klubben sørger for det nye tag.
Punkt 8. Kapsejlads:
Alle kapsejladserne i september er
vel overstået. Larchmontpokalen for
Folkebåde blev genvundet af SSF.
42 både deltog i Forterne Rundt.
Jørgen Friland blev klubmester i
DH-både og Brian Friesendahl blev
klubmester i NF.
Der er udsigt til stor aktivitet til næste
år. Samarbejdet med Kastrup har fun
geret godt og fortsættes til næste år.
Punkt 9. Motorbåde:
Fiskekonkurrencen sendte 32 både
på vandet og havde 82 deltagere.
Stemningen var god, og man havde
en fin fest med god mad.
Punkt 10. Sikkerhed:
Vagtsedlerne er sat op i gangen, så
man kan tilmelde sig. Vagterne beg
ynder den 1. okt.
Punkt 11. Bladet:
Kameraet manglede ved de sidste
stævner, da det var til reparation.
Det aftaltes, at man lægger en seddel
til orientering, når kameraet ikke lig
ger på sin plads. Der efterlystes en
tekst til forsidebilledet.
Punkt 12. Evt.:
En liste over gæster, der indbydes til
afriggergildet blev udarbejdet.
Mødet sluttede kl. 20 32
Else Thuring
Næstformand

Bjørka Schandorff
Referent

Sundby Sejlforenings
Julefrokost lørdag den 11. december kl. 1400
Du tilbydes det usandsynlige kolde/varme
julebord a'la Tina.
Vi sælger ikke lotterier, men tager entre

—n

kr. 20,- pr. person til hjælp til betaling af musikken
Billetter til julefrokosten
købes hos Tina til kr. 115,-

Heller's Yachtværft
& Udstyr
Nyt ansigt i butikken:
Pr. 1 marts er besætningen på skuden blevet udvidet
med vores nye 2. styrmand; Ellen Ostenfeldt.
Ellen har tialigere sejlet i skudehavnen
i " Fiskernes indkøbsforening".
berfra har hun en stor erfaring
indenfor specielt fiskeriudstyr og maling.
Ellens derfra kendte venlige og gode service
fortsættes hos os.
Ellens og vores prispolitik matcher godt,
derfor kan du med stor fordel
købe dine materialer og dit udstyr hos os.
Det vi ikke har pa lager fremskaffer vi!

32503017
A mage

I Motorvejen til Kastrup I
6ode parkeringsmuligheden
Tog til lufthavnen
I Bus nr. 9, 36 og 250S f

Butii< med alt i udstyr
1
Hempel
j
fSlasfibermaterialer: polyester fra kr. 25,-/ kg
Suzuki forhandler.
Fiskeriudstyr.
^\Wi«WW\V,V

rsikrinqssko
Pribordstakering.

Hempel Osmosecenter
| Reparation af træ- 4 glasfiberskader. |
|Installation og reparation af badmotorerf
'Jinq til 15 ton.

Åbningstider|
|Man-fredag
9.00-17.301
I Lørdag
(9.00^)10.00-14.00 ^
|(Søn-Hel lidage 9.00-14.00*)!
*fra 15. marts-15. juni

ndvej 407, 2770 Kastrup
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B Ø R N E N E S JULETRÆ
Søndag den 19. December 1999
kl. 14.00
Kom og få en hyggedag med dine
børn eller børnebørn
Da vi jo i år ikke sælger lotterier vil
vi ved indgangen sælge entrebilletter
Voksne 20.00 kr.
og børn 10.00 kr.
Billetter kan også købes hos Tina
Kun en billet pr. barn
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

Af hensyn til børnene er der rygeforbud
i klubhuset fra kl. 14 til kl. 17

GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 1999
Følgende er på valg:

Søndag den 31. oktober
kl. 900
i klubhuset

Formanden
Jens Green Jensen
Kapsejladschefen
Erik Povlsen
Ungdoms- og jolleleder
Henrik Gravesen
2 havneudvalgsmedlemmer
Holger Nielsen
Bent Knudsen
Formanden for klubhus og bygninger
Elo Nielsen
1 suppleant til bestyrelsen
Vagn Preisler
Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland

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

Forslag til generalforsamlingen
Bestyrelsens forslag.
En forhøjelse af pladsleje fra 110,- kr. pr. m 2 til 120,- kr. pr. m 2 .
Begrundelse: Lejeforhøjelse m.m.

Sundby Sejlforening budgetforberedelse 2000
Indtægter:
Kontingent
Fast plads
Vinterplads
Indskud/vagt
Skurleje m.v.
Indtægter i alt

Jamkvt

Apr.kvt.

330,000
530,000

Juli kvt. Okt. kvt.
300,000

I alt

1999

Ændring

630,000
530,000
50,000
50,000
70,000
1,330,000

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

400,000
460,000
860,000
121,000
80,000
25,000
52,000
8,000
20,000
100,000
40,000
4,000
15,000
5000
1,330,000

0.00%
1.08%
0.58%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0
70,000
930,000

10,000

50,000
40,000

10,000

390,000

0

630,000
530,000
50,000
50,000
70,000
1,330,000

130,000
128,000
258,000
61,000
20,000
3,000
13,000
2,000
3,000
20,000
1,000
1,000
2,000

90,000
217,000
307,000
20,000
20,000
6,000
13,000
2,000
13,000
40,000
8,000
1,000
6,000

90,000
60,000
150,000
20,000
20,000
6,000
13,000
2,000
1,000
20,000
29,000
1,000
2,000

90,000
60,000
150,000
20,000
20,000
10,000
13,000
2,000
3,000
20,000
2,000
1,000
5,000

400,000
465,000
865,000
121,000
80,000
25,000
52,000
8,000
20,000
100,000
40,000
4,000
15,000

384,000

436,000

264,000

246,000

1,330,000

Udgifter:
Materialer m.v
Arbejdsudgifter
Havn & plads i alt
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelse
Sejlerskole
Juniorer
Kapsejlads
Motorbåde
Renter
Afdrag på lån
Udgifter i alt

0.00%
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Ungdomslederen
informerer:

EN
SUVERÆN
SÆSON!
Ja - altså rolig nu
Det har været en sæson der, specielt
i anden halvdel, leverede fint vejr for
sejlsport - og vi har i store træk for
mået at udnytte dette.
Der er blevet sejlet utrolig mange
timer i år - specielt har enkelte yng
lingesejlere tilbagelagt distancer vi
andre kun tænker på når diskussio
nen om et sabbatår kommer frem
omkring juletid.
Og hvad kom der så ud af alle de
sømil ?
Skal vi måle det på noget er det vel
at 3 sejlere i efteråret bestod den
praktiske prøve, hvilket er 2 mere
end vi regnede med da sæsonen
startede.
At de mange timer på kapsejlads
banerne igen har sat SSF på landkor
tet og ingen klubber i Danmark med
ungdomarbejde i Yngling er i tvivl
om at SSF igen er på vej frem.
At vi undervejs har fået et godt
samarbejde med mange klubber Specielt vil jeg rose KDY's ungdomssejlere for et godt og effektivt
samarbejde, der på mange måder
har været med til at løfte SSF's sej
lere frem.
Jeg er sikker på at vores ynglingesej
lere ser frem til endnu en sæson med
mange sømil og godt kamme
ratskab.
Også optimisterne har været meget
aktive - flot fremmøde på tirsdagene
og langt flere tilmeldte til kapsej
ladser end vi har oplevet i mange år. .
Denne del at ungdomsarbejdet har
været en meget væsentlig brik i det
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sammenhold og kammeratskab vi
har oplevet i år. Og der er absolut in
gen der kan overbevise mig om, at
optimister og "juniorer" skal deles i
to afdelinger, som vi forsat ser det i
en del klubber landet over.
Hvad vi har fået ud af at deltage i
kapsejladser med optimisterne ?
Det er guld værd ! - Ingen skal
være i tvivl om at den slags ak
tiviteter skaber et sammenhold og
en glæde hos sejlerne der ikke kan
købes for mindre.
Og så får sejlerne en erfaring med
hjem, som vi bare ikke kan give dem
på en almindelig sejlaften i SSF.
Vi skylder os selv i SSF at satse end
nu mere på disse unge sejlere - gøre
livet endnu lettere og endnu mere
spændende - det er de sejlere der lig
ger i vores havn om 20 år !
Hvor mange er vi egentlig i ung
domsafdelingen ?
Det er vel det bedste af det hele i år !
Vi har fået mange nye medlemmer
og frem for alt har vi endelig oplevet
en tilgang af aktive sejlere, der fak
tisk har været i foreningen længe,
men bare uden at være aktive i ung
domsafdelingen. Således er vi nu
oppe på små 30 aktive sejlere og
mon ikke det tal vil stige støt de
kommende år, hvis vi skaber de
rigtige rammer.
De nye sejlere er generelt faldet hur
tigt til og vil helt sikkert gå en sæson
i møde med mange spændende og
lærerige oplevelser.
Når det så er sagt, må man også
huske at se på de mindre positive
sider.
SSF er en gammel forening med
gamle traditioner - og det er sundt
nok - for det er jo bl.a. dette der ska
ber den atmosfære som så mange
misunder os.

Men vi ér altså ikke en moderne sejl
klub og det bærer vores grej og fa
ciliteter voldsom præg af.
På den anden side må vi så glæde os
over den opbakning vi har fået til at
gøre noget ved disse mangler.
Og det gør vi så !
Men det koster tid og det koster
penge.
Vi har i år arbejdet meget på at få sat
vores grej i en sådan stand, at vi
(
Der er altså meget
at lave endnu !
hvis
baxe vi var lidt flere til at
hjælpe !
Så kunne vi
alle jo blive 70 !
Og
det er jo faktisks.... sjovt
!
Jamen, hvorfor
kommer de så ikke ?
)
kunne få en god sejlsæson - og så er
resten af tiden gået med at sikre
gode timer på vandet samt sejler og
sejler imellem.
Den næste tid bliver egentlig ikke så
meget anderledes - blot skal vi ikke
så meget på vandet de næste måned
er - men det sociale og sejlads er
fortsat på programmet.
Sæsonen har bl.a. vist et stort behov
hos nogle for at opfriske gammel
lærdom og alle de nye har jo meget
at lære endnu.
Inden for kort tid vil vi
have den endelige vin
terplan klar og den vil
blive udsendt direkte
til alle afdelingens ak
tive medlemmer.
Vi har foreløbig afsat tirsdag aften i
november og igen fra starten af janu
ar til de yngre sejlere og optimis
terne.
Ynglingesejlerne og de mere ruti
nerede optimistsejlere vil få proppet
hoved og hænder fulde i samme pe
riode (formentlig torsdage), men det
endelige program er endnu ikke på
plads.

Samtidig vil der i løbet af vinteren
blive dage og/eller aftener hvor alle
ungdomssejlerne er samlet til ak
tiviteter - såvel teori for både hæn
der og hoved samt socialt samvær.
I hele perioden vil ungdomshuset
være knudepunktet, men der bliver
også dage og weekender hvor vi
skal væk fra Amager.
Med sejlerhilsen og tak for en suveræn sæson !
Henrik Gravesen

30. oktober deltager
ungdomsafdelingen i
klubbens årlige kanal
rundfart.
Vi håber som sædvanlig at vi kan få
nogle pladser hos de forskellige
både der deltager på turen, der går
til Nyhavn - igennem Københavns
kanaler og retur til SSF.
Vi påregner desuden at tage mindst
én af vores følgebåde med.

end vi har set de foregående år.
Surfere, kajakroere og en mindre
gruppe motorbådsejere og enkelte
jollesejlere har meddelt aktivitet i
vinter!
MEDLEMSARBEJDE ?
Det er derfor vigtigt at vi sikrer
brugbare faciliteter i vinter og disse
medlemmer bør derfor møde op på
jollepladsen og give en hånd med.
(
Der er altså meget
at lave endnu !
hvis
bare vi var lidt flere til at
hjælpe !
Så kunne vi
alle jo blive 70 !
Og
det er jo faktisks.... sjovt
!
Jamen, hvorfor
kommer de så ikke ?
)
Eventuelt kunne det være en god ide
at kontakte Ungdoms- og jolleleder
Henrik Gravesen eller jollesejlernes
udvalgsrepræsentant
Bjørn
Amudsen for at høre nærmer om
hvad der skal laves og hvornår.

09 30

Mødetid Lørdag kl.
- forventet
afgang fra SSF kl. 10 00 - retur SSF
omkring kl. 15 00 .
Har du aldrig prøvet denne tur, så er
det nu du skal gribe chancen !
Tilmelding: Søren eller Henrik
snarest!
VINTERKLARGØRING ?
For de fleste er sæsonen slut og det
er tid til at tage et sidse kik på det
flydende grej, så det er klart til næste
gang temperaturen kommer over de
15 grader.
Erfaringen er at alt for mange aldrig
får lavet et ordentligt efterårsarbejde
og derfor kommer for sent igen i
foråret, så hermed en opfordring til
at kikke forbi en sidste gang !
VINTERSEJLADS ?
Men selv om der stadig er mange
der har svært ved at se fornøjelsen i
vintersejlads må vi konstatere at der
i den kommende vinter er udsigt til
langt større aktivitet på jollepladsen

JOLLEBROEN ?
Den 10. oktober var der indkaldt til
arbejde med jollebroen og 5 jollese
jlere mødte op kl. 10 (2 mere kom
lidt senere).
Beklageligvis havde vi valgt en
uheldig dag, idet næsten alle ung
domsafdelingens stærke folk var til
konfirmationer, og vi måtte udsætte
arbejdet til den efterfølgende
søndag. Også grundet alt for høj
vandstand !
Jollebroen er et tilbagevendende
problem!
Jollebroen er en af de faciliteter flest
forskellige medlemmer af SSF benyt
ter i løbet af sæsonen, men samtidig
også der hvor flest kryber uden om
når arbejdet skal laves. Hvor er
fiskerne, surferne, baderne og alle de
andre brugere henne ?
På den anden side - man kan vel
godt forstå den manglende inter
esse, for den bro brurde være ud
skiftet med en flydebro for mange
år siden !

JOLLEHUSET ?
Jollehuset skal have
nyt tag!
Vi har talt om dette
flere gange, men der
er ikke aktive folk nok til at løfte op
gaven og det er derfor besluttet at
sætte professionelle folk på sagen.
Dette skal dog ikke tages som et
udtryk for at vi fremover køber os til
arbejdskræfterne, men snarere at
dette arbejde ikke kan udskydes
længere hvis huset ikke skal for
falde.
Desuden er det tanken at huset fre
mover skal bruges af en større skare
af medlemmer.
SURF-INDHEGNINGEN ?
Surf-indhegningen får
lov at stå lidt endnu !
Denne indhegning er
fyldt af surfere og ka
jakker...
... men hvor mange betaler ?
Den går ikke længere !
I den kommende perijfaf®
ode vil vi forsøge atsjg||Jgfij^r
registrere så mange
ejere som muligt og grej uden kendt
ejer vil efterfølgende blive fjernet
uden yderligere varsel.
Herefter vil det flydende grej kunne
fremskaffes via kontoret.
Såfremt denne aktion bekræfter at
der reelt er tale om et meget lille be
hov
for
indhegningen
må
bestyrelsen overveje om denne skal
nedlægges eller flyttes så arealet kan
benyttes til mere relevante formål.
ÅRSMÆRKER ?
Ejere af grej i indhegningen opfor
dres derfor til snarest at få bragt
eventuelt udestående på plads.
Ligeledes er der fortsat en del joller
på pladser der mangler årsmærke
for 1999, og i enkelte tilfælde helt
mangler mærkning!
Sidstnævnte vil i lighed med grej i
indhegningen blive fjernet!
Kontoret er åbent torsdage mellem
19 00 og 20 30 !
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SIDSTE JOLLEPLADSER ?
Vi håber fortsat på at de 4 både
langs den nordlige skurrække
(jolleskure) bliver fjernet, således at
vi kan fuldføre vores arbejde med
pladsnummerering af jollepladsen.
Herefter kan den endelige tildeling
af jollepladser falde på plads (Der
vil kun blive tale om enkelte æn
dringer i forhold til det nuværende)

reelt er flere skure nok mere brugt af
andre medlemsgrupper og i visse til
fælde ikke benyttet til sejlergrej.
Dette er naturligvis ærgerligt, idet vi
faktisk har flere jollesejlere der står
og mangler skurplads til deres jolle
og surf grej.
Derfor en opfordring til at kontakte
Henrik Gravesen hvis du har et skur
du kan afgive.
,

SKURENE ?
Der var engang en hr. Krag der
fremførte at man har et standpunkt
til man tager et nyt - Så den bruger
vi lige:

Ligeledes skal bemærkes at det er et
par enkeltskure som ikke bliver be
talt for disse vil snarest blive ind
draget og udlejet til anden side !

Skurene skal males, men ikke røde
som tidlige tiltænkt - vi fastholder
den brune (sorte) farve !
Ungdomslederen skaffer smørelse
og pensler og ejere/lejere laver ar
bejdet.
Jo før jo bedre !

KOMMENTARER ?
Har dette indlæg fået dig op af stolen ?
Kom forbi og kig til dit grej og lad os
få en sludder om udviklingen.
Ved fælles hjælp skal vi nok få skabt
en attraktiv jolleplads som igen vil
blive en perle i SSF.
Et sted i foreningen hvor der er ak
tivitet året rundt.

Skurene er som andre dele på om
rådet under "vurdering" - Jolle
skurene er som bekendt tiltænkt
brug for jollesejlere, surfere mf. Men

Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen.
Ungdomsleder.
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BACHER
SCHILDER
- Nyåbnet

HH specialshop

Helly Hansen

Københavns største og flotteste udvalg
på
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
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HellyHansen

1360 København K
Telefon 33 12 20 58

rsus
søkredsen afholder kursus i betjening af
VHF/DSC - anlæg i lystfartøjer.
f IW
Kurset finder sted følgende

til ss?
Søværnets Sejlsportsudvalg
SMKSV122
Danneskiold-Samsøes Allé 1
Holmen 1434 København K.

24 september 1999

torsdage den 4.,11., 18. og 25. november 1999
torsdage den 3., 10., 17. og 24. februar 2000
alle dage fra kl. 1900 - 2200
i Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15
mandag den 18. oktober 1999
og mandag den 10. januar 2000

Kurset har til

at lære betjening af VHF og DSC
samt kendskab til radiokommujurset vil blandt andet foregå gennem "cases"
måde bliver du fortrolig med
principperne for brugen af udstyret, både med hensyn
til nødopkald og almindelig kommunikation såvel
som skib - land. Når kurset er afsluttet kan
prøve hos Telestyrelsen.

350.-kr. , inklusive kursusmateriostemad. Den efterfølgende prøve
afgift til Telestyrelsen (1999).
s vegne
/ Jess Brønden

»ltager i VHF kursus
deltager i Telestyrelsens prøve

lippen sendes til:
Jess Brønden, Bymandsgade 5, 2791 Dragør, med check stor kr. 350,00.

Til Sundby Sejlforening.
Emne: Salling Sea Week Military
World Championship.
På Søværnets Sejlsports Udvalgs
(SSU) vegne vil jeg takke Sundby
Sejlforening for den store støtte, der
blev givet i forbindelse med Sailing
Sea Week Military World Champi
onship i Auderød. Ikke mindst skal
jeg udtrykke min største aner
kendelse over det flotte middagsarrangement, som SSF var vært
ved. Dette arrangement blev af alle
deltagere rost, som det bedste mad
de havde fået under hele stævnet - 5
kokkehuer til køkkenet. Ligeledes
udtrykte mange "misundelse" over
det enestående samarbejde mellem
civil- og militær sejlsport, som fin
des i Danmark. Ligeledes takker jeg
for lån af 2 stk. Ynglinge, i forbin
delse med stævnet.
Uden denne medvirken ville det
ikke have været muligt at gennem
føre stævnet på så højt niveau.
Jeg vil benytte lejligheden til at in
formere lidt om stævnet. Stævnet
blev såvel sportsligt som socialt en
stor succes
« -ikke mindst takket være
den gode assistance fra dommere fra
Sundby Sejlforening og Lynetten
Sejlklub. Der deltog 13 nationer i
stævnet, der blev vundet af Rusland
med Hvide Rusland og Finland på
de næste pladser. Danmark blev
placeret som nr. 8, men mange er
faringer rigere.
Yderligere information om stævnet
kan findes på hjemmesiden
www.svn.dk/rism.

Jeg håber at Sundby Sejlforening i
fremtiden vil deltage i lignende
arrangementer med samme store
velvilje, samt at det enestående
samarbejde, der er mellem vores
klubber, vil bestå i mange år.
JENS PETER DITMAR ANDERSEN
orlogskaptajn
Formand for Søværnets Sejlsportsudvalg
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Fiskekonkurrencen den 11. september 1999 blev afviklet i meget smukt vejr
og med 82 fiskende deltagere.
Det blev ikke mange fisk, så vejningen på "Prampladsen" blev hurtigt overstået, så der bl ;v også tid til hygge. Der blev
desværre ikke taget nogen billeder, vi havde ikke noget fotoapparat.
Kl. 18 00 mødtes vi igen til Tinas gode mad og efterfølgende præmieuddeling.

En stor tak til vore sponsorer.
De flotte præmier var sponsoreret af følgende:
Flugger ved Tom Guldager, Kastrup Marine Service ved Jens Boldreel, Amager Møller, Poul Suhr, Al-sport,
Prampladsen, SSF, Michael Ronild, Arne Olsen, Bryggens øl og Vand og ACS.
Gevinster og pokal gik som følger:
Største torsk 3,9 kilo
Bobby Petersen "Laxen", Bobby blev også klubmester.
Største Sej 800 g
Kaj fra "Anna"
Største hornfisk 650 g
Bobby Petersen "Laxen"
Største sild 425 g
Preben og Grethe "Medete"
Mindste hornfisk
Anders "SUS"
Flest sild 81 stk
Preben & Grethe "Medete"
Mindste sild
Kaj "Anna & Frank "Ann"
Næststørste torsk 2,4 kg
Kenn "Barcardi"
3. største torsk 2,35 kg
Per "Haja"
Mærkeligste ting op af Vandet:
Tovværk og net med et torskeøje: . ."Barcardi"
Et meget snoet sneglehus:
Grethe fra "Medete".
Aftenen sluttede med dans til midnat
De gevinster der ikke blev uddelt blev bortloddet på deltagerbilletten.
Ikke afhentede gevinster:
Rød nr. 69 Et skiftenøglesæt
Rød nr. 11 En cykelpumpe
Rød nr. 21 En dørmåtte
Rødnr. 9 En flaske rødvin.
Gevinsterne kan afhentes på kontoret
en torsdag i kontortid.
Hilsen og tak for sidst
Kim og Else
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En god søforklaring
fra DMI
Der er mange lyttere, som hører
Kalundborg mellembølge- og
langbølgesenderes DMI vejrmeld
ing, hvor vi er begyndt at sende
bølgeprognoser ud for Nordsøen
i visse farvandsdistrikter, og der
taler man om sø, og man taler om
bølger, og man taler om sig
nifikante bølger, og man taler om
dønning!

en kraftig storm. Sådan en døn
ning, den har, som sagt, en læn
gere bølgelængde, og derfor løber
den hurtigere end de bølger, som
er dannede af
vinden,
så
et

Hvad er nu alt det her for noget?
Jeg vil sige, at ser vi på sådan en
skematisk fremstilling af bølger:
En bølge den kender vi, når
vinden blæser, ja, så kap
per det over ind over
toppen af bølgerne og
der blæser noget skum af;
det er de bølger, som er
genererede af vinden på det
sted, hvor man nu befinder sig.
Men der kan også være en døn
ning, og dønning det er sådan en
længere bølge, der er længere afs
tand mellem bølgetoppene, og de
er som regel dannede langt væk
fra det sted, hvor man befinder
sig, evt. af

generelt
billede af søen, som den ser ud,
er altså en kombination af døn
ning og bølger.

man jo vedtage, hvis man skal
beskrive bølgehøjden bare
beskrive middelbølgehøjden;
men man gør det, at man siger, at
den signifikante bølge har den
højde, der skal til, for at to tred
jedele af de andre bølger er la
vere. Ja, det er lidt kompliceret,
men hvis vi ser på et eksem
pel og tæller 100 bølger, og
siger, at den sig
nifikante bølge er 1
meter høj, så vil 66
af de øvrige bølger
være lavere, og så
vil 10 i øvrigt være
lidt højere 30% - og det
vil give en
højde på
1,3 me
ter, og en
enkelt ud af de
100 vil have en højde på 70%
mere end den
signifikante bølge - 1,7.

Men hvad er nu det med sig
nifikante bølger, hvordan kom
mer det ind i billedet? Der kunne

fra Lanternen nr. 3

BÅDOlDSTYR

KOM OG SE DE SIDSTE \NYHEDER1 BÅDUDSTYR
OG SEJLBIEKLÆDNING
men fri os for lange svartider
Giv os idag vor daglige udskrift
Og tilgiv os vore tastefejl, selvom
vi aldrig tilgiver nogen for pro-

VI HAR: INSTRUMENT
BLOKKE/BES -AG OG FITTINGS
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ u G MARITIM MODE
GAVEARTIKli
KASTROTMVW: ^m8KRVICE
SALTVÆRKSV^r2'£?^47io=k^STRUP /

ÅBENT HELE ÅRET :

MAN- FRE 09.00-17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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Det
koster...
Nyt fra Sejlerskolen
Når I læser dette er efteråret rigtigt
over os med regn og rusk
vi vil tænke tilbage på den varmeste
september, siden man begyndte at
lave regelmæssige målinger fra
DMI.
Vi havde jo en dagtur berammet til
lørdag d 8-9.
På skippermødet om morgenen blev
flere alternativer drøftet, man
enedes blandt de fremmødte skip
pere om Barseback, der var dog
enkelte lyseslukkere der hævdede,
at der nåede vi aldrig over med den
svage vind.
7 både stævnede ud fra SSF i meget
adstadigt tempo, men efterhånden
kom der mere vind, vi, dvs DEN-175
"Tyveknægten" valgte at gå nord om
det urene område, vi fulgtes et
stykke af vejen med Duett 25
"Gimle" af Sundby, der dog holdt sig
til københav-nersiden, da vi satte
kursen østover, båden gik godt ca.
5,5 kn.
Vi begyndte at regne forskellige
ankomsttider, ca lVi-2 timer blev der

gættet på, vi var endnu totalt uvi
dende om det "mytteri" der havde
udviklet sig syd for det urene om
råde, så stor var vores overraskelse
da vi fik et opkald på mobiltelefo
nen, der lakonisk meddelte os, at nu
var alle bådene -2 arriveret på
Flakfortet og alle sejlerne sad bæn
ket om et veldækket frokostbord.
Der blev holdt et rådsmøde om bord
på Tyveknægten, vejret var jo per
fekt til sejlads, så hvorfor gå i havn
allerede ?
Skipperen (den kylling) skar igen
nem og valgte at vende båden og
styre mod flakfortet.
Efter en hyggelig frokost, valgte
nogle at gå en runde på "øen" andre
en dukkert i havnen.
Hjemturen var ren slædetur, efter
lidt dramatik i havnehullet hvor en
del både klumpede sig sammen, så
alt ialt nåede kun en båd frem til
Barseback, men godt gået af den en
lige !!
Weekenden 2.-3. oktober var afsat til
eksamen, desværre måtte sejlad
serne lørdag aflyses pga for meget
vind ca. 18 m/s, så reserveda
gen søndag måtte tages i
brug, da der samtidig var for
fald blandt censorerne, blev
det en anstrengende dag for
den enlige censor, der dog ek
saminerede samtlige 12 ! med
kyndig og erfaren hånd.
Alle bestod så der skal lyde et
Hjerteligt tillykke herfra !!!
med sejler hilsen
Claus Villadsen
Skolechef

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

...hvis båden river
sig løs
Selv om man har førtøjet sit lyst
fartøj i havn efter de gængse
forskrifter, kan man alligevel
risikere at skulle betale erstatning,
hvis båden i hårdt vejr river sig løs
og skader andre både.
Det viser en dom fra Østre Landsret,
hvor en bådejer fra Kerteminde blev
dømt til at betale knap 50.000 kr. i
erstatning for skader, hans båd an
rettede på nabobåden under en
storm.
Uheldet skete i hårdt vejr i marinaen
i Kerteminde den 3. november 1995.
Den nu dømte bådejer, der er er
faren sejler, tilså to gange den
pågældende dag sin båd - en 30 fods
motorbåd på 6T - på grund af
meldinger om dårligt vejr.
Båden var fortøjet på normal vis
med to fortøjninger for og agter,
men i løbet af natten rev en af agter
fortøjningerne sig løs, hvorefter mo
torbåden slog hul i skroget på
nabobåden.
Byretten underkendt
Byretten i Odense fandt, at motorbådsejeren ikke kunne drages til
ansvar for det hændelige uheld, for
di han havde fortøjet forsvarligt.
Men nu siger landsretten, at båd
ejeren burde have forudset, at en af
de fire liner kunne svigte og derfor
skulle have lavet dobbelt
fortøjninger
11 til imødegåelse af den ikke ganske
usædvanlige vejr- og vandstandssituation" på uheldstidspunktet.
Så det gælder altså for bådejerne om
at gå med både seler og livrem - i
overført betydning - hvis man vil
sikre sig mod erstatningskrav for
skader fra løsrevne både.

fra Lanternen nr. 3 1999
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Aktiviteter 1999
Andre arrangementer i SSF
31. oktober
11. december

Generalforsamling
Julefrokost||||||g|

-fra medlemmerne

Tak til alle der var med til at gøre
min 60 års fødselsdag til en
festdag, og tak for alle gaverne.

Ubåd 137 Tæt, tættere, tættest!

med hilsen
Erling Jørgensen
"La Gua Gua"

Til Sundby Sejlforening
Hjertelig tak for venlig opmærk
somhed på min fødselsdag.
Hilsen Jack

VÆR EN GOD KAPITALIST
Dette er historien om fire men
nesker kaldet
ALLE, NOGEN, ENHVER

'

og ALLE blev bedt om at gøre
ALLE var sikre på, at NOGEN
gjorde det

M

Chef kaptajn Vagn Preisler sætter atter foden på eget dæk efter tredje neddykningsforsøg.
Denne gang for en sikkerheds skyld med periskopet i rejst stilling,
Med sig fører kaptajn Preisler den hemmelige instruktionsbog for ubåde,
der kun er egnet til overfladesejlads.
HG

ENHVER kunne ha' gjort det,
men INGEN gjorde det.
NOGEN blev sur på grund af,
at det var ALLE 's opgave.
ALLE troede ENHVER kunne
Amager

Bådtransport
men INGEN forstod at ALLE
ikke ville gøre det
Det endte med at ALLE bebre
at INGEN gjorde hvad ENi

f

Maskintransport

mm

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

jdede NOGEN,
T TT y*n

Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

*

*

t

hVER kunne ha gjort.

Preben
Jacobsen
S 32501978
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Flligger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos Flligger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

'

og her dækker vi
Amager og
København City

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

December 1999

Nr. 12

58. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax

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

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50
Kapsejladschef:
Erik Povlsen
Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

Bestyrelsen
&
redaktionen
ønsker alle
en god jul

og et godt nytår

32 52 98 89
32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
E-mail

32 52 16 05
hegr@slv.dk

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose

22 90 06 36
32 59 37 33
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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.

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.
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Standeren hales ned for sidste gang i dette årtusinde af repræsentanter fra
ngdomsafdelingen
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Standernedhaling
lørdag den 23. oktober 1999
På denne traditionelle festdag var mange mødt op til
standernedhaling og det efterfølgende afriggergilde.
Måske med forventningerne lidt højere end ellers, det var
ikke bare er afslutningen på denne sejlersæson men også
afslutning på et helt årtusinds sejlsæsoner, noget som
ikke opleves de næste mange generationer.
Formanden bød velkommen til den sidste standernedha
ling i dette årtusinde og sagde i sin tale:
Når vi nu står her ved flagmasten for at hale Standeren nedfor
denne - sidste - sommer i dette århundrede kan vi se tilbage på
en mere normal sæson end sidste år, hvor vi havde jubilæum.
I år har vi været mere heldig med vejret; ja, vi har vel haft en af
de bedste sæsoner med sol og varme helt hen i september
måned.
Vi på "Peter Wessel" startede ferien da det endnu ikke var blevet
rigtig sommer - men den kom i vores anden uge - og så blev den
bare ved og ved.
Da vi midt i juli kom hjem til Sundby, bemærkede vi hvor mange,
der var sejlet på tur, det er længe siden vi har set så mange ledige
pladser i havnen.

på sommerferie og til stævner rundt i landet - både ynglinge og
optimister. Dejligt at se den nye generation i gang, med kraftig
opbakning fra de voksne, som jo er betingelse for at det hele kan
hænge sammen.
Kapsejladsafdelingen har i år arrangeret aftenmatch sammen
med Kastrup, hvilket har været en stor succes. Derudover har
der været afholdt den traditionelle familiesejlads med mange
deltagere - oldboys sejladsen - med nye og gamle deltagere,
Folkebåds og balladstævne - Saltholm rundt i samarbejde med
kredsen - og sidst men ikke mindst Lachmont sejladsen, hvor
Sundbys - hold bestående af 3 folkebåde - vandt igen. Vores re
visor Brian Frisendahl og mandskab vandt Øresundspokalen
(den bedste gennem 5 sejladser sejlet rundt om i Øresund) her
blev Henrik Hegers hold nr.3 - det er rigtig godt gået.
Motorbådene har arrangeret fællestur til Bostahusene og sæd
vanen tro årets fisketur, hvor der var rigtig mange deltagere,
ikke så mange fisk, men flotte præmier.
Vi har også fået en ny afdeling SSF-seniorer, der hygger sig
med forskellige arrangementer og som sidste lørdag holdt en
rigtig god fest.

Mange gæstesejlere har besøgt os, og har kunnet gøre brug af
de tomme pladser, men ellers har gæsterne det med at komme,
når alle er tilbage i August, og så kan der blive lidt trængsel.
Vore gæster har udtrykt stor glæde ved at besøge vores havn,
med dens specielle hyggelige og grønne miljø - den rare
havnepengeopkræver, og den gode mad i klubhuset.
Imellem solen og varmen oplevede vi jo også nogle gevaldige
regnskyl, hvor vi så en druknet gravko midt i udgravningen på
pladsen.
Kanonlauget klar til salut

Udgravningerne er nu så langt, at søndre plads kan tages i
brug i fuldt omfang, så nu ser vi frem til at nordre plads bliver
færdig så vi kan komme frem og tilbage mellem nord og syd
uden at skulle ud på Amager Strandvej.
De forskellige afdelinger har haft travlt - og mange arrange
menter er blevet afviklet med stor deltagelse både afSSF'ere og
gæster.

Herudover har vi jo billardklubben - der lige er startet og så
Kanonlauget - der står her, klar med de ladte kanoner.
Jeg vil afslutte med at sige tak til alle de medlemmer, der er
med til at gøre Sundby Sejlforening til et rart sted at være og
ønsker

alle en god kort vinter.

Sejlerskolen har haft mange elever og alle har bestået den praktiske
prøve. Men ellers har de det med at tage på weekend eller holde
prøver når himmel og hav står i eet. Vi må håbe at skolechefen fre
mover kan etablere lidt bedre forbindelser til vejrgu-derne.

Efter talen saluterede Kanonlauget med alle kanonerne,
det er efterhånden et større batteri der bliver opstillet,
hele 10 stk., hvoraf nogle havde så meget bang at de
kørte baglæns ned af bordet ved affyringen.

Ungdomsafdelingen har fået mange nye elever, som har travlt
med at blive lært op til at blive gode sejlere. De har også været

Det var nu blevet tid til navngivning af en ny
Optimistjolle sponsoreret af Tuborgfonden.
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Jollen blev ikke døbt i champagne,
men i en af Tuborgs produkter,
nemlig en flaske "Blå Special"
Dåben blev behørigt foretaget af et
juniormedlem kitt Gravesen sam
men med næstformand Else
Thuring, der holdt en kort dåbstale,
-og hvad hedder jollen så,
"Blå special" selvfølgelig.

Mogens "årets Sundbyer"
og formanden

Efter dåben bød
bød SSF på en
drink, som de frem
mødte kunne nyde
indtil middagen
blev serveret og af
tenens festlighed
erne kunne begyn
de.
Efter middagen
blev årets Sundbyer
"Mogens" præsen
teret. Mogens har
med stort engage
ment på sin egen
h yggg eli g e °g al ~
ligevel myndige fa
con, passet og plejet
gæstesejlerne
uanset om det var
betalende
eller
gæster på frihavnsordningen.
Efter middagen var
der musik og dans
til sent på aftenen.

Referat af generalforsamling
søndag den 31. oktober 1999
Efter formandens velkomst blev
Hans Guldager foreslået og valgt til
dirigent.
Han takkede for valget og kon
staterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
Der blev nedsat et stemmeudvalg
bestående af 206 Aksel Sørensen,
801 John Jacobsen og 589 Jan
Knudsen.
Punkt 2. Protokol og beretning:
Der var intet til protokollen, hvor
efter formanden aflagde sin
beretning, som er trykt særskilt i
bladet. I forbindelse med beretnin
gen blev følgende uddelt:
25-års nåle til:
1043 Niels Omme Mogensen
1024 Erik Henriksen
446 Lya Dvoracek
2115 Anni Ekstrøm
215 Heino Jakobsen
1147 Jenny E. Jensen
1044 Ole Strøm Nielsen
1107 Ole B. Christiansen
1005 Poul Leo Petersen
123 Henning Wulff.
50-års nål til:
1224 Ib Schultz.

De fremmødte jubilarer

Klubbens hæderstegn blev givet til
124 Kent Nielsen.
Dirigenten udbad sig herefter be
mærkninger til beretningen.
675 Vagn Preisler henstillede at ar
rangørerne af fisketuren lod være
med at ændre afslutningstidspunktet for arrangementet.

Da der ikke var flere, der ønskede
ordet, blev beretningen vedtaget
med akklamation.
Ungdomslederen glædede sig over
at kunne uddele samtlige syv
pokaler i år. Samtidig lod han et ord
falde om, at nogle af pokalerne nu
var blevet uddelt så mange gange, at
der ikke var plads til flere navne, så
hvis nogen havde lyst til at donere
erstatninger i form af nye pokaler,
ville man være taknemmelig for det.
Herefter blev pokalerne uddelt:

måtte være tale om en sammenlægningsfejl, da der trods to stigninger
på hver 5000 kr. og en besparelse på
5000 kr., alligevel var balance i bud
gettet.
Kassereren svarede, at der var tale
om en redaktionel fejl, idet der un
der "arbejdsudgifter" burde have
været en streg, fordi under "havn og
plads i alt" er de to poster ovenover
lagt sammen. Samtidig henledte han
opmærksomheden på det glædelige
i, at foreningen p.t. er gældfri.
119 Michael Ronild efterlyste ind
tægterne fra klubhusleje, og fik det
svar, at i budgetfasen blev indtægter
og udgifter samlet, så de anførte tal
er nettotal.

Pokalmodtagere fra juniorerne

Børge Twillings pokal til flittigste
fører gik til 1502 Kit Gravesen
Vivi Olsens pokal til flittigste junior
gik til 1529 Benjamin Mody
SSF's pokal til flittigste optisejler
gik til 1521 Louise Benneboe
Heidis pokal for en særlig indsats
blev tildelt Kit Gravesen
Preben Vognmands pokal til optiklubmesteren var vundet af 1535
Maria Siersen
Skolebetjentens pokal til ynglingeklubmesteren var vundet af
Benjamin Mody.
Punkt 3: Regnskab
Kassereren gjorde opmærksom på,
at merindtægten i tilfælde af ved
tagelse af bestyrelsens forslag om
forhøjelse af pladslejen, ikke var ind
regnet i budgettet.
Han udbad sig spørgsmål til budget
tet.
549 Flemming Voss mente, der

625 Birger Hansen havde ved forårsgeneralforsamlingen noteret sig, at
der på Sejlerskole og Motorbåde var
en 100% overskridelse. Han havde
forventet, at der var taget højde for
overskridelserne i det nuværende
budget, og ville gerne vide, om der
var tale om en særlig udgift, eller om
man havde brug for at øge posterne.
Kassereren beklagede, ikke at kunne
give et fuldstændigt svar på spørgs
målet, men mente efter gennemgan
gen af budgettet efter tredie kvartal
at kunne se, at de to nævnte poster
ikke havde behov for en stigning.
546 Sven Malm ønskede at frem
sætte et skriftligt ændringsforslag til
punkt 3 om, at juniorernes budget
på 100.000 kr. nedsattes til max.
60.000 kr. i år 2000, hvilket i sig selv
var en væsentlig forhøjelse fra
tidligere. Han sammenlignede for
bruget med Sejlerskolens budget og
fremdrog som eksempel, at man der
kunne føre mange flere elever frem
til duelighedprøven for et væsentligt
mindre beløb, ligesom han ikke
mente at have hørt, at elever fra ju
niorafdelingen hav.de taget duelighedsbevis.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at
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i henhold til lovenes §10 skal bud
gettet fremlægges på generalforsam
lingen i oktober. Det kan kom
menteres og diskuteres, og der kan
stilles spørgsmål til det, men man
kan ikke stille skriftlige ændrings
forslag til afstemning på generalfor
samlingen. Bestyrelsen kan drage
sine konklusioner af debatten.
Formanden ønskede ordet og
beklagede at medlemmet fremkom
med ovennævnte forslag, når man
netop havde hørt, hvordan aktivi
tetsniveauet efter lang tids stilstand
var steget i ungdomsafdelingen, som
jo er det sted, de kommende aktive
skal rekrutteres fra. Formanden
påpegede også, at juniorerne selvføl
gelig gik op til duelighedsprøven, og
at påstanden om det modsatte var
fremsat mod bedre viden.
Sven Malm fremhævede, at afdelin
gen tidligere havde klaret sig for
41.000 kr., og at den førerprøve, ju
niorerne aflagde, ikke havde samme
gyldighed som det af Søfarts
styrelsens godkendte duelighedsbevis, og at han ikke var bekendt med,
at nogen juniorer havde aflagt due
lighedsprøven.
Ungdomslederen bekræftede, at
afdelingen i indeværende år havde
brugt godt og vel 100.000 kr., at
man regnede med at skulle bruge
det samme beløb fremover, og at
hvis sejlforeningen fortsat skal leve,
skal der fortsat være aktivitet på om
rådet. Desuden gjorde han opmærk
som på, at der i medlemsbladet
havde stået, at tre juniorer for min
dre end en måned siden havde fået

\v
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det blå duelighedsbevis.
Sven Malm syntes, at det da var
glædeligt at ungdomsafdelingen
kunne få tre duelighedsbeviser for
100.000 kr., når Sejlerskolen kunne få
ni for 20.000.
Da ingen andre ønskede ordet til
budgettet, gik man videre til næste
punkt.
Punkt 4. Valg:
Alle de bestyrelsesmedlemmer, der
var på valg, var villige til genvalg,
og da der ikke blev opstillet nogen
modkandidater, blev alle genvalgt.
Herefter bad formanden om ordet
for at meddele forsamlingen, at dette
ville blive hans sidste periode som
formand. Han udtalte, at han nu
havde siddet på posten i en årrække,
og at der med den udvikling sejl
klubben er inde i, kunne være brug
for friske kræfter, og at han hermed
havde givet medlemmerne en
rimelig tidsramme til at finde en ny
kandidat til posten.
Punkt 5. Lovændringsforslag:
Intet.
Punkt 6. Andre forslag:
Bestyrelsens forslag om en forhøjelse
af pladslejen fra 110,- til 120.- kr. pr
m 2 blev begrundet med lejeforhøj
else af området samt med, at der
bruges mange penge til reno
veringer. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.

erstatning for pokalen, der er blevet
givet videre til et nyt udnævnt
medlem.
684 Hanne Nielsen ønskede at vide,
hvad det var for noget "snask", der
var faldet ned på bådene, og hvor
dan man skulle få det af.
Formanden svarede, at man mente,
det kom fra et af værkerne, og at
man havde haft en repræsentant
nede at se på det. Hvis det ikke sid
der for længe, kan det vaskes af.
Dirigenten kunne oplyse, at der så
vidt vides var tale om sod fra
Amagerværkets skorsten, og at ud
slippet var sket i forbindelse med
udskiftningen af et filter, og at vind
retningen samtidig havde været
meget uheldig for bådejerne på
Amagers østkyst. Miljøkontrollen
har været sat på opgaven og har så
vidt vides meddelt Amagerværket,
at en gentagelse vil kunne få visse
alvorlige konsekvenser.
Formanden opfordrede medlemmer,
der har fået ødelagt nye presen
ninger o.l. til at henvende sig, så der
kan blive udarbejdet et erstat
ningskrav.
Han sluttede med at takke forsam
lingen for en god, sober og ikke
mindst hurtigt gennemført general
forsamling, og dirigenten for god
ledelse, hvorefter han udbragte et
leve for SSF.
Generalforsamlingen sluttede kl. 10 40

Punkt 7. Eventuelt:
Formanden overrakte et erindringsbæger til sidste års "gode SSF'er" til

Hans Guldager
(dirigent)

Bjørka Schandorff
(referen t)

B Ø R N E N E S JULETRÆ
Søndag den 19. December 1999
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

Af hensyn til børnene er der rygeforbud
i klubhuset fra kl. 14 til kl. 17

Formandens beretning
på generalforsamlingen søndag den 31. oktober 1999
Endnu en sæson er gået hvor SSF
har mistet medlemmer som er afgået
ved døden:
B 1219 Grethe Christiansen afgik ved
døden 31. Marts.
A 441 Per Egon Werner Hansen
afgik ved døden 26. Juli.
A 1170 Jørgen Jacobsen afgik ved
døden 11. August.
Jeg må bede generalforsamlingen re
jse sig og mindes de afdøde
medlemmer
"Æret være deres minde"
En række medlemmer har været så
mange år i Sundby Sejlforening, at
de runder et jubilæumsår.
Vi kan fejre een 50 års og ti 25 års ju
bilarer.
|Medlem nr. B 1225,
Ib Schultz har
været medlem i 50
fsr
rV
år. Ib var i sin aki tive sejlerperiode
kendt
som
| glarmesteren.
Ib Schultz

25 års jubilarerne er:
Nr. A 1005, Poul Leo Petersen, som
sidste år blev valgt til "en god
SSF'er".
Nr. B 1107, Ole B. Christiansen.
Nr. A 1024, Erik Henriksen, ejer af
en Nordborg 26, og en god nabo om
sommeren.
Nr. A 123, Henning Wulff, som er
ejer af en sejlbåd af typen Avance.
Nr. B 1147, Jenny E. Jensen, der
sammen med Torben og IF'eren
"Elisabeth" nyder livet på søen.
Nr. B 2115, Anni Ekstrøm, som er et
af de medlemmer, der værdsætter
det sociale liv på land, mere end se
jlads på det åbne vand.
Nr. A1044, Ole Strøm Nielsen.
Nr. A1043, Niels Omme Mogensen,
der med sin båd "Do Do" har vist
SSF's stander på kapsejladsbanerne,
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ikke mindst, når han flere år i træk
har vundet DM for L23 - klassen.
Nr. A 446, Lya Dvoracek, der med
sikker navigation sørger for, at
Verner og deres "skiv" kommer
sikkert gennem den svenske
skærgård på ferieturene.
Nr. A 215, Heino Jakobsen.
Når vi er ved uddeling af tegn har en
samlet bestyrelse vedtaget at uddele
Sundby Sejlforening's
HÆDERSTEGN.
Udmærkelsen tilfalder et medlem,
som mange nybegyndere har stiftet
bekendtskab med, når de via SSF's
sejlerskole har skullet lære at føre et
fartøj.
Kent W. Nielsen
har i snart 25 år
haft sit virke i
Sejlerskolen som
lærer, men også
haft tid til at vare
tage bestyrelses
posten som skoleKent W. Nielsen chef, og senest som
censor når eleverne skal op til den
praktiske del for at erhverve sig duelighedsbeviset. Kent er dermed med
til, at de bådejere, som har fået
tildelt plads i havnen har et godt
kendskab til "sømandsskab".
Jeg vil godt her fra talerstolen
udtrykke en stor tak til bestyrelsen
for et gedigent stykke arbejde, ja, på
nogle felter et stykke arbejde ud
over hvad der kan forventes af frivil
ligt bestyrelsesarbejde, en tak skal
der også lyde til den faste stok af ud
valgsmedlemmer omkring besty
relsen, til pladsmanden, til Tina, og
ikke mindst til de medlemmer, som
ved deres indsats er med til at gen
nemføre arrangementer til glæde for
os selv og gæster, men også i
forbindelse med arrangementer
uden for foreningens rammer, hvor
de dermed på bedste vis tegner
Sundby Sejlforening.

Jeg vil også ved denne lejlighed un
derstrege vigtigheden af, at vi alle
bestræber os på, at Sundby
Sejlforening er stedet hvor vi kan
stresse af og få "ladet batterierne op",
det gælder ikke mindst de medlem
mer, som I selv har valgt til at sidde i
bestyrelse eller til andre udvalgsposter.
Forhandlingerne med kommunen
om forlængelse af vores lejekontrakt
kommer til at falde i to dele.
Første del er gennemført, idet vi har
fået forlænget lejemålet fra udgan
gen af år 2000 med 10 år.
Der knytter sig de-forbehold til
denne forlængelse, at Amager
Strandvej skal kunne udvides mod
øst, hvilket har været et forbehold,
som blev indskrevet i vores lejekon
trakt for 18 år siden, endvidere et
generelt forbehold i forbindelse med
etablering af Amager Strandpark, in
gen på rådhuset kan dog give en ud
dybning af, hvad forbeholdet skulle
indholde og endelig et generelt for
behold om større offentlig adgang til
foreningens område.
Det sidste forbehold skal ses i lyset
af, at der fra det offentliges side i
disse år tales meget om friere
adgang til "strand og vand". Hvis vi
på et tidspunkt skulle blive stillet
over for et sådant krav, vil vi påpege
vigtigheden af, at vi fortsat har mu
ligheden for, at kunne beskytte
vores område mest muligt mod
uønskede gæster, eksempelvis ved,
at vi kan aflåse området i natte
timerne.
Anden del er en fortsat ansøgning
om yderligere 15 år, så vi får en for
længelse på de ønskede 25 år.
Bent og jeg har været til møde på
rådhuset, hvor dagsordenen var
lejemål og kloakering fra vores om
råde til hovedkloakeringsledning
længere inde i land.
Det er vist ingen hemmelighed, at
vores kloakledning giver anledning
til problemer specielt i forbindelse
med spidsbelastninger, hvor vi

virkelig har behov for at den funger
er. Efterfølgende har vi haft besøg af
embedsmændene fra Ejendomsad
ministrationen under Kultur og
Fritidsforvaltningen, for at de kunne
danne sig et indtryk af det område,
som de lejer ud til os.
Det lange lejemål har flere formål,
trygheden ved at vide at her kan vi
være i mange år er en ting, men et
langt lejemål giver os mulighed for
at kunne lånefinansiere større in
vesteringer over en årrække, det
kunne for eksempel være, uddyb
ning af havnebassiner, eller et ak
tivitetshus til erstatning for det gam
le klubhus.
Vi må i den forbindelse ikke
glemme, at vi er lejer af kommunens
grund og at de i princippet kan
disponere over arealet som de vil,
det har vi senest oplevet med det
langstrakte kloakeringsprojekt og
opsættelse af de store reklameskilte
ud mod Amager Strandvej, vores
indsigelse mod skiltene har dog
medført, at placeringen er rykket
længere mod syd i stedet for umid
delbart ved siden af indkørslen til
foreningen.
Der har længe været stille omkring
"bundfarvesagen", men fornylig
kunne vi læse i dagspressen, at
betænkningen var kommet retur
efter høring i EU.
Til næste forår vil vi kunne købe
bundfarver efter et nyt koncept, som
ikke indeholder biocider, men
stadigvæk har et indhold af kobber.
Kobberindholdet skal tilsyneladende
også være væk år 2003, så vi må
håbe, at farveindustrien til den tid
har fuldgyldige erstatninger og ikke
mindst, at embedsmændene vil lade
fritidsfolket være i fred og koncen
trere sig om vigtigere ting, som har
afgørende indflydelse på vores
natur, for eksempel de skibe der
slipper olie ud i vores farvande.
I den forløbne sæson har vi haft
mange gæstesejlere i vores havn,
specielt "frihavnssejlerne" benytter
SSF flittigt. Mogens har på sin egen
hyggelige og alligevel myndige fa
con, passet og plejet gæstesejlerne
uanset om det var betalende eller
gæster på frihavnsordningen, i alt er

det blevet til anløb af 420 fartøjer,
hvoraf de 70 var betalende.
Det er rart, når Lillian og jeg med
"Peter Wessel", møder sejlere der har
besøgt vores havn og berømmer
vores specielle atmosfære og et klub
hus vor man kan købe et godt måltid
mad til rimelige penge.
Igen i år har vi haft besøg af fartøjer
fra Baltikum, de fleste med glæde,
men desværre også nogle hvor vi
har mistanke om, at de har brudt
møntboksene op til badene på toilet
terne. Det må have været en stor
skuffelse for dem, at konstatere at
der alene var vaskemønter i boksene
og ikke kontanter, men et gratis bad
var måske det de var ude efter. Jeg
må endnu engang opfordre til, at vi
er agtpågivende uden at være
diskriminerende over for gæstesej
lere der kommer fra det pågældende
område.
Øresundsforbindelsen nærmer sig
sin afslutning, sejladsforholdene i
den danske del af Øresund er på
plads, der er etableret en sejlrende
vest for den afmærkede rende, som
har en tilpas bredde, så også både
uden motor har mulighed for at
krydse igennem det smalle område
fra Nordre Røse til Dragør.
Man må i den forbindelse rose
bygherren for, at Amager Strand i
hele byggeperioden har kunnet flage
med det "Blå flag", et tegn på at
badevandet kvalitetsmæssigt har
været i orden selv under de store
kompensationsgravninger.
Det lille projekt med at få fremstillet
et bevis der kunne dokumentere
over for udenlandske myndigheder,
at man har duelighedsbevis, og at
man er hjemmehørende i SSF, faldt
ikke tilfredsstillende ud, så vi må på
den igen.
HAVN OG PLADS
Søndre plads er klar til at tage i
brug, og de første både har allerede
fået deres vinterplacering.
Entreprenøren har "trukket" og
tromlet pladsen og havneudvalget
har fået etableret vandstandere
rundt på pladsen, så medlemmerne
er fri for at trække lange vand
slanger hen til deres både.

For første gang i mange år har der
været en mulighed for, at havneud
valget har kunnet tilrettelægge plac
ering af bådene på pladsen samt
etablere køreveje for vognmændene,
på en sådan måde, at pladsen bliver
udnyttet rationelt. Det endelige ar
bejde med at få bådene placeret til
glæde for alle parter, vil først falde
på plads når nordre plads er færdig,
så i denne vintersæson vil der være
bådeejere, som kommer til at stå
langt væk fra deres skure.
Det er planen, at vi ender op med, at
hvert fartøj får tildelt en "landplads",
lige som man får tildelt en havne
plads, og at vi får det registreret på
edb.
Det lyder jo meget let, men der lig
ger et stort stykke arbejde for
havneudvalget og pladsmanden i at
få denne plan ført ud i livet.
Jeg er i denne sammenhæng virkelig
glad for, at bestyrelsen fik opbak
ning fra medlemmerne til at udvide
havneudvalget med en person, og
dermed mulighed for også at kunne
løfte denne opgave.
Arbejdet på nordre plads skrider nu
planmæssigt frem i hénhold til en re
videret plan, og vi kan nu begynde
at se enden på dette arbejde med en
entreprenør, der har været lidt
vanskeligere at kommunikere med,
så Bent i et par tilfælde har måttet
tale med store bogstaver.
Jeg ser frem til, at vi får etableret
normale forbindelser mellem nord
og syd i foreningen, så vi ikke skal
ud på offentlig vej, men kan bevæge
os frit på foreningens område, og
ikke mindst til glæde for vognmæn
dene, for hvem det har været en
pestilens at skulle ud på Amager
Strandvej i forbindelse med bådop
tagning.
Skurene er kommet på plads og de
nye skure falder fint ind i de
bestående skurrækker. Parkerings
pladsen er ligeledes færdiggjort og
havneudvalget har planer om at flyt
te hovedporten ud mod Amager
Strandvej, så den kommer til at
danne port også for parkeringsplad
sen. Dette "lille" projekt hænger dog
sammen med, hvordan vi får afslut
tet den endelige retablering af hegn
og vej med entreprenøren.
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KLUBHUS
Det nye tag over køkkenet er ved at
være færdigt, samtidig er der udført
nødvendige reparationer på det
øvrige tag.
De foreløbige prøver fra den gamle
tagkonstruktion har ikke vist tegn
på, at der skulle være svamp, hvilket
ville have medført at loftet i
køkkenet skulle rives ned.

som planlagt, i hvertfald én måtte
afhentes senere, før den var i sikker
havn.

Elo er ved at få overblik over hvor
meget, der skal istandgøres til januar.

UNGDOMSAFDELINGEN
Her er vi ved en af de aktiviteter, der
har været i en rivende udvikling, ny
tilgang af juniorer og dermed nye
forældre, som ikke alle har haft
kendskab til den ædle kunst at føre
et fartøj, men som hver på deres
måde er med til, at det bliver en
oplevelse for alle involverede.

JOLLER
Jollepladsen er ryddet for gammelt
skrammel og joller, som ikke er
blevet passet i flere år.
Henrik har fået overblik over hvilke
jolleskure der tilhører hvem, og
hvilke jolleskure der er ledige.
Jollehuset's tag trænger til en kraftig
renovering, hvilket var tiltænkt at
skulle ske ved frivillig arbejdskraft,
men det store arbejdspres bevirker
nok, at vi må sætte professionelt
mandskab til at udføre arbejdet.

Ud fra den afgørelse som "møbelud
valget" har besluttet, med hensyn til
type af borde og stole, er der indhen
tet tilbud fra to leverandører, og vi
er nu klar til at afgive bestilling.

Det er en udvikling, som ikke
mindst du Henrik, men også dit ud
valg har stået for, må jeg her fra
talerstolen kvittere for en indsats ud
over det almindelige.

Selv om der er kommet enkelte nye
jollesejlere, kniber det stadigvæk
med at få iværksat nogle gode jol
leaktiviteter, så det ikke hænger på
Henrik alene.

FESTER
De faste arrangementer er blevet
gennemført med vanlig rutine af
Else og hendes hjælpere til alles til
fredshed, specielt var det en fornøj
else at se så mange deltage i afriggerfesten, en udsøgt middag, en
musiker i hopla, og dermed mange
på dansegulvet, jo, det var et rigtigt
"SSF-gilde".

Jeg vil ikke komme så meget ind på
de enkelte aktiviteter, for de er så
udmærket blevet løbende refereret i
medlemsbladet.
Med det aktivitetsniveau, der er ud
vist, og som der er lagt op til, vil jeg
stærkt opfordre til, at flere medlem
mer går ind i ungdomsarbejdet og
yder en indsats, som vil blive til
glæde for foreningen i fremtiden.

KAPSEJLADS
Det bebudede samarbejde mellem
Kastrup Sejlklub og Sundby
Sejlforening om afvikling af aften
matcher på skift, viste sig at være en
god ide med mange både på vandet
fra begge klubber.

Et nyt arrangement så dagens lys,
foreningens fest for dens pensioni
ster, et årligt tilbagevendende
arrangement er det planlagt til at
skulle være, som formand fik jeg den
glæde at byde velkommen, men også
den skuffelse at måtte gå igen, da jeg
ikke er gammel nok til at deltage.

Formanden og ungdomslederen har
haft nogle indledende drøftelser
med lederen af Amager Strand
Sejlklub, med det formål at under
søge mulighederne for etablering af
et fælles maritimt aktivitetshus til
brug for ungdomsarbejde.
Der skal opstilles en plan og regler
for hvordan et sådant samarbejde
skal kunne gennemføres, hvorefter
bestyrelsen skal godkende disse
med efterfølgende fremlæggelse på
en kommende generalforsamling,
for endelig beslutning om vi skal gå
ind i et sådant samarbejde.
For de medlemmer der ikke ved det,
skal jeg oplyse, at vores nabo mod
nord er en kommunal integreret
ungdomsinstitution, der har åbent
hele året, hvor de ville gøre brug af
et fælles hus på hverdage og i dag
timerne, og så ville huset kunne an
vendes af SSF på eftermiddage og
aftener samt i weekender.

Fisketuren blev igen en gedigen suc
ces, ikke mange fisk, men dejligt vejr
og nogle flotte præmier, samlet ind
af Kim og kompagni.
SEJLERSKOLEN
Med Claus som ny "skipper" for sej
lerskolen, og det stabile hold af in
struktører, blev et nyt hold belært
om godt "sømandsskab", og den
glæde det er at være på det åbne
vand og fornemme naturens kræfter.
Det sidste fik eleverne at mærke ved,
at prøverne på vandet blev gennem
ført i frisk til hård vind, men alle be
stod tillykke med det.
Sejlerskolen har en god tradition
med at tage på weekendtur, det var
dog ikke alle både der kom hjem
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Det er i efteråret planen at etablere
den
lukkede carport, som
bestyrelsen har besluttet at etablere
til brug for opbevaring af grej.

De planlagte stævner er forløbet
godt, flere af foreningens yngre
medlemmer har deltaget i arrange
menterne som officials, så kapsej
ladschefen er så småt begyndt på et
generationsskifte i dommer
rækkerne.
Old Boy's stævnet blev afviklet un
der tordenskrald og lynnedslag,
med trykkede ribben, -kvinde over
bord-, igen med deltagelse af dem, der kun er lidt over midten af
halvtredserne-, hvor de tidligere
"sikre vindere" fik skarpere konkur
rence fra de nye hold, og hvor der
blev sejlet efter et nyt system
udtænkt af Klaus Zastrow og "frue".
Det lykkedes SSF at vinde
Larchmontpokalen igen, desværre
var der kun deltagelse fra Frem,
Kastrup og Sundby, og hvis ikke
flere klubber deltager til næste år, er
det et spørgsmål, om man skal ind
stille sejladserne til der kommer flere
interesserede klubber.
Øresundspokalen blev vundet af
Brian Frisendahl, Michael Empacher
og Tonny Petersen med en flot 3.
plads til Henrik Heger og besætning.

Da der sejles over flere stævner gen
nem sæsonen, giver det mulighed
for deltagerne at vise deres kunnen
under forskellige vejrforhold.
Igen i år vandt Niels Omme
Mogensen med sin L-23'er DM for
denne bådtype, men i år med mindst
mulig margin.
MOTORBÅDE OG SIKKERHED
Motorbådsfolket i SSF har flere ak
tiviteter, en af dem er fiskeriets
glæder, og det er helt fint, men husk
at følge de retningslinier I selv har
sat op om rensning af fiskene og
fiskeaffald.
Igen i år var Kim hovedkraften bag
afviklingen af fisketuren med gode
forbindelser til vejrguderne, en dej
lig dag med masser af socialt
samvær.
Ib Petersen har igen i år haft elever
der ville tage den praktiske prøve til
duelighedsbeviset ved at sejle med
Bollen .
Alle elever bestod.
Vagtordningen er begyndt, det
gælder om at få tegnet sig for nogle
vagter i god tid, så man får det til at
passe ind i ens kalender, og husk at
det er nu, der skal søges om
fritagelse, så der er mulighed for
planlægge til anden side.
Det er besluttet, at anvende hunde
vagt i et vist omfang.
BLADET
Specielt ungdomsafdelingen har
været flittige til skrive til bladet,
men der er da heldigvis også omtale
fra andre arrangementer.
Hvis I synes bladet nogen gange er
for tyndt, er det nok fordi i ikke har
fået sendt noget til redaktøren.

Denne gang gælder det affaldsvand
fra lystbåde, hvor kravet skal være
installation af holdingtanke eller an
den form for "toiletaffaldsopbevaring". Der er allerede regler for så
danne systemer i nye både, men nu
var tanken altså, at sådanne syste
mer også skal gælde for de fartøjer
der ikke har dem. Sejlunionen har
bedt
embedsmændene
i
Miljøstyrelsen om dokumentation
for hvor stort problemet er, så det
venter vi på.
Dansk Sejlunion har afholdt seminar
om hvilke områder, der skal satses
på de kommende år, det drejer sig
om: ungdom - bredden - miljø -, de
tre prioriteringer blev senere kon
firmeret af Sejlerdagen.
ØSTERSØKREDSEN
Tankerne om etablering af et - Match
Race Center - på kredsplan er lagt i
mølpose, der var for få interesserede
til, at det ville kunne hænge sam
men, når der er tale om investering i
fartøjer, men sejladsformen er så
spændende, at der måske kunne
være tale om at afholde sejladser,
hvor
man
kunne
anvende
Ynglingebåde.
Københavns Motorbådsklub er
blevet optaget i Dansk Sejlunion og
dermed Østersøkredsen, klubben
har til huse på Christianshavn.

Næppe har vi fået afsluttet den ene
sag, før den næste toner frem.

RIVIERAPLANEN OG HAVNE
TUNNEL
De 10 mill. kroner som blev bevilget
sidste år til brug for projektering af
en ny Amager Strandpark, er blevet
overflyttet til det nye finansår, sam
tidig er der i princippet enighed
mellem Frederiksberg- Tårnby- og
Københavns Kommuner samt
Københavns Amt om nedsættelse af
en fælles projektgruppe, som skal
gennemføre projektering klar til en
udbudsrunde.
Havnetunnelen ser ud til at være
gledet endnu længere ud i horison
ten, ingen vil tilsyneladende betale
de ca. 3-4 mia. kr., det koster at gen
nemføre dette projekt, samt den
tummel, der vil opstå når en
fastlæggelse af et eller andet udvidet
vejnet, skal etableres hen over
Amager.
Med disse ord fremlægger jeg min
beretning for generalforsamlingen.
Jens Green Jensen
Formand

BADllbSTYR
KOM OG SE DE SIDSJELNYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLBI: LÆDNING
VI HAR

DANSK SEJLUNION
DS har fået ansat en ny landstræner,
Kim Christensen, som er medlem af
Kastrup Sejlklub, men i sin unge
dage havde SSF som udgangspunkt.
Sejlunionen følger stadigvæk "bund
farvesagen" tæt som medlem af føl
gegruppen nedsat af Miljøstyrelsen.

FLAKFORTET
OFOF (Organiserede Fritidssejlere
Omkring Flakfortet) har driftet øen i
denne sæson, og det statslige ejen
domsselskab Freia, har vist interesse
for, at et lignende arrangement kan
gennemføres til næste år. I princip
pet er fortet dog stadigvæk til salg.

INSTRUMENT
BLOKKE/ BESl
TOVWERK
MALIN<
SEJLEkTØJ 0
GAVEARTIKl

OG FITTINGS

MARITIM 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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Ungdomslederen informerer:

EN KORT PAUSE !
- er vel det nærmeste vi kan komme
en overskrift for den kommende
måneds tid.
Vi afslutter sæsonen 1999 med et
lille jule-/afslutningsarrangement
den sidste tirsdag i november og så
holder de fleste nok en velfortjent
juleferie i december. Så mød op -

Tirsdag 30. november 1999
kl. 1800 - 2000.
Men selv om vi nu holder juleferie,
vil der alligevel være mulighed for
at få lidt motion oven på de mange
frokostarrangementer man render til
de næste uger. I de første uger af de
cember - formentlig helt frem til og
med lørdag den 18. december vil der
blive arbejdet med istandsættelse og
maling af Ungdomshuset, så har du
tid og lyst til at deltage skal du bare
ringe til ungdomslederen og aftale
tid.

Ferieaktivitet ? - Ring og aftal
tid hos ungdomslederen!
Absolut sidste arrangement for ung
doms i 1999 bliver SSFs juletræ
arrangement

Søndag den 19. december 1999
Kl. 14 00 !
Jeg håber at se et stort fremmøde af
ungdomssejlere med forældre og
mindre søskende !
Sæsonen 2000 starter tidligt og der
bliver udsendt nærmere information
til alle ungdomssejlere i både SSFbladet og via vores ungdomsinfor
mation, men I kan allerede nu sætte
kryds ved

Tirsdag den 11. januar 2000
Kl. 1800 - 2000 !
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Snak eller handling ?
Mange vil nok med rette påstå at der
snakkes meget og handles mindre,
når vi hele tiden skriver og fortæller
om byggeplaner mv.
Hvorfor sker der ikke noget ?
Det er der faktisk flere årsager til
dels må vi jo acceptere at vi ikke nak
sætte gang i større projekter end vi
har personer nok til at gennemføre,
men samtidig har vi 3 væsentlige
spørgsmål som endnu ikke kan
besvares entydigt:

SSF bladet der udkommer sidst i de
cember (januar2000 nummeret) og
direkte til sejlerne via vores ung
domsinformation .
Husk afslutningsarrangementet på
tirsdag den 30. november 1999, kl.
1800 - 2000.

(Mødepligt, så husk evt. afbud !).

GOD PAUSE !
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen.

1. Hvornår får vi gravet ud til vand,
afløb, el og telefon ?
2. Skal surfindhegningen blive
stående, eller skal vi udnytte plad
sen til andre formål ?
3. Kommer der alligevel gang i plan
erne om at få bygget et stort nyt ak
tivitetshus i SSF ?
Vi arbejder hele tiden på at få nogle
klare svar på disse spørgsmål, men
sikkert er det, at ungdomshuset skal
være istandsat og malet inden vi
tager fat på vinteraktiviteterne i jan
uar måned. Og lige så sikkert er det
at vi inden sæsonstarten i foråret
skal have et grejskur klar til brug.
Sidst i november udsender ungdom-

Aktivitetsplanen
sudvalget et spørgeskema til alle
registrerede ungdomssejlere i SSF.
Det er vigtigt at du med det samme
besvarer og sender dette skema retur
til ungdomslederen, så vi bedst
muligt kan tilpasse aktivitetsplanen
for næste sæson erfter sejlernes
ønsker og muligheder !
I weekenden den 27. - 28. november
er der planlagt "Førerweekend" og
umiddelbart efter vil ungdomsud
valget udsende den foreløbige ak
tivitetsplan for vinter og forår 2000.
Aktivitetsplanen bliver udsendt i

Vi mangler en

vandrepokal!
Hvem har vores vandrepokal for

klubmester i Yngling ?
Pokalen er i 1999 tildelt Benjamin
Mody, men vi kan ikke finde
pokalen, så hvis du ligger inde med
den, ser vi gerne at du ringer til ung
domslederen - allerede i dag og aftal afhentning!

Som annonceret i sidste blad er tiden
nu kommet, hvor vi er begyndt at
rydde op i surfburet. Vi er
naturligvis interesserede i at alle, der
aktivt benytter buret skal have så
gode forhold som muligt, blot er det
vores indtryk, at der her ligger
mange brædder og kajakker, der
aldrig benyttes, og hvor det ikke er
muligt at finde en ejer. For at få et
indtryk af hvor mange der rent fak
tisk bruger buret og er interesserede
i at have en kajak eller et surfbræt
liggende her, er vi ved at foretage en
registrering af alle fartøjer. Når dette
blad udkommer, vil vi allerede have
foretaget første runde, hvor surf
brætter og kajakker der ikke har
været mærket, så en ejer har kunnet

identificeres, vil være blevet lagt
uden for buret. Finder vi kajakker
eller surfbrætter, der er korrekt
mærkede, men hvor pladsen ikke er
betalt, vil vi forsøge at kontakte
ejeren for at få afklaring på, hvad
denne har af planer med sit fartøj.
Har du en kajak eller et bræt
liggende i jolleburet, som måske
ikke er registreret eller mærket, vil
det gøre vores arbejde nemmere,
hvis du kontakter os (Henrik
Gravesen el. undertegnede) og
fortæller hvad du vil med dit bræt/
din kajak.
Til brug for jollehuset og omklædningshuset er der indkøbt nye
garderobeskabe. Disse vil i løbet af
vinteren blive opstillet de to steder. I

den forbindelse er vi også her inter
esserede i at komme i kontakt med
de medlemmer, der har aflåste skabe
uden navn eller medl. nr. i hen
holdsvis jollehuset og omklædningshuset. Disse skabe vil nemlig i
forbindelse med opstillingen af de
nye skabe blive flyttet. Er man aktiv
i jolleafdelingen- og har man ikke i
forvejen et skur, vil man naturligvis
stå først på listen til at få plads i et af
de nye skabe. Altså har du et skab,
eller ønsker du at få et skab så kontakt
venligst Henrik eller undertegnede.
Med venlig jollehilsen
Bjørn Amundsen
Jollerepræsentant
Tlf. 32579585

HAVNEN

Pokaler 1999
L,

som har plads i havnen,
ret til overvinorn

Børge Tvillings's
(Flittigste fører)

Vivi Olsen's
er herefter er plads til
jer, kan A-aktive
r, som ikke har havne-

Marc Pedersen

(Flittigste Junior)

Hæng i pokalen
(Flittigste pigesejler)

SSF's
(Flittigste optisejler)

smærket skal være
r plads, kan vinteroog andre A-aktive
ærs fartøjer uden havnet for tilrigning i
maj. Fra 1. maj

Kitt Gravesen

Heidi's

Trine Rønnow

Loise Benneboe

Kitt Gravesen

(Særlig indsats)

Preben Vognmand's
(Klubmester optimist)

Skolebetjentens's
(Klubmester Yngling)

Maria Siersen

Benjamin Mody

m
Pokalerne tildeles aktive
medlemmer af:

SSF's
Ungdomsafdeling
og uddeles af
ungdomslederen ved hver
efterårsgeneralforsamling.

; mod betaling af almin-

SSF's Kapsejladsafdeling

betaler vinteroplæggere

Uddeles til aktive medlemmer afSSF

nde til betalingen for
is i en måned.

Kirstines jubilæumspokal

Brian Frisendahl

Den ny klubmesterpokal
(kan ikke vindes af juniorer)

Ikke udleveret
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Juleboder

julestue i
pejsen

Skulle nogle
medlemmer have

hjemmelavede
julenisser, julegaver
eller andet julepynt,
som de gerne vil
sælge, så kom ned i
klubhuset den 2. de
cember fra kl. 19.
Lav din egen lille
julebod.
Tilmelding skal ske
til Tina senest den
30. november.

>

Torsdag den
2. december kl. 19
Medbring dine juledekora
tionsting, brug tiden på at
fremtrylle flotte dekora
tioner eller andet julepynt
Glog og æbleskiver vil blive
erveret.
Tilmelding og betaling
20 kr. skal ske til Tina
Tina cnsKer^

Sundby Sejlforenings
Julefrokost lørdag den 11. december kl. 1400
Du tilbydes det usandsynlige kolde/varme
julebord a'la Tina.
'ii

Vi sælger ikke lotterier, men tager entre
kr. 20,- pr. person til hjælp til betaling af musikken.
Billetter til julefrokosten
købes hos Tina til kr. 115,-
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Bro Race

Forterne rundt

den 26. august

den 18.-19. september

Østersøkredsen har igennem flere år efterlyst et fælles
stævne ikke blot for Kapsejlere, men også for tursejlere og
motorbåde, dette lykkedes med tilfredshed for både del
tager og arrangører.

Det var i forhold til sidste år rigtig fint sejl vejr med sta
bil vind fra en østlig retning, der gjorde at vi fik 4 gode
sejladser på Ballad og Folkebåds banen, med deltagelse af
12 ballad og 10 Folkebåde.
Der blev for ballads vedkommende sejlet det sidste
stævne i året og der var derfor præmie for den bedste i
årets samlede stævner samt en præmie for den vindende
båd om søndagen. Vinderen af begge præmier blev ikke
overraskende H P Johansen fra Dragør Sejlklub med
Pinvino II efter en førsteplads og en disk for tyvstart om
lørdagen og en dårlig start hvor båden ramte et start
mærke, men fik sejlet sig op på en første plads, samt en
første plads i sidste sejlads.
Folkebådene sejlede også det sidste stævne i årets kamp
om Øresunds pokalen der går over 5 stævner
Forstædernes bank cup. Hempel cup. Breregård cup
Svensk distrikts mesterskab og Forterne Rundt. Vinderen
af denne pokal blev efter nogle spændende sejladser
Brian Frisendahl fra Sundby Sejlforening. Dette var heller
ikke ufortjent med 2 første pladser 1 anden plads og 1
niende plads i de nævnte stævner.
De resterende placeringer fremgår af resultatlisterne for
de to båd klasser.
I selve sejladsen Forterne Rundt for DH-både var der 22
deltager med en ny klasse som vil kaldes sportsbådsklasse, der var 5 tilmeldte som naturligvis fik deres eget
løb. Der var lidt tvivl fra deltagerne da vi havde 2 dom
merbåde på vandet og de begge havde lagt startlinie ud,
men dommerne på den forkerte dommerbåd fik
omdirigeret bådene til den rigtige startlinie på distance
banen. Dette blev også en meget fin sejlads med en di
stance på 18 sm. og omkring 5 sek,m vind .
Overalt vinder blev Anders Dylow fra Øresunds
Sejlklubben Frem.

Vi kom lidt sent i gang med at arrangere stævnet da det
havde været på tale ved diverse kredsmøder. Ved et
møde i Sundby Sejlforening mellem kredsens kapsejlads
koordinator Frank Olesen og Dragør Sejlklubs kapsej
ladsledelse samt Sundby Sejlforening blev vi enige om at
lave et sådant stævne. Efter at have fundet et navn og en
passende sejladsbane holdt vi flere møder med bl.a. Bent
Hansen fra Lynetten som kender en del til navigations se
jlads for motorbåde. Denne opgave blev løst meget fint.
Sejladsen blev til en bane rundt om Saltholm med start
ud for Sundby Sejlforening og mål ud for Dragør Havn.
En tur på ca.17 s.m. som havde en tidsbegrænsning da
alle skulle være i mål kl.17 00 .
Sejladserne blev afviklet på en dejlig dag med sol og 7
s.m. vind fra sydøst der var dog en båd der ikke nåede at
komme i mål til kl. 17:00. da en Spækhugger var gået på
grund på Søndre Flint og måtte have assistance af marine
hjemmeværnet, den nåede frem til præmie over
rækkelsen.
Efter sejladserne var der tændt op i grillen i Dragør
Sejlklub hvor der deltog 50 mennesker, der havde en
rigtig god aften.
Vi havde regnet med at hvis der deltog 20 både ville det
være godt, men der deltog 22 både så vi var meget til
fredse, og vil naturligvis gentage sejladsen i år 2000.
Erik Povlsen

mmm

Vi kunne godt ønske os en støre tilslutning til et så godt
stævne, vi må dog ikke klage, da der var 5 deltagere flere
end sidste år.
Erik Povlsen
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Aftensejladserne 1999
Aftensejladserne som i år var et samarbejde mellem Kastrup Sejlklub
og Sundby Sejlforening blev til et rigtigt godt samarbejde med nogle
rigtige gode sejladser med mange deltager. Der var aftener hvor der
var 27 Folkebåde på vandet og 23 DH både, så der var noget at se på
for dommerne. Det skal nævnes at der var en båd som deltog i
samtlige sejladser nemlig Folkebåd nr.841 med Brian Frisendahl fra
SSF.

24 ,0
.

1

Lachmont blev i år afholdt af Sundby
Sejlforening, da vi var vindere sidste år, men
med kun 3 deltagende hold var det lige før,
stævnet ikke kunne gennemføres.
Lachmont er en holdsejlads med 3 både på
hvert hold, og der sejles med 2 hold ad gan
gen, hvert hold møder hinanden 2 gange og
får point for deres placering i hver sejlads, så
der skulle gennem føres 6 sejladser af ca. en
halv times varighed, dette blev også nået.
Som vanen tro var der 4 protester mellem
Kastrup Sejlere og Sundby sejlere. Kastrup
var, da sejladserne var slut, vinder med 3 sejre,
men da der var protest mellem Johnny
Jørgensen og John Wulf fra KS, som John tabte
og fik 6 strafpoint, vandt Sundby Sejlforening
igen i år.
Tillykke med sejren selv om pokalen står
sikkert i en bankboks.

39., 0
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Erik Povlsen

67 ., 0
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Samarbejdet med Kastrup Sejlklub vil forsætte til næste år

Torsdagssejlads
26. september
LØB
1
DH.98
SEJLNR. BÅDTYPE

SKIPPER

KLUB

D

760 Albin X

Ole Borch

KS

D

108 Albin

B Danielsen

KS

D

628 Albin X

Ole Steen Peinow

S SF

Arne Hansen

KS

D
D
D

1065 Scampi

1 Swede 3 8 Claus Topp
89 Albin A

D

320 X 79

D

29 X 79

LØB
2
DH.98
D
620 Ballad
D

81 Spæghug

KS

Bjarne H Hansen

Ks

Allan Hansen

KS

Kim Jørgensen

KS

Poul Byberg

KS

Henrik Henriksen

KS

Fredie Bruzelius

Ks

D

110 Grinde

D

218 NordiskF NN

KS

D

479 Spæghugg Michal Kirkensgård

KS

D

683 Ballad

KS

Torben Pless

LØB
3
DH. 98
D
230 Drage

Hans Jørgen Sørensen SSF

D

Jørgen Friland

D

2 Warship
148 L 23

LØB
4
DH.98
D
889 Albin V

DH. 98
LØB
5
D
126 Yngling
D

11 Yngling

Mogens Mogensen

Frank Olesen

SSF
SSF

SSF

Benjamin Mody

SSF

Dennis Nielsen

SSF

LØB
DH.98
6
780 Fandango Niels Peter Petersen
D
D

13 SK 22m2

D

51 Mallar51 Lars Schaldemose

D

16

180 Safir

Anders R Andersen

Allan Cornelius

SSF
SSF
SSF

1

2

3

3
1
2
2
DNC
DNC
DNC
3
1
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC

3
1
2
DNC
4
DNC
DNC
2
DNC
DNC
DNC
3
1
DNC
DNC
DNC

1
DNC
2
1
DNC
2
DNC
DNC
3
DNC
4
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC

2
1
DNC
2
DNC
3
DNC
DNC
3
DNC
1
DNC

1
2
5
1
3
DNC
2
DNC
DNC
DNC
4
DNC

1 DNC
4 DNC
5
1
3
4
3
1
1
1
DNC
5
3
4
5
3
4
2
4
2
2
3 DNC
3
DNC
2
DNC
1
2 DNC DNC
DNC
1
DNC DNC DNC
2
2
DNC DNC

4

5

6

1
1
2
1
3
6
1
2
2
3 DNC
DNC
DNC
2 DNC
3
DNC
7 DNC
4
DNC
4 DNC
DNC
DNC DNC DNC
DNC
DNC
5 DNC
DNC

1
1
1
2
1
2
DNC DNC
3 DNC
DNC
2 DNC
1 DNC DNC
1
1
2
1
DNC DNC
2 DNC
2
1
DNC DNC
1 DNC

7 POINT PLC
1
DNC
2
3
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DNC
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1
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1
1
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DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC
DNC DNC DNC DNC

DNC
1 DNC
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1
DNC DNC DSQ
1
DNC
3 DNC DNC DNC DNC
2
2
1
4
DNC DNC DNC DNC DNC DNC
2
1
1
2
DNC
2 DNC
2 DNC DNC
3 DNC
3
3

Lachmont Club
Cub 1999

2
1
3
4

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

Sundby Sejlforenings
Klubmesterskab 1999

Snlå lim+!
g

Klubmesterskabet i år blev afviklet i en rimelig god vind
og et vejr som man på denne årstid ikke er vant til, det
gik da også fint med at få gennemført de 3 sejladser som
vi havde skrevet, men vi syntes at vejret var så godt at vi
fik en sejlads mere, men der var kun tre sejladser der talte
med og resultatet blev som følger.
Løb.l
D180

Safir

Løb.2
D2
D 148
D 628

Warship Jørgen Friland.
Bolene
L 23
Mogens Mogensen. Do-Do
Albin X Ole Steen Peinow. Tayyarah

Løb.3
D 13
D 51

22M2
Anders R Andersen
Malar 30 Lars Schaldemose

s t i k k e r han vel

Allan Cornelius.

Blu's

147,7

ikke f o r d y b t med
den hædersnål7\

Løb.4
D126 Yngling
D160 Yngling

Mark
Benjamin

134,4
140,5
150,3

Sirocco151,0
Trio 157,1

Marinus
Hopla

182,9
196,6

Klubmester 1999 for DH 98 både blev Jørgen Friland med
D 2 Bolene
Klubmesterskabet for Nordisk folkebåde blev afviklet
med 8 deltagere, 4 deltagere fra Kastrup Sejlklub og 4
deltager fra Sundby Sejlforening
Vinder med 8
2 med 9
3 med 12
4 med 14
5 med 19
6 med 25
7 med 30
8 med 35

point
point
point
point
point
point
point
point

Kim Fogde KS
Ole Pedersen KS
Brian Frisendahl SSF
Claus Øster KS
John Wulf KS
Henrik Heger SSF
Claus Willadsen SSF
Svend Erik Sokkelund SSF

Hvor
f... blev -formanden
af, jeg skulle lige t i l a t
s t i k k e ham på
næven

Vinder af Sundby Sejlforenings klubmesterskab for
Nordisk folkebåd 1999 blev Brian Frisendahl
Erik Povlsen

11!

27

Sejlerskolen
Nyt Fra Sejlerskolen
Når I læser dette er vi på vej ind i
julemåneden, så næste års sejlersæson ligger noget ud i fremtiden.
Fredag d. 8-11 havde vi en hyggelig
afslutning i Pejsestuen og dagen
efter var der afrigning af bådene.
Fremmødet til afrigningen var lidt
skuffende, men det gik fint med at få
masterne af bådene.
Øveballen kom på land med hjælp
fra Bjarne, Pladsmanden og
havneudvalget, dagen efter løftede
vi den af vognen, igen var der hjælp
somme Sundbyere blandt andre Juul
Andersen og Axel.
Tyveknægten deltog sammen med
20 ! andre både i en festlig kanal
rundfart på de Københavnske
kanaler som afslutning på sæsonen.
Det foregik efter den traditionelle
rute, i år dog udvidet med en tur ind

må kun henstå
ere afmærket plads, der ar
js af havn
den.

i Holmens bassiner.
Tyveknægten er ved redaktionens
slutning ikke kommet på land end
nu, men når bladet udkommer
skulle den stå i sin vogn i teltet.
De nye gavle er bestilt til teltet, og
skulle være på plads når I læser
dette.
Der skal også lyde en tak til brolæg
geren der har lagt fliserne i teltet.
Navigationsundervisningen kører
planmæsigt i Skipperstuen og
Tovværkskurset skulle også være
begyndt, måske er der stadig ledige
pladser hvis der er nogen der er lidt
sene i optrækket.
Med Ønsket om en Glædelig Jul og
et Godt Nytår

ive flyttet for ejerens

is, skal være søsat senest 1. ju

ærmere D
delse.
ter
mærket

Med Sejler Hilsen
Claus Villadsen
Skolechef

Heller s Yachtværft
& Udstyr
Nyt ansigt i butikken:
Pr. 1 marts er besætningen pa skuden blevet udvidet
med vores nye 2. styrmand; Ellen Ostenfeldt.
Ellen har tialipere sejlet i skudehavnen
i " Fiskernes indkøbsforening".
Derfra har hun en stor erfaring
indenfor specielt fiskeriudstyr og maling.
Ellens derfra kendte venlige og gode service
fortsættes hos os.
Ellens og vores prispolitik matcher godt,
derfor Ran du med stor fordel
købe dine materialer og dit udstyr hos os.
Det vi ikke har på lager fremskaffer vi!

1
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Butik med alt i udstyr
|
Hempel
fGlasfibermaterialer; polyester fro kp. 25,-/ kg.;
1
Suzuki forhandler.
Fiskeriudstyr.

i
j

rorsiKnngsska
Fribordstakenng.
Hempel Osmosecenter
| Reparation at træ- 4 glasfiberskader, j
flnstallatiofl og reparation af badmotorer J
Bedding til 15 ton.

$

32503017
A mage
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Motorvejen til Kastrup f
"i parkerinasmuligheaerf
Tog til lufthavnen
Bus nr. 9, 36 og 2505 f

^bninostidÉPi

iMan-fredag
9.00-17.301
i Lørdag
?9.00*)10.00-14.001
i (Son-Hel lidage 9.00-14.00*)f
*fra 15. marts-15. juni

ndvej 407, 2770 Kastrup

i Aktiviteter 1999
mmmm

Seniorerne

11. december
19. december

Et lille resume

fra sommeren.
På grund af dårligt vejr blev
Saltholmsturen aflyst.
Grillfesten på Prampladsen var
god. Dejligt vejr og god stemning.
Et lille hjertesuk, der var underskud
i ølkassen. På grund af vores alder
og dermed dårlige hukommelse er
det selvfølgelig en forglemmelse.
Til næste fest vil vi bede jer om at
tage den del af hukommelsen med,
som omhandler "ølkassen"!
Seniorfesten forløb over al forvent
ning igen, god stemning og dejlig
mad, tak til SSF.
Vi mødes igen!
206 Søren & Ulla

Klubhusreglement

fra bestyrelsen

Kun medlemmer af Sundby
Sejlforening, gæster, som er i følge
med medlemmer, samt medlem
mer af andre sejl- og motorbådsklubber
har
adgang
til
klublokalerne.
Overtøj og regntøj må ikke an
bringes på borde og stole m.v.,
men henvises til garderoben, jf.
brandvedtægten.

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen

§3
Askebægre skal benyttes. Enhver
har pligt til selv at foretage afryd
ning af borde efter brugen.

Kjeld Andersen
Vægterparken 303, 2770 Kastrup
Jan Elving
Skipper Clements alle 14, 2300 S
Ole Frandsen
Østerdalsgade 10, 2300 S
Michael Jørn Holton
Ceylonvej 34, 2300 S
Diya Ali Abdel Mahdi
Serbiensgade 14, 2300 S
Jørn Elgaard Nielsen
Winsorvej 37, 2300 S
Julie Benneboe
Femkanten D 8, 2630 Tåstrup
Patrick Westphael
Kongelundsvej 132, 2300 S
Karen Petersen
Bremensgade 36, 2300 S
Per Allan Drøscher
Sneserevej 23, 2770 Kastrup

Medlemmerne af

Pensionistklubben
vil hermed gerne takke SSF for en
dejlig dag i foreningens regi.
Vi havde en rigtig dejlig frokost
hvor Tina havde overgået sig selv
(igen) med en festlig men kortvarig
musisk udfoldelse.
Set med vore øjne var det et godt
forslag Plambeck kom med fra gen
eralforsamlingen - det var bare
synd, at han ikke selv nåede at
deltage.

Medlemmer i snavset arbejdstøj
henvises til skipperstuen.
Voksne, der er sammen med børn,
har pligt til at påse, at børnene
ikke leger i møblerne samt med
klaver og skibsklokke m.v.
Al støjende adfærd i klubhuset er
forbudt.
§7
Hunde og katte må ikke indlades i
klubhuset.

Medlem 119 Ronild

Amager

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

Maskintransport

mm V

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
® 32501978
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos FlUgger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

og her dækker vi
Amager og
København City

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

Januar 2000
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59. Årgang

Medlemsblad for

Amager

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

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

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen

@ 32501978
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret
Telefax

32 59 35 80
32 58 32 96
32 58 14 24
32 59 35 60

Postgirokonto: 7 05 65 16

BÅDObSTYR

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen

32 50 63 65

Næstformand, Festudvalg:
Else Thuring

32 53 59 64

Sekretær:
Bjørka Schandorff

32 58 20 36

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Bent Knudsen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 52 21 81

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

KOM OG SE DE SIDSM NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLBIEKLÆDNING
VI HAR: INSTRUMENT
BLOKKE/BES!
OG FITTINGS
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ O MARITIM MODE
GAVBARTIKU

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50

KAST

Kapsejladschef:
Erik Povlsen

SALTVÆRKS
TLF. 3 2-500504

Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 52 98 89

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
E-mail

32 52 16 05
hegr@slv.dk

Målere:
Jan Simonsen
Lars Schaldemose

22 90 06 36
32 59 37 33

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

32 52 98 89

ÅBENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

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

Alt i bogbinderiarbejde

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

ERVICE
RUP

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug

32 51 71 79

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.
Oplag: 1.400 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30.
I kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

jjj
JC

SMQffsettryhC

l

v/ Tina og Søren Møller

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

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79

Forsidebilledet:
Yngling på træningstu

2

CC

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

U-

Efter endt rengøring åbner klubhuset igen
med vort sædvanlige store

Bankospil i
Sundby Sejlforening
Søndag den 30. januar 2000 kl. 14°°
for 10' år i træk
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 adgangs
billetten.

Pris: 10.- kr. (billet kan købes ved indgangen)

Hilsen festudvalget.
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Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 29. november 1999

Punkt 1. Protokol:
Intet.
Punkt 2. Beretning:
Posten blev åbnet og fordelt til
besvarelse.
Jens refererede fra det møde i
Kvartersløftet, som han og Henrik
netop havde deltaget i, angående
planerne om bygning af et maritimt
aktivitetshus. Lokale- og Anlægs
fonden er villige til at afsætte 2,5 mil.
kr. til projektet, under forudsætning
af at Københavns kommune også
støtter foretagendet, og at Kvartersløftet og SSF går ind med det
resterende beløb. Opbakningen
forudsætter desuden, at SSF's
lejemål løber længere end de ti år,
der netop er udmeldt.
En evt. arbejdsgruppe, der skal om
fatte Kvartersløft, Kbhs. Kommune,
SSF, ASS samt Lokale- og Anlægs
fonden, skal udarbejde forslag til
bl.a. drift og vedligeholdelse. SSF
bestemmer selv på baggrund af ud
kastet og forhandlinger herom,
hvorvidt vi ønsker at være med i
projektet. Henrik og Lars overvejer
sammen, om interessen og mu
lighederne er til stede. Trods oven
nævnte planer fortsættes ungdom
sarbejdet i SSF uændret som
tidligere skitseret.
Else repræsenterede SSF ved
Amager Rotarys 60-års jubilæum.
Bådmagasinet vil ikke længere blive
udsendt gratis til medlemmer af sejl
klubber. Der vil blive tale om en
årlig pris på mellem 60 og 100 kr.
afhængigt af antallet af modtagere.
Dersom antallet af modtagere kom
mer under 15.000 vil bladet ikke
blive udsendt.
Beslutning om modtagelse vil blive
taget på forårsgeneralforsamlingen
efter forespørgsel hos medlem
merne. Bestyrelsens holdning er, at
udgiften til bladet skal betales af de
enkelte modtagere.
Bestyrelsen har modtaget en ansøgn
ing om, at der må skydes skader på
klubbens område. Da alle tilladelser
i øvrigt er indhentet, er ansøgningen

4

imødekommet.
Fra Hans Guldager modtog besty
relsen et forslag om oprettelse af et
arkiv, der skal registrere og opbe
vare klubbens pokaler og andre
sager af historisk interesse. Hans
tilbød selv at påtage sig arbejdet.
Bestyrelsen bifalder forslaget, som
man synes er spændende og rele
vant.
Formanden har kontaktet ejendom
skontoret angående lejekontrakten.
Her meddelte man, at der arbejdes
på en ansøgning om err forlænget
kontrakt (25 år!), og at klubben kan
forvente svar inden udgangen af
februar 2000.
Et forslag og udkast fra Michael
Ronild til et internationalt medlems
kort vil blive studeret nærmere og
taget op på næste bestyrelsesmøde.
Rivieraudvalget har fået tilladelse til
at låne klubbens kontorlokale til et
møde den 7. dec.
På grund af juleferien rykkes næste
bestyrelsesmøde til mandag den 3.
januar 2000.
Punkt 3. Havn og plads:
En del af edb-udvalget har beset an
lægget, der bruges til administration
af Svanemøllehavnen. Samme anlæg
anvendes i bl.a. Dragør og Rungsted
og vurderes at indeholde, hvad SSF
har brug for. Bestyrelsen var enige
om, at det ønskede udstyr anskaffes
inden udgangen af dette år, således
at det kan være klar til brug, når
Greenhouse i løbet af vinteren ombygges til brug for pladsmanden.
Det nye anlæg kan uden besvær ar
bejde sammen med det regnskabs
program, kassereren bruger. Der
skal samtidig købes nyt anlæg til
kassereren, da det nuværende anlæg
ikke er år 2000-sikret. Henrik vil
fremlægge et oplæg til anvendelsen
af anlægget til næste møde.
Pladsmanden Søren Poulsen er på
edb-kursus i uge 48/99, et kursus,
der er opnået fuldt tilskud til.

Det tidligere omtalte halvtag over
miljøpladsen vil nu blive bygget, og
arbejdet udført af havnesjakket.
Miljøkontrollen har atter været på
besøg og havde nogle mindre ting at
anke over. Disse vil blive rettet af
pladsmanden.
Vi skal indskærpe medlemmerne, at
miljøreglerne vedr. anbringelse af
tomme malerbøtter - akkumulatorer
m.v. bliver overholdt. Såfremt man
er i tvivl om anbringelsen skal
pladsmanden eller havneudvalget
spørges.
Når alle bådene er på land, vil
havneudvalget have mulighed for at
gå i gang med at få system i land
pladserne. Man vil ligeledes finde
ud af, om der er ejermænd til det
grej, der står tilbage, og alt gammelt
ragelse m.v. vil herefter blive fjernet.
Meningen er, at medlemmerne i
fremtiden skal have en fast land
plads, således at man kan lade sit
grej stå på denne plads om som
meren. Det skal indskærpes, at
bukke, stativer og klodser skal være
mærket med tydeligt medlemsnum
mer.
Der er nu etableret fem ekstra lys
standere på pladsen, og udvalget
håber, at dette yderligere kan med
virke til at sikre vores plads. Der har
i november måned været indbrud i
ca. 25 skure på nordre plads. Tyvene
har skaffet sig adgang ved at klippe
hul i det nordre hegn, hvor de har
placeret en bil udenfor til at trans
portere kosterne bort i.
Udgravningsarbejdet på nordre
plads er ved at være færdigt, og der
arbejdes med en plan for udformnin
gen af vores indkørsel. Planen vil
også omfatte en bedre tilkørselsvej
til søndre plads.
Bent har deltaget i sit 38. møde
omkring udgravningsprojektet og
refererede derfra. Han redegjorde
for de arbejder SSF forventer gjort i
form af retablering - i alt syv punk
ter, der omfatter kørevej, hegn og

låger, p-plads og kloaktilslutning.
Når arbejdet p.t. ligger stille er år
sagen uenighed mellem kommunen
og entreprenøren om projektets af
slutning.
Henrik roste havneudvalget for det
imponerende arbejde de har lagt for
dagen i forbindelse med oven
nævnte projekt.
Punkt 4. Klubhus:
Restauratøren bedes indhente tilbud
på hovedrengøring fra et profes
sionelt rengøringsselskab. Else og
Bjørka aftaler omfanget med hende.
Hertil kommer diverse andre maleog vedligeholdelsesarbejder, der
skal udføres bl.a. på både udvendige
og indvendige toiletter.
Alt skulle gerne være klart, når
møblerne ankommer sidst i januar
måned.
De sidste thermovinduer skal ud
skiftes til næste år.
Restauratøren har indhentet tilbud
på nye gardiner til salene og vedlagt
en stofprøve. Da der foreligger
tilbud fra nogle medlemmer om at
sy gardinerne, besluttede besty
relsen at stoffet kunne købes.
Inden længe skal restauratørens
kontrakt tages op til drøftelse igen.
Taget er færdigt, og det endelige
regnskab afleveret. Det kom til at
koste 414.000 kr., hvilket svarer til
det budgetterede beløb.
Punkt 5 Fester:
Entrebilletten på kr. 20 til jule
frokosten forventes at kunne finan
siere musikken. I forbindelse med
julefrokosten vil de uafhentede
gevinster fra jubilæet blive udloddet.
Børnenes juletræ den 19. december
er annonceret.
Bankospillet den 30. januar er under
forberedelse.
Fastelavnsarrangementet bliver
Elses sidste, inden hun fratræder.
Seniorerne har besigtiget jollehuset
og konstateret, at det ikke kan
rumme dem. De ansøger om at
måtte bruge ungdomshuset den sid
ste onsdag i hver måned året rundt
mellem kl. 13 og 17. Da dette ikke
kan lade sig gøre på grund af ak

tiviteter i huset, foreslår bestyrelsen,
at man bruger pejsestuen, eller evt.
slyngelstuen, da der her vil blive sat
borde og stole ind, når de nye
møbler kommer.

Punkt 6. Sejlerskolen:
Tyveknægten er på land.
Gavlene til teltet er indkøbt og påsat.
Kurserne i tovværk og navigation er
i fuld gang.
Sejlerskolen vil gerne kunne låne
Y24 en gang ugentlig til næste år til
undervisning i spilersejlads m.m.
Ungdomslederen og skolechefen af
taler dette senere.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Bortset fra lidt malerarbejde holder
afdelingen juleferie indtil 4. januar.
Der har været afholdt et seminar
med gennemgang af aktivitetspla
nen for næste år, samt opfølgning på
sæsonens arbejde. Arbejdsplanen for
det kommende år uddeles snarest.
Jens og Henrik har været på ung
domslederkonference.
Afdelingen er i gang med at rydde
op på jollepladsen.
Surfindhegningen bruges yderst lidt
og bør flyttes.
Henrik fremlagde planer for en
skuroverdækning i forlængelse af
ungdomshuset. Ved at udføre en del
af arbejdet selv - bl.a. grundstøbnin
gen - kan en sådan overdækning
med bagvæg og skur for enden ud
føres for et billigt beløb. Halvtaget
kan erstatte det faldefærdige halvtag
på bagsiden af det røde hus.
Bestyrelsen kunne godt se det for
nuftige i forslaget og bifaldt, at der
planlægges videre hermed.
Jollebroen har ikke kunnet tages ind.
Der forsøges igen i den kommende
weekend.
Punkt 8. Kapsejlads:
Der var ikke særlig stor interesse fra
bredden til prangermødet i Dragør.
Lynetten, Dragør, Kastrup og SSF
deltog. Sejladserne blev fastlagt og
fordelt. Der vil blive holdt bro-race
igen den sidste weekend i august
med start i SSF og slut i Dragør med
arrangement på land.
I forbindelse med broens åbning vil
der blive arrangeret eskadresejlads.
Hempel Cup afvikles for sidste gang

næste år i SSF.
Bollen får monteret ankerspil hos
Heller.
Punkt 9. Motorbåde:
Der er kommet flere forespørgsler
om den tilsvining af både, der skete
tidligere på året. Et medlem har
taget sig af problemet, og der for
ventes et svar inden for fjorten dage.
Punkt 10. Sikkerhed:
Restauratøren har meddelt, at hun
lukker vagterne ind visse datoer.
Foranlediget af flere klager over et
medlems måde at passe sin vagt på,
besluttede bestyrelsen at tilskrive
den pågældende og indskærpe ham,
at vil han undgå yderligere forholds
regler, skal han passe vagterne efter
forskrifterne.
Vagtchefen præciserer, hvordan ord
ningen skal fungere. Det er tidligere
meddelt, at der ikke kan søges
vagter mellem jul og nytår, da disse
passes af hundevagten.
Pladsmanden skal have udleveret en
nøgle til kontoret, så han kan orien
tere sig om, hvem der har
bestyrelsesvagten.
Der vil blive fundet en plads til må
lergrejet i Greenhouse.
Punkt 11. Bladet:
Henrik undrede sig over stavefejl o.l.
i det materiale, han leverer, da han
ved, at fejlene ikke er i det, han har
afleveret. Der er også problemer
med navne, der bliver forbyttet.
Billederne i bladet er for ringe.
Punkt 12. Evt.:
Hans Guldager var på miljøseminar
i week-enden.
Ang. punkt 10 sikkerhed:
Umiddelbart efter mødet havde
bestyrelsen en samtale med det
pågældende medlem, hvor de om
talte klager blev lagt frem som ad
varsler til medlemmet. Derfor bliver
skrivelsen ikke fremsendt som an
givet.
Mødet slut 22.20
Jens Green Jensen
Formand

Bjørka Schandorff
Referent
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Orkan
over SSF
Masser af luft, så meget at selv
surferne blev på land.
Mange var, med god grund, lidt
nervøse for om grejet kunne holde
eller der ville komme noget fly
vende, for selv om udstyret er tip
top var vinden ekstrem kraftig efter
danske forhold.
Ifølge det oplyste skete der
heldigvis ikke de store skader på
SSFs område, men nogle af dem der
skete kunne måske være undgået.
Her til højre ses et par "uheldige?"
både og resterne af det grej de stod
på.
pc
Det var så højvandet at jollebroen efter stormen var blevet til en flydebro.

Heller's Yachtværft
& Udstyr
Nyt ansigt i butikken:

32503017
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Butik med alt i udstyr
|
Hempel
jélasfibermaterialer; polyester fra kr. 25,-/ kg.:
Suzuki forhandler.
Fiskeriudstyr.
i

j

Pr. 1 marts er besætningen på skuden blevet udvidet
med vores nye 2. styrmand; Ellen Ostenfeldt.
Ellen har tialijjere sejlet i skudehavnen
i " Fiskernes indkøbsforening".
berfra har hun en stor erfaring
indenfor specielt fiskeriudstyr og maling.
Ellens derfra kendte venlige og gode service
fortsættes hos os.
Ellens og vores prispolitik matcher godt,
derfor kan du med stor fordel
købe dine materialer og dit udstyr hos os.
Det vi ikke har på lager fremskaffer vi!

A mage

| Motorvejen til Kastrup I
6ode parkeringsmuligheden
Tog til lufthavnen
| Bus nr. 9, 36 og 2505 j

i
wiMSSKader.

j

Fribordslakering.
Hempel Osmosecenter
| Reparation ar træ- 4 glasfiberskader. |
|Installation og reparation af badmotorer|
Bedding til 15 ton.
|

åbningstider •
|
fMan-fredag
9.00-17.30^
|Lørdag
(9.00*)10.00-14.00$
f(Søn-Hellidage 9.00-14.00*)!
*fra 15. marts-15. juni

ndvej 407, 2770 Kastrup

Kontingentsatser og gebyrer
i Sundby Sejlforening

UNGDOMSAFDELINGEN
Lad vinden bære dig

Senest rettet på generalforsamling oktober 1999
Indmeldelsesgebyr (Indskud)
Aktive
Passive
Juniorer

Kr.
800
125
125

Kontingent halvårligt
Aktive
Passive
Juniorer
Minijuniorer helårlig

kr.
400
200
200
35

Pladsleje pr. m2 (længde x bredde)
Helårsplads, fast eller på land
Vinterplads, 1/11-30/4
Låneplads, 1/5-31/10
Slæbejolle i forb. m. fast plads

kr.
120
60
60
250

Skurleje, helårlig
Enkeltskur
Dobbeltskur
Jolleskur, selvejet
Jolleskur SSF ejet

kr.
200
400
150
200

Andre gebyrer
Ny plads (Pælepenge)
Ansvarsforsikring
Gebyr for ikke gået vagt
Gebyr for ikke mærket fartøj
Gebyr for rykker ved for sen betaling

kr.
600
175
500
200
100

Indledningsvis vil jeg starte med at ønske alle sejlere,
trænere, forældre og de mange hjælpere et rigtig godt
nytår - Et år som for alle bliver meget spændende, med
nye aktiviteter og masser af spændende dage både på
vandet og på land.
Jeg havde håbet at vi til dette blad kunne have et pro
gram klart for foråret, men som så ofte før kniber det
med tiden og vi må derfor vente lidt endnu.
Inden årsskiftet vil alle sejlere og trænere modtage et
personligt brev vedlagt forårets program og et
spørgeskema - så modtager du ikke dette brev skal du
hurtigst mulig kontakte ungdomslederen i den nye år,
så en eventuel fejl kan blive rettet!
I skrivende stund er vi i fuld gang med at istandsætte
ungdomshuset og arbejdet skrider langsom men sikkert
frem - med god hjælp af den ældre årgang - så vi kan in
dlede sæsonen 2000 i nye omgivelser.
Ses vi ikke i løbet af arbejdsdagene i ungdomshuset regner jeg med at se jer alle til den første aftensamling
TIRSDAG den 11. JANUAR 2000 kl. 18:00 - 20:00.
PAS NU PÅ 31.12.99 !
Brug hovedet så bliver det sjovt både før, under og efter
årsskiftet!
Med mange sejlerhilsener

Elforbrug i henhold til foreningens love
Haver m.v. efter aftale

Henrik Gravesen
Ungdomsleder.

Reduktion i kontingent og pladsleje for pensionister
1 henhold til foreningens love

HOLD ØJE MED POSTEN !

Reduktion i kontingent ved mere end
2 juniormedlemmer i henhold til foreningens love

FORÅRSPROGRAMMET
ER PÅ VEJ MED POSTEN !
HUSK:
FØRSTE AKTIVITETSAFTEN
I NÆSTE ÅRTUSIND:
TIRSDAG AFTEN
11. JANUAR 2000
KL. 1800 - 2000
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Kabel
til VHF radioen
Jeg har kigget lidt på hvad der
bruges som antennekabel til
VHF antennen, når den er mon
teret i toppen af masten på sejl
både, og det ser ud som om
mange bruger et unødigt dyrt,
tykt, og tungtkabel.
Jeg var selv på vej til at gøre det
samme, idet jeg mente at det jo
nok gav et langt bedre signal,
og dermed en bedre rækkevid
de, men fik så den ide at under
søge hvad forskel der egentlig
er på det tynde kabel af typen
RG 58, og det tykke, RG 213,
som koster mere end det
dobbelte, og vejer mindst det
dobbelte.
Resultatet blev at det efter min
mening slet ikke kunne betale
sig at bruge det dyre kabel,
sålænge at man ikke skulle

I
bruge mere end ca. 20 meter
kabel. Forskellen mellem de to
kabler er forsvindende i
forhold til de andre forhold der
begrænser
rækkevidden,
specielt højden af sender og
modtager antenne, men også
dårlige forbindelser i kabelstik,
og vand i kabelforbin-delsen
ved antennen..

£ R

S^

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

Lidt mere teknisk:
Med en kabellængde på 20 me
ter, og ved frekvensen 150
MHz, er dæmpningen i RG 58
ca. 3,7 dB, og isamme kabel
længde vil dæmpningen i RG
...fortsættees side 11

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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VHF Kursus

Sejlerskolen

Østersøkredsen afholder kursus i betjening af
VHF/DSC - anlæg i lystfartøjer.
Kurset finder sted følgende
torsdage den 3., 10., 17. og 24. februar 2000
"Hvis der er behov for det,
vil kurset blive udvidet med én ekstra undervisningsdag !"

alle dage fra kl. 1900 - 2200
i Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15
Tilmeldingsfrist er mandag den 10. januar 2000

Formål.
Kurset har til formål at lære betjening af VHF og DSC
radiotelefonanlæg samt kendskab til radiokommu
nikation i øvrigt. Kurset vil blandt andet foregå gen
nem "cases". På den måde bliver du fortrolig med
principperne for brugen af udstyret, både med hensyn
til nødopkald og almindelig kommunikation såvel
skib - skib som skib - land. Når kurset er afsluttet kan
der aflægges prøve hos Telestyrelsen.

Pris.
Kursets pris udgør 350.-kr. , inklusive kursusmateri
aler, kaffe og en ostemad. Den efterfølgende prøve
koster 450.-kr. i afgift til Telestyrelsen (1999).
På Østersøkredsens vegne
Henrik Gravesen / Jess Brønden

Ja, jeg deltager i VHF kursus
Ja, jeg deltager i Telestyrelsens prøve
Navn:
Adresse:
Slippen sendes til:
Jess Brønden, Bymandsgade 5, 2791 Dragør, med check stor kr. 350,00.
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Når i læser dette er vi meget tæt på
næste årtusinde og næste år, hvor vi
atter har en båd på sejlerskolen der
runder et hjørne, idet vores be
dagede
spækhugger
"Tyveknægten" runder de 25, det
vil vi fejre, mere om det til næste år.
Tyveknægten kom på land efter at
den havde deltaget med stor succes
i havnerundfarten, det lykkedes
Preben og undertegnede at kringle
den ind i teltet.
De 2 gavle til teltet blev leveret midt
i november, så lørdag den 20. no
vember var nogle folk sat i stævne
så gavlene kunne komme op , det
gik helt problemfrit. Tak for hjælpen
til dem der hjalp, ligeledes tak til
havneudvalget for nedgrav-ningen
af ledningen til teltet.
Samme lørdag fik vi også sikret
Øveballen yderligere så den ikke
skulle kunne vælte.
Medio marts 2000 er der brug for
nogle hjælpere til at brænde
Øveballen 's fribord af, jeg forestiller
mig flg. dato'er 4.-5. marts og 11.-12.
marts, alle dagene med start kl. II 00
Ring/mail gerne til mig og aftal
nærmere.
Med ønsket om en god jul og et godt
nytår til sejlerskolens instruktører,
elever og venner
med sejler hilsen
Claus Villadsen
Sejlerskolechef

Mno 1944
fir. 6 Oktober
SSF

m

i Aktiviteter 2000

j Kapsejladser iSSF
] Andre arrangementet i SSF
•
I

10. januar
30. januar

irVfrwsev

Hvis du ønsker, at din Forening skal
afgaa ved en blid og rolig Død, saa
maa du iagttage følgende Regler:
1. Deltag aldrig i Foreningens Sam
menkomster.
2. Hvis du alligevel gaar derhen, saa
søg at komme for sent.
3. Lad være at gaa derhen, hvis Vejret
er daarligt.
4. Sker Ulykken, at du alligevel kom
mer der, saa søg at finde saa mange
Fejl som mulig hos Bestyrelsen og
de øvrige tilstedeværende.
5. Modtag aldrig Valg til nogen be
troet Post; det e r lettere at kritisere
end selv at udrette noget.
6. Opfordrer Formanden dig til at
sige din Mening, saa svar, at du
intet har at bemærke.
7. Udtal dig efter Mødet vidt og
bredt om, hvordan Sagen efter din
Mening skulde have være ordnet.
8. Betal aldrig dit Kontingent, før du
bliver krævet.
9. Bliver du krævet, saa bliv fornær
met og tru med at melde dig ud.

Kabel til VHF radioen
...fortsat fra side 9

213 være 1,7 dB. Man vinder altså
2,0 dB ved at bruge det tykke kabel
fremfor det tyndere, og det er prak
tisk taget uden betydning i forhold
til de andre tab, der er på vejen fra
sender til modtager. I dB skalaen
gælder den tommelfingerregel at
man skal over 3 dB før forskellen er
af betydning.
Hvis kablet ellers er forbundet godt i
hver ende, og antennen er tilpasset
korrekt til VHF, og hvis der ellers
kommer de tilladte 25 Watt ud af
VHF radioen, så vil man oppe i an
tennen få en effekt pål6,9 Watt hvis
man bruger RG 213, medens man
tilsvarende ved brug af RG 58 kun
har 10.7 Watt, det lyder måske som
en stor forskel, men forskellen i
rækkevidde er under bagatel
grænsen. På modtagersiden svarer
det til at signalet bliver 20 % mindre,
og det skal ses i forhold til at alene
afstanden mellem sender og mod
tager giver en dæmpning på mange
tusinde gange.

på 2 meter er kimmingsafstanden ca.
3 sømil, medens den bliver til 8
sømil for en antenne oppe i 16 me
ter. Forskellen er altså ca. 5 sømil. To
sejlbåde med antennen oppe i mas
ten skulle altså kunne nå hinanden
op til en afstand på 16 sømil. Da
VHF signalerne godt kan følge lidt
med i jordens krumning, kan man
regne med lidt mere end summen af
kimmingsafstandene. Jeg kender
ikke højden på Lyngby Radios an
tennemaster, men et godt skud er
150 meter, og det giveren kimmingsafstand på ca. 25 sømil (skulle
masten kun være 100 meter ændres
kimmingsafstanden til 20 sømil), så
det ar altså mest Lyngby Radios
master der bestemmer rækkevidden,
når man kalder dem. Vejret (klart
højtryks-vejr) kan til tider give helt
fantastiske forhold, så man kan
række meget længere, men det hører
til sjældenhederne.
De bedste hilsner fra
Finn Hendil

Motorbåde der normalt har et kabel
på under 5 meter, bør slet ikke være
i tvivl om at bruge RG 58.
VHF rækkevidde
Med de effekter der kommer op til
antennen, vil rækkevidden stort set
alene være begrænset af kimmingsafstanden for sender og mod
tager antenne. Med en antennehøjde
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag
180 forretninger spredt over hele landet.

Hos FlUgger farver får man ikke bare den
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet,
men også de rigtige håndværkerpensler,
maleruller, spartler og knive ja kort sagt alt, hvad man har brug for,
når man skal i gang med at male
eller tapetsere - og ønsker et perfekt
og professionelt
resultat.

og her dækker vi
Amager og
København City

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.

